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Sayın Başkan,Meclisimizin değerli üyeleri,Değerli basın mensupları,Odamızın Temmuz 

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

adına saygıyla selamlıyorum.  

Değerli Meclis üyeleri, Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 büyüyerek 

dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Hem işsizliği azaltmak hem de halkın 

refahını yükseltmek için Türkiye hızlı büyümek zorundadır. Nitekim bu hızlı büyüme 

sayesinde Nisan döneminde işsizlik yüzde 9,9’a gerilemiştir. Ancak, hızlı büyümenin 

beraberinde getirdiği yüksek cari işlemler açığı da bir risk algılaması oluşturmaktadır. 

Cari işlemler açığının temel nedeni dış ticaret açığıdır. Mayıs ayında ihracat yüzde 12 

artarken ithalatın artış oranı yüzde 43 olmuş, Mayıs sonu itibariyle 12 aylık dış ticaret 

açığı 92 milyar doları aşmıştır. Dış ticaret açığındaki bu hızlı artış ile Mayıs sonunda 12 

aylık cari işlemler açığı 68 milyar doları geçmiştir. Cari işlemler açığındaki artışı 

frenlemek gerekir. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin yılın geri kalan bölümünde 

etkilerini göstereceğini ve cari işlemler açığının bu düzeylerin altında olacağını 

umuyoruz. Ancak biz, cari işlemler açığının azaltılması için ekonomik büyümeden 

feragat etmek yerine cari işlemler açığını azaltacak yapısal tedbirlerin alınması 

gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce ürettiğimiz ancak, TL’deki değerlenme ve artan 

faktör maliyetleri nedeniyle rakiplerimize kaptırdığımız ara mallarının yeniden 

ülkemizde üretimini ve kullanımını özendirmeliyiz. Bunun için yerli sanayimizin 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kamu alımlarında öncelikle ülkemizde 

üretilen ürünler tercih edilmeli,  kamunun Ar-Ge’ye dayalı siparişleriyle de yerli 

üreticiler desteklenmelidir. AK Parti seçimler döneminde bir çok proje açıklamıştır. 

Örneğin Ankara’da iki tane olmak üzere ülkemizde birçok büyük hastane yapılacaktır. 

Bu hastanelerin tüm donanımlarında  ülkemizde üretilen ürünler tercih edilmelidir. 

Ankara metrosu ihalelerinin pazarlık aşamalarında yüksek bir yerli katkı oranı şartı 

aranmalı, mutlaka offset anlaşmaları yapılmalıdır. Yerli kaynaklarımızdan da daha fazla 

yararlanmamız gerekir. Bu nedenle madencilik sektöründe yılın ilk çeyreğinde sağlanan 

yüzde 10,9’luk büyümeyi çok önemsiyorum. Madencilik sektörüne maliyet düşürücü 

destekler sağlanırsa yerli cevherlerimizden daha çok yararlanabiliriz. Dünyadaki düşük 

faiz ortamı, kendi kaynaklarımızdan daha fazla yararlanmak için gerekli yeni yatırımlara 

uygun bir ortam sağlamaktadır. Bu yatırımların da desteklenmesi ve özendirilmesi 

gerekir. Örneğin, demir çelik gibi ürünlerde kapasite artırımı teşvik edilerek artan 

aramalı ithalatı  düşürülmelidir. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Gümrük politikalarımızın da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bazı tekstil ürünlerinin 

ithalatına ek vergi uygulamasına gidilmesi doğru bir adımdır. Üçüncü ülkelerden 

ülkemize giren ve yerli üreticilerimiz için haksız rekabete yol açan mallara uygulanan  
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gümrük vergisi oranları, serbest dolaşıma başka ülkelerden girmenin yol açacağı 

maliyet artışlarının altında kalacak şekilde yükseltilmelidir. Hatta Gümrük Birliği, AB’nin 

üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları da dahil olmak üzere gözden 

geçirilmelidir. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Son günlerde yoğunlaşan kriz söylemlerine rağmen reel sektör iyimserliğini korumakta 

ve yatırımlarına devam etmektedir. Bunu sanayi üretimindeki ve Sanayi Sipariş 

Endeksindeki gelişmelerden de açıkça görmekteyiz. Mayıs ayında sanayi üretimi bir 

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artmıştır. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre üretim; madencilik ve taşocakçılığında binde 5, imalat sanayiinde %9 ve elektrik, 

gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında %5 artmıştır. Sanayi Sipariş Endeksi 

ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,  bir önceki aya göre ise yüzde 

5 artmıştır.  Mayıs ayında en yüksek artış ise yüzde 45 ile Sermaye Malı İmalatı’nda 

görülmüştür. Siparişlerdeki bu artış ile birlikte Mayıs ayında yüzde 11 olan yatırım 

malları üretimindeki artışın yaz aylarında da devam edeceğini düşünüyoruz. Bizce, 

yatırım mallarındaki üretim artışı önümüzdeki dönemlerdeki büyüme ve istihdam 

artışının güvencesidir.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Hükümet programında, kıdem tazminatı sorununun bir fon oluşturularak ve kazanılmış 

hakları koruyarak sosyal taraflarla istişare içinde çözüleceğinin belirtilmesi bizleri çok 

memnun etmiştir. Ancak, medyada yer alan kıdem tazminatının kaldırılacağı, ya da 20 

yıla 6 ay kıdem verileceği gibi haberler kafaları karıştırdığı gibi sorunun çözümünü de 

sabote eder mahiyettedir. Biz, ASO olarak, yıllardır kıdem tazminatı sisteminde bir 

reform yapılmasını ve kıdeme hak kazanmak için çalışılması gereken sürenin uzatılarak 

kazanılan kıdemin düşürülmesi ve bir Kıdem Tazminatı Fonu kurulması gerektiğini ifade 

ediyoruz. Bu önerimize sendikalar karşı çıkmaktadır. Ancak, mevcut kıdem tazminatı 

uygulaması çalışanlara yeterli güvence sağlamadığı gibi iş barışını da olumsuz 

etkilemektedir. 

Mevcut kıdem tazminatı uygulaması, işgücü maliyetlerini yükselterek rekabet gücümüzü 

olumsuz etkilerken, yeni işe almaları da güçleştirerek işsizliğin azalmasını 

engellemektedir. Hükümet bu konuyu, fazla geciktirmeden gündemine almalı ve sorunu 

bir çözüme bağlamalıdır. Kıdem tazminatının yanı sıra işgücü piyasasını katılaştıran, işe 

almayı ve işten çıkarmayı zorlaştıran yasalar da istihdam artışını frenlemektedir. 

İşlerin açıldığı dönemlerde işveren, eğer önünü göremiyorsa işe yeni eleman 

almaktansa fazla mesaiye yönelmektedir. 

İşgücü piyasasındaki katılıkları giderecek esnek çalışma yöntemlerini mevzuatımıza 

kazandıracak düzenlemeler de bir an önce gerçekleştirilmelidir.  
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Değerli Meclis üyeleri, 

Geçen hafta yönetim kurulu toplantımızı Şabanözü’nde yaptık. İyi çalışan yerel 

yönetimlerin bir ilçenin kaderini nasıl değiştirdiğine şahit olduk. Şabanözü Belediye 

Başkanı Ali Çapçı’nın kişisel çabaları ile 93 hektarlık bir alan üzerine kurulan organize 

sanayi bölgesini ziyaret ettik. Bölgede 12 fabrika üretim yapıyor ve 2.200 kişiye 

istihdam sağlıyor. Bu 2.200 kişinin 900’ü başta Ankara ve Çankırı olmak üzere diğer 

illerden geliyor. Bölgenin dışındaki bir alanda da patlayıcı madde ve fişek üreten 

işletmeler bir araya getirilerek bir bölge oluşturulmuş. Şabanözü’nde işsizlik sıfır, ilçe 

göç vermiyor göç alıyor. Keşke her ilçede her ilde yatırımların önemini kavramış, 

sanayileşmeyi destekleyen böyle başarılı belediye başkanları olsa. Değerli Meclis 

üyeleri, Şabanözü’nde 1500 kişi çalıştıran ve elektrikli ev aletleri üreten bir sanayiciyle 

de görüştük. Bu sanayici bize üretim üssünü İstanbul’dan Şabanözü’ne taşıdıklarını 

anlattı.Bu taşınmada verilen teşviklerin yanı sıra ücretlerin de önemli bir rolü olmuş.Bu 

sanayici arkadaşımız, İstanbul’da asgari ücretten çalışacak işçi bulamadıklarını, 

Şabanözü’nde ise asgari ücretten çalışan bulabildiklerini anlattı. Bu konu, ASO olarak 

gündeme getirdiğimiz Bölgesel Asgari Ücret önerimizin önemini ortaya 

koymaktadır.Çalışma Bakanımız bölgesel asgari ücretin gündemlerinde olmadığını 

açıkladı.Bizce bu konu Hükümetin gündeminde olmalıdır.Bölgesel asgari ücret 

uygulaması, hem bölgeler arası gelir dağılımı dengesizliklerini giderecek, hem de 

çalışanlara sosyal güvence sağlayacaktır. Bölgesel asgari ücret derken sadece Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’yu kastetmiyoruz. Başta İç Anadolu olmak üzere ülkemizde yatırım 

bekleyen çok sayıda azgelişmiş il ve ilçemiz bulunmaktadır.Bu azgelişmiş bölgelerde 

bölgesel asgari ücret, aslında fiilen uygulanmaktadır. Az gelişmiş bölgelerimizde 

insanlar asgari ücretin çok altında ücretlerle, herhangi bir sosyal güvenceden yoksun 

olarak çalışmaktadırlar.Bölgesel asgari ücret uygulaması bu çarpıklığı da giderecektir.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Başta Yunanistan olmak üzere AB’de yaşanan borç krizi, AB liderlerinin karar almakta 

gecikmeleri nedeniyle derinleşme riski taşımaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde borçlanma tavanını yükseltme tartışmaları devam 

etmektedir. Bu gelişmelerin son günlerde döviz piyasasında yaşanan çalkantılarda etkisi 

vardır. Ancak biz, bu çalkantıların esas nedeninin yetkili ya da yetkisiz kişilerce yapılan 

gereksiz kriz uyarıları olduğunu düşünüyoruz. Biz ekonominin temellerinin sağlam 

olduğunu ve içeriden kaynaklanan bir risk olmadığını düşünüyoruz. Ancak, küresel 

ekonomide yaşanabilecek çalkantılardan biz de etkileneceğiz.Bu nedenle hepimizin 

iyimserliğimizi korumamız ancak, tedbiri de elden bırakmamamız gerektiğini 

düşünüyoruz.  Değerli Meclis üyeleri, 

Sözlerimi burada bitirirken hepinize saygılar sunuyor, hepinize hayırlı, huzurlu bir 

ramazan diliyorum. 


