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Ayhan Zeytinoğlu 

Nisan Ayı Meclis Toplantısı, 21 Nisan 2021 

Sayın Hakan Güldağ, 

Sayın Ali Ağaoğlu, 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Geçtiğimiz ay Konya’da bir gösteri uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza, Kuzey 

Irak’ta üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan askerimize ve Hakkari’de görevi başında yaralanan ve hastanede şehit 

olan askerimize Allah’tan rahmet ve acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz. 

 

Bir de sizlerle güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 

 

Otomotiv Sanayi Derneği’nin “OSD Tedarik Sanayi Teknoloji ve Yenileşme Ödülü”nü alan ve Sanayi Bakanlığından “Ar-

Ge Merkez”leri onaylanan Farba Otomotiv A.Ş.’yi buradan kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.   

 

Ayrıca, dün akşam atanan 3 Bakanımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. 

 

Sayın Güldağ ve Ağaoğlu, öncelikle zaman ayırarak bugünkü toplantımıza teşriflerinizden ötürü teşekkür ediyorum. 

Hoş geldiniz! 

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Mart ayında;  

İhracat → 18 milyar 985 milyon dolar (+ % 42,18)      

Tüm zamanların en yüksek değeri.  

Yılın ilk iki ayında en yüksek ocak ve şubat ayları gerçekleşmelerini görmüştük.  

Rekorlarla devam ediyoruz. 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda;  

*Almanya → 1,6 milyar dolar (+ %30,8) 

*ABD → 1,2 milyar dolar ( + %44,9) 

*İngiltere → 1,1 milyar dolar ( + %32,8) 

*İtalya → 979 milyon dolar ( + %81,4) 
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*Irak → 927 milyon dolar ( + %89,3) 

 

İthalat → 23 milyar 679 milyon dolar (+ % 25,8) 

*Yatırım (Sermaye) malları → + %36,1 

*Hammadde (Ara mallar) → + %25,1 

*Tüketim malları → + %17,9 

 

*Dış ticaret açığı → 4 milyar 694 milyon dolar (- % 14,1) (Cari açık açısından önemli.) 

 

 

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

*İhracat → 2 milyar 988 milyon dolar (+ % 39,4) 

*İthalat → 5 milyar 345 milyon dolar (+ % 51,7) 

 

İlk üç aylık döneme baktığımızda (ocak-mart); 

*İhracat → 7 milyar 944 milyon dolar (+ % 13,9) 

*İthalat → 13 milyar 459 milyon dolar (+ % 30,3) 

 

Petrol fiyatları 

Mart 2016 → 39,24 $ 

Mart 2017 → 53,38 $ 

Mart 2018 → 67,12 $ 

Mart 2019 → 66,45 $ 

Mart 2020 → 37,77 $ 

Mart 2021 → 65,82 $ 

 

 

Şubat ayında yıllık Cari Açık → 37 milyar 786 milyon dolara yükseldi.  

Aylık açık → 2,6 milyar dolar 

 

Bu açığın temelinde hizmet gelirlerinin katkısının azalmasının etkisini görüyoruz. 

Hizmet gelirleri (şubat) → 494 milyon dolar  (2020 → 1 milyar 478 milyon dolar idi.) 

 

Şubat’ta dış ticaret açığındaki artış da açığı yükselten bir diğer etken oldu. 

 

Mart ayında, dış ticaret açığı gerilediğinden kısmi de olsa cari açıkta bir gerileme bekliyoruz. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (mart) → 65,71 oldu. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar mart ayında → 5,6336 TL  

Mart dolar → 7,6169  TL idi. 

Dolar bugün → 8,12 TL 
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ÜFE bazlı REK ise (mart) → 80,16   

Endeksin 100 olması durumunda dolar mart ayında → 6,9563 TL 

Enflasyon verilerine baktığımızda şubat ayında; 

TÜFE → % 16,19 (aylık → + % 1,08) 

ÜFE → % 31,20 (aylık → + % 4,13)   

 

ÜFE’de Ocak 2019’dan sonra en yüksek yıllık seviye. 

ÜFE’de artışın nedeni → Hammadde fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik.  

 

Enflasyonun mayıs ayından itibaren düşüşe geçeceğini bekliyorduk.  

Ancak kurdaki hareketliliğin maliyetleri arttırması sebebiyle ÜFE’de gerçekleşen bu hızlı artışların önümüzdeki dönem 

tüketici fiyatlarına yansımalarını görebiliriz. 

 

 

Mart ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 74,7  

(Geçen yıla göre 0,6 puan / şubat ayına göre 0,2 puan geriledi.) 

 

*Kocaeli → yüzde 70,7 

(Geçen yıla göre 2,1 puan / şubat ayına göre 0,3 puan arttı.) 

 

 

Sanayi Üretimi (şubat-yıllık) →  + yüzde 8,8 

Aylık → + yüzde 0,1 

 

Şubat ayında, aylık bazda en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirmiştik.  

Bunun üretime de yansıyacağını bekliyorduk.  

Geçen yılın şubat ayında da sanayi üretim verileri oldukça iyiydi.  

Üzerine bu rakamları görmeyi memnuniyet verici buluyoruz. 

  

Mart ayında da sanayi üretimindeki artışın devam edeceğini bekliyoruz. 

Geçen yıl salgın etkisiyle düşük oranlar çıkmasından kaynaklı baz etkisi de devreye girecek. 

 

Yıllık artışa sektörlerin katkısı; 

-İmalat sanayi → % 9,3 

-Ara malı → % 13,7 

-Sermaye malı → %5,9  

-Dayanıklı tüketim malı → % 19,5   

-Orta yüksek teknoloji ürünler → % 14,9 

 

-Yüksek teknolojili ürünler yıllık → % 7,5   

 Aylık artış →% 12,2 (Bu artışın kalıcı hale gelmesi temennimiz.) 
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İşsizlik oranı (şubat) → yüzde 13,4 

(Hem geçen yılın aynı ayına göre hem ocak ayına göre 0,7 puan yükseldi.) 

 

TÜİK tarafından yeni açıklanmaya başlanan; 

Atıl işgücü → % 28,3 

(Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşuyor) 

 

Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre;  

*Çalışabilir nüfus → 1,2 milyon kişi arttı. 

*İşgücüne katılım → 89 bin kişi arttı. 

*İşgücüne dahil olmayanlar → 1,1 milyon kişi arttı. 

*İstihdam edilenler → 124 bin kişi geriledi. 

 

Bütçe (Mart) → 23,76 milyar TL fazla verdi. 

*Gelirler → 134,92 milyar TL (+ %184,4) 

*Giderler → 111,16 milyar TL (+ %21,9) 

 

Merkez Bankası'ndan aktarımı tek seferlik gelir → 44,3 milyar TL 

 

Ocak-mart dönemi bütçe fazlası 22,77 milyar TL oldu. 

 

Gelirler tarafında en yüksek katkı vergi gelirlerinden. 

Vergi gelirleri → 77,4 milyar TL  (+ %109,5) 

 

Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; 

* Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler → + %95,1 

 

* Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri → + %140,4 

  

* Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler → + %110,2 

 -İthalde Alınan KDV → + %120,7 (İthale dayalı ihracat yaptığımızdan, ithalat artışları dolayısıyla) 

 

Mart ayında dolaylı vergilerin, vergi gelirlerindeki payı → % 72,1 

 

Dolaylı vergilerin, vergi gelirlerindeki payına yıllar itibariyle baktığımızda; 

2020 → % 66,2 

2019 → % 61,8 

2018 → % 62,7 

2017 → % 67,0 

2016 → % 67,2 

2015 → % 68,4 
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OECD ülkelerinde doğrudan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki ağırlığı yüzde 70’ler civarındayken, bu oran 

ülkemizde tam tersi. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Geçtiğimiz haftalarda, Meclise sunulan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklifte; Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na eklenen 13. madde ile kurumlar vergisi oranı;  

2021 yılı için yüzde 25,  

2022 için ise yüzde 23 olarak arttırıldı.  

 

Verilen son önerge ile de yüzde 25’lik kurumlar vergisinin 3’üncü geçici vergilendirme döneminden yani 1 Temmuz 

2021’den itibaren geçerli olacağı belirtildi. 

 

Ancak kurumlar vergisi, her geçici vergilendirme döneminde kümülatif matrah üzerinden hesaplandığı için yıl 

sonunda toplam vergi yükü değişmeyecek ve mükellefler yılın tamamı için yüzde 25 üzerinden vergi ödemiş 

olacaklar. 

 

Bildiğiniz gibi son günlerde diğer ülkelerde de kurumlar vergisi oranının arttırılmasına yönelik eğilimin arttığını 

görüyoruz. (IMF-küresel asgari vergi oranı önerisi, ABD’de vergi artışı görüşmeleri vs.) 

 

Bizde ülkemizde, IMF’in önerdiği küresel asgari vergi oranını çıpa kabul edebiliriz.  

 

Bununla birlikte, bizdeki bu yeni vergi oranı artışının 2021 yılının ikinci çeyreği içerisinde, 2021 yılını kapsayacak 

şekilde gerçekleştirilecek olması; planlamalarını cari vergi oranını dikkate alarak yapan firmalar açısından zorluk 

yaratabilir.  

 

Bu nedenle, bu gibi kritik kararların çok daha önceden deklare edilmesi gerektiğini her zaman dile getiriyoruz.  

 

Ayrıca, kurumlar vergisindeki bu artışın toplam vergi hasılatına sınırlı etkisi değerlendirildiğinde; yabancı sermaye 

tarafı ve şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar da göz önüne alınmalı diye düşünüyoruz.  

 

 

Değerli Üyeler, 
 

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Avrupa Liderler Zirvesi gerçekleştirildi.  

 

Toplantıda, Doğu Akdeniz başlığı altında, Türkiye ile ilişkiler konusu görüşüldü.  

 

AB’nin Türkiye ile ilişkileri canlandırmaya yönelik bir irade sergilemesini olumlu buluyoruz. 

 

AB Zirvesi sonuçlarını ise temkinli bir iyimserlikle karşılıyoruz.  
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İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme, Paris İklim Anlaşması’nı henüz onaylamama ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararlarını uygulamama olarak ortaya çıkan uluslararası sisteme tepkisel duruş da Türkiye’nin yalnızlaşması ve 

gelişmelerin gerisinde kalması riskini doğuruyor. 

 

Gümrük Birliği ve adaylık sürecinin kazanımları; 

*Türkiye’nin güçlü ve rekabetçi bir imalat sanayine kavuşması,  

*uluslararası yatırım çekmesi,  

*ihracat payını ve pazarlarını genişletmesi,  

*rekabet, fikri mülkiyet, kişisel verilerin korunması ve  

*tüketici hakları gibi alanlarda mevzuatını yenilemiş olmasıdır. 

 

Üyelik müzakerelerinin durması ve Gümrük Birliği’nin güncellenememesi bu kazanımlarımızda da gerilemeye yol 

açıyor. 

 

Tam üyelik perspektifi önemini koruyor. Bu sebeple reform sürecinden vazgeçmememiz gerekiyor.  

 

 

Aylık faaliyetlerimiz; 

 

18 Mart →  İKV tarafından düzenlenen 5. yılında Türkiye-AB Mutabakatı: Deneyimler  &  Öngörüler” webinarına 

katıldım.  

 

19 Mart → Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, “Gümrük İdaresinde İthalat/İhracat 

Süreci” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledik. 

 

22 Mart → Güçlü ve Sürdürülebilir İhracat için “İhracat Satış Kampı” sertifika törenini online olarak gerçekleştirdik. 

 

23 Mart → T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu ara 

değerlendirme toplantısına katıldım. 

 

Yine aynı gün İKV ile birlikte Hollanda Başkonsolosu Sayın Bart van Bolhuis’i ziyaret ettik. 

 

24 Mart → TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi toplantısına katıldım. 

 

*Aynı gün, TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Teksas Ticaret Heyeti Toplantısına katıldım. 

 

25 Mart →  Türk Alman Ticaret Odası tarafından düzenlenen online business kahvaltısına katıldım. 

 

26 Mart → T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlediğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve 

Teşvikleri hakkındaki bilgilendirme toplantısına katıldım. 

 

29 Mart → MEXT Sanal Fuarı’na Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte katıldık. 
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30 Mart → Proje ortağı olduğumuz “Ustam - Kocaeli Sektörel Eğitim Kampüsü” Projesinin, Lansman Toplantısına 

katıldım. 

 

31 Mart → TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldım. 

 

6 Nisan → MEB’in Mesleki Eğitim Yaygınlaştırma Proje Toplantısı’na Oda olarak ev sahipliği yaptık.  

 

Aynı gün 36. Meslek Komitesi Başkanı Ark Pres Emniyet Kemerleri San. ve Tic. A.Ş. temsilcisi Yusuf Ziya Kasım’ı ziyaret 

ederek yeni üretim tesislerini gezdik. 

 

10 Nisan → Hafta Sonu Buluşması etkinlikleri kapsamında, Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hayrettin 

Çaycı’nın “Dünyada ve Türkiye’de Emtia Borsalarına Kronolojik Bakış ve Hedging Zorunluluğu” ve Kibar Holding 

CEO’su Sayın Haluk Kayabaşı’nın “Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu sunumlarıyla online toplantı 

düzenledik. 

 

13 Nisan → TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldım. 

 

17 Nisan → Dünya Gazetesi Teknoloji Yazarı Sayın Ussal Şahbaz ve Trendyol Grubu Kurumsal İşler Başkanı Sayın Ozan 

Acar’ın katılımı ve “Dijital Dönüşüm: Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Yeri” teması ile Müşterek Meslek Komitesi 

Toplantımızı online olarak gerçekleştirdik. Toplantımıza 95 katılımcısı Meslek Komitesi üyesi olmak üzere 135 kişi 

katılım sağladı. 

 

 

Sayın Güldağ ve Ağaoğlu, 

 

Odamız ve ilimiz verilerini sizlerle yazılı olarak paylaştığım için konuşmamda bunlara tekrar değinmeyeceğim. 

 

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 → 3.208 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 
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*Avrupa’nın 7’inci limanı 

 

 

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 İSO’nun 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) 

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

 

Bugün itibariyle İlimizde; 

Ar-Ge Merkezi → 131 (TR → 1248) 

Tasarım Merkezi → 17 (TR → 358) 
 

Sadece 2 konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. 

 

Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmalarımız var.  

 

Bunun sonucu olarak Oda olarak açıkladığımız veriler ile Ticaret Bakanlığı veya diğer kurumlar tarafından açıklananlar 

arasında ciddi farklar oluşuyor.  

 

*İSO’nun açıkladığı ilk 500 listesinde Kocaelili firma sayısı 36 görünüyorken, üretimleri ilimizde olan 79 firmamız 

gerçekte bu listede yer alıyor.  Mesela Ford İstanbul’da görünüyor. 

 

*Benzer durum dış ticaret rakamlarında da var.  
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Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2020 yılında;  

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

TİM verilerine göre 2020 yılı Kocaeli ihracatı → 12,3 milyar dolar 

*Fark → 14 milyar dolar 

*Bu fark TİM rakamlarının firma merkezlerinin baz alınarak hesaplanmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla birçok 

firmamızın ihracatları Kocaeli’de görünmüyor.  

 

*Yine benzer şekilde ilimizde ödenen vergilere baktığımızda; 

İlimiz, 2020 yılında 90 milyar 447 milyon TL vergi ödemiştir.  

*70 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz.  

İlimizde üretim yapıp da, vergilerini İstanbul’da veren 600’ün üzerinde firmamızın karı, İlimiz merkezli 2000 firmanın 

karının neredeyse iki katı.  

Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. 

 

Sonuç olarak, 

 *Veriler yanlış olduğunda devlet tarafından verilen teşviklerin ve desteklerin yönlendirilmesinde sorunlar 

oluşacağını düşünüyoruz. 

*Firmaların vergilerini üretim yaptıkları ilde ödemelerini talep ediyoruz. 

 

 

Sayın Güldağ ve Ağaoğlu, 

 

Bölgemizdeki sanayinin gelişmiş olmasına rağmen pandemi sürecinde sıkıntılarının devam ettiğine dair üyelerimizden 

geri dönüşler alıyoruz. 

 

*Kısa Çalışma Ödeneğinin işten çıkarma yasağı ile birlikte devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. 

*Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesini ve 

*İşletmelerimize düşük faizli yeni kredi destekleri sağlanmasını talep ediyoruz. 

 

 

Sözlerime son verirken, Sayın Güldağ ve Ağaoğlu katılımınız için tekrar teşekkür ediyor, 

şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

 

 

 

 

 


