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Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri, Basınımızın değerli temsilcileri, Hepinizi şahsım ve 
yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Oda Meclisi toplantısına hoşgeldiniz. 
Değerli Meclis üyeleri, 
Konuşmama, Mart ayı sonunda üyelerimiz arasında gerçekleştirdiğimiz anket sonuçlarını 
değerlendirerek başlamak istiyorum. 2010 yılı Aralık sonuna göre bu yılın Mart sonunda ankete 
cevap veren firmalardan üretimde, iç ve dış satışlarda artış belirtenlerin oranı gerilerken yeni 
siparişlerde ve istihdamda artış belirtenlerin oranında artış görülmektedir. Bu sonuçlar, Ankaralı 
sanayicinin hâlâ tedbiri elden bırakmadığını, stoka çalışmak yerine üretim planlarını biriken 
siparişlere göre yapmakta olduğunu göstermektedir. Stoklarda artış belirtenlerin oranındaki 
düşüş de bu tespiti desteklemektedir.  Aynı tespiti 2010 yılı Aralık sonuna göre bu yılın Mart 
sonunda artış belirtenlerle azalış belirtenler arasındaki farklar da desteklemektedir. Ücretlerde 
ve ürün fiyatlarında artış belirtenlerle azalış belirtenler arasındaki farkın açılıyor olması, Ankara 
sanayiinde maliyet yönlü bir baskının oluştuğuna işaret etmektedir. Bunu, TEFE ile TÜFE 
arasında açılan makastan da görmekteyiz. Bu durum, sanayicinin zaten çok dar olan kâr marjını 
daha da düşürmektedir. Yılın geri kalan dönemine ilişkin beklentilerde, Aralık sonuna göre hafif 
bir bozulma olmakla birlikte sanayici, her şeye rağmen iyimserliğini korumaktadır. Ankete cevap 
veren firmaların ortalama kapasite kullanımı, 2010 yılı Aralık sonuna göre Mart sonunda yaklaşık 
bir puanlık artışla yüzde 60 olmuştur. Kapasite kullanım oranında geçen yılın Mart ayına göre 
artış ise 3,5 puan olmuş, kapasite kullanım oranı %56,5’tan %60’a yükselmiştir. Geçen yılın Mart 
ayı sonuna göre ihracat yapan firmaların oranında bir artış görülmektedir. Geçen yılın Mart 
sonunda ihracat yapan firmaların oranı %51 iken,  bu yılın Mart sonunda bu oran % 54’ü 
aşmıştır. Ankete cevap veren firmaların ihracatının toplam ciro içinde Aralık sonunda %24,5 olan 
payı, Mart sonunda %28’e yükselmiştir. Ancak, ihracatın toplam ciro içindeki payı, 2010 yılı Mart 
sonunda %28 iken bu yılın Mart sonunda %24’e gerilemiştir. Bu gerileme, üyelerimizin iç 
pazarda daha yüksek bir büyüme sergilediklerini göstermektedir.  
Değerli Meclis üyeleri, 
Şubat ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artmıştır. Şubat 
2010’da toplam sanayi üretiminin yüzde 17,6 arttığı düşünülürse bu büyümenin oldukça yüksek 
olduğu söylenebilir. Takvim etkisinden arındırılmış endeks, yüzde 14 artış, mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış endeks ise bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalış göstermiştir. Diğer 
yandan Sanayi Ciro Endeksi, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,7,  bir 
önceki aya göre ise yüzde  3,5 artmıştır.Sanayi Sipariş Endeksi de Şubat ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 32,4, bir önceki aya göre ise yüzde 6 artmıştır. Şubat ayında en yüksek 
artış Sermaye Malı İmalatında görülmüştür. Sanayi ciro ve sipariş endekslerindeki gelişmeler, 
sanayi üretimindeki artışın Mart ayında da devam ettiğini göstermektedir.  
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Değerli Meclis üyeleri, 
Ekonomi 2010 yılında yüzde 8,9 büyümüştür. Bu büyüme sevindiricidir. Ancak, bu büyüme çok 
yüksek bir cari işlemler açığı ile sağlanmıştır. 2010 yılında cari işlemler açığı 48,5 milyar doları 
aşmıştır.Bu açığın önemli bir bölümü sıcak para denen kısa vadeli sermaye girişleri ile 
kapatılmıştır. 
Değerli Meclis üyeleri, 
Ocak ayında ithalat yüzde 44 artarak 17 milyar dolar; Şubat ayında, yüzde 49 artarak 17,5 milyar 
dolar oldu. Bizce Mart ayında ithalat, geçen yıla göre yüzde 60’ın üzerinde artarak 25 milyar 
doları bulacaktır. Böyle giderse bu yıl cari işlemler açığı 60 milyar doları da aşacaktır. Bu durum, 
sürdürülebilir değildir. Bunu gören Merkez Bankası, bir yandan cari işlemler açığını kontrol 
altına almak, diğer yandan da iç talep artışını yavaşlatmak için mevduatlara uygulanan karşılık 
oranlarını artırmaktadır. Bu artışlarla kredi hacmindeki artış hızını yavaşlatmak istemektedir. 
Bu politika henüz istenen sonuçları doğurmamıştır ancak, kesin konuşmak için bir süre daha 
beklemek gerekmektedir. Cari işlemler açığını sadece para politikası araçlarıyla kontrol altına 
almak mümkün değildir. Amerika’nın dünyaya sürdüğü dolarları geri çekme gibi bir niyeti henüz 
yoktur.  Bu, dünyadaki para bolluğu devam edecek demektir. Bu nedenle, Merkez Bankası’nın 
politikaları, maliye politikaları ve alınacak yapısal tedbirlerle desteklenmelidir. Aksi takdirde, 
yüksek cari işlemler açığının doğurduğu kırılganlık devam edecek, sanayimiz de dış rekabet 
altında ezilecektir. 
Değerli Meclis üyeleri, 
Bir yandan Türk ekonomisini 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına sokacağız 
derken diğer yandan yüksek cari işlemler açığı nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak çelişkili bir 
durum ortaya koymaktadır. Türkiye hem işsizliği düşürmek hem de gelişmiş ülkelerin düzeyine 
ulaşmak için hızlı büyümek zorundadır. Partilerin seçim beyannamelerinde yer alan 2023 
hedeflerine ulaşmak için her yıl yüzde 7 büyümek zorundayız. Ancak bunu yüksek cari işlemler 
açıkları vererek gerçekleştiremeyiz. Bunun için, üretimde yerli kaynaklarımızdan daha fazla 
yararlanmak, yerli katma değer oranını yükseltmek zorundayız. Merkez Bankası’nın uzunca bir 
süre devam ettirdiği değerli TL politikası sonucunda daha önceleri ülkemizde yapılabilen işler 
yapılamaz olmuş, sanayici rekabet gücünü koruyabilmek için ara malı ithalatına yönelmiştir. 
Artan ara malı ithalatı, cari işlemler açığının da artmasında etkili olmuştur. Girdi Tedarik 
Stratejisi gibi,  girdi maliyetlerimizi düşürerek ihracatta rekabet gücümüzü  artıracak tedbirler 
alınmalıdır. Demir çelik gibi, kapasite darlığı nedeniyle artan aramalı ithalatı, kapasite artırımıyla 
düşürülmelidir. Madencilik sektörüne maliyet düşürücü destekler sağlayarak yerli 
cevherlerimizin kullanılması sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Bu ve benzeri tedbirlerle hem ara 
malı üretiminde kaybettiğimiz mevzileri yeniden kazanacak hem de ihracatta ara malı ithalatına 
olan bağımlılığımız azalacaktır.  
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Değerli Meclis üyeleri, 
Gümrük politikalarımızın da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bazı tekstil ürünlerinin ithalatına 
ek vergi uygulamasına gidilmesi doğru bir adımdır. Yerli katkı oranı yüksek olan ancak, değerli 
TL nedeniyle rekabet gücü iyice aşınan makina imalatı, mobilya gibi başka sektörlerde de 
benzer tedbirlerin alınmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. 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, 
Konuşmama, küresel ekonomideki bazı risklerden bahsederek son vermek istiyorum. 
Yunanistan’ın 18 Nisanda gerçekleştirdiği borçlanmada 2 yıllık tahvillerin faizi yüzde 20’nin 
üzerine çıkmıştır. Bu durum, Yunanistan’ın artık piyasalardan borçlanamayacağı anlamına 
gelmektedir. Yunanistan’ın borçlarının yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır. Borçlar yeniden 
yapılandırılırken eğer bir kısmı silinirse, AB’de bir bankacılık krizinin çıkma olasılığı artacaktır. 
Ayrıca, başta Fransa, Finlandiya ve İsveç olmak üzere AB’de ırkçı partilerin güç kazanması da 
AB’nin borç sorunu yaşayan ülkelere yardım etmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenlerle 
önümüzdeki günlerde AB’deki borç krizinin derinleşme riskini göz önünde tutmalıyız. 
Finansal piyasalarda yaşanacak bir kaos, ciddi miktarlarda kur riski taşıyan reel sektör için de 
ciddi bir tehlike oluşturabilir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 


