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Ayhan Zeytinoğlu 

16 Mayıs 2018 

Değerli Meclis Üyeleri, 

Meslek Komitesi Başkanları, 

OSB Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

 

Kısaca ekonomik değerlendirmemi yaparak başlayacağım. 

 

Nisan ayında;  

İhracat → 13,9 milyar dolar (+ % 7,9)  

İthalat → 20,5 milyar dolar (+ % 35)  

Yıllık ihracatımız → 161,4 milyar dolara yükseldi (+ % 10,2) 

 

İhracatımız sürekli artıyor ancak ithalat ihracattan daha hızlı artıyor. 

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

 

 

Mart ayında yıllık cari açık → 55,4 milyar dolara yükseldi 

 

Turizm gelirlerinden de hala cari açığa yeteri kadar katkı gelmiyor. 

 

Finansman tarafında ise doğrudan yatırım girişlerinin 2015 yılından bu yana azaldığını görüyoruz. 

 

İlk üç aylık dönemde ise;  

2017 → 3 milyar ve 

2018 → 2,2 milyar dolar doğrudan yatırım girişi oldu. 

 

 

Kocaeli Gümrüklerine göre İlimiz dış ticareti 

Nisan ayında; 

İhracat → 2,43 milyar dolar (+ % 18,2) 

İthalat → 4,67 milyar dolar (+ % 24,8) 
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İlk dört aylık dönemde; 

İhracat → 9,29 milyar dolar (+ % 16,9) 

İthalat → 17,71 milyar dolar (+ % 31,1) 

 

İlimiz genelinde ithalatın yüksek olmasının ana nedeni → hidrokarbon ithalatındaki maliyetler 

 

Biliyorsunuz; nisan ayı petrol fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 45 oranında arttı. 

 

Brent Petrol:  

2017 Nisan → 51,73 dolar  

2018 Nisan → 75,17 dolar 

Bugün → 78,1 dolar 

 

Malumunuz petrol fiyatları ekonomiden çok, siyasi gelişmelerden etkileniyor. (ABD’nin İran’la olan nükleer 

anlaşmanın ihlali) 

 

Dolayısıyla bu gelişmelere çok müdahale şansımız yok. Umarız fiyatlar seçimlerden sonra sakinleşir. 

 

 

Nisan ayı; 

TÜFE → yüzde 10,85 (aylık → + yüzde 1,87)  

ÜFE → yüzde 16,37 (aylık → + yüzde 2,60)  

 

Döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artış, üretici fiyatlarının da artmasında etkili.  

 

 

Reel efektif döviz kuru (nisan) → 81,71 oldu. 

 

Nisan ayında dolar 4,0399 TL idi. Oysa REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,6894 seviyesinde olması 

gerekiyor.  (bugün itibariye ise dolar →  4,4380) 

 

Aslında dolar seçim ortamının yarattığı belirsizlikten dolayı artıyor.  

Dolar kurunun son dönemde tırmanışa geçtiğine hep birlikte şahit oluyoruz: 

Mart → %5,5 

Nisan → %1,5 

Bugün ise →  dolar → 4,4380 TL 
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Bugün faiz artışı bekleyebiliriz. 

 

İhracatçılar olarak döviz kurunun yüksek olması uzun vadede istediğimiz bir şey. 

Ancak hızlı iniş ve çıkışları istemiyoruz. 

Bizler için kurun öngörülebilir olması çok önemli. 

Enflasyona yakın artışları arzuluyoruz. 

 

 

İşsizlik oranı (şubat) → yüzde 10,6  

(Bir önceki aya göre 0,2 puan, geçen yılın aynı ayına göre 2 puan geriledi.) 

 

Memnuniyet verici. 

 

Şubatta istihdam edilen kişi sayısı; 

2018 → 1 milyon 210 bin kişi arttı (bir önceki yılın 3 katı) 

2017 → 411 bin kişi idi. 

 

İşsizlik oranının aşağı çekilmesinde → güçlü büyümenin ve istihdama yönelik verilen özel teşviklerin etkisi 

var. 

 

Önümüzdeki aylarda sezonsal etkilerle tek haneye inebileceğini düşünüyoruz. 

 

 

Bütçe (nisan) → 2,7 milyar TL açık verdik. 

Gelirler → +% 21,8   (61,6 milyar TL) 

Giderler → +% 20,3  (67,4 milyar TL)  

 

Bütçeye vergi gelirlerinden önemli katkı yansıdı. (nisan → + % 21,5) 

 

Yeni yapılandırma ile önümüzdeki aylarda daha fazla vergi geliri elde edilebilir. 

 

Maliye Bakanımız da dün yaptığı açıklamada yıl sonu vergi gelirlerinin bütçe hedeflerinin üzerinde olacağını 

söylemişti. 

 

Giderler tarafında öngörülen kadar harcama olsa denk bütçe yapabiliriz. 
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Sanayi Üretim Endeksi (mart) → Yıllık yüzde 7,6 arttı. 

 

İlk çeyrekte yüzde 9.8 ile rekor artış gerçekleşti. 

 

Sanayi üretimindeki bu güçlü artış büyüme beklentimizi de yükseltti. 

 

İlk çeyrek büyüme beklentimiz → yüzde 7 civarı 

 

 

Değerli üyeler önemli bir çalışmamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Sizlerin de bildiği gibi, 27 Mart tarihi itibariyle  önceki dönemlere ilişkin tüm şartları sağladığı halde, SGK 

prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere 

geriye dönük olarak teşviklerden yararlanma imkanı getirildi. 

 

Bu kapsamda Odamız Ortak Satınalma faaliyeti kapsamında;  

 

Bu teşvikten Odamız üyelerinin uygun koşullarda ve güvenilir hizmet anlayışıyla yararlanabilmesi amacıyla 

alanında uzman iki firmamız ile bir protokol yaptık.  

 

Teşvike son başvuru tarihi 31 Mayıs 2018'dir. 

 

 

Aylık Faaliyetler… 

 

Değerli üyeler oldukça yoğun bir ay geçirdik.  

 

10 Nisan - Veri Kurtarma ve Siber Güvenlik Semineri’ni Odamızda gerçekleştirdik. 

 

10 – 15 Nisan - WCF Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyi Pekin Toplantısına katıldım. 

 

11 Nisan - Gebze Teknik Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’ne bir stant ile katıldık. 

 

19 Nisan  - Kurumsal Gelişim İçin İnovasyon Seminerini Odamızda düzenledik. 
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25 Nisan  - Yönetim Kurulu üyelerimiz ve TOBB delegelerimizle birlikte Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri IŞIK 

ve TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu ziyaret ettik.   

 

26 Nisan -  TOBB Başkanı aynı zamanda Eurochambres Başkan Yardımcısı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile 

birlikte EUROCHAMBRES 60. yıl etkinliği kapsamında etkinliklere katılmak üzere Brüksel’e gittim. 

 

28 Nisan  

*8. Dönemin ilk Meslek Komiteleri Müşterek toplantısını gerçekleştirdik.  

*85 Meslek Komite Üyemizin katılımıyla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 

*Meslek Komite Üyelerimize mazbatalarını verdik. 

 

2-4 Mayıs – İKV kapsamında Brüksel’e bir heyet ziyaretimiz oldu.  

 

*İlk gün, 

Türkiye Cumhuriyeti AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi 

Levent Gümrükçü ve Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ile Türkiye-AB 

ilişkilerindeki güncel durum ve Türkiye-Belçika ilişkileri konularını ele aldık.  

 

*İkinci gün, 

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica 

Mogherini’nin kabinesinden Anna Vezyroglou ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi Türkiye Birimi Şefi  Javier Niño 

Perez ile katılım müzakereleri süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin farklı boyutlarına ilişkin görüş alışverişinde 

bulunduk. 

 

*Üçüncü gün, 

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e İKV faaliyetleri hakkında bilgi aktararak, Türkiye’nin 

AB’ye tam üye olma yolunda desteklerini istedik.  

 

Juncker ise Türkiye’nin AB katılımına destek verdiğini ifade etti. 

 

6 Mayıs  

*Avrupa Günü Kutlamaları Kapsamında, Osmangazi Köprüsü Bisiklet ile Geçiş Etkinliğini bu yıl ikinci defa 

gerçekleştirdik.  

*200 dolayında bisikletli katıldı. 

*Bu organizasyonumuzu geleneksel hale getirmeyi istiyoruz. 

 

7-8 Mayıs - İKV kapsamında Sofya’ya heyet ziyareti gerçekleştirdik. 
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14-15 Mayıs - Proses Emniyeti Sempozyumu ve sergisi organizasyonumuzu gerçekleştirdik. 

 

Bu sempozyum ile, ilgili Bakanlıkları, yerel yönetimleri, üniversiteleri, endüstriyel tesisleri, danışmanlık 

firmalarını, ekipman ve ürün üreticilerini ve belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirdik.  

 

Bilim, Sanayi, Çalışma ve Çevre Bakanlığımız ile AFAD tarafından da desteklenen sempozyumumuza yaklaşık 

1.400 kişi ile rekor katılım sağladık.  

 

Oda olarak bu sempozyumu her yıl düzenleyerek gelenekselleştirmek istiyoruz. 

 

Bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan 9. ve 10. Meslek Komite Üyelerimize teşekkür 

ediyoruz. 

 

Yine 14-15 Mayıs’ta 

*TOBB 74. Genel Kurul Toplantısına Genel Kurul Delegelerimizle birlikte katıldık. 

*TOBB Başkanımız Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU tekrar Odalar Borsalar Birliği Başkanlığına seçildi.  

(2001’den itibaren 5. kez seçildi) 

 

Başkanlık seçiminin ardından Yönetim Kurulu belirlendi.  

 

Başkan dahil 15 kişiden oluşan yönetim kurulunda bu dönem ben de Başkan Vekilliğine seçildim. 

 

Bununla birlikte Meclis Başkanımız Tahsin Tuğrul, Meclis Üyelerimiz Ahmet Bayraktar ve Mehmet 

Eskiyapan da TOBB Sanayi Konseyi Üyesi oldular.  

 

Kendilerini tekrar tebrik ediyoruz. 

 

 

 

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


