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17Kasım 2020, Meclis Toplantısı 

Sayın Şevket Sayılgan, 

Sayın Çiğdem Nas, 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

 

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

 

Sözlerime başlamadan önce; 

*İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 

Etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. 

 

*Biliyorsunuz, Karabağ30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtuldu. Tekrar buradan kutlamak istiyorum. 

 

*Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Sayın Naci Ağbal ve Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Sayın Lütfi Elvan’ı 

tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 

 

Öncelikle Sayın Bakanın göreve atanmasından sonra, enflasyonla mücadele, mali disiplin ve vergi düzenlemelerine 

yönelik yaptığı açıklamaları olumlu değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. 

 

Küresel ekonomide yaşanan ve ülkemizi de etkileyen darboğazın olduğu bu dönemde, güven tesis etmenin çok 

önemli olduğunu biliyoruz. 

 

Özellikle vergi düzenlemelerine yönelik atılacak adımlar, gelir kalitesini artıracaktır. 

 

Malumunuz ülkemizde toplanan vergilerin büyük bir kısmı dolaylı vergi. Oysa gelişmiş ülkelerde verginin büyük 

çoğunluğu kazançtan alınıyor.  

 

Diğer taraftan sık sık dile getirdiğimiz bütçenin denkliği çok önemli. Zira birikimler hükümet tarafından kullanıldığında 

biz sanayicilerin borçlanma maliyeti artıyor. 

 

Değerli Üyeler, 

 

Şimdi sözlerime geçtiğimiz ay açıklanan veriler ışığında ekonomik değerlendirmelerimle 

devam etmek istiyorum. 

 

Ekim ayında;  

*İhracat → 17,3 milyar dolar (+ % 5,6)   

Aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesi. (Rekor kıracağımızı beklediğimizi daha önce söylemiştik.) 

Eylül ayının da yüzde 8,5 üzerinde. 
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Rekabetçi kurun etkilerinin görülmeye başlandığını düşünüyoruz. 

Biliyorsunuz çok uzun yıllar değerli TL nedeniyle ülkemizde yatırımlar ve üretim azalmıştı.  

İhtiyaçlarımızı ithalat ile gidermeye çalışmıştık. 

Bu nedenle kurun rekabetçi seviyede devam etmesini istiyoruz.   

İhracatımızın döviz kuru ile de desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Hatırlarsanız, Obama döneminde ABD ve Çin arasında olan kavganın, değersiz yuan’dan kaynaklandığını biliyoruz. 

 

İhracat/ ithalatı karşılama oranı→ %87,9 (Yılın başından bu yana en yüksek seviye) 

Ülkemizde ve Avrupa’da artan Covid nedeniyle alınan tedbirler ihracata bir kısıtlama getirmezse, kasım ayında da 

rekor seviyede ihracat bekliyoruz. 

 

*İthalat → 19,7 milyon dolar (+ % 8,5) 

Bu artışta, otomotiv ve altın ithalatının etkilerini görüyoruz. 

Otomotiv ithalatı → +%91,7 (2019 →997 milyon dolar / 2020 → 1,9 milyar dolar) 

Altın ithalatı → +%30,1     (2019 → 1,6 milyar dolar / 2020 →2,1 milyar dolar) 

 

İthalat alt kalemlerine baktığımızda (ekim), 

-Yatırım malları → +%57,5 

-Hammadde (Ara) mallar → - %1,5 

-Tüketim malları → +%25,3 (Bu kalemdeki artış azalmalı) 

 

 

Eylül ayında yıllık Cari Açık → 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi  

Aylık açık → 2 milyar 364 milyon dolar 

Bu açığın temelinde turizm gelirlerinin geçen yıla göre azalıyor olması var. 

Pandemi nedeniyle turizm gelirlerindeki kayıplarımız maalesef bu yıl cari açığın yükselmesine neden oluyor.  

Geçen yılın eylül ayında sadece hizmet gelirleri 4.6 milyar dolar katkı sağlarken, bu yıl katkısı sadece 1.7 milyar dolar 

oldu. 

Sadece hizmet gelirlerinde geçen yıla göre 2.9 milyar dolar açık vermişiz.  

Yani hizmet gelirimiz eğer geçen yılki kadar olmuş olsaydı, bu ay cari fazla verebilirdik. 

 

Bunun yanında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar dolar yükselmesi de cari açığı artıran bir diğer 

etken oldu.  

   

Ekim ayında da turizm gelirleri artmayacağı için aylık açığın devam edeceğini, ancak ekimde gerçekleştirdiğimiz 

yüksek ihracat, dış ticaret açığını aylık bazda gerilettiği için buradan bir iyileşme olabileceğini düşünüyoruz. 

Yıllık cari açığın ise baz etkisiyle yükselmeye devam edebileceğini bekliyoruz. 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre ekim ayında Kocaeli’den gerçekleşen; 

*İhracat → 2,7 milyar dolar (+ % 3,6) 

*İthalat → 4,1 (+ % 23,7) 
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Otomotiv ihracatı yılın başından bu yana ilk defa artış gerçekleştirdi. (+ % 19,8) 

(Ocak → - %5,1 / Şubat → - %21,1 / Mart → - %20,9/ Nisan → - %93,7 / Mayıs → - %42,8 / Haziran → - %15,9 / 

Temmuz → - %29,1 / Ağustos → - %4,3 / Eylül → - %0,45) 

 

Ocak-ekim dönemi; 

İhracat → 20,8 milyar dolar (- % 12,9)  

İthalat → 33,5 milyar dolar (+ % 1,5) 

 

 

Reel efektif döviz kuru (ekim) → 60,66’egeriledi. 

Eylül REK → 62,31 idi. 

Gerilemeye devam ediyor. 

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar ekim ayında → 5,2332 TL 

Yıla 5,90 seviyelerinde başlayan dolar/TL, ekim sonunda 8.38'e yükseldi. 

Ekim ayı ortalama dolar kuru → 7,8953 TL idi. 

Dolar bugün → 7,70TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda, ekim ayında; 

TÜFE → % 11,89   (aylık → + % 2,13) 

ÜFE → % 18,20   (aylık → + % 3,55) 

 

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, ÜFE’de hızlı artışlara neden oluyor.  

Döviz kurundaki artış ve baz etkisiyle kasımda da ÜFE’deki yükselişin devam edebilir.  

ÜFE’deki yukarı yönlü hareketlilik, maliyetleri artırdığı için önümüzdeki dönemde TÜFE’ye yansıyacaktır. 

 

 

İşsizlik oranı (ağustos) → yüzde 13,2 

(Geçen aya göre 0,2 puan / Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan geriledi.) 

 

Geçen yılın aynı dönemine göre; 

-İstihdam edilenler → 975 bin kişi geriledi 

-İşgücüne katılım → 1 milyon 431 bin kişi geriledi. 

-İşsiz sayısı → 456 bin kişi geriledi. 

 

Aylık bazda baktığımızda ise iyileşmeler devam ediyor. 

-İstihdam edilenler → 291 bin kişilik arttı. 

-İşgücüne katılım → 258 bin kişi arttı. 

-İşsiz sayısı → 33 bin kişi geriledi. 
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Temmuz’dan ağustosa gerçekleşen aylık 291 bin kişi istihdam artışına baktığımızda; 

-Sanayi → 106 bin kişi, 

-Hizmetler →126 bin kişi. 

-Tarım →6 bin kişi,  

-İnşaat → 53 bin kişi, 

 

Aylık bazda iyileşmeler olumlu ancak işgücüne katılım ve çalışan sayımız hala olması gereken seviyenin altında. 

2019 yılının ağustos ayında çalışabilir nüfusumuz 61 milyon 591 bin kişi iken bu yıl 62 milyon 730 bin kişiye yükselmiş. 

Yani 1 milyon 139 bin kişi artmış. Benzer şekilde geçen yıl ağustos ayında 28 milyon 529 bin kişi istihdam edilirken, bu 

yıl 27 milyon 554 bin kişi istihdam edilmiş.  

Yaklaşık bir milyon kişi işsizler kervanına katılmış.  

 

Tabi bunun en büyük sebebi turizm sektörünün bu yıl durmasından kaynaklanıyor. İmalat sanayi nisan ayında taban 

yaptıktan kısa bir süre sonra toparlanmaya başladı. Benzer toparlanmanın hizmetler sektöründe de olması gerekiyor. 

 

Genç nüfustaki işsizlik oranımız ise yüzde 26,1 ile çok yüksek. Bunun da eğitim ile aşılabileceğini düşünüyoruz. 

Ancak zaman alacağını da biliyoruz. 

 

Sanayi Üretimi (eylül-yıllık) →  + yüzde 8,1 

Aylık → + yüzde 1,7 

 

Yıllık artış, geçmiş yılların potansiyelini yakalaması açısından olumlu. 

Ekim’de gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan; ekim ayında da üretim artışının 

devam edeceğini düşünüyoruz. 

 

Yıllık artışa sektörlerin katkısı; 

-İmalat sanayi → % 8,5 

-Ara malı → % 10,9 

-Sermaye malı → %10,4 

-Orta yüksek teknoloji ürünler → % 13,8 

-Dayanıklı tüketim malı → % 16,2 (Otomotiv sektöründeki talep artışından olduğunu düşünüyoruz.) 

-Yüksek teknolojili ürünler → - % 11,2  (Dikkat Çekici) 

 

Bütçe (ekim) → 4,89 milyar TL açık verdi. 

Giderler → 97,66 milyar TL ( + %21,6) 

Gelirler → 92,77 milyar TL ( + %41,9) 

 

Ocak-ekim bütçe açığı → 145.48 milyar TL  (2019 → 100.71 milyar TL idi.) 

 

Ekim’de gelirlerdeki artışın ana nedeni otomotiv ithalatından alınan gümrük ve ÖTV gelirleri. 

Ekim ayında dolaylı vergilerin oranı → yüzde 76,6 

Ocak-Ekim dönemi ise → % 66,3 
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Sayın Üyeler, 

 

BDDK’nın verilerine göre 48 ildeki vatandaşın döviz mevduatı,TL mevduatını geçmiş.  

 

Döviz tasarrufunun en fazla olduğu iller İç Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. 

 

Tasarruflardaki dolarizayon 

1.Nevşehir → %68,2 

2.Aksaray → %67,3 

3.Yozgat → %64,9 

4.Kayseri → %63,2 

5.Kırşehir → %63 

6.Kütahya → %62,2 

7.İstanbul → %59,8 

8.Bayburt  → %59,6 

9.Iğdır → %59,5 

 

 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 

 

1)Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanının AK Parti Grup Toplantısında yeni ekonomi 

politikasınıiçeren açıklamalarını, ekonomide güven tesis etme konusundaki görüşlerini çok önemli buluyoruz. 

 

  

Sayın Cumhurbaşkanı ekonomi politikalarının; 

*fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar üzerinde oluştuğunu,  

*sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedeflendiğini,  

*güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamının tesis edileceğini,  

*yargı sistemi konusunda yeni adımlar atılacağını,  

*yatırım ortamının iyileştirileceğini,  

*harcama ve gelir kalitesinin artırılacağını yapılacak yapısal reformlarla gerçekleştirileceğini belirtti.  

 

Pandemi etkisiyle tüm dünyada maalesef bir daralma var. Ama kendi kaynaklarımızın sınırlı olduğunu da biliyoruz. 

Dolayısıyla yerli sermayenin yatırım gücü maalesef kısıtlı.  

 

Bizim hızlı kalkınabilmemiz için 2004’teki 2005’teki ivmeleri yakalamamız lazım. Ülkemiz 2004-2005 yıllarında önemli 

ve kritik reformlar yaparak, yatırım olarak yabancı sermaye girişlerini 28 kat arttırma fırsatı olmuştu.  

 

Bilhassa Avrupa’dan çok ciddi yatırım getirmiştik. Direktgreenfield dediğimiz açık alanlara fabrikalar kurarak ülkede 

çok ciddi bir hızlanma olmuştu.  
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Malumunuz esas değerli olan kalıcı yatırımlar. O dönemde Türkiye bunun için de yatırım iklimini bir hayli iyileştirdi.  

 

Yatırımların artması, ekonomide sanayinin payının artması, ihracatın, üretimin artması, ekonominin istihdam yaratma 

kapasitesinin artması anlamlarına geleceğinden bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 

 

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu reformlarla tekrar bu fırsatı yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. 

 

Ayrıca Aralık ayındaki Avrupa zirvesi öncesi vize serbestisi için tamamlanması gereken 6 kriterin tarafımızca 

tamamlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 

 

 

2) Geçtiğimiz hafta Perşembe günü, borç yapılandırmasıve istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel 

Kurulunda kabul edildi. 

 

Yasa temel olarak; 

-vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na,  

-Sosyal Güvenlik Kurumu’na,  

-gümrük müdürlüklerine,  

-belediyelere,  

-özel idarelere,  

-YİKOB’lara (yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları) olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor. 

 

Kanuna göre: 

*Vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek.  

*Yapılandırma için yılsonuna kadar başvuru yapılabilecek. 

*Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında,  

*Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak. 

 

Sadece bizi ilgilendiren kısımlara kısaca değinmek istiyorum. 

 

-Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi idari cezaları,  

-trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz 

geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,  

-KYK borçları,  

-Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek. 

 

-TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi 

alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen 

krediler de kapsama giriyor. 

 

-Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu 

şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel 
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Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından 

olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor. 

Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak. 

 

-Varlık Barışı ile ilgili olarak da; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarını 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu 

varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 

yapılmayacak. 

 

 

Değerli Üyeler,ayrıcaistihdam teşviklerinin dolan süreleri uzatılırken bazı yeni teşvikler de getirildi. 

 

Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi kararlaştırılan kanun maddeleri 

 

1) Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip 

olacak. 

 

2) Kadınları, gençleri veya mesleki yeterlilik belgesi bulunanları istihdam eden özel sektör işverenlerine 

sağlanmakta olan prim desteği, 31/12/2023’e kadar uzatılacak, (603,32 TL ila 4.524,86 TL) 

 

3) İlave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle 

sağlanan prim, gelir vergisi stopaj teşvikleri31/12/2023’e kadar uzatılacak, (İmalat veya bilişim 1.280,47 ila 

3.119,84 TL, Diğer sektörlerde 1.280,47) 

 

4) Kısa çalışmasını sona erdiren ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen işyerlerine sağlanan normalleşme 

desteğinin uygulama süresi30/06/2021 tarihine kadar uzatılacak. (asgari ücret üzerinden sgk işçi+ işveren 

payı 1.015,34 TL) 

 

Geçen kanun maddeleri 

 

2019 başı ile 2020 Nisan ayı arasındasigortasız çalıştırılanişçiler için işverene hiçbir cezai yaptırım uygulanmayacak. 

Bununla birlikte bu kişilerin sigortalı olarak işe alınması halinde; geçmiş borçlar tahsil edilmeyecek. Bu durum halen 

çalışan sigortasız işçiler için de geçerli. Bu kişilerin sigortalı olarak alınması halindegünlük 44.15 lira, aylık 1.324 lira 

sigorta ve vergi desteği verilecek.  

 

Ayrıca; 2019 başı ile 2020 Nisan arasında çalıştırdığı işçi sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için de 

yine aynı oranda destekten faydalanılabilecek.  

 

 

 

Faaliyetler…  
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Geçtiğimiz ay toplantılarımızı video-konferans yoluyla gerçekleştirmeye devam ettik. 

 

22 Ekim → 3. Meslek Komitesi Toplantımızı gerçekleştirdik.  

 

26Ekim → TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve 

TÜBİTAK BaşkanıHasanMandal’ın katılımlarıyla gerçekleşen “Türkiye-AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB 

Programları İstişare Toplantısı"na katıldım. 

 

27 Ekim → TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Toplantısı'na katıldım. 

 

3 Kasım → TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclis Toplantısına katıldım. 

 

*Aynı Gün, Süreyya Civil ve Hande Berktan’ın moderatörlüğünde Teknoloji ile Yeni dünyaya Açılmak webinarına 

katıldım. 

 

*Yine aynı gün, KADEM’in videokonferans ile gerçekleşen 5. İnovasyonda Kadın Projesi Ödül Törenine katıldım. 

 

4 Kasım → Kocaeli Odaları Müşterek Toplantısını, Odaların Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımlarıyla 

gerçekleştirdik.  

 

5 Kasım → TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğluve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Emine Alp Meşe'nin katılımlarıyla 

gerçekleşen istişare toplantısına katıldım. 

 

*Aynı gün,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda, Turizm Acentaları Buluşmasına katıldım. 

 

*Yine aynı gün, CCA Paydaş toplantıları Türk sanayisi için insanlaştırma 4.0 toplantısına katıldım. 

 

6Kasım → TOBB Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi toplantısına katıldım. 

 

*Aynı gün, Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği işbirliğiyle,  Brüksel İşletmeleri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Sn. Olivier Willocx'un da katılımıyla “İşletmenizi Avrupa’nın Başkentine Açın, Brüksel/Belçika” başlıklı online seminer 

gerçekleştirdik. 

 

8 Kasım →İlimizde yapılan yatırımların açılışlarını yapmak üzere teşrif eden Sn. Cumhurbaşkanımızın KBB Kongre 

Merkezindeki toplantısına katıldım. 2008 yılından bu yana çalıştığımız Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nin kamu 

yararı konusundaki görüş dosyasınıkendilerine sunma fırsatı buldum. 

 

9 Kasım →İKV tarafından düzenlenen “İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı” başlıklı bir Webinara katıldım. 

 

*Aynı gün,10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, KSO Oda Orkestrası Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar 

konserini bu yıl pandemi nedeniyle online gerçekleştirdik. 
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12 Kasım → AB Yeşil Mutabakatı’nın Temel Unsurları: Türk İş Dünyası için Beklentiler konulu Seminer 

gerçekleştirdik.Bugünde İKV Genel Sekreteri Çiğdem Hocamız konuyla ilgili detaylı bilgiler verecek. 

 

Sözümü bitirmeden birkaç duyuru yapmak istiyorum. 

 

Bildiğiniz üzere her yıl gerçekleştirdiğimiz Sektörel Performans Ödül Organizasyonu’nu TOBB Başkanımız SN. 

RifatHisarcıklıoğlu’nn katılımı ile 25 Kasım tarihinde online olarak gerçekleştireceğiz. Sizleri de online olarak 

katılımınız için davet ediyorum. 

 

Ayrıca Ortak Meslek Komitesi Toplantımızı KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın katılımı ile yapmayı planlıyoruz. 

Tarih netleşince tarafınıza bilgi vereceğiz. 

 

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

katılımınız için tekrar teşekkür ediyoruz. 


