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Ayhan Zeytinoğlu 

Kasım Ayı Meclis Toplantısı, 17 Kasım 2021 

 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet 

Yozgatlıgil, 

Değerli Meclis Üyeleri,  

Saygıdeğer Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Katılımcılar… 

 

Kasım ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. 

 

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Her ay olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimi sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. 

 

Ekim ayında;  

*İhracat → 20 milyar 807 milyon dolar   (+ % 20,17)     (tarihi rekor) 

Çip, konteyner sorunlarına rağmen rekorlarla devam ediyoruz.  

Önümüzdeki aylarda 21 milyar dolar seviyelerini aşmayı temenni ediyoruz. 

 

Rekabetçi kurun ihracatı desteklediğini görüyoruz.  

Aynı zamanda rekabetçi kur ile, ithalat eylül ayına göre yüzde 4,5 geriledi.  

Bu, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesine de yönlendiriyor. 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda sadece İngiltere’ye ihracatımız gerilemiş (ekim) 

*Almanya → 1,69 milyar dolar (+ %4,5) 

*ABD → 1,30 milyar dolar ( + %35,3) 

*İngiltere → 1,3 milyar dolar ( - %17,2) 

*Irak → 1,13 milyar dolar ( + %17,1) 

 *İtalya → 1,10 milyar dolar ( + %21,3) 

 

*Yıllık ihracatımız ekim itibariyle → 215 milyar 684 milyon dolara yükseldi. 

 

Miktar bazında ihracatımız;  

Ekim → 15,1 milyon ton (+%3,3 )   (2020 ekim → 14,6 milyon ton idi.)  

Ocak-ekim → 144,2 milyon ton (+ % 15)  
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*İthalat (ekim) → 22 milyar 270 milyon dolar (+ % 12,97)  

 

Alt kalemlere baktığımızda; 

*Yatırım (Sermaye) malları → - % 25,51 

*Hammadde (Ara mallar) → + % 28,92 

*Tüketim malları → - % 20,31  (Olumlu) 

 

Yatırım malları ithalatındaki gerileme, yatırım iştahı açısından izlememiz gereken bir konu. 

 

*Dış ticaret açığı (ekim) → 1 milyar 463 milyon dolar ( - % 39) 

 

*İhracatın ithalatı karşılama oranı  (ekim) → yüzde 93,4’e yükseldi.  

 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre ekim ayında İlimizde üretim yapan 

firmaların; 

 

İhracatları → 2 milyar 581 milyon dolar  (2020 ekim → 2 milyar 648 milyon dolar idi) 

 -Kocaeli gümrüklerinden yapılan → 1 milyar 155 milyon dolar 

 -Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan → 1 milyar 426 milyon dolar 

 

İthalatı ise →  6 milyar 556 milyon dolar   (2020 ekim → 4 milyar 278 milyon dolar) 

-Kocaeli gümrüklerinden yapılan → 3 milyar 106 milyon dolar 

 -Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapılan → 3 milyar 450 milyon dolar 

 

 

Eylül ayında yıllık Cari Açık → 18 milyar 444 milyon dolara geriledi.  

(Yıllık cari açıkta ağustos ayına göre 3.9 milyar dolarlık iyileşme var.  Ağustos → 22,3 milyar dolar idi.) 

 

Eylül aylık → 1 milyar 652 milyon dolar fazla verildi.  

Bu fazlada → Hizmet gelirlerinin artan katkısı ve dış ticaret açığındaki gerileme etkili. 

 

Hizmet gelirleri → 3 milyar 674 milyon dolar   (2020 → 1,7 milyar dolar idi.) 

Dış Ticaret dengesi → -1 milyar 23 milyon dolar   (2020 → - 3,8 milyar dolar idi.) 

 

Ekim ayında da yıllık cari açıktaki gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. 

(Dış ticaret açığındaki gerileme ve hizmet gelirlerinin artan katkısı) 
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Reel efektif döviz kuru (ekim) → 60,37 

(Eylül → 62,93 idi.) 

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar ekim ayında → 6,2871 TL  

Ekim dolar → 9,1711 TL idi. 

Dolar bugün → 10,42 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (ekim) → 77,78 

(Eylül → 78,90 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar ekim ayında → 8,8285 TL 

 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda ekim ayında; 

TÜFE → % 19,89 (aylık → + % 2,39) 

ÜFE → % 46,31 (aylık → + % 5,24)  

 

ÜFE’de; 

En yüksek yıllık artış; aylık bazda ise en yüksek 3. artış.   

(2018 eylül → %10,88  /  2018 ağustos → %6,60  / 2021 ekim → %5,24) 

 

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen yüksek oranlı artışlardan, olumlu baz etkisinin devam edeceğini 

bekliyorduk.  

Ancak fiyat artışları ve döviz kurlarındaki artış sebebiyle yükseliş ekim ayında da devam etti. 

Kasım ayında biliyorsunuz kurlarda önemli artışlar yaşıyoruz.  

(Kasım ayı dolar kuru (1-17 Kasım)  → 9,77     /      (1 - 17 Ekim) → 8,96 ) 

Maalesef enflasyondaki yükselişin kasımda da devam edebileceğini düşünüyoruz. 

 

 

Ekim ayı enflasyonu ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu.   

Ceza, harç ve vergi artışları hesaplanmasında kullanılacak oran → % 36,20  

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına 

kadar artırma yetkisi var.  

 

 

 

Değerli Üyeler biliyorsunuz BOTAŞ tarafından, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere büyük sanayi ve ticari kuruluşlarda yüzde 48.40, elektrik üretim amaçlı 

kullanılan doğalgazda yüzde 46.82 artış yapıldı. 

  

Sanayide önemli bir girdi kalemi olan doğalgaza gelen yeni zamlar maliyetleri de etkileyecektir. 
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ÜFE’den sonra TÜFE’de de fiyat artışlarına neden olacaktır.  

 

Tabi bu zamların, tüm dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarıyla birlikte, her zaman önemini dile 

getirdiğimiz devletin denk bütçe hedeflemesi çerçevesinde yapıldığını biliyoruz. 

 

Mevcut koşullarda devletin enerji maliyetlerini sübvanse etmesinin sürdürülebilir olmadığını da 

düşünüyoruz. 

 

Rekabet gücümüzü koruyabilmesi için iklim değişikliği ve ekonomideki şartlar da göz önüne alındığında, 

doğalgazın ve ithal ürünlerin payının, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönlendirilmesinin önemi ortaya 

çıkıyor. 

 

 

Ekim ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 78,0 

(Geçen yıla göre 2,6 puan arttı / eylül ayına göre 0,1 puan geriledi.) 

 

*Kocaeli → yüzde 71,3 

(Geçen yıla göre 0,8 puan arttı / eylül ayı ile aynı seviyede) 

 

 

Sanayi Üretimi (eylül-yıllık) →  + yüzde 8,9 

Aylık →  - % 1,5 

 

Yıllık gerçekleşen yüzde 8.9’luk artışın geçen yılın baz etkisini de içerdiğini biliyoruz. 

Aylık bazda baktığımızda ise kapasite kullanım oranları, ihracat rakamları gibi öncü göstergelerin oldukça iyi 

olduğu dönemde, sanayi üretimde daha iyi veriler gelebileceğini tahmin ediyorduk.  

Emtia artışları, çip ve konteyner sorunlarından, firmalarımızın üretimlerini kapasitelerinin altına çekmek 

durumunda kalmalarının, beklentimizin altında bir üretim artışına neden olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Sektörlerin katkısı (%)                aylık  yıllık 

*İmalat sanayi                   -1,6    9,7 

*Ara malı       -1,1   13,2 

*Dayanıklı Tüketim Malı     5,5   10,7 

*Sermaye Malı                 -5,0    3,9 

*Orta-ileri teknoloji     -2,7    9,3 

*Yüksek teknoloji     -1,7    4,2 

 

Aylık bazda en yüksek artış, beyaz eşya ve kısmi de olsa otomotivde yerli üretim etkisiyle dayanıklı tüketim 

malları kaleminde. 
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Aylık bazda en yüksek gerileme ise sermaye mallarında.  

Bu kalem geleceğe yönelik yatırım ve büyümeyi işaret ettiğinden, izlenmesi gereken bir konu.  

 

İşsizlik oranı (eylül) → yüzde 11,5 

(Geçen yılın aynı ayına göre 1,3 puan / ağustos ayına göre 0,3 puan geriledi.) 

 

İşsizlik oranından ziyade çalışan sayılarına baktığımızda, toplam çalışan sayısı; 

2021 Eylül →  29 milyon 254 bin kişi  

2020 Eylül → 27 milyon 11 bin kişi 

2019 Eylül → 28 milyon 440 bin kişi 

2018 Eylül → 29 milyon 63 bin kişi 

 

Çalışabilir nüfus 2018’den 2021 Eylül’e → 3,1 milyon arttı. 

İstihdam edilenler →  191 bin kişi arttı. 

 

Ağustos’tan Eylül’e istihdam edilenler 28 milyon 828 bin kişiden → 29 milyon 254 bin kişiye yükselmesine 

rağmen, nüfusumuza oranla çalışan sayısı daha yüksek seviyelerde olmalı. 

 

 

Bütçe (ekim) → 17,41 milyar TL açık verdi. 

*Gelirler → 114,02 milyar TL (+ %22,9) 

*Giderler → 131,42 milyar TL (+ %34,6) 

*Ocak-ekim bütçe açığı → 78,49 milyar TL 

 

Geçen yıl, pandemi etkilerinin azaltılmasına yönelik verilen teşviklerden, bütçe giderlerinin hızlı arttığı bir 

yıldı.  

Bunun üzerine, giderlerdeki yüzde 34.6’lık artışla giderler kalemi daha yüksek oldu. 

 

Tüketim tarafında tedbirli davranılmasıyla, denk bütçenin, faizlerin düşmesine ne kadar katkı vereceğini 

hepimiz biliyoruz.  

 

Kamu çalışan sayısı 

2002 → 2 milyon 600 bin kişi 

2020 → 4 milyon 791 bin kişi 

 

Kamu çalışan sayısının / nüfusa oranına baktığımızda; 

2002 → % 39,9 

2020 → % 57,3 
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Aylık faaliyetler… 

 

21 Ekim → İZGİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Neden Kurumsal Yönetim?” konulu webinara panelist 

olarak katıldım. 

 

22 Ekim → TOBB’u temsilen Kamerun Ticaret Bakanı Luc Magloire Atangana Mbarga ve Kamerun Ankara 

Büyükelçisi Victor Tchatchouwo ile görüşme gerçekleştirdim.   

 

25 Ekim → Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün ile Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Arif 

Tuncay Ersöz Odamızı ziyaret etti. 

 

26 Ekim → TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldım. 

 

27 Ekim → İKV tarafından gerçekleştirilen AB Katılım Sürecinde STK’ların Etki Kapasitelerinin Artırılması - 

Infl(Eu)Nceprojesi Kapanış ve Networking Toplantısı’na katıldım. 

 

2 Kasım → Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kocaeli Çevre Şurası”na katıldım. 

 

4 Kasım → TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen “Küresel İklim Değişikliği ve Kocaeli” konulu konferansa 

katıldım. 

 

9 Kasım → 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, KSO Oda Orkestrası Atatürk’ün Sevdiği 

Şarkılar konserini gerçekleştirdik. 

 

10 Kasım → Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümünde 

ABİGEM ve Odamız çalışanlarıyla Odamızda anma töreni düzenledik. 

 

*Aynı gün, TOBB Kimya Sanayi Meclisi Toplantısına katıldım. 

 

15 Kasım → CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve heyetinin TOBB’a yaptığı ziyarete iştirak ettim. 

 

16 Kasım → TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Hukuk İşleri Müdürü Nagehan Akan Odamızı ziyaret etti. 
 

*Aynı gün, Meclis Başkanımız ve Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonumuz ile birlikte Uzer Makine’yi ziyaret 

ettik. 
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Sayın Yozgatlıgil, 

 

Kısaca Odamız ve ilimiz verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

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

  

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

 

Odamıza kayıtlı → 3.383 adet firmanın  

*319’u yabancı sermayeli (% 10 civarında) 

*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 

*Avrupa’nın 7’inci limanı  

 

İlk 500’de → 75 işletme (13 tanesi Meclis Üyesi) 

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 75 oluyor. 

 

Benzer durum dış ticaret rakamlarında da var.  

2020 yılında İlimizde üretim yapan firmaların; 

 

İhracatlarının toplamı → 26,6 milyar dolar  

(TİM → 12,3 milyar dolar)  

 

İthalatlarının toplamı ise → 49,1 milyar dolar  

 

Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacminin → 75,7 milyar dolar olduğunu gördük. 

Türkiye dış ticaretindeki payımız → % 19,4 

 

Aynı sorunu vergi rakamlarında da görüyoruz. Kocaeli İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin 

%9,66’sını karşılayan üçüncü il (2020 yılı) 

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

*Kişi başına ödediğimiz vergi geliri → 45 bin 286 TL  (TR ortalaması ise 9 bin 963 TL) 
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Sayın Yozgatlıgil, 

 

Bildiğiniz gibi ülkelerin gelişmişliklerinin temelinde, akademide üretilen bilginin, teknolojiye ve üretime 

dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması yatıyor. 

 

Bu kapsamda; 

*bilim, 

*teknoloji,  

*Ar-Ge ve  

*inovasyona kaynak ayıran ülkelerin, ekonomiklik düzeylerinin daha ileri seviyede olduğunu görüyoruz. 

 

Bu bakımdan Türkiye’nin bilim politikası ve bilimsel önceliklerinin belirlenmesi konusunda TÜBİTAK’ın etkin 

rol alması gerektiğine inanıyoruz.  

 

Aslında il olarak çok şanslı bir konumdayız.  

 

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

*Ulusal Test Merkezi - TSE,  

* ilk etabı tamamlanan Bilişim Vadisi ile birlikte 5 Teknopark,  

*2 Teknoloji Transfer Ofisi ve  

*2 devlet + 1 vakıf üniversitesini ilimizde barındırıyoruz. 

 

Sanayiciler olarak bu fiziksel yakınlıktan faydalanmamız gerektiğini düşünüyoruz. 

 

TÜBİTAK olarak, birçok bilimsel çalışmaya, buluşa ve Ar-Ge projesine imza atıyorsunuz.  

 

Sahip olduğunuz araştırma alt yapısı ile kamu ve özel sektöre özgün çözümler sunuyorsunuz. 

 

Fakat gerek kamuoyu ve gerekse biz sanayiciler olarak yoğun çalışmalarımız arasında sizlerin yaptığı bu 

çalışmaları yeteri kadar takip edemiyoruz. 

 

Yaptığınız Ar-Ge çalışmaları kamuoyu tarafından çok fazla bilinmiyor, çoğunlukla akademik çevre ve belirli 

sanayi kuruluşları ile sınırlı kalıyor.  

 

Oda olarak bizde kurumunuzu daha yakından tanıyabilmek amacıyla firmalarımızla sektörel ziyaretler 

düzenliyoruz.  

 

Bu ziyaretlerimiz ile laboratuvar altyapılarınızı ve kabiliyetlerinizi sanayicilerimize tanıtmayı amaçlıyoruz.  
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Pandemi nedeni ile ara verdiğimiz bu ziyaretlere bundan sonraki süreçte de devam etmek istiyoruz.  

 

Tüm hizmetlerinizin ve alt yapınızın görünürlüğünü artırma noktasında Oda olarak katkı vermeye ve 

sanayiciler ile sizlerin arasında köprü olmaya hazırız. 

 

Ayrıca, bölgemizdeki firmaların Ar-Ge proje desteklerinden daha fazla faydalanması için sizlerin işbirliği ile 

destekler konusunda seminerler düzenleyerek farkındalığın artmasını sağlıyoruz. Bu toplantıları da 

sürdürmeyi planlıyoruz. 

 

 

Değerli Üyeler, 

 

Bildiğiniz üzere 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında Glasgow’da yapılan COP26 İklim Zirvesi sona erdi. 

 

COP-26, dünya iklim değişikliği gündeminde konuşmaktan yapmaya geçildikten sonra yapılan ilk toplantı. 

 

Toplantı ile ilgili sizlerle bazı notlar paylaşmak istiyorum. 

 

1. Suudi Arabistan, Avrupa’nın ve dünyanın yeşil hidrojen üretimi merkezi olmak için harekete geçtiğini 

duyurdu. 

 

2. İklim değişikliği gündeminin harekete geçmesi bizim gibi ülkelerde yaşayanlar için ek maliyet demek.  

 

Önce bir emisyon ticaret sistemi kurup, karbonu maliyetlendireceğiz. Sonra özellikle elektrik üretiminde 

kömürden bir an önce çıkacağız.  

 

Hem hidrokarbon fiyatları artacak hem de kömür madenlerinin olduğu yerlerde yaşayanlar işlerini 

kaybedecekler. 

 

Bu nedenle Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerde kömürden çıkışın düzenli bir biçimde organize 

edilebilmesi için CIF destekli 2,5 milyar dolarlık bir proje başlattı.  

 

Türkiye’de yakında 2030 ya da 2033 için kömürden çıkış tarihi belirleyecek. 

 

Mevcut 2,5 milyar dolarlık fon içinde Hindistan, Filipinler, Güney Afrika ve Endonezya var. Çünkü kömüre 

dayalı salımların yüzde 15’i bu ülkelerden kaynaklanıyor. 

 

Türkiye, Dünya Bankası’nın bu fonuna başvurmadığı için yaralanamayacak. 
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3. Türkiye’nin; Almanya, Fransa ve İngiltere ile Dünya Bankası’nın sağlayacağı 3,2 milyar dolarlık kaynaktan 

yararlanacağı açıklandı.  

 

Bu kapsamda; 

*Önce emisyon ticaret sistemimizi kurarak, karbon fiyatlamasına başlayacağız.  

*Sonra 2053 ile uyumlu olarak 2030 ya da 2033’ü kömürden çıkış yılı ilan edeceğiz.  

*Bu amaçla, kömür bölgeleri için yerel kalkınma planları ve bütçeleri ile sosyal korunma ağı açıklayacağız. 

*Devlet, şirketlere ve millete yaptığı planlar, hazırladığı bütçeler ve belirlediği tarihlerle yol gösterecek. 

Bu sebeple bu kaynak yeterli değil. 

 

4. Paris İklim Anlaşması ile verilen sözleri tutmamanın görünür bir maliyeti yok.  

 

Bu açıdan COP 21 sonrası başlayan süreç, Kyoto sürecinden farklı. Ortada bağlayıcı hedefler yok.  

 

Her ülke 1,5 derece hedefine kendi katkısı kendisi niyet beyanı biçiminde açıklıyor.  

 

Şimdi Türkiye’nin 2053 iddialı hedefi ile tutarlı yeni bir niyet beyan etmesi gerekiyor.  

 

 

Değerli üyeler,  

 

8-10 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz SANTEK Dijital Fuarımız hakkında sizlere 

bilgi aktarmıştım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 

 

Fuar ile eş zamanlı olarak "Savunma Sanayi İl Buluşması" ve “Match4Industry” etkinliklerimizi 

düzenleyeceğiz. 

 

8 Aralık tarihinde “Savunma Sanayi İl Buluşması" etkinliğimizi SSB Başkanımızın ve 9 Vakıf şirketinin katılımı 

ile fiziki olarak organize edeceğiz. Söz konusu ikili iş görüşmeleri ve panel etkinliğimize web sayfamız 

üzerinden başvurabilirsiniz. 

 

Match4industry etkinliğimizi ise online olarak sürdürüyoruz. Yurt dışı ikili iş görüşmeleri etkinliğimize de 

katılım sağlayabilirsiniz. 

 

 

Değerli Üyeler, AB’ye üyelik sürecinde gerek duyulan donanımlı insan kaynaklarının 

yetiştirilmesi hedefi ile 2010 yılından beri Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından 

“Avrupa Koleji Yüksek Lisans Bursu” devam ediyor. 
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Başarılı Türk öğrencilerin Avrupa Kolejinde yüksek lisans yapmalarını temin etmek üzere burs desteğinizi 

bekliyoruz. (Yıllık burs tutarı → 26 bin Euro) 

 

 

Sözlerime son verirken bugünkü toplantımıza katılımınızdan dolayı Sayın Yozgatlıgil’e tekrar 

teşekkür ediyor, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

 


