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21 Eylül 2016 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

EYLÜL ayı Meclis Toplantımıza HOŞ GELDİNİZ diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Geçmiş Kurban Bayramınızı kutlar, öğrencilerimize yeni öğrenim dönemlerinde başarılar dilerim. 

 

 

Bu ay iş dünyası ve Odamız camiasından iki acı kaybımız oldu. 

 

Geçtiğimiz perşembe günü talihsiz bir kaza sonucu vefat eden, Odamız 10’uncu Meslek Komitesi Temel 

Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu Meslek Komitesi Başkanı HÜSEYİN ERTAN’a Allah’tan rahmet, yakınlarına 

başlığı diliyorum. 

 

Diğer taraftan geçen Pazar günü de Dilovası Kimyacılar OSB Başkanı Sayın REFİK BAYDUR’u kaybettik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. 

 

 

Şimdi kısaca geçtiğimiz ayın ekonomik göstergelere değinmek 

istiyorum. 

 

Ağustos ayı ihracatı →  11 milyar 157 milyon dolar (+% 6,9) 

 

Bayram tatilinin uzaması ve 15 Temmuz darbe girişimi Temmuz ayı ihracatımızda düşüşe neden olmuştu.  

 

Ağustos ayında ihracattaki toparlanmayı memnuniyetle görüyoruz.  

 

Bölgesel olarak AB ülkelerine olan ihracatımızda artış gözlemliyoruz. 

 

Arzumuz, aylık bazda ihracatımızın 13 milyar dolar ve üstü seviyelerine çıkmasıdır. 
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İhracatta en önemli partnerimiz Avrupa, ama yeni pazarlar da önemli  

 

Rusya ile ticaretin normalleşme sürecini olumlu değerlendiriyoruz. 

 

Ancak ihracattaki olumsuz seyre bir anda çare olması beklenemez. 

 

Daha fazla desteğe ihtiyaç var. 

 

Sektörel olarak baktığımızda; en fazla ihracat artışını otomotiv sektörü gerçekleştirdi. (yüzde 23,4 artış) 

 

Otomotiv sektörünün ilimizdeki ağırlığını göz önüne aldığımızda, benzer artış ne yazık ki ilimizde olmadı.  

(- %12) 

 

İlimiz otomotiv ihracatındaki gerilemenin sezonsal olabileceğini düşünüyoruz. 

  

İlimizde (Ağustos); 

 

İhracat → 1,2 milyar dolar (-% 6) 

İthalat → 2,9 milyar dolar (-% 27) 

  

Eylül ayında yine uzun bir bayram tatili nedeniyle, ihracattaki artışın sınırlı olabileceğini düşünüyoruz.  

 

 

Ağustos ayında enflasyon (TÜFE) → % 8,05      ve      ÜFE → % 3,03    geriledi 

 

Ağustos ayında baz etkisi ile hem ÜFE’de hem de TÜFE’de yıllık bazda azalma olabileceğini bekliyorduk.  

 

Enflasyondaki gerilemenin talep daralmasından kaynaklandığını düşünüyoruz.  

 

Baz etkisi ile Eylül ayında yıllık enflasyonda azalma devam edebilir.  

 

Ancak içinde bulunduğumuz Eylül ayı hem Kurban Bayramı, hem de okulların açılması ile harcamaların 

yüksek olacağı bir ay olacak.  

 

Bu bakımdan beklediğimiz bu azalış, sınırlı kalacaktır. 

 

ÜFE’deki azalma biz sanayiciler için önemli ve sevindiricidir.  

http://www.milliyet.com.tr/avrupa/
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Bu gerilemenin enerjideki aylık yüzde 2,49 gerilemeden kaynaklandığını görüyoruz.  

 

Enerji fiyatlarındaki azalma petrol fiyatlarının gerilemesinden kaynaklanıyor.  

 

Eylül ayında petrol fiyatları 45-50 dolar aralığında kalırsa ÜFE’de bir miktar daha gerileme bekleyebiliriz. 

 

 

Temmuz ayı Sanayi Üretimi →  - yüzde 4,9    (aylık → -% 7) 

 

Temmuz ayında yaşanan darbe girişiminin üretime etkisi çok sert oldu.  

 

Hükümetimizin mali piyasalara olumlu müdahalesine rağmen bu azalışı yaşadık.  

 

2013 yılının mart ayından bu yana gerçekleşen en düşük sanayi üretimi gerçekleşti. (arındırılmamış) 

 

Özellikle imalat sanayindeki yüzde 6,5 oranındaki gerileme dikkat çekicidir.  

 

Hükümetimizin olağan üstü ortamdayken reformları hızlı bir şekilde açıklaması çok önemliydi.  

 

Artık reformların bir an önce hayata geçmesi gerekiyor.  

 

Sanayi üretimindeki gerilemenin temmuzla da sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz.  

 

Bunun üçüncü çeyrek büyümeye olumsuz yansıyacağını düşünüyoruz. 

 

 

İkinci çeyrekte yüzde 3,1 büyüdük. 

 

Tüm olumsuz koşullara rağmen, Batı ve OECD ülkelerine kıyasla yüzde 3,1’lik büyümeyi olumlu 

değerlendiriyoruz.  

 

Ancak gerçekleşen bu büyüme oranı aynı zamanda ekonominin yavaşladığını gösteriyor.  

 

Coğrafi riskleri ve darbe kalkışmasının ekonomiye etkilerini göz önüne aldığımızda, üçüncü çeyrek büyüme 

oranının daha da gerileyebileceğini bekliyoruz.   

 

Sanayi üretimi rakamları bunun öncü sinyallerini veriyor. 



4 
 

 

Yılsonu hedeflerimizden uzaklaşmamak için hükümetimiz tarafından alınan önlemlerin sonuç vermesi 

gerekiyor. 

 

İkinci çeyrekteki büyüme tüketime dayanıyor. 

 

Özel tüketimin ilk çeyreğe göre büyümesi daha düşükken, 

(I → % 7,1 / II → % 5,2),   

Kamu harcamalarının daha hızlı arttığını görüyoruz.  

(I → % 10,9 / II → % 15,9),  

 

Yatırımlarda da benzer bir durum var.  

 

Özel sektör tarafında yatırımlar azalırken, 

(I → -% 0,3 / II → -% 0,7),  

kamu yatırımı artmış.  

(I → 4,3 / II → 4,7),  

 

Özel sektör yatırımlarındaki gerileme, kalıcı büyümenin önündeki en önemli sorun.  

 

Yatırımları artırmalıyız. 

 

 

Temmuz ayı yıllık Cari açık →  28,9 milyar dolar.  

 

Cari işlemler açığı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 523 milyon dolar azaldı.  

 

Turizm gelirlerinin geçen yılın hemen hemen yarısı kadar olmasına rağmen bu gerilemenin, dış ticaret 

açığının azalmasından kaynaklandığını görüyoruz.  

 

Yıllık cari açığın tekrar azalışa geçmesi çok olumlu.  

 

Cari açıktaki bu gerilemeyi ülkemizin kredi notu derecelendirmesi açısından önemli buluyoruz. 
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Ağustos ayı Bütçesinde →  3 milyar 591 milyon TL fazla verdik. 

 

Harcamalar yılın son aylarında oluyor. Burada temkinli olunursa yılı denk bütçe ya da denk bütçeye yakın 

kapatabiliriz. 

 

Haziran ayı İşsizlik → yüzde 10,2 ile tekrar çift rakama çıktı. 

 

Haziran ayında istihdamda bir duraklama görüyoruz.  

 

Diğer taraftan mevsimsel olarak tam aksi olması gerekirken, genç nüfustaki işsizlilik oranı yüzde 19,4’e 

yükseldi.  

 

Bunu Rusya’ya olan ihracatımızdaki düşüşe bağlı olarak tarım istihdamındaki azalmaya ve hizmet (turizm) 

sektöründeki yavaşlamaya bağlıyoruz.  

 

 

Reel Efektif Döviz Kurunda;  

 

Ağustos → 99,82  

Ağustos ayında Dolar ortalama → 3,0125 

Bugün Dolar → 2,9762 

REK’in 100 olması halinde → 1 doların 3,0607 olacağını düşünüyoruz. 

 

 

Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri 

 

2016 yılında üç önemli projemiz için devlet desteklerinden faydalanarak finansmanını karşılama yoluna 

gittik. 

 

*Biliyorsunuz Pirelli ile başlattığımız Tedarikçi Geliştirme Programını ilimizde yer alan diğer ana sanayi 

firmalarına yaygınlaştırmayı hedefliyorduk. 

 

KOSGEB’den tematik destek (150 bin liralık projenin 75 bin liralık kısmı) alarak Anadolu Isuzu ve Assan Hanil 

ile bu çalışmayı yürüteceğiz. 
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Bu firmalarımızın 8 tedarikçisinin standartlarını ve verimliliklerini yükseltmeye yönelik eğitim ve 

danışmanlık hizmeti vereceğiz. 

 

 

*MARKA’ya başvurduğumuz iki mali destek projemizin olumlu sonucunu geçtiğimiz ay öğrendik. 

 

Bunlardan biri turizm alt yapısını geliştirme mali destek programı kapsamında 

başvurduğumuz “Restore Edilen Eski İzmit Evleri Konaklama İşletmesi Olarak Tarihe Can 

Veriyor” başlıklı proje 

 

Hatırlarsanız, 2013 yılında Kapanca Sokak’ta 2 adet tarihi ev satın almıştık.  

 

Bu evlere üçüncüsünün ilave edilmesi için 2015 yılında İzmit Belediyesi ile ortak proje sözleşmesini 

imzalamıştık. 

 

Projenin toplam bütçesi: 1.440.360 TL. 

 

MARKA tarafından desteklenen miktar: 622.677 TL’dir.  

 

Kalan 817.682,93 TL’lik Odamız tarafından karşılanacak.  

 

Zaten 900 bin TL olarak 2016 yılı bütçemizde yer ayrılmıştı. 

 

Projenin süresi 18 ay.  

 

Bu evlerin, öncelikle iş turizmi amacıyla ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler için konaklama işletmesi 

olarak restorasyonu amaçlıyoruz. 

 

 

Mali destek aldığımız diğer projemiz; “Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş 

Verimliliği ve Etkinliği Modelimizle Türkiye’de Öncü Oluyoruz” başlıklı proje. 

 

TÜRKLİM iştirakçimiz. 

 

Toplam bütçesi: 1.038.058 TL’dir.  

 

MARKA tarafından desteklenen miktar: 682.195,64 TL’dir.  



7 
 

 

Projenin süresi 12 ay. 

 

Bu proje ile Odamız çatısı altında teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceği bir “Kariyer Port 

Mükemmeliyet Merkezi” kurulacak. 

  

Bu merkezde; liman işletmeciliğine yönelik simülasyon eğitimleri gerçekleştirilecek. 

 

Odamızın Nikomedya eğitim salonunu bu merkez için tahsis ediyoruz.  

 

İlk olarak salonun küçük ölçekli yapım işleri tamamlanacak. 

 

Simülasyon eğitimlerini gerçekleştirmek için gerekli makine ve teçhizat alınacak. 

 

Merkezde eğitimleri gerçekleştirmek üzere eğiticiler seçilecek ve eğitici eğitimleri tamamlanacak. 

 

Eğitimler Mesleki Yeterlik Kurumu'ndan belgelendirme desteği alınarak düzenlenecek. 

 

Böylece eğitim alanların geçerli sertifikaları olacak.  

 

Birçok liman isletmesinin çok önemli bir ihtiyacına büyük ölçüde katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

 

 

Ayrıca, Kocaeli Üniversitenin yürüttüğü ve ortağı olduğumuz “Kartepe Test ve Araştırma 

Merkezinin (KARTEAM) Oluşturulması” projesi de destek almaya hak kazandı.  

 

Söz konusu proje ile makine-imalat, metal ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların 

ortak kullanımına yönelik “Kartepe Test Araştırma Merkezi'nin (KARTEAM)”  oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

 

 

Sonuç olarak; MARKA’dan bu yıl aldığımız Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Desteği de ilave ettiğimizde 

bütçemize toplam 1,4 milyon TL’lik finansman sağlamış olduk. 

 

Projelerin yazılımında bize destek olan ABİGEM’e teşekkür ediyorum. 

 

 

 



8 
 

 

Değerli Üyeler, 

 

Aylık Faaliyetlere baktığımızda; 

 

31 Ağustos’ta gerçekleşen Sanayi Konseyi toplantısına katıldım. 

 

Toplantı Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi’nin katılımıyla gerçekleşti. 

 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında; 

*TOBB olarak faaliyetlerini 3 eksen üzerine oturttuklarını, 

*Yurtdışında algı yönetimi için Devletimizin resmi diplomasi sürecine destek olduklarını, 

*Yerleşik yatırımcıların güvenini sağlamak için 2 önemli toplantı düzenlediklerini ve bu kapsamda 300 

büyük yabancı şirketi Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile bir araya getirdiklerini 

*Reformlara odaklandıklarını belirtti. 

 

*Ayrıca mesleki eğitim ve istihdam seferberliği başlattıklarını 

*Odalarımız-Borsalarımız kanalıyla, iş dünyasının nitelikli çalışan ve stajyer ihtiyacını tespit edeceklerini, 

*İŞKUR’un da bu talepleri karşılayacak eğitimler vereceğini,   

*Buradan istihdam yapan bir firmanın 54 aya kadar işveren primini ödemeyeceğini söyledi. 

 

Sayın Bakan da konuşmasında; 

*Özel sektörü teşvik etmeye devam edeceklerini,  

*Merkez Bankasının faiz oranlarını aşağı çekmeye devam ettiğini,  

*Bankalarımızın da Merkez Bankasına uyarak, faiz politikalarını gözden geçirerek, reel sektörümüzü 

rahatlatması beklentisinde olduklarını dile getirdi.  

 

18 Ağustos -  TOSB’da Turquality ve Uluslar arası Marka Yönetim Panelini gerçekleştirdik. 

 

19 Ağustos -  Kimya Komitesi üyelerimiz, EBSO’da müşterek meslek komitesi toplantısı gerçekleştirdi. 

 

5-6 Eylül - TOBB Akreditasyon Sistemi belge yenileme öncesi, Odamıza “Geliştirme Ziyareti” yapıldı. 

 

8 Eylül - Reach Tüzüğü ve Eşyalar Seminerini Odamızda gerçekleştirdik.  
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Son olarak iki duyurum var: 

 

*Sektörel Performans Değerlendirme başvurularını 20 Ağustostan itibaren almaya başladık. Katılımlarınızı 

bekliyoruz. 

 

*5-8 Ekim tarihlerinde Tahran’da gerçekleşen Uluslar arası Sanayi fuarını tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Otomotiv ve yan sanayide konusunda bölgenin en önemli fuarı olup, fuar dışında Tahran’da iş görüşmesi ve 

çeşitli ziyaretlerde de bulunacağız.  

 

 

Sözlerime son verirken, Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.  


