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MART AYI MECLİSİ 

9 Mart 2016 

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 

Mart ayı Meclis Toplantısına hoş geldiniz diyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

 

Bugün aramızda konuk konuşmacı olarak bulunan;  

*İstanbul Tahkim Merkezi’nin Divan Başkanı Sayın Ziya Akıncı,  

*Denizli Sanayi Odası Başkanı Sayın Müjdat Keçeci,  

*MARKA Genel Sekreteri Sayın Mustafa Ayhan ve  

*TÜMSİAD Başkanı Sayın Erdoğan Yılmaz  

hoş geldiniz! 

 

 

Geçtiğimiz ay Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı kuvvet komutanlıklarında görevli sivil ve askeri personeli 

taşıyan servis araçlarına yönelik bombalı saldırıyla yine sarsıldık.  

 

Hemen hemen her gün şehit haberleri alıyoruz.  

 

Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

 

Her zaman olduğu gibi terörü lanetle kınayarak sözlerime başlayacağım. 

 

Sayın Üyeler, 

 

Ekonomideki gelişmelere göz atmadan önce; 

 

Geçen ay sizlere bir anket yoluyla meclis konuşmamın içeriği ile ilgili görüşlerinizi almak istemiştim. 

 

Sonuçlara baktığımızda; 

 

Çoğunluğunuz (%47) ülke sanayisinin sorunlarını derinlemesine incelenmesini istediğinizi gördük. 

 

Yüzde 31’iniz ise her ay yaptığımız ekonomiyi değerlendirmeyi istediğini belirtmiş. 

 

Yüzde 22’niz ise her iki konuya da değinilmesini istemiş. 
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Ayrıca Oda faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler öne çıkmış. 

 

Biliyorsunuz sorunlarınızı başta TOBB olmak üzere tüm üst makamlara iletiyoruz. 

 

Konuşma içeriğimi, bu geri bildirimlerden hareketle oluşturmaya çalışacağım. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Kasım ayı işsizlik oranı → yüzde 10,5 

 

Aslında sezonsal bir artış bekliyorduk. Yerinde sayması sevindirici oldu. 

 

İşgücüne katılma oranı → yüzde 51,2 ile bir evvelki yılın üzerinde gerçekleşmesini de olumlu 

(bir evvelki yıl → yüzde 50,5) 

 

 

Yılın ilk ayında Bütçede 4,2 milyar TL fazla verdik.  

 

Bütçe gelirleri → yüzde 16,5 ile enflasyonun üzerinde arttı. 

 

Giderlerdeki artış → yüzde 17 oldu. 

 

Burada giderler tarafında daha tutucu olmamız gerektiğine inanıyoruz. 

 

Bu konuda Mehmet Şimşek “faizlerin düşmesi için daha az harcamamız gerektiğini” vurguladı. 

 

Sayın Başbakan Yardımcımıza tamamen katılıyoruz. 

 

Ayrıca, Başbakan Yardımcımızın; “Rus ekonomisi küçüldüğü için ihracat düşmüştü. Tek neden uçak krizi 

değil. Rusya ile husumet yok. İyi ilişkiler kurmak istiyoruz” açıklamasına da memnun olduk. 

 

 

2016 yılı Şubat ayında; 

 

*İhracat → 12,4 milyar dolar → + % 3,3 
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*İthalat → 15,6 milyar dolar → - %7,7 

 

İhracatta parite etkisinin devam ediyor. 

 

Avrupa’ya ihracatımızın dolar bazında →  yüzde 3,1  

Euro bazında → yüzde 4,8 arttığını görüyoruz 

 

Şubat ayında sermaye malı ithalatı → yüzde 17,5 arttı.  

 

Bu veri bize yatırım olduğunu gösteriyor.  

 

 

Kocaeli İhracatı → 1,3 milyar dolar → % 3,1 

 

İthalat → 3,1 milyar dolar → - % 9,2 

 

İhracat 17 ay aradan sonra nihayet yükselişe geçti. 

 

Şubat ayında ihracatın yüzde 48’inin gerçekleştiği Kocaeli otomotiv sektöründe yüzde 13 artış oldu. 

 

 

Kapasiteler (TR) → geçen yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 73,5 oldu 

 

Kapasiteler (Kocaeli) → yüzde 70,4 

 

Yaptığımız araştırma sonuçları önümüzdeki ay için de beklentilerin zayıf olduğunu gösteriyor. 

 

 

TÜFE →% 8,78 (yıllık) → - % 0,02 (aylık) 

 

ÜFE → % 4,47 (yıllık) → - % 0,2 (aylık) 

 

Önemli bir girdi olan enerji maliyetlerinin yağışlara bağlı olarak barajların dolmasıyla gerilediğini 

düşünüyoruz. 

 

Şubat ayında elektrik ve gaz fiyatlarındaki azalış → aylık yüzde 4,17 

 

 



4 
 

Reel Efektif Döviz Kurunda; 

 

Şubat → 99,54 

 

Endeks 100 olursa → dolar → 2,9003 

(bugün itibariyle dolar → 2,9230) 

 

Arzumuz endeksin 100’ün üzerine çıkmaması 

 

 

Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi → 116,2 → % 5,6 arttı. 

 

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen artış, Ocak ayı ihracatımız çok örtüşmedi. 

 

 

Değerli Üyeler, yılsonu büyüme tahminimiz yüzde 3,8 - 4 

 

Büyümeden açılmışken sizlere;  

 

*1990 yılından bu yana vergi gelirlerinin GSYH’ya oranı ve büyümeyi aynı grafikte göstermek istiyorum.  

 

Biliyorsunuz vergi ve büyüme konusunu çok işliyoruz. 

 

Bu grafik bize; 

*O yıldan bu yana büyüme gerilerken, vergi oranının arttığını gösteriyor. 

 

Büyüme oranında eğilim çizgisi → 1990 →  4,3 / 2015 → 3,8 olurken; 

 

1990 yılında vergilerin GSYH’daki oranı → yüzde 10 iken, 2015’de → yüzde 21’e çıktığını görüyoruz. 

 

Oysa bu oran ülkemizin rekabet ettiği ülkelerde; 

Almanya → 11,8 

ABD → 10,6 

Kanada → 11,5 

Hindistan → 10,8 

Çin → 10,4 

 

Vergi geliri → 9 misli 
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GSYH → 4 misli 

 

 

Acaba Türkiye maksimum toplayacağı vergiye mi ulaştı? 

 

Vergilerdeki dağılıma baktığımızda; 

Doğrudan vergi oranı → % 31,5 / Bu oranı arttırmalıyız. 

 

OECD ortalaması (doğrudan vergi) → yüzde 67 

 

 

Dolaylı vergi yükünün en yüksek olduğu ülke →  Türkiye (yüzde 68,5) 

 

Dolaylı vergiyi iyileştirmeyle tabana yaymakta yarar var. 

 

Bugün yüzde 68,5 olan dolaylı vergi oranının azaltılmasının hedeflere konması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

Diğer taraftan; 

1990 yılından bu yana doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına baktığımızda; 

 

Bu grafik ise; 

*2004 yılından itibaren ivmelenen yabancı sermaye yatırımlarının son 7 yıldır durağanlaştığını gösteriyor. 

 

17 Aralık 2004 tarihinde → Brüksel Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı'nda; katılım müzakerelerine 3 Ekim 

2005 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştı. 

 

Geçen yıl Kasım ayında gerçekleşen AB-Türkiye Zirvesi sonuçlarının yabancı sermaye yatırımları için bir 

fırsat olabileceğini düşünüyoruz. 

 

29 Kasım 2015’teki Zirvede 4 önemli konuda anlaşmaya varıldı. 

 

Bu konular; 

 

1- Mülteciler konusunda taraflar arasında ortak yük paylaşımına dayalı bir mekanizmasının kurulması, 

 

2- Vize serbestliği konusu,  

 

3- Teknik müzakerelerde “Ekonomi ve Parasal Politika” başlığının açılması ve 
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4- Son olarak;  Türkiye-AB Zirvesinin yılda iki kez toplanacak olmasıydı.  

  

En son 7 Mart’taki Zirvede ülkemizin yeni tekliflerini Avrupalı dostlarımıza ilettik. 

 

Bunlar kısaca; 

 

*Türkiye’nin AB’den talep ettiği 3 milyar euro’yu iki katına çıkarma talebi (2018’e kadar) 

 

*Türkiye’nin Yunan adalarına geçişleri durdurma ve buradan mültecileri (kamplara) geri kabul etmeye razı 

olması 

 

*Ekim ayında gerçekleşecek olan Vize serbestliğinin Haziran sonuna çekilmesi 

 

Ancak burada AB’nin talep ettiği 46 koşulu hızla yerine getirmesi gerek.  

 

Bu koşullar arasında pasaportların AB’ye uyumlu hale getirilmesi; pasaport sahteciliğinin önlenmesi; sahil 

güvenlik birimlerinin güçlendirilmesi; sınır kontrollerinin güçlendirilmesi, göç açısından sıkıntı çekilen 

ülkelere vize uygulaması getirilmesi, vb. 

 

*Yeni chapter’ların açılması ve üyelik müzakerelerinin canlandırılmasını teklif ettik. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Biliyorsunuz, Tahkim; taraflar arasındaki hukuki ihtilafların, mahkemeye gitmeden, tarafların önceden 

belirleyebildiği hakemlerle çözümlendiği bir süreç.  

 

24 Kasım 2014 tarih ve 29190 sayılı Resmi Gazete’de İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu yayınlandı. 

   

Kanuna bağlanması Tahkim konusunda firmalarımız için tereddütleri giderecek bir durumdur. 

 

Bu bakımdan Kanunla görev ve sorumlulukları belirlenen İstanbul Tahkim Merkezinin, bizler için bir fırsat 

olduğunu düşünüyorum. 

 

 Mahkemelerin yüksek miktarda harçlar alarak yürüttüğü davalar yıllarca sürüyor. 

 

İş dünyası olarak tüm bu girişimleri maliyet ve zaman kazandırıcı olduğu için destekliyoruz. 
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Buradan başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Tahkim Divanı’nın kurulmasına öncülük ettiği 

için ve ayrıca İstanbul Tahkim Divanı’na teşekkür ediyorum. 

 

Sayın Akıncı’nın bugünkü konuşmasının bizler için çok aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. 

 

Sayın Üyeler 

 

15 Şubat 

Biliyorsunuz İlimizdeki sanayi kuruluşlarının savunma sanayi ile iş yapabilme 

kapasitelerini geliştirmek üzere birtakım girişimlerimiz var. 

 

İlk olarak ASELSAN ile sanayicilerimizi SANTEK fuarında buluşturmuştuk. 

 

Şimdi de Gölcük’te bulunan Donanma Komutanlığı’na firmalarımızın tedarikçi olabilmeleri için gayret sarf 

ediyoruz. 

 

Geçtiğimiz ayın 15’inde “Donanma Komutanlığı Tedarikçi Günü” etkinliğini düzenledik. 

 

Toplantıda Komutanlığın devam eden projeleri ve yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar 

konusunda bilgi aktarıldı. 

 

Şimdiki aşamada; tedarikçi olmak isteyen üyelerimiz ile Donanma Komutanlığın yetkililerinin birebir 

görüşmelerini sağlayacağız.  

 

Aynı çalışmamızı eş zamanlı olarak ASELSAN ile birlikte de yapıyoruz. 

 

 

23 Şubat  

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK’ın katılımıyla “Rekabet Hukuku 

Semineri” düzenledik.  

 

 

26 Şubat 
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Biliyorsunuz Ülkemizin Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü’ne (CERN) üyeliğinin 

başlaması ile ülkemizdeki firmalar CERN’de yapılan alım ve ihalelere katılma 

hakkı elde etti.  

 

Bu kapsamda 26 Şubat cuma günü TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımıyla “Türk Firmalara 

CERN’de İş Fırsatları Toplantısı”nı  düzenledik. 

 

Burada firmalarımız için ciddi fırsatlar var.  

 

Bu yeni pazarı değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. 

 

 

2 Mart /4 Mart 

Biliyorsunuz Üniversite-Sanayi işbirliği önem verdiğimiz çalışmalar. 

 

*Bu kapsamda 2 Mart’ta Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonumuz Yunus Çiftçi başkanlığında GTÜ’nin 

rektörünü ziyaret etti. 

 

*4 Mart’ta ise Kimya grubumuzdan 15 üyemizi TÜBİTAK-MAM’ın kimya enstitüsüne götürdük.  

 

*Bir diğer önemli gördüğüm projemiz ise; FORD Otosan, GTÜ, Bilişim Vadisi ve Warwick Üniversitesi işbirliği 

ile başlattığımız Erasmus+ Projesi. 

 

Bu proje ile; önce bölgemizin ihtiyaç analizini yaparak, Ar-Ge çalışanlarının yönetim ve proje kapasitelerini 

geliştirecek bir eğitim modülü oluşturmayı hedefliyoruz. 

 

 

4 Mart 

Değerli Üyeler, Enerji maliyetleri firmalarımızın en önemli girdi maliyetlerinden 

biri 

 

*Bu maliyetleri düşürmek amacıyla 2010 yılından bu yana ortak satın alım çalışmaları yürüttük. 

 

Çünkü üyelerimizin sözleşme bitiş ayları farklı olduğu için bu çalışmamızda istediğimiz verimi alamadık. 

 

Bu yıl elektrik alım sözleşmesi biten ve yeni  bir tedarikçi arayan firmalarımıza e-ihale yöntemi ile tedarikçi 

arayışına gireceğiz.  
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Her ay yeni bir e-ihaleye çıkıyor olacağız. 

 

İlk ihale Mayıs ayı için yapacağız. Ne kadar çok talep olursa o kadar indirim yapabiliriz. 

 

 

*Enerji ile ilgili üzerinde durduğumuz bir diğer konu “enerji verimliliği” 

 

4 Mart tarihinde Odamızdan arkadaşlarımız Enerji Bakanlığı’nın başlattığı Enerji verimliliği konusundaki 

proje toplantısına katıldılar. 

  

Bu proje ile; 

- KOBİ’lerin enerji etütleri Bakanlık tarafından ücretsiz yapılacak 

- Enerji etüdü yapılan firmaların yatırım finansmanına kolay erişimleri sağlanacak. 

 

Enerji Bakanlığının yürüttüğü bu yeni projeye de Oda olarak destek vereceğiz. 

 

 

11 Şubat / 16 Şubat 

Geçtiğimiz ay iki ülkeye seyahatim oldu. 

 

*10-12 Şubat, Mumbai’de Hindistan Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen  Dünya Odalar birliği 

konsey toplantısına katıldım.   

 

*16 Şubat tarihinde Brüksel’de TOBB-Brüksel irtibat ofisinin de açılışına gitmiştik.Fakat Ankara’daki olaylar 

yüzünden bu açılış iptal oldu.  

 

Brüksel’de ayrıca “Göçmenlik: İnsan Kaçakçılığı Endüstrisi” temalı bir konferansa katıldım. 

 

Ayrıca AB Büyükelçimiz Sayın Selim Yenel’i ziyaret ettim. 

 

 

Değerli Üyeler  

 

Biliyorsunuz MARKA 2016 yılı mali destek programını açıkladı. 

 

Bugün aramızda bulunan MARKA Genel Sekreteri Sayın Mustafa Ayhan detayları sizlerle paylaşacak.  
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Benim burada sizlere vurgulamak istediğim husus; mali destek programından faydalanmak isteyen 

kuruluşlarımız ABİGEM’in danışmanlığı ile projelerini hazırlayabilirler. 

 

 

Kısa bir hatırlatma; 22.sini düzenleyeceğimiz Çevre Ödülleri 

organizasyonumuzun bu yılki başvuruları açıldı. 

 

Son başvuru tarihi 2 Mayıs’tır. 

 

Ayrıntılı bilgiyi web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.  

 

 

Son olarak; bölgemizden iki başarıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

*Ekonomist Dergisinin en büyük araştırmalarından birisi olan ve 12 yıldır düzenli olarak yapılan 

“Anadolu’nun Kaplanları 500” araştırmasında Kanık Ailesinin sahibi oluğu ÖZKA Lastik ve Kauçuk Sanayi, 

“ihracatını en çok arttıran şirket” kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. 

 

Tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

 

 

*Ayrıca; 

Türkiye Dış Ticaret Derneği’nin (TURKTRADE) 24 Şubat 2016 Çarşamba günü yapılan 22. Olağan Genel Kurul 

Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hayrettin Çaycı seçildi.  

 

Halen Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten 

Hayrettin Çaycı, bundan böyle dış ticaret alanında Türkiye’nin en etkili sivil toplum kuruluşlarından olan 

TURKTRADE’in başkanlığı görevini de üstlenecek. 

 

Kendisine başarılar diliyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bugün öğlenden sonra saat 13.30’da Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün katılımıyla “Ar-Ge ve Yenilik 

Reform Paketinin” tartışılacağı bir toplantı yapılacak.  
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Biliyorsunuz Ar-Ge reformu ile ilgili mevzuat hazırlandı, ilgili tebliğler yayınlandı. 

 

Bu toplantı; İkincil mevzuatlara ilişkin uygulamaları devreye sokarken, sanayicilerin fikrini almak amacıyla 

yapılıyor. 

 

Bu yapıcı uygulamadan dolayı Sayın Bakanımız Fikri Işık’a teşekkür ediyor ve 

 

Kendisinin “bu dönemde sanayici olmak kahramanlıktır” sözleriyle konuşmama son vererek, 

 

Şahsım ve Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

  

 

 

 


