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Ayhan Zeytinoğlu, 13 Eylül 2017 

Sayın Başkan, 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

 

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

 

 

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle devam edeceğim.  

 

 

Ağustos ayı; 

İhracat → 13,3 milyar dolar (+ yüzde 12,3) 

İthalat → 19,2 milyar dolar (+ yüzde 15,3) 

 

12 aylık ihracatımız → 152,6 milyar dolara yükseldi 

 

İhracattaki artış eğilimi memnuniyet vericidir. 

 

 

Düşük kurun yanı sıra, ithalattaki artışın bir etkeni de bu yıl için altın oldu. 

 

Hemen hemen artışın üçte biri altından kaynaklanıyor. 

 

Bu nedenle; 

*ihracatın ithalatı karşılama oranı geriliyor (ilk 8 ay: yüzde 71,2 → yüzde 69,3) 

*dış ticaret açığımız büyüyor. (ilk 8 ay: -37,7 milyar dolar → - 45,6 milyar dolar) 

*cari açık artıyor. Tabii cari açığın arttığı dönemlerde büyüme de artıyor. 

 

 

Dış ticaret fazlası verdiğimiz katma değerli sektörlerin başında otomotiv geliyor. Sonra tekstil. 

 

Diğerlerinin katma değeri fazla değil: gıda (meyve/sebze, vb.), metal eşya, mobilya, taş ve toprağa dayalı sektörler 
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Otomotivde dış ticaret fazlası (+ 185 milyon dolar) verirken; ihracatta ikinci sırada yer alan makine sektöründe açık    

(-881 milyon dolar) veriyoruz.  

 

Tabii otomotiv sektörü ülkemizde esas nitelikli istihdam ayağında destek olmaktadır. Türkiye istihdamının yüzde 

5,5’ini bu sektöre sağlıyor. 

 

 

Ülkeler bazında baktığımızda; Her ay olduğu gibi yine Almanya’nın ihracatta başı çekti. 

 

Toplam ihracatımızda yüzde 47 pay alan AB, en önemli ticari partnerimiz olmaya devam ediyor 

 

Bu ülkelerle siyasi ilişkilerimizin iyileştirilmesi, ihracatın gelişmesi bakımından önem taşıyor. 

 

Diğer taraftan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak, toplam ihracatta yüzde 14’e yakın bir paya ulaştı. 

 

Bu iki ihraç pazarının da özellikle değerlendirilmesi gerekiyor. 

 

Temmuz ayı; 

*TÜFE → yüzde 10,68 (aylık → + yüzde 0,52)  

*ÜFE → yüzde 16,34 (aylık → + yüzde 0,85)  

 

Enflasyonda tekrar çift haneyi gördük. 

 

Gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesine rağmen bu yükselişin nedeni: 

*eğitim harcamalarındaki artış ve  

*Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla ulaştırma maliyetlerindeki yükseliş oldu. 

 

Eylül ayında da hem TÜFE’de, hem ÜFE’de artışın devam edeceğini bekliyoruz.  

 

Ekim, kasım, aralık aylarında baz etkisinde oluşacak iyileşme ile enflasyonun tekrar tek haneye inebileceğini 

düşünüyoruz. 

 

Ancak ÜFE ve TÜFE arasındaki makas giderek açılıyor. 

 

Yüksek girdi maliyeti ve finans maliyeti üretici tarafında, fiyatları yükseltti. 

 

Bu da tüketici tarafına sirayet ediyor. 

 

Girdi maliyetini yükselten ve yüzde 22’lerin üzerinde artan ara malı ithalatını aşağı çekecek tedbirler almak gerekiyor.  
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Temmuz ayı; 

Sanayi üretimi  → yıllık yüzde 14,5 (aylık →  yüzde 2,3) 

 

Sanayi üretiminde son 6 yılın en kuvvetli verisi yayınlandı.  

 

Takvim etkisinden arındırılarak bakıldığında yüzde 25,6 artışla çok daha yüksek. 

 

Son dönemdeki ihracat artışı, kapasiteler, PMI imalat sanayi satın alma endeksi ile birlikte değerlendirildiğinde tüm 

bu veriler, Türkiye’nin ekonomik büyümesi için daha olumlu beklentiler yaratıyor.   

  

Tabi bu yüksek artışın baz etkisiyle olduğunu görüyoruz.  

 

Temmuzdan sonra baz etkisi kısmen kalkacak ama sonraki aylarda da sanayide pozitif büyüme bekliyoruz.  

 

Diğer taraftan sanayinin bir evvelki aya göre de ivme kazandığını görüyoruz. Geçen aya göre yüzde 2,3’lük artışı da 

olumlu değerlendiriyoruz. 

 

Sanayi gruplarına baktığımızda; aylık olarak en yüksek artışın; 

*yüzde 3,2 ile enerji sektöründen geldiğini görüyoruz. Enerji talebindeki artış da daha yüksek bir üretim düzeyine 

gidiş anlamına geliyor.  

 

Dayanıklı tüketim malları ve sanayi malları grubundaki artışa da dikkat çekmek istiyorum.  

 

Geçen yıla göre baktığımızda en yüksek artışın yüzde 28,4 ile dayanıklı tüketim malları ve arkasından yüzde 24,1 ile 

sermaye mallarında olduğunu görüyoruz.  

 

Artışın kaynağının imalat sanayinden gelmesini olumlu değerlendiriyoruz. 

 

 

 

İkinci çeyrek;  

Büyüme → yüzde 5,1 

 

Beklentimizin çok az gerisinde olmasına rağmen ikinci çeyrekteki yüzde 5,1 büyümeyi memnuniyetle karşılıyoruz.  

 

Geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 4,9’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik.  

 

Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan teşvikler, vergi indirimleri ve KGF ile kredilerdeki genişleme, üretim, 

yatırım ve ihracat gibi ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesine destek oldu.  
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Nitekim ikinci çeyrekte yatırımlar yüzde 9,5, ihracat yüzde 10,5 büyüdü. 

 

Ancak yatırımlardaki büyüme sadece inşaattan kaynaklanıyor; 

*İnşaat yatırımları, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 arttı. 

*Oysa bizim istediğimiz ve imalattaki yatırımları gösteren; makine ve teçhizat yatırımları yüzde 8,6 geriledi.  

 

 

Yılın üçüncü çeyreğinde son yılların en yüksek büyüme oranını yakalayabiliriz.  

 

Bu dönemde turizm ve ihracat gelirlerinin büyümeye pozitif etkisi olacak. Diğer taraftan önemli bir baz etkisi de var.  

 

Dolayısıyla üçüncü çeyrekte neredeyse çift haneli rakamlara ulaşabileceğimiz bir büyümeye ulaşabiliriz diye 

düşünüyorum. 

 

 

Büyüme ile en büyük beklentimiz; işsizlik oranının düşmesidir. 

   

Haziran ayında işsizliğin tek hanelere inme ihtimali var. Cuma günü göreceğiz. 

 

Diğer taraftan, büyürken enflasyon da tetikleniyor. 

 

Yani işsizlik ve enflasyon arasında bir paralellik var. 

 

Dolayısıyla işsizlik ve enflasyon mücadelesinin birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Türkiye büyürken enflasyon yaratmadan ve işsizliği artırmadan büyümeli. 

 

Bunun da yolu ihracat ve sanayi odaklı büyümekle mümkün. 

 

 

Reel efektif döviz kuru 100’e yaklaştığını görüyoruz. 

 

Umarız TL daha fazla değer kazanmaz. 

 

İhracatçı açısından destek unsuru olmaktan çıktı. 

 

Tabii Türkiye ekonomisi kaliteli büyüse doların bu kadar gerilemesinde sakınca yok. Ancak rekabet gücünü 

kaybedecekse bu kadar gerilemeyi istemiyoruz. 
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Sayın Üyeler, 

 

Ülkemizde yüksek faiz oranları yabancı portföy yatırımlarını çekmeye devam ediyor. 

 

Ülkemize son 1 haftada 4 milyar doların üzerinde döviz girişi oldu. 

 

Küresel çapta da değer kaybına uğrayan dolar bizde 3,4 seviyelerine kadar geriledi. 

 

Ellerindeki doları TL’ye çevirip devlet iç borçlanma senedi ve hisse senedi alan yabancı yatırımcıların elde ettiği faiz 

getirisi çok yüksek. 

 

Kendi ülkelerinde bu getiriyi ancak bir yılda sağlayabilirler. 

 

Her ne kadar döviz girişi ülkemiz için önemli de olsa bu girişler kalıcı değil. 

 

Burada Merkez Bankası tarafından bir tedbir alınması gerekiyor. Faizlerin düşürülmesi, doları değer kaybetmesinin 

engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı Ağustos sonu itibariyle 70 oldu. (1 firma ilave oldu)  

(TR → 611 / İstanbul → 209 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

 

Ar-Ge Merkezli firmamız: 

*Pür-Plast Poliüretan Plastik Kimya San. Tic. A.Ş. 

 

Kendilerini kutluyoruz.  

 

 

Faaliyetler… 

 

20-23 Ağustos 

Rusya Moskova Automechanika Fuarı’na Heyet Ziyareti ziyareti gerçekleştirdik. 

 

14 Eylül 

Yarın saat 15.00’de Odamızda Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Sayın 

Mehmet Yurdal Şahin’in katılımlarıyla, "Mevcut Teşvik Sistemi Kapsamındaki İyileştirmeler ve İlave Destekler" 

konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştireceğiz.  Katılımlarınızı bekleriz. 
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Bildiğiniz gibi, ihracat potansiyeli olan 1500 üye firmamızı kapsayan “E-Ticaret Projemiz” 

Ekonomi Bakanlığı desteğini almıştı.  

 

Firmalarımızın dijital pazarlama araçlarını kullanma becerilerini ve bu yolla dış pazarlara erişimlerini artırmayı 

hedefliyoruz. 

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından yüzde 80 oranında finanse ediliyor. Geri kalan yüzde 20’lik kısmı ise Odamız tarafından 

finanse edilecek. 

 

Söz konusu projemizde Ekonomi Bakanlığı onaylı “globalpiyasa.com” ile birlikte çalışıyoruz. 

 

Proje süresince, 250’lik gruplar halinde firmalarımızı projeye dahil edeceğiz. 

 

İlk etapta 278 firmamızı dahil ettik. 

  

 

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

  

 

 


