
Ayhan Zeytinoğlu, 17 Mayıs 2017 

 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

 

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

  

 

Nisan ayı kapasite kullanım oranı → yüzde 78,4 

(Bir önceki aydan → + 1,7 puan / bir önceki yıldan → + 1,4 puan) 

 

Nisan ayında → kapasite kullanım oranı istatistiklerinin ağırlıklandırma yönteminde değişiklik yapıldı. 

 

Bu değişiklik oranların yükselmesine neden oldu. 

 

  

Kocaeli sanayi kuruluşlarının mart ayı kapasite kullanım oranı ise →yüzde 71,4 

(Geçen yıldan → + 0,3 puan / geçen aydan → + 0,7 puan) 

 

Firmalarımızın yüzde 63’ü kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını belirtti. 

 

Otomotiv, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite oranları, ortalamanın üzerinde gerçekleşti. 

 

Umarız artışlar devam eder. 

 

 

İhracat (Nisan) → 12,8 milyar dolar (+ yüzde 7,4) 

 

İthalat → 17,7 milyar dolar (+ yüzde 9,6) 

 

Yıllık ihracatımız artış eğiliminde → 146,6 milyar dolar  

 

İhracata en büyük katkı yine → otomotiv sektöründen  

 



Birleşik Arap Emirliklerine olan ihracatımız geçtiğimiz kasım ayından bu yana artıyor. 

 

BAE → 2014 yılı nisan ayında toplam ihracatımızdan yüzde 3,4 pay alırken, 2017 yılında yüzde 7,9 pay aldı. 

 

Bunun sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.  

 

Mevcut ve güçlü pazarlarımızın da korunması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

İlimiz ihracatı → 1,6 milyar dolar (+ yüzde 16) 

 

En fazla artış gösteren sektörler → otomotiv, kimya, tekstil, çelik, madencilik ve savunma havacılık sanayi  

  

İthalat ise → 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. (+ yüzde 9) 

 

 

Sanayi üretimi (mart) → yıllık yüzde 2,8 arttı. 

 

Dayanıklı tüketim malları üretimindeki yıllık yüzde 13,1 artış dikkat çekicidir.  

 

ÖTV indirimlerinin uzatılması, vergisel indirimler ve istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması, sanayi üretiminin 

canlanmasına olumlu katkı sağladı. 

 

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyümesinin yüzde 3’ü aşabileceğini tahmin ediyoruz. 

 

 

TÜFE → yüzde 11,87 (aylık → yüzde 1,31)  

 

ÜFE → yüzde16,37 (aylık → yüzde 0,76)  

 

Artış nedeni → kur ve gıda fiyatlarındaki artış 

 

İmalat sanayinde yıllık fiyat artışı → yüzde 18,27 – oldukça yüksek seviye 

 

Bu artış üretici fiyatlarındaki genel artışın üzerinde.  

 

Sanayicilerin maliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıttığı görünüyor. 

 

Dövizdeki düşüş ile bundan sonra enflasyonda gerilemenin başlayacağını bekliyoruz. 

 

 

 



Yıllık cari açık → 33 milyar dolara geriledi. 

 

Düşüşün bir trende dönüşmesini bekliyoruz.  

 

Cari açıkta istikrarlı bir düşüş için → ihracat gelirlerindeki artışın süreklilik kazanması gerekiyor. 

 

Bunun için orta vadede TL’nin değerlenmesini istemiyoruz. 

 

Geçen yıldan bu yana turizm gelirlerinin yeteri kadar katkısı yok. 

 

Mart ayında hizmetler sektörünün katkısı 672 milyon dolar ile geçen yıl ile hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti. 

 

Oysa; 

*2015 yılı mart ayında bu yılın 1,5 katı ve  

*2014 yılında ise 1,8 katı fazla katkı vermişti.  

 

Ayrıca; Mart ayında döviz rezervlerindeki gerilemeye dikkat çekmek istiyorum.  

 

Rezervlerde azalma varsa, sıkıntı var demektir. (2,5 milyar dolar / ilk dört ay 4 milyar dolar) 

 

Bunun geçici bir durum olmasını temenni ediyoruz. 

 

İşsizlik oranı (Şubat) → yüzde 12,6 

(Geçen yılın aynı ayına göre → 1,7 puan arttı / bir önceki aya göre → 0,4 puan geriledi) 

 

Genç nüfustaki işsizlik oranı geçen aya göre gerileyerek yüzde 23,3 seviyesine indi. 

 

Reformların istihdam üzerinde ilk olumlu etkisini gördük.  

  

Teşviklerle; 

*Ocak ayından şubata işgücüne katılan kişi sayısı → 197 bin kişi artmış.  

*284 bin kişi istihdam edilmiş.  

*İşsiz sayısı →  85 bin kişi azalmış.  

 

İşgücüne katılım bu kadar artmasaydı işsizlik oranımız daha da düşebilirdi.  

 

Teşviklerin, mevsimsel etkilerle birlikte, ikinci çeyrekte daha olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyoruz.  

 

Hükümetimizin başlattığı seferberlik ve teşviklerle işsizlik oranlarımızdaki gerilemenin kalıcılığı konusunda 

tereddütlerimiz var.   

 

İşsizlikle ilgili başta nitelikli eleman olmak üzere yapısal sorunlarımız hala devam ediyor.  



Nisan ayı bütçe açığı → 3 milyar TL 

 

Geçen yılın ilk dört ayında → 5,4 milyar TL fazla vermiştik. 

Bu yıl açık (ilk 4 ayda) → 17,9 milyar TL’ye ulaştı.  

 

Maliye Bakanımızın açıklamalarına göre → yapısal reformların hayata geçirilmesi ve ekonomide canlanmaya yönelik 

alınan tedbirlerle bu açığı verdik. 

 

 

Reel efektif döviz kuru Nisan ayında → 90,31 

 

REK’e göre nisan ayında TL reel olarak yüzde 1 değer kazandı. 

 

REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,3193 seviyesinde olması gerekiyor. (dolar = 3,5524) 

 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Sanayi Bakanımız Üretim Reform Paketinin neler getirdiğini kamuoyuna açıkladı. 

 

Paketin Mayıs ayı içerisinde Meclis’ten geçmesini bekliyoruz. 

 

Pakette yapılan düzenlemelerin birçoğu uzun zamandır takip ettiğimiz ve ısrarla talep ettiğimiz konular. 

 

Türkiye Odalar Birliği camiası olarak büyük katkı verdiğimiz bu paketi genel olarak olumlu değerlendiriyoruz.  

 

Bir an önce bu teşviklerin mevzuatlarının hazırlanmasını bekliyoruz. 

 

 

Öncelikle reform niteliğinde olan değişikliklerden başlayarak, sanayicilerimizi ilgilendiren düzenlemelere değinmek 

istiyorum. 

 

*Yeni reform paketi ile birlikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payı 

alınmayacak. TRT’ye katkı şans oyunlarından sağlanacak. 

 

*Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi sitelerinde yer 

alan binalar emlak vergisinden muaf tutulacak.  

 

*Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden izin alma zorunlulukları 

kaldırılıyor.   

 



Bu düzenlemeler ile sanayicinin üzerinde maddi yük oluşturan birçok uygulamanın kaldırılıyor olması, üretimi motive 

edeceğini düşünüyoruz. 

 

 

*Yeni pakette OSB’lere demiryolu bağlantısının sağlanacak olması bizleri sevindirdi. Biliyorsunuz, uzun zamandır takip 

ettiğimiz bir konuydu. 

 

300 OSB’nin sadece 8 tanesinde demiryolu bağlantısı var. İlimizde hiçbir liman ve OSB’nin demiryolu bağlantısı yok.  

 

TCDD’den edindiğimiz bilgiye göre; yapımı devam eden 7 iltisak hattı çalışmasının ikisi ilimiz sınırları içerisinde.  

Köseköy (Lojistik Merkez’den) → ARKAS A.Ş. ve KNAUF 

 

Ayrıca planlanan diğer hatların; 

*Derince’den → TMO, Magnesit ve Petrol Ofisine ve  

*Körfez ilçemizden → TÜPRAŞ ve EVYAP istikametinde olduğunu biliyoruz. 

 

Hereke ile Dilovası’nın ve Serbest Bölge ile FORD’un da planlara ilave edilmesi konusunda girişimlerimiz sürüyor. 

 

 

*Yerli üretim destekleri artıyor. Yerli üreticiye %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getiriliyor.  

(Önceden yüzde 15’e kadardı) 

 

*OSBÜK’e özel hukuk tüzel kişiliği verilerek kurumsal yapısı güçlendirilecek. Tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve 

belirlenen aidatı ödemeleri zorunlu tutuluyor. 

 

*Kent içinde kalan sanayi siteleri de şehir dışına taşınacak. 63 bin 649 işletmenin taşınması bekleniyor. Taşınma 

masrafları kredi ile desteklenecek. İlk etapta 8 sanayi sitesi: Isparta, Malatya, Düzce. Rize, Konya, Uşak, Elazığ ve 

Samsun'dan taşınacak. 

 

*OSB’lerde sanayi parseli birim fiyatının bir üst limit getirilecek. Yatırımcılar tapularını teminat olarak 

gösterebilecekler. Sanayi parselinde 3 yıldan fazla yatırım yapılmamış ise bu parseller geri alınarak başka girişimciye 

verilecek.  

 

*OSB’lerde arıtma tesisini zorunlu tutulacak.  

 

*OSB’lere Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları kurma hakkı getiriliyor 

 

*Yurtdışında OSB kurma imkanı getirildi 

 

*OSB, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için uygun sanayi alanları 

belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapısını yapmak için Sanayi Bakanlığı yetki aldı. 

 

 



*Planlı sanayi alanları için ot bedeli kaldırılıyor. 

 

*Pakette üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik birçok düzenleme var.  

 

YÖK’ün görevleri içerisine üniversitelerin ihtisaslaşmalarına yönelik çalışmalar yapmak da dahil edildi. 

 

YÖK Başkanımıza yapacağım konuşmada detaylara değineceğim. 

 

*TOBB’nin KOSGEB başkanlığına ödediği aidat miktarı yıllık safi gelirin yüzde 2’si olacak şekilde düşürüldü.   

 

 

Aylık Faaliyetler 

 

26-28 Nisan 

İKV AB Bilgi Merkezinin ev sahipliği yaptığı Gençlik Forumunu Üniversitemizin öğrencileri ile katıldık.  

 

29-30 Nisan 

Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri Edirne’de Marmara Bölge Toplantısına katıldı. 

 

3 Mayıs 

Odamızda, Bangladeş’in Ticari ve Yatırım Potansiyeli: Türkiye ile Daha Yakın İlişkiler Fırsatı” seminerini 

gerçekleştirdik. 

 

4 Mayıs 

GTÜ tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesinde açılış konuşması yaptım. Toplantıya Kadın Girişimciler Kurulu 

üyelerimiz ile birlikte katıldık. 

 

6-7 Mayıs 

Meslek Komiteleri Müşterek Toplantımızı İstanbul Tarabya Otel’de gerçekleştirdik. 

 

Toplantımıza 72 Meslek Komitesi üyemiz katıldı. 

 

7-11 Mayıs 

TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile Chicago ziyaretim oldu.  

 

TOBB çatısı altında Türk Ticaret Merkezi kurulması konusunda mutabakat sağladık. 

 

İlk olarak Şikago ve Teksas Huston’da bu çalışmaları yapacağız. 

 

Sizlere gerekli bilgileri vereceğiz. 

 

 



12 Mayıs 

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezinde “Engelliler Haftası”nı otomotiv sektörünün önemli ana parça üreticilerinden 

Assan Hanil’in destekleriyle kutladık.  

 

13 Mayıs 

AB Bilgi Merkezi kapsamında “Bisiklet ile Osmangazi Köprüsü Geçişi” etkinliğini gerçekleştirdik.  

  

16 Mayıs 

Kocaeli Gazetesi Doruktakiler 2016 Ödül Törenine katıldım. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


