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Ayhan ZEYTİNOĞLU 

Aralık Ayı Meclis Toplantısı (Ticaret Bakanı), 22.12.2021 

Sayın Bakanım, 

Değerli Meclis Üyeleri,  

Saygıdeğer Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Katılımcılar… 

 

 

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

 

Sayın Muş, öncelikle zaman ayırarak Meclis Toplantımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş 

geldiniz!  

 

 

Sayın Bakanım, 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 → 3.400 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  

*Konum olarak çok şanslı bir il (Avrupa ile Asya bağlantı yolları üzerinde ve Avrupa pazarına çok yakın) 

*Sanayi kuruluşlarının doğal bir liman olan İzmit Körfezi etrafında konuşlanması firmalarımıza lojistik 

anlamda önemli fırsatlar sunuyor. 

*Pandemi sürecinde demiryolu bağlantılarına ve limanlara yakınlığımızın önemini bir kez daha anlamış 

olduk. Bu süreçte çok fazla kesinti yaşamadan ihracatımızı sürdürdük. 

 

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

Ama İSO’nun açıkladığı listede Kocaelili firma sayısı 36 görünüyor. (firma merkezleri farklı illerde) 

 

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 → 9 bin 963 TL) 

 

 

Sayın Bakanım, 

 

Bu yıl ihracatta, gemi hat kısıtlamaları, konteyner bulunamama, emtia fiyatlarındaki artışlar ve çip 

tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen rekor seviyelere ulaştık. 

 

Bu sıkıntılara rağmen, ülkemizin ihracatında son on iki aylık döneme baktığımızda on bir tane rekor seviye 

karşımıza çıkıyor. (Altı tanesi tüm zamanların en yüksek seviyesi, beş tanesi de içinde bulundukları ayların 

en yüksek seviyesi.) 

 

Rekabetçi kurun da ihracatı desteklediğini görüyoruz.  

Aynı zamanda rekabetçi kur, tüketim malları ithalatının da azalmasına ve orta vadede, üretilebilme imkanı 

olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de yönlendiriyor. 

 

Yine ihracatımızdaki bu sıçramada, Çin’deki maliyetlerin artmasıyla birlikte, bizim lehimize geliştiğini 

söyleyebiliriz.  

 

Çin’den AB’ye ve ABD’ye konteyner fiyatlarındaki ciddi artış nedeniyle, bizim Avrupa Birliği’ne olan coğrafi 

yakınlığımızın bir kez daha avantaj sağladığını düşünüyoruz.  

 

Avrupa bizim en büyük pazarımız. Tırlarla yapılan ihracatın ne kadar sürdürülebilir olmadığını düşünsek de 

bu dönemde bize avantaj sağladığını söyleyebiliriz.  

 

Fakat önümüzdeki dönemde artan ihracatımız nedeniyle AB ile hızlı ve ucuz demiryolu ağlarıyla 

bağlanmamız çok önemli. Aday ülke olarak bu konudaki AB fonlarından faydalanmamız için gerekli 

çalışmaların yapılması gerektiğini de düşünüyoruz.  

 

 

Türkiye geneli ile paralel, ilimiz de bu yıl güçlü bir ihracat başarısı gösterdi. 

 

Oda olarak ilimizde üretim yapan firmaların dış ticareti ile ilgili Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğü ile bir çalışma yaptık.  
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Amacımız; ilimizin dış ticaretteki gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak. 

 

Çalışmanın teknik olarak geliştirilmesi için de desteğinizi talep ediyoruz.  

 

Bu yaptığımız çalışma sonucunda 2020 yılında;  

İlimizde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamı → 26,6 milyar dolar olduğunu tespit ettik. 

(TİM → 12,3 milyar dolar) 

Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları ihracat → 11,7 milyar dolar 

Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ihracat → 14,9 milyar dolar 

(TR ihracatından aldığımız pay → %15,6)  

2021 yılını ise 35 milyar dolar ile kapatacağımızı tahmin ediyoruz.  

 

Bu çalışma sonucunda ilimizde üretim yapan firmaların ithalatının→ 49,1 milyar dolar olduğunu tespit ettik.           

Kocaeli Gümrüklerinden yaptıkları ithalat → 22 milyar dolar 

Kocaeli Gümrükleri dışından yaptıkları ithalat → 27,1 milyar dolar 

(Türkiye ithalatından aldığımız pay → % 22,3) 

2021 yılını ise 75 milyar dolar ile kapatacağımızı düşünüyoruz. 

 

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

Türkiye dış ticaretindeki payımız → % 19,4 

 

Kurumlar tarafından açıklanan resmi verilerin, firma merkezleri baz alınarak açıklandığı için ilimizin 

potansiyelini tam olarak yansıtmadığını düşünüyoruz.  

 

Aynı sorunu vergilerde ve İSO tarafından açıklanan ilk 500 listesinde de görüyoruz.  

 

İhracat rakamları başta olmak üzere firmaların üretim yaptıkları illere yazılmasının önem arz ettiğine dikkat 

çekmek istiyoruz.  

 

Açıklanan resmi verilerin sağlıklı olmaması halinde devletin vereceği teşvikler ve yönlendirmelerin birebir 

örtüşmeyeceğini biliyoruz.  

 

 

Sayın Bakanım, 

 

İklim değişikliğine olan etkilerin azaltılması amacı ile tüm dünya ülkeleri karbon azaltım hedefleri 

belirlemeye başladı. 
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AB de, ekonomisini döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde modernize ediyor ve dijitalleşme ve yeşil 

ekonomiyi ‘ikiz hedef’ olarak benimsiyor. 

 

Yeşil Mutabakat, AB için ekonomik bir büyüme stratejisi. 

 

Temel hedef 2030’da sera gazı emisyonlarını %55 azaltmak, 2050’de ise iklim nötr kıta olmayı başarmak. 

 

TR’de benzer adımları atmak için hedefler belirliyor. 

*2053 için → iklim nötr olma hedefi 

 

Bu çerçevede ülkemizin de Paris İklim Anlaşmasını TBMM’de onaylaması ve 2053 için iklim nötr olma 

hedefini kabul etmesi çok ümit verici gelişmelerdir.  

 

Oda olarak biz de üyelerimizin bu konuda farkındalıklarını arttırmak için bilgilendirme seminerleri 

düzenliyoruz. 

 

Ayrıca bu kapsamda karbon ayak izi hesaplanması ve sertifikalandırılması hizmeti de vereceğiz. 

 

 

Sayın Bakanım, 

 

Yeşil Mutabakata uyum, AB ile başlatılan pozitif gündem ve GB’nin modernizasyon süreci açısından da 

önemli.  

 

Gümrük Birliği’nin; 

*işleyişindeki sorunların düzeltilmesi,  

*bu ilişkinin hizmetler, tarım ve kamu alımları sektörlerini de içerecek biçimde genişletilmesi.  

 

96 yılında sanayideki değişim sayesinde bugün dünya pazarlarına entegre olduk.  

 

GB’nin güncellenmesi ülkemizde tarım reformlarını da başlatacaktır. Bu sayede tarım alanında ciddi yabancı 

yatırımları çekebileceğimizi düşünüyoruz. 

 

Tabii önemli olan yabancı sermaye çekebilecek iklimi oluşturmamız.   

 

Gerekli reformların yapılarak, yatırım ikliminin iyileştirilmesiyle, ülkemizin 2004-2005 yıllarında doğrudan 

yatırımların çekilmesinde yaptığı ivmelenmenin tekrar yakalanabileceğini düşünüyoruz.  

 

Yatırımların artması; ihracatın artması, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin artması anlamlarına 

geleceğinden sürdürülebilir büyüme için çok önemli görüyoruz.  
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Sayın Bakanım, 

 

Üyelerimizden gelen sorun ve talepleri sizlere iletmek istiyorum. 

 

1. Dahilde İşleme İzinleri 

*Dahilde işleme izinleri ve kapatma işlemlerinin Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 

nezdinde yapmalarını sağlayacak alt yapının oluşturulması,  

 

*KOBİ’ler için dahilde işleme şartlarının kolaylaştırılması, 

 

*Bu belgelerin kapatılma aşamasında ekspertiz raporu şartı aranıyor. Aynı zamanda, hammadde ithalat 

veya ihracat esnasında numune alınmış olması şartı da getiriliyor. Bu tespit pratikte uygulanabilir değil. 

Firmalar Odalara başvurduklarında ithalat-ihracat süreçlerini çoktan tamamlamış oluyorlar. Sadece birim 

sarfiyat cetvellerinin doğruluğunun Sanayi Odalarınca tetkikinin yeterli olabileceğini düşünüyoruz. 

 

 

2. Kredi ve Teminatlar 

*Reeskont Kredileri, piyasadan döviz satın alındığı ve de kredilerin ağırlıklı olarak KOBİ’lere ve net ihracatçı 

pozisyonundaki şirketlere kullandırma politikası gerekçeleriyle 15 gündür durduruldu. 

 

*Kamu bankaları da kullandırdıkları diğer tür kredilere ciddi kısıtlamalar getirdi. 

 Kullanılan kredi ile döviz satın alınamayacağı ve diğer bankalara para çıkışı yapılamayacağı 

bildirilerek bir anlamda kredi kullanımını kapattılar. 

 İç piyasa müşterilerin borç ödemeleri için kamu bankalarından talep etiği kredinin kullandırma şartı 

olarak; borcun ödeneceği firmadan bahse konu ödemeyi sadece TL ödemeler için kullanmayı taahhüt 

etme şartı konuldu. Döviz alımına gelen bu kısıtlamalar hammaddesini ithal eden firmalar için ciddi 

sıkıntılar yaratıyor. 

 

Kredilerin kullanımındaki ve döviz alımlarındaki bu kısıtlama ve engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. 

 

*Teminatlarda da sorunlar yaşanıyor. Dolar 8 TL iken alınan teminatların kurdaki artış oranına göre yeniden 

değerlendirilmesini talep ediyoruz. 

 

*Ayrıca Eximbank’ın, banka teminat mektubu dışındaki teminatlarla (ipotek vb.) kredi kullandırması 

kapsamının genişletilmesini bekliyoruz.   

 

3. Serbest bölgeler  

*%85 oranında ihracat yapma zorunluluğu şartının %75’e düşürülmesi, 

 



6 

 

*Serbest Bölgeye gönderilen ÖTV’ye tabi olan mal 60 ya da 90 gün içerisinde ihraç edilmek kaydıyla, yeminli 

mali müşavir raporuna bağlanarak ödenmiş olan ÖTV’nin iade edilmesi hususunun, yayınlanacak genelge ile 

netleştirilmesi. 

 

4. Yeniden değerleme oranı 36,2 olarak açıklandı. KOBİ´lerimizin şu anki sahip oldukları banka limitlerinin, 

yeniden ekspertiz yapılmaya ihtiyaç duyulmadan ve masraf yapılmadan aynı oranda yükseltilmesi. 

 

5. Sanayiciler olarak; stabil, öngörülebilir ve enflasyona ezilmeyen bir kur olmasını istiyoruz.  

 

6. Geçen hafta asgari ücret açıklandı.  

Asgari ücret: 5.004,00 TL  

Kesintiler Toplamı: 750,60 TL (SGK Primi % 14: 700,56 TL + İşsizlik Sigortası Primi  % 1: 50,04 TL) 

Net asgari ücret: 4.253,4 TL (2021 →2.825 TL) 

 

İşverene Maliyeti 

İşverene Toplam Maliyet: 5.879,70 TL  (2021 → 4.203,56 TL) 

(SGK Primi % 15.5 (İşveren Payı): 775,62 + İşveren İşsizlik Sigorta Primi  % 2: 100,08) 

 

Net asgari ücretteki artış → %50,4 

İşveren maliyetindeki artış → %39,9 

 

2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 

 
0 32.000 15% 

32.000 70.000 20% 
70.000 250.000 27% 

250.000 880.000 35% 
880.000 üstü 40% 

 
 
Önerimiz 
 

0 70.000 15% 
70.000 200.000 20% 

200.000 500.000 27% 
500.000 üstü 35% 

 

7. Sicil Kayıtlarının Ticaret Odalarında bulunmalarından dolayı firmalar Ticaret Odalarına da zorunluymuş 

gibi kayıt yapılmakta ve bunun neticesinde Sanayi Odaları hem munzam aidat hem de yıllık aidat geliri 

yönünden büyük kayba uğramaktadır.  

 

Bu sebeple Sanayi Odaları bünyesinde de Ticaret Sicillerinin oluşturulmasını talep ediyoruz. 
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Sözlerime son verirken, Sayın Bakanım katılımınız için tekrar teşekkür ediyor, şahsım ve 

Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  


