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Sayın Başkan, 

Meclisimizin değerli üyeleri, Değerli basın mensupları, 

Odamızın Nisan ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi yönetim kurulu ve 

şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Konuşmama, Mart ayı sonunda üyelerimiz arasında gerçekleştirdiğimiz anket sonuçlarını 

değerlendirerek başlamak istiyorum. Aralık ayına göre Mart ayında artış belirtenlerin oranı; 

üretimde, iç satışlarda, ithalatta ve stoklarda gerilerken, dış satışlarda, yeni siparişlerde, 

istihdamda, ürün fiyatlarında, hammadde fiyatlarında , kredi kullanımında ve ücretlerde  

yükselmiştir. Yılın geri kalan kısmına ilişkin beklentilerde de iyimserlik artmaktadır.Aralık 

sonuna göre Mart sonunda yılın geri kalan kısmında artış bekleyenlerin oranı; üretimde, iç 

satışlarda, yeni siparişlerde, ithalatta, hammadde fiyatlarında, kredi kullanımında 

yükselirken, ürün fiyatlarında, ücretlerde, istihdamda ve stoklarda gerileme göstermiştir.  

Ankara sanayiinde 2011  yılı Aralık ayı sonunda  %57 olan ortalama kapasite kullanım oranı 

Mart ayı sonunda %60’a yükselmiştir. Ankete cevap veren firmaların %58’i ihracat 

yapmaktadır ve ihracatın toplam ciro içindeki payının %26 olduğu görülmektedir. 

Genel olarak bir değerlendirme yapılırsa Ankara sanayiindeki iyimserliğin korunduğunu 

ancak, üretim ve iç satışların artış hızında bir yavaşlama olduğu görülmektedir. 

Ücretler ve hammadde fiyatlarında artış  belirtenlerin oranının ürün fiyatlarındaki artışın bir 

hayli üzerinde olması Ankara sanayiinde artan rekabet şartlarına işaret etmektedir. 

Değerli Meclis üyeleri 

Ekonomi geçen yıl %8,5 büyüdü.Bu yüksek büyüme hızına rağmen çeyreklik bazda 

bakıldığında ekonomik büyüme hızındaki yavaşlama açıkça görülmektedir. Ekonomi, geçen 

yılın ilk çeyreğinde %11,9, ikinci çeyreğinde %9,1, üçüncü çeyreğinde %8,4, son çeyreğinde 

ise 5,2 büyümüştü. Geçen yılın ilk çeyreğinde yaşanan yüksek büyümenin baz etkisiyle bu 

yılın ilk çeyreğindeki büyümenin yüzde 4 dolaylarında olacağını tahmin ediyoruz. 

Benzer bir trendi sanayi üretiminde de görmekteyiz. Ocak ayında sert bir düşüş gösteren 

sanayi üretimi Şubat ayında toparlanmış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 

artmıştır.  
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Takvim etkisinden arındırılmış endeks Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

1,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise bir önceki aya göre binde 7 artış 

göstermiştir. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Sanayi Ciro Endeksi %17,3, Sanayi 

Sipariş Endeksi %17,8 artmıştır. Büyüme hızındaki yavaşlamayla birlikte ithalatta ve dış 

ticaret açığında da ılımlı bir azalma olmuştur. Şubat ayında dış ticaret açığı 7,5 milyar 

dolardan 5,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı %66,5’e yükselmiştir. 

Dış ticaretteki bu gelişmelere paralel olarak cari işlemler açığında da ılımlı bir iyileşme 

görülmektedir.  

Geçen yılın Ekim ayında 78,6 milyar dolar ile zirve yapan 12 aylık cari işlemler açığı Şubat 

sonu itibariyle 75,3 milyar dolara gerilemiştir. Ekonominin gidişatına ilişkin beklentiler de 

olumlu seyrini sürdürmektedir. Şubat ayına göre Mart ayında Tüketici Güven Endeksi binde 8 

artarak 93,9’a,  Reel kesim Güven Endeksi de %5,2 artarak 112,9’a yükselmiştir. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Ekonomideki ılımlı yavaşlamaya diğer bir örnek de toplam kredi hacmidir. 

Toplam kredi hacmindeki artış reel olarak durmakla birlikte henüz bir gerileme 

görülmemektedir. Geçen yılın Temmuz ayından bu yana enflasyondan arındırılmış kredi 

hacmi yatay bir seyir izlemektedir. Ekonomideki bu olumlu görünümü bozacak riskler AB’den 

kaynaklanmaktadır. Bir aylık bir sessizlikten sonra AB’deki borç krizi yeniden yüzünü 

göstermiştir. Portekiz ve İspanya’nın borçlanma faizleri yeniden yükselişe geçerken İtalya’da 

bu gelişmelerden olumsuz etkilenmektedir. Bugünlerde ise AB’deki borç krizinin siyasi bir 

krize dönüşme riski artmış görünmektedir. 

Hollanda’da hükümet kemer sıkma politikaları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle dağılmıştır. 

Fransa’da başkanlık seçimlerinden Sosyalist aday Hollande önde gitmektedir. 

Hollande eğer seçimleri kazanırsa bugüne kadar izlenen politikalardan farklı bir yol 

izleyeceğini belirterek kemer sıkma politikalarına mesafeli bir duruş göstermiştir. 

Yunanistan’daki seçimlerden sonra kemer sıkma politikalarını savunacak güçlü bir iktidar 

çıkma olasılığı yok denecek kadar azdır. IMF’nin açıklamış olduğu son istatistikler, İspanya ve 

İtalya’nın düşük hızlarla büyüyeceğini göstermektedir. 

Büyümenin düşük olduğu bir ortamda kemer sıkma politikalarının ne kadar sürdürülebileceği 

bir soru işareti oluşturmaktadır. 



Nurettin Özdebir- Oda Meclisi Konuşması                           25 Nisan 2012 3/3 

AB’deki seçmen, memnuniyetsizliğini sandıklara yansıtmakta, birbiri ardına hükümetler 

devrilmektedir. Ne yazık ki seçmen memnuniyetsizliğini en fazla istismar eden ırkçı partiler, 

Fransa örneğinde olduğu gibi seçimlerden güçlenerek çıkmakta, ırkçı söylemler ne yazık ki 

merkezdeki partilere de yayılmaktadır. Bu siyasi tablonun, AB’deki borç krizini olumsuz 

etkilemesi kaçınılmazdır. 2012 yılına dünya, beklendiğinden daha iyi bir görünümle girmişti.  

Ancak, bu olumlu görünümün bozulmaya başlaması riskleri tekrar artırmıştır. 

Ayrıca Suriye ve Irak’taki jeopolitik riskler de artmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen biz 

Türkiye ekonomisi hakkındaki ihtiyatlı iyimserliğimizi koruyor ve ekonominin yumuşak inişte 

başarılı olacağını düşünüyoruz. Yeni teşvik sisteminde OSB’lerde yapılacak yatırımlara içinde 

bulundukları bölgenin bir alt sıradaki bölge teşviklerinden yararlanma imkanının tanınması 

çevreyle barışık,  kentsel gelişmeyle uyumlu bir sanayileşme için çok yerinde olmuştur. 

Ancak OSB’lere kanunda yer alan vergi muafiyetleri tamamen uygulanmamaktadır. Bu 

konudaki tereddütlerin giderilmesi gerekmektedir. 

Değerli Meclis üyeleri, 

11 Nisandaki ASO Gündem toplantısına katılan Başbakan yardımcısı Ali Babacan Kıdem 

Tazminatı konusunda bazı açıklamalar yapmıştı. Dün de bu açıklamalarını sürdürdü. 

Yapılan açıklamalardan bizim 2009’da önerdiğimiz Avusturya modelinin benimsenmek üzere 

olmasından memnuniyet duyuyoruz. İşçinin kıdem tazminatını kendi adına açılmış bir 

hesapta toplayan bu yöntemin işçi sendikalarınca da benimseneceğini düşünüyoruz. 

 


