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Sayın Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri, Odamızın Haziran ayı olağan Meclis toplantısına hoş 

geldiniz diyor, hepinizi yönetim kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Bölgemiz jeopolitik risklerin hızla arttığı bir döneme sürüklenmektedir. Ukrayna’da Rusya 

yanlıları ile hükümet güçleri arasında ateşkes görüşmelerinin başlamış olmasına rağmen gerginlik 

devam etmektedir. Irak’taki çatışmaların mezhepler arası bir iç savaşa dönüşme riski her geçen 

gün artmaktadır. Eğer kısa sürede bir uzlaşma sağlanmaz ve Bağdat’ta geniş tabanlı bir hükümet 

kurulmazsa Irak’ın iç savaşa sürüklenmesi kaçınılmazdır. IŞİD, Ürdün sınırına dayanmıştır. 

Irak’taki çatışmaların Ürdün’e sıçrama ihtimali de giderek artmaktadır.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Bütün bu gelişmeler, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra belirlenen sınırların yeniden çizilme ihtimalinin 

arttığını  göstermektedir. Büyük bir ihtimalle Ortadoğu’da sınırlar mezhep ve etnik temellerde 

yeniden çizilecek ve Bölge, yıllar sürecek çatışmalara sürüklenebilecektir.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Bölgemizde yaşanan bu gelişmelerin ülkemiz üzerinde de etkileri olacaktır. Şimdi izninizle, bu 

gelişmelerin kısa vadeli olası ekonomik sonuçları üzerinde düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 

Orta ve uzun vadeli tahminlerde bulunmak içinde bulunduğumuz belirsizlik ortamında çok 

zordur. Ukrayna’daki gelişmeler ve Rusya üzerindeki yaptırımlar, yabancı sermayenin Rusya’dan 

çıkmasına neden olmuştur. Rusya’dan çıkan yabancı sermayenin bir bölümünün bize yöneldiği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, Avrupa ve Amerikan Merkez Bankalarının açıklamaları küresel 

ekonomide likidite bolluğunun devam edeceğini göstermektedir. Bu gelişmeler nedeniyle yılın ilk 

dört ayında azalan yabancı sermaye girişlerinin son haftalarda arttığı gözlemlenmektedir. Irak, 

ihracatımızda ikinci büyük pazarımızdır. Irak’a yapılan ihracat 12 milyar doların üzerindedir ve bu 

ihracat Güneydoğu’daki ekonomik canlılık için çok önemlidir. İhracattaki aksamaların bölge 

üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Irak’taki çatışmalar Kuzey Irak’tan ülkenin güneyine mal 

sevkiyatında aksamalara yol açmaktadır. Çatışmaların yoğunlaşması durumunda bu aksamaların 

artması beklenebilir. Bu nedenle, ihraç ürünlerimizin İran üzerinden ya da İsrail-Ürdün-Suudi 

Arabistan üzerinden Basra körfezine ulaştırılması önem kazanmaktadır. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Irak’taki çatışmalar petrol fiyatlarında bir artışa neden olmuştur. Bu artışın kalıcı olması halinde 

enerji faturamız artacak ve cari işlemler dengesi bundan olumsuz etkilenecektir. Ayrıca, 

Türkiye’nin en büyük petrol tedarikçisinin Irak olduğu düşünülürse Irak’tan petrol akışının 

durması halinde bunun da enerji maliyetlerini artırması kaçınılmazdır.  
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Değerli Meclis üyeleri, 

İlk çeyrekte ekonomi, beklenenin üzerinde bir hızla yüzde 4,3 büyüdü. 

Bu veri ile Orta Vadeli Program’da, yılın tamamı için öngörülen %4’lük büyümenin 

yakalanabileceği, hatta geçilebileceği beklentisi güç kazanmıştır.  

Dünya Bankası’da daha önce %2,4’e indirdiği büyüme beklentisini %3,5’e yükseltmiştir. 

Birinci çeyrek büyümesinde ihracat artışının ve iç talepteki canlanmanın etkili olduğu 

görülmektedir. İhracat artışı sürdürülebilir ve iç talepteki toparlanma  korunursa,  yılın geri kalan 

kısmında da büyümenin sürdürülebileceği kanısındayız. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Para Politikası Kurulu, politika faizini 9,5’tan 8,75’e indirdi. Beklentilerin 0,5 indirimde 

yoğunlaştığı bir ortamda bu 0,75’lik indirim, Merkez Bankası’nın enflasyon konusunda rahat 

olduğunu düşündürmektedir. Bu aydan itibaren, önümüzdeki aylarda enflasyonda baz etkisinden 

kaynaklanan bir düşüş yaşanacaktır. Bu faiz indirimi, orta ve uzun vadede jeopolitik risklerin ve 

petrol fiyatlarındaki artışın ekonomi üzerinde fazla bir etki yaratmasının beklenmediğini 

göstermektedir. Ayrıca, küresel likidite bolluğunun  devam edecek olması ve sermaye girişlerinin 

devam etmesi de Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda elini rahatlatmıştır. 

ASO ve reel sektör olarak bu faiz indiriminden memnun olduğumuzu ve faiz indirimlerinin 

sürdürülmesini beklediğimizi ifade etmek isteriz.  

Değerli Meclis üyeleri, 

İSO’nun 500 Büyük Sanayi kuruluşu sıralamasına 7’si kamu 26’sı özel sektörden olmak üzere 33 

üyemiz girmiştir. 

Bu üyelerimizden 5’i, Türk Traktör ve Ziraat Makinaları, Koza Altın, Man, Nuh’un Ankara 

Makarnası, Emek Boru’nun yöneticileri de Meclis üyemizdir. 

Sıralamaya giren üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 
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