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Ayhan Zeytinoğlu  

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, 17.08.2022 

 

Değerli Meclis Üyeleri,  

Saygıdeğer Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Katılımcılar ve Basın Mensupları, 

 

Ağustos ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygıyla 

selamlıyorum. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bildiğiniz gibi 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Depremde hayatlarını 

kaybedenleri rahmetle anıyoruz. 

 

1) 17 Ağustos 1999 depreminde;  

*hayatını kaybeden vatandaş → 18.373 kişi 

*hasar gören → 317.493 ev  / 47.412 işyeri  

 

2) KSO olarak; yaptığımız araştırma sonucuna göre; 

99 depremi sonrası yer değiştirmek isteyen 182 firmamızın; 

*5’inin yer değiştirdiğini ve faaliyetlerine devam ettiğini, 

*48’inin kaydının silindiğini ve 

*12’sinin faaliyetini sürdürmediğini  

*117’sinin ise faaliyetlerine aynı alanda devam ettiğini belirledik.  

 

Bu yıl ise, firmalarımızın farkındalıklarını anlamak için birkaç yıldır yaptığımız gibi bir deprem 

eğilim anketi daha yaptık. 

Firmalarımızın olası bir deprem öncesi aldıkları tedbirlere baktığımızda; 

 Yüzde 92’sinin Acil Durum Planı olduğunu, 

 Yüzde 40’ınınDepreme Müdahale Planının bulunduğunu, 

 Yüzde 46’sının makinelerini ve büro mobilyalarını sabitlediğini, (Geçen yıl %39) 

 Yüzde 48’inin tüm çalışanlarına afete hazırlık eğitimi aldırdığını,(Geçen yıl %46) 

 Yüzde 51’inin de yılda en az 2 kere deprem ve yangın tatbikatını yaptırdığını tespit ettik. 

 

Diğer taraftan depremden sonra inşa edilen işyeri ve fabrikalar yeni mevzuatlara uygun olarak 

yapıldığı için zaten gerekli tedbirler alınıyor.  

 

KSO olarak bu bilinç ve sorumlulukla bazı çalışma ve projeleryürütüyoruz. 
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1) 1989 yılında “APELL Projesi” olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemini başlatmıştık. 

Deprem esnasında bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu anladık ve geliştirdik. Ağda bulunan 

ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor. Bu 

çalışmamızı AFAD işbirliğinde Kimya Komitemizin de teknik desteği ile güncelleyeceğiz. 

 

2) Deprem sonrasında, artan engelli sayısının farkındalığıyla “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” 

projesini 2005 yılında başlatmıştık. Bu proje başarıyla devam ediyor. Şuan 135 engelli 

vatandaşımızı istihdam ediyoruz.Bizimköy’ü görmeyen Meclis Üyesi arkadaşlarımın mutlaka burayı 

ziyaret etmesini tavsiye ederim.   

 

3) 2018 yılından bu yana “KSO Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi”ni geniş katılım ile 

düzenliyoruz.  

Önümüzdeki yıl 2-3 Mayıs tarihlerinde KBB Kongre Merkezi’nde 4.sünü uluslararası formatta 

düzenlemeyi planlıyoruz.  

 

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Her ay olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Temmuz ayında;  

İhracat → 18 milyar 550 milyon dolar (+ % 13,4)      (en yüksek temmuz) 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke; 

*Almanya → 1 milyar 488 milyon dolar  (+ %2,9)   

*ABD → 1 milyar 318 milyon dolar  (+ %24,8)   

*İngiltere → 1 milyar 17 milyon dolar (+ %3,5) 

*Irak → 1 milyar 2 milyon dolar  (+ %29,9) 

*İtalya → 844 milyon dolar  (+ %5,9) 

 

Avrupa Birliği → 7 milyar 351 milyon dolar (+ %5,2) 

Diğer Avrupa Ülkeleri → 2 milyar 832 milyon dolar  (+ %22,1)  

(Avrupa’nın ihracatımızdaki payı → %54,9 ) 

 

Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri → 3 milyar 134 milyon dolar  (+%19,3) 

Kuzey Afrika Ülkeleri → 980 milyon dolar  (+%18,1) 
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İthalat → 29 milyar 132 milyon dolar (%40,8)   

(Haziran → 31,6 milyar dolar idi.) 

*Yatırım (Sermaye) malları → + %18,3 

*Hammadde (Ara mallar) → + %46,6  

*Tüketim malları → + %28,3  (dikkatle izlenmeli) 

 

İthalatın ihracattan hızlı artmasından; 

*Dış ticaret açığı → 10 milyar 582 milyon dolara yükseldi. (%144,5)  

(2021 temmuz → 4,3 milyar dolar idi.) 

 

 

Haziran ayında yıllık Cari Açık → 32 milyar 667 milyon dolara yükseldi. 

Aylık açık → 3 milyar 458 milyon dolar 

 

Turizm gelirleri artmasına rağmen, açıkta ana etken enerji ithalatı nedeniyle yükselen dış ticaret 

açığı. 

 

*Hizmet gelirleri → 4 milyar dolar  (2021 → 1,5 milyar dolar idi) 

*Dış ticaret açığı → 6,4 milyar dolar   (2021 → 1,6 milyar dolar idi) 

 

Temmuz’da da dış ticaret açığındaki yükseliş cari açığı artıracaktır. 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre temmuz ayında Kocaeli’den 

gerçekleşen; (eski set) 

*İhracat → 2 milyar 884 milyon dolar (+ % 14,6) 

*İthalat → 6 milyar 125 milyon dolar (+ % 31,7) 

 

İlk yedi aylık döneme baktığımızda; 

*İhracat → 22 milyar 122 milyon dolar (+ % 21,6) 

*İthalat → 41 milyar 598 milyon dolar (+ % 26,2) 

 

 

Reel efektif döviz kuru (temmuz) → 54,01 oldu. 

(Haziran → 53,08 idi.) 

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar temmuz ayında → 10,7707 TL  

Temmuz dolar → 17,3880 TL  

Dolar bugün → 17,95 TL 
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ÜFE bazlı REK ise (temmuz) → 83,79 

(Haziran → 80,36 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar temmuz ayında → 19,6610 TL 

 

Kur artık ihracatımızı fazla desteklemiyor. İthalata da yeteri kadar engel olamıyor. 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda temmuz ayında;  

TÜFE → % 79,60 (aylık → + % 2,37) 

ÜFE → % 144,61 (aylık → + % 5,17) 

 

Enflasyondaki yükseliş → Döviz kurlarındaki ve girdi fiyatlarındaki artışların devam etmesi 

 

ÜFE alt kalemlerine baktığımızda temmuzda (yıllık); 

Gaz → %441,7 

Enerji (elektrik) → %350,64   

Enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan bu artışlar ÜFE’deki genel artışın çok üzerinde.  

 

Ayrıca, ÜFE ile TÜFE arasındaki fark → 65,01 puan 

Bu farkın daha da açılmış olması nedeniyle ÜFE’nin zamanla TÜFE’yi yukarı çekmeye devam 

edeceğini düşünüyoruz. 

 

Bununla birlikte, Türkiye'nin öncülüğünde, Birleşmiş Milletler’in gözetiminde Ukrayna ve Rusya ile 

gerçekleştirilen “tahıl koridoru anlaşması”, ülkemizin başarılı bir diplomasi örneği olarak, global 

çapta tarım emtia fiyatlarında düşüşe neden oldu.  

 

Ayrıca, ham petrol fiyatlarının da ekonomik yavaşlama endişeleri üzerine son birkaç ayda 

düştüğünü görüyoruz.  

 

Emtialarda bu normale doğru inişin devam etmesini bekliyoruz.  

 

 

Temmuz ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 78,2 

(Geçen yıla göre 1,5 puan / haziran ayına göre 0,6 puan arttı.) 

 

*Kocaeli → yüzde 71,8 

(Geçen yıla göre 1,5 puan / haziran ayına göre 0,1 puan arttı.) 
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Sanayi Üretimi (haziran-yıllık) →  + yüzde 8,5  

Aylık → + % 1,3   

 

 

Sektörlerin katkısı; 

 Yıllık Artış (%) 

Toplam Sanayi 8,5 

İmalat Sanayi 10,0 

ARM – Ara Malı 4,9 

Dayanıksız Tüketim Malı 16,4 

Sermaye Malı 12,4 

Orta Yüksek Teknoloji 16,0 

Yüksek teknoloji 2,2 

 

İmalat sanayi, sermaye malı ve orta yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık artışları olumlu buluyoruz. 

 

Yüksek teknolojili ürünler kaleminde de daha yüksek artışlar görmeyi bekliyoruz. 

 

 

İşsizlik oranı (haziran) → yüzde 10,3 

(Geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan / mayıs ayına göre 0,3 puan geriledi.) 

 

Mayıs’tan hazirana; 

Çalışabilir nüfus → 79 bin kişi artarken,  

İşgücüne katılanlar → 182 bin kişi geriledi. 

İstihdam edilenler → 46 bin kişi geriledi. 

Mevsimsel olarak, tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam artışlarının yaşanabileceği bir 

dönemde gerileme dikkat çekici. 

 

Haziran itibariyle toplam istihdam sayısı → 30 milyon 866 bin kişi.  

 

Mayıs’ta toplam istihdam → 30 milyon 912 bin kişi idi. 

(Güncellenmeden önce mayıs toplam istihdam → 30 milyon 839 bin kişi idi.) 

 

 

Bütçe (temmuz) → 64 milyar TL açık verdi. 

 

*Gelirler → 196 milyar 98 milyon TL ( + %106,7)  

*Giderler → 260 milyar 99 milyon TL (+ %87,1) 

*Ocak-temmuz bütçe fazlası→ 29,54 milyar TL   
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Bütçe gelirlerindeki artış oranının giderlerdeki artış oranının üzerinde gerçekleşmesine rağmen 

bütçenin açık vermesi dikkat çekici. 

Enflasyonda mücadele konusunda da denk bütçenin önemini biliyoruz. 

 

Gelirler alt kalemleri; 

Vergi gelirleri → 168,84 milyar TL  (+ %99,2) 

Vergi gelirlerinin alt kalemleri; 

-Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler → 35,23 milyar TL  (+ % 76,0) 

-Dahilde alınan KDV → 20,14 milyar TL    (+ % 101,3) 

-ÖTV → 36,29 milyar TL   (+ %94,9) 

            *Petrolden alının ÖTV →  6,07 milyar TL   (+ %126,9) 

            *Motorlu Taşıtlar →  11,58 milyar TL   (+ %151,1) 

-İthalden alınan KDV → 48,39 milyar TL   (+ % 146,2)    (İthalat artışlarından) 

 

Giderler alt kalemleri; 

-Cari Transferler → 127,28 milyar TL  (+ % 118,1) 

-Personel giderleri → 63,84 milyar TL  (+ % 108,1) 

-Sermaye Giderleri → 20,48 milyar TL  (+ % 63,1) 

-Mal ve Hizmet Alım Giderleri → 17,35 milyar TL  (+ % 97,8) 

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Bir duyuru yapmak istiyorum.  

 

ABİGEM işbirliği ile firmalarımızın ihracatta başarılarının arttırılması, ihracatı olmayan 

firmalarımızın ise ihracata başlamalarına yardımcı olmak amacıyla “Sürdürülebilir İhracat 

Serüveni”ni başlatıyoruz.(Son bşv. tarihi: 1 Eylül) 

 

13 günlük bir eğitim paketi olan program bedelinin yüzde 40’ını üyelerimiz için Oda olarak biz 

finanse ediyoruz. (Eğitim bedeli: 5.000 TL, Oda desteği: 2.000 TL) 

 

Başvurularınızı bekliyoruz.  

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  


