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Ayhan Zeytinoğlu 

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, 18 Ağustos 2021 

 

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sayın Oral Erdoğan, 

Değerli Meclis Üyeleri,  

Saygıdeğer Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

 

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

 

Geçtiğimiz ay Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimizde sel felaketleri yaşadık. Resmi verilere göre 77 vatandaşımızı 

kaybettik. Halen kayıp vatandaşlarımız da var.  

 

Ayrıca, başta Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller olmak üzere ilimizin de içinde olduğu farklı illerde orman yangınları 

yaşadık.  

 

Selden ve yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere 

Allah'tan rahmet diliyoruz.  

 

Orman yangınlarında ve selde zarar gören vatandaşlarımız için TOBB tarafından başlatılan yardım kampanyasına 

Odamız ve sizlerin destekleri ile 30 jeneratör ve 200 buzdolabı ile katıldık.  

 

Bakaert, Sarkuysan, Yachtley başta olmak üzere tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Sel felaketi yaşanan bölgede 

halen buzdolabı ihtiyacı olacağını biliyoruz. Bu kapsamda desteklerinizi bekliyoruz. 

 

Bu ay içerisinde Tokyo 2020 Olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandıran tüm sporcularımızı da buradan 

kutluyoruz. 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bildiğiniz gibi 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Depremde hayatlarını kaybedenleri rahmetle 

anıyoruz. 

 

1) 17 Ağustos 1999 depreminde;  

*hayatını kaybeden vatandaş → 18.373 kişi 

*hasar gören → 317.493 ev  / 47.412 işyeri  

 

2) KSO olarak; yaptığımız araştırma sonucuna göre; 

99 depremi sonrası yer değiştirmek isteyen 182 firmamızın; 

*5’inin yer değiştirdiğini ve faaliyetlerine devam ettiğini, 
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*48’inin kaydının silindiğini ve 

*12’sinin faaliyetini sürdürmediğini  

*117’sinin ise faaliyetlerine aynı alanda devam ettiğini belirledik.  

 

Bu yıl ise, firmalarımızın farkındalıklarını anlamak için bir deprem eğilim anketi daha yaptık.  

Firmalarımızın olası bir deprem öncesi aldıkları tedbirlere baktığımızda; 

 Yüzde 94’i Acil Durum Planı olduğunu, 

 Yüzde 39’u makinelerini ve büro mobilyalarını sabitlediğini, 

 Yüzde 46’sı tüm çalışanlarına afete hazırlık eğitimi aldırdığını, 

 Yüzde 55’i de yılda en az 2 kere deprem ve yangın tatbikatını yaptırdığını ifade etti. 

 

Diğer taraftan depremden sonra inşa edilen işyeri ve fabrikalar yeni mevzuatlara uygun olarak yapıldığı için zaten 

gerekli tedbirler alınıyor.  

 

KSO olarak bu bilinç ve sorumlulukla birçok çalışma yaptık. 

 

1) 1989 yılında “APELL Projesi” olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemini başlattık. Ağda bulunan ilgili 

kurumlar ve firmalarımız herhangi bir afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor. Bu çalışmamızı AFAD 

işbirliğinde Kimya Komitemizin de katılımı ile genişleteceğiz. SEVESO kapsamında olan tüm firmaları bu ağa dahil 

etmeyi hedefliyoruz.  

 

2) Deprem sonrasında, artan engelli sayısının farkındalığıyla “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” projesini 2005 

yılında başlatmıştık. Bu proje başarıyla devam ediyor. Şuan 135 engelli vatandaşımızı istihdam ediyoruz. 

 

3) 2018 yılından bu yana “KSO Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi”ni geniş katılım ile düzenliyoruz. (3.sünü 

düzenleyeceğiz.)  

 

4) Son olarak; KOÜ ile “Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimleri” seferberliğini başlattık.  

Gerek çalışanların eğitimi ve gerekse eğitici eğitimleri düzenliyoruz. 

 

Maliyetleri çok küçük ama faydası büyük olan bu eğitimleri çalışanlarınıza aldırmanızı tavsiye ediyorum. 

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Her ay olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Temmuz ayında;  

*İhracat → 16 milyar 413 milyon dolar (+ % 10,2)   

(Temmuz ayları içerisinde en yüksek seviye) 

Haziran ayına göre → yüzde 17’lik gerileme oldu. 

Aylık bazda bu gerilemede Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılması etkili. 
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Ağustos ayında da yine planlı duruşlar nedeniyle belki rekor rakamlar göremeyebiliriz.  

Ancak eylül itibariyle 20 milyar dolarları aşabileceğimizi düşünüyoruz. 

12 aylık ihracat → 201 milyar 47 milyon dolara yükseldi. 

 

Miktar bazında ihracatımız ;  

Temmuz → 14,2 milyon ton   (+ % 9,7 )    (2020 temmuz → 12,9 milyon ton idi.)  

2019 temmuz ayına göre artış → %17,3   (2019 temmuz → 12,1 milyon ton idi.) 

 

Ocak-temmuz → 99 milyon ton   (+ % 17,4)    (2020 ocak – temmuz → 84,4 milyon ton idi.) 

2019 ocak-temmuz dönemine göre artış → % 18,3    (2019 ocak - temmuz → 83,7 milyon ton idi.) 

 

 

*İthalat (temmuz) → 20 milyar 723 milyon dolar (+ % 16,9)  

Aylık bazda → yüzde 8,4 gerileme  (Haziran → 22 milyar 627 milyon dolar idi.) 

 

Alt kalemlerde baktığımızda; 

*Yatırım (Sermaye) malları → - % 1,25 (Kurlardaki belirsizliğin etkilediğini düşünüyoruz.) 

*Hammadde (Ara mallar) → + % 25,8  

*Tüketim malları → - % 14,5  (Bu gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz) 

 

*Dış ticaret açığı (temmuz) → 4 milyar 309 milyon dolar (+ % 52,3) 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre temmuz ayında İlimizde üretim yapan 

firmaların; 

 

İhracatları → 2 milyar 208 milyon dolar   (2020 temmuz → 1 milyar 953 milyon dolar) 

 -Kocaeli gümrüklerinden yapılan → 1 milyar 76 milyon dolar   

 -Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan → 1 milyar 132 milyon dolar 

 

İthalatı ise →  5 milyar 80 milyon dolar    (2020 temmuz → 3 milyar 896 milyon dolar) 

-Kocaeli gümrüklerinden yapılan → 2 milyar 747 milyon dolar 

 -Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan → 2 milyar 333 milyon dolar 

 

İlk 7 aylık döneme baktığımızda (ocak-temmuz); 

*İhracat → 19 milyar 662 milyon dolar  (2020 → 14 milyar 61 milyon dolar) 

*İthalat → 35 milyar 535 milyon dolar   (2020 → 27 milyar 417 milyon dolar) 

 

 

Ayrıca Kocaeli’nin 2020 yılı gerçek dış ticaret verileri ile ilgili sizlerle bir önceki Meclis’te paylaştığım bilgilerde bir 

düzeltme yapmak istiyorum.  
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2020 yılında;  

İlimizde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamı → 26,6 milyar dolar 

(TİM → 12,3 milyar dolar) 

Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları ihracat → 11,7 milyar dolar 

Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ihracat → 14,9 milyar dolar 

(TR ihracatından aldığımız pay → %15,6)  

 

Bu çalışma sonucunda ilimizde üretim yapan firmaların ithalatının → 49,1 milyar dolar  

Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları ithalat → 22 milyar dolar 

Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ithalat → 27,1 milyar dolar 

(Türkiye ithalatından aldığımız pay → % 22,3) 

Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacminin → 75,7 milyar dolar olduğunu gördük. 

Türkiye dış ticaretindeki payımız → % 19,4 

 

 

Haziran ayında yıllık Cari Açık → 29 milyar 679 milyon dolara geriledi.  

(Yıllık cari açıkta mayıs ayına göre 1.9 milyar dolarlık iyileşme var.  Mayıs → 31.6 milyar dolar idi.) 

Aylık açık → 1 milyar 127 milyon dolar  

 

Açığın gerilemesinde hizmet gelirlerinin pozitif katkısı ile dış ticaret açığındaki gerileme etkili. 

*Hizmet gelirleri → 1 milyar 511 milyon dolar  (2020 haziran → 346 milyon dolar açık verilmişti.) 

*Dış ticaret açığı → 1 milyar 599 milyon dolar  (2020 haziran → 2 milyar 61 milyon dolar) 

 

Temmuz ayında dış ticaret açığında gerçekleşen artış cari açığa yansıyacaktır.  

Ancak turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olması ve hizmet gelirlerinin katkısının artmasıyla,  

yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz. 
 

 

Reel efektif döviz kuru (temmuz) → 61,31 olarak gerçekleşti. 

(Haziran → 59,65 idi.) 

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar temmuz ayında → 5,9974 TL  

Temmuz dolar → 8,6182 TL idi. 

Dolar bugün → 8,43 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (temmuz) → 76,87 

(Haziran → 74,64 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar temmuz ayında → 8,0382 TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda temmuz ayında; 

TÜFE → % 18,95 (aylık → + % 1,80) 

ÜFE → % 44,92 (aylık → + % 2,46)   
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ÜFE’de aylık artışın hız kestiğini görüyoruz. (Haziran → % 4,01 idi.) 

Döviz kurunda ani bir yükselme olmazsa, ağustosta baz etkisiyle yıllık ÜFE’de gerileme olabileceğini düşünüyoruz. 

ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 25.97 puana yükseldi. 

Dolayısıyla buradan gelen maliyet baskısının, TÜFE’yi yukarı çekmeye devam edeceğini düşünüyoruz. 

 

Temmuz ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 76,7 

(Geçen yıla göre 6 puan / haziran ayına göre 0,1 puan arttı.) 

 

*Kocaeli → yüzde 70,3 

(Geçen yıla göre 5,2 puan artarken / haziran ayına göre 0,8 puan geriledi.) 

 

 

Sanayi Üretimi (haziran-yıllık) →  + yüzde 23,9 

Aylık →  yüzde 2,3 

 

Yıllık yüzde 23,9’luk artışın baz etkisiyle olduğunu biliyoruz.   

Bu dönemlerde aylık artışlara odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Yüzde 2.3’lük artış, ağustos ayından bu yana en yüksek aylık artış olduğunu görüyoruz. 

 

Aylık artışa sektörlerin katkısı; 

-İmalat sanayi → % 2,6 

-Ara malı → % 0,9 

-Dayanıklı tüketim malları → %5,0 

-Sermaye malı →  %3,6 

-Yüksek teknolojili ürünler →  %12,4  (Pandemi döneminde böyle bir yöneliş olması çok cazip) 

 

İkinci çeyreğe ilişkin veriler tamamlandı. 

İhracat performansımız ve üretim artışlarıyla büyümeye en fazla katkının sanayiden geleceğini düşünüyoruz. 

Geçen yıla göre baz etkisini de göz önünde bulundurursak, ikinci çeyrekte % 20’nin üzerinde bir büyüme görebiliriz. 

 

 

İşsizlik oranı (haziran) → yüzde 10,6 

(Geçen yılın aynı ayına göre 2,7 puan / mayıs ayına göre 2,5 puan geriledi.) 

 

İşsizlik oranından ziyade çalışan sayılarına bakmalıyız. 

Haziran itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 586 bin kişi oldu.  

2019 Temmuz-Ağustos aylarında da bu seviyelerdeydi. (2019 temmuz → 28.517 ağustos → 28.529) 

Toplam istihdam sayısındaki toparlanma olumlu ancak, nüfusumuza oranla olması gereken seviyenin altında 

olduğunu görüyoruz.  

Kısa vadede çalışan sayımızı 32-33 milyon seviyesine yükseltmeyi hedeflemeliyiz. 
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Bütçe (temmuz) → 45,80 milyar TL açık verdi. 

*Gelirler → 95,27 milyar TL (+ %10,1) 

*Giderler → 141,07 milyar TL (+ %21,4) 

*Ocak-temmuz bütçe açığı → 78,34 milyar TL 

*Öngörülen bütçe açığı → 245 milyar dolar 

 

Değerli Üyeler, 

 

İlimizde özel bir sağlık firması tarafından yapılan antikor ve PCR test sonuçları hakkında sizlerle bilgi paylaşmak 

istiyorum. 

 

Pozitif oranlarının seyrini gösteren grafikte, aşılama hızının arttığı mayıs sonu ve haziran aylarında PCR testi pozitiflik 

oranında azalma söz konusu.  

 

Ancak kurban bayramı sonrası (29 temmuz civarı) PCR pozitiflik oranında yine artış yaşanıyor.  

 

Bununla birlikte, aşılamadaki artışla beraber antikor düzeylerinin de son günlerde 70'leri geçtiğini görüyoruz. 

 

Buradan da aşı bağışıklığının önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

 

 

Aylık faaliyetler… 

 

27 Temmuz → Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un başkanlık ettiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 

Toplantısı’na katıldım.  

 

30 Temmuz → Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliğinde “7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hakkında webinar düzenledik. 

 

2 Ağustos → Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri juri toplantısını gerçekleştirdik. 

 

3 Ağustos → İKV AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Avrupa Yeşil Mutabakatı Finansman Destekleri” 

webinarına konuşmacı olarak katıldım. 

 

4 Ağustos → İlimizin dış ticaret potansiyeline ilişkin Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile 

yaptığımız çalışmanın sonucu paylaşmak üzere Sayın Valimizin de katılımlarıyla Odamızda basın toplantısı düzenledik. 

 

7 Ağustos → TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, orman yangınlarının çıktığı Bodrum ve Milas ziyaretlerine 

eşlik ettim. 

 

10 Ağustos → TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, Yalova, Orhangazi ve Gemlik TSO ziyaretleri 

gerçekleştirdik. 
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11 Ağustos → TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu ile, Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi’nin ortak 

projesi “Darıca Hizmet Kompleksi”nin temel atma törenine katıldım. 

Sonrasında Kocaeli Odaları ziyaretleri gerçekleştirdik. 

 

*Aynı gün, TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Yardımcımız Sn. Dursun Balaban ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Sn. Tahir Büyükakın’ın katılımlarıyla, “KSO 27. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül törenimizi” 

düzenledik.   

 

Kimya Sektörü Çevre Ödülü 

  BASF TÜRK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

 

Karma Sektör Çevre Ödülü  

 İSPAK ESNEK AMBALAJ SANAYI ANONIM SIRKETI IZMIT SUBESI 

 

Otomotiv Tedarik Sektörü Çevre Ödülü 

 BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş. 

 

Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü 

  OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN. A.Ş-SAKARYA 

 

KOBİ Kategorisi Çevre Ödülü 

 HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SAN. VE TİC. A. Ş. 

 

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Çevre Ödülü 

 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.-KOCAELİ FABRİKASI 

 

Ödüle başvuran ve ödül alan tüm firmalarımızı tekrar kutluyorum. 

 

12 Ağustos → T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB ve OSBÜK işbirliğinde gerçekleştirilen Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Bilgilendirme Seminerine konuşmacı olarak katıldım. 

 

15 Ağustos → T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’u ziyaret ederek üyelerimizin ve ilimizin sorunlarını kendisi ile 

paylaştım.   

 

 

Bir duyuru yapmak istiyorum. Kocaeli Valiliği tarafından, 20 Ağustos 2021 Cuma günü, Hazine ve Maliye Bakanı Sn. 

Lütfi ELVAN’ın katılımı ile “Kocaeli İş Dünyası Buluşması”  toplantısı düzenlenecektir.  

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  


