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Ayhan Zeytinoğlu, 20 Kasım 2019 

 

Sayın Kütahya Valim, 

Sayın Kütahya TSO Başkanı, 

Zafer Kalkınma Ajansı  

Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Meclis Üyemiz, TOBB Genel Kurul ve AB Uyum Komisyonu Üyesi Mapsis Metal Havacılık ve Savunma San. Ltd. Şti. 

temsilcisi Filiz Akkaş; TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyeliğine seçildi.  

 

Kendisini tebrik ediyoruz! 

Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür ediyoruz. 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ağustos ayında Rahip Brunson davası nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim 

neticesinde kurdaki ve faizdeki olumsuz yansımaları en fazla eylül ayında görmüştük.  

 

Dolayısıyla bu yılın son aylarına ilişkin ekonomik verilerde baz etkisini önemli ölçüde görüyoruz. 

 

Ekim ayında;  

İhracat → 15,7 milyar dolar (- % 0,10)   

Ufak bir gerileme var ama; bu rakam bir önceki ayın 1,3 milyar dolar üzerinde. (eylül 2019 → 14,4 milyar dolar) 

 

İthalat → 17,4 milyar dolar (+ % 7,79)   

Döviz kurlarındaki stabilite, ithalatın artmasına katkı veriyor. 

Dış ticaret açığında da yükselmeler başladı → 1,7 milyar dolar (+% 256,4)   

Ancak ekim ayında gerçekleşen bu artışın temelinde baz etkisini görüyoruz.  

Kasım ayında da yine baz etkisiyle, dış ticaret açığında benzer artışlar göreceğimizi düşünüyoruz. 

 

Ocak-ekim dönemi; 

İhracat → 141,4 milyar dolar (+ % 2,02)   

İthalat → 165,8 milyar dolar (- % 12,8)   

İhracatın ithalatı karşılama oranı → %85,3   (2018 → %72,8 idi.) 
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Biliyorsunuz geçen hafta Ticaret Bakanımız; ihracatçıların yeşil pasaport alabilmeleri için gereken 1 milyon dolarlık 

ihracat yapma şartının 500 bin dolara düşürüldüğü açıkladı. 

 

Limitin 500 bin dolara inmesiyle yeşil pasaporta hak kazanan ihracatçı sayısı 11 bin 952'den 22 bin 325’e yükseldi.  

Daha fazla sayıda ihracatçımızın yeşil pasaport imkanına kavuşmasından memnuniyet duyuyoruz. 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; 

Ekim ayında; 

*İhracat → 2,6 milyar dolar (- % 0,4)  

*İthalat → 3,3 milyar dolar (- % 8,7) 

 

Ocak-ekim dönemi; 

İhracat → 23,8 milyar dolar. (TİM → 12,6) 

Geçen yılın aynı döneminin → yüzde 2,4 üzerinde. 

 

Cari denge (aylık - eylül) → + 2 milyar 477 milyon dolar  

Yıllık cari denge ise → + 5 milyar 895 milyon dolar  

Dış ticaret açığının düşük seyretmesi ve turizm gelirlerindeki güçlü artışların devam etmesi sebebiyle fazla verdik. 

Önümüzdeki aylarda da cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini bekliyoruz. 

 

Finansman tarafına baktığımızda (ocak-eylül); 

*Portföy yatırımlarında → 482 milyon dolar net giriş,  

*Resmi rezervlerde → 4,2 milyar dolarlık artış var. (2018 → 16,8 milyar dolar azalmıştı.) 

*Doğrudan yatırımlarda → 4,6 milyar dolar net giriş var.  

Bu rakam 2005-2006 yıllarında 22 milyar dolar seviyesindeydi.  

Burada hedefimiz 20-30 milyar dolar olmalı. 

 

 

Geçen hafta Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı, Tayvanlı bir firmanın Kocaeli’de fabrika kuracağını 

açıkladı. 

 

Firma önümüzdeki yıl 80 milyon dolar yatırımla paslanmaz çelik fabrikası kuracak. Bu fabrikayla ilimizde yaklaşık 300 

kişiye istihdam sağlanacak. 

 

Yatırımın ilimizde olmasını önemli buluyoruz.  
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Reel efektif döviz kuru (ekim) → 76,90’a yükseldi.  

Eylül → 76,81 idi. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar ekim ayında → 4,6884 TL   

Ekim dolar →  5,7786 TL idi. 

Dolar bugün → 5,71 TL 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda ekim ayında; 

TÜFE → % 8,55 (aylık → + % 2,00)  

ÜFE → % 1,70 (aylık → + % 0,17) 

 

Enflasyonda ciddi bir iyileşme yaşıyoruz. 

Baz etkisiyle, yıllık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini bekliyorduk. 

Önümüzdeki aylarda baz etkisinin ortadan kalkmasıyla, enflasyonda bir miktar yükseliş olabilir. 

Ancak Yeni Ekonomik Programda açıklanan yüzde 12 hedefini de aşacağını düşünmüyoruz. 

 

Yıllık Üretici Fiyatları ise yüzde 1,70 ile son yılların en düşük oranı olarak gerçekleşti.  

Buna rağmen geçmişten gelen ÜFE’deki yüksek maliyet artışlarının, TÜFE’ye yukarı yönlü etkisi devam edecektir.  

 

Sanayi üretimi (eylül) yıllık → + % 3,4 

Aylık → + yüzde 3,2  

Geçen yıl ağustosta yaşanan kur artışının olumsuz etkileri sanayi üretimine eylül ayından itibaren yansımıştı.  

Bu sebeple baz etkisiyle bir artış göreceğimizi bekliyorduk.  

Ekim ayında da baz etkisinin devam edecek olması ve ihracatın katkısıyla artışın devam edeceğini bekliyoruz.  

 

Eylül ayında; 

*İmalat sanayinde yıllık → yüzde 3,4 / aylık → yüzde 3,3 artış, 

*Sermaye malı üretiminde yıllık → yüzde 6,9 / aylık → yüzde 5,7’lik artış, 

*Ara malı üretiminde yıllık → yüzde 0,1 / aylık → yüzde 2,5’luk artış var. 

Bu kalemlerdeki artışlar çok değerli. 

 

İşsizlik oranı (ağustos) → yüzde 14 

Geçen yılın aynı döneminin 2,9 puan, bir önceki ayın 0,1 puan üzerinde. 

Mevsimsel olarak da artışların başladığı bir dönemdeyiz.  

 

Genç nüfustaki işsizlik oranı → % 27,4 

2005’ten bu yana en yüksek seviye. 

Geçen yılın aynı döneminin 6,6 puan üzerinde. 
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Bildiğiniz gibi bu ayın başında ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara yönelik olarak açıklanan “İstihdam 

Odaklı İşletme Kredi Paketini” destekliyoruz. 

 

Ancak işsizliğin çözümünün yatırım ortamının iyileştirilerek, yeni yatırımlarla olacağını düşünüyoruz. 

 

Bütçe dengesi (ekim) → -14,9 milyar TL 

Bütçe giderleri → 80,3 milyar TL (+ yüzde 18,9) 

Bütçe gelirleri → 65,4 milyar TL (+ yüzde 5,2)  

Ocak- ekim dönemi bütçe açığı → 100,7 milyar TL  

Enflasyon üzerindeki harcamalar bütçeyi zorluyor. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli olarak İş Yapma Kolaylığı Endeksi hazırlanıyor. 

 

Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli gösterge olan ‘İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ 2020 yılı raporuna göre; 

 

Geçen sene 43.basamakta yer alan Türkiye 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33. ülke olmuştur. 

 

İki senede 27 basamaklık bir sıçramayla büyük bir başarıya imza attık. Gelinen noktayı çok önemsiyoruz. 

 

Buradan TOBB Başkanımız ve hükümetimize yapılan çalışmalar için teşekkür ediyoruz. 

 

 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, (Aylık faaliyetler) 

 

Kasım ayının en önemli faaliyeti; 6-9 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 6. Sanayi ve Teknoloji Fuarı 

(SANTEK 2019) idi. 

 

6 Kasım sabahı TOBB İcra Kurulu Toplantısına katıldım. 

 

Fuarın Açılışı → Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Sayın Prof. Dr. İsmail Demir ve Kocaeli Valisi Sayın 

Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla yaptık. 

 

*116 firma stant açtı.  

*34 bin 256 kişi ziyaret etti. 

*Stant açan firmalar yaklaşık 300 iş görüşmesi yaptı.  

*Fuar sayesinde alınan siparişlerin ve iş bağlantılarının tahmini değeri → 3.865.140 TL oldu. 

*Ayrıca yaklaşık 1.000.000 TL civarında satış yapıldığını tespit ettik. 
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*Fuarın ilk gününde Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nun koordinatörlüğünde “İlham Veren Kadın Girişimciler 

Semineri” gerçekleşti. 

 

*İkinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı”nın tanıtımını yaptı. 

  

Fuar ile eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz Savunma Sanayi Tedarikçi görüşmeleri çok başarılı geçti. 

*Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler 

Genel Müdürlüğü, 

*Savunma Sanayi Başkanlığı,  

*ASELSAN,  

*Makina ve Kimya Endüstrisi,  

*İŞBİR Elektrik ve Savunma,  

*Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) fuar süresince ağırladık. 

*180’den fazla firma →  540 görüşme gerçekleştirdi. 

*Ayrıca fuarın 2. günü Savunma Sanayi Başkanlığı ve vakıf şirketleri 20 üyemize kabiliyetlerini yerinde görmek için 

firma ziyareti yaptı.  

 

 

Yine fuar ile eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz Match4Industry ikili iş görüşmelerinde de talep artışı oldu. 

 

17 farklı ülkeden / 122 firma ve 140’ı aşkın yabancı firma temsilcisi → 900 ikili görüşme yaptı. 

 

İngiltere, Rusya, Uganda, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Libya Arap Cemahiriyesi, Nijerya, Yunanistan, Küba, 

Tunus, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Sırbistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti. 

 

 

Bu yıl ilk kez fuarda Dijital Dönüşüm Alanı oluşturduk.  

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yöneticileri, TGB’lerde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları ve üniversitelerde görevli 

akademisyenler ile yeni ve ileri teknolojilerle mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcileri buluşturduk.  

 

Yine aynı gün Doğu Marmara Kadın Girişimciler İcra Kurullarını ilimizde ağırladık. 

 

Diğer faaliyetlerimize kısaca bakarsak; 

 

18-19 Ekim → Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerimiz İtalya’nın Udine kentinde düzenlenen “Business Meets Future - İş 

Dünyasının Geleceği Etkinliği’ne katıldı. 
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21 Ekim → TOBB Başkanımız Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımlarıyla,  Düzce TSO ev sahipliğinde gerçekleşen Batı 

Karadeniz ve Doğu Marmara Bölgeleri Oda-Borsa İstişare Toplantısına katıldım. 

 

Düzce programı kapsamında Düzce Valisi Sayın Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Sayın Faruk Özlü’yü ve Düzce 

Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı ziyaret ettik. 

 

24 Ekim → Sakarya 2.Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı açılışına TOBB’u temsilen katıldım. 

 

25 Ekim → Kartepe Zirvesi’ne katıldım. Küreselleşme ve Şehirleşme oturumunda SymbioCity uygulaması ile ilgili bir 

konuşma yaptım. 

 

29 Ekim → TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldım. 

 

30 Ekim → TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı 

Üyeleri ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret ettik. 

 

31 Ekim → TOBB İhracat Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı gerçekleştirdik. 

 

9 Kasım → Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü dolayısıyla “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserini düzenledik. 

 

13 Kasım’da katıldığım ICC’nin Bogota Kolombiya’da düzenlenen 100.yıl Konferansında; geleceğe yönelik çok önemli 

konular ele alındı. 

 

*Gelecekte eğitim, teknoloji ve çevrenin ne olacağı görüşüldü. 

*Çok izleneceğimiz, gizliliğin kalmayacağı ve herkesin online olacağı bir geleceğin bizi beklediği söylendi. 

 

Konferansta David Brin’in konuşmasından aldığım notları aktarmak istiyorum: 

*Yeni bir kavram olan “Sosyal Kredi Sistemi”nin kısmen Çin’de uygulandığını belirtti. 

*Devlet her tür dijital platformda vatandaşlarının davranışlarını izliyor ve ortaya koydukları davranışlara göre bir 

puanlama yapıyor.  

*Dijital platformdan kast edilen; sosyal medya, e-mail hesapları, bir vatandaşın yılda kaç trafik cezası yediği ya da hiç 

ceza almamış olması, telefon görüşmelerinin içeriği, hangi internet sitesinde dolaştığı, vb. 

*Puanlama sistemiyle ortaya çıkan sonuca göre; vatandaşlara ödüllendirme yapılabiliyor. Örneğin; düşük faizli kredi 

kullanma olanağı, iş yerinde terfi gibi. 

*Ya da çeşitli cezalar alabiliyor. Örneğin; kişilerin seyahat etmesi, otelde konaklaması engellenebiliyor ya da 

bankadan kredi alamıyor. 
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Değerli Üyeler, 

 

Bildiğiniz üzere afet yönetimi, özellikle bölgemiz için çok önemli bir konu. 

Kocaeli Üniversitemiz ile bir işbirliği protokolü imzalamıştık. 

Bu kapsamda Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimleri seferberliği başlattık. 

Gerek çalışan eğitimi, gerek eğitici eğitimleri düzenliyoruz. 

Biliyorsunuz küçük ve basit müdahalelerle büyük sorunlar giderilebiliyor. 

Maliyetleri çok küçük ama faydası büyük olan bu eğitimleri çalışanlarınıza aldırmanızı tavsiye ediyorum. 

Bunun bizim bölgemize yakışan örnek bir seferberlik olduğuna inanıyorum.  

17 Ağustos deneyimlerimizi unutmadan diğer illere ve ülkelere örnek teşkil etmeliyiz. Hepinizin katılımlarınızı arzu 

ediyoruz. 

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyor, 

tekrar katılımınız için teşekkür ediyoruz. 


