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OCAK AYI MECLİSİ 

14 Ocak 2015 

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 

Bu yılın ilk Meclis Toplantısına hoş geldiniz diyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

 

2016 yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

 

Dün İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen terör olayını şiddetle kınıyorum. Patlamada 

hayatını kaybeden misafir ailelere başsağlığı diliyorum. Ayrıca son bir ayda kaybettiğimiz asker ve güvenlik 

güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 

 

Değerli Üyeler, 

  

2015 yılını geride bıraktık. 

 

Ülkemizin daha üretim odaklı bir yapıya dönüşümü için ani çözümler üretmek yerine, net kararlarla, net 

çözüme gitmemiz gerektiği bir dönemdeyiz.  

 

Bu bakımdan Hükümetimizden, uzun vadeli stratejilere uygun, kısa vadeli, somut, radikal hamleler 

bekliyoruz. 

 

Yatırımın teşviki yerine, doğru ürün ve doğru üretimin teşvikine yönelmemiz gerekiyor.  

  

Öne çıkarılması gereken ve ihracat yaptığımız çok sayıda ürünümüz ve müteşebbisimiz var.  

 

Bu ürünlerin belirlenmesini ve dışa bağımlılığının azaltılmasını sağlamamız gerekiyor. 

 

Para politikası tarafında ise; son dönemlerde adımlar atıldığını mutlulukla gördük. Ancak çok daha radikal 

hamleler yapılmasını bekliyoruz.  

 

Bunun da sanayiciye daha yakın, sürekli istişare halinde bir merkez bankacılığı yönetimi ile olabileceğine 

inanıyoruz.  

 

Üretimin arttığı bir ortamda; faizin, enflasyonun düşeceğini biliyoruz.  

 

Bu vesileyle doğru yatırımcıya, doğru sektöre, doğru ürüne, düşük faizin uygulanabilmesini istiyoruz. 
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Sayın Üyeler, 

 

Biliyorsunuz, geçen yılı değerlendirdiğimizde müdahale edemediğimiz dış faktörlere ilave olarak, içeride iki 

seçim geçirdik. 

 

2015 yılını tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 3,5-4 civarında bir büyüme ile kapatacağımızı düşünüyoruz.  

Bir evvelki yıla göre bütçe ve cari açığımız olumlu ekonomik göstergelerimiz oldu. 

 

Irak'taki olumsuzluklar, Suriye'de yaşananlar ve Rusya ile ilişkilerimiz açısından bakıldığında, ülkemizi zor bir 

2016'nın beklediğini söylemek yanlış olmaz. 

 

Bu hafta başı açıklanan Orta Vadeli Programdan, 2023 yılı hedeflerinden tamamen uzaklaştığımızı 

görüyoruz. 

 

Diğer taraftan, 2016 yılını Türkiye-AB ilişkileri açısından bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.  

 

Zorlukları ve fırsatları bir arada yaşayacağımız bu yılda, ekonomide önemli adımlar atılacağını umut ederek, 

her zaman olduğu gibi geçtiğimiz ayın kısa bir değerlendirmesini yapacağım. 

 

2015 yılında Bütçe → 22,6 milyar TL açık verdi. 

 

*Bütçe gelirlerinde → yüzde 13,4 ve  

*Harcamalarda → yüzde 12,8 artış oldu.  

*Cari fiyatlarla TL bazında ekonomi yüzde 10,4 büyüdü. 

 

Biliyorsunuz bütçe gelir-gider dengesi bakımından denk bütçeyi savunuyoruz. 

 

Denk bütçeyi sağlayabilmek için mali disiplini farklı bir bakışla yönetmemiz gerektiğine inanıyoruz.  

 

Gelirleri devlet kontrolü ile toplarken, gider tarafında rahata kaçmamamız gerekiyor.  

 

Giderlerdeki artışın daha nitelikli ve sosyal devlet anlayışına uygun başarılabilmesini ve gelirlerin ise reel 

sektör üzerinde yarattığı baskının azaltılması gerektiğini düşünüyoruz.  

 

Yılın son ayında kapasiteler; 

Türkiye → % 75,8  

Kocaeli → % 70,5  olarak gerçekleşti. 
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Yılın tümünü değerlendirdiğimizde;  

TR yıllık → % 74,7 (bir evvelki yıldan 0,4 puan fazla) 

Kocaeli yıllık → % 70,8 (bir evvelki yılın 0,5 puan gerisinde) 

 

Atıl kapasitelerin dolması ile Türkiye sanayisi rekabet gücünün artıracaktır. Umarız 2016 yılında 

kapasitelerde beklediğimiz canlanma gerçekleşir. 

 

11,5 milyar dolar gerçekleşen Aralık ayı ihracatı ile yılı düşük bir 

performansla kapattık. 

 

İhracatımız geçen yıla göre yüzde 8,7 azaldı. 

 

Hepimizin de bildiği gibi ihracatımızdaki bu gerileme;  

*pariteden ve  

*jeopolitik ve ekonomik gelişmeler nedeniyle Irak'a ve Rusya'ya yapılan ihracatın yüksek oranda 

gerilemesinden kaynaklandı. 

 

Toplam ihracatımızın yaklaşık yarısını gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke ile olan ticaretimize baktığımızda; Suudi 

Arabistan hariç hepsinin gerilediğini görüyoruz. 

 

Diğer taraftan paritenin olumsuz etkisini; ihracatımızın yüzde 45’i Avrupa ile olan ticaretimizde yaşadık. 

 

2015 yılında dolar bazında Avrupa’ya olan ihracatımız yüzde 8,3 azalırken, Euro bazında yüzde 9,8 arttı. 

 

Paritenin etkisini arındırdığımızda; ihracatımızın geçen yıla göre aslında binde 3 gerilediğini söyleyebiliriz. 

 

İthalatta ise Aralık ayı henüz açıklanmamış olmakla birlikte; yaklaşık geçen yılın yüzde 15 gerisinde kapattık. 

 

Düşen enerji fiyatları, ithalattaki gerilemenin temel nedenini oluşturdu. Böylelikle dış ticaret açığımız da 

yüzde 28 civarında geriledi. 

 

2015 yılında; dış ticaret açığındaki bu gerilemenin olumlu yansımalarını da cari açıkta gördük. 

 

Kocaeli Gümrüklerine göre Aralık ayında; 

İhracat → 1,4 milyar dolar / İthalat → 3,7 milyar dolar oldu. 
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Yılın tümünde İlimiz İhracatımız; 16,9 milyar dolar ile geçen yıla göre yüzde 11,6 ve ithalatımız 42,9 milyar 

dolar ile yüzde 13,3 geriledi. 

 

Kocaeli ihracatının yaklaşık yüzde 42’sini gerçekleştiren otomotiv sektörü haricinde tüm sektörlerin 

ihracatlarında azalışlar gördük.  

 

Ayrıca; 2015 yılında İlimizde faaliyet gösteren 4 otomotiv firmamız, Türkiye’deki toplam araç üretiminin 

yüzde 40,7’sini üretti. Bu oran bir evvelki yıl yüzde 37,7 idi. 

 

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı kutluyoruz. 

 

Kasım ayı cari açık → 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

 

Yıllık cari açığımız ise 34,7 milyar dolara gerildi.  

 

Cari açığımızdaki bu gerileme sevindirici, ancak bu açığı ne yazık ki ürettiğimiz için kapatmıyoruz. 

 

Cari açığın finansmanına baktığımızda ise; aslında doğrudan yatırımlar geçen yıla göre arttı diye sevinirken, 

bu yatırımların çok az bir kısmı greenfield geldiğini biliyoruz.   

 

Doğrudan yatırımcıların çoğunluğu hazır satın alıyor, hisse satın alıyor ya da özelleştirmeden satın alıyor.  

 

Ne yazık ki, bu satın almalar büyümeye katkı vermiyor. 

 

Reel Efektif Döviz Kurunda; 

Aralık → 98,45’e geriledi. 

 

2015 yılı ortalaması endeks 99,79 ile en düşük değere geldi. 2003 yılının ortalaması 100’dü.  

 

Türk Lirası, 2015 yılında hiç olmadığı kadar değer kaybetti. 

  

Yaptığımız hesaplamaya göre; endeksin 100 olması halinde → doların 2,8537 olması beklenebilir. 

 

TL’nin değer kaybetmesini rekabetçiliğin artması olarak görüyoruz. 

 

Bu kapsamda endeksin 95 ile 100 arasında olmasını istiyoruz. 
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Aralık ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 8,81 ile beklentimizin üzerinde 

gerçekleşti. 

 

Enflasyon Merkez Bankasının belirlediği 7,9’luk hedefin de üzerine çıktı. 

 

Aralıkta Rusya ile gerginliklerden kaynaklı satamadığımız gıda ürünlerinin, enflasyonu aşağı yönlü 

etkilemesini düşünüyorduk.  Beklediğimiz olmadı. 

 

2015 yılında enflasyonu artıran; gıda fiyatları ve kur etkisi oldu. 

 

Gıda fiyatları yıllık yüzde 10,9 ile artış gösterdi. 

 

 

ÜFE ise % 5,71’e geriledi. 

 

2015 yılında ÜFE’yi petrol ve emtia fiyatlarının gerilemesi aşağıya çekti.  

 

Kok ve rafine petrol ürünlerinde 12 aylık ortalama azalma yüzde 25,8 oldu. 

 

 

Enflasyon için 2016 yılını tahmin etmek zor. OVP’da 2016 enflasyon beklentisi yüzde 6,5 öngörülüyor. 

 

Tahmin yaparken enflasyonu etkileyecek birçok faktör var.  

 

Birincisi; asgari ücretteki artışın, enflasyon yaratacağı iki yönlü etkisi: talep artışı ve maliyet artışı olacaktır. 

 

İkincisi; kur artışı 2015 yılına göre az olursa, enflasyona baskısı azalır. Ancak FED’in 2016’da faiz artışının 

sürecek olması kurlarda artışa neden olabilir. 

 

Üçüncüsü; petrol fiyatları Suudi Arabistan ve İran gerginliği ile yükselirse, tablo yine değişir. 

 

Sonuç olarak; 2016 yılında enflasyonda aşağı yönlü bir değişiklik beklememek gerekir diye düşünüyorum.  

 

 

Son olarak; Kasım ayında Sanayi Üretim Endeksi 129,7 ile yüzde 3,5 

büyüdü.  
 

Bu olumsuz koşullara rağmen sanayideki bu büyümeyi memnuniyetle karşılıyoruz. 
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Sayın Üyeler, 

 

*5 Aralık tarihinde yaptığımız Müşterek Meslek Komitesi toplantımızda Hükümete iletilecek konuları 

tartışmıştık. Bu ay raporumuzu sizlere postalayacağız. Ayrıca Oda yönetimi olarak bu konuları ilgili taraflarla 

paylaşmak üzere girişimlerimiz başlayacak. 

 

*Geçtiğimiz ay önemli bir girişimimiz de savunma sanayi ile ilgili çalışmalarımız oldu. Bu kapsamda Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN ile yaptığımız görüşmelerde; her iki kuruma tedarikçi olabilecek 

firmalarımızı yönlendirmeye yönelik bir çalışma başlattık.  

 

Bir taraftan söz konusu kurumlarla birebir görüşmelerimiz devam ederken, diğer taraftan SANTEK’16 için 

ikili görüşmelerin yapılacağı bir platform da oluşturacağız. 

 

Bunların dışında; 

 

*8-9 Aralık tarihlerinde, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu, Odamız ve Doğu Marmara ABİGEM 

organizasyonunda, Belçika Flaman bölgesinden bir heyet, Odamızı ziyaret etti.  Bu kapsamda yapılan iş 

görüşmelerinde, 12 Belçikalı firma, 30 Türk firma ile toplam 53 görüşme gerçekleştirdi.  

 

*7 Ocak tarihinde,  metal sektörü çalıştayını düzenledik. Çalıştaya katılan sektör temsilcilerimizden 

sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. Metal sektörünün ilimizdeki durumunu analiz etmek ve 

sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla, Oda olarak metal sektörü raporu hazırlıyoruz. 

 

Sözlerime son verirken, Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 


