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Ayhan Zeytinoğlu  

Haziran Ayı Meclisi, 15.06.2022 

 

Değerli Meclis Üyeleri,  

Saygıdeğer Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Katılımcılar ve Basın Mensupları, 

 

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

selamlıyorum. 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik verileri değerlendirerek başlamak 

istiyorum. 

 

2022 Yılı I. çeyrek büyüme oranımız →  + % 7,3 
 

  Artış (%) 

Etkisi (Puan) 

*Kaynak: Dünya 

Gazetesi 

GSYH 7,3  

Tarım, ormancılık ve balıkçılık 0,9 0,03 

Sanayi  7,4 1,64 

İmalat sanayi  7,6 1,39 

İnşaat  -7,2 -0,4 

Hizmetler  14,9 3,33 

Yerleşik hanehalklarının tüketimi    19,5 11,6 

Devletin nihai tüketim harcamaları 0,9 0,12 

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu (yatırımlar ) 1,1 0,28 

                 Makine ve Teçhizat Yatırımları 10,5  

                 İnşaat Yatırımları -9,8  

Mal ve hizmet ihracatı 16,8 Net Dış Ticaret Katkısı 

3,47 Puan (Eksi) Mal ve hizmet ithalatı 2,3 

Stoklar  -8,18 

 

İhracat, imalat sanayi ve hizmetler sektörü katkıları ile tüketim tarafında hane halkı harcamaları 

öne çıkıyor.  

 

Küresel ticarette Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı ivme kaybı öngörülüyor, dolayısıyla ikinci çeyrek 

büyüme verilerinin biraz daha yavaşlayacağını söyleyebiliriz. 

 

Bu oranla, verisi açıklanan ülkeler arasında dünya genelinde 6. Sırada, OECD ülkeleri arasında 

İngiltere’den sonra 2. Sırada yer alıyoruz. 
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2022 yılı I. Çeyrek ülkelerin büyüme oranları; 

Ülke I. Çeyrek (%) 

Suudi Arabistan 10,0 

İsrail 9,6 

İngiltere 8,7 

Filipinler 8,3 

Macaristan 8,2 

Türkiye 7,3 

Şili 7,2 

Hollanda 7,0 

İspanya 6,4 

İtalya 5,8 

Fransa 5,3 

AB 5,2 

Euro Bölgesi 5,1 

Çin 4,8 

Almanya 3,7 

Singapur 3,7 

Rusya 3,5 

Güney Kore 3,1 

Japonya -1,0 

ABD -1,5 

 

 

Mayıs ayında;  

İhracat → 18 milyar 973 milyon dolar (+ % 15,2)      (en yüksek mayıs) 

Nisan ayına göre yüzde 18,8’lik gerileme var. (Nisan → 23,4milyar dolar idi) 

Ramazan bayramı tatili nedeniyle.  

Mayıs itibariyle on iki aylık ihracatımız → 242,6 milyar dolar 

 

Hammadde ihracatı → + %18,0    (Pay → % 55,6)  

Yatırım malı ihracatı → + %24,2    (Pay → % 10,4) 

Tüketim malı ihracatı → + %6,4    (Pay → % 32,8) 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke; 

*Almanya → 1 milyar 491 milyon dolar  (+ %6,0)   

*ABD → 1 milyar 272 milyon dolar  (+ %10,4)   

*Irak → 978 milyon dolar  (+ %44,1) 

*İtalya → 949 milyon dolar  (+ %14,2) 

*İngiltere → 911 milyon dolar  (- %17,2) 

 

Avrupa Birliği → 8 milyar 10 milyon dolar (+ %17,4) 

Diğer Avrupa Ülkeleri → 2 milyar 435 milyon dolar  (+ %1,8)  

(Avrupa’nın ihracatımızdaki payı → %55 ) 
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Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri → 3 milyar 160 milyon dolar  (+%30,2) 

Kuzey Afrika Ülkeleri → 1 milyar 19 milyon dolar  (+%9,0) 

 

 

İthalat → 29 milyar 652 milyon dolar (% 43,8)  

(Nisan → 29,5 milyar dolar idi.) 

 

*Yatırım (Sermaye) malları → + %10,8 

*Hammadde (Ara mallar) → + %52,4 (dünya genelinde yaşanan fiyat artışları etkili.) 

*Tüketim malları → + %22,3   (dikkat çekici) 

 

İthalatın ihracattan hızlı artmasından; 

*Dış ticaret açığı → 10 milyar 679 milyon dolara yükseldi. (%157,0)  

(2021 Mayıs→4,2 milyar dolar idi.) 

 

 

Nisan ayında yıllık Cari Açık → 25 milyar 710 milyon dolara yükseldi.  

Aylık açık → 2 milyar 737 milyon dolar 

 

Nisan ayında tarihi rekor ihracat gerçekleştirmiştik. (Ancak ithalat daha fazla artmıştı.) 

Turizm gelirleri de artmasına rağmen, açıkta ana etken dış ticaret açığındaki yükseliş oldu.  

 

*Hizmet gelirleri → 2,7 milyar dolar   (2021 → 1,2 milyar dolar idi) 

*Dış ticaret açığı → 4,4 milyar dolar   (2021 → 1,7 milyar dolar idi) 

 

Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinin katkısının artacak olmasına rağmen, dış ticaret açığındaki 

yükselişin yıllık cari açığı arttıracağını düşünüyoruz. 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre mayıs ayında Kocaeli’den 

gerçekleşen; (eski set) 

*İhracat → 2 milyar 988 milyon dolar (+ % 31,1) 

*İthalat → 6 milyar 104 milyon dolar (+ % 25,7) 

 

İlk beş aylık döneme baktığımızda; 

*İhracat → 15 milyar 635 milyon dolar (+ % 21,4) 

*İthalat → 29 milyar 190 milyon dolar (+ % 25,3) 

 

 

Reel efektif döviz kuru (mayıs) → 55,62 oldu. 

(Nisan → 56,83 idi.) 
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Endeksin 100 olması durumunda dolar mayıs ayında → 10,0251 TL  

Mayıs dolar → 15,5325 TL  

Dolar bugün → 17,28 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (mayıs) → 83,15 

(Nisan → 80,92 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar mayıs ayında → 17,5092 TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda mayıs ayında; 

TÜFE → % 73,50 (aylık → + % 2,98) 

ÜFE → % 132,16 (aylık → + % 8,76) 

 

Enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların devam etmesi ve  

mayıs ayında döviz kurundaki artış sebebiyle enflasyondaki yükseliş devam etti. 

 

Bu artışlarla ÜFE ile TÜFE arasındaki fark → 58,66 puan 

ÜFE’den oluşacak maliyet baskısı maalesef önümüzdeki dönem TÜFE’ye yansıyacaktır.  

Dolayısıyla önümüzdeki dönem enflasyonda yükseliş potansiyeli bulunduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

Mayıs ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 78,0 

(Geçen yıla göre 2,7 puan / nisan ayına göre 0,2 puan arttı.) 

 

*Kocaeli → yüzde 71,8 

(Geçen yıla göre 1,5 puan / nisan ayına göre 0,4 puan arttı.) 

 

 

Sanayi Üretimi (nisan-yıllık) →  + yüzde 10,8  

Aylık → % 0,0  (Nisan’da ramazan olması) 

 

Yıllık bazdaki artış olumlu değerlendiriyoruz.  

 

Ayrıca, Nisan ayının Ramazan ayına denk gelmesinden; aylık bazda sanayi üretim endeksinde düşüş 

olmasındansa bir değişme olmaması, olumlu sayılabilir. 

 

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

Toplam Sanayi 0,0 10,8 

İmalat Sanayi 0,1 11,9 

ARM – Ara Malı -1,9 8,1 
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Elektrik, Gaz, Buhar -3,3 -0,4 

Dayanıklı Tüketim Malı -1,3 5,8 

Dayanıksız Tüketim Malı -0,1 18,4 

Enerji -2,5 2,4 

Sermaye Malı 7,6 13,2 

Yüksek teknoloji 23,5 30,4 

 

Sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünler kalemindeki artışlar, geleceğe yönelik yatırım ve 

büyümeyi işaret ettiğinden olumlu değerlendiriyoruz. 

 

 

İşsizlik oranı (nisan) → yüzde 11,3 

(Geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan geriledi / mart ayına göre 0,1 puan yükseldi.) 

 

Aylık bazda; 0,1 puanlık ufak bir artış olmasına rağmen, Mart’tan Nisan’a 408 bin kişilik istihdam 

artışını olumlu karşılıyoruz.  

Mevsimsel olarak, tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam artışlarının yaşanabileceği dönem. 

 

Nisan itibariyle toplam istihdam sayısı ise → 30 milyon 371 bin kişi.  

(Mart’ta toplam istihdam → 29 milyon 963 bin kişi idi.) 

Ancak nüfusumuza oranla çalışan sayımızın 45 milyon seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, bir yandan işsizlik sorunu devam ederken, bir yandan da sanayi 

kuruluşlarımızın nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanamadığını biliyoruz. 

 

Bu kapsamda, faydalanabileceğinizi düşündüğüm “Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği 

Protokolü” hakkında bilgi aktarmak istiyorum. 

 

Odalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Protokolle büyük ölçekli işletmelere ve 

KOBİ'lere nitelikli insan kaynağı sağlanması amaçlanıyor. 

 

Tüm firmalarımızı bu desteklerden faydalanmaya davet ediyorum. 

 

 

Bütçe (mayıs) → 143,97 milyar TL fazla verdi. 

*Gelirler → 317,75 milyar TL ( + %203,9)   (Olağanüstü artış) 

*Giderler → 173,77 milyar TL (+ %47,3) 

*Ocak-Mayıs Bütçe fazlası→ 124,62 milyar TL  (2021ocak-mayıs→7,5 milyar TL açık idi.) 

 

 

Vergi gelirleri → 289,71 milyar TL  (+ %213,9) 
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Alt kalemlerine baktığımızda kurumlar vergisi ödeme dönemi olması sebebiyle dikkat çekici artış; 

-Kurumlar Vergisi → 151,96 milyar TL  (+ % 505,4) 

-Dahilde alınan KDV → 17,24 milyar TL    (+ % 70,1) 

-ÖTV → 30,61 milyar TL   (+ %133,2) 

 *Petrolden alının ÖTV →  5,75 milyar TL   (+ %149,4) 

 *Motorlu Taşıtlar →  12,63 milyar TL   (+ %196,6) 

  

-İthalden alınan KDV → 43,65 milyar TL   (+ % 139,7)    (İthalat artışlarından) 

 

 

Değerli Üyeler, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan “Türkiye’nin 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu” anketinde 2021 yılında 84 firmamız yer aldı.  

(2020 → 75 firma idi.) 
 

Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu. 

 

*İlk 10 içerisinde 2 firma,  

*İlk 50 içerisinde 16 firma,  

*İlk 100 içerisinde 26 firma,  

 

Bu yıl yeni giren firmalar:  

*Yeni Elektrik Üretim A.Ş. 

*Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 

*Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş. 

*Bunge Gıda  

*MondiOlmuksanKağıt 

*BASF Türk Kimya  

*Atabay Kimya  

 

İkinci 500’den birinci 500’e yükselenler  

*CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.  

*Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

*Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.  

*BekaertKartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.  

*Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.  

*Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.  

*Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.  

 

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede →  Kocaelili firma sayısı 41 (firma merkezleri farklı illerde) 

Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda sayı 84 oluyor. 
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84 firmanın; 

*Meclis Üyesi →  14 firma (Meslek Komitesi → 9)   

*Yabancı Sermayeli →  32 firma      (2020 → 31 idi.) 

*Üretimden net satışlardan alınan pay → yüzde 27,1      (2020 → 24,2 idi.) 

*İhracattaki payı → yüzde 30,17       (2020 → 27,4 idi.) 

 

İlk 500’e girmeyi başaran firmalarımızı tebrik ediyor, gelecek yıl açıklanacak olan 2022 yılı 

sonuçlarında ise daha çok firmamızın ilk 500’e yükselmesini temenni ediyorum.  

 

 

Değerli Üyeler,  
 

9 Haziran’da, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ‘atılacak adımlar’ kapsamında basın açıklaması 

yayınlandı.  

 

İlgili kurumlara göre yapılması planlanan çalışmalar kısaca şunlar; 

 

Hazine:  

*TL’yi teşvik etmek için Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edilecek. Yeni ürün, getirileri güçlü olan 

KİT'lerin gelirlerine endeksli olacak. Sadece gerçek kişilere sunulacak GES için bugünden (15 

haziran) itibaren talep toplanıyor. 

 

BDDK: 

*Kredi büyümesini yavaşlatmak için tüketici kredisine vade sınırı getirildi, kredi kartında asgari 

tutar artırıldı.  

*Yabancı yatırımcıya tahsisli swap imkanı sunmak için çalışma yapılıyor. Daha önce yabancıların 

Türk Lirası'na erişimine getirilen sınırlama, belli kurallara bağlı olarak esnetilecek.  

 

SPK:  

*Borsa İstanbul bünyesinde Emtia Borsası kuruldu. Böylece emtia yatırımı için yurt dışına gitmek 

zorunda kalan yatırımcılar, işlemlerini yurt içinde yapabilecek. Altın sertifikası ihracı için de 

çalışmalara başladı. 

 

*Halka arzlarda komisyon indirimi geldi. Yurt dışı borsalarda halka arz için başvuran şirketler artık 

SPK'ya ihraç ücreti ödemeyecek. Yurt içinde halka arz olacak şirketler ise yabancı yatırımcıdan 

kaynak sağlarlarsa, SPK'ye ödeyecekleri kayıt ücretinde yüzde 90’a varan indirim alacak.  

 

TCMB: 

*Ticari kredilere yüzde 10 oranında uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye çıkarıldı. 

 

*Bankalar, döviz hesabına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul 

kıymet tesis edecekler.   
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*Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatılırken, faiz oranları da 

düşürüldü. (azami vade 360 gün, savunma sanayisi için azami vade 720 gün ve TL reeskont faizleri 

ise, 0-90 gün için politika faizinin 300 puan, 91-180 gün için politika faizinin 200 puan ve 181-720 

gün için politika faizinin 100 puan altında olacak.) 

 

*Bununla birlikte, TL reeskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinde uygulanmakta 

olan mevcut yüzde 40 Merkez Bankasına satış koşulana ilave olarak, firma en az yüzde 30'unu bir 

bankaya satmayı taahhüt edecek. 

 

*Firmalar, döviz satışı yaptığı toplam tutara kadar TL reeskont kredisi kullanabilecek. TL reeskont 

kredisi kullanan firmaların ilk satış işleminden itibaren bir ay süreyle satılan döviz tutarını yeniden 

satın almamayı taahhüt etmesi gerekecek. 

 

Değerli Üyeler, sözlerime son vermeden önce iki duyuru paylaşmak istiyorum 

 

Birincisi, 6 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30’da Büyükelçi Meyer-Landrut Odamıza ziyaret 

gerçekleştirecek.  

 

Hepinizi şimdiden davet ediyorum.  

 

İkinci duyurum; Odamız ve ABİGEM işbirliğinde, firmaların ihracatta başarılarının arttırılması, 

ihracatı olmayan firmaların ise ihracata başlamalarına yardımcı olmak amacıyla “Sürdürülebilir 

İhracat Serüveni” programını tekrar düzenliyoruz. 

 

Eğitimler, Odamızda fiziki olarak gerçekleştirilecektir. 

 

Başvurularınızı bekliyoruz.  

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

 

 


