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Ayhan Zeytinoğlu 

Ocak Ayı Meclis Toplantısı, 20 Ocak 2021 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

Ocak ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Geçtiğimiz ay hem iyi hem de hüzünlü olaylar yaşadık.  

 

1. Meclis Üyemiz ve Plastikçiler OSB Başkanı değerli büyüğümüz Osman ERKAN’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan 

rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.  

 

 

2. TOBB tarafından düzenlenen “2020 yılı Türkiye’nin En hızlı büyüyen şirketleri” ödüllerindeki ilk yüz şirket arasına 3 

üye firmamız girdi. 

 

*Olmetsan Metal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (8.) 

*Bufalo Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (69.) 

*SAMM teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş. (81.) 

 

Kendilerini buradan kutluyoruz. 

 

 

3. Ayrıca, 11. Komite Başkanımız Tuğba Koç’un Genel Müdürü olduğu Onko İlaç San. A.Ş. firması, Sağlık Bakanlığı 

denetimini başarı ile tamamlayarak “Aşı Üretim Yetkinlik Onayını” aldı.  

 

Kendilerini buradan kutluyoruz. 

 

 

4. Bir güzel haberde, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Bahar Alan’ın kurucu genel müdürü olduğu Nova 

Vera Zeytinyağı firması dünyada ilk 10’a giren tek Türk zeytinyağı markası oldu.  

 

Kendisini bu büyük başarısından dolayı sizlerin huzurunda tekrar tebrik eder başarılarının devamını dilerim. 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Aralık ayında;  

İhracat → 17 milyar 844 milyon dolar (+ % 15,97)    (tüm zamanların en yüksek değeri) 

İthalat → 22 milyar 411 milyon dolar (+ % 11,75) 

Dış ticaret açığı → 4,6 milyar dolar (- % 2,17)   
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Tüm yıla bakarsak; 

 

2020 yılı ihracatımız → 169,5 milyar dolar (- % 6,2)   (2019 → 180,9 milyar dolar idi.) 

(2020 YEP Hedefi → 165,9 milyar dolar) 

 

Salgın nedeniyle, küresel ticaretteki talep daralmasına rağmen gerçekleştirdiğimiz ihracat performansımız olumlu. 

Salgının ilk aylarında ihracatta ciddi gerilemeler yaşanmıştı. 

(Nisan → -%41,5  / Mayıs → - %41 )  

Hatırlayacaksınız bu aylarda, salgınının Avrupa’ya da kaymasıyla buradaki talep daralması ve komşu ülkelerimizle 

gümrük kapılarında karantina önlemleriyle aksaklıklar yaşanmıştı. 

Bunlar, ihracatımıza olumsuz yansıdı. 

 

Haziran ayıyla birlikte ihracatımızda iyileşmeler başladı. 

Tabi burada, ihracatımızın yarısını gerçekleştirdiğimiz bilhassa Avrupa pazarının nispeten yavaş toparlanıyor olması 

toparlanma hızımızı etkiledi. 

Yılın son çeyreğinde pandemi öncesi potansiyel yakalayarak, ekim ve aralık aylarında 17 milyar doları aştık. 

(Ekim → 17,3 milyar dolar /  aralık → 17,8 milyar dolar)  

2021 yılında hedefimiz birkaç ayda olsa aylık 20 milyar dolarlık ihracat rakamını geçebilmek.  

Burada rekabetçi kurun da ihracatı desteklediğini görüyoruz. 

 

2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız beş ülkeden yalnızca ABD’ye ihracatımız artmış. 

*Almanya → 15,9 milyar dolar ( - %3,8) 

*İngiltere → 11,2 milyar dolar ( - %0,3) 

 *Irak → 9,1 milyar dolar ( - %10,6) 

*İtalya → 8,1 milyar dolar ( - %17,1) 

*ABD → 10,2 milyar dolar ( + %13,5) 

 

*2020 yılı ithalat → 219,4 milyar dolar (+ % 4,3)     (2019 → 210,3 milyar dolar) 

İthalat, yüksek kur ve gümrük vergilerindeki artışa rağmen yükseldi.  

İthalat artışında otomotiv ve altın ithalatının etkilerini görüyoruz. 

Otomotiv ithalatı → + %52,7    (2019 → 10 milyar dolar / 2020 → 15,3 milyar dolar) 

Altın ithalatı → + %98,9     (2019 → 13,4 milyar dolar / 2020 → 26,6 milyar dolar) 

İthalat alt kalemlerine baktığımızda (ocak-aralık); 

*Hammadde (Ara mallar) → 162.9 milyar dolar (+ %0,26) 

*Yatırım (Sermaye) malları → 31,8 milyar dolar (+ %22) 

*Tüketim malları → 24,1 milyar dolar (+ %13,6) 

 

*2020 yılı dış ticaret açığı → 49,9 milyar dolar (+ % 69,1)   (2019 → 29,5 milyar dolar idi) 

Bu açık 2020 yılında cari açığın yükselmesine neden olacaktır.  

Ancak turizm gelirlerinin toparlanarak normal seviyelerine erişmesiyle cari açık tekrar yönetilebilir seviyelere 

gerileyecektir. 
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Değerli Üyeler,  

 

Çin’in artan ihracatı ve hat sahiplerinin gemi sayılarını azaltması nedeni ile Çin’den Avrupa’ya taşımalarda maliyetler 

arttı.  

 

Bu durum Türkiye’yi lojistikte daha avantajlı hale getiriyor.  

 

Bunu fırsata çevirerek önümüzdeki dönemde ihracata daha da fazla ivme kazandırabiliriz.  

 

Ancak ihracatçılarımızın konteyner bulamama sıkıntıları yaşadığını da biliyoruz.  

 

Konteyner üreticilerine teşvik verileceği konusunda Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan bir açıklama yaptı. 

Umarım bu sorun bir an önce çözülür. 

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre aralık ayında Kocaeli’den gerçekleşen; 

*İhracat → 2 milyar 976 milyon dolar (+ % 12,3)  (Aylık bazda rekor seviye) 

*İthalat → 4 milyar 595 milyon dolar (+ % 11,5) 

 

Yılın tamamına baktığımızda; 

*İhracat → 26,3 milyar dolara (- % 9,5)   

Türkiye ihracatındaki payı → % 15,5   (2019→ % 16,1 idi.) 

 

*İthalatımız ise → 42,8 milyar dolar (+ % 5,4)   

Türkiye ithalatındaki payı → % 19,5  (2019 →  % 19,3 idi.) 

*Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacmi → 69,1 milyar dolar (- % 0,8)  

Türkiye dış ticaretindeki payı → % 17,8   (2019 →  % 17,8 idi.) 

 

 

Kasım ayında yıllık Cari Açık → 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi  

Aylık → 4 milyar 63 milyon dolar açık verdik. 

 

Bu açığın temelinde dış ticaret açığındaki artış ile hizmet gelirlerinin katkısının azalması var. 

*Dış ticaret açığı (2019 kasım → 944 milyon dolar / 2020 kasım → 3,8 milyar dolar) 

*Hizmet gelirleri  (2019 kasım → 2 milyar dolar / 2020 kasım → 555 milyon dolar) 

 

 

Ocak-kasım dönemi 

Dış ticaret açığı (2019 → 13,1 milyar dolar / 2020 → 34,5 milyar dolar) 

Hizmet gelirleri (2019 → 33,7 milyar dolar / 2020 → 7,1 milyar dolar) 
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Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz rekor ihracatla dış ticaret açığı 2019 yılına göre yüzde 2.2 geriledi. 

Bu gelişme aralık cari açığına olumlu yansıyacaktır.  

Ancak pandemi sebebiyle aralık ayında da turizm gelirlerinin 2019 yılının gerisinde kalacak olması sebebiyle cari 

açıktaki yükseliş devam edebilir. 

2020 yılını 39 milyar dolar düzeyinde cari açıkla kapatabiliriz. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (aralık) → 62,34 oldu. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar aralık ayında → 5,4319 TL  

Aralık dolar → 7,7189 TL idi. 

Dolar bugün → 7,46 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (aralık) → 73,97  

Kasım REK (ÜFE) → 71,38 idi. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar aralık ayında → 6,4289  TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda Aralık ayında; 

TÜFE → % 14,60 (aylık → + % 1,25) 

ÜFE → % 25,15 (aylık → + % 2,36) 

Kurdaki yavaşlamaya rağmen enflasyon yükseldi. 

ÜFE’deki yüksek seviyeler maliyet artışıyla TÜFE’yi de etkiliyor. 

Yılbaşında açıklanan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerine yansıyacaktır. 

Ancak ocak ayından itibaren baz etkisiyle enflasyonun düşmeye başlayacağını düşünüyoruz. 

 

Aralık ayı kapasite kullanım oranı 

*Türkiye → yüzde 75,6  

*Kocaeli → yüzde 70,8 

  

Yılın tamamına baktığımızda; 

Türkiye → yüzde 71,9 (2019'un → 4 puan gerisinde) 

Kocaeli → yüzde 66,7 (2019'un → 3,7 puan gerisinde) 

 

Bu yıl kapasite kullanım oranları, pandemi sebebiyle maalesef geçmiş yılların çok gerisinde kaldı. 

(2017 → %78,5  /  2018 → %76,8  /  2019 → %75,9  /  2020 → %71,9) 

 

 

Sanayi Üretimi (kasım-yıllık) →  + yüzde 11,0  

(2018 yılından itibaren en yüksek yıllık artış.) 

Aylık → + yüzde 1,3 
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Yıllık artış hızındaki yükselişi çok olumlu karşılıyoruz.  

2020 yılının son çeyreğinde güçlü bir üretim performansı ile devam ediyoruz. 

Aralık’ta gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artıştan; Aralık’ta da üretim artışının 

devam edeceğini düşünüyoruz. 

Buradan son çeyrek ekonomik büyüme oranlarına sanayiden güçlü katkı geleceğini görebiliyoruz. 

 

Yıllık artışa sektörlerin katkısı; 

-İmalat sanayi → % 11,6 

-Ara malı → % 13,1  

-Sermaye malı → %12,4  

-Dayanıklı tüketim malı → % 22,2   

-Dayanıksız tüketim malı → % 7,5  

-Orta yüksek teknoloji ürünler → % 15,8  

 

-Yüksek teknolojili ürünler yıllık → % 13,8   

(aylık artış → % 13,7. Bu artışın kalıcı hale gelmesi temennimiz.   

 

 

İşsizlik oranı (Ekim) → yüzde 12,7 

(Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan geriledi / Bir önceki ay ile aynı seviyede) 

 

Ekim ayında 2019 yılının aynı dönemine göre; 

Çalışabilir nüfus → 1 milyon 179 bin kişi arttı. (2019 →61 milyon 756 bin kişi / 2020 → 62 milyon 935 bin kişi) 

-İşgücüne katılım → 1 milyon 288 bin kişi geriledi. (2019 →32 milyon 740 bin kişi / 2020 → 31 milyon 452 bin kişi) 

-İstihdam edilenler → 896 bin kişi geriledi. (2019 →28 milyon 343 bin kişi / 2020 → 27 milyon 447 bin kişi) 

-İşsiz sayısı → 391 bin kişi geriledi. (2019 →28 milyon 343 bin kişi / 2020 → 27 milyon 447 bin kişi) 

 

Eylül’den ekime aylık baktığımızda 260 bin kişilik istihdam kaybında; sanayi ve inşaat sektöründe istihdam artışı oldu. 

-Sanayi → 67 bin kişi arttı.  

-İnşaat → 9 bin kişi arttı. 

-Tarım → 297 bin kişi geriledi.  

-Hizmetler → 40 bin kişi geriledi. 

 

Çalışan sayılarımıza baktığımızda 2018’den 1 milyon 423 kişi daha az. Dikkat etmemiz gereken veri çalışan sayısı 

olmalı. 

 

Bütçe (Aralık) → 40,69 milyar TL açık verdi. 

*Gelirler → 97,56 milyar TL (+ %34,0) 

*Giderler → 138,25 milyar TL (+ %32,2) 

 

2020 yılı tamamında bütçe açığı → 172,7 milyar TL   (2019 → 124,7 milyar TL idi.) 

(2020 bütçe açığı YEP Hedefi → 239,2 milyar TL)  
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*Gelirler → 1 trilyon 29,5 milyar TL (+ %17,6)     (YEP Hedefi → 973,1 milyar TL) 

*Giderler → 1 trilyon 202,2 milyar TL (+ %20,2)     (YEP Hedefi → 1 trilyon 212,3 milyar TL) 

 

Giderlerdeki artışı enflasyon oranının altında tutmak önemli. 

Ancak bu yıl Covid-19’un etkilerinin azaltılmasına yönelik teşvikler bütçe açıklarında yükselişe neden oldu.  

 

 

Gelirler tarafında; 

Vergi gelirleri → + %23,6   (2019 → 673,8 milyar TL   /  2020 → 833,1 milyar TL ) 

2020 yılı vergi gelirlerinde dolaylı vergilerin oranı → % 68,4 

 

Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; 

 

*Dahilde alınan KDV → + % 29,0    (2019 → 55,5 milyar TL   /  2020 → 71,5 milyar TL ) 

 

*İthalden alınan KDV → + % 27,1    (2019 → 125,3 milyar TL   /  2020 → 159,2 milyar TL ) 

 

*ÖTV gelirleri →  + % 40,9     (2019 → 147,1 milyar TL   /  2020 → 207,3 milyar TL ) 

 -Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV →  + % 237,5    (2019 → 13,8 milyar TL   /  2020 → 46,6 milyar TL ) 

 

 

Kocaeli vergi gelirleri de açıklandı. 

Kocaeli İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin %9,66’sını karşılayan üçüncü il (2020 yılı) 

 

İlimiz, 2020 yılında 90 milyar 447 milyon TL vergi ödemiştir. (2019 → 71 milyar 555 milyon TL) 

Sıralamamızda bir değişiklik olmadı. 

 

Şuan nüfusumuzu tahmini arttırarak hesaplamalarımızı paylaşacağım 

Şubat Meclisimizde 2020 nüfusu açıklandığında size daha net rakamlar vereceğim.  

 

*70 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. (Geçen yıl 69 idi) 

*Kocaeli’de kişi başına ödenen vergi → 45 bin 111 TL'dir. (TR → 36 bin 638) (Nüfus tahmini) 

 

 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 

 

AB ve İngiltere Brexit sonrası ticaret konusunda anlaştı. (24 Aralık) 

Bildiğiniz gibi Birleşik Krallık 31 Aralık 2020 itibarıyla AB üyeliğinden ayrıldı.  

4 yıldan fazla bir süredir devam eden Brexit ve sonrasında AB ve BK’nin yeni bir anlaşma imzalaması süreci sonunda 

mal ve hizmet ticaretini içeren bir anlaşmaya varılması önemli bir gelişme oldu.  
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Artık, AB ve BK pazarı farklı pazarlar oluşturuyor.  

BK artık kendi ticaret anlaşmalarını müzakere edip sonuçlandıracak.  

Regülasyonlarda AB’den farklı norm ve standartları uygulamaya koyabilecek. 

Eğer anlaşmasız Brexit olsa idi, en fazla etkileyeceği tarafların başında AB’den sonra Türkiye gelecekti.  

Bu bakımdan anlaşmanın sağlanması özellikle Türk ihracatçıları için önemliydi.  

 

 

Birleşik Krallık’ın AB’den resmen ayrılmasının hemen arkasından BK ile Türkiye arasında uzun zamandır 

görüşmeleri yapılan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) da 2020’nin son günlerinde imzalandı. (29 Aralık) 

 

Brexit sonrası; hemen ertesi gün ilk STA’nın ülkemizle yapılması bize verdikleri değeri gösteriyor. 

STA’nın tam zamanında imzalanıp hayata geçirilmesi konusunda çabaları ve başarılı çalışmaları için Ticaret Bakanımız 

Sayın Ruhsar Pekcan’a teşekkür ediyoruz.  

 

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulamaya geçen bu anlaşma ile ihracatçılarımız Birleşik Krallığa daha önce AB ile olan 

Gümrük Birliği çerçevesinde yaptıkları gibi ihracatlarına devam edebilecekler.  

Birleşik Krallık, Türkiye için çok önemli bir ticaret partneri.  

En çok ihracat yaptığımız ikinci ülke ve en fazla ithalat yaptığımız dokuzuncu ülke.  

Serbest ticaret anlaşması bu ticaretin devamlılığını sağlayacak.  

Böylece, yine gümrük birliğinde olduğu gibi tarife ve kotasız ticaret söz konusu olabilecek.  

Ancak gümrük birliği geçerli olmadığı için menşe şehadetnamesi gibi bürokratik prosedürler de ticarette uygulamaya 

koyulacak. 

İki ülke arasında ticari ilişkinin hizmetler ve tarım gibi diğer sektörlere de genişletilmesi için ticaret anlaşması 

müzakereleri yeni dönemde de devam edecek. 

Buna göre ikinci aşamada Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkiyi hizmetler, dijital gündem, tarım gibi 

alanları kapsayacak şekilde genişletmek mümkün olacak.  

Türkiye’nin Birleşik Krallık ile ticaret anlaşması imzalaması AB ile gümrük birliğinin güncellenmesi sürecini de 

hızlandırabilir.  

Bu da ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşılması ve dış yatırımlar açısından son derece olumlu olacaktır. 

Ama fiiliyatta sorunlar yaşanabilir.  

Bu sebeple GB’nin güncellenmesi çok önemli.  

Önümüzdeki günlerde STA ve GB farkını BK ihracatçıları bize anlatacaklar. 

 

Portekiz AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı. (2 Ocak) 

Almanya’nın 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yürüttüğü AB Konseyi Dönem Başkanlığı, 1 Ocak 2021 

itibarıyla Portekiz’e geçti.  

 

AB ile olan ilişkilerimizde bir hızlanma var. Bizim pozitif adım olarak vize serbestisi kriterlerini 26-27 Mart tarihindeki 

Liderler Zirvesi’ne tamamlamamızın, GB güncellenmesi ve ülkemize yatırım çekmek için çok önemli olduğunu 

düşünüyoruz.  

 

 

 



8 
 

Aylık faaliyetlerimizde ise; 

 

17 Aralık → Odamız ve T.C. Ziraat Bankası arasında, Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan 'Bankkart Başak' 

uygulaması için protokol imzalandı. 

 

*Aynı gün, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından düzenlenen “Türkiye- AB Gümrük Birliği'nin 

Güncellenmesi, Almanya ve Türkiye'den İş Perspektifleri” konulu webinara katıldım. 

  

18 Aralık → Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Toplantısına katıldım. 

 

19 Aralık → Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' başlıklı online 

toplantıya katıldım. 

 

21 Aralık → TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldım. 

 

22 Aralık → Online gerçekleşen TOBB Türkiye 100 Ödül törenine katıldım. 

 

23 Aralık → MARKA ile ortak yürüttüğümüz, bölgemizdeki KOBİ’lerin inovasyon kapasitesi ve  insan kaynağı 

yetiştirmeyi amaçlayan  “InnoHabitS” Projesi  kapanış toplantısında konuşma gerçekleştirdim. 

 

29 Aralık → BİZİMKÖY Engelliler Üretim Merkezi Mütevelli Heyet Toplantısını gerçekleştirdik. 

 

*Aynı gün, Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi toplantısına katıldım. 

  

5 Ocak → TOBB-HALKBANK Tedarik Zinciri Finansman Lansmanı'na katıldım.  

 

Bu proje çerçevesinde Odamız ile Halkbank Kocaeli Şube Müdürlüğü arasında da protokol imzalandı.  

 

Ziraat Bankası-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” Projesi ile;  

Ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkânı getiriliyor.  

 

Halkbank "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması” ile; 

Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunuluyor.  

 

8 Ocak → Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle ABD’nin Şikago 

kentinde kurulan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM)’nin  açılış toplantısına katıldım.  

 

11 Ocak → İKV tarafından düzenlenen “Brexit Sonrası Birleşik Krallık ile Yeni Dönem ve AB”  webinarına katıldım. 

 

12 Ocak → İKV Yönetim Kurulu Toplantısına katıldım. 

 

13 Ocak → TOBB Deprem ve Afet Çalışma Grubu Toplantısına katıldım. 



9 
 

 

14 Ocak → KSO 2. Meslek Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 

 

15 Ocak → İKV tarafından düzenlenen “AB’de Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye” konulu webinara konuşmacı olarak 

katıldım.  

 

16 Ocak → KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın teşrifleri ile Müşterek Meslek Komitesi Toplantımızı 100 üyemizin 

katılımı ile online olarak gerçekleştirdik.  

 

Sn. Oral Erdoğan’dan Dünya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili bilgi aldık.  

 

Ayrıca 2019-2022 Stratejik Planımız için yaptığımız SWOT çalışmamızı 4 gruba bölünerek üyelerimiz ile revize ettik. 

 

19 Ocak → Sanayi Bakanımız Sn. Mustafa Varank’ın da katıldığı, Ford Otosan tarafından Başiskele Belediyesine hibe 

edilen hizmet araçlarının teslim törenine katıldım. 

 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyor, 

tekrar katılımınız için teşekkür ediyoruz. 


