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Ayhan ZEYTİNOĞLU 

Aralık Ayı Meclis Toplantısı (Aylık Faaliyet Raporu), 22.12.2021 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri,  

Saygıdeğer Meslek Komitesi Başkanları,  

Değerli Katılımcılar… 

 

Aralık ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. 

 

1914 yılında bugün Kars Sarıkamış’ta 78 bin insanımızı kaybettik. Sarıkamış Şehitlerimizi rahmetle ve 

minnetle anıyorum.  

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Her ay olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimi sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. 

 

2021 Yılı III. çeyrek büyüme oranımız →  + % 7,4 

 

  Artış (%) 
Etkisi (Puan) 

*Kaynak: 
Dünya Gazetesi 

Tarım, ormancılık ve balıkçılık -5,9 -0,73 
Sanayi  10,0 1,9 

İmalat sanayi  9,4   
İnşaat  -6,7 -0,43 
Hizmetler  20,7 4,45 
Yerleşik hanehalklarının tüketimi    9,1 5,4 
Devletin nihai tüketim harcamaları 9,6 1,21 
Gayrisafi sabit sermaye oluşumu (yatırımlar ) -2,4 -0,65 
                 Makine ve Teçhizat Yatırımları 17,5   
                 İnşaat Yatırımları -9,6   
Mal ve hizmet ihracatı 25,6 5,02 
(Eksi) Mal ve hizmet ithalatı -8,3 1,8 
Stoklar - -5,4 

 

Kısıtlamaların olmadığı, turizmin büyük ivme kazandığı yılın üçüncü çeyreğinde büyümeye en büyük katkı 

ihracat ile hanehalkı tüketiminden geldi.  

 

Bu oranla, verisi açıklanan ülkeler arasında üçüncü çeyrekte G20 ülkelerinin en hızlısı olurken OECD 

ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. 
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2021 üçüncü çeyrek ülkelerin büyüme oranları; 

Şili → % 17,3 

Türkiye → % 7,4 

Birleşik Krallık → % 6,6 

Macaristan →%6,1 

Litvanya →%6 

İsrail →%5,9 

Meksika →%5,8 

Danimarka →%5,4 

Norveç →%5,2 

Polonya →%5,1 

Letonya →%5,1 

Hollanda →%5 

ABD →%4,9 

Avusturya →%4,8 

Belçika →%4,7 

OECD →%4,5 

Portekiz →%4,3 

Güney Kore →%4 

Finlandiya →%3,9 

AB →%3,9 

İtalya →%3,8 

İsveç →%3,7 

Euro Bölgesi →%3,7 

Fransa →%3,3 

Çekya →%2,7 

İspanya →%2,7 

Almanya →%2,6 

Japonya →%1,3 

Slovakya →%1,3 

 

*Yılı, yüzde 10-12 arası bir büyüme oranıyla kapatabileceğimizi düşünüyoruz.  

 

Kasım ayında;  

*İhracat → 21 milyar 468 milyon dolar   (+ % 33,4)     (tarihi rekor) 

Çip tedarikinde sıkıntıların olduğu,  

Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan’a ihracat performansımızın da geçmiş dönemlerin gerisinde 

gerçekleşmesine rağmen ihracatta ulaşılan bu seviyeyi çok olumlu değerlendiriyoruz. 

Rekabetçi kurun da ihracatı desteklediğini biliyoruz.  
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En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda (kasım) 

*Almanya → 1,75 milyar dolar (+ %15,6)  

*İngiltere → 1,48 milyar dolar ( + %35,7) 

*ABD → 1,37 milyar dolar ( + %51,1) 

*Irak → 1,22 milyar dolar ( + %27,5) 

 *İtalya → 1,12 milyar dolar ( + %40,5) 

 

*Yıllık ihracatımız kasım itibariyle → 220 milyar 987 milyon dolara yükseldi. 

 

Miktar bazında ihracatımız;  

Kasım → 14,9 milyon ton (+%7,2 )   (2020 kasım → 13,8 milyon ton idi.)  

Ocak-kasım → 159 milyon ton (+ % 14,5)  

 

 

*İthalat (kasım) → 26 milyar 794 milyon dolar (+ % 26,73)  

 

Alt kalemlere baktığımızda; 

*Yatırım (Sermaye) malları → + % 3,44 

*Hammadde (Ara mallar) → + % 39,1 

*Tüketim malları → - % 13,72   

 

Tüketim malları kalemindeki gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz.  

Üretime yönelik artışları memnuniyetle karşılıyoruz. 

 

*Dış ticaret açığı (kasım) → 5 milyar 326 milyon dolar ( + % 5,3) 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre kasım ayında İlimizde üretim yapan 

firmaların; 

 

İhracatları → 1 milyar 380 milyon dolar  (2020 kasım → 2 milyar 545 milyon dolar idi) 

 -Kocaeli gümrüklerinden yapılan → 609,9 milyon dolar 

 -Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan → 770,2 milyon dolar 

İthalatı ise →  5 milyar 928 milyon dolar   (2020 kasım → 4 milyar 552 milyon dolar) 

-Kocaeli gümrüklerinden yapılan → 2 milyar 879 milyon dolar 

 -Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan → 3 milyar 49 milyon dolar 

 

 

Ekim ayında yıllık Cari Açık → 15 milyar 425 milyon dolara geriledi.  

(Yıllık cari açıkta eylül ayına göre 3.2 milyar dolarlık iyileşme var.  Eylül → 18,7 milyar dolar idi.) 
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Ekim aylık → 3 milyar 156 milyon dolar fazla verildi.  

Bu fazlada → hizmet gelirlerinin artan katkısı ve dış ticaret dengesindeki fazla etkili. 

 

Hizmet gelirleri → 3 milyar 863 milyon dolar   (2020 → 2 milyar dolar idi.) 

Dış Ticaret dengesi → 146 milyon dolar fazla  (2020 → - 1,3 milyar dolar idi.) 

 

 

Reel efektif döviz kuru (kasım) → 54,33 

(Ekim → 60,11 idi.) 

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar kasım ayında → 6,5078 TL  

Kasım dolar → 10,5648 TL idi. 

Dolar bugün → 12,38 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (kasım) → 73,62 

(Ekim → 76,60 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar kasım ayında → 9,7104 TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda kasım ayında; 

TÜFE → % 21,31 (aylık → + % 3,51) 

ÜFE → % 54,62 (aylık → + % 9,99)  

 

Geçen yıla göre bazın da yüksek olduğu bir ay olmasına rağmen döviz kurlarındaki artış sebebiyle bu 

yükselişleri gördük.  

 

Maalesef önümüzdeki 4-5 ay daha kur artışlarının yansımalarıyla enflasyondaki yükselişin devam 

edebileceğini düşünüyoruz. 

 

 

Kasım ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 78,1 

(Geçen yıla göre 2,3 puan / ekim ayına göre 0,1 puan arttı.) 

 

*Kocaeli → yüzde 71,5 

(Geçen yıla göre 0,7 puan / ekim ayına göre 0,2 puan arttı.) 
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Sanayi Üretimi (ekim-yıllık) →  + yüzde 8,5 

Aylık →   % 0,6 

 

Çip ve konteyner sorunlarının devam etmesi nedeniyle aylık artış sınırlı kaldı. 

 

 
Aylık Değişim 

(%) 
Yıllık Değişim 

(%) 

Toplam Sanayi 0,6 8,5 

İmalat Sanayi 0,7 9,2 

ARM – Ara Malı 1,3 12,9 

Dayanıksız Tüketim Malı 1,6 9,0 

Sermaye Malı -5,2 1,6 

Orta-Yüksek teknoloji -2,0 4,9 

Yüksek teknoloji -10,6 -2,4 

 

 

İşsizlik oranı (ekim) → yüzde 11,2 

(Geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan / eylül ayına göre 0,2 puan geriledi.) 

 

Çalışan sayılarına baktığımızda, toplam çalışan sayısı; 

2021 Ekim →  29 milyon 581 bin kişi  

2020 Ekim → 27 milyon 20 bin kişi 

2019 Ekim → 28 milyon 343 bin kişi 

2018 Ekim → 28 milyon 870 bin kişi 

2017 Ekim → 28 milyon 645 bin kişi 

 

Eylül’den Ekim’e istihdam edilenler 29 milyon 401 bin kişiden → 29 milyon 581 bin kişiye yükselmesine 

rağmen, nüfusumuza oranla çalışan sayısı daha yüksek seviyelerde olmalı. 

 

 

Bütçe (kasım) → 31,9 milyar TL fazla verdi. 

*Gelirler → 167,75 milyar TL (+ %52,9) 

*Giderler → 135,75 milyar TL (+ %40,9) 

*Ocak-kasım bütçe açığı → 46,5 milyar TL’ye gerilemiş oldu. 

 

Mali disiplinden taviz vermeden yeni önlemlerin hayata geçmesini diliyoruz. 
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Yeni Ekonomi Paketi; 

  

*Gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur 

değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe 

stopaj uygulanmayacak. 

 

*Eurobond faiz getirisinde geçerli olan %0 Stopaj, DİBS getirileri için de geçerli olacak. DİBS getirilerinde 

gelir vergisi oranı %10’dan %0’a indirilecek. 

 

*Kurumlar Vergisi oranı 2022 yılı için %23’tü, ihracat ve sanayi şirketleri için 1 puan indirilerek %22 olarak 

uygulanacak. (2021 yılından itibaren mi uygulanacak net değil) 

 

*KDV iadesi yoluyla finansmana hızla erişim sağlanacak. 

 

*Şirketlerin temettü ödemeleri üzerindeki stopaj %10’a inecek. 

 

*Yatırım ve fon kazançları gelir vergisinden istisnaydı, diğer fon kar payları da istisna edilecek. 

 

Ayrıca; 

*Asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olması uygulaması, tüm çalışanları da kapsayacak 

şekilde genişletilecek. (Gelir vergisi oranlarında da revizyon yapıldı.) 

 

2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 

 
0 32.000 15% 

32.000 70.000 20% 
70.000 250.000 27% 

250.000 880.000 35% 
880.000 üstü 40% 

 

*Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez 

Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. 

 

*Kredi Garanti Fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri 
verilecek. 
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Aylık faaliyetler… 

 

Değerli Üyeler, ay içerisinde çok fazla faaliyet gerçekleştirdik. Ama konuşmamı uzatmamak adına sadece 

en önemli birkaç tanesine değineceğim. 

 

8-10 Aralık → SANTEK Dijital 2021 Fuarının açılışını T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Sn. 

İsmail Demir’in katılımlarıyla gerçekleştirdik. 

 

SANTEK-Dijital → Türkiye’de bu büyüklükte yapılan ilk dijital fuar oldu. 

 

Fuarımızda → 90 sanayi kuruluşu ve 60 Teknopark firması yer aldı.  

 

Kurum-kuruluş ve STK’larla birlikte toplam fuar katılımcı sayımız → 167 

 

Fuar ile eş zamanlı “Savunma Sanayii Kocaeli Buluşması” ve “Match4Indusrtry ikili iş görüşmeleri” 

etkinliğimiz de gerçekleşti.  

 

Savunma Sanayii Tedarikçi Görüşmeleri → 10 stant, 200’ün üzerinde ikili iş görüşmesi ve 44 firma ziyareti 

 

Match4Indusrtry ikili iş görüşmeleri → 200 katılımcı ve 205 görüşme 

 

Fuar açılışı sonrasında, Savunma Sanayii Başkanı Sn. İsmail Demir ile TEKOM Savunma ve Havacılık San. 

A.Ş.’nin yeni tesisinin açılışına katıldık.  

 

Özka Lastik ile Kalibre Boru’yu da ziyaret ederek üretim alanlarını gezdik. 

 

 

13 Aralık → 14. Sektörel Performans Ödül Törenimizi gerçekleştirdik. 

 

Büyük Ödüller kategorisinde KOBİ ödülü → Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş. 

 

Büyük Ödüller kategorisinde Büyük Ölçekli Kuruluş ödülü → Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 

 

Jüri Özel Ödülü kategorisinde Büyük Ölçekli Kuruluş ödülü → İlksem Mühendislik ARGE Seramik Ltd. Şti. 

 

21 sektörde de Sektör Ödülleri verildi. 

 

Ödül almaya hak kazanan tüm firmaları kutluyorum. 
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Ayrıca buradan sizlerle güzel bir haber de paylaşmak istiyorum.  

 

22-23 Kasım → TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında denetim geçirdik. 13 başlıkta yapılan denetimi 

başarı ile tamamlayarak (puanımızı da yükselttik) “A seviye (mükemmel) Oda” konumumuzu koruduk.  

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bir duyuru yapmak istiyorum. 

 

TOBB ile Bosna Hersek Dış Ticaret Odası arasında Türkiye – Bosna Hersek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

kuruldu. 

 

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek olmak 

misyonu ile kurulan Forumun Eş-Başkanı görevi de bana verildi. 

 

Sizleri de bu forumda üye olarak aramızda görmek isteriz.  

 

 

Bu arada Odamız organizasyonlarında bize destek olan Sayın Murat Can’a (Özcan Pişmaniye) da 

huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. 

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  


