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Ayhan Zeytinoğlu 

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, 18 Mayıs 2021 

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Geçtiğimiz ay Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 

askerlerimize ve Ağrı’da bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan polisimize Allah’tan 

rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. 

 

Ayrıca, geçen hafta vefat eden Dilovası İMES OSB’nin geçmiş dönem Başkanı, Yalova İMES Makine İhtisas OSB’nin de 

Kurucu ve Onursal Başkanı Süheyl ERBOZ'u kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve OSB camiasına 

başsağlığı diliyoruz. 

 

Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistin halkına gerçekleştirdikleri şiddet ve saldırılar sebebiyle İsrail Hükümeti'ni ve bu 

saldırılara sessiz kalanları şiddetle kınıyoruz.  

 

Bu arada; yarı finale yükselen kentimizin takımı Kocaelispor’umuzu yaşattığı gurur dolayısıyla kutluyorum, 

şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak istiyorum. 

 

Nisan ayında;  

İhracat → 18 milyar 766 milyon dolar (+ % 109,02)      

Bu artışta, geçen yıl pandemi nedeniyle düşük seviyeler kaynaklı baz etkisini görüyoruz. 

(İhracatta 2019’un nisan ayına göre yüzde 22,3’lük artış oldu.  /    2019 nisan ihracat → 15,3 milyar dolar) 

 

Aynı zamanda, bu ihracat seviyesi en yüksek nisan ayı ve tüm zamanların da en yüksek ikinci aylık gerçekleşmesi. 

Gemi hat kısıtlamaları ve konteyner bulmakta yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen çok olumlu değerlendiriyoruz. 

Rekabetçi kurun da ihracatı desteklediğini görüyoruz. 

 

 

İthalat (nisan) → 21 milyar 886 milyon dolar (+ % 61,4) 

Aylık bazda yüzde 7,4’lük gerileme var. (Mart → 23 milyar 636 milyon dolar idi.) 

(İthalatta 2019’un nisan ayına göre yüzde 21,1’lik artış oldu.  /    2019 nisan ithalat → 18,1 milyar dolar) 
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Alt kalemlerine baktığımızda; 

*Yatırım (Sermaye) malları → + %35,5 

*Hammadde (Ara mallar) → + %66,2 

*Tüketim malları → + %67,7  

Yatırım ve üretime yönelik kalemlerdeki artışları önemsiyoruz. 

 

*Dış ticaret açığı → 3 milyar 120 milyon dolar (- % 31,8) (Cari açığa olumlu yansıyacaktır.) 

 

 

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

*İhracat → 2 milyar 847 milyon dolar (+ % 126,3) 

  (2019’un nisan ayına göre artış → yüzde 14,5) 

 

*İthalat → 5 milyar 257 milyon dolar (+ % 85,8) 

  (2019’un nisan ayına göre artış → yüzde 44,9) 

Bu artışta hidrokarbon ithalatının etkisini görüyoruz. 

 

İlk dört aylık döneme baktığımızda (ocak-nisan); 

*İhracat → 10 milyar 791 milyon dolar (+ % 31,1)  /  (2019’un aynı dönemine göre ihracat artışı → yüzde 9,5) 

*İthalat → 18 milyar 716 milyon dolar (+ % 42,2) 

 

 

Mart ayında yıllık Cari Açık → 36 milyar 192 milyon dolara geriledi.  

Aylık açık → 3,3 milyar dolar 

 

Bu gelişmede ana etken dış ticaret açığındaki gerileme oldu.  

Dış ticaret açığı (mart) → 2,9 milyar dolar  (2020 → 4,4 milyar dolar idi.) 

 

Mart’ta hizmet gelirlerinin katkısı → 767 milyon dolar oldu. (2020 → 393 milyon dolar idi.) 

 

Nisan ayında da dış ticaret açığı gerilediğinden cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini bekliyoruz. 

 

 

Reel efektif döviz kuru (nisan) → 62,29’a geriledi. 

(Mart → 65,57 idi.) 

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar nisan ayında → 5,7282 TL  

Nisan dolar → 8,1509 TL idi. 

Dolar bugün → 8,32 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (nisan) → 78,02 

(Mart → 79,44 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar nisan ayında → 7,2582 TL 
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Enflasyon verilerine baktığımızda nisan ayında; 

TÜFE → % 17,14 (aylık → + % 1,68) 

ÜFE → % 35,17 (aylık → + % 4,34)   

 

 

Hammadde fiyatları ve döviz kurlarındaki artış sebebiyle enflasyondaki yükseliş devam etti. 

ÜFE’deki artışın daha hızlı olduğunu görüyoruz.   

Yıllık ÜFE Kasım 2018’den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.  

ÜFE’de gerçekleşen bu hızlı artışların önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarını görebiliriz. 

 

 

Nisan ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 75,9  

(Geçen yıla göre 14,3 puan / mart ayına göre 1,2 puan arttı.) 

 

*Kocaeli → yüzde 71, 

(Geçen yıla göre 16,7 puan / mart ayına göre 0,3 puan arttı.) 

 

 

Sanayi Üretimi (mart-yıllık) →  + yüzde 16,6 

Aylık → + yüzde 0,7 

 

Yıllık yüzde 16.6’lık artış iyi olmakla birlikte, geçen yıl salgın etkisiyle düşük oranlı büyümelerden kaynaklı baz etkisini 

de içerdiği için yıllık artıştan ziyade aylık artışı önemsiyoruz. 

 

Aylık artışa sektörlerin katkısı; 

-İmalat sanayi → % 0,3 

-Ara malı → % 1,3 

-Elektrik, Gaz, Buhar → %7,3 

-Enerji → %6,2 

-Sermaye malı →  - %1,7  

-Yüksek teknolojili ürünler yıllık → - %9,9   

 

 

İşsizlik oranı (mart) → yüzde 13,1 

(Geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan yükseldi / Şubat ayına göre 0,1 puan geriledi.) 

 

Atıl işgücü (Potansiyel işgücü ve işsizler) → % 25,8 

(Geçen yılın aynı ayına göre 2,6 puan yükseldi / Şubat ayına göre 2,3 puan geriledi.) 

 

Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre;  istihdam edilenler → 1,7 milyon kişi arttı. 
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Şubat’tan marta istihdam edilenler ise →  550 bin kişi arttı. 

Bunun 480 bin kişisi sanayi sektöründe istihdam edilmiş. 

 

*Tarım → 15 bin kişi arttı 

*Sanayi → 480 bin kişi arttı 

*İnşaat → 81 bin kişi arttı 

*Hizmetler → 27 bin kişi azaldı. 

 

Mart itibariyle toplam istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 89 bin kişi oldu. 

 

 

Bütçe (Nisan) → 16,92 milyar TL açık verdi. 

*Gelirler → 93,79 milyar TL (+ %43,8) 

*Giderler → 110,70 milyar TL (+ %2,1) 

*Ocak-nisan bütçe fazlası → 5,86 milyar TL 

 

Giderlerdeki artış oranının yüze 2,1 ile sınırlı tutulduğunu görüyoruz. 

Cari Transferler kalemindeki yüzde 19.1’lik azalış, giderlerdeki artışı sınırlayan bir etken oldu. 

Geçen yıl, bu kalemde pandemi etkilerinin azaltılmasına yönelik harcamalar nedeniyle artışlar olmuştu. 

 

Gelirler tarafında en yüksek katkı vergi gelirlerinden. 

Vergi gelirleri (nisan) → 76,3 milyar TL  (+ %55,4) 

 

Vergi gelirlerinin alt kalemlerinde de; 

* Kurumlar vergisi → + %213,6 

* Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler → + %142,1’lik artışlar dikkat çekiyor. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

29 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan destek paketi kapsamında; 

 

1) KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı.  

 

Bu destek, öncelikle COVID salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan 

imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet 

gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir. 

 

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler de 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde 

bu destekten faydalanabilecek. 
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2) Kısa çalışma ödeneğinin süresi nisan başından 30 Haziran’a kadar uzatıldı. 

 

3) İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran’a uzatıldı. 

 

4) Pandemi kısıtlamalarında hak kaybının önlenmesi amacıyla, çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takiplerinin 31 

Mayıs 2021’e kadar durduruldu. Bu düzenleme ile karşılığı olan çekler de maalesef tahsil edilemedi. Karşılığı olan 

çeklerin ödenmemesi bütün sistemi kilitledi. TOBB’un girişimleri sonucu T.C. Ticaret Bakanlığı’nın genelgesi ile çek 

takas işlemleri ve karşılığı olan çeklerin tahsilatına aynı gün tekrar başlandı. 
 

Diğer taraftan, 10 Mayıs’ta yeni ekonomi paketi Meclis'e sunuldu. 

 

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeler: 

 

1) 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına imkan tanınacak. 

 

2) Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e aktarımına imkan sağlanacak. 

 

3) Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılacak. 

 

4) Orta vadeli mali plan ve orta vadeli program, tek bir belge olarak düzenlenecek. 

 

5) Küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla KGF destekli kredi sağlanacak.  

 

İşletmeler çalıştırdıkları işçi sayısına ek olarak 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları 

işçiler için bir yıl boyunca bu destekten yararlanabilecek.  

 

Her ilave istihdam için → 100 bin TL kredi  

 

5 ilave istihdam için 500 bin liraya kadar kredi desteği sağlanacak. (2 yıl vadeli ilk 6 ayı geri ödemesiz) 

 

Ek istihdam primleri kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürülecek. 

 

6) 31 Mayıs’a kadar karşılığı olan çeklere ödeme yapılabilecek. 

 

Ayrıca, dünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız tarafından yeni destek 

paketi açıklandı. Bu kapsamda; 

 

1) Esnaf ve sanatkarlara hibe desteği verilecek. (1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon 

liralık bir kaynak) 

 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/esnaf
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2) Çiftçilerin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecek. 

 

3) Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketlere de "Nefes Kredisi" verilecek. 

 

2020 yılında 2019 yılına kıyasla %25 ciro kaybı yaşayan firmalar 200 bin TL’ye kadar Nefes Kredisi kullanabilecek. 

(Tüm ayrıntıları henüz belli değil. Belli olunca sizlerle paylaşacağız.) 

 

Özellikle pandemiden dolayı zor durumda olan hizmet sektörüne bu desteklerin verilmesinin yerinde olduğunu 

düşünüyoruz. Bu destekler için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz.  

 

 

Değerli Üyeler, 

*Türkiye, Covid 19 döneminde iş veya ücret kaybı yaşayanların oranında OECD ülkeleri arasında 4. sırada.  

1. Meksika  

2. Şili  

3. İsrail  

4. Türkiye  

5. Estonya  

6. Yunanistan 

 

*OECD ülkeleri arasında Covid-19 döneminde finansal zorluk yaşadığını söyleyenlerin nüfusa oranı Meksika’dan sonra 

en yüksek Türkiye’de. 

 

 

Aylık faaliyetlerimiz; 

 

28 Nisan →  Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası kapsamında düzenlenen “Bir Patent Fikrim Var Yarışması 

Ödül Töreni ve Paneli”ne konuşmacı olarak katıldım. 

 

*Aynı gün, TOBB İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Oda Başkanları toplantısına katıldım. 

 

29 Nisan → Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, “Dahilde İşleme Rejimi” konulu 

seminer düzenledik. 

 

30 Nisan → TOBB Marmara ve Ege Bölge Oda Başkanları toplantısına katıldım. 

 

1 Mayıs → “Hafta Sonu Buluşması” etkinliklerimiz kapsamında Logo Yazılım Tuğrul Tekbulut ve Bimser Çözüm Sedat 

Babalık'ın sunumlarıyla toplantı düzenledik. 

 

3 Mayıs → TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldım. 

 

4 Mayıs → TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Toplantısı'na katıldım. 
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5 Mayıs → İKV tarafından düzenlenen “Türkiye–AB Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi: Zorluklar ve Fırsatlar” 

webinarına katıldım. 

 
*Aynı gün TOBB “AB’nin Vergi Konularında İşbirliği Yapmayan Ülkeler Listesi Komitesi” Toplantısı’na katıldım. 
 

6 Mayıs → TOBB “AB Yeşil Mutabakat Çalışmaları Komitesi” Toplantısı’na katıldım. 

 
7 Mayıs → TOBB “Dijital Dönüşüm Çalışmaları Komitesi” Toplantısı’na katıldım. 
 

8 Mayıs → Odamız ve İKV koordinasyonu ile Avrupa Günü kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 

Nikolaus Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın konuşmacı olarak 

katıldığı ‘Türkiye ve Avrupa'nın Geleceği’ konulu webinar düzenledik. 

 

10 Mayıs → 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'ni Sayın Valimiz Seddar 

Yavuz ile birlikte ziyaret ettik. 

 

15 Mayıs →  “Hafta Sonu Buluşmaları” etkinliklerimiz kapsamında, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali 

İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın “Türkiye-AB Mali İş Birliği’nin Yeni Döneminde İş Dünyası 

İçin Fon Fırsatları” konulu ve Arkas Konteyner CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Can Atalay’ın "Bugünden Alınan 

Derslerle Konteynerde Geleceği Yönetmek" konulu sunumlarıyla toplantı gerçekleştirdik. 

 

17 Mayıs →  TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldım. 

 

 

Değerli Üyeler, son bir duyurum var. 

 

21 Mayıs Cuma günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ve Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın 

katılımı ile “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Tanıtım Toplantısı” düzenleyeceğiz.  

 

Duyurusu sizlere gönderildi, katılımlarınızı bekliyoruz. 

 

 

Sözlerime son verirken şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

 

 

 


