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21 Eylül 2016 

Sayın Bakanım, 

 

EYLÜL ayı Meclis Toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız. HOŞ GELDİNİZ! 

 

 

Değerli Bakanım, 

 

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Bölgemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere Cerablus’a yönelik 

başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonunu desteklediğimizi belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

 

Tüm terör saldırılarının hedefi, ülkemizdeki güven ortamını sarsmak. 

 

Teröre karşı yapılan bütün hareketleri destekliyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 

 

Bayramdan önce Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından Doğu ve Güneydoğu Bölgesi için açıklanan 

140 milyar TL’lik yatırım paketini memnuniyetle karşılıyoruz. 

 

Bu paketin bölgenin yaralarını saracağına, güven ortamının tekrar inşa edilmesine katkı vereceğine ve 

yatırımların artacağına inanıyoruz. 

 

 

Sayın Bakanım, 

 

Öncelikle; yılın başından bu yana gerçekleştirdiğiniz başarılı Bütçe 

performansından dolayı size teşekkür ediyoruz. 

 

Bütçedeki bu fazla, yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesinde elimizi güçlendiriyor. 

 

Yılın kalan aylarında harcamalar tarafında temkinli olunursa, 44 yıl aradan sonra ilk defa yılı denk bütçe ile 

kapatabiliriz diye düşünüyorum. 

  

Denk bütçeyi; sanayicinin üzerindeki faiz yükünü azaltacağından ve dolayısıyla yatırımların artmasına neden 

olacağı için önemsiyoruz. 

 

Ayrıca ülkemizin kredi notu derecelendirmesinde, not düşürülmesine engel olacaktır. 
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Sayın Bakanım, 

 

Ramazan ayının arifesinde Başbakanımız Ekonomik Teşvik Paketini açıkladı. 

 

Pakette mali açıdan alınan tedbirler dikkat çekicidir. 

 

Pakette vergi borcu olanlara yönelik yapılandırmalar var. 

  

*Bu hafta başında açıkladığınız, vergi borçlarını düzenli olarak ödeyen mükelleflerin, indirimli oranda vergi 

ödeyeceğine yönelik yeni düzenlemelerin getirilecek olması bizi mutlu etmiştir.  

 

Vergisini zamanında ödeyen, dürüst mükelleflerin ödüllendirilmesi gerektiğini ısrarla söylüyorduk. Sizlere 

teşekkür ediyoruz. 

 

SGK’nın yaptığı uygulama gibi sizden beklentimiz; 3 yıl müddetle düzenli vergisini ödeyen mükelleflere, 

Gelir Vergisinde yüzde 5 ve Kurumlar Vergisinde yüzde 2 indirim sağlanmasıdır.  

 

*Yine vergi incelemesinde zaman aşımı süresinin 5 yıldan 3 yıla indiriliyor olması da bizim nezdimizde 

olumlu bir gelişmedir. 

 

Çünkü, cari yıl incelemesi ve öngörülebilirlik önemli bir kriter ve bütün dünyada trend bu yöndedir. 

 

Ancak sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen mükelleflerde, var olan 5 yılık zaman aşımı 

süresinin korunması gerektiğini düşünüyoruz.  

  

*Zaman zaman yorum farklılıkları nedeniyle vergi inceleme elamanlarının yapmış olduğu incelemelerde 

mükellefler sorunlar yaşamaktadır.  

 

Üyelerimizden gelen şikayetlerde, vergi inceleme raporlarından haberdar olmamaları nedeniyle, karşı 

savunma yapmakta zorlandıkları görülmektedir. 

 

Bunu önlemek için; vergi inceleme elemanı tarafından rapor yazıldıktan sonra, söz konusu rapor, rapor 

okuma komisyonuna geçmeden önce mükellefle paylaşılması uygun olacaktır.  

 

*Yine bütçe dengelerini gözetmek kaydıyla geçici vergi ödeme süreleri, yine yukarıdaki kıstaslara uyan 

mükellefler için 3 aydan 6 aya çıkarılabilir. 
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*Diğer taraftan; bir defaya mahsus olmak kaydıyla, bu yapılanma ile hiç alınamayacak olan vergi borçları 

toplanabilecekse, bütçesel anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. 

 

Özellikle denk bütçe yapma adına bir fırsat olarak görüyoruz. 

 

 

Sayın Bakanım, 
 

Sizlere iletmek istediğim birkaç konudan bahsetmeden önce kısaca Kocaeli sanayisi ile ilgili verileri 

paylaşmak istiyorum; 

 

*Şehrimiz → ekonomik faaliyetlerde sürekli ilk sıralarda yer almaktadır.  

 

*Türkiye imalat sanayinde aldığı pay → % 13 

 

* 2.500 firma 

 

*260’ı yabancı sermayeli 

 

*Türkiye’nin 500 büyükde 80 işletme (ilk 1000’de 132 firma) 

 

Türkiye’nin büyük işletmelerinin yüzde 13’ü Kocaeli firmalarının oluşuyor. 

 

Bu oran ilimizin imalat sanayi ve vergi oranlarıyla da örtüşüyor. 

 

*Otomotiv (%41), kimya (%27), metal (%20) 

 

*60 milyar dolar dış ticaret (%17) 

 

Bu rakam başka kurumlar tarafından daha az açıklanıyor. Örneğin FORD’un ihracatı İstanbul’dan ödeniyor. 

 

*35 liman - iskele (elleçlenen yük miktarı - 60 milyon ton)  

 

*Sanayi ve liman kenti 
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Sayın Bakanım, 

 

Kocaeli İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin %12’sini karşılayan ikinci ildir.  

 

*Tahsilatta → % 93 → birinci  

 

*Kişi başı vergi → 27.684 → birinci → devlete en fazla kazanç sağlayan il 

 

*Türkiye ortalaması → 5.175 TL 

 

Bu rakam; Odamız üyesi 582 firmamızın merkezinin, çoğunluğu İstanbul (527 firma) olmak üzere, farklı 

illerde yer almasına rağmendir.  

 

Bu firmalarımız gelir ve kurumlar vergisini, çoğunluğu İstanbul olmak üzere Kocaeli dışındaki illerde 

ödüyorlar.  

 

Kocaeli merkezli 1.464 firmanın toplam karı 3,4 milyar TL iken, sadece İstanbul merkezli 527 üyemiz 

firmanın toplam karı 6,2 milyar TL’dir.  

 

Bu istatistikten; İstanbul’un Kocaeli’ne ödenen verginin iki katını sadece Kocaelili firmalardan aldığı 

görülmektedir.  

 

Nitekim, Kocaeli vergi gelirlerinde İstanbul’dan sonra ikinci sıradayken, gelir ve kurumlar vergisinde 6’ıncı 

sıraya geriliyor.  

 

Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. 

 

Büyükşehir Belediyemizin bir başka kaybı da; İlimiz ülkemize en fazla kazanç sağlayan il olmasına rağmen, 

kişi başına harcanan miktar 2.693 TL’dir. Oysa Türkiye ortalaması 6.426 TL’dir. 

 

 

Sayın Bakanım, 

 

Bu firmalarımız Kocaeli’nin kaynaklarını kullanıyor, atıklarını İlimizde bertaraf ediyor.  

 

Bir sanayi kenti olan ilimizin, kamuoyu algısı da ne yazık ki olumsuz oluyor. 
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Bu sanayi kuruluşlarımızın çalışanları şehrin alt yapısını kullanıyor. 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinden yararlanıyor. 

 

Biz şirketlerin merkezlerini üretimlerini yaptıkları illere taşımalarını bekleyemeyiz. 

 

Ancak, vergilerini üretimini yaptıkları il içerisinde ödeyebilirler. 

  

Buradan elde ettiğimiz gelirin, İlimizin ihtiyacı olan alt yapı yatırımlarının tamamlanmasında kullanılmasını 

istiyoruz. 

 

İlimizdeki en önemli sorunlardan biri de konut ısınmasından kaynaklı hava kirliliğidir. Bunu doğalgaz 

kullanarak engel olabiliriz. 

 

İlimizdeki birçok büyük kavşak yatırımının en az yüzde 50’si, vergi veren sanayicilerimizden finansman 

aktarılarak yapılmaktadır.  

 

Kalan kısmı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.  

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Karayollarının yapması gereken yatırımları yapıyor. 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyemize buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. 

 

Talep ettiğimiz Belediyelere genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin mevzuatta yapılacak 

düzenleme ile sanayi kuruluşları şehre verdikleri yüke karşılık, şehre katkıları olacak.   

 

 

Gelir ve Kurumlar Vergisinin yerel ekonomiye dönüşünden kaynaklanan eşitsizliklere 

değindikten sonra, bir de ilimizin dolaylı vergiler açısından analizini yapmak istiyorum. 

 

2015 yılında İlimizin sadece akaryakıttan ödediği ÖTV miktarı 23,8 milyar TL’dir. 

 

Biliyorsunuz Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyükşehir belediyeleri, ÖTV’den pay alamıyorlar. 

  

Biz burada Büyükşehir Belediyelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı paya, akaryakıttan alınan özel 

tüketim vergisinin (ÖTV) de dahil edilmesini istiyoruz. 
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Akaryakıtın yükünü bu şehir çekiyor. Nimetlerinden de faydalansın istiyoruz. 

  

Bu kapsamda sizlerin desteğini bekliyoruz. 

 

 

Sayın Bakanım, 

 

Bildiğimiz kadarıyla, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin bizi ilgilendiren Kurtköy-Akyazı kesiminin ihalesi 

yapıldı. İnşaatı başladı. 

 

Memnuniyet duyuyoruz. 

 

Hükümet programında yer alan Yalova-İzmit Otoyolu Projesi, 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesi 

planlanıyor. 

 

Biz bu projenin hızlandırılarak, 2017’de ihale edilmesini talep ediyoruz.  

 

Çünkü, İzmit-Osman Gazi Köprüsü arası 46 km ve 26 trafik ışığı vardır. 

 

Şehirlerarası yol şehir içi minibüs yoluna dönmüştür. 

 

D130 karayolu mevcut trafiği taşıyamamaktadır. 

 

 

Sayın Bakanım, 

 

TOBB, Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 2010 yılında başlatılan kısa adı UMEM olan 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi ile amacımız mesleksiz insanları meslek sahibi yapmaktır. 

 

Ancak projenin başından beri kursiyer bulmakta zorluk çektik. 

 

Proje kapsamında bir takım değişiklikler yapılarak yine TOBB’nin önderliğinde çalışmalarımız devam ediyor.   

 

İşsizlik oranımız son dönemlerde artışa geçerken, misafir ettiğimiz 3 milyona yakın Suriyelinin de yapılan 

çalışmalarda büyük çoğunluğunun ülkemizde kalıcı olduğunu biliyoruz. 
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Güvenlik ve topluma uyum açısından, özellikle Suriyeli gençlerin, benzer şekilde meslek edindiren 

eğitimlere tabi tutularak iş hayatına katılmaları çok önemlidir.  

 

Ayrıca Suriyeli kadınların da mutlaka iş hayatına girmeleri gerektiğini düşünüyorum. 

 

Bir an önce mültecilerle ilgili bir Bakanlığın oluşturulmasını öneriyoruz. 

 

 

Sayın Bakanım, 

 

Konuşmamın başında Türkiye Kimya Sanayi üretiminin % 27’sini ilimizde gerçekleştirildiğini söylemiştim. 

 

Kimya sanayisinin hammaddesi olan akaryakıt dışı kimyasalların büyük çoğunluğu, İlimizdeki limanlardaki 

antrepolardan ülkeye girmektedir. 

 

Antrepo Rejimi’ne göre; antrepoya giren mal için, mal Türkiye’de serbest dolaşıma girmemiş olduğundan 

herhangi bir teminat ya da vergi uygulaması yapılmaması gerekir.  

 

Ancak ülkemizde, ürünler antrepoya girerken de, sonradan millileştirerek Türkiye’ye girerken de teminat 

alınmaya başlanmıştır.  

 

Yani çift teminat uygulaması vardır. 

 

İlaveten; millileşme öncesi antrepoya girerken mal bedeli üzerinden yüzde 10 olan teminat, yüzde 120’ye 

çıkarılmıştır. 

 

Bu durum firmalarımızın rekabet gücümüzü azaltmaktadır. 

 

Konu Gümrük Bakanlığımıza defalarca iletilmiş, ancak görüşmelerde konu sizin Bakanlığınıza 

yönlendirilmiştir. 

 

Biz söz konusu uygulanan teminat oranının, hiç değilse aynı şekilde yüzde 10 olarak uygulamaya devam 

etmesini talep ediyoruz. 

 

 

Sayın Bakanım, son olarak; 

 

Sizlere özel bir teşekkürümüzü iletmek istiyoruz. 
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Engelli vatandaşlarımızın kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmelerini ve aynı zamanda 

ekonomiye de katkıda bulunmaların sağlamak amacıyla kurduğumuz BİZİMKÖY Engelliler Üretim 

Merkezimiz Odamızın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri. 

 

BİZİMKÖY’de bugün 90 engelli arkadaşımız (23’ü zihinsel, 33’ü işitme, kalan diğer engelli) istihdam ediliyor. 

 

Birçok ödülleri olan BİZİMKÖY projemiz en son 2015 yılında; WCF’in (Dünya Odalar Federasyonu) 

düzenlediği Odalar yarışmasında, 39 ülkenin 79 projesi ile yarışarak “En İyi İstihdam Yaratma/ İş Geliştirme” 

kategorisinde birinci oldu. 

 

Sayın Bakanım, BİZİMKÖY’ün Kamu Yararına Vakıf Statüsünü kazanmamız ile ilgili dosyamız sizin imzanız ile 

Bakanlar Kuruluna onay için gönderildi. 

 

Sizin şahsınızda Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Adnan Ertürk’e de teşekkür ederiz. 

 

Sizden Bakanlar Kurulu onayının bir an önce çıkması için desteklerinizi talep etmekteyiz. 

 

 

 

Sözlerime son verirken, tekrar Meclis Toplantımıza katılarak bizleri 

onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla 

selamlıyorum.  


