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Ayhan Zeytinoğlu 

Mart Ayı Meclisi, 23.03.2022 

 

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Sayın Şahap Kavcıoğlu, 

Değerli Meclis Üyeleri,  

Saygıdeğer Meslek Komitesi Başkanları, 

Değerli Katılımcılar, 

 

 

Mart ayı Meclis Toplantımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygıyla 

selamlıyorum. 

 

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevine atanan Ford Otosan Genel Müdürü Sayın 

Haydar Yenigün’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 

 

Sayın Kavcıoğlu, öncelikle zaman ayırarak Meclis Toplantımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür 

ediyorum. Hoş geldiniz!  

 

 

Sözlerime her zaman olduğu gibi, ekonomik değerlendirmelerimle başlamak 

istiyorum. 

 

2021 Yılı büyüme oranımız →  % 11,0 

2021 dördüncü çeyrek →   % 9,1 

 

  
2021 

Artış (%) 

Etkisi (Puan) 
*Kaynak: Dünya 

Gazetesi 

Gayrisafi yurt içi hasıla 11,0  

Tarım, ormancılık ve balıkçılık -2,2 -0,14 

Sanayi  16,6 3,26 

İmalat sanayi  17,2  

İnşaat  -0,9  

Hizmetler  21,1 4,62 

Yerleşik hanehalklarının tüketimi    15,1 9,0 

Devletin nihai tüketim harcamaları 2,1 0,3 

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu (yatırımlar ) 6,4 1,67 

Mal ve hizmet ihracatı 24,9 5,3 

(Eksi) Mal ve hizmet ithalatı 2,0 -0,44 

Stoklar  -4,8 

 

Bu oranda, ihracat, sanayi, hizmetler sektörü ve hanehalkı tüketimi öne çıkıyor. 
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Hizmetler sektörünün, 2020 yılından kaynaklanan baz etkisini de içerdiğini biliyoruz. 

 

Bu oranla, verisi açıklanan G20, OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyoruz.  

 

2021 yılı ülkelerin büyüme oranları; 

Ülke IV.Çeyrek 2021 Tamamı 

Türkiye 9,1 11,0 

Hindistan   9,5 

Çin 4,0 8,1 

İngiltere 1,0 7,5 

Macaristan 2,1 7,2 

İsrail 9,2 7,0 

Fransa 0,7 7,0 

Birleşik Krallık 1,0 6,5 

İtalya 0,6 6,4 

Hollanda 0,9 6,2 

ABD 7,0 5,7 

Belçika 0,5 5,6 

Avusturya -2,2 5,4 

Japonya 0,7 5,4 

İspanya 2,0 5,2 

Euro Bölgesi 0,3 5,2 

OECD  1,2 4,9 

Güney Kore 1,1 4,0 

Almanya -0,3 2,7 

 

Burada şunun da dikkatini çekmek istiyorum. 

 

Türkiye yüzde 9,1’lik dördüncü çeyrek büyüme oranıyla, diğer ülkelerden ayrışmış. 

İsrail→ %9,2 

Bu ülkelerdeki yavaşlama ihracat performansımıza önümüzdeki dönem yansıyabilir. 

 

*Kişi başı GSYH  

Yıl  Kişi Başı GSYH ($) 

2010 10.629 

2011 11.289 

2012 11.675 

2013 12.582 

2014 12.178 

2015 11.085 

2016 10.964 

2017 10.696 

2018 9.793 

2019 9.208 
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2020 8.597 

2021 9.539 

 

 

Şubat ayında;  

İhracat → 20 milyar 3 milyon dolar (+ % 25,4)      

En yüksek şubat ayı gerçekleşmesi.  

Ocak ayının da yüzde 13,7 üzerinde. 

 

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeye baktığımızda, 

*Almanya → 1 milyar 785 milyon dolar  (+ %19,5) 

*ABD → 1 milyar 298 milyon dolar  ( + %41,9)   

*İngiltere → 1 milyar 99 milyon dolar  ( + %14,3) 

*İtalya → 1 milyar 86 milyon dolar  ( + %30,5) 

*Irak → 1 milyar 70 milyon dolar  ( + %42,3) 

Avrupa Birliği → 8 milyar 395 milyon dolar (+ %22,4) 

Diğer Avrupa Ülkeleri → 2 milyar 647 milyon dolar  (+ %18,6)  

Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri → 3 milyar 517 milyon dolar  (+%28,1) 

Kuzey Afrika Ülkeleri → 1 milyar 332 milyon dolar  (+%25,1) 

 

 

İthalat → 28 milyar 99 milyon dolar ( % 45,6) 

*Yatırım (Sermaye) malları → + %2,4 

*Hammadde (Ara mallar) → + %60,8 

*Tüketim malları → - %2,3 

Son dört aydır ithalatta yüksek seviyeler gerçekleştiğini görüyoruz.  

Hammadde fiyat artışları da ithalatı artıran bir etken. 

 

İthalatın ihracattan hızlı artmasından; 

*Dış ticaret açığı → 8 milyar 96 milyon dolara yükseldi. (%141,9)(2021 şubat→3,3 milyar dolar idi.) 

 Bu yükseliş cari açığı artıracaktır.  

 

*İhracatın ithalatı karşılama oranı → %71,2   (2021 şubat → %82,7 idi.) 

 

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre şubat ayında Kocaeli’den 

gerçekleşen;  

*İhracat → 2 milyar 923 milyon dolar (+ % 14,0) 

*İthalat → 6 milyar 203 milyon dolar (+ % 44,1) 

 

İlk iki aylık döneme baktığımızda; 



4 
 

*İhracat → 5 milyar 612 milyon dolar (+ % 13,2) 

*İthalat → 10 milyar 358 milyon dolar (+ % 27,7) 

Ocak ayında yıllık Cari Açık → 20 milyar 223 milyon dolara yükseldi  

Aylık açık → 7,1 milyar dolar 

 

Turizm gelirleri geçen yılın üzerinde gerçekleşmesine rağmen, ana etken dış ticaret açığındaki 

artış oldu. 

*Hizmet gelirleri → 1,6 milyar dolar   (2021 → 656 milyon dolar idi) 

*Dış ticaret açığı → 8,3 milyar dolar   (2021 → 1,9 milyar dolar idi) 

 

Şubat ayında da dış ticaret açığındaki artış, cari açığı yükseltecektir.   

 

Reel efektif döviz kuru (şubat) → 54,78 oldu. 

(Ocak → 52,77 idi.) 

 

Endeksin 100 olması durumunda dolar şubat ayında → 8,6070 TL  

Şubat dolar → 13,6350 TL  

Dolar bugün → 14,82 TL 

 

ÜFE bazlı REK ise (şubat) → 75,18 

(Ocak → 71,27 idi.) 

Endeksin 100 olması durumunda dolar şubat ayında → 13,6936 TL 

 

Çarpıcı olan ÜFE bazlı REK.  

Şubat ayında, kurun mevcut durumdan çok uzak olmadığını görüyoruz. (fark → 0,05 puan) 

Üreticiler olarak rekabetçi kuru savunurken, kurdan kazanmak gibi bir beklentimiz yok. 

Rekabetçi kur olsun; ancak hızla artan veya düşen bir kur değil, öngörülebilir olsun. 

Esas olan; malımızı üretelim, ürettiğimiz ürünü belirli bir karla satıp devamlı üretimle 

kazanalım. 

 

Enflasyon verilerine baktığımızda şubat ayında; 

TÜFE → % 54,44 (aylık → + % 4,81) 

ÜFE → % 105,01 (aylık → + % 7,22) 

 

Şubat’ta döviz kurları stabil devam ederken; 

Enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışların etkisini görüyoruz. 

ÜFE ile TÜFE aralarındaki fark → 50,57 puana yükseldi. 

ÜFE’den oluşacak maliyet baskısı maalesef önümüzdeki dönem TÜFE’ye yansıyacaktır.  
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Şubat ayı kapasite kullanım oranı; 

*Türkiye → yüzde 76,6 

(Geçen yıla göre 1,7 puan artarken / ocak ayına göre 1 puan geriledi.) 

 

*Kocaeli → yüzde 70,9 

(Geçen yıla göre 0,5 puan artarken / ocak ayına göre 0,1 puan geriledi.) 

  

 

Sanayi Üretimi (ocak-yıllık) →  + yüzde 7,6  

Aylık → - yüzde 2,4 

 

Ocak ayında arz kanallarından kaynaklanan sıkıntı nedeniyle sanayide uygulanan enerji 

kısıtlamasının üretimi yavaşlatabileceğini bekliyorduk. 

 

Bu, ilk çeyrek ekonomik büyüme oranlarını da etkileyecektir.  

 

Şubat ayında; ihracat artışı ile üretimde girdi olarak kullanılan ara malı ithalatındaki artışın 

şubat ayı verilerine yansıyacağını düşünüyoruz. 

 

Sektörlerin katkısı; 

 Aylık Artış (%) Yıllık Artış (%) 

Toplam Sanayi -2,4 7,6 

İmalat Sanayi -3,1 7,7 

ARM – Ara Malı -1,8 7,2 

Dayanıklı Tüketim Malı -3,3 2,5 

Dayanıksız Tüketim Malı -2,4 8,6 

Sermaye Malı -3,4 8,7 

Orta-Yüksek teknoloji -0,2 5,6 

Yüksek teknoloji -16,6 11,1 

 

İşsizlik oranı (ocak) → yüzde 11,4 

(Geçen yılın aynı ayına göre 1,4 puan geriledi / aralık ayı ile aynı seviyede) 

 

2021 yılının haziran ayından itibaren, toplam istihdam edilenlerin sayısında aylık bazda 

artışlar görüyorduk. Ocak ayı verisinde; aralık ayına göre toplam istihdamda 43 bin kişilik 

gerileme oldu. 

 

Mevsimsel olarak bu aylar tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam kayıplarının yaşanabileceği 

bir dönem. Bunun da etkilemiş olabileceğini düşünüyoruz.  
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Burada tabi, nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını 

bekliyoruz. 

 

Toplam çalışan sayısı;    

2022 ocak → 29 milyon 910 bin kişi  

2021 ocak → 27 milyon 493 bin kişi  

2020 ocak → 27 milyon 860 bin kişi 

2019 ocak → 27 milyon 157 bin kişi 

2018 ocak → 28 milyon 29 bin kişi 

2017 ocak → 26 milyon 672 bin kişi  

 

Bütçe (şubat) → 69,74 milyar TL fazla verdi. 

*Gelirler → 270,55 milyar TL ( %126,3) 

*Giderler → 200,82 milyar TL ( %108,3) 

*İlk iki aylık bütçe fazlası → 99,78 milyar TL oldu. 

Şubat’ta Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplayarak Hazine'ye aktarım yapmıştı. 

(49,3 milyar TL) 

 

Vergi gelirleri → 180,3 milyar TL  (+ %83,2) 

 

Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda; 

-Gelir Vergisi → 16,73 milyar TL  (+ % 33,5) 

-Kurumlar Vergisi → 82,6 milyar TL  (+% 123,4)   

-Dahilde alınan KDV → 8,35 milyar TL    (% 22,2) 

-ÖTV → 18,85 milyar TL   (%34,4) 

-İthalden alınan KDV → 35,70 milyar TL   (% 132,0)  

(Kur artışları ve ithalatta şubat aylarının en yüksek seviyesi) 

 

Giderler alt kalemlerinde; 

-Cari Transferler → 74,08 milyar TL  (+ % 73,9) 

-Borç Verme → 20,20 milyar TL  (+ % 1085,2) 

KİT’lere yapılan 17,7 milyar TL’lik artarım. 

-Faiz Giderleri → 43,66 milyar TL  (+ % 242,3) 

Değerli Üyeler, 

 

Salgın, küresel ekonomiyi, yüksek enflasyon ve gergin piyasalar gibi kırılganlıklarla 

bırakmışken, Rusya-Ukrayna krizi, salgından yıpranan ekonomide yeni riskler yaratmaya 

devam ediyor. 
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Rusya ve Ukrayna’nın savaşa girmesi, ülkemizde de; dış ticaret, turizm, enerji ve tarım gibi 

birçok alanı bir arada etkilemeye başladı. 

 

Savaş uzadıkça enflasyonla birlikte emtia şoklarının daha da derinleştiğini görüyoruz.  

 

Bildiğiniz gibi, Rusya; alüminyum, bakır ve nikel gibi ham, doğal gaz, tahıl, gübre ve metallerin 

önemli bir tedarikçisi. 

 

Savaşla birlikte,  ABD ve Avrupa yaptırımlarının, Rusya’ya yönelik kapsamlı etkileri, küresel 

hammadde stoklarının zaten sıkı olduğu bir dönemde, arzı kötü etkiledi.  

 

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sürerken enerji, metalik maden, tahıl ve petrol fiyatları hızla 

yükselmeye devam ediyor.  

 

Krizin Türkiye’ye kısa vadeli en önemli negatif etkilerinden biri petrol fiyatlarının yükselmesi 

oldu. Petrol fiyatlarının, lojistik maliyetlerine etkisi, ülkemiz açısından enflasyon hedeflerine 

olumsuz yansıyor. 

 

Bölgemizde de hem ihracatçılarımızın hem de yabancı ortaklı firmalarımızın, Rusya 

yaptırımlarının uygulanmasının etkisiyle, hammadde tedariklerinin kesildiğini ve sipariş 

iptallerinin başladığını görüyoruz.  

 

Bununla birlikte Rusya’ya mal sevkiyatlarında, savaş riskinin eklenmesiyle beraber nakliye 

maliyetlerinde de ciddi artışlar görüldü. 

 

Diğer taraftan, Ukrayna-Rusya krizi sonrasında, Avrupa için enerji güvenliği açısından 

Türkiye’nin stratejik değerinin arttığını da biliyoruz.  

 

Türkiye’nin, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Azerbaycan gazını Avrupa’ya 

bağlaması, Avrupa için Rusya dışındaki tek alternatif olma özelliğini taşıyor. 

 

Bu durum, ülkemiz için değerlendirilmesi gereken önemli süreçlerden biri. 

 

Bu kapsamda, 17 Mart’ta Odamız organizasyonunda, meclis üyelerimizin katkısıyla, Ukrayna-

Rusya Çalışma Grubu Toplantısını gerçekleştirdik.  

 

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen bu savaşın diplomatik olarak çözülebilmesi için 

uluslararası boyutta daha çok çaba sarf edilmesini ve çatışmayı durduracak etkili adımlar 

atılmasını temenni ediyoruz.  
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Bu kapsamda, ülkemizin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları’nın geçen hafta 

Antalya’da bir araya gelmelerini, krize diplomatik çözüm arayışı yolunda önemli bir katkı 

olarak görüyoruz. (Antalya Diplomasi Forumu’na TOBB Başkan Yardımcısı olarak ben de 

katılım sağladım.) 

 

 

Sayın Başkanım, 

 

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 → 3.408 adet firmanın  

*337’si yabancı sermayeli (% 10 civarında) 

*Otomotiv (% 38,9), kimya (% 27), metal (% 19) 

 

35 liman - iskele  (elleçlenen yük miktarı – 81,3 milyon ton – Türkiye’nin yüzde 15,4’ü) 

*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. 

 

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 3 üniversiteyi ilimizde barındırıyoruz. (2 devlet + 1 vakıf Üniversitesi) 

 

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

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

illerde) 

 

Dış ticaret rakamlarımız; 

İlimizde üretim yapan firmaların; 
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*İhracatı → 33,5 milyar dolar 

Türkiye ihracatındaki payı → % 14,8    

 

*İthalatı ise → 59,2 milyar dolar   

Türkiye ithalatındaki payı → % 21,8  

 

*Dolayısıyla; Kocaeli dış ticaret hacmi → 92,7 milyar dolar (+ % 34,3)  

Türkiye dış ticaretindeki payı → % 18,6   

 

Kocaeli İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra toplanan vergilerin %9,46’sını karşılayan 

dördüncü il (2021 yılı) 

İlimiz, 2021 yılında 110 milyar 216 milyon TL vergi ödemiştir. 

*2020 yılında 3. sıradaydık.  

*66 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. (66 ilin vergi geliri→104,9 milyar TL)(Geçen yıl 70 il idi)  

*Kocaeli’de kişi başına ödenen vergi → 54 bin 202 TL'dir. (TR → 13 bin 755) 

*Devlete en fazla kazanç sağlayan il.    

*Kocaeli’nde kişi başına devletin harcaması → 5 bin 793 TL’dir. (Türkiye ortalaması → 18 bin 890 TL)  

 

Sayın Kavcıoğlu, 

 

Sizlerle paylaştığım verilerden de görüldüğü gibi ilimizden ciddi bir ihracat yapılıyor. 

 

İlk 1000 ihracatçı listesinin ilk 10’unda 3 firmamız yer alıyor. (Ford → 1, Kibar Dış Ticaret →5, 

Tüpraş → 9) 

 

Bu firmaların merkezleri İstanbul’da bulunduğu için ihracat rakamları maalesef ilimize 

yazılmıyor.  

 

Bu sebeple 33,5 milyar dolar görünen ihracat rakamımızın 40 milyar dolar civarında olacağını 

tahmin ediyoruz. 

 

Bu ihracatçı firmaların hammadde başta olmak üzere girdilerinin döviz cinsinden olması 

nedeni ile TL’den dolara dönüşte halen sorunlar yaşadığını da belirtmek isterim.  

 

Sayın Kavcıoğlu, 

 

Merkez Bankası olarak Kur Korumalı Mevduat uygulamasında iki önemli değişiklik yaptınız. 

Buna göre; 

1. Tüzel kişilere yönelik kur korumalı mevduat hesabı için istenen 6 aylık süreyi 3 aya 

çektiniz. 
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2. Kur Korumalı Mevduata dahil olan hesaplara vade sonunda yenileme imkanı 

sağladınız. 

 

Daha önce TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun organizasyonunda TOBB üyeleri 

olarak sizlere ilettiğimiz talepler arasında yer alan bu değişikliklerin yapılmasından dolayı 

teşekkür ediyoruz. 

 

Sayın Kavcıoğlu, 

 

Konuşmamın başında da belirttiğim üzere, Türkiye otomotiv üretiminin yüzde 40’a yakın 

kısmını ilimiz gerçekleştiriyor. 

 

Bu sebeple; Oda olarak bu sektöre özel,ihracat verilerini de içeren ve aylık açıklanacak bir 

endeks oluşturmak arzusundayız.  

 

Söz konusu bu endeks çalışmasında sizlerin işbirliği ve desteğini talep ediyoruz. 

 

 

AYLIK FAALİYETLER 

 

16 Şubat → T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı ve Büyükelçi Sn. Faruk Kaymakcı 

başkanlığında; Avrupa Komisyonu ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin katılımlarıyla 

gerçekleştirilen ‘Türkiye Yatırım Platformu Bilgilendirme Toplantısı’na katıldım. 

 

17 Şubat → ‘Türkiye-Macaristan Online Heyet Organizasyonu’na katıldım. 

 

*Aynı gün, İKV tarafından düzenlenen 'Türkiye ve AB Arasında İş Birliği Alanı Olarak Sağlık & 

Pandemi Mücadelesi’ webinarına katıldım. 

22 Şubat → Bolu’da düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı hazırlık çalıştayına katıldım. 

 

*Aynı gün,33. Vergi Haftası kapsamında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin ve 

Grup Müdürleri Odamızı ziyaret etti. 

 

23 Şubat →  KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü eşliğinde KOÜ Teknopark'ta yapımı 

devam eden binaları, üniversite tarafından hizmete açılan tanı merkezlerini ve 

laboratuvarları inceledik. 

 

24 Şubat → ‘KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi Çalıştayı’na katılarak açılış konuşması 

yaptım. 
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1 Mart → KOSBAŞ’ın 22. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Yönetim Kurulu 

Başkanlığı'na 4. kez seçilmemi sağlayan, bizlere güvenen KOSBAŞ ortaklarımıza şahsım ve 

yönetim kurulu üyelerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. 

 

7 Mart → Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen 'Biz Yaptık Sıra Sizde' 

konulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneline katıldım. 

 

8 Mart → TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte Bizimköy’ü ziyaret 

ederek kadın çalışanlar ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık. 

 

*Aynı gün; Odamız ve Doğu Marmara ABİGEM’in kadın çalışanları için Odamızda 8 Mart 

kutlaması yaptık. 

 

10 Mart → TOBB’un daveti üzerine ülkemizi ziyaret eden Eurochambres Başkanı Sn. Luc 

Frieden’ı TOBB’u temsilen Ankara’da ağırladım.  

 

*Sn. Frieden ile birlikte T.C. Ticaret Bakanı Sn. Mehmet Muş'u, TEPAV’ı, TOBB ETÜ bir dizi 

ziyaretlerde bulunduk. 

 

12 Mart → 2. Antalya Diplomasi Forumu’na TOBB’u temsilen katıldım.  

Aynı gün;  D8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka A. Imam ile bir araya geldim. 

Yine aynı gün; TOBB tarafından düzenlenen ‘Kapsayıcılık ve Sürdürülebilir Büyüme için Yeşil 

Bir Ekonomi’ konulu panele konuşmacı olarak katıldım.  

 

14-18 Mart → TOBB’u temsilen ABD'de ‘Ticari Diplomasi Etkinlikleri' programına katıldım. 

Program kapsamında; 

Washington’da; 

-Türkiye Washington D.C. Büyükelçiliği  

-ABD Ticaret Odası 

-ABD Ticaret Bakanlığı 

-ABD Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret ettik. 

-Türkiye ABD ticaret hacminin 100 milyar dolarlık hedefe ulaşması konulu Atlantic Council: 

Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldım.  

 

New York’ta; 

-Türkevi’nde ihracatın artırılmasına yönelik düzenlenen panele katıldım. 

-Basın kuruşlarını ziyaret ettik. 

-Türk iş insanları ile Türkevi’nde görüşmeler sağladık. 

-New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’ü ziyaret ettik. 



12 
 

 

Sözlerime son verirken, Sayın Kavcıoğlu katılımınız için tekrar teşekkür ediyor, 

şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  


