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Sayın Başkan,Sayın Bakanım(EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN),Meclisimizin değerli 

üyeleri,Değerli basın mensupları,Odamızın Ağustos ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz 

diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanım, Ülkemizin ilk Ekonomi Bakanı olarak davetimizi kabul edip Oda Meclisi 

toplantımıza katıldığınız için size teşekkür ediyor, evinize hoş geldiniz diyorum. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Konuşmama küresel ekonomideki son gelişmeler ve bu gelişmelerin bize  muhtemel etkileri ile 

başlamak istiyorum.Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’nin büyüme verileri revize edildi. Bu revizyona 

göre 2008’in son çeyreğinde önce yüzde 3,8 olarak belirlenen ancak daha sonra yüzde 6,8’e 

çekilen Amerikan ekonomisindeki daralmanın yüzde 8,9 olduğu belirlendi. Buna göre ABD’de 

2009’da yüzde 2,6 olarak açıklanan ekonomik daralmanın da yüzde 3,5 olduğu ortaya çıktı.Eğer 

ABD’deki daralmanın gerçek boyutu zamanında bilinseydi alınacak tedbirler de ona göre olurdu. 

Ancak bugün, ABD'de uygulanan parasal ve mali genişleme politikalarının etkilerinin çok sınırlı 

olduğunu görmekteyiz. Amerikan ekonomisi bu yılın ilk yarısında sadece yüzde 1,6 büyümüştür.  

Aynı dönemde Euro bölgesindeki büyüme de yüzde 1,7’de kalmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde 

Fransa’daki ekonomik büyüme sıfır iken İtalya’da yüzde 1, İspanya’da binde 7, Almanya’da binde 

5 olmuştur. Hem ABD, hem de Avrupa’daki bu düşük büyüme hızları, ekonomik krizde ikinci dip 

endişelerini artırmıştır. Dünyamız bu ekonomik sorunlarla uğraşırken şimdi de siyasal bir riskle 

karşı karşıyadır. Dünyanın en büyük ekonomilerinin yönetiminde bulunan liderlerin çapı bu 

ekonomik sorunlar karşısında çok küçük kalmaktadır. ABD’de Cumhuriyetçilerle Demokratlar 

arasındaki siyasi mücadeleye çay partisi denilen radikallerin politik fırsatçılığı hakim olmuştur. 

Başkan Obama'nın sergilediği tecrübesizlik ve kararsızlık artık beceriksizlik düzeyine ulaşmıştır.  

Cumhuriyetçiler Obama’nın ikinci kez seçilme şansını azaltmak için her fırsatı değerlendirirken 

Demokratlar içinde onu savunacak ya da ona yol gösterecek güçlü bir liderlik yoktur. Bu siyasi 

çekişmeler ABD’nin kredi notunun düşürülmesine yol açmıştır. 

Benzer bir sorun AB'de de yaşanmakta ve borç krizi giderek derinleşmektedir.  

Yunanistan fiilen iflas etmiş durumdadır. Sırada, Portekiz ve İrlanda vardır.  

İspanya ve İtalya'nın borçlanma faizlerindeki yükseliş Avrupa Merkez Bankası’nın müdahalesine 

neden olmuştur. Fransa’nın kredi notunun düşürülebileceği söylentileri ortalıkta dolaşmaktadır. 

AB; Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi nispeten küçük ülkelerle bile zamanında ve kararlı bir 

biçimde müdahele etmekte zorlanırken İtalya ve İspanya gibi büyük ülkelerin neden olabileceği 

sorunlarla nasıl başa çıkabilecekler?  

Bu soruyu ne yazık ki gönül rahatlığıyla cevaplayamıyoruz. AB’deki bu liderlik zaafiyeti sorunların 

daha da derinleşmesine yol açmaktadır. 

Biraz önce de belirttiğim gibi krizde ikinci dip ihtimali giderek artmaktadır. Bu gelişmeler, 

ekonomiyi yavaşlatmaya çalışan Merkez Bankası’nın izlediği politikayı değiştirmesine ve faiz 

indirmesine neden olmuştur. Merkez Bankası’nın bu kararını yerinde buluyor ve destekliyoruz. 
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Çünkü biz, cari işlemler açığının azaltılması için ekonomik büyümeden feragat etmek yerine cari 

işlemler açığını azaltacak yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ettik. Merkez Bankası’nın faiz 

indirim kararıyla birlikte yıl başından itibaren değer kaybetmekte olan TL’deki değer kaybı 

hızlanmıştır. 

TL’deki bu değer kaybı, cari işlemler açığındaki artış eğilimini frenleyecektir. Ayrıca TL’deki değer 

kaybı daha önce ürettiğimiz ancak, TL’deki değerlenme ve artan faktör maliyetleri nedeniyle 

rakiplerimize kaptırdığımız aramallarının yeniden ülkemizde üretimi için de bir fırsat doğurmuştur. 

Bu fırsatı değerlendirmek için yerli sanayimizin desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kamu 

alımlarında öncelikle ülkemizde üretilen ürünler tercih edilmeli, yerli katma değer oranını 

yükseltmek, yeraltı zenginliklerimizden daha fazla yararlanabilmek için selektif destekler 

sağlanmalıdır. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Geçen hafta Ankara Sanayi Odasında Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Melih Gökçek ve 

Ankara’daki tüm OSB başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenledik. Sayın Gökçek o toplantıda 

OSB’lerin başta bağlantı yolları olmak üzere OSB’ler ile belediyelerin ortak kullanımında olan 

altyapıdaki sorunların giderilmesini sağlamak için her ay 3 milyon TL harcama yapacağını açıkladı. 

Ayrıca Belediye’de çalışan mühendisler arasından ASO tarafından seçilenler ve ASO 

temsilcilerinden oluşacak bir ekip oluşturacağız. Bu ekip, Belediye alımlarının yerlileştirilmesi için 

çalışacak. Ankara Belediyesi ile yapacağımız bu işbirliğinin tüm belediyelerimize örnek olmasını 

diliyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizde birçok yatırım yapılacaktır. Bu yatırımlarda kullanılacak 

malzemelerde ülkemizde üretilen ürünler tercih edilmelidir. Yabancı firmaların üstlendikleri kamu 

yatırımlarında da yüksek yerli katkı oranı şartı aranmalı, mutlaka offset anlaşmaları yapılmalıdır.  

Sayın Bakanım, 

Dünyada durgunluk riskinin arttığı bir ortamda iç pazarımızı kıskançlıkla korumamız 

gerekmektedir. Bunun için öncelikle piyasa gözetimi ve denetimi mekanizması etkin bir biçimde 

çalıştırılmalıdır. Ayrıca gümrük politikalarımızın da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bazı tekstil 

ürünlerinin ithalatına ek vergi uygulamasına gidilmesi doğru bir adımdır. Üçüncü ülkelerden 

Gümrük Birliği’nin serbest dolaşımına giren ve yerli üreticilerimiz için haksız rekabete yol açan 

mallara uygulanan gümrük vergisi de yükseltilmelidir. Bu mallar için gümrük vergisi oranları, 

serbest dolaşıma başka ülkelerden girmenin yol açacağı maliyet artışlarının altında kalacak şekilde 

belirlenmelidir. Hatta Gümrük Birliği, AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları da 

dahil olmak üzere gözden geçirilmelidir.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Hız kesmekle birlikte sanayi üretimindeki artış devam etmektedir. Haziran ayında sanayi üretimi 

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artmıştır. Haziran ayında Sanayi Ciro Endeksi,  bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 26, Sanayi Sipariş Endeksi de yüzde 32 artmıştır. Bu artış oranlarını 

değerlendirirken bu verilerin iki ay öncesine ait olduğunu unutmamak gerekir. Temmuz ayından 
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itibaren küresel ekonomideki görünüm hızla kötüleşmeye başlamış, bunun etkileri ülkemizde de 

hissedilmeye başlanmıştır. Pazar günü TOBB’da tüm Oda ve Borsaların meclis başkanlarının 

katıldığı bir toplantıdaydım. O toplantıda yapılan bir anket ekonomideki mevcut durumun ve  

beklentilerin bozulduğunu göstermektedir. Anket sonuçlarına göre geçtiğimiz üç aylık dönemde 

satışlarda artış belirtenlerin oranı yüzde 21 iken azalış belirtenlerin oranı yüzde 45’tir. Önümüzdeki 

üç ayda satışlarda artış bekleyenlerin oranı yüzde 25 iken azalış bekleyenlerin oranı yüzde 39’dur. 

Son üç ayda istihdam arttı diyenlerin oranı yüzde 20 iken azaldı diyenlerin oranı yüzde 23 

olmuştur. Önümüzdeki üç ayda istihdamda artış bekleyenlerin oranı yüzde 12’de kalırken azalış 

bekleyenlerin oranı yüzde 28’e ulaşmıştır. Ankete katılanların yüzde 60’ı son üç ayda kredi 

faizlerinin arttığını ve artmaya devam edeceğini belirtmektedirler. Ülkemizdeki tüm oda ve borsa 

meclis başkanlarının ortaya koyduğu bu tablo ekonomideki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde 

hız kazanabileceğini ortaya koymaktadır.  

Sayın Bakanım, 

Sizin cari işlemler açığının yapısal nedenlerini ortadan kaldırmak için ne kadar yoğun bir tempoyla 

çalıştığınızı ve çözümler ürettiğinizi biliyoruz. Tedarik zincirlerinde ithalat bağımlılığını azaltarak  

daha fazla yerli katma değer yaratılmasını, tedarikte sürekliliği ve güvenliği hedefleyen Girdi 

Tedarik Stratejinizi bu yolda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Bakanlığınızın ihracatı 

artırmak ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için yaptığı araştırmalar da bizlere yol 

göstermektedir. Ülkelere göre ihracat potansiyeli olan sektörleri belirleyen “Küresel Ticarette 

Türkiye’nin Yeniden Konumlandırılması: Dış Ticarette Yeni Rotalar” başlıklı çalışmanız, yeni ihracat 

pazarlarına açılmak isteyen sanayiciler için bir rehber niteliğini taşımaktadır. Rekabet gücünü 

olumsuz etkileyen yüksek nakliye maliyetlerini düşürmek için ihracatçıya mazotun ÖTV-KDV’siz 

verileceği yönündeki açıklamanız için de teşekkür ediyor bunun bir an önce gerçekleşmesini 

diliyoruz. Ayrıca, Ekonomi Serbest Bölgeleri adlı yeni konseptiniz hakkındaki açıklamalarınızı ilgi ile 

izledik. Bizleri bu konuda bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. 

Sayın Bakanım, 

Kıdem tazminatı konusunun Hükümet programında yer alması bizleri çok memnun etmiştir. Çok iyi 

bildiğiniz gibi, ASO olarak biz, yıllardır kıdem tazminatı sisteminde bir reform yapılmasını talep 

etmekteydik. Çünkü mevcut kıdem tazminatı uygulaması amacına hizmet etmemektedir. Bu 

konunun bir an önce gündeme alınarak   sosyal kesimler arasında bir uzlaşma içinde çözülmesini 

diliyoruz.  Sayın Bakanım, Biz de sizin gibi ekonominin temellerinin sağlam olduğunu ve içeriden 

kaynaklanan bir risk olmadığını düşünüyoruz. Ancak, küresel ekonomide yaşanabilecek 

çalkantılardan biz de etkileneceğiz. Bu nedenle daha dikkatli ve tedbirli olmamız gereken bir 

döneme giriyoruz.  Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi burada bitirirken Sayın Bakanıma teşrifleri 

nedeniyle tekrar teşekkür ediyor, hepinizin ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. 


