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17 Haziran 2020, Meclis Toplantısı 

 

KOCAELİ SANAYİ ODASI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 

 

Kocaeli Sanayi Odası haziran ayı Meclis toplantısı online olarak, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul 

Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank katıldı.  

 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Bakana yönelik konuşmasında, sözlerine Kocaeli Sanayi Odası ve 

Kocaeli verilerini paylaşarak başladı. Zeytinoğlu, Kocaeli’nin ekonomik faaliyetleri, sektörlerin katma değerleri, dış 

ticaretteki payı ve vergi gelirleri hakkında bilgiler aktardı.   

 

Zeytinoğlu sözlerine KSO’nun Covid-19 sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirmeleriyle devam etti.  

Bu kapsamda, Covid-19 tarama testi konusunda pilot il seçildiklerini ve Covid-19 Tanı Merkezi kurularak, firmaların 

çalışanlarına yönelik PCR testi yapıldığı bilgisini aktardı. Ayrıca Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile KSO olarak Covid-19 

kapsamında firmalara yönelik online bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini söyledi. 

 

Bu süreçte, salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için, firmalardan gelen sorunları ivedilikle TOBB vasıtasıyla 

ilgili kurumlara ilettiklerini söyleyen Zeytinoğlu, firmalardan yönlendirilen sorunlar ve talepleri aktardı. 

 

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun Haziran ayı Meclis Toplantısında yaptığı ekonomik değerlendirmeleri aşağıda yer 

almaktadır. 

 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

 

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

 

Şimdi kısaca ekonomik değerlendirmelerimi yapacağım. 

 

Mayıs ayında; 

*İhracat → 9,9 milyar dolar (- % 40,8) 
Covid-19’un etkisine rağmen, aylık bazda nisan ayına göre bir toparlanma var→ + % 10,84 

Bunun yanı sıra; Mayıs’ta işgünü sayısı da geçen yıldan azdı. 

(1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan Bayramını, sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu tatilleri) 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden, Almanya, Irak, İngiltere ve Fransa’ya ihracatımız gerilerken, ABD’ye ufak 

da olsa artış oldu:  

-Almanya → 919 milyon dolar (- %41,7) 
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-ABD  → 882 milyon dolar (+ %1,4) 

-Irak  → 603 milyon dolar (- %32,6) 

-İngiltere  → 558 milyon dolar (- %37,1) 

-Fransa  → 416 milyon dolar (- %45,2) 

 

Önümüzdeki aylarda ise Avrupa’daki iyileşmeye paralel, toparlanma hızımız artacaktır. 

Ayrıca; 1 Temmuz’dan itibaren Almanya, AB Dönem Başkanlığını yürütecek.  

Burada bizim için önemli fırsatlar olabilir. 

 

*İthalat → 13,4 milyar dolar (- % 27,6) 

 

*Dış ticaret açığı → 3,5 milyar dolar (+ % 104,1) 

Ama nisana göre bir gerileme var. (Nisan → 4,6 milyar dolar / cari açık açısından önemli) 

 

Biliyorsunuz; yurtdışından ithal edilen 800'den fazla ürüne, eylül sonuna kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave 

gümrük vergisi getirildi. 

1 Ekim’den itibaren ise 10 puana kadar daha ilave gümrük vergisi alınacak. (yüzde 30+10)  

 

İthalat için getirilen ek vergilerin; ülke üretimine, ihracatına ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Bu oranları belirlerken, ithalata dayalı ihracatçılarımızı sıkıntıya sokmamamız gerekiyor.  

GB çerçevesinde, AB’den gelen ürünlere zaten ilave vergi koymamız mümkün değil. 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre Mayıs ayında; 

*İhracat → 1 milyar 466 milyon dolar (- % 44,3) 

*İthalat → 2 milyar 476 milyon dolar (- % 26,5) 

 

İlimizde de Türkiye geneli ile benzer, nisan ayına göre bir toparlanma var. (aylık değişim → + % 30,8) 

 

Bu toparlanmada; otomotiv sektörünün üretime başlaması etkili oldu. 

 

 

Nisan ayında Yıllık Cari Açık → - 3,3 milyar dolar (daraldı) 

Aylık açık → - 5,1 milyar dolar 

 

Hizmetler dengesinde, uzun yıllardan beri ilk defa açık verdik.  

Haziran’dan itibaren sektörün tekrar cari dengeye geleceğini bekliyoruz. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (mayıs) → 68,60’a geriledi. 
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REK’te gerileme devam ediyor.  

Endeksin 100 olması durumunda dolar mayıs ayında → 4,9570 TL 

Mayıs dolar → 6,9275 TL idi. 

Dolar bugün → 6,84 TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda, mayıs ayında; 

TÜFE → % 11,39   (aylık → + % 1,36) 

ÜFE → % 5,53   (aylık → + % 1,54) 

Bizleri ÜFE’deki gelişmeler daha fazla ilgilendiriyor. 

Enerji maliyetleri ÜFE’yi doğrudan etkiliyor.  

Mayıs ayında ÜFE’de enerji kaleminde yüzde 11,92’lik azalış olduğunu görüyoruz.  

2020’de BOTAŞ, doğalgaz alımlarında yeni fiyat dönemine geçiyor. 

Petrol fiyatlarındaki değişimin yansımasının daha geç olduğunu biliyoruz. 

2021 yılı enerji maliyetleri açısından, enflasyona etkisini daha net görebileceğimiz, kritik bir yıl olabilir diye 

düşünüyoruz. 

 

 

 

İlimiz sanayinin kapasiteleri; Haziran’da da toparlanmaya devam etti → % 61,2 

 

1-15 Haziran tarihlerinde; duruşa geçen firmalarımızın oranı → yüzde 7’ye geriledi.  

(1-15 Nisan → % 24  / 1-15 Mayıs → % 9 idi.) 

Haziranın tamamında duruşta olacaklarını bildirenler ise → % 4 

 

 

Yıllık Sanayi Üretimi (nisan) → - %31,4 daraldı. 

Aylık → - % 30,4 

 

Bu daralma göreceğimiz en kötü seviye diye tahmin ediyoruz.  

Kapasite kullanım oranı ve ihracatta aylık bazdaki yükselişler, önümüzdeki aylarda sanayide iyileşmeye işaret ediyor.  

 

Salgında ikinci dalga olmaması durumunda, 3-4 ay sonra üretimde eski potansiyelin yakalanabileceğini düşünüyoruz.  

Ancak sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Zira vaka sayılarında artış var. 

 

 

İşsizlik oranı (mart) → yüzde 13,2 

(Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan / Bir önceki aya göre 0,4 puan geriledi.) 

 

Geçen yılın aynı ayına göre; 
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*işgücünde → 2 milyon 235 bin kişi azaldı. (bir önceki ayın iki katı) 

*Sosyal yardımlar ve Covid nedeniyle iş gücünde bir azalma oldu. 

*dolayısıyla işsizlik oranımız → yüzde 13,2’ye gerilemiş oldu. 

 

Bununla birlikte, salgının etkisi ile istihdam da önemli ölçüde geriledi.  

*istihdam kaybımız → 1 milyon 662 bin kişi oldu. 

 

Sadace sanayi sektöründe istihdam artışı oldu.  

*Sanayi sektörü → 27 bin kişi arttı. 

*Hizmet sektörü → 903 bin kişi azaldı. 

*Tarım sektörü →  538 bin kişi azaldı. 

*İnşaat sektörü → 248 bin kişi azaldı. 

 

Bu sene turizmin geçen yılın yüzde 30’u kadar olabileceğini tahmin ediyoruz. 

 

2020 Yılı I. Çeyrek büyüme oranımız →  + % 4,5 

Beklentilerimizin bir miktar altında oldu.  

Salgının etkisinin, az da olsa büyüme oranlarına yansıdığını görüyoruz. 

Tabi asıl etkiyi ikinci çeyrek büyümesinde göreceğiz. 

Büyümeye, inşaat sektörü dışında diğer sektörlerden pozitif katkı geldi.  

*tarım → + % 3,0 

*sanayi → + % 6,2 

*hizmetler → + % 3,4  

*inşaat → - % 1,5  

 

Ülkemiz ilk çeyrek büyümede; AB, G-20 ve OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor;  

İkinci çeyrekte aynı performansı gösteremeyeceğiz. 

 

Bizim tahminimiz; 

-İkinci çeyrek → yüzde 10 üzerinde daralma olabilir. 

-Üçüncü çeyrek → Biraz daha toparlanma olacaktır.  

-Dördüncü çeyrek → Toparlanma ile birlikte yüzde 2-3 civarı büyüme görebiliriz. 

 

Bütçe (mayıs) → (-) 17,3 milyar TL açık verdi. 

Bütçe gelirleri → yüzde 4,8 azalışla 68,1 milyar TL,  

Bütçe giderleri → yüzde 2,2 artışla 85,4 milyar TL olarak gerçekleşti. 

 

Vergi gelirleri yüzde 7,6 azaldı: 

-Dahilde alınan KDV → - % 42,8 / hane halkı harcamalarını gerilediğini, 

-İthalde alınan KDV → - % 30,9  / ithalatın azaldığını görüyoruz. 
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Faaliyetler…  

 

Geçtiğimiz ay toplantılarımızı video-konferans yoluyla gerçekleştirmeye devam ettik. 

 

20 Mayıs → TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarciklioğlu yönetiminde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat 

Albayrak ile 365 Oda/Borsa Başkanı ve 61 Sektör Meclisi Başkanının bir araya geldiği istişare toplantısına katıldım. 

 

22 Mayıs →  “Pandemi Sonrası Dönemde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkiler” Panelini düzenledik.  

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in katıldığı panelde, Türkiye – AB ekonomik ilişkileri, 

gümrük birliği süreci, pandemi sonrası ticari ilişkilerdeki beklentileri konuştuk. 

 

2 Haziran → Fransa Ulaştırma Eski Bakanı ve AP Mv. Thierry MARIANI, Macaristan Dışişleri eski Bakan Yardımcısı 

Büyükelçi Istvan Szent-IVANYI, AP eski Mv. Bill Newton DUNN ve İKV Gen. Sek. Çiğdem Nas ile birlikte Çin'in Bir Kuşak 

Bir Yol Girişimini değerlendirdik. 

 

3 Haziran → TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarciklioğlu yönetiminde, T.C.Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir 

Pakdemirli ile 365 Oda/Borsa Başkanının biraraya geldiği istişare toplantısına katıldım.  

 

4 Haziran → TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarciklioğlu, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sn. Dominick Chilcott  

 ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Brexit tartışmaları ve Covid-19 pandemisinin finansal etkileri ile 

İngiltere’ye ihracatın artırılmasına yönelik toplantımızı gerçekleştirdik. 

 

11 Haziran → TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian 

Berger'in katılımlarıyla gerçekleşen, Covid-19 sonrası Türkiye-AB İktisadi ve Ticari İlişkileri webinarına katıldım. 

 

Webinarda AB ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler değerlendirilerek, her iki tarafın ortak faydalarının en 

üst düzeye çıkarılmasına yönelik işbirliğini nasıl daha da güçlendirilebileceği ele alındı. 

 

13 Haziran → TOBB YK toplantısına katıldım. 

 

15 Haziran → Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a veda yemeği düzenledik. 

 

16 Haziran → Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy Odamıza veda ziyaretinde bulundu. 

 

 

 

Sözlerim son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyor, tekrar 

katılımınız için teşekkür ediyoruz. 

 


