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17 Ocak 2018 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

Ocak ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Değerli Üyeler, 

 

2017 yılını geride bıraktık. 

 

Hemen hemen takip ettiğimiz tüm göstergeler tamamlandı. Şimdi kısaca ekonomik 

değerlendirmeye geçmek istiyorum.  

 

Aralık ayında;  

İhracat → 13,9 milyar dolar (+ % 8,6) 

İthalat → 23,5 milyar dolar (+ % 27,7) 

Dış ticaret açığı → 9,6 milyar dolar (+ % 71,4)   

 

Yılın tamamında; 

İhracat → 157,1 milyar dolar (+ % 10,2)   (OVP → 156,5 milyar dolar) 

İthalat → 234,1 milyar dolar (+ % 17,9)   (OVP → 222,0 milyar dolar) 

Dış ticaret açığı → 77,1 milyar dolar (+ % 37,5) 

 

2014′ten sonra tarihin en yüksek ihracat seviyesine ulaştık. (2014 → 157,6 milyar dolar) 

Teşviklerle ihracatta artış sağladık. 

OVP hedefini aştık. (OVP → 156,5 milyar dolar) 

Bundan sonraki süreçte artışların devamını bekliyoruz. 

Ancak sıkıntımız ithalatın daha fazla artmış olması. 

 

AB yine en büyük pazarımız olmaya devam ediyor.  

Ancak AB ile ihracatımızın belli bir seviyede kaldığını görüyoruz.  

 

Yıllar itibariye AB ihracatımızın, toplam ihracatımız içerisindeki payını (ekranda görüyorsunuz) 

*2013 → pay %41,5 / 63.0 milyar dolar 
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*2014 → pay %43,5 / 68.5 milyar dolar 

*2015 → pay %44,5 / 64.0 milyar dolar 

*2016 → pay %47,9 / 68.4 milyar dolar 

*2017 → pay %47,3 / 74.5 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. (yüzde 9 artış) 

 

AB hem yakın, hem gümrüksüz, hem de güvenilir → bizim için fırsatların olduğu daha büyük pay alabileceğimiz bir 

pazar.  

 

Avrupa ekonomisi bu yıl → yüzde 2,5 büyüdü. Gelecek yıl da yüzde 2'nin üzerinde büyümesi bekleniyor. 

 

Son aylarda Avrupa ile ilişkilerde ılımlı bir hava yakalanıyor olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.  

 

Gümrük Birliği revizyonu 2018’de de gündemimizde olmaya devam edecek. 

 

Böylece AB ile ihracat artışımızın yüzde 9’dan yüzde 20-25’lere çıkacağını bekliyoruz.  

 

Bunun için bir taraftan ihracat kalitemizi artırırken, bir taraftan pazar yelpazemizi büyütmemiz gerekiyor. 

 

Bu da talebi olan malları ve katma değeri yüksek ürünler üretmemize bağlı. 

 

Ancak ihracatımızın % 3.8’i yüksek teknoloji, % 61.8’i düşük ve orta teknolojili ürünler. Bu oranı artırmamız lazım. 

*2013 → 3,4 

*2014 → 3,4 

*2015 → 3,6 

*2016 → 3,5 

*2017 → 3,8 (kasım) 

 

İthalat tarafında ise; 

2017’de ithalattaki artış oranı, ihracatın neredeyse iki misli. 

*İhracat → + % 10,2 

*İthalat → + % 17,9 

 

İthalat artış hızının İhracat artış hızının önüne geçmesinden dolayı → dış ticaret açığı yüzde 37,5 arttı.  

 

Üretimimizde ithal girdi yüksek.  

 

Üretmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz.  

(ocak-aralık döneminde ara malı ithalatı → yüzde 27,9 arttı) 

 

Burada ara mallarını ithal etme sebeplerimizi inceleyip, bu ürünlerin ülkemizde üretilmesinin teşvik edilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. 

Ekrana yansıtılacak 
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Ara mallarını üretmeme nedenini ortadan kaldırmalıyız. 

 

 

Kasım ayı; Cari açık → Yıllık 43,8 milyar dolara yükseldi. (aylık →  4,2 milyar dolar) 

 

Kasım ayındaki yüksek dış ticaret açığı nedeniyle bu artışı bekliyorduk. 

 

Petrol fiyatlarının artması cari açığı büyütüyor. 

 

Hizmet ticaretinin cari açığa katkısı 2017 yılında hala istediğimiz seviyede değil.  

 

Hizmetler sektörünün yıllar itibariyle katkısına baktığımızda; 

2014 → 25,7 milyar dolar 

2015 → 23,9 milyar dolar 

2016 → 15,4 milyar dolar 

2017 → 20,1 milyar dolar (T) 

 

Doğrudan yatırımlar geçen sene ocak-kasım döneminde 10.8 milyar dolarken bu yıl 9.8 milyar dolar.  

 

Bunu 20 milyara çıkarmalıyız. 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; 

Aralık ayında; 

*İhracat → 2,16 milyar dolar (+ yüzde 0,3) 

*İthalat → 4,69 milyar dolar (+ yüzde 20,4) 

 

Yılın tamamına baktığımızda; 

*İhracat → 23,1 milyar dolar (+ % 26,1)   (TR → yüzde 10,2) 

*İthalat → 47,5 milyar dolar (+ % 16,9)   (TR → yüzde 17,9) 

 

2017 yılında ilimiz ihracat artış oranının, ithalat artış oranından fazla olması yönüyle Türkiye genelinden ayrışıyor. 

 

2017’de; 70,6 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile de ülkemiz dış ticaretine yüzde 18,1 katkı verdik. (Geçen yılın 0,8 

puan üzerinde)  (2016 → yüzde 17,3) 

 

İhracatın yüzde 14,7’sini, ithalatın yüzde 20,3’ünü karşıladık.  

 

2017 yılında ihracatta tarihi rekor kırdık.  
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Kocaeli dünya sıralamasında 58. sırada yer aldı. 

 

Bu performansın Avrupa’daki iyileşme sebebiyle, 2018 yılı boyunca sürmesini düşünüyoruz. 

 

 

İhracat şampiyonu yine otomotiv sanayi oldu. Kocaeli otomotiv ve yan sanayinin toplam ilimiz ihracatındaki payı 

yüzde 46,1’e yükseldi. (2016 →  45,6)  

 

İkinci sırada yer alan kimya sanayi ise geçen seneye göre payını yüzde 29.5’tan yüzde 31,1’e yükseltti. 

 

İhracata katkı veren tüm firmalarımızı kutluyorum. 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda Aralık ayında; 

TÜFE → % 11,92 (aylık → % 0,69) 

ÜFE → % 15,82 (aylık → % 1,37) 

 

MB enflasyon hedefi → 9,8'e revize etmişti. 

 

Çekirdek enflasyon (enerji ve gıda hariç) → yüzde 12,3 ile TÜFE’nin de üzerinde oldukça yüksek bir seviyeye geldi. 

Bu gösterge enflasyonla mücadelede zorlanacağımızı işaret ediyor. 

 

Bizi ilgilendiren en önemli kısım üretici fiyatlarındaki yüksek seyrin yıl boyunca devam etmesi. 

 

2017’de fiyatların yükselişindeki ana etken → döviz kurlarındaki hareketlilik ve enerji fiyatları. 

 

Dövizdeki artışın enflasyonu 2-3 puan etkilediğini düşünüyoruz. (ocak-aralık dolar artış oranı → % 20 ) 

 

Siyasi iklimde herhangi bir olumsuzluk olmadığı takdirde;  

*TL’nin → yüzde 5-10 arası değer kazanacağını,  

*paritenin → 1,28’e kadar çıkacağını ve  

*enflasyonun tekrar tek haneye gerileyeceğini düşünüyoruz. 

*2018 yıl sonu enflasyon beklentimiz → yüzde 9 civarı 

 

 

Kasım ayı; Sanayi üretimi  → yıllık yüzde 7 (aylık →  +yüzde 0,3) 

Ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. 

 

Sanayi üretim artışlarının imalat sanayiden gelmesini arzuluyoruz. (İmalat sanayi → yüzde +7.1) 
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Bunun sürdürülebilir olması, ihracata katkı vermesi, yani üretip ihracat yapıyor olmamız aslında uzun vadedeki 

hedefimiz olmalı. 

Sermaye malları → yıllık yüzde 10,9'luk artışı yatırımlar açısından olumlu değerlendiriyoruz. 

 

 

Aralık ayı kapasite kullanım oranı → yüzde 79,0 oldu. 

(Geçen yıldan → + 0,9 puan / geçen aydan → - 0,9 puan) 

 

Kocaeli sanayi kuruluşlarının aralık ayı kapasite kullanım oranı → yüzde 70,7 

(Geçen yıldan →  0,3 puan fazla / geçen aydan → 0,3 puan az) 

 

Yılın tamamına baktığımızda; 

TR → yüzde 78.5 (2016'nın → 1.1 puan üzerinde) 

Kocaeli → yüzde 71.1 (2016'nın → 0.8 puan üzerinde) 

 

Hem ilimiz hem Türkiye genelinde kapasite kullanım oranlarındaki Bu artışla 15 Temmuz darbe girişiminin izlerinin 

silindiğini görüyoruz. 

 

 Artışların üretime, ihracata ve büyüme oranlarına da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

 

Otomotiv sektörü yüzde 86,3 kapasite kullanım oranı ile zirveye oturdu.  

 

Kimya ve metal sanayinde ise bu oran yüzde 79,2 oldu. 

 

Bu sektörler ilimiz için de öncü sektörler olduğundan olumlu yansımalarını ilimizde de göreceğimizi düşünüyoruz. 

 

 

İşsizlik oranı (Ekim) → yüzde 10,3 

 

Bir önceki aya göre 0,3 puan, 2016 ekim ayına göre ise 1,5 puan geriledi. 

 

Genel trende göre ekim ayında işsizlik oranı eylülden daha yüksek gelir. 

 

Bu yıl farklı bir eğilim göstermesinde → Kredi Garanti Fonunun ekonomiye verdiği katkının ve istihdama yönelik 

teşviklerin etkisi oldu. 

 

Nitekim Ocak’tan bu yana, geçen yıla göre istihdam edilen kişi sayısında artan bir ivme olduğunu memnuniyetle 

görüyoruz. (istihdam sayısı ekrana yansıtılacak) 

 

Umarız, Suriyelilere rağmen aynı eğilim sürer ve işsizlik tek haneli rakamlara düşer. 
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Bütçe (Aralık) → 20,9 milyar TL açık verdik. 

 

Gelirler → +% 21,6 (55,75 milyar TL) 

Giderler → +% 5,0 (76,64 milyar TL) 

Bütçe açığı → +%24,9 (-20,89 milyar TL) 

 

Aralık’ta gelirlerin yüzde 21,6, giderlerin ise yüzde 5 artmasıyla → OVP’nin altında açıkla tamamladık. 

 

2017 tamamında 

Gelirler → + %14  

Giderler → + %16 

Bütçe açığı → + %58  (47,33 milyar TL) 

 

15 Temmuz kalkışmasının yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak ve büyümeyi desteklemek üzere ekonominin 

canlanması için gösterilen çabalar bütçe açığını artırdı. 

 

Tarihi zirve bütçe açığıyla yılı kapadık. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (aralık) → 84,70 oldu. 

 

Aralık ayında Türk lirası reel olarak kasım ayında yüzde 0,8 değer kazandı. 

 

REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,5242 seviyesinde olması gerekiyor.  

(bugün dolar →  3,7900) 

 

 

İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı Aralık sonu itibariyle 84 oldu. (6 firma ilave oldu)        

(Tasarım Merkezi sayısı 6 - değişmedi) 

(TR → 771 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

 

Bu ay Ar-Ge Merkezi olan firma: 

*CPS Otomotiv Tekstil San. Dış Tic. Ltd. Şti. 

*Enka Civata İmalat ve San. Mam. Paz. A.Ş. 

*Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. 

*Ülker Bisküvi San. A.Ş. 

*Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. (TP Endüstriyel) 

*Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
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Kendilerini kutluyoruz. 

 

Sayın Üyeler, 

 

Bildiğiniz gibi, KOBİ’lerin finansmana erişimini önemsiyor ve Oda olarak bu süreçte destek olmaya çalışıyoruz.  

 

Devlet desteklerinden istifade eden KOBİ sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. 

 

Bu kapsamda bazı duyurular yapmak istiyorum. 

 

KOSGEB tarafından "KOBİ Teknoyatırım Destek Programı" ve "Stratejik Ürün Destek Programı" başlıklı iki adet yeni 

çağrı açıklandı.   

 

Söz konusu programlar ile ithalatı yüksek, stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi hedefleniyor. 

 

Oda olarak bizde, bu programlardan üyelerimizin faydalanmasını amaçlıyoruz. Özellikle savunma sanayi tedarikçi 

adaylarının bu programlardan faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Bu kapsamda KOSGEB işbirliği ile bilgilendirme toplantıları ve tanıtımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. 

 

Diğer taraftan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da 2018 yılı Mali Destek Programlarını açıkladı. Özellikle "Ulaşım Araç 

ve Sistemleri" kapsamında yayınlanan programdan bu sektörde faaliyet gösteren KOBİ'lerimiz faydalanabilir. 

 

Bu süreçte üyelerimiz, ihtiyaç duydukları danışmanlık desteğini, Odamızın finansal katkısı ile iştirakimiz Doğu 

Marmara ABİGEM’den alabilecekler. 

 

Ayrıntılı bilgiyi sizlere dışarıda dağıtılacak olan SADEM kataloğundan bulabilirsiniz. 

 

 

Aylık Faaliyetler… 

 

26 Aralık 

*"KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ve Stratejik Ürün Destek Programı Semineri”ni Odamızda gerçekleştirdik. 

 

27 Aralık 

*İstanbul Tersanesi Komutanlığı ziyaretimiz oldu. 

*Aynı gün TOSB’da "Patronlara Finans Eğitimi” seminerini gerçekleştirdik. 
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Son olarak… 

Ekonomi bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi projesine Endüstriyel otomasyon ve Robotik 

teknolojileri alanında başvuru yapacağız.  

 

%75 devlet destekli bu çalışmaya ilgili tüm firmalarımızın katılımını bekliyoruz.  

 

 

 

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


