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Ayhan Zeytinoğlu 

Ocak Ayı Meclis Toplantısı, 19 Ocak 2022 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri,  

Değerli Meslek Komitesi Başkanları,  

Değerli Katılımcılar, 

 

 

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

 

 

Bu ay içerisinde Değerli Meclis Üyemiz Sayın Kadir Decdeli’yi kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm 

sevenleri ve ailesine baş sağlığı diliyoruz.    

 

Güzel bir haber de vermek istiyorum. Türkiye’nin en beğenilen CEO’larından seçilen Meclis Üyemiz Sayın 

Haluk Kayabaşı’nı da tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Aralık ayında;  

İhracat → 22 milyar 274 milyon dolar (+ % 24,88)    (tüm zamanların en yüksek değeri) 

İthalat → 28 milyar 912 milyon dolar (+ % 29,15) (tarihi rekor) 

Dış ticaret açığı → 6,6 milyar dolar (+ % 45,89)   

 

Tüm yıla bakarsak;  

2021 yılı ihracatımız → 225 milyar 368 milyon dolar (+ % 32,85)    (2020 → 169,6 milyar dolar idi.) 

(2021 YEP Hedefi → 211 milyar dolar) 

 

Pandemi belirsizlikleri, gemi hat kısıtlamaları, konteyner bulamama ve özellikle çip krizine rağmen ihracat 

performansımız çok olumlu. 

Bu yıl 12 ayın 11’inde rekor gerçekleşti. 

(6 tanesi tüm zamanların en yüksek değeri / 5 tanesi içinde bulundukları ayın en yüksek değeri.) 

İhracat artışında; Çin’deki taşıma maliyetlerinin artmasıyla, AB’ye coğrafi konumumuzun yakınlığının 

lehimize gelişmesinin yanı sıra, rekabetçi kurun da etkisini görüyoruz. 

Öngörülebilir ve enflasyona ezilmeyen bir kurun ihracatçıyı desteklemesi açısından değerli olduğunu 

düşünüyoruz. Aynı zamanda rekabetçi kur, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de 

yönlendiriyor. 
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2022 yılında hedefimiz aylık bazda 25 milyar dolar seviyelerini görmek olmalıdır. 

Bunun, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve yakınlarında ihracat potansiyelimizin olduğu pazarlarla 

ilişkilerimizin daha iyileştirilmesiyle kolaylıkla yakalanabileceğini düşünüyoruz. 

2022’nin tamamında hedef → 250 milyar dolar. 

İvmemizi bu şekilde devam ettirebilirsek 250-270 milyar dolar ile yılı tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. 

 

2021 yılında en fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda; 

*Almanya → 19,3 milyar dolar (%20,9) 

*ABD → 14,7 milyar dolar (% 44,6) 

*İngiltere → 13,7 milyar dolar ( % 22) 

*Irak → 11,1 milyar dolar (%21,8) 

*İtalya → 11,5 milyar dolar ( %42) 

En fazla ihracat artışı ABD’ye olmuş ve ABD en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke konumuna yükselmiş. 

 

Sn. Cumhurbaşkanımızın 3 Ocak’ta açıkladığı İhracat artış oranlarına bakarsak; 

*AB → 93,1 milyar dolar (% 33)     

(AB'ye karşı 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.) 

 

*AB dışı Avrupa ülkelerine → %29 

*Güney Amerika → % 86,6 

*Yakın ve Orta Doğu ülkeleri → 22,6  

*Kuzey Afrika Bölgesi → 44,8 

AB’ye olan ihracatımızdaki ciddi artış ve bunun Brexit sonrasında da olmuş olması çok değerli. 

Bilhassa kuzey Afrika AB’nin serbest ticaret anlaşmaları nedeniyle bizim sıkıntı yaşadığımız bölgeydi.  

Buradaki artışlar da sevindirici. 

 

*Miktar bazında ihracatımız 2021 → 174 milyon ton (+ %12,4 )   (2020 yılı → 154,8 milyon ton idi.) 

 

 

*İthalat (2021)→ 271 milyar 355 milyon dolar  (+ % 23,6)     (2020 → 219,5 milyar dolar idi.) 

 

İthalat alt kalemlerine baktığımızda (2021); 

*Hammadde (Ara mallar) → 210 milyar dolar (+ % 28,8) 

*Yatırım (Sermaye) malları → 35,9 milyar dolar (+ %13) 

*Tüketim malları → 24,9 milyar dolar (+ %3,4) 

 

*2021 yılı dış ticaret açığı → 45,98 milyar dolar (- % 7,8)   (2020 → 49,8 milyar dolar idi) 

 

*İhracatın/İthalat Karşılama Oranı → %  83,1    (2020 → % 77,3 idi.) 
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Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre aralık ayında Kocaeli’den gerçekleşen; 

*İhracat → 3 milyar 500 milyon dolar (+ % 17,6)  

*İthalat → 5 milyar 446 milyon dolar (+ % 18,5) 

 

Yılın tamamına baktığımızda; 

*İhracat → 33,5 milyar dolara (+ % 27,7)   

Türkiye ihracatındaki payı → % 14,8   (2020→ % 15,4 idi.) 

 

*İthalatımız ise → 59,2 milyar dolar (+ % 38,4)   

Türkiye ithalatındaki payı → % 21,8  (2020 →  % 19,4 idi.) 

 

*Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacmi → 92,7 milyar dolar (+ % 34,3)  

Türkiye dış ticaretindeki payı → % 18,6   (2020 →  % 17,7 idi.) 

 

 

Kasım ayında yıllık Cari Açık → 14 milyar 256 milyon dolara geriledi. 

Aylık → 2 milyar 681 milyon dolar açık verdik. 

 

Aylık açık 2020 yılı kasım ayının 866 milyon dolar altında kaldı. Bunun temelinde; 

*Dış ticaret açığı → 3,4 milyar dolar      (2020 kasım → 3,9 milyar dolar idi.) 

*Hizmet gelirleri → 1,9 milyar dolar      (2020 kasım → 1,1 milyar dolar idi.) 

 

Aralık ayında ihracatımız 22 milyar doları aşarak rekor seviyede gerçekleşmişti.  

İthalat da ertelenen taleplerle yükseldi ve 6,6 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Bu tabi cari açığa 

yansıyacaktır. 

Ancak hizmet gelirlerinin de 2020 yılının üzerinde gerçekleşecek olmasıyla; 

2021 yılını 16-17 milyar dolar düzeyinde cari açıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (aralık) → 47,82 

(Kasım → 54,13 idi.) 

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar aralık ayında → 7,3915 TL  

Aralık dolar → 13,6230 TL idi. 

Dolar bugün → 13,55 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (aralık) → 67,69  

(Kasım → 72,21 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar aralık ayında → 11,5632 TL 
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Enflasyon verilerine baktığımızda Aralık ayında; 

TÜFE → % 36,08 (aylık → + % 13,58)   

(TÜFE’de 1994 nisan sonrası en yüksek aylık oran.  / 1994 nisan → yüzde 23,6 idi.) 

(Yılsonu enflasyonu ise 2001 yılından sonraki en yüksek oran.   /  2001 yılı → yüzde 68,5 idi.) 

ÜFE → % 79,89 (aylık → + % 19,08) 

 

Döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle, beklentilerin de üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz.  

Kurlardaki yükseliş ÜFE’ye hızlı yansıyor.  

ÜFE’de gerçekleşen bu hızlı artışlarla; ÜFE ile TÜFE arasındaki makas daha da açılarak, 43,81 puana çıktı. 

ÜFE’den oluşacak maliyet baskısının maalesef önümüzdeki dönem TÜFE’ye yansımalarının devam edeceğini 

düşünüyoruz. 

 

Bununla birlikte, tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarından dolayı ocak ayında gerçekleşen elektrik 

ve doğalgaz fiyatlarındaki artış da maliyetleri etkileyecektir.  

 

Dünya Gazetesi yazarlarından Alaattin AKTAŞ’ın enflasyon tahminini paylaşmak istiyorum. 

Yıllık TÜFE artışını ocak sonunda yüzde 50-55 arasında gerçekleşeceği, ÜFE artışının ise yüzde 100’ü aşacağı 

yönünde. 

 

Ayrıca, bu yıl ocakta yüzde 13,5 civarında beklenen artıştan sonra, fiyatlar on bir ay boyunca sabit kalsa 

dahi yılı yine tek haneyle kapatma olanağımız yok. (Bu durumda 2022 sonundaki TÜFE artışı yüzde 13,5 

olacak.) 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bildiğiniz gibi tüm dünyada enflasyon yükseliş eğiliminde.  

 

ABD’de son açıklanan, yıllık enflasyon verisi, beklentilere paralel bir şekilde, yüzde 7 artış gösterdi. İşsizlik 

oranı ise yüzde 3,9’a geriledi. (2021 yılı nüfusu → 331,42 milyon, Çalışan Sayısı →155,97 milyon, Çalışan sayısının 

nüfusa oranı → % 47) 

 

Bu gelişmelerle birlikte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Jerome Powell, 11 Ocak’ta yaptığı açıklamada; 

enflasyon artışının, pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olduğunu ve eğer faizi artırmaları gerekirse bunu 

yapacaklarını ifade etti.  

 

Ayrıca, yükselen enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemeye, maksimum istihdamı sağlamaya kararlı 

olduklarını belirterek, işgücü piyasasının hızlı toparlandığını belirtti. 
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Diğer Fed yetkililerinden de talebi dizginlemek ve enflasyonu düşürmek için gerekirse faiz artışına 

gidilebileceğine yönelik açıklamalar geldi.   

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının beklentileri de Fed’in bu yıl faiz artırımlarına gidebileceği 

yönünde. (Moody’s: bu yıl 3 kez, Fitch: 2 kez Fed’den faiz artırımı bekliyor) 

 

ABD'deki faiz artırımlarının olası etkilerine hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyoruz.  

 

 

Aralık ayı kapasite kullanım oranı 

*Türkiye → yüzde 78,7  

*Kocaeli → yüzde 71,2 

  

Yılın tamamına baktığımızda; 

Türkiye → yüzde 76,6   (2020’nin 4,8 puan üzerinde /  2020 → % 71,9 idi.) 

Kocaeli → yüzde 70,8   (2020’nin 4,1 puan üzerinde /  2020 → % 66,7 idi.) 

 

Bu artışlar, geçen yıl pandemi nedeniyle oranların düşük kalmasından kaynaklanan baz etkisini de içeriyor. 

Ancak, pandemi etkisi olmayan yıllara göre kıyasladığımızda da geçmiş yılların potansiyeli yakalandı. 

(2021 → %76,6  /  2020 → %71,9  /  2019 → %75,9  /  2018 → %76,8  /  2017 → %78,5  /  2016 → %77,4) 

2021’de küresel ticaretteki toparlanma ve talep artışı, ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artışı da 

destekledi.  

 

Özellikle firmalarımızın çip tedarikinde yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle üretimlerinde kısıtlamalara gittikleri 

dönemde gerçekleşen bu artışları çok olumlu değerlendiriyoruz. 

 

 

Sanayi Üretimi (kasım-yıllık) →  + yüzde 11,4  

Aylık → + yüzde 3,3 

 

Yıllık artış hızındaki yükselişi olumlu karşılıyoruz.  

2021 yılının son çeyreğinde güçlü bir üretim performansı ile devam ediyoruz. 

Aralık’ta da devam edeceğini düşünüyoruz.  

Üretimde girdi olarak kullanılan ara malı ithalatında aralıkta yüzde 41.1’lik artış oldu.  

Kapasite kullanım oranları da kasım ayının üzerinde gerçekleşti.  

 

Yıllık artışa sektörlerin katkısı;  

-İmalat sanayi → % 12,5 

-Ara malı → % 14,4 

-Dayanıklı tüketim malı → % 12   
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-Dayanıksız tüketim malı → % 13,6  

-Sermaye malı → %5,8 

-Orta yüksek teknoloji ürünler → % 9,6 

 

-Yüksek teknolojili ürünler yıllık →  % - 4,1   

  (aylık artış → % 11,7. Bu artışın kalıcı hale gelmesi temennimiz.) 

 

 

 

İşsizlik oranı (kasım) → yüzde 11,2 

(Bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan geriledi / Bir önceki ay ile aynı seviyede) 

 

Detaylarına baktığımızda; 

Ekim ile aynı seviyede olmasına rağmen aylık bazda 228 binlik istihdam artışı olduğunu görüyoruz. 

 

Aylık bazda istihdamın sektörlere göre dağılımına baktığımızda;  

*Tarım → 49 bin kişi artış,  

*Sanayi → 73 bin kişi artış 

*İnşaat → 10 bin kişi artış 

*Hizmetler → 96 bin kişilik artış.  

 

Toplam istihdam edilenler de kasım itibariyle 29 milyon 855 bin kişiye yükseldi. 

 

Toplam çalışan sayısı;    

2021 Kasım → 29 milyon 855 bin kişi   

2020 Kasım → 27 milyon 154 bin kişi 

2019 Kasım → 28 milyon 169 bin kişi 

2018 Kasım → 28 milyon 314 bin kişi 

2017 Kasım → 28 milyon 515 bin kişi 

 

 

Bütçe (Aralık) → 145,75 milyar TL açık verdi. 

*Gelirler → 135,07 milyar TL (+ %40,0) 

*Giderler → 280,81 milyar TL (+ %100,9) 

 

2021 yılı tamamında; 

*Gelirler → 1 trilyon 407,3 milyar TL (+ %36,8)      

*Giderler → 1 trilyon 599,6 milyar TL (+ %32,9)      

*Bütçe açığı → 192,24 milyar TL   (2020 → 175,2 milyar TL idi.) 

(Yeni Ekonomik Program (YEP) bütçe açığı tahmini → 230 milyar TL) 
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Gelirler tarafında; 

Vergi gelirleri → 1 trilyon 164,8 milyar TL   (+ %39,8)     (2020 → 833,3 milyar TL idi.) 

 

Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; 

-Gelir Vergisi → + % 37,3 

-Kurumlar Vergisi → + % 69,4 

-Dahilde alınan KDV → + % 72,5 

-ÖTV → 205,4 milyar TL  (- %0,9)   (2020 → 207,3 milyar TL idi.) 

(Bu yıl artmaya başlayacağını tahmin ediyoruz.) 

-İthalden alınan KDV → + % 64,5  

 

Giderler tarafında; 

-Cari Transferler → + % 25,8 

-Sermaye Giderleri → + % 39,7 

-Borç Verme → + %242,8 

 KİT → 89,2 milyar TL  (+ % 412,9) 

 Kredi Garanti Fonuna →2,5 milyar TL ( - % 15,2) 

 

 

Bu arada bildiğiniz üzere; “yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumlara vergi istisnası getiren 

kanun teklifi ve enflasyon muhasebesinin 2023 yılı sonuna ertelenmesine” ilişkin maddeler 17 Ocak’ta 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ancak Maliye Bakanı ile yaptığımız görüşmede Enflasyon 

Muhasebesinin çıkacağını belirtmişti. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bildiğiniz üzere geçen hafta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile buluştu. 

 

Bu görüşmede; Cumhurbaşkanımızın AB üyeliğinin stratejik öncelik olmaya devam ettiği yönündeki ifadesi 

çok önemliydi. 

 

İlişkilerde son dönemde yaşanan sorunlara rağmen, Türkiye’nin AB hedefine bağlılığını vurgulayarak olumlu 

bir mesaj vermiş oldu.  

 

Bu yeni dönemde Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gereğine de dikkat çekti.  

 

Bu açıklamalar; Türkiye’nin ortaklık başvurusu yaptığı 1959’dan beri AB’ye yönelik kararlılığının devam 

ettiğini gösteriyor. 
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Demokrasi, hukuk devleti ve ekonomi alanında AB değer ve standartlarına uyum sağlamak AB üyelik hedefi 

açısından son derecede önemli. 

 

Ülkemizin vize serbestliği için toplam 72 kriterden 66’sını tamamlamış olması da önemli bir başarı. 

 

Tabi kalan bu 6 kriter bizim yapmamız gereken görevler.  

 

Bunlar; 

1. Terorizimin tarifi 

2. Kişisel verilerin korunması 

3. Cezai konularda adli işbirliği 

4. AB Polis Teşkilatı Europol ile operasyonel anlaşma 

5. Yolsuzlukla mücadele 

6. Geri Kabul Anlaşması 

 

*Bu kriterlerin tamamlanmasının bizim görevimiz olduğunun ve  

*vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularında ilerleme kaydetmemiz gerektiğinin, 

en üst seviyede söylenmesi çok değerli. 

 

Her zaman vurguladığım gibi üyelik hedefi doğrultusunda reformlara devam etmemiz gerekiyor. 

 

 

Aylık faaliyetler… 

 

22 Aralık → Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısını gerçekleştirdik. 

 

28 Aralık → T.C. Ticaret Bakanı Sn. Mehmet Muş’un katılımlarıyla gerçekleşen TOBB Müşterek Konsey 

Toplantısına katıldım.  

 

Toplantıda; finansmana erişim konusunda üyelerimizin yaşadıkları sorunları dile getirdim.  

 

Bildiğiniz üzere; 

*Reeskont Kredileri, piyasadan döviz satın alındığı ve de kredilerin ağırlıklı olarak KOBİ’lere ve net ihracatçı 

pozisyonundaki şirketlere kullandırma politikası gerekçeleriyle durduruldu.  

*EXIMBANK, TL ihracat kredilerini açmıyor. 

*Kamu ve özel bankalar da kullandırdıkları ticari ve yatırım kredilerine ciddi kısıtlamalar getirdi. 

*Bankalardaki kredi kullanım maliyetleri de arttı. (Rotatif krediler %17’den %30 ve üzeri maliyetlere 

yükseldi. Döviz kredilerinde %2’lerden %5 maliyetlere yükseldi.) 
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Kredilerin kullanımındaki ve döviz alımlarındaki bu kısıtlama ve engellerin kaldırılması ile ilgili taleplerimizi 

Sn. Bakanımıza ilettim.  

 

 

5 Ocak → TOBB Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdik.  

 

*Aynı gün, TOBB yönetimi olarak, T.C. Hazine ve Maliye bakanı Sn. Nureddin Nebati’ye hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunduk.  

 

Ziyarette; yeni yayınlanan İhracat Genelgesi kapsamında üyelerimizin yaşadığı sorunları dile getirme fırsatı 

yakaladım. 

 

Döviz alım belgesi ile bağlanan ihracat bedelinin yüzde 25'inin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden 

TL’ye çevrilmesi, özellikle yüksek ithal girdisi olan firmalarda ciddi sıkıntılar yaratıyor. 

 

Yüksek ithal girdisi olan firmalara, genelge kapsamından istisna tutularak ayrıcalık getirilmesi ile ilgili 

taleplerimizi Sn. Bakanımıza ilettim. (Sattıkları döviz karşılığı TL’sini ertesi gün kullanabilecek olan şirketler, ihtiyaçları olan 

dövizi tekrar alırken %0,3 mertebesinde maliyete katlanmaktadır.) 

 

 

10 Ocak → İKV tarafından düzenlenen “İklim Şurası Karbon Piyasası Komisyonu 1. Çevrimiçi Toplantısı”na 

katıldım. 

 

11 Ocak → TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen ‘Sanayide Kadın Eli’ projesinin 

Kocaeli çalışmalarına Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulumuz ile başladık. 

 

13 Ocak → TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclis Toplantısı’na katıldım. 

 

17 Ocak → Yeşil Mutabakat kapsamında QSI ile yaptığımız işbirliği anlaşması çerçevesinde Karbon Ayak İzi, 

Su Ayak İzi ve Ürün Karbon Ayak izi 3 aylık eğitim serisini başlattık. Sınırda Karbon Vergisi’ne tabi olacak 5 

sektör başta olmak üzere üyelerimize yönelik olarak ücretsiz düzenlediğimiz eğitimlerimize ilgi fazla oldu.  

 

 

Sözlerime burada son verirken şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla 

selamlıyorum.  

 


