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Ayhan Zeytinoğlu 

Mart Ayı Meclis Toplantısı, 17 Mart 2021 

Sayın Gürcan Karakaş, 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Yarın Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet 

ve minnetle anıyorum. 

 

Ayrıca, 4 Mart tarihinde Bitlis Tatvan'da yaşanan helikopter kazasında 11 askerimizi şehit verdik. Şehitlerimize 

Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 

 

 

Bir de güzel haber vermek istiyorum. 

 

KAGİDER, Garanti BBVA ve Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” yarışmasında  

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” kategorisinde MAPSİS firması ortakları ve Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyemiz 

Pelin Tuğrul Özkal ve TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Filiz Akkaş ödül almaya hak kazandı.  

 

Kendilerini buradan kutlar, başarılarının devamını dilerim.  

 

Bu arada; İlimizin en eski ve en köklü sanayi kuruluşlarından olan Nuh Çimento Fabrikası genel merkezini İstanbul’dan 

ilimize taşıdı. Kendisine teşekkür ederiz.  

 

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

 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Biliyorsunuz 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. 

2020 son çeyrek →  + % 5,9 

 

Pandemi koşullarında gerçekleştirdiğimiz bu performansla, verisi açıklanan; 

*G20 üyeleri arasında Çin'in ardından ikinci, 

*OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldık. 

 

Diğer ülkeler küçülürken Türkiye büyümesine rağmen, kişi başı GSYH 8,599 dolara geriledi.  
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Ülkelerin 2020 Büyüme Oranları 

Çin → %2,3 

Türkiye → %1,8  

Suudi Arabistan → -%2,1  

Rusya → -%3,1 

ABD → -%3,5 

Hollanda → -%3,8  

Japonya → -%4,8 

Almanya → -%4,9 

İtalya → -%6,6 

Fransa → -%8,1 

İngiltere → -%9,9 

İspanya → -%11 

 

Sektörlerin katkısına baktığımızda; 2020 yılında pandemiye yönelik tedbirler nedeniyle hizmet sektörü zayıf kaldı. 

Ancak sanayi sektörü ve tarımdan büyümeye pozitif katkı geldi. 

Sanayi → %2 

İmalat sanayi → %2,1 

Tarım → %4,8 

Hizmetler → -%4,3 

İnşaat → -%3,5 

 

Açıklanan verilere göre: 

*Mal ve hizmet ihracatı →  - %15,4 (Büyük bir kısmı hizmetlerden geliyor.) 

*İthalat → %7,4  

İthalat artışının geçmiş dönemlerden ertelenen alımlar, dayanıklı tüketim malları ve yatırım malları taleplerinden 

kaynaklandığını düşünüyoruz. 

 

*Hanehalkı tüketimi →  %3,2 

*Devletin nihai tüketim harcamaları→  %2,3 

*Gayrisafi sabit sermaye oluşumu (Yatırımlar) →  %6,5 

 

 

Şubat ayında;  

İhracat → 16 milyar 12 milyon dolar (+ % 9,6)      

En yüksek şubat ayı gerçekleşmesi. 

Pandemi koşulları belirsizlikleri, Suudi Arabistan ambargosu, ihracatçılarımızın konteyner bulma ve ihracat 

taşımalarında yaşadıkları sıkıntılara rağmen bu performansı çok olumlu değerlendiriyoruz. 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkenin tamamında ihracat artışı yaşandı. 

*Almanya → 1,5 milyar dolar (+ %11,8) 

*İngiltere → 968 milyon dolar ( + %13) 

*ABD → 917 milyon dolar ( + %23,9) 

 *İtalya → 833 milyon dolar ( + %10) 
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*Fransa → 755 milyon dolar ( + %18,1) 

İthalat → 19 milyar 372 milyon dolar (+ % 9,8) 

*Yatırım (Sermaye) malları → + %21,2 

*Hammadde (Ara mallar) → + %8,3 

*Tüketim malları → + %7,4 

 

*Dış ticaret açığı → 3 milyar 360 milyon dolar (+ % 10,7)  

 

 

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

*İhracat → 2 milyar 563 milyon dolar (+ % 10,3) 

*İthalat → 4 milyar 306 milyon dolar (+ % 26,4) 

Petrol fiyatlarının artışından kaynaklandığını düşünüyoruz. 

 

İlk iki aylık döneme baktığımızda (ocak-şubat); 

*İhracat → 4 milyar 955 milyon dolar (+ % 2,6) 

*İthalat → 8 milyar 114 milyon dolar (+ % 19,2) 

 

 

Ocak ayında yıllık Cari Açık → 36 milyar 599 milyon dolara geriledi  

Aylık açık → 1,8 milyar dolar 

 

Şubat ayı dış ticaret açığındaki yüzde 10’luk artış, şubat ayı cari açık verisine yansıyabilir.  

Ancak mart itibariyle, cari dengede kademeli bir iyileşmenin başlayacağını bekliyoruz. 
 

 

Reel efektif döviz kuru (şubat) → 69,69 oldu. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar şubat ayında → 5,5734 TL  

Şubat dolar → 7,0822  TL idi. 

Dolar bugün → 7,50 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (şubat) → 82,96   

Endeksin 100 olması durumunda dolar şubat ayında → 6,6804 TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda şubat ayında; 

TÜFE → % 15,61 (aylık → + % 0,91) 

ÜFE → % 27,09 (aylık → + % 1,22) 

 

Önümüzdeki bir iki ay daha enflasyondaki yükselişin devam edebileceğini, nisandan sonra düşüşe geçeceğini 

düşünüyoruz. 
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Şubat ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 74,9  

(Geçen yıla göre 1,1 puan / ocak ayına göre 0,5 puan geriledi.) 

 

*Kocaeli → yüzde 70,4 

(Geçen yıla göre 0,3 puan geriledi / ocak ayına göre 0,5 puan arttı.) 

 

Sanayi Üretimi (ocak-yıllık) →  + yüzde 11,4 

2018 Ocak’tan itibaren en yüksek yıllık artış. 

Aylık → + yüzde 1 

 

Yıllık artış hızındaki yükselişi çok olumlu karşılıyoruz.  

Şubat ayında da sanayi üretimindeki artışın devam edeceğini bekliyoruz. 

 

Yıllık artışa sektörlerin katkısı; 

-İmalat sanayi → % 12,1 

-Ara malı → % 16,9 

-Sermaye malı → %11,1  

-Dayanıklı tüketim malı → % 20,5   

-Orta yüksek teknoloji ürünler → % 20,9  

-Yüksek teknolojili ürünler → % 3,6   

 

İşsizlik oranı (ocak) → yüzde 12,2 

(Geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan / Bir önceki aya göre 0,4 puan geriledi.) 

 

İşsizlik oranı geriledi ancak, çalışan sayılarına baktığımızda, geçen yıla göre 154 bin kişilik gerileme var. 

 

2021 Ocak’ta toplam istihdam edilenler  → 27 milyon 706 bin kişi. (2020 Ocak → 27 milyon 860 bin idi.) 

 

Aynı zamanda, çalışma çağındaki nüfus artıyor, ama işgücüne katılım da geriliyor.  

 

2021 yılında geçen yılın aynı ayına göre;  

*Çalışabilir nüfus → 1,2 milyon kişi arttı. 

*İşgücüne katılım → 366 bin kişi geriledi. 

*İşsiz sayısı → 213 bin kişi geriledi. 

 

Ocak ayı itibariyle TÜİK, üç aylık dönemin ortalaması olarak hesaplanan işgücü istatistiklerini aylık olarak açıklamaya 

başladı. 

Aynı zamanda, tamamlayıcı göstergeler adı altında yeni işsizlik oranları da açıklıyor. 

 

Atıl İşgücü → % 29,1 

(Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşuyor) 

Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise →  %22,5 
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Bütçe (Şubat) → 23,17 milyar TL fazla verdi. 

*Gelirler → 119,58 milyar TL (+ %38,8) 

*Giderler → 96,41 milyar TL (+ %3,1) 

 

Giderlerdeki artış enflasyonun altında. Sıkı para politikasının etkisini burada görüyoruz. 

 

Gelirler tarafında ise en yüksek katkı vergi gelirlerinden. 

Vergi gelirleri → 98,4 milyar TL  (+ %37,2) 

 

Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; 

* Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler → + %37,4 

 

* Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri → + %26,7 

 -Dahilde alınan KDV → + % 51,7   

 -ÖTV → + % 18,4 

 

* Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler → + %49,2 

 -İthalde Alınan KDV → + %52,6 

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Bu ay içerisinde Cumhurbaşkanımız tarafından “İnsan Hakları Eylem Planı” ve “Ekonomik Reform Paketi” açıklandı.  

 

İnsan Hakları Eylem Planı 

*9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşuyor.  

*Planın hızla hayata geçirilmesi ile TR’de hukuk devleti, yargı ve adalet alanında önemli ilerleme sağlanabileceğini 

düşünüyorum.  

*Türkiye’nin AB sürecinin ilerletilmesi açısından da çok önemli.  

*Planın dayandığı ilkelere bakınca, insan hakları, insan onuru, ayrımcılık olmaksızın hukuk önünde eşitlik, düşünce 

özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri ve adalete erişim gibi konular evrensel hukuk normlarını içeriyor.  

*Aynı zamanda AB temel haklar şartında da yer alan ilke ve değerler ile birebir uyumlu. 

 

 

Ekonomik Reform Paketi 

*Çalışmanın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. 

*Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu 

iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikalar hayata geçiriliyor. Burada AB’ye uyum önemli. 

*Meclisin bütçe hakkının kapsamı genişletilirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırılıyor.   

*Kamu idarelerinde tasarruf anlayışı yaygınlaştırılıyor. 

*7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlatılıyor. 

*Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiliyor. 
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*Bireysel emeklilik sistemi çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırılıyor.  

*Reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruluyor. 

*Cari açıkla mücadelede 3 temel politika takip edilecek. (Yapısal cari açığa odaklanılacak. İhracatın tabana yayılmasını 

sağlanacak. Sanayide yeşil dönüşüm desteklenecek) 

*Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ve Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruluyor. 

*İhraç ürünlerinin daha hızlı ve daha düşük maliyetle pazarlara erişimi için yurt dışında lojistik merkezler kuruluyor. 

*Mesleki eğitim merkezlerini cazip kılmak amacıyla kalfalık döneminde alınan ücretler yükseltiliyor. 

*Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni 

destek modeli getiriliyor. 

*Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 

bin liralık kredi kullanabilecek. 

*Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruluyor. 

*Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında çalışacak Finansal İstikrar Komitesi kuruluyor.  

*Yüksek teknolojili mal ve hizmet üretiminde kümelenmeler teşvik ediliyor. 

 

Açıklanan reform paketleri, Türkiye’nin rekabetçiliği ve ekonomik dinamizmi açısından büyük önem taşıyor. Bu 

doğrultuda doğru mesajlar içeriyor ve yatırımcılara doğru mesajlar veriyor.  

 

25-26 Mart AB Liderler Zirvesi’nden önce bu söylemlerimizde yer alan en az bir iki konuda somut adım atılmasını 

bekliyoruz. 

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Bildiğiniz üzere Birleşik Krallık’ın AB’den resmen ayrılmasının hemen arkasından 2020’nin son günlerinde BK ile ilk 

STA’yı imzaladık. (29 Aralık) 
 

Birleşik Krallık, ülkemiz için çok önemli bir ticaret partneri.  

 

En çok ticaret yaptığımız 7. ülke konumunda. 

İhracat açısından 2. sırada. 

 

2020 yılında salgına rağmen; 

*İhracatımız → 11,2 milyar dolar,  

*İthalatımız → 5,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.  

 

Serbest ticaret anlaşması bu ticaretin devamlılığını sağlayacak.  

Fakat, BK’ya olan ihracatımız ocak ayında,  TÜİK verisine göre azalmış, TİM verilerine göre artmış görünüyor. Bu 

verileri takiplemeye devam ediyoruz. 

Bürokrasi arttığı için fiiliyatta bazı sorunlar yaşanabileceğini zaten Ocak ayı Meclisimizde dile getirmiştim.  

 



7 
 

1. Menşe beyanı ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Firmalar teknik bilgi eksikliği nedeni ile menşe bilgilerini girmekte 

zorlanıyor. Bu sebeple vergi ödemek zorunda kalabiliyor. 

 

2. Firmalara bazı ürünlerde ithalatta ilave gümrük vergisi çıkıyor. Ticaret Bakanlığımız bunun önüne geçmek için 

teminat mektubu veya nakit teminat uygulaması getirdi. STA, BK Meclisinde onayladıktan sonra bu teminatlar geri 

alınacak. Fakat şuan bu teminatlar firmalarımız açısından ilave finansal yük oluşturuyor.   

 

3. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü yoksa BK’dan yapılan ithalatlarda ürünler TAREKS’e düşüyor. Bu da zaman 

kaybına yol açıyor. 

 

4. BK’dan ithal ettiğimiz çoğu ürünü BK’nın Doğu Avrupa’daki firma veya merkezlerinden ithal ediyoruz. Rotalar bu 

şekilde belirlendiği için AB’den ithal ediyor gibi gözüküyoruz. Mesela Polonya’dan ithal ettiğimiz BK ürünlerini ATR ile 

ithal edebiliyoruz. İngiltere üzerinde AB ile çapraz kümülasyon yapamadığımız için de ilave gümrük vergisi ödemek 

zorunda kalıyoruz.  

 

Önerilerimiz; 

Çift yönlü ticaretimizi daha yukarı seviyelere çıkarmak ve bu sorunları çözüme kavuşturmak için STA, BK Meclisinde 

bir an önce onaylanmalı. (Nisan sonu gibi imzalanması bekleniyor.) 

 

Tarımsal ürünler, hizmetler, dijital ticaret, kamu alımları ve yatırım gibi yeni alanları da kapsayacak şekilde ikinci faz 

STA üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Bu ikinci faz da bir an önce hayata geçirilmeli. 

 

Ayrıca her zaman dile getirdiğimiz üzere GB’nin güncellenmesi çok önemli. Güncelleme aşamasındaki müzakerelerde 

ise TR mallarının AB menşeli sayılmasını da sağlamalıyız.  

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Bildiğiniz üzere tüm dünyada aşılama çalışmaları devam ediyor. Ülkelerin aşılama durumları ile ilgili verileri sizlerle 

paylaşmak istiyorum. (5-6 Mart tarihine kadar 100 kişide kaç kişiye aşı yapıldı?) 

 BK: 34,37 

 Macaristan: 13,34 

 Danimarka: 12,55 

 Türkiye: 11,49 

 Yunanistan: 10,47 

 Polonya: 10,44 

 Finlandiya: 10,21 

 Portekiz: 10,09 

 İspanya: 9,56 

 İtalya: 8,96 

 Almanya: 8,74 

 Belçika: 8,23 

 Hollanda: 7,8 
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Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Aylık faaliyetlerimizde ise; 

 

17 Şubat → 2.Meslek Komite toplantımızı gerçekleştirdik. 

 

18 Şubat → TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Toplantısına katıldım. 

 

19 Şubat → İKV tarafından düzenlenen Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye webinarına katıldım. 

 

24 Şubat → TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldım. 

 

26 Şubat → İKV tarafından düzenlenen Değişen Küresel Değerler ve Avrupa Birliği webinarına katıldım. 

 

27 Şubat → İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü Dr. Pınar Artıran’ın katılımlarıyla 

“Dünya Ticaret Örgütü Ekseninde Türkiye” konulu webinarımızı hafta sonu etkinliklerimiz kapsamında gerçekleştirdik.  

 

2 Mart → TOBB’u temsilen bulunduğum, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katılımlarıyla 

gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na katıldım. 

 

5 Mart → “TOBB Küçük Parmaklar Projesi” kapsamında, Kocaeli Vali Yardımcısı Sayın Dursun Balaban'ın katılımlarıyla 

KSO Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerine tablet dağıtım töreni gerçekleştik. 

 

8 Mart →  KSO, ABIGEM ve BİZİMKÖY çalışanlarıyla birlikte "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladık. 

 

Oda organ üyelerimizdeki kadınların ve tüm kadınların geçmiş “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü tekrar kutlarım.  

 

Son yıllarda kadına yönelik şiddette çok tehlikeli ve üzücü bir şekilde artış olduğunu gözlemliyoruz. OECD rakamlarına 

göre “Ömür boyu kadına yönelik şiddet” verisinde ülke olarak maalesef birinciyiz.  

 

Bu durum kabul edilemez. Gerek iş hayatında, gerekse kamuda ve siyasette kadınların katılımını eşitlemeye yönelik 

adımlar atılmalı.  

 

*Aynı gün, "Ufuk Avrupa Programı'ndan Ülkemiz Üniversitelerinin Etkin Yararlanması Amacına Yönelik İstişare 

Toplantısı"na katıldım. 

 

9 Mart →  11. Boğaziçi Zirvesi’ne katıldım. 

 

*Aynı gün İKV Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldım. 

 

10 Mart →  Hırvatistan Başkonsolosu Ivana Zerec, Odamızı ziyaret etti. 
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10-11 Mart → Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu programı kapsamında gerçekleşen AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş 

Diyaloğu webinarına katıldım. 

 

İlk gün, “AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak Zorluklar” temalı 

oturumda moderatör olarak yer aldım. 

 

İkinci gün, AB Yeşil Mutabakat ve Wallon Sanayi ve Ticaret Odası ile ortak olarak yürüttüğümüz “Enerji Verimliliği” 

projesi  konularında bilgi vermek üzere panelist olarak katıldım. 

 

11 Mart → İKV tarafından düzenlenen AB Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Feminist Dış Politika webinarına 

katıldım. 

 

*Aynı gün, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi"nin açılış toplantısına katıldım. 

 

Arabuluculuğun yurtdışında da geçerli olması için, Resmi Gazete’de yayımlanan Singapur Sözleşmesi’nin yürürlüğe 

girmesi önemli. Tahkimden sonra arabuluculuk imkanları da, uluslar arası yatırımcıların ülkemize yatırım tercihleri 

için önemli bir altyapı oluşturacak. 

 

12 Mart → Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, Ekonomi Reformları Tanıtım toplantısına katıldım. 

 

16 Mart → Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen , "Ford Otosan Gelecek 

Vizyon Toplantısı"na katıldım. Ford Otosan'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. 

 

 

Sayın Karakaş, 

 

Kısaca Odamız ve ilimiz verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından önemli bir ildir.  

Kocaeli’nin ekonomik faaliyetlerinde sanayinin; il GSYH içindeki payı yüzde 41,1’dir. 

 

Son 10 yıllık istatistikî verilere göre → İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür.  

 

Odamıza kayıtlı → 3.172 adet firmanın  

*311’i yabancı sermayeli (% 10’unun üzerinde) 

*Otomotiv (% 36,4), kimya (% 27), metal (% 19) 

 

35 liman - iskele  (elleçlenen yük miktarı – 76,5 milyon ton – Türkiye’nin yüzde 15’i) 

*Sanayi ve liman kenti 

*Ankara-İstanbul-İzmir ekseninde bulunması nedeni ile lojistik açıdan çok avantajlı 

*Avrupa’nın 7’inci limanı 
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Ayrıca; 

*İlimizde 14 organize sanayi bölgesi,  

*Türkiye’nin tek bilimsel araştırma merkezi olan TÜBİTAK-MAM,  

*ilk etabı tamamlanan Bilişim Vadisi ile 5 Teknopark,  

*Ulusal Test Merkezi - TSE,  

*2 Teknoloji Transfer Ofisi ve 2 üniversiteyi ilimizde barındırıyoruz. (1 tane de özel üniversitemiz oldu) 

 

İlk 500’de → 79 işletme  

Ama İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede Kocaelili firma sayısı 36 görünüyor. (firma merkezleri farklı illerde) 

Mesela Ford İstanbul’da görünüyor. 

Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda bu sayı 79 oluyor. 

 

Benzer durum dış ticaret rakamlarında da var.  

Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2020 yılında;  

İhracatımız → 26,3 milyar dolar, (TR ihracatındaki payımız → %15,5)  

 

Yine Kocaeli Gümrüklerine göre ithalatımız → 42,8 milyar dolar                 

*Türkiye ithalatındaki payımız → % 19,5 

 

Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacmi → 69,1 milyar dolar 

*Türkiye dış ticaretindeki payımız → % 17,8 

 

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) 

 

Bugün itibariyle İlimizde; 

Ar-Ge Merkezi → 127  (TR → 1242) 

Tasarım Merkezi → 18 (TR → 364) 

 

Sayın Karakaş, 

 

Türkiye'nin otomobili projesinin planlandığı şekilde, başarılı düzeyde devam ettiğini biliyoruz. Başta siz olmak üzere 

tüm ekibinizi buradan kutluyoruz.  

 

2022 sonunda seri üretim bandından araçlarımızı indirmeyi başaracağımıza inanıyoruz. 

 

Bu proje de doğru zamanda doğru projeye yatırımın örneklerinden biri. TOBB olarak bizde taşın altına elimizi koyduk. 

 

Diğer taraftan; üreteceğiniz aracın Avrupa’nın en temiz ve çevreci aracı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.  

 



11 
 

AB’de ve tüm dünyada Green Deal ve çevreci üretim ve ürünlerin konuşulduğu bir dönemde böyle çevreci bir aracı 

üretiyor olmamız da çok önemli. Sizleri kutlarız. 

 

Sayın Karakaş, az önce de belirttiğim üzere otomotiv sektörünün yaklaşık yüzde 36’sını ilimizde barındırıyoruz.  

 

İlimiz, Şubat ayında en fazla otomotiv ihracatı yapan il oldu. Bursa’dan liderliği aldık.(Kocaeli,Bursa, İstanbul, Sakarya) 

 

Geçen yılın aynı ayına göre Kocaeli’de otomotiv ihracatı yüzde 40 arttı. Bursa’nın ise yüzde 25 azaldı. 

 

Otomotiv ve yan sanayi firmalarımızın sizlerle işbirliği konusunda hazır ve istekli olduklarını ifade etmek istiyorum. 

 

Söz konusu firmalarımızın bazı talepleri ve soruları var. 

 

1. TOGG’da kullanılacak ithal parça listelerinin yan sanayimizin kendisini hazırlaması için Odalar ve otomotiv sanayi 

dernekleri ile paylaşılması  

 

2. Türkiye’deki batarya çalışmalarının TOGG özelinde hangi aşamada olduğu konusunda bilgilendirme yapılması 

 

3. TOGG’un yıllara göre seri üretim planı ve yerli parça kullanım oranı planı hakkında bilgi verilmesi 

 

4. Yeni teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve know – how transferi için tedarik sanayinin asıl itici gücünün devlet 

teşviklerinden ziyade müşteri teşviği olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle değişimde ve gelişimde ana sanayinin 

siparişe bağlı yönlendirme ve destekleri daha değerli. 

 

5. Marmara Bölgesinde bir e-mobility platformu kurulması için  OTEP koordinasyonunda ve TOGG’un da katılımıyla; 

OSD, TAYSAD, İSO, KSO ve BTSO Otomotiv Komitelerini içine alacak şekilde bir çalışma grubunun oluşturulması  

 

6. Türkiye’de e-mobility çözümlerinin geliştirilmesi için TOGG’un kamu yönetimi, STK ve diğer paydaşlarla; akıllı 

şehirler, bağlantılı ulaşım çözümleri ve şarj istasyonları gibi alt yapı projelerine yönelik bir çalışmanız var mı? 

 

7. TOGG’un batarya üretiminde Farasis firmasıyla yaptığı Stratejik İşbirliği kapsamında, Türkiye’de batarya üretimi ve 

Ar&Ge konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Bu bağlamda lityum iyon teknolojisine dayalı olarak hangi 

komponent ve materyallerin yerlileştirilmesi öngörülüyor? 

 

Sayın Karakaş, bu konularda sizlerin görüş ve önerilerinizi öğrenmek isteriz.  

 

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

tekrar katılımınız için teşekkür ediyoruz. 


