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11 Mart 2020 

Sayın Başkan,  

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal, 

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

*Sözlerime başlamadan önce, İdlib'te gerçekleşen saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine 

ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Rusya ile yapılan ateşkesin de uzun süreli devamını temenni ediyoruz. 

 

 

*Geçtiğimiz Pazar günü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” idi. 

Bu vesileyle, Oda organlarımızda yer alan kadınlar, Odamız kadın çalışanları ve tüm kadınların Dünya Kadınlar 

Günü’nü kutlarım. 

 

Her yıl Odamız çalışanlarının “Kadınlar Günü”nü pasta göndererek kutlayan Turgay Bey’e de, ince düşüncesinden 

dolayı teşekkür ederim. 

 

Ülkemizde; bürokraside, çeşitli kurumlar ve meslek örgütlerinde kadın temsiliyet oranının artıyor olmasını 

memnuniyetle görüyoruz. 

Tabi bunun daha da yükselmesi gerektiğine inanıyoruz. 

TBMM’de 589 milletvekilinden 102’si kadın. (%17,3) 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 2’si kadın. (%11,7) 

81 ilde 2 kadın vali var. 

Akademik kadroda kadın oranı yüzde 45,05. 

TÜİK verilerine göre; 15-64 yaş arası kadınlarda istihdam oranı yüzde 30,9 düzeyine yükseldi. 

Ve OECD verilerine göre; ülkemiz; Toplumsal Cinsiyet eşitliği sıralamasında 153 ülke arasında 130. sırada. 

 

 

*Bir teşekkürümüz de DYO Boya ve Polisan Boya yetkililerine! 

İki firmamız; “Otantik Kano Projesi” için bir öğrenci grubuna, kimyasal ve iş güvenliği ekipmanlarını temin ettiler.  

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Şubat ayında;  

İhracat → 14,7 milyar dolar (+ % 2,3)    

İthalat → 17,7 milyar dolar (+ % 9,9) 

Dış ticaret açığı → 3,0 milyar dolar (+ % 72,8)  
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İthalat alt kalemlerine baktığımızda; 

*Hammadde (Ara mallar) →  + % 10,9 

Hammadde ithalatındaki artış üretimdeki hareketliliği işaret ediyor. 

 

*Tüketim malları →  + % 30,0 

 

*Yatırım (sermaye) malları →  - % 6,7 

Arzumuz yatırımlara yönelik kalemlerde de artışların olması 

 

Dün Sağlık Bakanımız ülkemizde de bir kişide koronavirüs vakası olduğunu açıkladı.  

 

Bu salgının ekonomiye olan etkisi ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

 

*Küresel ekonomiye salgının etkisinin 1,1 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. IMF, Çin'in büyüme beklentisini yüzde 

5,6'ya düşürdü. 

* OECD 2020 için küresel ekonomik büyüme beklentisini: 

  - yüzde 2,9’dan yüzde 2,5’a düşürdü 

-Ayrıca, salgının Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yayılmaya devam etmesi durumunda yüzde 

1,5’a kadar düşebileceğini öne sürdü. 

*OECD benzer şekilde ülkemiz için de büyüme beklentisini yüzde 3’ten yüzde 2,7’ye düşürdü.  

 

Ülkemizin Çin ile olan ithalatında henüz olumsuz bir durum yok. (ocak-şubat ithalatımız → + %23,6) 

 

Küresel ekonomiyi etkileyen bu durumun, önümüzdeki dönemde kendi ekonomimize de etkileri olacak. 

 

*Avrupa’daki daralma nedeniyle, bilhassa ihracata dayalı büyüme beklentimiz zorlanacak. 

*Petrol fiyatlarının gerilemesi cari açığımız açısından faydalı. Ancak bütçe tarafında ÖTV’den dolayı bütçe gelirlerinde 

azalmalara neden olabilir. 

*Dünya Merkez Bankalarının aldığı kararlar çerçevesinde Euro/Dolar paritesinde önemli değişiklikler oluyor. Bu parite 

hareketliliğinden de etkileneceğiz. 

 

Bununla birlikte; NASA, Çin’de, Ocak ayından itibaren Nitrojen Dioksit miktarındaki gerilemeye bağlı olarak hava 

kirliliğinde yüksek oranda azalma olduğunu duyurdu. 

Azalmanın sebebi olarak da büyük oranda Çin sanayindeki üretimin yavaşlamasından kaynaklandığı ifade edildi. 

 

 

Cari denge verileri biraz önce açıklandı. 

Ocak ayında yıllık → 6,5 milyar dolar  

Aylık → 1,8 milyar dolar açık verdik. 
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Reel efektif döviz kuru (şubat) → 75,16’ya geriledi.  

Endeksin 100 olması durumunda dolar şubat ayında → 4,8218 TL  

Şubat dolar → 6,0453 TL idi. 

Dolar bugün → 6,14 TL 

 

Biliyorsunuz her zaman dile getirdiğimiz, ihracatı desteklemesi açısından REK’in 90’ın altında seviyede kalmasıydı.  

Artık 80’in altında kalmasını tavsiye etmeye başladık. 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda şubat ayında; 

TÜFE → % 12,37 (aylık → + % 0,35) 

ÜFE → % 9,26 (aylık → + % 0,48) 

 

Şubat ayında enflasyonda yükselişin devam edeceğini bekliyorduk. 

Artış hızının yavaşlamasında → gıdadaki sınırlı artış, giyim ve ayakkabıda grubundaki sezonsal gerileme ile petrol 

fiyatlarındaki gerileme var. 

 

Yaz aylarına kadar enflasyonda ufak gerilemeler olabilir. 

 

ÜFE’de ise; baz etkisiyle biraz yükseliş oldu. 

Önümüzdeki aylarda yine baz etkisiyle ÜFE’de de gerilemeler bekliyoruz.  

Dolayısıyla ÜFE’nin TÜFE’yi yukarı çekme yönündeki baskının azalacağını düşünüyoruz. 

 

 

2019 yılı büyüme →  + % 0,9 

Son çeyrek →  + % 6,0 

Son çeyrekte yaşanan sıçrama ve baz etkisi ile yılı pozitifte tamamladık.  

(2018 IV. Çeyrek → - %2,8) 

 

Büyümeye, inşaat sektörü dışında diğer sektörlerden pozitif katkı geldi. 

 

Makine teçhizat yatırımları 5 çeyrekten sonra tekrar artışa geçti.  (2019 IV.Çeyrek → + % 11,7) 
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İşsizlik oranı (Aralık) → yüzde 13,7 

(Bir önceki yılın 0,2 puan / Bir önceki ayın 0,4 puan üzerinde.) 

*Genç nüfustaki işsizlik → yüzde 25,0 (2018 aralık → yüzde 24,5) 

 

2019 aralık/2018 aralık sektörlere göre istihdam; 

*sanayi → + 225 bin kişi 

*hizmetler → + 122 bin kişi 

*tarım → - 225 bin kişi 

*inşaat → - 119 bin kişi 

Sanayiden gelen katkı bizleri mutlu ediyor. 

 

 

Şimdi de Kocaeli’nin 2019 verilerine bakarsak: 

 

1) Dış ticaret; 

İhracatımız → 29 milyar dolara ulaştı. (+ yüzde 1,6)   

Türkiye ihracatındaki payımız → % 16,9   (2018→ % 17 idi.) 

 

İthalatımız ise → 40,3 milyar dolar (- % 17)   

Türkiye ithalatındaki payımız → % 19,9  (2018 →  % 21,8 idi.) 

İthalattaki gerilemenin petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını biliyoruz. 

 

Dış ticaret hacmi → 69,3 milyar dolar (- yüzde 10)  

Türkiye dış ticaretindeki payımız → % 18,5   (2018 →  % 19,7 idi.) 

 

2) Kocaeli İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin %10,63’ini karşılayan üçüncü il (2019 yılı) 

İlimiz, 2019 yılında 71 milyar 555 milyon TL vergi ödemiştir. (2018 → 73 milyar 451 milyon TL) 

Sıralamamızda bir değişiklik olmadı ama, 

Yine ithalatımızdaki azalış sebebiyle → Dahilde alınan katma değer vergisi geriledi. 

Petrol fiyatları düşük seyretmeye devam ederse, 2018 yılında topladığımız vergi gelirini elde edemeyebiliriz.  

 

Kocaeli’de kişi başına ödenen vergi → 36 bin 638 TL (TR → 8 bin 97 TL) 

İle Devlete en fazla kazanç sağlayan il.    

 

 

3) Kocaeli limanlarından elleçlenen yük miktarı  72,2 milyon ton oldu.  

2019 → 72.2 milyon ton (TR’nin %15’i) 

Avrupa’nın 7. limanı. 
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4) İŞKUR verilerine göre;  

*Alınan açık iş sayısı → 91 bin 592 kişi  

*İşe yerleştirilenlerin sayısı → 65 bin 767.  

*Kayıtlı işsiz sayısı →  85 bin 970  

İşe yerleşme oranlarında iyileşme olduğunu görüyoruz. 

 

 

5) Büyüme verileri (2018)  

*İlimizin Kişi Başı GSYH → 79 bin 254 TL (Türkiye birincisi) 

*Kişi başı sanayi üretimi → 38 bin 197 TL (Birinci sırada)  

 Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katı.  (TR → 13 bin 386 TL) 

 

Kocaeli GSYH sektörlerin payları; 

*Sanayi → % 54,1  (TR’den aldığı pay → %6,63)   

*Tarım → % 0,70   (TR’den aldığı pay → %0,43) 

*Hizmetler → % 45,1   (TR’den aldığı pay → %3,0) 

 

Tabi sanayi sektörünün kapsadığı başlıklar;  

*Madencilik ve taşocakçılığı 

*İmalat sanayi 

*Elektrik, gaz ve buhar 

*Su temini 

*İnşaat  

 

Sadece imalat sanayinde Kocaeli’nin payı: yüzde 13. 

 

 

6) Bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı 127’ye ve Tasarım Merkezi sayısı 18’e ulaştı.  

 

Bu ay yeni Ar-Ge Merkezi olan üyemiz; 

*Mikrosan Makina A.Ş. 

 

 

Faydalanabileceğinizi düşündüğüm birkaç yeni gelişmeyi aktarmak istiyorum: 

 

1) 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren GEKAP Yönetmeliği ile firmalarımızdan geri 

kazanım katılım payı alınmaya başlanacak. 

 

Bu kapsamda GEKAP; 

*Poşetler için satış noktalarından, 
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*Diğer ambalaj malzemeleri için; ürettiği ürünlerini ambalajlayarak piyasaya sürenlerden ve ithalatçılardan alınacak.  

 

Bu yönetmelik tüm ambalajları kapsıyor ve firmalara ciddi bir ilave maliyet oluşturacak. 

 

Bu yeni uygulamada ithal edilen tüm ürünlerin ambalajları için de katılım payının ödenmesi gerekiyor.  

 

Örneğin; bir boya firmamızın 6 milyon TL GEKAP bedeli ödemesi gerektiğini öğrendik.  

 

Firmaların bu kapsamda vergi dairelerine  “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi”ni vermeleri gerekiyor.  

 

Bu süre 30 Mart 2020 tarihinde kadar uzatıldı. TOBB daha fazla süre uzatımı için ciddi çalışmalar yapıyor. 

 

 

2) Savunma sanayine çalışmak isteyen firmalarımız için Savunma Sanayii Başkanlığı 

tarafından kısa adı EYDEP programı yürütülüyor.  

 

Bu program ile; 

*firmalarımızın yetkinliklerinin yerinde analiz edilmesi ve  

*ihtiyaç duyulan alanlarda firmalarımızın desteklenmesi hedefleniyor.  

 

EYDEP değerlendirmesinde yer almak isteyen firmalarımızın; 

*Savunma Sanayi Sanayileşme Portalı’na üye olmaları ve  

*SSB’ye resmi başvuru yapmaları gerekiyor.  

 

SSB; bundan sonra EYDEP değerlendirmesinden geçmeyen firmalar ile çalışmayacak.  

 

Bu süreçte yer alan ve eksiği olan KOBİ’lere finansman desteği de sağlanıyor. 

 

Özellikle KOBİ’lerimizin gelişimi için çok önemli.  

 

Detaylı bilgi için Odamız EYDEP Değerlendiricisi Aynur Hanımla iletişime geçebilir. 

 

 

3) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yeni değişiklikler yapıldı.  

 

Bu değişiklikler yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne (YYS) sahip firmalar için oldukça önemli.  

Firmalara “Yerinde Gümrükleme” imkanı sağlıyor. 

Bu hakkı kullanan firmalar bir nevi gümrük idaresi gibi çalışacak. 
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Firmalar eşyalarının gümrük işlemlerini, gümrük idaresi veya onun uygun gördüğü yer yerine, kendi şirketleri içinde 

belirlenen alanda uygun görülen yerde sonlandırabiliyorlar. 

 

Gümrük süreçlerini kolaylaştıracak bu uygulamalardan daha çok firmamızın faydalanabilmesi için Gümrük 

Müdürlüğümüz ile işbirliği halindeyiz.  

 

 

Aylık faaliyetlerimiz: 

 

24 Şubat → TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, ICC Genel Sekreteri John Denton ile ICC 100. Yıl 

Etkinlikleri ve ICC Girişimcilik Merkezi açılışında İstanbul'da çalışma yemeğinde bir araya geldik. 

 

26 Şubat → ABD Başkonsolosu ve Belarus büyükelçisi ile beraberindeki heyetleri Odamızda ağırladık. 

 

27 Şubat → Vergi Haftası nedeniyle Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman ve Grup Müdürleri Odamızı ziyaret 

etti. 

 

2 Mart → İlimizdeki Odalar ve Sivil Toplum Örgütleri ile, İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya tepki göstermek amacıyla 

Odamız ev sahipliğinde ortak basın açıklaması yaptık. 

 

5 Mart → TOBB Plastik ve Kimya Sektör Meclis toplantılarına katıldım. 

 

*Kalite, Müşteri Memnuniyet ve Çevre Yönetim Sistemi TSE denetimimiz oldu. 

 

*Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyelerimiz, TOBB Bilgilendirme toplantısına katıldı.  

 

*Üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ettik.  

Bu kapsamda geçen ay Odamızda 10 adet bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

 

*Biliyorsunuz, AB destekli Enerji Verimliliği Projesi yürütüyoruz.  

Bu kapsamda, Odamız, “ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi” belgesi almaya hak kazandı. 

 

Son olarak birkaç duyurumuz var: 

 

1) İlimizdeki Gölcük ve İzmit Meslek Liselerimiz Ulusal Ajans tarafından akredite oldular. 

Bu doğrultuda iki okulumuz, öğrencilerini yurt dışına staja gönderebiliyorlar.  

Staj yapacak öğrencilerin tüm masrafları proje tarafından karşılanıyor.  

Yurt dışında fabrikası olan firmalarımızdan öğrencilerimizi staja kabul etmelerini bekliyoruz. 

Ayrıca yakın partnerlerinize de bu projeden bahsetmenizi istiyoruz. 

Talebi olan firmalarımız Seda Hanım ile iletişime geçebilirler. 
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2) Eklemeli imalat üzerine Sabancı Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurduğumuz 

“Doğrudan Dijital Üretim Platformu” projemiz kabul edildi.  

Alınacak destek → 7.9 milyon Euro  

Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. 

 

3) Çevre Ödül Organizasyonunun bu yıl 26’ncısını düzenleyeceğiz.  

Son başvuru tarihi 20 Mart. 

Hepinizin katılımlarınızı bekliyoruz. 

 

4) 10-11 Nisan tarihlerinde Meslek Komiteleri Müşterek Toplantımızı gerçekleştireceğiz. 

Şimdiden takvimlerinize işleyin lütfen. 

 

5) Son olarak; Metin Aktürk’ün başkanlığındaki İzmit Makine İmalatçıları Sanayi Sitesi 

Kooperatifi çalışmalarından kısaca bilgi vermek isterim. 

Biliyorsunuz makine imalatı yapan İzmit Küçük Sanayi Sitesi, mevcut durumun ihtiyaçları karşılayamadığı için yer 

değiştirmek istiyor. 

Bu bölge aynı zamanda kentsel dönüşüme girmişti. 

2011 yılından bu yana yapılan çalışmalarda; Asım Kibar OSB’ye yakın, alt yapısı hazır Durhasan bölgesinde 400 dönüm 

arazi alındı. 

Ancak yer sorunları hala devam ediyor. 

Kentsel dönüşüm sonrası firmalara alternatif bir yer gösterilmemesini bir sorun olduğunu dile getiriyoruz. 

Kocaeli Sanayi Odası olarak biz de destek vermeye hazır olduğumuzu belirtip, 

 

 

 

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

tekrar katılımınız için teşekkür ediyoruz. 


