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Ayhan Zeytinoğlu, 15 Kasım 2017 

Sayın Karadağ, 

Osetya Bölgesi Ekonomi Bakan Yardımcısı, 

Rusya Konsolos Yardımcısı,  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

 

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

 

Konuşmama ekonomik değerlendirmelerimle başlayacağım.  

 

 

Ekim ayı; 

İhracat → 13,9 milyar dolar (+ yüzde 9) 

İthalat → 21,3 milyar dolar (+ yüzde 25,3) 

 

12 aylık ihracatımız → 154,6 milyar dolar oldu (OVP → 156,5) 

 

İlk 10 ayda; 

*İhracatımız → yüzde 10,4 

*İthalatımız → yüzde 16,5 arttı. 

 

Bu nedenle ilk on aydaki dış ticaret açığımız → yüzde 28 arttı. 2014 yılından bu yana geriliyorken.  

 

İthalattaki artış ivmesi ekonomideki canlılığa işaret etmekle beraber, cari açığımızı büyütüyor. 

 

Eylül ayında yıllık cari açık → 39,3 milyar dolara yükseldi. 

 

Ekim ayında da yükselişin devam edeceğini bekliyoruz.  

 

Bu nedenle ideal olan, ihracattaki artış hızının, ithalattaki artış hızından yüksek olması. 

 

Bu da dışa bağımlı olduğumuz ürünler haricinde, ara mallarını kendi iç dinamiklerimizle üretmekten geçiyor. 

(İlk on ayda ara malı ithalatımız yüzde 28 artmış.) 
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Bir diğer yol da katma değerli ürün ihraç etmeyi hedeflememiz gerekiyor. 

 

Almanya, İngiltere, ABD, İtalya, Irak en fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke. 

 

Irak’la temmuz ayından beri artan ihracatımız, yaşanan son gelişmelerle ekimde ivme kaybetti. 

 

Umarım sürekli olmaz. 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre İlimizin İhracat ve ithalat rakamlarına 

bakarsak. 

 

Ekim ayında; 

*İhracat → 2 milyar dolar (+ yüzde 26) 

*İthalat → 4,9 milyar dolar (+ yüzde 34) gerçekleşti. 

 

En yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik. 

 

İlimiz ihracatında bir önceki yıla göre on üç aydır kesintisiz artış gerçekleştiriyoruz. 

 

Bu artışta otomotiv ihracatının önemli katkısı var. 

 

Otomotiv ihracatının payı geçen yıl ekim ayında yüzde 46 pay iken bu yıl aynı dönemde yüzde 49’a çıktı. 

 

İlimiz Ocak-Ekim döneminde ülkemiz ihracatının yüzde 14,8’ini, ithalatının ise yüzde 20,1’ini tek başına karşıladı. 

 

 

Ekim ayı; 

*TÜFE → yüzde 11,9 (aylık → + yüzde 2,08)  

*ÜFE → yüzde 17,28 (aylık → + yüzde 1,71)  

 

2008 yılından bu yana en yüksek enflasyonu gördük.  

 

Ekim ayı enflasyonunu yukarıya çeken en büyük etken dolardaki ve petrol fiyatlarındaki artış. 

 

Dolayısıyla bu bir talep değil, maliyet enflasyonu. 

 

Maalesef ithalata bağımlılığımız, kurun her yükselişinde firmaların bu maliyeti yansıtması, enflasyon olarak bize 

dönüyor. 



3 
 

 

ÜFE yukarı yönlü hareket ediyor. TÜFE’yi yükseltiyor. 

 

Merkez Bankası, yılsonu enflasyon hedefini → yüzde 9,8 ile güncelledi.  

 

Bu hedefi yakalamamız baz etkisine rağmen pek mümkün değil. 

 

Biliyorsunuz dolar geçtiğimiz haftalarda 3,90’nı gördü ve Merkez Bankası devreye girerek döviz likiditesini artırma ve 

TL likiditesini azaltma kararı aldı. 

 

Bunun arkasından, konjonktürel gelişmelere göre Merkez Bankası elindeki diğer argümanları kullanabilir. 

 

Umarız faiz argümanını kullanmaz. Zira faizler çok yüksek ve yatırım yapmaya engel. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (ekim) → 87,96 

  

İstediğimiz seviye olan REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,4487 (bir önceki ay → 3,3784) seviyesinde olması 

gerekiyor. (dolar = …..) 

 

  

Eylül ayı; Sanayi üretimi  → yıllık yüzde 10,4 (aylık →  + yüzde 0,6) 

 

Bu büyüme baz etkisinden kaynaklanıyor. Ama yine de memnuniyet vericidir. 

 

Böylece üçüncü çeyrek verileri tamamlandı. GSYH’da yüzde 10 civarında rekor bir büyüme bekliyoruz. 

  

Değerli Üyeler, 

 

İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı bugün itibariyle 76 oldu. (5 firma ilave oldu)  

(TR → 693 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

 

Bu ay Ar-Ge Merkezi olan firmalarımız: 

*Teknokauçuk San. A.Ş. 

*Hektaş San. Tic. A.Ş. 

*İzel Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

*BMA Teknoloji A.Ş. 

*Sağlam Metal San. ve Tic. A.Ş. 

 

Kendilerini kutluyoruz.  



4 
 

Sayın Karadağ, 

 

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 80’i ilimizde faaliyet gösteriyor. 

 

Bu 80 firmanın 26’sı ise Odamız Meclis ve Meslek Komitelerinde temsil ediliyor.  

(Meclis Üyesi → 16 / Meslek Komitesi → 10) 

 

Yani güçlü bir Meclise sahibiz. 

 

Eylül ayı sonu itibariyle Borsada işlem gören firma sayısı → 404 (kaynak: SPK).  

 

Söz konusu 80 büyük firmamızın → 23’ü borsada işlem görüyor. 

 

Tüm üyelerimizi dikkate aldığımızda bu sayı ancak → 35’e yükseliyor. (2.500’ün üzerinde üyemiz var.) 

 

Türkiye’nin 500 büyük işletmesinin ise → sadece 80’i halka arz edilmiş görünüyor.  

 

2017’nin ilk on ayında; 

*BİST 100'ün endeks değeri yüzde 41 artış gösterirken,  

*BİST Kocaeli Endeksinde yüzde 79 oranında artış yaşandığını görüyoruz.   

 

Bu da bize İlimizde halka açık olan firmaların bulunduğu endeksin değer artışının  BİST100'deki artışın neredeyse iki 

katı olduğunu gösteriyor. 

 

 

Amerika borsalarında işlem gören şirket sayısı → 5.220 

Japonya → 3.568 

Çin → 3.399 

…. 

TR de ise → 404  

 

Bu sayı gerçekten çok az. Oysa sermaye piyasalarından muhakkak reel sektöre kaynak aktarımının yolunu açmak 

gerekiyor.  

 

 

Yabancı yatırımcıların BIST Tüm işlem hacmindeki payı; 

*2015→ yüzde 22’den,  

*2016 → yüzde 25’e yükselmiştir. 

*2017 üçüncü çeyrek → yüzde 24 olmuştur. 
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Eylül ayı itibariyle toplam yatırımcı sayısının yüzde 1’ini oluşturan  

*yabancı yatırımcıların işlem hacmindeki payı → yüzde 26,  

*piyasa değerindeki payı (portföy büyüklüğü) ise → yüzde 65 (209 milyar TL) olmuştur. 

Yabancı portföyünün neredeyse üçte biri, ABD'li yatırımcıların elinde bulunuyor. 

 

ABD’yi sırasıyla; İngiltere, Lüksemburg, İrlanda, Katar, Hollanda ve Singapur takip ediyor. 

 

 

Diğer taraftan, Borsada işlem gören firmalarımızın halka açıklık oranları da ortalama yüzde 40 seviyesinde.  

 

Halka açıklık oranları bakımında şirketlerin; 

*yüzde 90-100 arası → yüzde 4,1 

*yüzde 50-90 arası → yüzde 19,7 

*yüzde 30-49,9 arası → yüzde 30,9 

*yüzde 0-29,9 arası → yüzde 33,6 

*yüzde 10'dan küçük → yüzde 11,7’si  

 

ya da 

   

*yüzde 50'den büyük → yüzde 23,8’i ve 

*yüzde 50'den küçük → yüzde 76,2’sini oluşturuyor. 

*Ortalama → yüzde 40 

 

Halka açık firmalar neden daha fazla halka açılmıyor? Bu sorunun irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Düşük halka açıklık oranı sığ ve dolayısıyla yeterince likit olmayan bir piyasaya neden oluyor. Borsaya güveni 

azaltıyor. 

 

Oysa gelişmiş ekonomilerin borsalarında bu oranlar ortalama →  

*ABD, Avustralya, İsviçre, İngiltere borsalarında → yüzde 90’ın üstü 

*Kanada, Finlandiya, İrlanda borsalarında → yüzde 80’in üstü seviyesinde. 

*Gelişmiş ülkeler ortalaması → yüzde 86,4 

 

Ülkemizde de piyasaların istenilen derinliğe kavuşması için halka arz sayılarının artması ve şirketlerin halka açıklık 

oranlarının yükselmesi büyük önem taşıyor. 

 

Bu nedenle borsada  işlem görmeyi iyi tarif etmek gerekiyor.  

 

Oysa; ekonomik krizler, sermaye piyasası ve kurumlarının gelişmiş olduğu ülkelerde, borsalar kanalıyla daha kolay 

absorbe edilebiliyor.  
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Bu bakımdan reel sektör olarak bankalara ve kredi mekanizmasına aşırı bağımlı yapıdan bir nebze kurtulmayı ve 

sermaye piyasası imkanlarından daha aktif yararlanmayı başarmalıyız.  

 

Bu anlamda Borsa İstanbul’un da önemli işlev görmesi gerektiğini düşünüyoruz.  

 

Neden firmalarımız borsaya kote olmak istemiyorlar? Bu soru yıllardır çok soruluyor aslında.  

 

Bu noktada halka açılacak şirketlere farklı avantajlar sunmak ve halka açılmanın önündeki engelleri kaldırmak 

gerekiyor.  

 

31 Temmuz 2017 tarihli Kotasyon Yönergesinde yapılan değişiklik ile şirketlerin Borsa İstanbul’a kote olma şartlarına 

ilişkin getirilen esneklik ile kısmen ilerleme sağlanabileceğini düşünüyoruz.  

 

Ayrıca; ISO 500’deki firmaların borsaya açılması için çalışmalarınız olduğunu da biliyoruz.   

 

Bu kapsamda İlimiz sınırları içindeki 80 büyük firmadan henüz borsada kote olmamış firmalar için, biz de destek 

olmaya hazır olduğumu belirtmek isterim. 

 

Diğer taraftan, KOBİ’lerin en büyük sorunu finansman ve kurumsallaşma ihtiyacı.  

 

Özellikle ülkemizdeki tüm işletmelerin yüzde 98’in üzerinde aile şirketi olduğu düşünülürse halka arz doğru bir tercih.  

 

Gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 75'ini temsil eden aile şirketleri ekonomimizde önemli bir paya sahip. 

 

Ancak; ülkemizde Cumhuriyet öncesi kurulan ve hala iş hayatına devam edebilen sadece “69 aile işletmesi” var. 

 

Oysa,  

*Almanya’da → 837, 

*Hollanda’da → 222 ve 

*Fransa’da → 196 aile işletmesi en az 200 yıl öncesi kurulmuş ve hala faaliyetlerine devam ediyor. 

 

TÜİK verilerine göre Türkiye'de aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl.  

 

Bu aile şirketlerinin sadece yüzde 30'u ikinci kuşağa, yüzde 12'si üçüncü kuşağa geçebiliyor.  

 

Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise yüzde 3'te kalıyor. 

 

Halka açılma; düşük maliyetle finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra, KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına da büyük katkı 

sağlayacaktır.  
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Arzumuz aile şirketlerinin uzun vadede yaşaması için kurumsallaşma temelli borsaya açılmasıdır.  

 

Bunun yanı sıra bu süreç KOBİ’lerimize;  

*yurtiçi ve yurtdışında tanınma,  

*ortaklara likidite sağlama,  

*kredibilite gibi geniş imkanlar sunmaktadır.  

 

Halka açılacak şirketlerin daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 
Ayrıca diğer bir çalışma konunuz olan Varlık Fonu Başkanlığınızın yeni oluşumu ile ilgili yaptıklarınızı bizimle 

paylaşırsanız seviniriz. 

 

 

Değerli Üyeler, Faaliyetlere geçmek istiyorum. 

 

4. Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nı (SANTEK 2017) 2-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdik. 

 

Açılışı Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’ın katılımlarıyla yaptık. 

 

Bu sene ziyaretçi ve katılımcı firma sayısı bakımından en büyüğünü gerçekleştirdik. 

 

3 holde gerçekleşen fuarda → 300 firma stant açtı.  

(2014 → 220 firma, 2016 → 223 firma) 

 

4 gün boyunca fuarı → 30.428 kişi ziyaret etti 

 

Fuar boyunca ile eş zamanlı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi görüşmelerinde; 

*Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN’ın yanı sıra bu yıl  

*Savunma Sanayi Müsteşarlığı, HAVELSAN, TEI, TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Makine ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu, İşbir Elektrik ve Saha-İstanbul Derneği de yer aldı. 

*860 görüşme gerçekleşti. (geçen yıl → 430 görüşme) 

 

Match4Industry →  

*15 farklı ülkeden / 100’ü aşkın yabancı firma temsilcisi / Türk firmalar dahil toplam 250 firma → 702 ikili görüşme 

*Hırvatistan, Gürcistan, Rusya, Belarus, İran, Irak, Ürdün, Tunus, Fas, İsrail, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, 

Sırbistan, Hollanda 

 

Ar-Ge – Sanayi – Akademi  Buluşmaları kapsamında → 100’ü aşkın teknoloji firması  SANTEK 2017 bir araya geldi.  
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Bu etkinlik kapsamında ayrıca → konferans ve iş görüşmeleri de yapıldı. 

 

14 Kasım tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın teşrifleri ile Tedarikçi Günü Etkinliği'ni 
gerçekleştirdik. 
 
 

Etkinliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Tuğgeneral Sıtkı Varlı teşrifleri ile gerçekleştirdik. 

 

Arifiye, Kayseri, Ankara (Etimesgut, Güvercinlik, Yenikent) ve Balıkesir Ana Bakım Fabrika Müdürlükleri yetkilileri 

yerlileştirecek malzemeler konusunda üyelerimiz ile birebir görüşme yaptı. 

 

Ayrıca; 23 Kasım tarihinde firmalarımızı Arifiye Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne götürerek malzemeleri yerinde 

görme fırsatı sunacağız. 

 

 
Türk Eximbank, 11. Şubesini Gebze Güzeller OSB'de açtı. 
 

Bildiğiniz gibi Türk Eximbank’dan daha rahat hizmet almanızı sağlamak adına, ilimizde bir Türk Eximbank şubesinin 

açılması ile ilgili talebimizi Eximbank yetkililerine iletmiştik. 

 

Bu girişimimiz neticesinde, Türk Eximbank, 11. Şubesini 8 Kasım tarihinde açtı. 

 

İhracatın yanı sıra yatırımlara da kredi veren Eximbank, Aralık başında Doğu Marmara’daki sanayicilere hizmet 

vermeye başlamış olacak.  

 

Sanayicilerimiz, Genel Müdürlüğe gitmeden bütün işlemlerini Güzeller OSB’deki şubeden gerçekleştirebilecek. 

 

 

Son olarak önümüzdeki yakın etkinliklere değinmek istiyorum. 

 

*Müşterek Meslek Komitesi Toplantımızı önümüzdeki hafta sonu yapıyoruz. 

 

Toplantımız cumartesi sabah Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı makamında ziyaret ederek başlayacak. 

 

Öğlenden sonra Otelde konuk konuşmacılarımız; 

*Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı; Mustafa Kaymak  

*Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı; Fikri Toros  

*İTÜ Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanı; Prof. Dr. Beril Tuğrul ve 

*Piri Reis Üniversitesi Rektörü; Prof. Dr. Oral Erdoğan  
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*Sektörel Performans Ödül töreninin tarihi netleşti. 

 

Bu etkinliğimizi de 5 Aralık Salı günü TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğu’nun katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. 

 

 

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


