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Ayhan Zeytinoğlu 

24 Nisan 2019 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,  

Sayın Başkan,  

Değerli Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Basın Mensupları… 

 

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

 

Sayın Büyükakın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlık görevinizi tebrik eder, başarılı bir dönem dilerim. 

 

Seçim sonrası ilk Meclis Toplantımıza katılmanızdan ötürü de tekrar teşekkür ederim. 

 

Değerli Üyeler, 

 

31 Mart’ta Mahalli İdareler Genel Seçimlerini tamamladık.  

 

Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 

 

Artık; ekonomiye odaklanarak, üretim, ihracat ve yabancı sermaye girişinin artması yönünde güçlü adımların 

atılmasını bekliyoruz. 

 

10 Nisan’da Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak “Yapısal Dönüşüm Adımları”nı açıklandı. 

 

Reform paketinin bizi ilgilendiren kısımlarına kısaca bakarsak 

 

*Bankacılık sistemi güçlendirilecek  

 

Şuanda iç piyasaya çalışan sanayicilerde çok ciddi sıkıntılar var. 

 

Bankalardan kredilerini yenileyemiyorlar, vadelerini değiştiremiyorlar. 

 

Maalesef bir çok sanayici factoring şirketleri veya türevlerine gitmek durumunda kalıyor.  

 

Bankalara verilen 28 milyar ne kadar yeterli olur bilemiyorum. Ama ilk etapta çok değerli olduğunu düşünüyorum. 

 

*Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesi teşvik edilecek 

 

Buradaki teşviklerin, orta vadede, iç pazara çalışan firmalarımızı, ihracata yöneltebilecek bir unsur olabileceğini 

düşünüyoruz. 
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*Tarımda milli birlik projesinin detayları Mayıs ayında paylaşılacak.  

 

Tarımda katma değerli ürünlere geçme yönünde politikalarımızın olması gerektiğini düşünüyorum.  

 

Örneğin: biz kivi üretimine 1994 yılında başladık.  

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre; ülkemizde 7 tonla başlayan kivi üretimi, 2016 yılında 44 bin 

tonu geçti. 

  

Ülkemiz kivi üretiminde, dünya yedinciliğine yükseldi. 

 

Bu tarz ürünlere Bakanlığın ışık tutarak yönlendirmesi gerektiğine inanıyorum. 

 

*Yargı reformu strateji belgesi yakında Adalet Bakanımız tarafından açıklanacak. 

 

Fiilen bize dokunan diğer desteklerin dışında, en önemli gördüğüm “Yargı Reformu Strateji Belgesi” diyebilirim. 

 

Dengelenme sürecinde en kestirme yolun, AB ile entegrasyon olduğuna inanıyorum.  

 

Bunun için yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü tesis etmeliyiz. 

 

Dünyada bütün ülkeler yabancı sermaye çekmeye çalışıyor, orada da bir rekabet var. 

 

Biliyorsunuz 2004-2005 yılında, hükümetimiz yaptığı reformlarla, yatırım iklimini çok olumlu hale getirebilmişti. 

 

Biz hızlı davranıp bilhassa Avrupa Birliği’nden yatırımları çekebilirsek, tekrar 2004-2005’lerde alıştığımız büyüme 

ivmelerini yakalayabiliriz diye düşünüyorum. 

 

Diğer taraftan bu belge, Gümrük Birliğinin güncellenmesi için de bir fırsat. 

 

Bildiğiniz gibi bu konuyu bahane ederek Avrupa ülkeleri GB güncellemesini engelliyorlar.  

 

*İhracat master planı oluşturulacak. Detayları Ticaret Bakanlığı Ağustos ayında açıklayacak. 

 

En büyük ticaret partnerimiz Avrupa. Avrupa ekonomisinde maalesef bir yavaşlama var. 

 

İhracat rakamlarımıza da yansıdığını görüyoruz. Burada ciddi tedbirler almamız lazım. 

 

AB’nin üçüncü ülkelerle yaptıkları STA’ları, biz o ülkelerle STA yapana kadar, Avrupalı gibi kolaylıkla o ülkelere 

giremiyoruz. 
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*İstihdam bazlı eğitim planlamasının detaylarını Milli Eğitim Bakanlığı Eylül'de açıklayacak. 

 

Katma değeri yüksek ürünler satmak hepimizin amacı, ama çok daha temel sorunlarımıza inmemiz lazım. 

 

Sanayide biliyorsunuz çok ciddi istihdam sıkıntısı var. Bir tarafta çok ciddi iş arayan bir ekip var. Öbür tarafta iş 

açığı var. 

 

Biliyorsunuz Meslek Liseleri konusunda TOBB ve MEB arasında anlaşma imzalandı.  

 

Katma değerli ürünlere bu insanların yetişmesiyle de ulaşabileceğimizi bilmemiz lazım.  

 

Bunların meyve vermesini orta vadede göreceğiz. 

 

Şimdi de önemli gördüğümüz ve takip ettiğimiz ekonomik göstergeleri değerlendireceğim. 

 

Mart ayında;  

İhracat → 15,5 milyar dolar (- % 0,4)  

Ufak bir gerileme var ama; bu rakam bir önceki ayın 1,9 milyar dolar üzerinde. (şubat 2019 → 13,6 milyar dolar) 

 

İthalat → 17,6 milyar dolar (- % 17,7) 

Özellikle yatırım malı ve hammadde ithalatındaki azalma dikkat çekiyor. 

 

Dış ticaret açığı → 2,1 milyar dolar (- % 63,6)   

İhracatın ithalatı karşılama oranı → yüzde 87,9 (2018 → Yüzde 72,6 idi.) 

 

Dış ticaret açığındaki gerileme cari açığa olumlu yansıdı. 

 

Şubat ayında yıllık cari açık → 17 milyar dolara geriledi. 

Şubat ayında (aylık) → - 718 milyon dolar  

Yıllık cari açık bir sonraki ay → 15 milyar dolar ve altına gerileyebilir. 

 

Cari açıktaki gerileme → İthalatın gerilemesinden ziyade ihracat artışı ile gerçekleşmeli. 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız son verilere göre; 

Mart ayında; 

*İhracat → 2,7 milyar dolar (+% 1,9) (Bugüne kadar en yüksek değer) 

*İthalat → 3,4 milyar dolar (- % 28,5) 

 

Mart’ta Türkiye ihracatına yüzde 17,2 katkı sağladık. 
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İlk üç aylık toplam ihracatımız → 7,4 milyar dolar. 

Geçen yılın aynı döneminin → yüzde 7,5 üzerinde. 

Buradan ihracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz. 

 

Reel efektif döviz kuru (mart) → 75,15’e geriledi. 

Endeksin 100 olması durumunda dolar mart ayında → 4,3355 TL  (Şubat → 4,2913 idi.) 

Mart dolar →  5,4549 TL idi. 

Dolar bugün → 5,85 TL 

 

Döviz kuru ihracatı oldukça güçlü destekliyor. 

İhracatı desteklemesi açısından 90’a kadar TL’nin değerlenmesine fırsat var. 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda mart ayında; 

TÜFE → % 19,71 (aylık → + % 1,03) 

ÜFE → % 29,64 (aylık → + % 1,58) 

 

Biz mart ayında enflasyonun gerileyeceğini bekliyorduk. 

 

Ancak mart ayının son haftalarında kurda yaşanan yüzde 5-6 civarındaki artış, enflasyonun az da olsa yükselmesine 

neden oldu. 

 

Sanayi üretimi şubatta → yıllık yüzde 5,1 geriledi. 

Aylık → + % 1,3 

Aylık bazda toparlanma devam ediyor. 

İhracatımızdaki gelişmeler ile → üretimde de aylık bazda artışların devam edeceğini düşünüyoruz. 

 

Bütçe (Mart) → - 24,5 milyar TL 

*Gelirler → + yüzde 12,8 → 54,4 milyar TL 

*Giderler → + yüzde 15,2 → 78,9 milyar TL  

İlk üç aydaki açığımız 2018’in tamamının yarısı kadar. 

Sürdürülebilir değil. 

 

 

İşsizlik oranı (Ocak) → yüzde 14,7’ye yükseldi. (10 yılın en yüksek değeri) 

Geçen yıla göre → +3,9 puan  

Bir önceki aya göre → +1,2 puan 

 

Tahmin ettiğimiz artış. 

Maalesef önümüzdeki bir iki ay daha benzer artışlar devam edebilir. 
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Aylık faaliyetleri yazılı olarak dağıtıyoruz. Ancak birkaç konuya değinmek istiyorum. 

 

4 Nisan → İKV Heyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı makamında ziyaret ederek,  Brexit 

ve olası etkilerini tartıştık. 

 

8 Nisan → Brüksel'de, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 

katılımlarıyla gerçekleşen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi'nin 38. Toplantısına katıldım. 

 

9-10 Nisan → II. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ni Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirdik.  

 

9 ve 10. Meslek Komitemize teşekkür ediyorum. 

 

İki gün boyunca yaklaşık 1.500 katılımcının izlediği sempozyumda 3 çağrılı bildiri ve 5 oturumda 23 sunum yapıldı.  

 

Proses emniyeti alanında ürün ve hizmet sağlayan 70 firma stant açtı. 

 

 4 Bakanlık ve 40 kurum/kuruluş/üniversite ve firmanın desteklediği sempozyumda SEVESO Direktifi, Basınçlı Kaplar 

ve Dijital Dönüşümün Proses Emniyetine Etkileri konuları işlendi. 

 

 

12-17 Nisan → Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık 

Konferansına Rifat Beyi temsilen katıldım. 

 

Pazar akşamı Büyükelçinin katılımı ile resepsiyon yapıldı. 

 

Pazartesi günü toplantı başladı.  

 

1. gün - Pazartesi 

 

Öğlen yemeğinde; 

*Açılış konuşmasını ABD Ticaret Odası Başkanı Tom Donohue yaptı. 

 

*ABD’yi temsilen eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey bir konuşma yaptı. 

 

En önemli ticaret ortağı olduğumuz vurgusunu yaptı. PYD için PKK uzantısı dedi.  

 

*Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak yaptığı konuşmasında; mevcut sorunları dile getirdi.  

 

Sayın Bakan; ABD ile ticaret hacminin 75 milyara çıkması için Türkiye’de uygulanan vergilerin kaldırılmasını istedi. 

 

 

https://www.cnnturk.com/haberleri/turkiye
https://www.cnnturk.com/haberleri/abd
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Öğlenden sonra; 

*ATC konferansında; ticaretle ilgili paralel oturumda açılış konuşmasını ben yaptım.  

 

Konuşmamda; vergiler kaldırılmalı, Türkiye tercihli listeden çıkarılmamalı vurgusunu yaptım. 

 

75 milyar dolar ticarete ulaşmak için ABD firmaları Türkiye’de yatırım yapmalı dedim. 

 

*Aynı gün akşamüzeri; ABD Genel Kurmay Başkanı Dunford bir konuşma yaptı. 

 

Konuşmasında; en fazla ziyaret ettiği ülkenin Türkiye olduğunu,  

2-3 yıl oldukça sallantılı bir dönem geçirebileceğimizi,  

Ama askeri açıdan ülkemiz ile stratejik partnerliğin devam edeceği vurgusunu yaptı. 

 

 

2. gün - Salı  

*Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmasında; Gümrük Vergilerinin azaltılması talebinde bulundu. 

 

*ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı konuşmasında;  

 

-Halihazırda 1700’den fazla Amerikan firmasının Türkiye’de iş yaptığını belirtti. Fortune 500’deki 60 firmanın 

Türkiye’yi “regional hub” olarak seçtiğini söyledi. Çok değerli bir bilgi. 

 

-2018’de ürünlerdeki, ABD - Türkiye arasındaki çift taraflı ticaretin toplam 25 Milyar Dolar olarak, rekor yüksekliğe 

çıktığını, ABD’nin Türkiye’ye ihracatının, 2015’den bu yana her yıl arttığını iletti. Türkiye’den  ürün ithalatının da,   

2010 - 2018 yılları arasında iki katından fazlaya çıktığı belirtti. 

 

-Geçen yıl THY’nin GE motorlu 25 Boeing satın alma anlaşmasına vardığı, bu anlaşmaların değerinin 10 Milyar Doların 

üzerinde olmasının tahmin edildiği belirtti. 

 

-Türkiye’ye yapılan toplam doğrudan ABD yatırımının 4,3 Milyar Dolar olduğu, Türk firmalarının, ABD’de 2 Milyar 

Dolarlık yatırım yaparak rekor seviyeye ulaştıklarını ifade etti. 

 

-Amerikan şirketleri için, Türkiye’nin cazip bir pazar olduğunu söyledi. 80 Milyonluk nüfusta, genç ve girişimci işgücü 

olduğundan bahsetti. 

 

-Türkiye’nin, Avrupa, Ortadoğu, Kuzeye Afrika ve Orta Asya’daki stratejik pazarlara yakın önemli konumu olduğu 

ifade etti. 

 

-ABD Hükümeti’nin, Türk enerji sektöründeki ortakları desteklemek için çözümler aradığını belirtti. Ayrıca tıp alanında 

da yatırımlar yapılabileceğini söyledi. 
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-ABD şirketleri iyi vatandaş dedi. Bankalar özelleştirilerek daha fazla kaynak elde edileceğini söyledi. Bankalara 1 

milyar dolar aktarılmasını önemsediğini söyledi.  

 

*Son olarak, Başkan Trump’ın danışmanı Kushner yaptığı konuşmada; iki ülkenin dost olmasını istiyoruz, dedi.  

 

 

19-21 Nisan → Meslek Komiteleri Müşterek Toplantımızı Bodrum’da gerçekleştirdik. 

 

76 komite üyemiz katıldı. 

 

Öncelikle, toplantımızın gerçekleşmesinde desteklerinden ötürü Meclis Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 

 

Yaptığımız çalıştay sonrası hep birlikte Hükümete ileteceğimiz konuları belirledik. 

 

Vurgu yapmak isteğim en önemli konu; 

*Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili 

Biliyorsunuz Sayın Bakan’ın açıkladığı pakette bu konu var. 

Biz Fonun mevcut duruma ilave maliyetler getirmesini istemiyoruz. 

İşsizliğin bu kadar arttığı dönemde işverene ilave yük gelmemeli 

Bunun işsizliği artıracağını düşünüyoruz. 

 

Diğer taraftan; 

*Ekonomide güven ortamı tesis edilmeli 

*Ülke itibarının ve olumlu algının tekrar kazanılması ve yurt dışı yatırımları çekebilmek için AB ile ilişkilerimiz 

artırılmalı 

*Yatırım iklimi oluşturulmalı ve iş yapma kolaylığı sağlanmalı  

*Yerli Malı kullanımını artıracak seferberlik oluşturulmalı 

*Dolaylı vergilerin ağırlığının azaldığı Vergi Reformu oluşturulmalı 

*Ticaret savaşlarında kısa-orta-uzun vadeli aksiyonlar alınmalı 

*Dijital dönüşümün alt yapısı oluşturulmalı 

 

Çalıştay sonuçlarının daha kapsamlı raporunu, geçtiğimiz pazartesi günü TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Rifat 

Beye ilettim.   

  

 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, 

 

Geçmiş dönemde, Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarına destek olduk. 

 

Sizinle de 2004 yılından bu yana çalışıyoruz. (Kocaeli kent vizyonu ve endüstriyel dönüşüm projesi) 
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Seçim beyannamenizi okudum. Bir çok çalışmayı birlikte yapacağız. 

 

İlk etapta aklıma gelenleri paylaşmak istiyorum: 

 

*Sanayinin planlanması ile ilgili konularda birlikte çalışacağız. 

 

*Bakanlarımıza ilimizin ulaşım ve alt yapı ihtiyaçları ile ilgili taleplerimizi iletmeye devam edeceğiz. 

 

*Hem yük, hem şehir içi deniz taşımacılığına önem veriyoruz.  

 

Geçmiş dönemde Ulaştırma Bakanına; servis araçlarını ve öğrencileri taşıyacak, Değirmendere-Körfez arası arabalı 

vapur hattını önermiştik.  

 

*Köseköy ve Çayırova mevkiinde demiryolu bağlantılı Lojistik merkez olmasını önemli buluyoruz. 

 

*Bazı sanayi alanlarımızın islah OSB’ye dönüştürülmesi için birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. 

 

*Biliyorsunuz, MİA bir çok üyemizi etkiliyor. 

 

MİA’dan etkilenecek firmalarımız alternatif yer çalışmalarını yaptılar.  

 

Başlanmış olan çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce faaliyete geçilmesini talep ediyoruz. 

 

 

Son olarak; 

5 Mayıs Pazar günü Osman Gazi köprüsünü bisikletle üçüncü kez geçiyoruz.  

Bu yıl bizlere AB Türkiye delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger de eşlik edecekler.  

Hepinizin katılımlarını bekliyoruz.  

 

 

Sözlerime son veriyor; şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlarım. 


