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Ayhan Zeytinoğlu, 14 Haziran 2017 

 

 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

 

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

 

 

Öncelikle, 31 Mayıs çarşamba günü, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesi'nden havalandıktan kısa süre 

sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde yaşamını yitiren 13 askerimiz olmak üzere, tüm 

şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

 

 

Her zaman olduğu gibi ekonomik değerlendirmelerimle konuşmama devam edeceğim.

  

 

Mayıs ayı kapasite kullanım oranı → yüzde 78,8  

(bir önceki yıldan → + 1,1 puan  /  bir önceki aydan → + 0,4 puan) 

 

Kapasite kullanım oranlarında artış trendine girdiğini düşünüyoruz.  

 

Umarız bu eğilim devam eder ve 2016’nın etkilerinden arınırız.  

 

Canlanan iç ve dış talebin de etkisiyle sanayi üretiminin artmaya devam edeceğini ve yeni sete göre kapasite 

kullanımı oranının da yüzde 80’lerin üzerine çıkabileceğini tahmin ediyoruz. 

 

  

Kocaeli sanayi kuruluşlarının mayıs ayı kapasite kullanım oranı ise →yüzde 71,6 

(bir önceki yıldan → + 1,5 puan  /  bir önceki aydan → + 0,2 puan) 

 

Hem ilimiz hem de ülkemizdeki kapasite kullanım oranlarındaki artışı, üretimde canlanma sinyali olarak 

değerlendiriyoruz. 
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İhracat (Mayıs) → 13,2 milyar dolar (+ yüzde 9,3) 

 

Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde olan 12 aylık ihracatımız → 147,7 milyar dolar oldu. 

 

AB’ndeki talep artışı, komşu ülkeler ile normalleşmeye başlayan ilişkiler ve yeni pazarlar ile döviz kurundaki gevşeme 

ihracatı desteklemiştir. 

 

Yakın coğrafyamızın ihracatımızdan aldığı payın giderek artması memnuniyet vericidir. 

  

 

İthalat → 20,9 milyar dolar (+ yüzde 21,4) 

 

İhracat artış hızımızın, ithalat artış hızının gerisinde kalmasından dolayı dış ticaret açığında büyüme gördük. 

 

Mayıs ayında → 7,6 milyar dolar (yüzde 50 artarak) ile dış ticaret açığımız dikkat çekici boyuta ulaştı.  

 

Doların gerilemesi ile ithalatımız arttı. 

 

Ayrıca geciktirilen siparişlerin etkisi olduğunu da düşünüyoruz. 

 

Bu trend yıl sonuna kadar devam ederse, geçen yıl 56 milyar dolara inen dış ticaret açığı bu yıl 65 milyar doları 

aşabilir. 

 

Yüksek dış ticaret açığına bağlı olarak da cari açığın artması, ülkemiz için sürdürülebilir bir durum ve yapı değil.  

 

Dış ticaret açığının dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

İlimiz ihracatı → 1,9 milyar dolar (+ yüzde 40) 

 

En fazla artış gösteren sektörler → otomotiv, kimya, demir çelik, iklimlendirme, makina ve tekstil 

  

İthalat ise → 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. (+ yüzde 14,2) 

 

 

Mayıs ayı TÜFE → yüzde 11,72 (aylık → yüzde 0,45)  

 

ÜFE → yüzde 15,26 (aylık → yüzde 0,52)  

 

Beklediğimiz gibi düşüş başladı. 
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Kurlardaki düşüş ile enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz. 

 

Enflasyondaki gerilemeye rağmen, gıda enflasyonu baz etkisi nedeniyle yüzde 16,91 ile 2010 Ekim ayından bu yana 

en yüksek seviyeye çıktı. 

 

Önümüzdeki aylarda mevsimsel etki ile gıda fiyatlarında da gerileme bekliyoruz. 

 

 

Sanayi üretimi (nisan) → yıllık yüzde 6,7 (aylık → yüzde 2,3) 

 

Sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğine güçlü bir performansla başladı.  

 

Bu ivmelenmenin önümüzdeki ay da süreceğini tahmin ediyoruz. 

 

Türkiye ekonomisi açısından sevindirici bir gelişme.  

 

Kapasite oranlarındaki artış ile üretim, ihracat ve büyüme artıyor. 

 

 

Yıllık cari açık (nisan) → 33,2 milyar dolara yükseldi. 

 

Mayıs ayında bunun daha da artmasını bekliyoruz.  

 

İhracat artışı sevindirici, ama ithalatımız daha fazla artıyor.  

 

Cari açık her zaman üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.  

 

Döviz kazandırıcı faaliyetlere ağırlık vermemiz gerekiyor. 

 

 

Büyüme → yüzde 5 ile moralleri düzeltti. 

 

Birinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdük.  

 

Türkiye ekonomisi için memnuniyet verici bir büyüme oranını yakaladık.  

 

Bu oran yılın devamı için de olumlu bir sinyal veriyor. 
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Birinci çeyrekte hükümetimizin uygulamaya aldığı geçici vergi kesintileri, ek teşvikler, kredi garanti fonu gibi 

desteklerin büyümeye ciddi katkı verdiğini düşünüyoruz.  

 

Bu teşvikler iç talebi canlandırdı.  

 

Büyümeyi sürdürülebilir kılmada yapısal reformların önemi büyük. 

 

Bunun neticesinde; 

*hanehalkı harcamaları → yüzde 5,1 ve  

*devletin nihai tüketim harcamaları → yüzde 9,4 arttı. 

 

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,4 artan mal ve hizmet ihracatı, bu çeyrek yüzde 10,6 arttı.  

 

Bu yılın ilk çeyreğinde; 

*ihracatın katkısı →  2,2  

*Özel tüketim → 3,1 

*kamu tüketimi → 1,3 ve  

*yatırımlar → 0,6 puan büyümeye katkı verdi.  

 

Kalıcı büyümenin özellikle ihracatçı ve katma değerli sektörlere yönelik yapılacak yatırımlarla mümkün olduğunu 

düşünüyoruz. 

 

Yatırım harcamalarındaki artış yüzde 2,2 ile düşük seviyede kaldı.  

*İnşaat yatırımları → yüzde 10 artarken,  

*makine ve teçhizat yatırımları → 10,1 daralmış.  

 

Büyümenin sürdürülebilir olması için yatırım burada olmalı.  

 

Büyümenin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde neden makine ve teçhizat yatırımları oranı yüzde 10 azaldı? 

 

Yatırımlarda Kredi Garanti Fonu desteklerinin ikinci çeyrekten itibaren dönüştürücü etkisi olabileceğini bekliyoruz. 

 

Ülkemiz yüzde 5 büyüme ile G20 ülkeleri arasında üçüncü, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı. 

 

 

Reel efektif döviz kuru Mayıs ayında → 91,38 yükseldi 

 

REK’e göre nisan ayında TL reel olarak yüzde 1,3 değer kazandı. 

 

REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,3342 seviyesinde olması gerekiyor. (dolar = 3,5149) 
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Euro/Dolar paritesi 

 

TL, son birkaç haftada başta Dolar olmak üzere, yabancı paralara karşı değer kazanmaya başladı. 

 

1,05’e kadar inen euro/dolar paritesi tekrar 1,2 seviyesine çıktı.  

İthalatımızın yüzde 63’ünü ve 

İhracatımızın yüzde 54’ünü dolar ile yapıyoruz. 

 

Doların değer kaybetmesi ithalatçılarımızın lehine, ihracatçılarımızın aleyhine 

 

Diğer taraftan Euro’nun dolara karşı değer kazanması, ihracatçılarımızın lehine 

 

Orta Doğu’da yeni bir jeopolitik riskle karşı karşıyız. (Katar olayı) 

 

Gerginliğin büyümesi, petrol fiyatları dahil piyasalardaki tüm dengeleri bozabilir. 

 

Suudi Arabistan’ın Katar menşeli Türk ürünlerine (bein sports) ambargo kararı, bizi endişelendiriyor. 

 

Katar'a ihracatımız;  

*2000 yılında → 10 milyon dolar iken,  

*2016 yılında → 146 milyon dolara çıktı. 

*15 kat artmış 

 

Suudi Arabistan’a olan ihracatımız ise 

*2000 yılında → 500 milyon dolardan,  

*2016 yılında → 3,2 milyar dolara çıktı. 

*6 kat artmış 

 

Yabancı sermaye yatırımlarında ise durum daha dikkat çekici. 

 

2002-2017 Mart ayına kadar olan dönemde; 

*Suudi Arabistan Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımının yüzde 1,4'ünü gerçekleştirirken,  

*Katar aynı dönemde yüzde 1,1'ini gerçekleştirmiş 

 

Umarız ülkemiz bu olaylardan etkilenmez. 

 

 

500 Büyük İşletme  

 

2016 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 işletmesi içerisinde → geçen yıl olduğu gibi 80 firmamız var.  
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Bu yıl da ilk on firma içerisinde; 

*Türkiye’nin en büyük firması → TÜPRAŞ 

*İkinci büyük firması → Ford Otomotiv  

*8’inci büyük firması → Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. yer aldı. 

 

Maalesef İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede → 32 firma görünüyor. 

*Örneğin; Ford Otosan, Hyundai İstanbul’da gözüküyor 

*İlk 10 içerisinde sadece TÜPRAŞ görünüyor. Oysa 3 firmamız var.  

 

 

Sayın Valim, 

 

Biz şirketlerin merkezlerini, üretimlerini yaptıkları illere taşımalarını bekleyemeyiz. 

 

Ancak, vergilerini üretimini yaptıkları il içerisinde ödemelerini istiyoruz. 

 

Geçen yıl Eylül ayı Meclis toplantımıza katılan Maliye Bakanımıza ve bu yıl Ocak ayında Milli Savunma Bakanımıza bu 

konuyu aktardık. 

 

Sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. 

 

 

Tekrar 500 Büyük araştırma sonuçlarına dönecek olursak; 

2016 yılı listesinde, 2015 yılı listesinde yer alan 6 adet firmamız yer almıyor.  

 

Diğer taraftan 2016 yılı listesine 4 yeni firmamız girdi: 

*Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 

*Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 

*Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. 

*İsmini açıklamayan bir firmamız 

 

İki firmamız ise geçen yıl ikinci 500’den bu yıl ilk 500’e girerek lig atladı.  

 

Sayın Valim, 

 

500 Büyük işletme içerisinde yer alan 80 firmamızın 26’sı Meclis ve Meslek Komitemizde temsil edilmektedir. 

(Meclis Üyesi → 16 / Meslek Komitesi → 10)  

 

Listede yer alan tüm firmalarımızı kutluyoruz. 
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Değerli Üyeler, 

 

Biri PwC, diğer Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan iki rapora değinmek istiyorum. 

 

PwC’nin 2050’de Dünya Araştırmasına göre; 

 

*2016-2050 yılları arasında küresel ekonomi → yüzde 130 büyüyecek 

 

*Türkiye 2050 yılına kadar yüzde 3’lük oranla → Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olacak 

 

*Küresel ekonominin yüzde 35’ini oluşturan E7 ülkeleri → 2050’de yüzde 50’sini oluşturacak 

E7 ülkeleri: Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye’den oluşmaktadır. 

 

*Türkiye 2050 yılında → dünyanın en büyük 11. ekonomisi olabilir 

 

Öne çıkan sonuçlar 

*Çin, ABD’yi en büyük ekonomi olarak geride bırakacak ve 2030 yılından önce dünyanın en büyük ekonomisi olabilir. 

 

*2050 yılına kadar Hindistan ABD’yi geride bırakarak 2. sıraya yükselebilir. 

 

*Endonezya, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak 4. sıraya ilerleyebilir. 

 

*2050 yılından önce dünyadaki en büyük yedi ekonomiden altısı, gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alabilir. 

 

*Ekonomik reformlarda ilerleme kaydedilmesi durumunda, Türkiye 2030 yılından önce İtalya’yı geride bırakabilir. 

 

*Vietnam 2050 yılına en hızlı büyüyen ekonomi olarak, 20. sıraya yükselebilir. 

 

*Önemli yapısal reformları gerçekleştirdiği takdirde Türkiye’nin, 2030 yılında SGP (Satın alma Gücü Paritesi) bazında 

dünyanın en büyük 12. ekonomisi, 2050 yılında ise 11. ekonomisi olması bekleniyor. 

 

*Bu durumda Türkiye, 2050 yılında SGP bazında GSYİH büyüklüğü bakımından E7 ülkeleri arasında 2. sıradaki yerini 

koruyabilir. 

 

Bir ülkenin ekonomik gücü:  

*Yaratılan katma değere 

*Teknoloji kapasitesine, 

*Sermaye stokuna, 

*İşgücünün eğitim düzeyine bağlı.  
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Sayın Valim,  

 

İlimiz okullarının TEOG başarısı ve eğitimde yapılan gelişmelere siz değineceksiniz. 

 

Ancak mesleki eğitimde; hem niceliksel, hem de niteliksel sorunların olduğunu biliyoruz. 

 

İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak, bu konuları 

irdelemek amacıyla iki rapor yayınladık.  

 

Ülkemizdeki mesleki eğitimde öğrenim gören öğrenci sayısı, AB ülkeleri ve OECD ortalaması ile hemen hemen aynı 

düzeyde. 

 

Ancak Türkiye’deki mesleki alanlarda, sanayi dışı alan oranının yüksek olduğunu tespit ettik. 

 

İkinci çalışmamızda meslek liseleri ile ilgili elde ettiğimiz bulguları, deneysel metotlarla doğruladık. 

 

Şimdi üçüncü çalışmamızı yapıyoruz. 

 

Biliyorsunuz, alınan açık iş sayısı ile işveren talepleri örtüşmüyor. 

 

Oysa işsizlik oranımız çok yüksek seviyede. 

 

Burada sosyal bir sorun var. 
 

Sonuçlarını en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız.  

 

 

Küresel Yatırım Raporu Sonuçları 

 

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansında açıkladı. 

 

Rapora göre; 

*doğrudan yabancı yatırımlar küresel çapta yüzde 2 gerileyerek 1 trilyon 746 milyar dolara geriledi.  

*Gelişen ülkelere giren yatırımlar ise yüzde 14’lük düşüşle 646 milyar dolar oldu.  

(Bu seviye 2010’daki seviyenin biraz üzerinde.) 

 

 

*Türkiye’ye giren doğrudan yabancı yatırım 2016’da yüzde 31 geriledi ve 17,2 milyar dolardan 11,9 milyar dolara 

indi.  
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Rapor, doğrudan yabancı yatırım girişinde 2016’daki düşüşün, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya, darbe girişimine 

ve sekteye uğrayan ekonomik büyüme nedeniyle olduğunu belirtiyor. 

 

*Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı pay da yüzde 2,3’ten yüzde 1,9’a düştü. 

2004 sonrasında AB ile ilişkilerimizin ekonomiye yansıdığı dönemdeki gibi yüzde 3-5 oranından uzaklaştık.  

Türkiye AB’den uzaklaştıkça, yatırımlar da uzaklaşıyor. 

 

UNCTAD, 2017 ve 2018’de küresel doğrudan yatırımlarda ılımlı bir toparlama olacağını tahmin ediyor. 

 

2015’ten 2016’ya en yüksek yatırım çeken ülkelere bakıldığında;  

*ABD  

*Britanya  

*Çin dikkat çekiyor.  

*Listedeki sekiz gelişen ülkeye karşın, Türkiye ilk 20’de yok. 

 

Ancak, yapılan anketlere göre; 2016’nın tersine doğrudan yatırım iştahında iyimserliğin yeniden belirdiği görülüyor. 

 

Müstakbel yatırım alacak ülkeler sıralamasında ilk 5 sırada; 

*ABD,  

*Çin,  

*Hindistan,  

*Endonezya,  

*Tayland,  

*Brezilya geliyor.  

*Türkiye ilk 10’da yer almıyor.  

*Ancak, 2017-2019 arası dönemde en gelecek vaat eden yatırım ülkesi olarak Türkiye yüzde 9 oy alarak 14. sırayı 

almış.  

 

Şirketler özelinde,  

*teknolojik değişim ve dijital ekonominin, dış yatırımlarda en çok dikkate alınan olumlu unsur olduğu,  

*siber saldırı ve güvenliğin de önemli bir kaygı olduğu not ediliyor.  

 

Ancak küresel riskler içinde çoğu yönetici;  

*jeopolitik belirsizlikler,  

*Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü 

*terörizm ve toplumsal istikrarsızlıkları saymış.  

*Ticaret anlaşmalarının yeniden gözden geçirilmesi ile döviz kuru dalgalanması, yükselen faizler, gelişen ülkelerde 

yükselen borç seviyesi önemli kaygılar içinde sayılmış. 

 

Kısaca bizim de bu risklerden uzaklaşmamız, uzun vadeli doğrudan yatırımları çekebilmemiz için gerekiyor. 
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Değerli Üyeler, 

 

ilimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı Mayıs sonu itibariyle 59’a ulaştı.  

 

Bakanlığın sitesinde isimleri açıklanan Ar-Ge Merkezi açan firmalarımızı anons etmek istiyorum: 

*ALSTOM Grid Enerji Endüstrisi A.Ş.  

*Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi A.Ş.  

*De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A. Ş.  

*Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.  

*MA-PA Makine Parçaları Endüstrisi A.Ş.  

*Sistem Teknik Endüstriyel Fırınları Ltd. Şti.  

 

Bu firmalarımızı kutluyoruz.  

 

NOT: İlhan Bey de kalan 10 firmanın isimlerine ulaşamamış. Sayı 59. Yukarıdaki firmalara kadar olan sayı 49. 

 

Aylık Faaliyetler 

 

18 Mayıs 

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni’ni gerçekleştirdik.  
 

23 Mayıs 

KOÜ Teknopark Kuluçka Merkezi açılışına katıldım. 
 

23-24 Mayıs 

TOBB 73. Genel Kurul Toplantısı’na katıldık. 
 

5-8 Haziran 

* İsrail ISDEF savunma sanayi fuarına bir heyet ziyaretinde bulunduk.  

 

6 firma ile katıldığımız fuarda İsrail’in ileri teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı bulduk.   

 

Daha sonrasında “İsrail Üretici Birliği ve Avrupa İşletmeler Ağı” iş birliğinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik.  

 

İsrailli firmalar tarafından oldukça ilgi gördüğümüzü söyleyebilirim. 

 

Dünya Odalar Birliği Federasyonundan tanıdığım, İsrail Odalar Birliği Başkanı Mr. Uriel Lynn ile bir araya geldik. 

 

Bölgemiz hakkında kendisine bilgi verirken, kasım ayında düzenleyeceğimiz SANTEK ve Match4Industy etkinliklerine 

kendileri de bir heyetle katılım sağlayacaklarını bildirdiler.  
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İsrail’in en önemli teknoloji merkezlerinden olan Nazeret teknoparkını ziyaret ederek, hem orada yer alan firmalarla 

görüştük, hem de teknopark işleyişleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulduk.  

 

Son olarak Tel-aviv Büyükelçimiz Sayın Mustafa Kemal Öktem Bey’i heyet olarak ziyaret edip, kendileri ile özellikle 

Savunma Sanayi ve iki ülke işbirlikleri hakkında görüşme fırsatı bulduk. 

 
9 Haziran 

TEOG sınavında tam puan alarak birincilik kazanan Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulunun 3 öğrencisine 

ödüllerini verdik. 

 

 

Sözlerime son verirken, siz değerli sanayicilerimizin Ramazan ayını ve bayramını tebrik 

ediyor, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 


