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Sayın Başkan,Sayın Başbakan Yardımcım,Meclisimizin değerli üyeleri,Değerli basın mensupları,Odamızın 

Ekim ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi yönetim kurulu adına saygıyla 

selamlıyorum.Sayın Başbakan Yardımcım, davetimizi kabul edip Oda Meclisi Toplantımıza katıldığınız için size 

teşekkür ediyoruz.  

Sayın Başbakan Yardımcım, değerli Meclis üyeleri,Ekim ayında çok büyük acılar yaşadık.Terör örgütünün hain 

saldırıları sonucunda onlarca şehit verdik. Terör saldırılarının kurbanları arasında genç kadınlar, doğmamış 

bebekler de vardı.Van depreminde de  yüzlerce vatandaşımızı kaybettik. Bu acılar karşısında tek tesellimiz, 

hem terör belası hem de doğal afet karşısında halkımızın soğukkanlılığını koruması ve tüm kışkırtmalara 

rağmen kardeşlik duygularından vazgeçmemesidir. Van depremzedelerine yardım için tüm ülke sathında adeta 

birbiriyle yarışırcasına düzenlenen yardım kampanyaları açıkça göstermektedir ki halkımız tüm kışkırtmalara 

rağmen birlik ve beraberliğinden vazgeçmemektedir. Bu vesile ile hem terör hem de deprem kurbanlarına 

Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Lehman Brothers’ın iflasından bu yana küresel ekonomideki belirsizlikler hiç bu kadar artmamıştı. AB’nin zayıf 

liderleri borç krizi karşısında ciddi bir kararlılık gösterip gerekli adımları atmadıkları için kriz giderek 

derinleşmiştir. AB, borç krizinde artık uzatmaların son saniyelerini oynamaktadır. Eğer bugün AB borç krizi 

hakkında tatmin edici kararlar açıklanmazsa, küresel ekonomideki riskler ciddi biçimde artacaktır. Basına 

yansıyan haberlerden AB’deki bankaların Yunanistan’ın borcunun yüzde 60’ını silmeye zorlandıkları 

anlaşılmaktadır. Eğer bu gerçekleşirse AB’deki bankaların en az 108 milyar euro ek sermayeye ihtiyaç 

duyacakları tahmin edilmektedir. Bankaların bu ek sermayeyi piyasalardan bulması çok zor görünmektedir. Bu 

durumda devletlerin devreye girmesi ve bankaların kısmen ya da tamamen millileştirilmesi kaçınılmaz 

görünmektedir. Bu durumda bankaların risklerini zaten çok borçlu olan devletler üstlenecekler ve bu da 

devletlerin borçlarını çevirmesini daha da zorlaştıracaktır.  Görüldüğü gibi finansal piyasalarda başlayan kriz, 

AB’nin apsız liderlerinin basiretsizliği nedeniyle bir borç krizine dönüşerek reel sektörün de başını derde 

sokmuştur. Eğer bir çözüm üretilemezse, borç krizinin reel sektöre maliyeti daha da yükselecektir.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Ağustos ayında sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre artış hızı, yüzde 3,8’e gerilemiştir. Bu artış 

hızı önceki aylara göre düşük olmakla birlikte; kapasite kullanım oranı, sanayi ciro ve sipariş endeksleri 

sanayideki  yavaşlamanın çok sert olmadığını göstermektedir. 

Ayrıca Eylül ayında ASO I. OSB’deki elektrik tüketimi de Ankara sanayiindeki canlılığın Eylül ayında da devam 

ettiğini göstermektedir. 2010 yılındaki yüksek ekonomik büyüme hızının neden olduğu baz etkisi de sanayi 

üretimindeki artış hızının yavaşlamasını değerlendirirken hesaba katılmalıdır. Diğer yandan, elektrik zamları ve 

Merkez Bankası’nın almış olduğu ve faizlerde yükselmeye neden olan son kararların iç talep üzerinde olumsuz 

etkiler doğuracağını düşünüyoruz. Merkez Bankası’nın son zamanlarda aldığı kararlar kafalarda karışıklık 

yaratmıştır. Merkez Bankası Başkanının, şu sıralarda yapmakta olduğu açıklamalarla bu karışıklığı gidermesini 

bekliyoruz.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri cari işlemler açığındaki artış hızının yavaşladığını göstermektedir. 

Ağustos ayında ihracat yüzde 32 artarken  ithalattaki artış yüzde 26 olmuştur. 
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 İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 58’e yükselmiştir. Cari işlemler açığının artış hızındaki yavaşlama 

sevindirici olmakla birlikte, açığın ulaştığı düzey kaygı vermeye devam etmektedir.Açığın yıl sonunda 70-75 

milyar dolar dolaylarında olması beklenmektedir. Türkiye, bu konjonktürde bu kadar yüksek cari işlemler açığı 

vermeye devam edemez. Cari işlemler açığının yapısal nedenlerinin mutlaka ortadan kaldırılması ve ekonomik 

büyümenin sürdürülebilir bir temele oturtulması gerekmektedir. Bunun için yerli üretimin desteklenmesi ve 

üretimde yerli katma değer oranının yükseltilmesi gerekmektedir. Sayın Başbakanımız, yayınladığı genelgeyle 

kamu alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi talimatını vermiştir. 

Ancak uygulamada bu genelgeye uyulmadığını görmekteyiz. Bizce, Savunma Bakanlığında olduğu gibi, tüm 

bakanlıkların ve kamu kurumlarının görevleri arasına “yerli sanayiyi korumak ve kollamak” görevi de 

eklenmelidir. Hükümetin Kanun Kuvvetinde Kararname çıkarma yetkisi sona ermeden bu değişiklik bir 

kararname ile yapılabilir. Bizce kamu ihalelerinde amaç sadece mal ve hizmeti en ucuza almak olmamalıdır. 

Kamu ihaleleri, ekonomik ve sosyal politika aracı olarak kullanılmalı, yerli katma değer üreten ya da teknoloji 

geliştirme potansiyeli yüksek olan sektörlerin geliştirilmesi de göz önünde tutulmalıdır.  

Sayın Başbakan Yardımcım, 

Bir ay kadar önce Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokole göre belediye alımlarındaki 

yerli payını artırmak için bir Ar-Ge birimi oluşturulacak.   

Belediyede çalışıp bu Ar-Ge biriminde görev almak isteyen gönüllü mühendisler tespit edilecek ve birimde 

çalışacak mühendisler ASO tarafından seçilecek. Birimin koordinatörünü de ASO atayacak. Bizce Belediye’nin 

gelirleri Ankara’dan sağlandığı için harcamalarında da Ankara’nın önceliği olması gerekir. Bunun için Ar-Ge 

birimi, Belediye’nin ihtiyaç duyduğu ürünlerin  önce Ankara’da üretilmesi için çalışacak. Eğer bu ürünler 

Ankara’da üretilemiyorsa Türkiye’de nerede üretilebileceği tespit edilecek. Bu birimde Ankara’nın ihtiyaçları 

konusunda projeler üretecek, bu projeleri üniversite-sanayi işbirliği ve TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirmeye 

çalışacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile  başlattığımız bu işbirliğinin diğer belediyelere ve kamu 

kurumlarına da örnek olmasını diliyorum. Hep şikayet ettiğimiz ve ekonomi için ciddi bir risk oluşturan cari 

işlemler açığının azaltılması için aynı duyarlılığın diğer kamu kurumlarınca da gösterilmesi gerekmektedir.  

Örneğin, 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 offset anlaşmalarıyla konulmalıdır.  

Cari işlemler açığını düşürmek için üretimde yerli katma değer oranını yükseltmek ve yeraltı 

zenginliklerimizden daha çok yararlanmak için sektörel ve proje bazlı  selektif destekler sağlanmalıdır. 

Desteklenecek projelerin seçiminde teknolojinin tabana yayılması önemli bir kriter olmalıdır.  

Sayın Başbakan Yardımcım, 

Avrupa Birliği’nde durgunluk riskinin arttığı ve ülkelerin açık ya da gizli yöntemlerle korumacı politikalara 

başvurduğu bir ortamda iç pazarımızı kıskançlıkla korumamız gerekmektedir. 

Piyasa gözetimi ve denetimi mekanizmasının etkin bir biçimde çalıştırılması ülkemize beyan dışı ya da kalitesiz 

mal girişini frenleyecektir. Ayrıca gümrük politikalarımızın da gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  

Bizce tekstil ürünlerinin ithalatına ek vergi uygulamasına gidilmesi doğru olmuş ve bu kararın sektördeki olumlu 

etkileri görülmeye başlanmıştır. Benzer kararların iyi seçilmiş ve yerli katma değer oranı yüksek diğer sektörler 

için de alınabileceğini düşünüyoruz. Üçüncü ülkelerden Gümrük Birliği’nin serbest dolaşımına giren ve yerli 
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üreticilerimiz için haksız rekabete yol açan mallara uygulanan telafi edici vergi oranları  artırılmalıdır. Bu mallar 

için gümrük vergisi oranları, serbest dolaşıma başka ülkelerden girmenin yol açacağı ek maliyet artışlarının 

altında kalacak şekilde belirlenmelidir. Bu uygulama ile hem gümrük vergisi gelirleri artacak, hem de haksız 

rekabet bir ölçüde de olsa engellenerek yerli üretim desteklenmiş olacaktır. Ayrıca, Gümrük Birliği’nin, AB’nin 

üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere gözden geçirilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz.  

Sayın Başbakan Yardımcım, 

Temmuz döneminde işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 9,1 seviyesine gerilemiştir. Böylece işsizlikte 

küresel kriz öncesi oranlara geri dönmüş olduk. Ancak, önümüzdeki dönemde küresel ekonomideki 

yavaşlamaya paralel olarak biz de yavaşlayacağız. 2012 yılında büyüme hızı yüzde 4 olursa işsizlik artacaktır. 

İşsizlik oranlarında konjonktüre bağlı olarak dalgalanmaların yaşanması doğaldır. Ancak, işsizliği kalıcı olarak 

makul oranlara  düşürmek için işgücü piyasasına esneklik getirecek tedbirler alınmalıdır. Bunun için çalışma 

hayatını düzenleyen yasaların öncelikle çalışanı değil, işi koruyacak biçimde hazırlanması gerekir. Çünkü iş 

kalmazsa çalışan da olmayacaktır. 

İşgücü maliyetleri de istihdam artışını frenlemektedir. Mevcut kıdem tazminatı uygulaması işgücü maliyetlerini 

artıran hususların başında gelmektedir. Bu nedenle 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 Başbakan Yardımcım,  

Küresel ekonomideki görünüm her gün değişmekte ve bu değişmeler bizi doğrudan etkilemektedir. Küresel 

ekonomideki bu belirsizlik hepimizi ihtiyatlı olmaya sevketmektedir. Çünkü küresel ekonomide yaşanabilecek 

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

döneme giriyoruz. Geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğunuz orta vadeli program, tüm bu küresel belirsizlik 

ortamında önümüzü görmemize yardımcı olmaktadır. Eğer konuşmanızda orta vadeli programın dayandığı 

varsayımlar ve karşılaşabileceği riskler hakkında bizleri aydınlatırsanız çok memnun olacağız. 

Sözlerimi burada bitirirken Sayın Başbakan Yardımcımıza teşrifleri nedeniyle tekrar teşekkür ediyor, hepinizin 

cumhuriyet bayramını ve kurban bayramını şimdiden kutluyorum. 

 

 

 


