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Ayhan Zeytinoğlu 

21 Mart 2018 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Zeytin Dalı Harekatı’nın 58. gününde Afrin şehir merkezini başarılı bir şekilde 

kontrol altına aldı.  

 

Ayrıca Çanakkale Zaferimizin 103. yılını kutluyorum. 

 

Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.   

  

 

Kısaca ekonomik değerlendirmemi yaparak başlayacağım. 

 

Şubat ayında;  

İhracat → 13,2 milyar dolar (+ % 9)  

İthalat → 18,9 milyar dolar (+ % 19,6)  

Yıllık ihracatımız → 159,3 milyar dolara yükseldi (+ % 10,7) 

 

Ancak, ithalattaki artışı endişe verici buluyoruz. 

İthalattaki artış ivmesi dış ticaret açığını ve dolayısıyla cari açığımızı büyütüyor. 

 

 

Yüksek dış ticaret açığı nedeniyle Ocak ayında yıllık cari açık → 51,6 milyar dolara yükseldi. 

Hizmet gelirleri de beklenen ölçüde katkı vermiyor. 

 

Burada, yerli üretimi destekleyerek ihracat artışımızı ivmelendirebileceğimizi düşünüyoruz. 

 

Cari açıktaki büyümeye rağmen, portföy yatırımları ve net döviz girişindeki artışlarla → rezervler 4,4 milyar 

dolar attı. (2017 ocak → 2,1 milyar dolar azalmıştı) 
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Diğer taraftan doğrudan yatırımlarda net girişler bir önceki yılın aynı dönemine göre geriledi. 

(2017 ocak → 437 milyon dolar / 2018 → 288 milyon dolar) 

 

Şubat ayındaki yüksek dış ticaret açığından dolayı, cari açıktaki yükselişin devam edeceğini bekliyoruz. 

 

 

İlimiz dış ticaret verilerini Kocaeli Gümrüklerinden takip ediyoruz. 

Biliyorsunuz, TİM illerin ihracatını, firmaların merkezlerine göre açıklıyor. 

Gümrüklere göre Şubat ayında; 

İhracat → 1,95 milyar dolar (+ % 1,6) 

İthalat → 4,02 milyar dolar (+ % 32,3) 

 

İlimizde de ithalat artış hızı ihracat artış hızının çok üzerinde. 

İthalatın yüksek olması → Petrol fiyatlarının geçen senenin aynı ayına göre yüzde 18 oranında artmasından 

kaynaklanıyor. (Brent Petrol: 2017 Şubat → 55,59 dolar / 2018 Şubat → 65,76) 

 

Şubat ayı; 

TÜFE → yüzde 10,26 (aylık → + yüzde 0,73)  

ÜFE → yüzde 13,71 (aylık → + yüzde 2,68)  

 

Maliyet artışının etkisini önümüzdeki aylarda TÜFE’de de görebileceğimizi düşünüyoruz. 

 

Beklentimiz ÜFE’deki aylık yükseliş trendinin tersine dönmesi. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (şubat) → 84,73 oldu. 

Şubat ayında TL yüzde 0,94 değer kaybetti. 

 

REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,5862 seviyesinde olması gerekiyor. 

 

 

Sanayi Üretim Endeksi (ocak) → Yıllık yüzde 12 arttı. 

Bu artış, ilk çeyrek büyümesinde de güçlü bir başlangıcın sinyalini veriyor.  

(Baz alınan endeks yılı değişti. Referans yılı 2015=100 alındı.) 
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İşsizlik oranı (Aralık) → yüzde 10,4  

(2016’ya göre 2.3 puan geriledi) 

 

Yıllık → yüzde 10,9 – Bir önceki yıl ile aynı seviyede kaldı  

 

2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği ve bu kapsamdaki teşviklerin olumlu sonuçlarını görüyoruz. 

Bir sonraki yıl, alınan tedbirlerin sonuçlarını daha net göreceğimizi düşünüyoruz. 

 

2017 yılı ocak-aralık dönemi; 

*İş gücü → 921 bin kişi 

*İstihdam → 1 milyon 616 bin kişi arttı (2016 → 394 bin kişi) 

2017 yılında (ocak-aralık) bir önceki yılın 4 katı fazla istihdam yaratılmış. 

 

İstihdam bu kadar artarken işsizlik oranının hala yüksek seyretmesini, Suriyeli mültecilere bağlıyoruz. 

 

 

Bütçe (Şubat) → 1,87 milyar TL açık verdik. 

Gelirler → +% 30   (61 milyar TL) 

Giderler → +% 17  (62,9 milyar TL)  

 

Bütçeye en fazla katkı vergi gelirlerinden yansıdı. (Şubat → + % 31,4) 

 

Giderler tarafında, enflasyonun yüzde 10 civarında olduğu ortamda daha tutucu davranılabileceğini 

düşünüyoruz. 

 

 

Aylık Faaliyetler… 

 

22 Şubat - Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamında 

Bilgilendirme Toplantısı’nı Odamızda gerçekleştirdik. 

 

26 Şubat - Odamızda, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve ADR Mevzuatı Bilgilendirme Semineri’ni 

gerçekleştirdik. 

 

26 - 27 Şubat  - İKV programı kapsamında Bulgaristan’a Heyet ziyareti gerçekleştirdik. 
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27 Şubat  - TOSB’da Marka Konumlandırmanın Önemi ve Faydaları Konulu Bilgilendirme Toplantısı’nı 

gerçekleştirdik. 

 

6 Mart -  Odamızda, kadınlar günü kapsamında “Bir Kadın Değişir Dünya Değişir” konulu etkinlik 

gerçekleştirildi. 

 

7 Mart - Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma ile Blok zincir Teknolojisi ve Sanal Paralar Semineri’ni 

Odamızda gerçekleştirdik. 

 

8 Mart – BİZİMKÖY Engelliler Üretim Merkezi’nde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un Eşi Hülya Aksoy, İl 

Protokolümüzün eşleri ve  Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal’ın katılımı ile Kadınlar 

Günü kutlandı. 

 

9  Mart 

*Gümrük ve Küresel Ticarette Güncel Ajanda ve Siber Güvenlikte Son Trendler Seminerini Odamızda 

gerçekleştirdik. 

*Aynı gün Odamızda Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nin Düzenleme Kurulu Toplantısını organize 

ettik. 

 

9  - 10 Mart  - Ekonomi Bakanlığı’ndan 16 kişilik bir heyet ilimizdeki 30 firmaya ziyarette bulundu. 

 

10 Mart -  Odamız ev sahipliğinde Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen destekler ve faaliyetlerle ilgili 

bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

 

13 Mart - Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni ve Atıklar Orman Olsun Projesi basın toplantısını 

gerçekleştirdik. 

 

Son olarak iki duyuru yapmak istiyorum.  

 

*Bu sene ilk defa 14-15 Mayıs tarihlerinde 9. ve 10. Meslek Komitelerimizin önderliğinde “Proses Emniyeti 

Sempozyumu ve Sergisi”ni organize ediyoruz. Konuyla ilgilenen herkesin katılımını bekliyoruz. 

 

*Ayrıca bu yıl 24.sü düzenlediğimiz ve artık marka haline gelen “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” 

organizasyonumuzun başvuruları başlamıştır. Son başvuru tarihi 13 Nisan 2018’dir. Bu organizasyonumuza 

da başvurularınızı bekliyoruz. 

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


