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Ayhan Zeytinoğlu 

19 Haziran 2019 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

 

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

 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Mayıs ayında;  

İhracat → 15 milyar 998 milyon dolar (+ % 12,2) (tarihi rekor) 

Kurun ihracatı desteklediğini görüyoruz. 

İhracatta yüzde 10’un üzerindeki artışları çok önemli buluyoruz. 

 

İthalat → 17,7 milyar dolar (- % 19,2) 

İthalattaki gerilemenin detayında; 

Yatırım malı (-%23,5), hammadde (-%16,6), tüketim malları (-%33,6)  

 

Dış ticaret açığı → 1,8 milyar dolar (- % 76,6)   

İhracatın ithalatı karşılama oranı → yüzde 89,7  (2018 → Yüzde 64,6 idi.) 

 

İlk beş aylık dönemde (ocak – mayıs) 

İhracat → 72,7 milyar dolar (+ % 5) 

İthalat → 84,3 milyar dolar (- % 19,3) 

Dış ticaret açığı → 11,6 milyar dolar (- % 67,1)   

İhracatın ithalatı karşılama oranı → yüzde 86,2  (2018 ocak-mayıs → % 66,2 idi.) 

 

Değerli Üyeler, 

 

Cumhurbaşkanımız; Sanayi Sicil Belgesi olanlara ve İhracatçı Birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet 

getirileceğini açıkladı. 

 

İhracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler.  

 

Döviz spekülasyonlarını önlemek için alınan tedbirlerden, ihracatçılarımızın etkilenmesi önlenecek. 

 

İhracatçılarımız için çok olumlu buluyoruz. 
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Diğer taraftan Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018 araştırmasına göre, ilk 10’a giren 3 üyemiz bulunuyor; 

- Türkiye’nin ihracat lideri; Ford Otomotiv (5 milyar 683 milyon dolar) 

- 6’ncı sırada; Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (2 milyar 467 milyon dolar) ve 

- 10’uncu sırayı; Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. (1 milyar 544 milyon dolar) aldı. 

- Hayat Kimya ise Mobilya Kağıt ve Orman sektörünün lideri oldu. 

 

İlk 100’de 14 firmamız yer aldı. 

Açıklanan listede ilk 100’de Kocaelili firma sayısı 7olarak görünüyor.  (firma merkezleri farklı illerde) 

 

Tüm firmalarımızı kutluyoruz. 

 

Nisan ayında yıllık cari açık → 8,6 milyar dolara geriledi. 

(bir önceki yıl → 57.1 milyar dolardı.) 

 

Nisan ayında (aylık) → - 1,3 milyar dolar  

Mayıs’ta da yıllık açıkta düşüş bekliyoruz → Dış ticaret açığı mayısta yüzde 76,6 azaldı. 

Yıllık cari açık bir sonraki ay → 3 milyar dolar altına gerileyebilir. (baz etkisi) 

İhracat performansımız aynı hızda giderse, turizm gelirlerinin de katkısıyla yılın yarısından itibaren cari fazla 

verebiliriz.  

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız son verilere göre; 

Mayıs ayında; 

*İhracat → 2,6 milyar dolar (+% 10,5)  

*İthalat → 3,4 milyar dolar (- % 31,3) 

Mayıs’ta Türkiye ihracatına yüzde 16,5 katkı sağladık. 

 

Ocak-mayıs dönemi; 

İlk beş aylık toplam ihracatımız → 12,5 milyar dolar. (TİM → 6,6 milyar dolar) 

Geçen yılın aynı döneminin → yüzde 7 üzerinde. 

Buradan ihracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (mayıs) → 69,79’a geriledi. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar mayıs ayında → 4,4507 TL  (nisan → 5,7486 idi.) 

Mayıs dolar →  6,0456 TL idi. 

Dolar bugün → 5,87 TL 
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Enflasyon verilerine baktığımızda mayıs ayında; 

TÜFE → % 18,71 (aylık → + % 0,95) 

ÜFE → % 28,71 (aylık → + % 2,67) 

Yıllık ÜFE gerilemesine rağmen →  Yüksek döviz kurlarından ve maliyetten ötürü hala yüksek. 

ÜFE’nin yüksek olması → Önümüzdeki dönem TÜFE’nin gerilemesini zorlaştırabilir. 

 

Sanayi üretimi (nisan) → yıllık yüzde 4 geriledi. 

Aylık → - % 1 

İyileşme beklediğimiz bir dönemde gerileme oldu. 

Bu daralmanın geçici olmasını temenni ediyoruz. 

Daralmaya karşın yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık yüzde 9.8’lik artış bizi mutlu eden bir gelişme. 

Bir sonraki ay ihracatımızdaki rekor seviye → önümüzdeki dönem için iyileşme sinyalleri veriyor. 

 

2019 Yılı I. Çeyrek GSYH →  - % 2,6 

Bu gerileme beklentilerimiz doğrultusunda. 

 

Tarım dışında, sanayi, inşaat ve hizmetler sektöründe daralma yaşandı. 

*Sanayi → - % 4,3 

*İnşaat → - % 10,9 

*Hizmetler → - % 4 

*Tarım → + % 2,5 

 

Mal ve hizmet ihracatının katkısı yüzde 9,5 arttı. 

Aynı dönem ithalat ise yüzde 28.8. azaldı.   

İhracatın artışı olumlu ancak artış oranı ithalatın gerileme oranının altında kalıyor. 

Hedeflerimize ulaşabilmemiz açısından ihracatta aylık bazda 16-17 milyar doları aşan rakamlar görmeyi temenni 

ediyoruz. 

 

Makine ve teçhizat yatırımlarındaki ilk çeyrek daralması yüzde 11.3. 

Gelecek dönemler için tedbirli olmamız gerekiyor.  

Üretime yapılan yatırımlardaki azalmayı tehlikeli buluyoruz. 

Ülkemizin 2004-2005 yıllarında çok önemli sıçramalar yaptığını biliyoruz.  

Yatırım ikliminin iyileştirilmesiyle, doğrudan yatırımların çekilmesinde ivmenin tekrar yakalanması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

İşsizlik oranı (mart) → yüzde 14,1 

Mevsimsel etki ile bir önceki yıla göre 4 puan artarken, bir önceki aydan 0,6 puan geriledi. 

Önümüzdeki aylarda da gerileme bekliyoruz. Ancak ekonomideki yavaşlamadan dolayı bu gerilemenin sınırlı olacağını 

düşünüyoruz. 

Zira işsiz sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu görüyoruz. 
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Bütçe (mayıs) → - 12 milyar TL  

*Gelirler → + yüzde 2,2 → 71,6 milyar TL 

*Giderler → + yüzde 24,2 → 83,6 milyar TL 

Mayıs ayında da bütçe faiz dışı açık vermeye devam etti. 

 

Giderlerdeki artış enflasyonun üzerinde. 

Giderlerde yüzde 70,6 artışla cari transferler kalemi dikkat çekici. 

Cari transferlerin altında da en yüksek artış yüzde 134,3 ile hazine yardımları. 

 

Gelirlerde ise artış yüzde 2,2 ile sınırlı kalmıştır. 

İthalatın daralması nedeniyle, vergi gelirleri ise mayısta yüzde 2,3 geriledi.  

 

Ocak-mayıs döneminde; 

İlk beş aylık bütçe açığı → 66,5 milyar TL 

Geçen yıl aynı dönem → 20,5 milyar TL idi. 

 

İlk beş ayda faiz dışı bütçede → 20,1 milyar TL açık verdik. 

Geçen yıl aynı dönemde → 11 milyar TL fazla vermiştik. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Biliyorsunuz geçen hafta Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından KOBİ’ler ve 

KOBİ dışı tüm işletmeler için bir finansman imkânı açıklandı. 

  

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile toplamda 25 milyar TL’lik desteğin 

devreye alınacağını açıkladı. 

 

Paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak. 

 

Ekonomi Değer Kredisi ismi ile devreye alınacak yeni paketle firmalara cirosuna göre 5 ile 50 milyon lira arasında 

kredi kullandırılacak. 

 

Bankaların sunacağı kredi enflasyona endeksli değişken faizli olacak. 

Paket kapsamında TL nakit kredilerde faiz ve vade koşulları: 

6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4 

6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4,5. 

 

Türkiye Banalar Birliği’nden verilen bilgiye göre → kredinin Hazine destekli kefalet miktarı 20 milyar TL.  

Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL’lik kısmı→ cirosu 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere, 

Toplam kefalet limitinin 12 milyar TL’lik kısmı → cirosu 125 milyon TL üstündeki işletmelere tahsisi öngörülüyor. 
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Kefalet komisyonu, kredinin kullandırımı sırasında yüzde 2 peşin olarak tahsil edilecek.  

 

Yararlanıcı belgeli harcama dışında başka masraf ve komisyon ödemeyecek. 

 

Katılan Bankalar; 

Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, 

Denizbank, TEB, Şekerbank, Eximbank. 

 

 

Değerli Üyeler, 

The Spectator Index tarafından paylaşılan birkaç veri aktarmak istiyorum. 

 

*2018 yılında en çok ziyaret edilen ülkeler arasında Türkiye 43,7 milyon ziyaretçi ile 6. sırada yer almış. 

 

En çok ziyaret edilen ilk 10 ülkeyi ekranda görüyorsunuz. 

1. France: 95.8 

2. Spain: 85.3 

3. US: 78.3 

4. China: 62.5 

5. Italy: 60.2 

6. Turkey: 43.7 

7. Mexico: 41.2 

8. UK: 40.8 

9. Germany: 40.2 

10. Thailand: 37.3 

 

 

*2017 yılı, iş kurmak için gereken gün süresinde ise ülkemiz 6,5 gün ile 7. Sırada yer alıyor. (Dünya Bankası verileri) 

 

Biliyorsunuz, TOBB’un da çabalarıyla ülkemiz 2019 İş Yapma Kolaylığında 17 basamak yükselerek 43. Sırada yer 

almıştı.  

 

 

Ancak yarım gün gibi kısa sürede iş kuran ülkeler olduğunu görüyoruz.  

 

New Zealand: 0.5 

Canada: 1.5 

France: 3.5 

South Korea: 4 

UK: 4.5 
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US: 5.6 

Turkey: 6.5 

Mexico: 8.4 

Russia: 10.1 

Germany: 10.5 

Japan: 12.2 

Spain: 13 

Saudi: 17.8 

Nigeria: 18.9 

China: 22.9 

India: 29.8 

South Africa: 45 

Brazil: 79.5 

 

 

Aylık faaliyetler… 

 

8–15 Haziran → WCF Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısına katıldım. Toplantıda Suriyeli mültecilerle 

ilgili bir konuşma gerçekleştirdim. 

 

 

Brezilya Rio'da gerçekleştirilen 11. Dünya Odalar Yarışması’nda, Gaziantep Ticaret Odası, “En Sıradışı Projeler” 

kategorisinde “Suriye Masası” Projesiyle birincilik elde etti. 

 

Biliyorsunuz sosyal sorumluluk projemiz olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ile 2015 yılında “En İyi İş Yaratma ve 

İş Geliştirme Projesi” kategorisinde şampiyon olmayı başarmıştık. 

 

Böylece ülkemizin adını dünya genelinde bir kez daha duyurduk. 

 

Kendilerini buradan tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

 

14 Haziran → 2019 robot kodlama festivali ve yarışmasında, Odamız ve Kosbaş adına yaptırdığımız sınıflar için 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Çınar Ulusoy plaket aldı. 

KSO Robotik sınıf → KSO Dumlupınar Ortaokulu 

Kosbaş Robotik sınıf → Kocaeli Anadolu Lisesi 

 

18 Haziran → Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Sn. Liam Fox'u TOBB’da ağırladık.  

 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte "Türkiye-Birleşik Krallık Ticari 

İlişkilerinin Geleceği" konulu toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. 
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Son olarak; 

 

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri töreninin 25’incisini yarın saat 19.00’da Wellborn Hotel’de gerçekleştireceğiz. 

 

Çeyrek asırdır kesintisiz olarak çevre bilincine sahip firmaları ödüllendirmeye devam etmişiz. 

 

Buradan hepinizi yarınki ödül törenimize davet ediyorum. 

 

Katılan ve ödül alan tüm firmaları şimdiden tebrik ediyorum.  

 

 

Ayrıca; 

 

Odamızın 30. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla 22 Haziran Cumartesi akşamı konser gerçekleştireceğiz.  

 

Sizlere daveti ulaşmıştır ama ben yine buradan hepinizi davet etmek istiyorum. 

 

Konserimiz Sekapark Uçurtma Tepesi Etkinlik alanında,  saat 19.00’da gerçekleşecek.Hepinizi konserimize bekliyoruz. 

 

 

Sözlerime son veriyor; şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlarım. 

 

https://tr.euronews.com/2019/07/09/11-kalkinma-plani-mecliste-2023-hedefleri-yuzde-50-kuculdu 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14852 

https://tr.euronews.com/2019/07/09/11-kalkinma-plani-mecliste-2023-hedefleri-yuzde-50-kuculdu
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14852

