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Ayhan Zeytinoğlu 

Nisan Ayı Meclisi, 20.04.2022 

 

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Oral Erdoğan, 

Değerli Meclis Üyeleri,  

Saygıdeğer Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Katılımcılar, 
 

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

selamlıyorum. 

 
 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerle başlamak 

istiyorum. 

 

Mart ayında;  

İhracat → 22 milyar 708 milyon dolar (+ % 19,8)      (tarihi rekor) 

Şubat ayının da yüzde 13,5 üzerinde. 

 

Hammadde ihracatı → + %32,3   (Pay → % 53,8) 

Yatırım malı ihracatı → + %14,6   (Pay → % 11,5) 

Tüketim malı ihracatı → + %6,2    (Pay → % 34,2) 

İhracatımızın yarıdan fazlası hammadde ve aramalı ürünlerinden. 

Hammadde ürünlerinden daha fazla yatırım ve tüketim mallarınadönmeli. 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke; 

*Almanya → 1 milyar 904 milyon dolar  (+ %13,7) 

*ABD → 1 milyar 561 milyon dolar  (+ %25,6)   

*İtalya → 1 milyar 276 milyon dolar  (+ %30,5) 

*İngiltere → 1 milyar 166 milyon dolar  (+ %9,8) 

*Irak → 1 milyar 160 milyon dolar  (+ %25,1) 

 

Avrupa Birliği → 9 milyar 975 milyon dolar (+ %27,0) 

Diğer Avrupa Ülkeleri → 2 milyar 434 milyon dolar  (- %3,2)  

Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri → 3 milyar 975 milyon dolar  (+%14,9) 

Kuzey Afrika Ülkeleri → 1 milyar 504 milyon dolar  (+%25,9) 

 

 

İthalat → 30 milyar 948 milyon dolar (% 31,0) 

*Yatırım (Sermaye) malları → - %6,3 
*Hammadde (Ara mallar) → + %43,3 (Petrol ve doğalgaz ithalatından) 

*Tüketim malları → - %3,5   (Bu kalemdeki gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz.) 
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Son dönemde ihracatımız da ithalatımız da rekor kırıyor. 

İthalattaki hızlı artış → Emtia fiyatlarının yükselmesi etkili. 

 

 

İthalatın ihracattan hızlı artmasından; 

*Dış ticaret açığı → 8 milyar 240 milyon dolara yükseldi. (%76,7)(2021 Marrt→4,6 milyar dolar idi.) 

 Bu yükseliş cari açığı artıracaktır.  

 

*İhracatın ithalatı karşılama oranı → %73,4   (2021 mart → %80,3 idi.) 

 

 

Şubat ayında yıllık Cari Açık → 21 milyar 845 milyon dolara yükseldi. 

Aylık açık → 5,2 milyar dolar 

 

Turizm gelirleri geçen yılın üzerinde gerçekleşmesine rağmen, ana etken dış ticaret açığındaki 

yükseliş oldu. 

*Hizmet gelirleri → 1,6 milyar dolar   (2021 → 734 milyon dolar idi) 

*Dış ticaret açığı → 6 milyar dolar   (2021 → 2,1 milyar dolar idi) 

 

Mart ayında da, dış ticaret açığındaki artış cari açığı yükseltecektir.   

 

 

Bu ay sizlerle dış ticaret konusunda farklı bir analizde paylaşmak istiyorum. 
 

TÜİK tarafından 13 Nisan’da açıklanan Şubat ayı dış ticaret endeksleri verilerine göre; 

*Türkiye ihracatını miktar olarak yıllık bazda→ yüzde 14,5 arttırırken değer olarak → yüzde 

9,5 arttırabildi.  

 

Görüldüğü gibi ihracatta değer olarak artış, miktar olarak artışın gerisinden geliyor. 

 

Yani daha düşük fiyata daha çok mal ihraç etmeye çalışıyoruz. 

 

İthalatta ise miktar olarak → yüzde 5,9’lük bir artış varken değer olarak → yüzde 36,5 artış 

söz konusu.  

 

Bir başka deyişle, ithalat tarafında, miktara göre ithal ettiğimiz malların fiyatlarının hızla 

yükseldiğini görüyoruz.  

 

Bildiğiniz gibi, dış ticaret haddi: ihracat birim değer endeksinin, ithalat birim değer endeksine 

bölünmesi ile hesaplanıyor ve burada birçok alt kalem (imalat, yakıt, ham madde) birlikte 

değerlendiriliyor.  
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Grafikte görüldüğü gibi dış ticaret haddimizde önemli düşüşler gözleniyor. 

 

 
 

 
 

Ocak ayında görülen önemli düşüşün ana nedeni, enerji kalemindeki ithalat-ihracat birim 

değer endeks farklarından kaynaklanmıştı. 

Şubat ayında, ocak ayına göre dış ticaret haddinde bir miktar iyileşme görülse de, başta 

enerji açığımız ve ucuza yaptığımız ihracatla birlikte giderek daha pahalıya ithalata dönüşen 

yapımızın sorunlarımızın başında geldiğini görüyoruz.  

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre mart ayında 

Kocaeli’dengerçekleşen;  

*İhracat → 3 milyar 428 milyon dolar (+ % 14,7) 

*İthalat → 6 milyar 340 milyon dolar (+ % 18,6) 

 

İlk üç aylık döneme baktığımızda; 

*İhracat → 9 milyar 40 milyon dolar (+ % 13,8) 

*İthalat → 16 milyar 699 milyon dolar (+ % 24,1) 
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Reel efektif döviz kuru (mart) → 54,01 oldu. 

(Şubat → 53,92 idi.) 

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar mart ayında → 9,0769 TL  

Mart dolar → 14,5907 TL  

Dolar bugün → 14,66 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (mart) → 78,65 

(Şubat → 76,13 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar mart ayında → 14,9521 TL 

 

 

İhracatçılar, üreticiler olarak baz almamız gereken ÜFE bazlı REK.  

Buna göre; kurun mevcut durumu aştığını görüyoruz.  (fark → 0,36 puan) 

Rekabetçi kurdan uzaklaşmaya başladık. 

Enflasyona ezilmeyen ve öngörülebilir kur olmalı. 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda mart ayında; 

TÜFE → % 61,14 (aylık → + % 5,46) 

ÜFE → % 114,97 (aylık → + % 9,19) 

 

Mart’ta döviz kurları stabil devam ederken; 
Enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışların etkisini görüyoruz. 

 

ÜFE ile TÜFE arasındaki fark → 53,83 puana yükseldi. 

Emtia’dan kaynaklanan enflasyon kalksa dahi, ÜFE’deki aylık artışların TÜFE’nin üzerinde 

gerçekleşmesi, ileriye yönelik enflasyonun kalıcı olma ihtimalini arttırıyor. 

 

 

Mart ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 77,3 
(Geçen yıla göre 2,6 puan / şubat ayına göre 0,7 puan arttı.) 

 

*Kocaeli → yüzde 71 

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

 

  

Sanayi Üretimi (şubat-yıllık) →  + yüzde 13,3 

Aylık → yüzde 4,4 
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Aylık bazdaki artış → Ocak ayında gaz kısıntısı nedeniyle üretime ara verilmiş ve ivme kaybı 

olmuştu.  

Mart ayında; tarihi rekor ihracat ve kapasite kullanımlarındaki artışın mart ayı verilerine 

yansıyacağını düşünüyoruz. 

Dolayısıyla bu yıl, sanayi üretiminin ülkemizin büyümesine önemli katkı vereceğini 

düşünüyoruz. 

 

  

Sektörlerin katkısı; 
 Aylık Artış (%) Yıllık Artış (%) 

Toplam Sanayi 4,4 13,3 

İmalat Sanayi 5,1 14,4 

ARM – Ara Malı 3,2 11,9 

Dayanıklı Tüketim Malı 6,6 11,9 

Dayanıksız Tüketim Malı 5,3 18,9 

Sermaye Malı 7,6 13,3 

Orta-Yüksek teknoloji 9,9 15,2 

Yüksek teknoloji -0,6 5,2 

 

 

İşsizlik oranı (şubat) → yüzde 10,7 

(Geçen yılın aynı ayına göre 2,5 puan / ocak ayına göre 0,5 puan geriledi.) 
 

Toplam çalışan sayısı;    

2022şubat → 30 milyon 6 bin kişi  

2021şubat → 27 milyon 591 bin kişi  

2020 şubat→ 27 milyon 601 bin kişi 

2019 şubat→ 27 milyon 355 bin kişi 

2018 şubat→ 28 milyon 166 bin kişi 

2017 şubat→ 26 milyon 956 bin kişi  

 

Burada tabi, nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını 

bekliyoruz. 

 

 

Bütçe (mart) → 68,97 milyar TL açık verdi. 

*Gelirler → 155,96 milyar TL ( + %15,6) 
*Giderler → 224,93 milyar TL (+ %102,3) 

*Ocak-Mart Bütçe Dengesi→ 30,8 milyar TL oldu. 

 

Bütçe giderlerindeki artışta ve açık vermemizde; KİT’lerin sübvanse edilmesi ile mevduat ve 

katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderlerin etkisi oldu. 

 

Borç verme kalemi altında; 
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*KİT → 39,2 milyar TL 

 BOTAŞ →37,8 milyar TL 

 TCDD →650 milyon TL 

 ÇAYKUR → 430 milyon TL 

 Türkiye Taşkömürü Kurumu → 2320 milyon TL 

 Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. → 55 milyon TL 

Cari Transferler kalemi altında; 

*Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Korunmasına İlişkin Giderler → 11,7 

milyar TL  

 

Her zaman dile getirdiğimiz gibi faizlerin düşmesinin, büyük ölçüde denk bütçe tarafından 

desteklenebileceğine inanıyoruz.  

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihracata dönük yatırımlar ve döviz kazandırıcı turizm 

faaliyetleri için yeni bir kredi paketi açıklandı. 

 

İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel 

teşviklere ilave olarak TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getirildi.  

 

100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık 

bir kaynak ayırıldı. 

 

Bu kredi paketi; 

KOBİ'ler için →250 milyon lira,  

KOBİ dışı firmalar için →1,5 milyar lira limiti olan yüzde 9'a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı 

ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak. 

 

Bu kredi paketi de orta ve uzun vadede ihracat altyapısı ve ihracata dönük sanayi üretimi için 

olumlu bir uygulama. 

 

 

Ayrıca;Merkez Bankası tarafından yayımlanan İhracat Genelgesi’ne göre, Pazartesi gününden 

itibaren, ihracatçıların döviz gelirlerinin TCMB’ye satılmasına ilişkin yüzde 25 oranı, yüzde 

40’a çıkarıldı. 

 

İhracat yapımızın yoğun olarak hammadde ve sermaye malları ithalatına bağlı olduğu göz 

önüne alındığında, ihracatçılarımızın bozdurması gereken döviz oranının 

arttırılmasıfirmalarımızı zorlayacaktır.   
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Diğer taraftan;Cumhurbaşkanı tarafından KDV ile ilgili açıklanan son değişiklikler hakkında ise 

KDV Tebliğ Taslağı, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. 

• Tebliğde imalatçı-ihracatçılar için KDV iadelerini kolaylaştıran yeni düzenlemeler var. 

• İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getiriliyor. 

• Yapılan KDV indirimleri sonrasında yeni oranlar tebliğ metnine eklendi. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeleri yakından izliyoruz.  

 

Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış 

ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil birbirine bağlı birçok alanda devam ediyor. 

 

Son günlerde antrepolarda yaşanan sıkışıklıklar ile ilgili şikayetler almaya başladık.  

 

Bildiğiniz üzere AB’nin Rusya’ya uyguladığı ambargolar nedeni ile Rusya’dan hareket eden 

gemiler AB limanlarına giremiyor.  

 

Bu sebeple ülkemiz limanları ve antrepoları transit ticarette kullanılmaya başladı.  

 

Antrepolardaki doluluk oranları birkaç hafta önceye nazaran oldukça yüksek.  

 

Zaten transit ticarette son dönemde yaşanan canlılığa bu savaşında eklenmesi ile şuan 

İstanbul ve Kocaeli antrepolarının tamamen dolu olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Bu sıkışıklığın bir diğer nedeni ise kurdaki dalgalanmalar.  

 

Antrepoda bekleyen mallar son dönemde kur seviyelerine göre çekilmeye başladı.  

 

Döviz kuru yüksek olduğunda maalesef firmalarımız antrepolarda bekleyen mallarını 

çekemiyor.   

 

Bu sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığı tarafından verilen antrepo izinlerindekibürokrasi 

azaltılarak süreç kısaltılabilir veya bir yönetmelik değişikliği ile transit aktarmaların özel 

antrepolar üzerinden yapılmasına ait bir müsaade verilebilir. Bu konudaki görüşlerimizi 

TOBB’a iletmeye devam ediyoruz.” 

 

 

 

https://www.gib.gov.tr/katma-deger-vergisi-genel-tebligi-seri-no41-resmi-gazetede-yayimlanmak-uzere-cumhurbaskanligina

