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15 Şubat 2017 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

Şubat ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Kısaca ekonomik değerlendirmemi yapmak istiyorum.  

 

 

Ocak ayında;  

İhracat → 11,3 milyar dolar (+ % 18,1)  

İthalat → 15,4 milyar dolar (+ % 14,7) 

 

2017 yılına, baz etkisi ile rekor seviyede bir ihracat artışıyla başladık.  

 

Ama 11,3 milyar dolarlık ihracat olması gereken bir büyüklükte değil. 

 

2015 ve 2014 yıllarında bile Ocak ihracatımız 12 milyar doların üzerindeydi. 

  

Yine de bu artışı ekonomide düzelme sinyali olarak görmek istiyoruz. 

 

En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak tekrar ikinci sıraya yerleşti. 

 

Diğer taraftan BAE’ne yapılan ihracattaki yüzde 136 artış dikkat çekici! 

 

TL’nin aşırı değer kaybetmesinin ihracat ve ithalatımızda etkisi var.  

 

Ama asıl etkiyi gerek bölgemizde, gerekse küresel alanda yaşanan politik gelişmelerden görüyoruz. 
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İlimiz verilerine baktığımızda Ocak ayında; 

İhracat → 1,5 milyar dolar (% 8 artış) 

İthalat → 2,9 milyar dolar (% 20 artış)  

 

İhracattaki artış otomotiv ve kimya sektöründeki artıştan ve 

 

İthalattaki artış da petrol fiyatlarından kaynaklanıyor. 

 

 

Reel efektif döviz kuru Ocak ayında; 88.17 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi. 

(2003 yılından bu yana en düşük seviye) 

 

REK’e göre Eylül ayından bu yana TL reel olarak yüzde 12 değersizleşti. 

 

Dolayısıyla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatı da düşüyor. 

 

REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru aşağı yukarı 3,22 seviyesinde olması gerekiyordu. 

 

Ama dolardaki yüzde 32’lik enflasyonu da bunun üzerine koymamız halinde 4,25 oluyor. 

 

  

Aralık ayında;  

TÜFE → % 9,22 (aylık → % 2,46) 

ÜFE → % 13,69 (aylık → % 3,98) 

 

Dövizdeki artışın enflasyonu nasıl hızlandırdığını aralık ayında gördük.  

 

Döviz kurlarından gelen etki enerji, ulaştırma gibi sektörlerde daha yoğun görünüyor. 

 

ÜFE’deki artış enflasyona zamanla yansıyacağı için önümüzdeki süreçte de enflasyondaki artış sürme eğiliminde 

olacak.  

 

Maalesef bu görünüm bize tüketici fiyatlarında da çift haneli enflasyonu işaret ediyor. 

 

Bu durum iç pazara çalışan sanayici için zorluk yaratıyor. 

 

Merkez Bankası 2017 yılı enflasyon hedefini 1,5 puan yukarı taşıyarak yüzde 8 olarak açıkladı. 

 

Umarız bu hedefi tuttururuz. 
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Sanayi üretim Endeksi Aralık ayında yüzde 1,3 arttı. 

 

Aylık olarak son iki ayda durağanlık görüyoruz. 

 

Yıllık olarak baktığımızda; 

2016 yılını → yüzde 1,8 ile düşük bir büyüme ile kapattık 

2013 → yüzde 3 

2014 → yüzde 3,5 

2015 → yüzde 3,5 idi. 

 

Buradan Türkiye GSYH büyümesinin yüzde 2 – 2,5 civarında geleceğini düşünüyoruz. 

 

Diğer taraftan 2017 yılının öncü göstergeleri sanayide canlanmaya işaret etmiyor. 

 

Kapasiteler Ocak ayında → yüzde 75,5 (bir evvelki ayın 1 puan gerisinde) 

 

Mevcut kapasiteleri hala kullanamıyoruz. 

 

Ocak ayı ihracatı da bir evvelki aydan 1,5 milyar dolar az. 

 

Hükümet tarafından özellikle iç talebi canlandıracak birçok tedbir alınıyor, ancak yeterli olmuyor. 

 

Temennimiz ekonomiye daha fazla odaklanmak ve bu durağanlıktan çıkmaktır.  

 

 

Yılı → 32,6 milyar dolar Cari açık ile kapattık. 

 

Hemen hemen geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşti (-32,3 milyar dolar) 

 

Aralık ayında;  

*Cari açık → 4,3 milyar dolar ile oldukça yüksek bir seviyede  

*Doğrudan yatırımlarda net giriş → 1,5 milyar dolar 

*Rezervler → 6,9 milyar dolar erimiş 

 

Yılın tamamı için detaylara baktığımızda; 

*Turizmdeki durgunluk hizmetler dengesine yansıdığını görüyoruz 

*Hizmetler dengesi → yüzde 36 azaldı 

*Dış ticaret dengesi → yüzde 15 azaldı 

*Doğrudan yatırımlarda net girişi → yüzde 28 azaldı (8,9 milyar dolar) 

*Rezervler → 818 milyon arttı 
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Bildiğiniz gibi, bu ayın başında bazı kamu şirketleri ile özelleştirme programındaki bazı 

şirketlere ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği açıkladı. 

 

Dünyada 2015 itibariyle varlık fonlarının 7,1 trilyon dolarlık bir meblağı kontrol ettiği görülüyor. 

 

Varlık fonu oluşturan ülkelere bakıldığında genellikle temel amacın, petrol gibi emtia gelirlerine dayalı fonlar ile dış 

ticaret fazlaları ya da emeklilik fonları gibi emtia dışı gelirlerin; 

*gelecek nesillere aktarılması,  

*kazançlı ve stratejik yatırımlara yönlendirilmesi,  

*ülke ekonomisinin piyasalarındaki çalkantılara karşı korunması ve  

*ülkenin uluslararası piyasalardaki varlığının güçlendirilmesi olduğu görülüyor. 

 

Birkaç ülkeden örnek vermek istiyorum. 

 

Örneğin; 

 

*Doğal kaynakları ile zengin Moğolistan ve Cezayir, para birimlerini ve bütçelerini söz konusu emtianın global 

fiyatlarındaki çalkantılarına karşı korumak için fon oluşturuyor. 

 

*Hindistan gelirlerindeki oynaklık ve yapısal açıklar nedeniyle, döviz rezervlerindeki yüksek fazlayı muhafaza etmek 

için oluşturuyor. 

 

*Japonya yaşlanan nüfusunun geleceği için zenginliğini emeklilik fonlarında değerlendiriyor.   

 

*Petrol zengini Körfez Ülkeleri ve Norveç gibi ülkeler ise, petrol rezervlerinin biteceği gelecekteki zamanlar için 

ihtiyatlı davranmayı seçiyorlar ve petrolden kazandıkları fazlaları yurtdışında yatırımlarla değerlendirerek gelecek 

nesilleri için tasarruf ediyorlar.  

 

*İrlanda, Kazakistan veya Fas gibi kimi ülkeler ise uzun vadeli yatırımları artırmak ve ekonomik kalkınmayı 

hızlandırmak için özelleştirme gelirleri gibi bazı kamusal kaynakları özel fonlara aktarıyor. 

 

Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasındaki gerekçelere baktığımızda; 

 Büyümeye yıllık %1,5 ek artış sağlanması 

 Sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin hızlandırılması 

 İslami finansman varlıklarının kullanımının yaygınlaştırılması 

 Yapılacak yatırımlarla yaklaşık yüz binlerce kişilik ek istihdam sağlanması 

 Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerde yerli şirketlerin sermaye ve proje 

bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının sağlanması 

 Otoyol, Kanal İstanbul, Üçüncü Havalimanı, Nükleer Santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu 

artırılmadan finansman sağlanması 



5 
 

 Arz güvenliğini sağlamak üzere, Türkiye için önem taşıyan doğal gaz ve petrol gibi yurt dışındaki stratejik 

sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi  

 

Ancak bu fonların halk adına nasıl yürütüleceği, kararların nasıl alınacağı ve denetimin nasıl sağlanacağı da kritik 

konular olarak ön plana çıkıyor.  

 

Peki bu ortamda Varlık fonlarının yönetimi ve denetimi için oluşturulmuş olan standartlar yok mu? 

 

Aslında var.  

 

2009 yılında kurulan, 28 ülkeden 30 fonun üyesi olduğu ve gönüllülük esasında işleyen Uluslararası Egemen Varlık 

Fonları Forumu (UEVFF) kapsamında oluşturulan “Santiago İlkeleri”. 

 

24 kriteri içeriyor. 

 

Türkiye Varlık Fonu’nun bu standartlara uyması, hem demokratik denetim, hem de fon kaynaklarının optimal 

kullanımı açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.  

 

Varlık Fonu ile havuzdaki gelirlerin dengeli bir şekilde yatırıma dönüştürülmesini bekliyoruz.  

 

Umarız bu fon sanayide rekabetçiliğimizi artırmadığımız alanları öne çıkarabiliriz.  

 

Ve bütçe tarafında da giderler tarafında azalma, gelirler tarafında da artış elde edebiliriz.  

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Aylık Faaliyetler… 

  

Geçtiğimiz hafta 7 Şubat’ta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile Bakanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen “TOBB 

Türkiye Ekonomi Şurası”na Meclis Başkanımız ile birlikte katıldım. 

 

Toplantıda ağırlıklı olarak istihdam seferberliği konusu görüşüldü. 

 

Bu kapsamdaki görüşlerimi Bakan’a sunarken paylaşacağım. 

 

 

18 Ocak  

“Kocaeli’de Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Proje Toplantısı”nı Odamızda gerçekleştirdik. 
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19 Ocak 

3 Meslek Komitesi üyelerimiz Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

 

20 Ocak 

“SEVESO Direktifi ve Çevre Konusunda Kimya Sektörü Sorunları Toplantısı”nı Odamızda gerçekleştirdik. 

 

26-27 Ocak 

Kadın Girişimciler Kurulu üyelerimiz tarafından düzenlenen “Lider Kadınlar ve Pazarlama ve İletişim Becerileri 

Eğitimi”ni Odamızda gerçekleştirdik. 

 

1 Şubat 

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger Resepsiyonu’na katıldım. 

 

2 Şubat 

3.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı tanıtım toplantısına katıldım. 

 

9 Şubat 

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi)” 

kapsamında bilgilendirme toplantısını Odamızda gerçekleştirdik. 

 

10 Şubat 

*Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR konulu bilgilendirme toplantısı TOSB’da 

gerçekleştirdik. 

 

*Aynı gün Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile Odamızda, “Cazibe Merkezleri Programı Tanıtım Toplantısı”nı 

gerçekleştirdik. 

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

 


