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Ayhan Zeytinoğlu, 18 Aralık 2019 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri,  

Meslek Komitesi Başkanları,  

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Kasım ayında;  

İhracat → 15 milyar 495 milyon dolar (+ % 0,03)   

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ise ihracat → 16,2 milyar dolar (- % 1,14)   

 

İthalat → 17,6 milyar dolar (+ % 9,15)   

Döviz kurlarındaki stabilite, ithalatın artmasına neden oluyor. 

Dolayısıyla dış ticaret açığında da artışlar devam ediyor → 2,1 milyar dolar (+ % 219,3)   

 

Yıllık ihracatımız → 170 milyar 71 milyon dolara (+ % 1,64) ulaştı. 

Dünya Ticaret Örgütü, 2019 yılı ticaret büyüme rakamını yılın başında yüzde 3 açıklamıştı, şu anda yüzde 1,2'ye çekti.  

Ticaretin geriye doğru gittiği bir ortamda biz büyüyenler grubundayız. 

Bunu Türk sanayicisinin başarısı olarak görüyoruz, üstelik Irak, Mısır ve Suriye pazarlarını kaybetmiş olmamıza 

rağmen. 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre; 

Kasım ayında; 

*İhracat → 2,5 milyar dolar (- % 2,3)  

*İthalat → 3,2 milyar dolar (+ % 1,3) 

 

Ocak-kasım dönemi; 

İhracat → 26,4 milyar dolar. (TİM → 13,9) 

Geçen yılın aynı döneminin → yüzde 1,9 üzerinde. 

 

Cari denge (aylık - ekim) → + 1 milyar 549 milyon dolar  

Yıllık cari denge → + 4 milyar 336 milyon dolar  

Azalarak da olsa, cari dengede fazla vermeye devam ediyoruz. 

Ekim ayında turizm gelirlerinde gerileme başladı. Buna ilave dış ticaret açığı da artıyor. 

Önümüzdeki aylarda aylık cari fazla vermeye devam etsek de, yıllık olarak açık verebileceğimizi düşünüyoruz. 
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Finansman tarafına baktığımızda (ocak-ekim) 

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

*Portföy yatırımlarında → 2.3 milyar dolar net çıkış,  

*Resmi rezervlerde → 6,1 milyar dolarlık artış var. (2018 → 15,2 milyar dolar azalmıştı.) 

 

Reel efektif döviz kuru (kasım) → 77,35’e yükseldi.  

Ekim → 76,94 idi. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar kasım ayında → 4,7062 TL   

Kasım dolar →  5,7299 TL idi. 

Dolar bugün → 5,89 TL 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda ekim ayında; 

TÜFE → % 10,56 (aylık → + % 0,38)  

ÜFE →+ % 4,26 (aylık → - % 0,08)  

 

Baz etkisinin kaybolacak olmasıyla, tekrar çift haneyi bekliyorduk.  

Önümüzdeki ay enflasyonda bir miktar daha yükseliş olabilir. 

Yılı yüzde 12 hedefine uygun kapatırız. 

 

Enflasyondaki iyileşme ile Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirerek → yüzde 12 seviyesine çekti. 

Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz.  

 

14 Eylül 2018 → % 24,00 

26 Temmuz 2019 → %19,75 

13 Eylül 2019 → %16,50 

25 Ekim 2019 → % 14,00 

12 Aralık 2019 → % 12,00 

 

 

2019 Yılı III. Çeyrek GSYH →  + % 0,9 

Ekonomide geçtiğimiz üç çeyrek üst üste küçülme yaşamıştık.  

Küçük de olsa bu artışı ekonomide iyileşme sinyallerini teyit etmesi açısından olumlu buluyoruz.  

Yılın son çeyreğinde baz etkisi ile büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde gerçekleşebileceğini bekliyoruz. 

 

Büyümeye, inşaat sektörü dışında diğer sektörlerden pozitif katkı geldi. 

*tarım → + % 3,8  

*sanayi → + % 1,6  

*hizmetler → + % 0,6  

*inşaat → - % 7,8  
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Harcamalara baktığımızda ise; 

Hanehalkı tüketimi → + %1,5 (Bu yılın önceki çeyreklerinde de daralma vardı.) 

Asıl ivmenin + % 7.0 ile kamu tüketim harcamalarından geldiğini görüyoruz. 

 

En sevindirici katkı ihracattan geldi: 

Mal ve hizmet ihracatı → + % 5,1 

Aynı dönem ithalat ise baz etkisi ile → + % 7,6   

 

Bizi en çok endişelendiren ise yatırımlardaki daralma → - % 12,6 

Hem inşaatta, hem de makine teçhizatta daralma devam ediyor. 

*İnşaat → - % 18 

*Makine teçhizat → - % 7,5 

 

Diğer taraftan kişi başı milli gelir, üçüncü çeyrekte 8 bin 811 dolar ile 2009 yılının da altına gerilemiş durumda. 

2002 → 3,581  2011 → 11,205  

2003 → 4,698  2012 → 11,588 

2004 → 5,961  2013 → 12,481 

2005 → 7,304  2014 → 12,112 

2006 → 7,906  2015 → 11,019 

2007 → 9,656  2016 → 10,883 

2008 → 10,931  2017 → 10,616 

2009 → 8,981  2018 → 9,693  

2010 → 10,561  2019  → 8,954 (III.Çeyrek itibariyle) 

 

 

Sanayi üretimi (ekim) yıllık → + % 3,8 

Aylık → - yüzde 0,9  

Geçen yılın ekim ayında üretimde yüzde 6.3’lük gerileme yaşanmıştı.  

Bu nedenle ekim ayında güçlü bir baz etkisi var. 

Kasım ayında da baz etkisinin devam edecek olmasıyla, artışın devam edeceğini bekliyoruz.  

 

Ekim ayında; 

*İmalat sanayinde yıllık → + yüzde 3,7  (2018 → - yüzde 6,5   / 2017 →  yüzde 7,7) 

*Sermaye malı üretiminde yıllık → + yüzde 3   (2018 → - yüzde 6,7   / 2017 →  yüzde 13,5) 

*Ara malı üretiminde yıllık → + yüzde 4,2    (2018 → - yüzde 9,5   / 2017 →  yüzde 6,4) 

 

Bu kalemlerdeki artışlar çok değerli. 

Ancak geçen yılın aynı döneminde bu kalemlerde ciddi gerilemeler yaşanmıştı. 

2017 yılının ise hala gerisindeyiz. 
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İşsizlik oranı (eylül) → %13,8 

Bir önceki aya göre gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz.  

Eylül ayındaki sanayi üretimindeki büyümenin bu sınırlı toparlanmaya etkisini gördük. 

Ama işsizlik oranımız hala çok yüksek. 

 

Eylül ayında → 607 bin kişi işini kaybetmiş. Bunun 411 bini inşaat sektöründen. 

Umarız kredilerle verilen teşviklerin etkilerini istihdam kayıplarının önlenmesinde görürüz. 

 

Ülkemizdeki gençlerin yüzde 28,6’sı, ne eğitimlerine devam ediyor. Ne de istihdam ediliyor.  

Bu acil çözüm üretilmesi gerektiren sosyal sorunumuz.  

Biz KSO olarak 2018 yılında ilimizdeki istihdam sorunlarını tespit etmek amacıyla yaptığımız araştırmada ülkemizde 

kronik işsizlik problemine dikkat çekmiştik. 

 

 

Bütçe dengesi (kasım) → 7,8 milyar TL fazla verdi. 

Kasım ayında bütçe giderleri yüzde 1,6 artışla 75,5 milyar TL,  

Bütçe gelirleri yüzde 1,7 artışla 83,3 milyar TL olarak gerçekleşti.  

 

Ocak-kasım dönemi bütçe açığı → 92,9 milyar TL oldu. 

 

Kasım ayında da bütçe gelirlerine en fazla katkı vergi gelirlerinden geldi.  

Kasımda vergi gelirleri geçen yıla göre yüzde 8 artarak 73.4 milyar TL olarak gerçekleşti. 

 

 

Bugün itibariyle İlimizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı 145’e ulaştı.  

(TR → 1569 / İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız) 

 

Bu ay yeni Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan üyelerimiz; 

 

ARGE MERKEZLERİ 

*Isytems Petrol Ve Doğalgaz Müh. A.Ş. 

 

TASARIM MERKEZLERİ 

*Erbay Alminyum İnşaat San.Ve Tic. Ltd.Şti. 

*Torun Bakır Alaşımları Metal San.Ve Tic. A.Ş. 

*Link Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
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Aylık faaliyetler… 

 

21 Kasım → Türkiye-Katar İş Forumu’na TOBB’u temsilen katılarak açılış konuşması yaptım. 

 

*Aynı gün, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve Kırgızistan Başbakan 1.Yardımcısı Sayın Kubatbek 

Boronov başkanlığında gerçekleşen Türkiye-Kırgızistan ilişkileri Toplantısına, TOBB Başkanımız ile birlikte katıldım. 

 

23 Kasım → Meslek Komiteleri Müşterek Toplantımızı Sapanca’da gerçekleştirdik. 

 

76 komite üyemiz katıldı. 

 

Toplantıya İTÜ Nükleer Araştırma Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Beril Tuğrul ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Oral Erdoğan konuşmacı olarak katıldı. 

 

28 Kasım → TAYÇED tarafından düzenlenen Atık Yönetim Sektöründe Yerlileşme ve Millileşme sempozyumuna 

katılarak, açılış konuşması yaptım. 

 

26 – 27 Kasım → Banglades Dakka’da gerçekleşen 33.Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu 

Konferansına TOBB’u temsilen katıldım. 

 

*Dakka Büyükelçimiz Sn.Devrim OZTURK'ü makamında ziyaret ettim. 

*Banglades Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sheik Fazle Fahim ve Başbakan Başdanışmanı Mr.Salman Fazlur Rahman 

ile görüştüm. 

*Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu -CACCI cografyasindaki ülkeler sunumunda ülkemiz 

ekonomisi hakkında bilgilendirmede bulundum. 

*Bundan dolayı Başbakan Baş Danışmanı Mr.Salman Fazlur Rahman tarafından plaket takdimi yapıldı. 

*33.CACCI Konferansı Politika Oluşturma Çalışma Grubunda, TOBB'u temsilen TEPAV tarafından hazırlanan Özel 

Serbest Bölgeler ile ilgili bilgilendirme yaptım. 

*Ben de, Banglades Ticaret ve Sanayi Odasi  Başkanı Sheik Fazle Fahim ve Asya Pasifik Konfederasyon Başkanı Samir 

MODI'ye Türkiye Odalar ve Borsalar plaketini takdim ettim. 

 

3 Aralık → Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyeti olarak, 

Bizimköy çalışanlarıyla bir araya geldik. 

 

5 Aralık → T.C. Adalet Bakanı Sn. Abdülhamit Gül,  TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Barolar Birliği 

Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katılımlarıyla  gerçekleşen, Singapur Sözleşmesinin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları 

Sempozyumu’na katıldım.  

 

*Aynı gün, INCOTERMS (Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri) 2020 Mena Bölgesi Açılış Zirvesi’ne katıldım.  
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6 Aralık → T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Yılmaz Batur Odamızı ziyaret etti. 

 

*Aynı gün, Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni organizasyonumuzu TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun ve Ticaret Bakan Yardımcımızın katılımlarıyla düzenledik.  

 

Bu sene 22 firmamıza KOBİ ve BOİ kategorisinde sektör ödüllerini verdik. Ödül alan firmalarımızı ekranda görüyoruz. 

Ayrıca 2 firmamıza da Büyük ödül verdik. 

 

Büyük ödülleri; 

KOBİ dalında → Genmacs Otomasyon Mak.İth. İhr. San.ve Tic. Ltd.Şti. (Eskişehir) 

BOİ dalında → Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş. aldı. 

 

Ödül alan firmalarımızı tekrar kutluyorum. 

 

 

Ayrıca; aynı gün Sektörel Performans Ödül törenimizde; en fazla mesleki yeterlilik belgesi aldıran 9 firmamıza TOBB 

Başkanımız Sayın Rifat Hisarıklıoğlu plaketlerini verdi. 

 

2016 yılından bu yana MEYBEM-Odamız işbirliği ile İlimizde 3.951 kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi aldı. Bu sayı bizi 

Türkiye’de birinci yaptı. 

 

Firmalarımıza göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyoruz.  

 

 

11 Aralık → İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu Toplantısını gerçekleştirdik. 

 

Değerli Üyeler; biliyorsunuz, 81 İlde 81 Okul Projesi kapsamında İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 

sahiplendik. 

 

Okulda;  

*Otomotiv bölümü,  

*Makine-kalıp bölümü,  

*Kimya Laboratuvarları,  

*Robotik kaynak – Endüstriyel Otomasyon,  

*Mobilya, 

*Metal bölümleri bulunmaktadır. 

 

Bu projeyi; firmalarımızın nitelikli ara eleman ihtiyaçlarının giderilmesi için bir model olarak görüyoruz. 

 

Okul-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla okulun alanları ile ilgili Meslek Komitelerimizle ziyaretlere başladık. 
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Aralık ayında: 

1. Ziyaret: 17. Meslek komitesi metal yapı sanayi  

2. Ziyaret: 6. ve 26. Meslek komitesi ağaç ürünleri ve mobilya imalatı  

3. Ziyaret: 9. ve 10. Meslek komitesi kimya sanayi  

Okulumuzu ziyaret etti. 

 

Üyelerimiz; 

*Okulun müfredatının geliştirilmesine katkı verebilecek 

*Okulun öğrencilerine staj imkanı vererek isterlerse bu öğrencileri istihdam edebilecek  

*Ayrıca firmalarımız, tarafından kullanılmayan, ama öğrencilerin eğitimlerinde kullanabilecekleri, makine, teçhizat 

gibi çeşitli malzemeleri hibe ederek katkı verebilirler. 

 

Bu kapsamda ziyaretlerimize devam edeceğiz. 

 

Ayrıca bu işbirliğinin sürekliliğini sağlayacak sistematik bir alt yapı oluşturmayı da hedefliyoruz. 

 

Bu modeli ilimizdeki diğer mesleki okullara da uygulamayı hedefliyoruz. 

 

13 Aralık → İktisadi Kalkınma Vakfı 57. Genel Kurulu'nda, yeniden başkan seçildim. 

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerini tebrik ederim. 

 

 

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

tekrar katılımınız için teşekkür ediyoruz. 


