
1 
 

EYLÜL AYI MECLİSİ / 9 Eylül 2015 

 

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Değerli Basın… 

 

Eylül ayı Meclis Toplantısına hoş geldiniz diyerek, sizleri Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. 

 

Bugün toplantımıza konuk konuşmacı olarak katılarak aramızda bulunan Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve 

aynı zamanda Odamızın Ekonomi Danışmanı Sayın Oral Erdoğan hoş geldiniz!  

 

 

Sayın Üyeler,  

 

Son aylarda askerimize, polisimize ve vatandaşımıza yönelik gerçekleşen ve devam eden terör saldırılarını 

kınıyor; şiddetle lanetliyoruz.  

 

Ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 

 

 

Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde koalisyon kurma girişimleri sonuçsuz kaldı.  

 

1 Kasım’da tekrar seçime gidiyoruz.  

 

Ülkemiz ilk defa geçici seçim hükümeti tecrübesi yaşıyor.  

 

Ekonomik büyüme ve refahın birinci şartı istikrar.  

 

Devlette devamlılığın esas olduğu bilinçle yeni hükümetin, bu kritik ve kısa dönemde acil adımları atacağını 

bekliyoruz. 

 

Yeni kabinenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bugün aramızda Hocamızın olması sebebiyle ekonomiye kısaca değineceğim.  
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Biliyorsunuz; Çin’in büyümesinin yavaşlamış olması global dengeleri alt üst 

etmiştir. 

 

Dünya emtia fiyatları hızla düşmeye başlamıştır. 

 

Çin kendi içinde ekonomik ve sosyal anlamda sorunlar yaşayacaktır. Buna karşı Yuan’da devalüasyon 

yapmaları zorunluluk olmuştur. 

 

O zorunluluk bize Asya krizini hatırlatmaktadır.  

 

Nitekim Asya krizinin öncesinde yine Çin devalüasyon da dahil bir sürü ciddi hamleler yapmıştır.  

 

Ve arkasından diğer ülkelerdeki yaşanan ekonomik krizler, Rusya’dan Latin Amerika’ya kadar uzanmıştır.  

 

O yüzden Çin’in %2’lik devalüasyonu hiç de hafife alınacak bir durum değildir. 

 

Avrupa Birliği’nin yeni yeni canlanmaya çalıştığı, Amerika’nın canlandığını gördüğümüz bir atmosferde 

Çin’in stres yaşaması global dengelerdeki değişimin göstergesidir.  

 

Sayın Üyeler, 

 

Geçtiğimiz ay açıklanan ülkemizin öncü göstergelere bakacak olursak;  

 

Geçen yıla göre halen yüksek seyreden işsizlik oranı, yılbaşından bu yana 

gerileyerek mayısta yüzde 9,3’e düştü.  

 

Sezonsal olarak işsizlik oranındaki bu düşüşü olağan karşılıyor ve olumlu değerlendiriyoruz.  

 

 

Dış ticaret rakamları, ekonomideki durgunluğun sinyalini veriyor.  

 

İthalattaki gerileme temmuzda da devam etti.  

 

Ancak değer olarak ithalattaki gerilemeye rağmen, ithalat miktar endeksinin artmasından, emtia 

fiyatlarındaki gerilemenin avantajını yaşadığımızı görüyoruz. 

 

Ayrıca ithalattaki tüketim malı artışından endişe duyuyoruz.  
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Ağustos ayı ihracatımız da 10,5 milyar dolara geriledi.  

 

Yıllık ihracatımız Temmuz ayı itibariyle 148,9 milyar dolar oldu. Oysa OVP’de hedeflenen 173 milyar dolar.  

 

İhracatımız bu yıl paritenin olumsuz etkisini nedeniyle düşük seyrediyor. 

 

Umarız TL’deki değer kaybı orta vadede ihracatımızın artmasına destek olur. 

 

Kocaeli dış ticaret (7 eylül pazartesi) 

 

Sanayi Üretim Endeksinin ikinci çeyrekteki artışın, yarın açıklanacak olan ikinci 

çeyrek büyümeye olumlu katkı vereceğini bekliyoruz.  

 

Ancak bu pozitif ivme, yılın üçüncü çeyreğinde devam etmeyebilir.  

 

Nitekim dün Temmuz ayı verisi açıklandı. Sanayi temmuzda binde 3 büyüdü. 

 

 

Odamız tarafından her ay açıklanan Kocaeli sanayi kuruluşlarının kapasite 

kullanım oranı Ağustos ayında yüzde 70,4 olarak gerçekleşti.  

 

Kapasiteler Ağustos ayında geçen aya göre 0,4 puan düştü.  

 

Her yıl Ağustos ayında bu düşüşü İlimizdeki büyük işletmelerin periyodik bakım ve yıllık izin dönemlerinden 

dolayı yaşıyoruz.   

 

Ülkemiz genelinde ise kapasiteler geçen aya göre ise 1,1 puanlık bir azalışla 74,8 olarak gerçekleşti.  

 

Türkiye genelinde Ağustos ayında kapasitelerde hemen hemen tüm mal gruplarında azalma oldu. 

 

Geçen yılın başından bu yana düşme eğilimi gösteren yıllık cari açık 2015 yılında 

yatay bir seyir izlemeye başladı.  

 

Turizm gelirlerinin umut verici görülmemesi sebebiyle yaz aylarında cari açığın beklediğimiz seviyelere 

gerilemediğini görüyoruz.  
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2015 yılında cari açığın finansmanı boyutunda sıkıntılar var.  

 

Yılın ilk yarısında doğrudan yatırımlardan 4,2 milyar dolar gelirken, portföy yatırımlarında 4 milyar dolar 

çıkışın olduğunu görüyoruz.  

 

Açığın finansmanında önemli bir yeri olan ve sıcak para olarak adlandırdığımız portföy yatırımlarının ne 

kadar güvenilir olmadığını bu tablodan görüyoruz.  

 

 

Ağustos ayında ÜFE yıllık yüzde 6,21 ve TÜFE ise yüzde 7,14 arttı.  

 

Son açıklanan verilerde dikkati çeken husus; kurlardaki yüksek seyrin mal ve hizmet gruplarına parti parti 

yansıyor olmasıdır. 

 

Ağustos verilerinde gördüğünüz hizmetler grubu içinde yer alan otel ve lokanta grubundaki yıllık %15’e 

yakın enflasyon bunun teyididir.  

 

Basit olarak anlatmak gerekirse; örneğin bir otele giden yabancıya oda fiyatı 100 dolar deniyor ise, TL ile 

ödeyecek olan için de 100 dolar cari olarak istenmektedir.  

 

Dolayısıyla oda fiyatında bir sene öncesinde 230 TL istenir iken bugün 300 TL isteniyor.  

 

Kurdaki etki; cari olarak en fazla otel ve lokantaya yansıdığı için dövizin yarattığı enflasyonu buradan 

gördüm.  

 

Ancak petrol gibi emtia fiyatları Çin’in yavaşlaması ile aşağı iniyor. Bu Türkiye için bir fırsat. Maliyetler 

düşeceği için enflasyona olumlu bir katkısı olur. 

 

Yılbaşına kadar petrol fiyatlarının 40 doların altına ineceğini tahmin ediyoruz. 

 

Emtia fiyatlarındaki düşme nedeniyle, döviz artışına rağmen enflasyonun yılsonu itibariyle; yüzde 8’in altına 

tamamlanabileceğini düşünüyoruz.   

 

Son olarak; 

 

Reel Efektif Döviz Kuru Ağustos ayı 95,55 ile 100’den uzaklaşmaya başladı.  

 

Ağustos ayı dolar kuruna göre Endeksin 100 olması halinde doların 2,78 TL olacağını söyleyebiliriz. 
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Bu arada, 2003 yılından bu yana dolardaki enflasyonla ilgili hesaplamamızı yüzde 29,4 olarak düzeltiyorum. 

 

 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 

 

Kısaca aylık faaliyetlere bakarsak; 

 

Bildiğiniz gibi 20 Nisan 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 

Sayın Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ü Odamızda ağırlayarak, çevre konusunda görüş 

ve önerilerimizi kendileri ile paylaşmıştık.  

 

Bu toplantının sonucunda tarafımızdan bazı konularda rapor ve bilgi talebinde bulunulmuştu.  

 

Çevre İhtisas Komisyonumuz ile bu görüş dosyamızı hazırladık.  

 

Bu görüş dosyamızı elden teslim etmek için 1 Eylül Salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Çınar Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyemiz 

Sayın İrfan Kanık ve Meclis Üyemiz Sayın Muhammet Saraç ziyaret ettiler. 

 

Kendilerine teşekkür ediyoruz. 

 

Sizlerle dosyamızda ilettiğimiz hususlarla ilgili son durumları paylaşmak istiyorum. 

 

20 Nisan tarihinde Odamızda yapılan istişare toplantısında, çevreye karşı suçlar kapsamındaki hapis cezaları 

ile ilgili sanayicilerin ve OSB yönetimlerinin yaşadığı sıkıntıları kendilerine iletmiştik.  

 

Bu konuda Bakanlık tarafından ivedilikle bir çalışma yapılarak 24 Haziran 2015 tarihinde bir genelge 

çıkartıldığını öğrendik.  

 

Firmalarımız tarafından gerekli tüm önlemler alınmış ve tedbirlere uyulmuş olmasına rağmen çevre kirliliği 

önlenememiş ise bu tür durumlarda suç duyurusunda bulunulmayacaktır.  

 

Yani kasti bir durum olmadığı müddetçe suç duyurusunda bulunulmayacak ve hapis cezası verilmeyecektir.  
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Ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre failler hakkında ceza verilebilmesi için suçun o kişi tarafından işlenmiş 

olması gerekmektedir. 

 

Sadece suçun konusunu oluşturan fiili gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda 

bulunulması gerekmektedir. Böylelikle OSB yönetimlerinin üzerinden de bu yük alınmış oldu. 

 

Ayrıca Sayın Müsteşar, ambalaj atıklarının bedelsiz verilmesi sorununu yeni çıkacak mevzuatta çözüleceğini 

belirtti. 

 

 

3-5 Eylül tarihlerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen “B20 Türkiye Konferansı”na katıldım. 

 

Biliyorsunuz; G-20 çatısı altında oluşturulan B20 iş dünyasını temsil ediyor. 

 

2008 yılında yaşanan küresel kriz sonrası, sadece G20 ülkelerinin liderlerinin değil, en büyük ekonomileri 

oluşturan G20 ülkelerindeki iş dünyasının da müzakere sürecine dahil olması gerekli görülmüş ve bu ihtiyaç 

sonucunda 2009 yılında B20 kurulmuştu. 

 

B20 2015 dönem başkanlığını ülkemiz adına TOBB başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu yapıyor. 

 

B20 Türkiye’nin bünyesinde oluşturulan 6 çalışma grubu var. 

 

Bu çalışma gruplarının başkanları; 

 Ticaret → Güler Sabancı. 

 İstihdam → Ali Koç, 

 Altyapı ve Yatırımlar → Ferit Şahenk, 

 Büyümenin Finansmanı → Hüsnü Özyeğin, 

 KOBİ’ler ve Girişimcilik → Melih Yurter, 

 Ve Yolsuzlukla Mücadele → şahsım yürütmektedir. 

 

G20 Türkiye Başkanlığı döneminde 3 ana başlıkta çalışıldı: 

*Inclusiveness - kapsayıcılık,  

*Implementation - uygulama,  

*Investment - yatırım  

 

Kapsayıcılık başlığı altında; kadın ve genç girişimcilik ile KOBİ’leri dikkate alan politikalara odaklanıldı. 
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Bu kapsamda; Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında W20 (Woman) oluşumu başlatıldı. 

 

Ayrıca; ICC, World Bank ve OECD’nin ortağı olduğu World SME Forum adı altında KOBİ merkezi açıldı.  

 

Böylece KOBİ’lerin uluslararası platformda sesini duyuracak ve KOBİ’lerle büyük şirketleri buluşturacak 

küresel bir adım atılmış oldu. 

 

 

B20 Türkiye Konferansı; iki gün boyunca 21 oturumda ve toplam 123 konuşmacının katıldığı bir program 

şeklinde gerçekleştirildi.  

 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kasım ayında gerçekleştirilecek olan G20 Liderlerine sunulmak üzere, 19 

maddelik talepten oluşan B20 raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.  

 

19 maddelik talepler listesini çıkışta arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. 

 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında; 

 Ticaret serbest olsun, önümüze duvarlar çekilmesin  

 Altyapı yatırımları şeffaf bir şekilde projelendirilsin ki finansman sağlamak kolay olsun  

 2008 krizinden beri devam eden finansal reformlar tamamlansın ki piyasada belirsizlik ortadan 

kalksın  

 Hızla değişen teknolojiye adaptasyonu sağlayacak bir mesleki eğitim altyapımız olsun ki 

kadınlarımıza ve gençlerimize daha kolay iş bulalım  

 KOBİ'lerin küresel ekonomiye entegrasyonu için küresel politikalar geliştirilsin ki KOBİ'ler sahipsiz 

kalmasın  

Vurgularını yaptı. 

 

Katıldığım toplantılarda çok önemli notlar aldım. 

 

IMF başkanı Christine Langarde; ülkemizdeki kadınların iş hayatına katılımlarında büyük bir sorun olduğunu 

vurguladı. Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 31 civarındayken gelişmiş ülkelerde bu oran 

yüzde 78’lere kadar çıkıyor. 

 

Norveç → yüzde 78  

Kanada’da → yüzde 76,7  

Avustralya’da → yüzde 72,3  

Japonya → yüzde 71,4  
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ICC Başkanı McGraw; ekonomik büyüme sağlayabilmenin yolunun ticaretten geçtiğini kaydederek, iş 

dünyası ve hükümetlerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. 

 

Eurochambres Başkanı Richard Weber; KOBİ'lerin politikalarına odaklanacak olursak, büyüme sorununu 

çözebileceğimizi açıkladı. 

 

Avustralya Hazine Bakanı Joe Hockey ise; ülkelerdeki koruyucu önlemlerin, dünya ticaretini olumsuz 

etkilediğini belirtti.  

  

 

 

Ayrıca benim başkanlığını yürüttüğüm G20’ye tavsiye olarak verdiğimiz konu başlıkları; 

 

*Şirket mülkiyetinin şeffaflığı, 

 

*G20 üyesi olan OECD ve Birleşmiş Milletlerin yolsuzlukla mücadele konularını uygulamayan ülkelere bu 

konuların adapte edilmesi, 

 

*KOBİ’lere yolsuzlukla mücadele konusunda eğitim verebilecek kitapçıkların basılması, 

 

*Gümrüklerdeki yolsuzlukları daha fazla teknoloji kullanılarak ve özelleştirme ile azaltılması ve 

 

*Devlet alımlarında şeffaflığın artırılarak rekabet sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Kısaca önümüzdeki ayın önemli etkinliklerinden bahsetmek gerekirse; 

 

17 Eylül Perşembe günü → TOSB’da Kimya meslek grubumuzdaki firmalarımızın birebir sorunlarını 

görüşmek üzere ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık’ın katılacağı bir çalıştay 

düzenlenecek. 

 

18 Eylül Cuma günü → Çevre Ödül Törenimizi Çevre Bakanımızın katılımı ile gerçekleştireceğiz. Tüm meclis 

üyelerimiz törenimize davetlisiniz. 

 

 

Sözlerime son veriyor, Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 


