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Ayhan Zeytinoğlu, 18.01.2023 

Ocak Ayı Meclis Toplantısı-Ekonomi-Aylık Faaliyet 

 

Sayın Başkan, 

Değerli Meclis Üyeleri,  

Saygıdeğer Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Katılımcılar ve Basın Mensupları, 

 

Ocak ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve KSO Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

 

Her ay olduğu gibi, ekonomik verileri değerlendirerek başlamak istiyorum. 

 

Aralık ayında;  

İhracat → 22 milyar 915 milyon dolar (+ % 3,1)    (en yüksek aralık) 

İthalat → 33 milyar 295 milyon dolar (+ % 14,6) (en yüksek) 

Dış ticaret açığı → 10,4 milyar dolar (+ % 52,0)   

 

En fazla ihracat yaptığımız ülkeler (1 milyar doların üzerinde olanlar)  

*Almanya → 1 milyar 806 milyon dolar  (+ %1,6)   

*ABD → 1 milyar 380 milyon dolar  (- %9,0)  

*Rusya → 1 milyar 314 milyon dolar  (+ %122,4)    (2022 tamamı (8. Sırada) → 9,3 milyar dolar) 

*Irak → 1 milyar 150 milyon dolar  (- %1,1) 

*İngiltere → 1 milyar 64 milyon dolar  (- %20,3)   

*İtalya → 1 milyar 46 milyon dolar (- %9,5) 

*Fransa → 1 milyar 46 milyon dolar (+ %4,1) 

 

Tüm yıla bakarsak;  

2022 yılı ihracatımız → 254 milyar 210 milyon dolar (+ % 12,9)  (OVP Hedefi → 255 milyar dolar) 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke; 

*Almanya → 21 milyar 145 milyon dolar  (+ %9,5)   

*ABD → 16 milyar 882 milyon dolar  (+ %14,7)   

*Irak → 13 milyar 753 milyon dolar  (+ %23,6) 

*İngiltere → 13 milyar 10 milyon dolar (- %5,1) 

*İtalya → 12 milyar 352 milyon dolar (+ %7,7) 
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Avrupa Birliği → 103 milyar 104 milyon dolar (+ %10,8)     (AB ile dış tic. fazlası → 9,8 milyar dolar) 

Diğer Avrupa Ülkeleri → 36 milyar 828 milyon dolar  (+ %17,0)  

(Avrupa’nın ihracatımızdaki payı → %55 ) 

 

İthalat → 364 milyar 395 milyon dolar (%34,3)   

(2021 → 271,4 milyar dolar idi.) 

*Yatırım (Sermaye) malları → + % 12,8 

*Hammadde (Ara mallar) → + % 39,5  

*Tüketim malları → + %22,2 (dış ticaret açığının azaltılması noktasında bu kalem dikkatle izlenmeli) 

 

*Dış ticaret açığı → 110 milyar 186 milyon dolar. (%138,4)  

(2021 → 46,2 milyar dolar idi.) 

 

 

Kasım ayında yıllık Cari Açık → 44 milyar 988 milyon dolara yükseldi. 

Aylık açık → 3,6 milyon dolar 

 

*Hizmet gelirleri → 3 milyar 683 milyon dolar  (2021 kasım → 1,8 milyar dolar idi.) 

*Dış ticaret açığı → 7 milyar 122 milyon dolar   (2021 kasım → 3,5 milyar dolar idi.) 

 

Aralık ayında dış ticaret açığındaki yükseliş cari açığa yansıyacaktır.  

Ancak hizmet gelirlerinin de 2021 yılının üzerinde gerçekleşecek olmasıyla; 

2022 yılını 47 milyar dolar düzeyinde cari açıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz. 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre aralık ayında Kocaeli’den 

gerçekleşen;  

*İhracat → 3 milyar 378 milyon dolar (- % 3,5)  

*İthalat → 6 milyar 182 milyon dolar (+ % 13,5) 

 

Yılın tamamına baktığımızda; 

*İhracat → 37,7 milyar dolar (+ % 12,5)   

Türkiye ihracatındaki payı → % 14,84   (2021→ % 14,89 idi.) 

 

*İthalatımız ise → 71,2 milyar dolar (+ % 20,3)   

Türkiye ithalatındaki payı → % 19,5  (2021 →  % 21,8 idi.) 

 

*Kocaeli dış ticaret hacmi → 108,9 milyar dolar (+ % 17,4)  

Türkiye dış ticaretindeki payı → % 17,6   (2021 →  % 18,6 idi.) 
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Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, OECD verilerine göre dış ticarette 37. sıradayız.  

(2021 → 39. sıra)  

 

 

Reel efektif döviz kuru (aralık) → 54,66 oldu. 

(Kasım → 55,74 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar aralık ayında → 12,1408 TL  

Aralık dolar → 18,6370 TL  

Dolar bugün → 18,79 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (aralık) → 86,81 

(Kasım → 89,7 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar aralık ayında → 22,8626 TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda aralık ayında; 

TÜFE → % 64,27 (aylık →  % + 1,18) 

ÜFE → % 97,72 (aylık →  % - 0,24) 

 

Enflasyonda baz etkisiyle hızlı gerilemeler görülebileceğini bekliyorduk. 

ÜFE’deki gerileme → Enerji maliyetlerindeki kasımda başlayan yavaşlamanın etkisi. 

 

Önümüzdeki birkaç ay daha hem ÜFE hem TÜFE’de geçen yılki yüksek oranlardan kaynaklı baz 

etkisinin devreye girecek olmasıyla gerilemeler görebiliriz. 

 

 

Aralık ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 76,5 

*Kocaeli → yüzde 72,0 

 

Yılın tamamına baktığımızda; 

Türkiye → yüzde 77,2   (2021’in 0,6 puan üzerinde /  2021 → % 76,6 idi.) 

Kocaeli → yüzde 71,6   (2021’in 0,7 puan üzerinde /  2021 → % 70,8 idi.) 

 

 

Sanayi Üretimi (kasım-yıllık) →   % - 1,3  

Aylık → % - 1,1 
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Sektörler;  
 Yıllık Artış (%) Aylık Artış (%) 

Toplam Sanayi -1,3 -1,1 

Sermaye Malı 18,3 -1,1 

Orta-Yüksek teknoloji 6,0 -2,8 

Yüksek teknoloji 49,7 11,0 

 

Sanayi üretimindeki gerilemeye rağmen katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırımları işaret 

eden sermaye malı üretimi, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artışlar değerli. 

 

 

İşsizlik oranı (kasım) → yüzde 10,2 

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

 

Ekim’den kasıma; 

Çalışabilir Nüfus → 79 bin kişi arttı. 

İşgücüne katılanlar → 308 bin kişi arttı. 

İstihdam edilenler → 285 bin kişi arttı. 

 

Kasım itibariyle toplam istihdam sayısı → 31 milyon 574 bin kişi. (İlk defa) 

Tabi nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. 

Burada, ülkemize yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağını biliyoruz. 

 

 

Bütçe (aralık) → 118 milyar 617 milyon TL açık verdi. 

*Gelirler → 255 milyar 199 milyon TL ( + %96,7)  

*Giderler → 373 milyar 816 milyon TL (+ %31,3)  

 

2022 yılı tamamında; 

*Gelirler → 2 trilyon 802,3 milyar TL (+ %99,9)      

*Giderler → 2 trilyon 941,4 milyar TL (+ %83,4)      

*Bütçe açığı → 139,06 milyar TL    

 

Gelirler alt kalemleri; 

Vergi gelirleri → 2 trilyon 353,3 milyar TL  (+ %102) 

Vergi gelirlerinin alt kalemleri; 

- Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler → 863,90 milyar TL  (+ % 117,3) 

 -Gelir Vergisi → 356,45 milyar TL    (+ % 62,3) 

 -Kurumlar Vergisi → 507,45 milyar TL    (+ % 185,1) 
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-Dahilde alınan Mal ve Hizmet Vergileri → 678,63 milyar TL    (+ % 79,8) 

 -Dahilde Alınan KDV → 175,13 milyar TL   (+ %41,9) 

-ÖTV → 419,79 milyar TL   (+ %104,4) 

              *Petrolden alının ÖTV → 76,76 milyar TL   (+ %145,3) 

              *Motorlu Taşıtlar →  167,14 milyar TL   (+ %151,8) 

-İthalden alınan KDV → 578,96 milyar TL   (+ % 121,1)    (İthalat artışlarından) 

 

Giderler alt kalemleri; 

-Cari Transferler → 1 trilyon 126,2 milyar TL  (+ %79,7) 

-Mal ve Hizmet Alım Giderleri → 257,07 milyar TL  (+ % 92,6) 

-Sermaye Giderleri → 276,40 milyar TL  (+ % 110,5) 

-Borç Verme → 209,94 milyar TL  (% 105,9) 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bildiğiniz gibi, 11 Ocak’ta Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati tarafından “Hazine 

Destekli Kefalet Sistemi Yatırım Destek Paketi” açıklandı. 

 

200 milyar TL’lik Hazine destekli kefalet karşılığı → 250 milyar TL’lik yeni kredi paketi 

 

*Paket 14 ayrı destek kaleminden oluşuyor. 

 

Açıklanan destekler arasında yer alan konular; 

*imalat sanayi,  

*işletme giderleri,  

*döviz kazandırıcı faaliyetler,  

*yatırım finansmanı,  

*EYT,  

*yeşil dönüşüm ve  

*enerji.  

 

*Destekten faydalanmak isteyen işletmeler, ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak.  

 

*En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. Grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. Grup 

firmalarına destek verilmeyecek.  

 

*Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak.  



6 
 

*İnşaat kredi kullanımlarında inşaat şirketlerinin dernek üyelikleri ön plana çıkarılmıştı. TOBB 

olarak konuya müdahale ederek bu uygulamayı düzelttirdik. 

 

*Bankalar ile yaptığımız görüşmelerde uygulamanın henüz net olmadığını öğrendik. 

 

Sağlanan bu kredi imkânlarının, yatırım ve istihdamın artması noktasında önemli bir kaldıraç görevi 

göreceğine inanıyoruz.  

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Aylık faaliyetleri sizinle daha önce paylaştığımız için faaliyetlere değinmiyorum.  

 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  


