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Ayhan Zeytinoğlu, 18 Temmuz 2018 

Meclis Konuşması 

Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

İki yılı geride bıraktığımız 15 Temmuz hain darbe girişimini buradan bir kez daha lanetleyerek sözlerime başlamak 

istiyorum.  

 

Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve hayırla yad ediyoruz. 

 

Ekonomimizde yapısal reformlar kesintisiz sürdükçe, yatırım ortamını iyileştirmek için gerekli hukuki düzenlemeler 

yapıldıkça, 15 Temmuz’un iş dünyamıza olan olumsuz etkilerinin giderek kaybolacağına inanıyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerini tamamladık. 

 

Geçtiğimiz hafta resmen yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik ve yeni kabine açıklandı. 

 

Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.  

 

Artık önümüzde belirsizliklerin ortadan kalktığı bir dönem var.  

 

Yabancı sermayenin de katkısıyla, üretim ve ihracat ekseninde güçlü bir Türkiye için seferber olmamız gerekiyor. 
 

Yeni kurulan Hükümetten bir an önce yabancı sermayeli yatırımların ülkemize çekilmesi yönünde güçlü hamleler 

bekliyoruz.  

 

Zira en büyük eksiğimiz yatırım. Yatırımın çoğu Avrupa’dan geliyor. Yüzümüzü tekrar Avrupa Birliği’ne dönerek 

yatırımı çekmek için çaba sarf etmeliyiz. 

 

Diğer taraftan; OHAL’in bugün kalkmasıyla AB ile yeni bir döneme ineceğimize inanıyoruz. 
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OHAL’in kalkması karşılığında Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisinin konuşulabilmesi için elimize yeni 

kozlar geçmiş olacak.  

 

 

Söz Avrupa Birliği’ne gelmişken; Brexit Bakanı David Davis'in istifasının ardından Boris Johnson’ın da Dışişleri 

Bakanlığı görevinden ayrılması bizleri şaşırttı. 

 

Acaba İngiltere Brexit’den geri mi dönüyor diye düşündürüyor. 

 

AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı Sofya’da; yüzde 1 ihtimal de olsa Brexit’in olmayacağını söylemişti. 

 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 

 

Biliyorsunuz ABD yeni yılda birçok vergi düzenlemesini devreye soktu. 

(İthal çeliğe yüzde 25, ithal alüminyumuna yüzde 10’luk gümrük vergileri)  

 

Amerika kendisiyle ticarette açık verdiği ülkelere karşı gümrük oranlarını artırıyor, vergi koyuyor.  

 

ABD’nin dolaylı vergiyi keşfettiğini görüyoruz. 

 

Aslında ABD dolaylı vergileri artırarak alt yapı yatırımları için finansman sağlıyor. İç borç yükünü de azaltmaya 

çalışıyor. Ayrıca ithalatı azaltmaya çalışarak, dış ticaret açığını azaltmaya çalışıyor. 

 

ABD’nin 2017 yılı dış ticaret açığı 863 milyar dolara ulaşmıştı. 

 

Çin’le olan dış ticaret açığı ise 395,5 milyar dolar oldu. 

 

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünlerin listesini 

açıkladı. 

 

Tabii Çin’in yapacağı misilleme ancak farklı siyasi hamlelerle olabilir. Örneğin; dolardan kaçarak. 

 

Dünya ticaret savaşına doğru gidiyoruz. 

 

 

ABD, Çin’den sonra en büyük dış ticaret açığını Avrupa Birliği’ne veriyor → 174 milyar dolar. 

 

Bunun da 67 milyar doları Almanya’ya. 

 

Böyle olunca, ABD NATO zirvesinde Almanya’ya doğalgazı Rusya’dan alma, ben vereyim dedi. 
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Tabi Almanya Rusya’dan doğalgaz almaz ise arz fazlası olacağından doğalgaz ucuzlar.  

 

Olumlu bakıyoruz. Bizler için iyi olacak. 

 

Diğer taraftan ABD’nin Rusya ile yakınlaşması tüm dünya için önemli bir gelişme. 

 

Yeni bir OPEC tarzı oluşum olabilir mi? Bunu zaman gösterecek. 

 

Şimdi de önemli gördüğümüz ve takip ettiğimiz ekonomik göstergeleri değerlendireceğim. 

  

Haziran ayında;  

İhracat → 12,9 milyar dolar (- % 1,2)  

İthalat → 18,5 milyar dolar (- % 3,6)  

 

*İhracattaki rakamlarındaki bu gerilemenin geçici olmasını temenni ediyoruz. 

 

Yılın ilk yarısında ise; 

İhracat → 82,3 milyar dolar (+ % 6,3)  

İthalat → 122,9 milyar dolar (+ % 13,5)  

 

Kocaeli Gümrüklerine göre İlimiz dış ticareti; 

Haziran ayında; 

İhracat → 2 milyar 266 milyon dolar (+ % 18,3)  

İthalat → 3 milyar 842 milyon dolar (+ % 1,7)  

 

Otomotiv sanayinin ihracatı bu ayda geçen yıla göre yüzde 27 artarak yine zirveye oturdu. 
 

Diğer taraftan; Ocak ayından bu yana en düşük ithalat artışı haziranda gerçekleşti. Bunda döviz kurlarındaki artışın 

etkisi var. Diğer taraftan fabrikaların temmuz ayı duruşlarının da etkili olduğunu düşünüyoruz. 
 

Ocak-haziran döneminde; 

*İhracat → yüzde 16,8 artarak 13,9 milyar dolar, 

*İthalat → yüzde 23,9 artarak 26,5 milyar dolar, olarak gerçekleşti.  

 

Aynı dönemde Kocaeli 

*Türkiye dış ticaretinin yüzde 19,7’sini,  

*ülke ihracatının yüzde 16,9’unu ve  

*ithalatının ise yüzde 21,6’sını karşıladı. 

 

 



4 
 

Mayıs ayı enflasyon verileri; 

TÜFE → yüzde 15,39 (aylık → + yüzde 2,61)  

ÜFE → yüzde 23,71 (aylık → + yüzde 3,03)  

 

*Ana etken döviz kurlarındaki artış. 

*ÜFE’deki yüksek artış döviz kurundan kaynaklanan maliyet artışından olduğu için üretim maliyetlerini yukarı çekiyor. 

*ÜFE’deki yükseliş TÜFE’yi yukarı çekmeye devam edecek. (ekim ayına kadar) 

*Maalesef enflasyonda yaz aylarında beklenen düşüşü göremeyeceğiz. 

 

*Diğer taraftan ülkemizde üretimi bulunmayan bazı ürünlerin yer aldığı 1882 adet ham maddede gümrük vergileri 

sıfırlandı. (1 Temmuz’dan itibaren – eritilmiş magnezyum, hidrokarbon, fosfor, sülfomadik asit, alüminyum hidroksit, 

kalsiyum silikat gibi çoğunluğu kimyasal olmak kaydıyla tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünleri) 

*Bu uygulamayla ihracatçılarımızın ham madde maliyetleri düşecek ve büyük rekabet avantajı elde edecekler.  

*Olumlu bakıyoruz. 

*Bunun da enflasyonla mücadeleye katkı sağlamasını bekliyoruz. 

*Enflasyonu düşürmediğimiz sürece ekonomide kalıcı bir iyileşme ve sürdürülebilir yüksek büyüme yakalamamız 

mümkün değil. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (haziran) → 77,10 oldu. 

(tarihin en düşük seviyesi) 

 

Haziran ayında TL yüzde 1,4 değer kaybetti. 

 

Haziran ayında dolar 4,5607 TL idi. Oysa REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,8470 seviyesinde olması gerekiyor.  

(bugün itibariye ise dolar → 4,7928) 

 

Mayıs ayında yıllık cari açık → 57,6 milyar dolar 

 

Aylık → 5,89 milyar dolar  

Ocak-mayıs döneminde → 27,7 milyar dolar  

 

Doğrudan yatırımlardaki girişler de sınırlı kaldı. Yılın ilk beş ayında geçen yıla kıyasla ne yazık ki gerileme var.  

 

Haziran ayında; döviz kurlarındaki artış ile ithalatın hız kesmesi sonucu dış ticaret açığındaki azalmayla ve turizm 

gelirlerindeki artıştan dolayı cari açıkta azalmayı bekleyebiliriz.  

 

Yüksek cari açık beraberinde yüksek döviz kuru, enflasyon ve faiz gibi birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor.  
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Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Albayrak önceliğin cari açık sorununu ele almak olacağını açıklayarak ekonomiye 

olumlu sinyal verdi. 

 

 

İşsizlik oranı (nisan) → yüzde 9,6 (tek hane)  

Geçen yıla göre 0,9 puan azaldı. 

 

İşsizliğin tek haneye inmesi ile 15 Temmuz’un işsizlik üzerindeki etkilerinin yavaş yavaş silindiğini görüyoruz. 

 

16,9’a gerileyen genç işsizlik oranından da memnuniyet duyuyoruz. 

 

 

Bütçe (haziran) → 25,6 milyar TL açık verdik. 

 

Bütçe giderleri → 77,2 milyar TL / (+) yüzde 33,8 ve 

Bütçe gelirleri → 51,5 milyar TL / (+) yüzde 17,3 arttı. 

 

İlk 6 ayda; 

Giderler → 399,7 milyar TL 

Gelirler → 353,6 milyar TL 

Açık → (-) 46,1 milyar TL (yüzde 83 arttı) 

 

Giderler tarafında daha tedbirli olmak kaydıyla her zaman söylediğimiz gibi denk bütçeyi yakalamamız gerekiyor.  

 

Bu ay akaryakıttaki ÖTV’nin sabitlenmesi ile gelirler tarafında da bir gerileme olduğunu düşünüyoruz. Aksi halde 

gelirlerdeki yüzde 17’lik artış yüzde 25’ler düzeyinde olabilirdi. 

 

 

Sanayi Üretim Endeksi (mayıs) → + yüzde 6,4 

 

Bir sonraki ay yıllık artış hızında gerileme bekliyoruz. Haziran ayı ihracatındaki aylık daralma buna işaret ediyor.  

 

Sanayideki büyümeyi kalıcı hale getirmenin yolu yabancı sermaye yatırımlarını artırmakla mümkün olabilir. 

 

İlimizdeki Ar-Ge Merkezi sayısı bugün itibariyle 116, Tasarım Merkezi sayısı ise 10 oldu.  

(1 Ar-Ge firması ilave oldu)         

(TR → 931 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 
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Bu ay Ar-Ge Merkezi olan firma: 

*Işık Plastik San. ve Dış Tic. Paz. A.Ş. 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan ve en büyük 500 şirketini 

belirleyen Fortune 500, geçen hafta Türkiye sonuçlarını açıkladı. 

 

İlk 100 içinde, 19 firmamız var.  

 

Bu firmaların net satışları, ilk 100 şirketin toplam net satışlarının yüzde 28’ini oluşturuyor. İlk on içerisinde beş 

firmamızın yer aldığını memnuniyetle görüyoruz.  

*Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 

*Petrol Ofisi A.Ş. 

*Opet Petrolcülük A.Ş.  

*Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

*Shell & Turcas Petrol A.Ş. 

 

 

Dün İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklananTürkiye’nin en büyük ikinci 500 firma 

içerisinde bu yıl ilimizden 56 firma yer alıyor. 

 

Geçen yıl 51 idi. 

 

Bu sene listede yer almayan 14 firmamız var. Bunların üçü ilk 500’e geçtiler. (Bekaert İzmit, Bekaert Kartepe ve 

Kalibre Boru) 

 

15 firma da listeye yeni girmiş. 

 

 

Buradan tüm firmalarımızı kutluyoruz. 

 

 

Aylık Faaliyetler… 

 

Değerli Üyeler, 

 

Geçtiğimiz aylarda bilgi verdiğim üzere, SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış 

olan işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük olarak teşviklerden yararlanma imkanı getirilmişti.  
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Odamız Ortak Satın alma faaliyeti kapsamında, bugüne kadar üyelerimize 1 milyon 268 bin TL tutarında teşvikin geri 

ödeme başvurusu yapılması konusunda aracı olduk. 

 

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde başvurular tamamlanacak olup süreç sonunda üyemiz firmaların yararlandığı toplam 

teşvik tutarını paylaşacağız. 

 

 

18 Haziran - Bosna Hersek İş Gezisi 

 

21 Haziran – TOBB Emekli Sandığı Üye Delegesi ve Teşekkül Delege Seçimleri’ne Oda olarak ev sahipliği yaptık. 

 

26 Haziran – *KariyerPort Mükemmeliyet Merkezi Basın Toplantısı’nı gerçekleştirdik.  

*Aynı gün Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un katılımı ile Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜRKLİM ve 

Odamız arasında KariyerPort Mükemmeliyet Merkezi kapsamında İşbirliği Protokolü imzaladık. 

 

29 Haziran – 1 Temmuz – *İkinci TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldım.  

 

29 Haziran - *Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın Teknik Destek Programı’na “Kadınlarımıza Kooperatif 

Çatısında Güç Birliği Modeli” başlıklı proje ile başvurduk. 

 

5 Temmuz – “7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Semineri”ni Odamızda gerçekleştirdik. 

 

9 Temmuz – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Töreni’ne katıldım.  

 

10 Temmuz – Avusturya Ticari Konsolusu Georg Karabaczek’u ve heyetini ağırladık. 

 

16 Temmuz – ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ü ziyaret ettik.  

 

 

 

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


