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16 Kasım 2016 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Konuşmama her zaman olduğu gibi ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

  

Üçüncü çeyreğin son verisi olan Eylül ayı Sanayi endeksi yıllık yüzde 3,1 ve aylık 

yüzde 3,8 azaldı. 

 

Eylül ayı, kalkışmanın etkisinin en fazla hissedildiği ay olduğunu düşünüyoruz. 

 

Üçüncü çeyrekte sanayideki büyüme ortalama yüzde 2 azaldı.  

 

Dolayısıyla üçüncü çeyrek GSYİH’daki büyüme oranımızın, yüzde 1-1,5 arası olabileceğini tahmin ediyoruz.  

 

Ancak dördüncü çeyrek verilerinden daha ümitliyiz. 

 

İhracat arışına göre; Ekim ayından itibaren canlanma bekliyoruz. 

 

  

Kapasite kullanım oranı  

 

Ekim → yüzde 76,4 

Geçen yıldan 0,9 puan fazla gerçekleşti. 

Sektörlere baktığımızda; otomotiv, ağaç ve kağıt ürünleri ve elektrikli ürün imalatı sektörlerinde 

kapasitelerin yükseldiğini görüyoruz. 

  

Dönemsel olarak bakıldığında kapasiteler, küçük bir artışa rağmen yatay seyrediyor. 
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Son çeyrekte yüzde 76’nın üzerine çıkmasını arzuluyoruz. 

 

Kapasitelerdeki bu durum bize; verimlilik adına daha kat etmemiz gereken yol olduğunu gösteriyor. 

 

 

Enflasyon 

 

TÜFE → yüzde 7,16 (aylık 1,44) 

ÜFE → yüzde 2,84 (aylık 0,84)  

 

Ekim ayında enflasyonun baz etkisi ile düşeceğini bekliyorduk. Beklentimizin aksine yüksek geldi. 

 

Dövizdeki hızlı artış ile bir sonraki ay, hem ÜFE’nin, hem de TÜFE’nin, hızlı yükselişe geçebileceğini 

düşünüyoruz. 

 

 

İhracat (milyar dolar) 

 

Ekim → 12,9 milyar dolar  

 

İhracat geçen yıla göre gerilemiş olsa da, mevcut konjonktürde bizleri sevindirdi.  

 

Bu yılın en yüksek tutarda gerçekleşen ihracat rakamına ulaştık.  

 

Döviz fiyatlarının artıyor olması, ihracatçıyı teşvik edici niteliktedir. 

 

Ancak iniş ve çıkışlar istediğimiz hareketler değiller. 

 

Orta Vadeli Programda hedeflenen 143,1 milyar dolar ihracata ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. 

 

 

İlimiz dış ticaret verileri ise (Ekim); 

*İhracat → 1,6 milyar dolar (+ % 10,8) 

*İthalat → 3,6 milyar dolar (+ % 5,5) 
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Geçen toplantıda Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız dış ticaret verilerinin hesaplanmasında bir hata 

olabileceğini söylemiştim. 

 

Bu görüşümü Gümrük Müdürüne ilettim.  

 

Yeni rakamlar aldık. Bizim de tahmin ettiğimiz gibi önceki rakamların çok üstünde geldi. 

 

Bu düzeltme diğer istatistik rakamlarına da yansıyacaktır. 

 

 

Eylül ayında 1,68 milyar dolar cari açık verdik.  

 

Geçen yılın aynı döneminde 167 milyon dolar fazla vermiştik.  

 

Yıllık cari açığımız ise 32,4 milyar dolar ile son üç aydır yükseliş trendine girdi.  

 

Geçen yıl yaşadığımız Rusya krizinin ayına geldik. Yani baz etkisi bitiyor. 

 

Diğer taraftan, dövizdeki artışın ithalatı olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. 

 

Tüm bu gelişmelere rağmen, OVP’de öngörülen 31,3 milyar dolarlık cari açığın, bir miktar aşılacağını 

şimdiden düşünüyoruz.  

 

 

Reel Efektif Döviz Kurunda;  

 

Ekim → 98,51  

Ekim ayında Dolar ortalama → 3,1024 

Bugün Dolar → 3,26 

 

Bugünkü dolardan REK’in 95’e yaklaştığını tahmin ediyoruz. 

 

Dolayısıyla TL’nin nominal değer kaybı, öte yandan ciddi reel kaybı söz konusudur. 

 

Bunun ihracatı motive edici olması beklentimizdir. 

 

REK’in 100 olması halinde → 1 doların 3,05 olacağını düşünüyoruz. 
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İşsizlik 

 

Ağustos ayında → yüzde 11,3 oldu. 

 

İşsizlik artıyor. Mevsimsel olarak önümüzdeki aylarda da artacağını bekliyoruz. 

 

İşgücüne katılım artarken, istihdam oranımız geriliyor. 

 

 

İlimiz işgücü göstergelerine baktığımızda eylül ayı itibariyle; 

*54.211 iş arayan (kayıtlı işsiz sayısı) var. 

*46.125 iş açığı (alınan açık iş sayısı)  

*İşe yerleştirilen kişi sayısı ise 18.729 kişi. 

 

Mesleksizlik önemli bir kriter, ama işsizlerin İŞKUR’un çağrılarına da cevap vermediğini görüyoruz. 

 

Ve bu konunun incelenmesi ve nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

Bütçe Dengesi   

 

Bütçe Ekim ayında → 104 milyon TL açık verdi. 

 

Bütçe giderleri → yüzde 18,9 artışla (43,5 milyar TL)  

Bütçe gelirleri ise → yüzde 1 azalarak (43,4 milyar TL) 

 

Vergi gelirleri ise sadece → yüzde 2,8 arttı.  

 

Gelirlerdeki düşüş ekonominin daralmasına işaret ediyor. 

 

 

Standard&Poors'un Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu 

görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. 

 

15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından yapılan açıklamayı aceleci ve dolayısıyla siyasi bularak 

eleştirmiştik.  
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S&P’dan doğru değerlendirme geldi. Bir önceki kararının hatalı olduğunu anladı.  

 

Avrupa Birliği hedefleri için derecelendirme kuruluşlarının notlarına çok itibar etmeden, önümüze bakmalı, 

reformlara devam etmeliyiz. 

                                                                                                                                                                                               

Derecelendirme kuruluşları siyasi karar veriyorlar, ama kredi maliyetlerimizi artırdıklarından dolayı bizim 

faaliyetlerimizi de etkiliyor. 

 

Dolayısıyla rekabet gücümüz olumsuz etkileniyor. 

 

 

Sayın Üyeler, 

 

Biliyorsunuz TOBB tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu sınav ve belgelendirme 

hizmeti vermek amacıyla kurulan MEYBEM ile bir işbirliği protokolü imzaladık.  

 

Kocaeli’nde ilk sınavlarımızı gerçekleştirdik. 

 

Biliyorsunuz; 48 meslekte yeterli olmayan kişiler artık işyerlerinde çalışamayacak ve bu belgeye sahip 

olmayanları çalıştıran firmalara da ağır para cezaları uygulanacak. 

 

Bu kapsamda Brisa ile işbirliği yaptık ve Brisa ve tüm tedarikçilerinin sınavlarını biz düzenleyeceğiz. 

 

Geçmişte de olduğu gibi birçok merdiven altı firmalar türedi.  

 

Mağduriyet yaşamamanız için sınavlarınızı bizim aracılığımız ile gerçekleştirmenizi öneriyorum. 

 

 

TOBB, KOBİ’lerin içinde bulunduğu finansman sorunlarının giderilmesine katkı 

sağlamak üzere bir proje geliştirdi. 

 

Bu projeye göre; odalar imkanları ölçüsünde yıllık % 7,50 faiz oranından 1 yıl vadeli mevduat hesabı 

açacaklar ve yatırılan kaynağın 10 katı kadar kredinin KOBİ’lere anlaşmalı banka tarafından yıllık % 9,90 faiz 

oranında 1 yıl vadeli kredi olarak kullandırılmasına yönelik kampanya başlatıldı. 
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Bu kampanya kapsamında odamız; 

 

Kendi üyelerine kullandırılmak üzere tavan 100.000,00 TL olmak üzere % 7,50 faiz oranından 1 yıl vadeli 

mevduat hesabı açılması, 

 

Anlaşmalı banka tarafından yıllık % 9,90 faiz oranında 1 yıl vadeli olarak kullandırılabilmesi için 

3.000.000,00 TL’lik bütçemizden pay ayrılmasına karar vermiştir. 

 

Değerli Üyeler, 

 

Kısaca aylık faaliyetlere bakarsak; 

 

*28 Ekim tarihinde İKV ve KSO Başkanı olarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda bir 

konuşma yaptım. 

 

 

*30 Ekim’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 29 Ekim 

münasebetiyle “Cumhuriyet Koşusu”na KSO çalışanları ile katıldık.  

 

 

*1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfekçi katılımları ile gerçekleşen Körfez İş Foruma katıldım. 

 

Genç Girişimciler Kurlumuzun Başkanı Birol Bey bize toplantı ile ilgili bir özet yapacak. 

 

 

*3-5 Kasım tarihlerin Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısına katıldım. 

 

Mültecilerle ilgili Odalar Birliği şemsiyesi altında sivil toplum kuruluşlarının yaptıklarını anlattım. 

 

2017-2020 Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Üyeliğine aday oldum. 

 

 

*8 Kasım - Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimiz Bursa Orhangazi Gönüllü Evi’ni ziyaret ettiler. 
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*8 - 9 Kasım - Odamızda, TSE Çevre, Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimleri 

gerçekleştirildi. 

 

  

*12-13 Kasım tarihlerinde Müşterek Meslek Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 

 

64 Meslek Komitesi üyemiz katıldı. 

 

Çalıştay sonuçlarını sizlerle bir sonraki meclis toplantımızda paylaşacağım. 

 

 

Sözlerime son verirken, Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.  


