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19 Şubat 2020 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

Şubat ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

2020 yılına maalesef üzücü haberlerle başladık. 

-İdlib’den gelen şehit haberleri, 

-Çin koronovirüs salgını hala devam ediyor. (1.666 kişi hayatını kaybetti.) 

-Elazığ ve Malatya depremi, Van Bahçesaray’daki çığ felaketi, 

-Sabiha Gökçen uçak kazası (3 kişi hayatını kaybetti.) olaylarında hayatını kaybeden askerlerimiz ve vatandaşlarımıza 

tekrar Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 

 

Sözlerime ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Ocak ayında;  

İhracat → 13,9 milyar dolar (+ % 5,5)    (En yüksek ocak) 

İthalat → 18,5 milyar dolar (+ % 18,2) 

Dış ticaret açığı → 4,6 milyar dolar (+ % 85,4)  

 

Cari dengenin pozitifte kalabilmesi için → ihracat artış oranı yüzde 7-8 seviyelerini aşmalı. 

Bu bağlamda 2020 yılında aylık bazda 17-18 milyar dolarları aşan seviyeleri görmeyi temenni ediyoruz. 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; 

Ocak ayında; 

*İhracat → 2,5 milyar dolar (+ % 9) 

*İthalat → 3,4 milyar dolar (+ % 12,3) 

 

Türkiye ihracatının yüzde 18’i ilimizden gerçekleşti.  

 

 

Yıllık cari denge 2019’da → + 1 milyar 674 milyon dolar (fazla verdi) 

Aralık ayı → - 2.8 milyar dolar 

 

Yıllık bazda; 2001 yılından bu yana ilk defa fazla verdik.   
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Diğer taraftan; doğrudan yatırımlardaki girişlerin azalıyor olması istediğimiz bir tablo değil.  

 

Finans Hesabı (milyar dolar) 

       2017      2018     2019  (ekrana yansıtılacak) 

Doğrudan Yatırımlar 8,8 net giriş 9,4 net giriş 5,5 net giriş 

Portföy Yatırımları 24,5 net giriş 3,1 net çıkış 1,1 net çıkış 

Resmi Rezervler 8,2 azaldı 10,3 azaldı 6,3 arttı  

Net hata Noksan 0,6 giriş  20,4 giriş  1,2 giriş 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda ocak ayında; 

TÜFE → % 12,15 (aylık → + % 1,35) 

ÜFE → % 8,84 (aylık → + % 1,84) 

 

Ocak ayında enflasyonda yükseliş bekliyorduk. 

Kurlardaki yükseliş ÜFE’yi biraz yukarı çıkardı.  

Önümüzdeki birkaç ay enflasyondaki yükseliş devam edebilir. 

 

Biliyorsunuz TÜİK, her yıl olduğu gibi bu yıl da enflasyon sepetini güncelledi. 

 

 

Sanayi üretimi (aralık) yıllık → + % 8,6 

*2018 yılının aralık ayında üretimde yüzde 9,9 oranında ciddi bir gerileme yaşanmıştı. Dolayısıyla bir baz etkisi var. 

 

Aralık ayında (yıllık); 

*İmalat sanayinde → + yüzde 9,1   

*Sermaye malı üretiminde → + yüzde 12,4   

*Ara malı üretiminde → + yüzde 10,6   

*Yüksek teknolojili ürünler → + yüzde 17,0 

Bu kalemlerdeki ortalamanın üzerindeki artışlar çok değerli.  

 

 

Aylık bazda yılın sonuna doğru toparlanma olurken, yılın genelinde (2019) tablo iç açıcı değil; 

*Sanayi üretimi → yüzde 0,6 geriledi. 

Sadece yüksek teknolojili ürünler üretimindeki artış sevindirici. 

 

 

İşsizlik oranı (Kasım) → yüzde 13,3 

(Bir önceki yılın 1 puan üzerinde./ Bir önceki aya göre 0,1 puan geriledi.) 

*Aylık bazda gerileme küçük de olsa devam ediyor. 
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*Genç nüfustaki işsizlik → yüzde 24,5 (2018 kasım → yüzde 23,6) 

 

Ancak bizi mutlu eden, sanayi üretimindeki toparlanmanın istihdama verdiği katkı oldu. 

Kasım ayında, ekime göre sadece sanayi sektöründe istihdam artışı oldu. 

*Sanayi → + 92 bin,   

*İnşaat → -53 bin,  

*Hizmetlerde → -14 bin 

*Tarımda → -201 bin  

 

 

Bütçe (Ocak) → 21,5 milyar TL fazla verdi. 

Faiz dışı fazla → 34,2 milyar TL 

*Gelirler → 122,2 milyar TL (+ %26,0) 

*Giderler → 100,7 milyar TL (+ %9,6) 

 

40 milyar TL’si Merkez Bankası'ndan geliyor.  

 

Bu aktarılmamış olsaydı → Bütçe 18.5 milyar TL açık verebilirdi. 

 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler 

 

İlimizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayılarına baktığımızda,  

2018 yılında → 117 ar-ge / 14 tasarım merkezine ve 

2019 yılında → 124 ar-ge / 18 tasarım merkezine ulaştık. 

 

Oysa 2019 yılı içerisinde 15 ar-ge merkezi kurulmuştu, ama artış 7 olarak görünüyor. 

Bunun sebebi → Ar-ge merkezlerimiz yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için askıya alınıyorlar. 

 

KOÜ, sanayi odaklı tez çalışmalarını teşvik etmek için firmalarınızda yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen ve 

projesi olan çalışanlarınıza sınavsız bu hakkı tanıyor. 

Bunu özellikle Ar-Ge merkezi olan firmalarımıza duyurmak istiyorum. 

Ar-Ge merkezi olan firmaların bir ödevleri de zaten yüksek lisans ve doktoralı eleman çalıştırmak, 

Bu uygulama üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye de önemli katkı verecektir. 

 

 

Değerli Üyeler yine faydalanabileceğinizi düşündüğüm, “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme 

İşbirliği Protokolü (MEGİP)” hakkında bilgi aktarmak istiyorum. 

 

Bu program bulmakta güçlük çektiğiniz nitelikli işgücü ihtiyacının, kurslar kanalıyla yetiştirilmesine imkan sağlıyor. 
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İŞKUR’un diğer işbaşı eğitim programlarından farklı olarak da, teorik eğitim yerine direkt işbaşı eğitimi ile başlıyor. 

Yani kursları işyerlerinizde düzenleyip, kursiyerleri kendi elemanlarınız aracılığıyla yetiştirebileceksiniz. 

Kursiyerlerin asgari ücret tutarında günlük cep harçlıkları, genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. 

Kursiyerleri İŞKUR aracılığıyla seçebilirsiniz. 

Ya da kendi havuzunuzda oluşturulan kişilerin İŞKUR kaydı yapılarak da kurs açılabiliyor. 

 

Bu program kursiyer sayısında da avantajlı. 

Mevcut çalışan sayısının yarısına kadar kursiyer alabileceksiniz. 

Yeni kurulan firmalara ise çalışan sayısına bakılmaksızın, istedikleri sayıda kursiyer alma imkanı tanıyor. 

 

İlimizde; 

2019 yılında → 730 kişilik Kurs açıldı.  

2020 Ocak ayında → 270 kişilik bir talep oldu. 

 

 

Aylık faaliyetlerimizde ise 

 

Oda Başkanımızın katıldığı toplantılar; 

27 Ocak → TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte, Elazığ ve Malatya deprem 

bölgesindeki Odaları, Valilik, Belediye ve Sivil Toplum Örgütleri ile vatandaşları ziyaret etti 

 

28 Ocak → İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısına katıldı. 

 

4 Şubat → AB Başkanlığı, AB İletişim Strateji Danışma Yönlendirme ve Eşgüdüm Kurulu toplantısına katıldı. 

 

5 Şubat → Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve Beraberindeki Heyet 

Odamızı ziyaret etti.  

 

6 Şubat → TOBB İhracat Çalışma Grubu toplantısı, TOBB AB Uyum Komisyonu ve Çevre Komisyonu Toplantılarına 

başkanlık yaptı.  

 

7 Şubat → Marmara Üniversitesi Avrupa Çalışmaları konferansına katılarak açılış konuşması yaptı. 

 

10 Şubat → Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott evsahipliğinde düzenlenen, Brexit sonrasında 

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ilişkilerini ele alan çalışma yemeğine katıldı. 

 

 

Gerçekleştirdiğimiz diğer faaliyetlerimiz ise, 

 

*Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyelerimiz TOBB’da gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine katıldı. 

*Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız, TOBB’da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısına katıldı. 
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*Üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ettik.  

Bu kapsamda geçen ay Odamızda 7 adet bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

 

*Firmalarımızın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirmesi için T.C. Ticaret Bakanlığından aldığımız “Robotik 

Teknolojileri Ve Endüstriyel Otomasyon” projesi çalışmalarına başladık.  

Bu kapsamda, 15 firmanın katılımıyla ihtiyaç analizi küme çalıştayı yaptık.  

Çalıştay sonrası uzmanlarımız firmaları tek tek ziyaret ederek analizlerine devam ediyorlar. 

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyor, 

tekrar katılımınız için teşekkür ediyoruz. 


