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Ayhan Zeytinoğlu 

Şubat Ayı Meclis Toplantısı, 17 Şubat 2021 

Sayın Haluk Görgün, 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Pazar günü Gara’da şehit olan asker, polis ve sivillerimize Allahtan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. 

 

Sayın Görgün, öncelikle zaman ayırarak bugünkü toplantımıza teşriflerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz! 

 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Ocak ayında;  

İhracat → 15 milyar 48 milyon dolar (+ % 2,4)      

En yüksek ocak ayı gerçekleşmesi. 

Yıla iyi bir ihracat performansıyla başladık.  

2021 yılında pandeminin hızı aşının da etkisi azalırsa aylık bazda 18-20 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni 

ediyoruz. 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda, 

*Almanya → 1,5 milyar dolar (+ %3,11) 

*ABD → 933 milyon dolar ( + %25,3) 

*Fransa → 737 milyon dolar ( + %12,6) 

 *İtalya → 864 milyon dolar ( - %2,2) 

*İngiltere → 814 milyon dolar ( - %6,1) 

 

İthalat → 18 milyar 123 milyon dolar (- % 5,6) 

Yatırım malları ithalatındaki artış,  yatırımların devreye alınması açısından umut veren bir gelişme. 

*Yatırım (Sermaye) malları → + %9,5 

*Hammadde (Ara mallar) → - %7,7 

*Tüketim malları → - %2,7 

 

İhracatın artması ve ithalatın gerilemesiyle; 

*İhracatın ithalatı karşılama oranı → %83  (2019 ocak → %76,5 idi.) 

*Dış ticaret açığı → 3,1 milyar dolar (- % 31,9)  (Cari açık açısından önemli) 
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Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre ocak ayında Kocaeli’den gerçekleşen; 

*İhracat → 2 milyar 392 milyon dolar (- % 4,6) 

*İthalat → 3 milyar 808 milyon dolar (+ % 12) 

 

 

Yıllık cari denge 2020’de → 36 milyar 724 milyon dolar açık verdi. 

Aralık ayı → - 3,2 milyar dolar 

 

Bu açığın temelinde pandemi sebebiyle hizmet gelirlerinin katkısının azalması var. 

Dış ticaret açığındaki artış da açığı yükselten diğer etken.  

 

Hizmet gelirleri (2020 → 9,6 milyar dolar / 2019 → 35,5 milyar dolar idi) 

Dış ticaret açığı (2020 → 37,9 milyar dolar / 2019 → 16,6 milyar dolar idi) 

 

2021 yılında, turizm gelirlerinin toparlanarak normal seviyelerine erişmesiyle cari açığın tekrar gerileyeceğini temenni 

ediyoruz. 

 

Finans hesabına baktığımızda (milyar $),  

       2020        2019      

Doğrudan Yatırımlar 4,6 net giriş  6,3 net giriş  

Portföy Yatırımları 5,5 net çıkış  1,5 net çıkış  

Resmi Rezervler 31,8 azaldı  6,3 artış   

 

 

Reel efektif döviz kuru (ocak) → 66,28 oldu. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar ocak ayında → 5,5231 TL  

Ocak dolar → 7,38 TL idi. 

Dolar bugün → 7,00 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (ocak) → 73,97  

Endeksin 100 olması durumunda dolar ocak ayında → 6,5999  TL 

 

Şubat ayında; 

ÜFE artışı %2,00 olması durumunda dolar şubat ayında → 6,7319 TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda ocak ayında; 

TÜFE → % 14,97 (aylık → + % 1,68) 

ÜFE → % 26,16 (aylık → + % 2,66) 

Kurdaki gevşemenin devam etmesine rağmen enflasyon yükseldi. 
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Önümüzdeki bir iki ay daha enflasyondaki yükseliş devam edebilir. 

 

ÜFE’deki hızlı artışlarla, TÜFE ile aralarındaki makas açılıyor.  (11,19 puan) 

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

 

 

Ocak ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 75,4  

(Geçen yıla göre 0,1 puan / aralık ayına göre 0,2 puan geriledi.) 

*Kocaeli → yüzde 69,9 

(Geçen yıla göre 0,6 puan / aralık ayına göre 0,9 puan geriledi.) 

  

 

Sanayi Üretimi (aralık-yıllık) →  + yüzde 9,0  

Aralık’ta gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ile üretim artışının devam edeceğini bekliyorduk. 
Bu artışla birlikte 2020 yılında sanayi üretimi ortalama % 1,6 arttı.  (2019 → % 0,5 daralmıştı.) 

 

2020 yılı son çeyreğinde ise, bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 10.1’lik artış gösterdi.  

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

2020 yılını pozitif büyüme ile tamamlayarak, pandemi sürecinde en yüksek büyüyen ülkeler arasına girebileceğimizi 

düşünüyoruz. 

 

Alt kalemlere göre sanayi üretimi yıllık değişimleri (%) 

2017  2018 2019 2020 

Toplam Sanayi   9,0  1,3 -0,5 1,6 

İmalat Sanayi    8,9  1,2 -0,7 1,8 

Ara Malı   9,4  0,0 -3,6 3,9 

Orta-Yüksek teknoloji   10,6     0,6 -0,9  2,7 

Sermaye malı   12,5  -0,1  0,1 -0,1 

Yüksek teknolojili Ürün   12,4  10,7 18,2 -6,1 

 

 

İşsizlik oranı (kasım) → yüzde 12,9 

(Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan geriledi / Bir önceki aya göre 0,2 puan yükseldi.) 

 

 

Bütçe (Ocak) → 24,15 milyar TL açık verdi. 

*Gelirler → 89,61 milyar TL (- %26,7) 

*Giderler → 113,8 milyar TL (+ %13,0) 

 

Giderlerdeki artışın enflasyon oranının altında tutulduğunu görüyoruz. 
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Gelirler kalemindeki azalışın ise, geçen yıl ocak ayında Merkez Bankası’ndan bütçeye yapılan erken aktarımın bu yıl 

henüz yapılmamış ve muhtemelen de yapılamayacak olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. 

 

Gelirler tarafında ocak ayında; 

Vergi gelirleri → 79,2 milyar TL  (+ %17,5) 

 

Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda  

*Dahilde alınan KDV → 12,3 milyar TL    (+ % 35,6)  /  (2020 → 9,1 milyar TL idi) 

 

*ÖTV →  16,1 milyar TL   (+ % 24,6)   /   (2020 → 12,9 milyar TL idi) 

    

ÖTV alt kalemlerinde en dikkat çekici artış ise motorlu taşıtlar vergisi. Otomobil talebinin devam ettiğini görüyoruz. 

          -Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV →  3,4 milyar TL   (+ % 285,0)   /   (2020 → 875 milyon TL idi) 

          -Dayanıklı Tüketim Mallarına İlişkin ÖTV →  1,2 milyar TL   (+ % 76,5)   /   (2020 → 655 milyon TL idi) 

 

 

Sayın Haluk Hocam, 

 

Değerli Üyeler, TÜİK 2020 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Kocaeli vergi gelirleri ile 

ilgili net rakamları paylaşmak istiyorum. 

 

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. 

 

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

*Kocaeli’de kişi başına ödenen vergi → 45 bin 286 TL'dir. (TR → 9 bin 963) 
*Devlete en fazla kazanç sağlayan il.    

*Kocaeli’nde kişi başına devletin harcaması → 4 bin 907 TL’dir. (Türkiye ortalaması → 14 bin 378 TL)  

 

 

Aylık faaliyetlerimizde ise; 

 

23 Ocak → Oda binamızın betonunu attık. 

 

26 Ocak → “TOBB Küçük Parmaklar Projesi” kapsamında, TOBB öncülüğünde, üyelerimizin de destekleriyle pandemi 

döneminde uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler bağışladık.  

Kocaeli Valisi Sn. Seddar Yavuz’un da katılımlarıyla ve ilimizdeki diğer Oda Başkanları ile birlikte İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü'ne teslim edildi. 
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27 Ocak →  İKV tarafından düzenlenen “Biden Döneminde Transatlantik İlişkiler ve Türkiye” webinarına katıldım. 

 

29 Ocak → TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldım. 

 

30 Ocak → Sayın Süreyya Ciliv’in sunumuyla, ‘Yeni Nesil Yazılımla Yeni Dünyada Kazanmak’ konulu bilgilendirme 

toplantısını gerçekleştirdik. Bu tip toplantılara devam etme kararı aldık.  

 

8 Şubat → TOBB İcra Kurulu olarak TCMB Başkanı Sayın Naci Ağbal ve ekibiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde 

toplantı gerçekleştirdik. 

 

9 Şubat → İKV Yönetim Kurulu toplantısına katıldım. 

 

9-10 Şubat → 9. ve 10. Meslek Komiteleri önderliğinde Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu ve Sergisi’ni 

gerçekleştirdik. 

 

 

1. gün Kimya ve Sürdürülebilirlik başlığı altında 3, 

2. gün Dijitalleşmenin Proses Emniyeti Etkileri başlığında 5 vizyoner konuşmacımıza yer verdik.  

 

İlk gün 600 kişi, ikinci gün 850 kişi sempozyuma giriş yaptı. (Kayıt çok daha fazla) 

Sergi alanında ise 12 standımız vardı. 452 ziyaret oldu. 

 

Bu başarılı çalışmadaki destekleri için Komite Üyelerimize, moderatörlerimize, konuşmacılarımıza ve işbirlikçilerimize 

teşekkür ederiz. 

 

Fiziki olarak ise 5-6 Ekim tarihinde Bilişim Vadisi'nde 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi'ni gerçekleştireceğiz.  

 

11 Şubat → TOGG, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında 

imzalanan meteorolojik verilerin paylaşımı, ortak kullanılmasına dair protokol törenine katıldım. 

 

12 Şubat → İKV tarafından düzenlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye toplantısına katıldım. 

 

 

Sayın Haluk Görgün, 

 

Türk Savunma Sanayinin gelişiminde ASELSAN’ın rolünü ve katkısını biliyoruz. 

 

* Dünyanın en büyük savunma 100 şirketi içinde 4 basamak ilerleyerek 48’inciliğe yükselen, 

* 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 4 sıra çıkarak 11’inci sırada yer alan, 

* Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi Araştırmasında ilk sırada yer alan,   

* Capital 500 listesinde 7 sıra ilerleyerek 35’inciliğe yükselen, ASELSAN; gurur kaynağımız.  
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ASELSAN olarak, ilimizde de çalışmalarınızın devam ettiğini biliyoruz. İhalesini aldığınız Körfez bölgesi için büyük bir 

öneme sahip olan Gebze-Darıca Metro Hattı’nın sinyalizasyon sistem çözümleri projesinde de başarılar dileriz. 

 

 

Sayın Görgün, 

 

Savunma sanayini; sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak görüyor ve önemsiyoruz. 

 

Ancak, Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı sağlayan İlimiz, savunma sanayine yeteri kadar katkı veremiyor. 

 

Örneğin; ASELSAN olarak çalıştığınız tedarikçilerine “yan sanayi + üretici” özelinde baktığımızda; 

*yüzde 53’ü Ankara,  

*yüzde 29’u İstanbul iken,  

*sadece yüzde 5’i ilimizde faaliyet gösteriyor.  

Bununla birlikte gereksinim ya da dokümanlarımıza göre tasarım ve/veya üretim yapan ve tetkik edip onayladığınız 

yan sanayi firmalarında ise Kocaeli firmalarının ağırlığı % 7 görünüyor. 

 

Tabii Ankara’nın yüksek olmasının fiziki yakınlıktan kaynaklandığını da biliyoruz. Ancak bu oranı artırmak istiyoruz. 

 

Çünkü sizin de bildiğiniz gibi ilimizin sanayi kuruluşlarının önemli bir kısmı, savunma sanayinin tedarikçisi olmaya son 

derece uygun. Özellikle otomotiv yan sanayi firmalarının bu kabiliyette olduğunu düşünüyoruz.  

 

Altyapı ve kapasite sorunları olmayan firmalarımızın sadece sertifikasyon ve bürokratik işlemlerde sorun yaşadıklarını 

da belirtmek isterim.  

 

Buradan hareketle, üyemiz sanayi kuruluşlarının savunma sanayine tedarikçi olabilmeleri için Oda olarak bugüne 

kadar birçok girişimde bulunduk.  

 

Amacımız; Türk savunma sanayindeki yerlileşme oranını artırmak ve Kocaeli’nde savunma sanayinin gelişimine 

destek olmak. 

 

Kısaca “Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi” kapsamında bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan bahsetmek 

istiyorum. 

 

 

SANTEK ile eş zamanlı ikili iş görüşmeleri  

*İlk kez 2013 yılında “Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarında”; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN ile 

başlattığımız ikili iş görüşmeleri etkinliğimizi, artık Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 

Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve tüm vakıf şirketlerinin katılımı ile 

sürdürüyoruz.  
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*İlk sizlerle başlattığımız etkinliğimize katkılarınız için tekrar teşekkür ederiz. 

*Fuarların biraz daralmaya başladığı günümüzde biz yüzümüzü savunma sanayine dönmeye başladık. 

*Bu kapsamda, 2013 yılından itibaren toplam 3000’e yakın ikili iş görüşmesi yapılmasını sağladık. (2850 iş görüşmesi) 

 

*Bildiğiniz üzere 2020 yılında pandemi nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi biz de fuarımızı yapamadık. 

*2021 yılında 8-11 Aralık tarihleri arasında 7.sini düzenlediğimiz SANTEK Fuarında Milli Savunma Bakanlığı’nı, 

Savunma Sanayi Başkanlığını ve vakıf şirketlerini ağırlamayı hedefliyoruz. 

 

 

Tedarikçi günü etkinlikleri 

2016 yılından itibaren; 

*Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ASELSAN ve diğer tüm 

savunma sanayi vakıf şirketleri ile birlikte Odamızda Tedarikçi Günü Etkinlikleri, 

*üyelerimizle birlikte Arifiye’deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Gölcük 

Tersane Komutanlığı’na ziyaretler gerçekleştirdik.  

*bu etkinliklerimize 400’e yakın üye firmamız iştirak etti. (393 firma) 

 

 

Saha ziyaretleri  

*Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve vakıf şirketleri ile birlikte 

potansiyel tedarikçi firmaların kabiliyetlerini yerine görmek amacı ile saha ziyaretleri gerçekleştirdik.  

*Bu ziyaretleri en son SANTEK’19 Fuarı ile eş zamanlı yaptık.  

*Bugüne kadar 49 firmamızı ziyaret ettik. 

 

Ayrıca “Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı” kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı 

tarafından yapılan firma değerlendirmelerinde Oda olarak temsil ediliyoruz.  

*Bu değerlendirmeler kapsamında yapılan saha ziyaretlerinde aktif rol alıyor ve 

*üye firmalarımızın bu programa katılımlarını sağlıyoruz. 

*Bugün de öğleden sonra SSB İşbirliği Toplantısı’na iştirak edeceğiz. 

 

 

Danışmanlık hizmetleri  

*Firmalarımızın savunma sanayinde yer alabilmeleri için ihtiyaç duydukları sertifikasyon ve bürokratik işlemlerle ilgili 

eksikliklerini kapatabilmek ve yatırımlar ve teşviklerle ilgili bilgilendirebilmek için Sanayi Destek Merkezimiz 

kapsamında “savunma sanayi danışmanlığı” hizmeti veriyoruz.  (2017’de başladık.) 

 

 

Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi 

*Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yerlileştirilmesi planlanan ekipmanları üretebilmek için 2019 yılında Odamız 

önderliğinde ve ortaklığında 64 üyemizin de ortaklığı ile “Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi”ni kurduk. 

*Şirketimiz; ileri teknoloji gerektiren cihaz ve sistemlerin üretimi için SSB ve Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği 

çalışmalarına devam ediyor. 
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Sayın Görgün, 

 

2021 yılında da söz konusu ikili iş görüşmeleri etkinliklerine, EYDEP denetimleri kapsamında saha ziyaretlerine, 

tedarikçi günü etkinliklerine ve Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi’nin çalışmalarına devam edeceğiz.  

 

ASELSAN’ın da yerlileştirmek istedikleri ürünleri sergileyecek şekilde daha kapsamlı bir stantla, 8-11 Aralık tarihleri 

arasında düzenleyeceğimiz 7. SANTEK Fuarına katılımını bekliyoruz. 

 

 

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

tekrar katılımınız için teşekkür ediyoruz. 

 

 


