
Nurettin Özdebir 29 Haziran 2011 1/3 
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Sayın Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri, Değerli basın mensupları, Odamızın Haziran ayı 

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

saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Seçimleri, büyük bir olgunlukla, adeta bir demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. 

Seçimlere katılım oranı %87, Meclisteki temsil oranı ise %96 olmuştur. 2007 yılında 

seçimlere katılım oranı %85 iken Meclisin temsil oranı %87 idi. 2002 seçimlerinde ise 

katılım oranı %80’in, Meclisin temsil oranı ise %55’in altında kalmıştı. Bu oranlar dikkate 

alındığında, %96’lık temsil oranının ne kadar yüksek olduğu takdir edilecektir. Bu kadar 

yüksek katılım ve temsil oranı bize tarihi bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı harcamayalım. 

Ülkemizin en acil sorunu, toplumsal huzuru sağlayacak demokratik bir Anayasa 

hazırlanmasıdır. Yeni Meclisin, geniş bir uzlaşma temelinde bu görevini yerine getirmesini 

ve ülkemize yeni bir Anayasa kazandırmasını bekliyoruz. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Ekonomik değerlendirmelere geçmeden önce bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Ülkemizde, görevi sadece sanayi olan bir bakanlık ilk kez kurulmuştur. Bundan önce hep 

ticaretin gölgesinde kalan sanayimizin artık sadece kendi sorunlarıyla ilgilenecek bir 

bakanlığa kavuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurulacak bakanlığın adının; Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak belirlenmesi de bizleri son derece memnun etmiştir. 

Çünkü sanayide yüksek katma değer üreten ve rekabet gücünü koruyan bir yapıya ancak 

bilim ve teknoloji sayesinde ulaşabiliriz. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Toplam sanayi üretimi Nisan ayında %8,3 artmıştır. Sanayi Ciro Endeksindeki artış da 

devam etmektedir. Nisan ayında Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %28 artmıştır. 

Nisan ayında en yüksek ciro artışı Sermaye Malı İmalatında görülmüştür. Siparişlerdeki 

artış da devam etmektedir. Sanayi Sipariş Endeksi de Nisan ayında %28 artmıştır. Nisan 

ayında en yüksek sipariş artışı yine Sermaye Mallarında görülmüştür. Haziran ayında 

imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 3,4 puan 

artmıştır. Bu veriler, sanayide üretim artışının, hız keserek de olsa devam ettiğini 

göstermektedir. Sermaye malı siparişlerindeki artış da reel sektörde iyimserliğin ve 

yatırım yapma arzusunun devam ettiğini göstermektedir.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Sanayi üretimindeki artıştan her sektör aynı ölçüde pay alamamaktadır. Örneğin, imalat 

sanayii endeksi içinde %12 ile en yüksek paya sahip olan Tekstil Ürünleri İmalatında 

üretim, 2005-2010 yılları arasında %12 azalmıştır.  
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İmalat sanayii endeksinde %9 ağırlığa sahip olan Giyim Eşyası İmalatındaki üretim düşüşü 

%8’dir. Bilgisayar, elektronik ve optik cihazların üretimindeki düşüş ise %30’u aşmıştır. 

Buna karşılık, aynı dönemde üretim Elektrikli teçhizat imalatında %55, Eczacılık 

ürünlerinde %46, Kimyasalda %24, Kauçuk ve Plastik Ürünlerinde %21, Motorlu Kara 

Taşıtlarında %18, Ana Metal Sanayiinde %16 olmuştur. Bu dönemde, imalat sanayiinin 

genelindeki üretim artışı ise %14’tür. Üretim artışının sektörler arasında  farklılaşması 

önemli ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin; Giyim Eşyası gibi emek yoğun bir 

sektörde üretim düşüşü, işsizlikteki azalmayı frenlemektedir. Kimyasal ürünler, kauçuk ve 

plastik, ana metal sanayii gibi yüksek oranda ithal girdi kullanan sektörlerdeki üretim 

artışı ise cari işlemler açığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerle, işsizlik ve cari açık 

sorunlarına karşı alınacak tedbirlerde sektörler arasındaki bu farklılıklar dikkate 

alınmalıdır. Kurulacak olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bu konuda önemli 

görevler düşmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği içinde 

çalışarak sektörel bazda alınacak tedbirleri belirlemelidir. Örneğin, Piyasa Denetim ve 

Gözetimi, özellikle yerli üretimin rekabet içinde olduğu ithal girdiler üzerinde 

yoğunlaşmalıdır. Ayrıca, tekstil ve giyim eşyası ithalatına karşı alınan ek vergi tedbiri, 

diğer sektörler için de düşünülmeli, yerli katkı oranı yüksek olan makina imalatı, mobilya 

gibi başka sektörlerde de benzer tedbirler alınmalıdır. Başta Çin olmak üzere, üçüncü 

ülkelerden ülkemize giren ve yerli üreticilerimiz için haksız rekabete yol açan mallara 

uygulanan gümrük vergi oranları, Gümrük Birliği mevzuatı ve Dünya Ticaret Örgütü’nin 

belirlediği sınırlar içinde 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, 

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %27 artarak 12 milyar dolar, ithalat %40 

artarak 21 milyar dolar olmuştur. Aylık dış ticaret açığı ise 9 milyar doları aşmıştır. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı da  %57’ye gerilemiştir. Nisan ayı itibariyle yıllık ithalat 

209 milyar dolar, Yıllık ihracat 122 milyar dolar, Dış ticaret açığı ise 87 milyar dolar 

olmuştur. Dış ticaret açığındaki artış nedeniyle cari işlemler açığındaki artış devam 

etmektedir. Nisan sonu itibariyle 12 aylık cari işlemler açığı 63 milyar doları aşmıştır. Cari 

işlemler açığının finansman kalitesi de bozulmuştur. Cari işlemler açığının finansmanında 

yabancı doğrudan yatırımların payı azalırken banka kredilerinin ve portföy yatırımlarının 

payı artmıştır.  
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Diğer yandan özel sektörün dış borçlarında 2008 yılından itibaren bir düşüş 

gözlemlenmekle birlikte mevcut borç stoku 117 milyar dolar gibi küçümsenmeyecek bir 

düzeydedir. Bankalarınki de dahil özel sektörün bir yıl içinde vadesi dolacak olan borcunun 

tutarı ise 56 milyar dolardır. Normal koşullarda bu borçların ödenmesinde ya da 

çevrilmesinde bir sorun görünmemektedir. Ancak AB’deki borç krizi ve ABD’de yavaşlayan 

ekonomi, küresel fon akımlarında bir tersine dönüşe yol açabilecektir. Ani ve sürekli fon 

çıkışları; TL’de hızlı değer kaybına ve faizlerde hızlı bir yükselişe yol açabilir. Bu nedenle 

tüm sanayici arkadaşlarımızı özellikle kur riski konusunda dikkatli olmaya davet 

ediyorum.Ayrıca büyük ihracat pazarlarımızdaki bazı gelişmeler de kaygı vericidir. 

İhracatımızın yaklaşık yarısını yaptığımız AB’deki borç krizinin derinleşme riski 

bulunmaktadır.AB’deki ekonomik durgunluk ihracatımızı olumsuz etkileyecektir.Ayrıca, 

başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerindeki siyasi gelişmeler de bu ülkelere 

yaptığımız ihracatı düşürebilecektir. Bu nedenlerle Latin Amerika, Afrika, Çin ve Hindistan 

pazarlarına açılma çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekmektedir. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Kısa bir süre sonra yeni hükümet kurulacak ve Meclis’ten güvenoyu alarak göreve 

başlayacaktır. Bizim yeni hükümetten beklentimiz, üretimi gündemin birinci maddesi 

haline getirmesidir. Üretim derken sanayi üretimini, yüksek katma değerli üretimi 

kastediyorum. Bu sözlerimden hizmetler sektöründeki büyümeyi küçümsediğim 

anlaşılmasın. Ancak, birbirimizin saçını keserek zengin olamayız. Ülkemizi kalkındırmak, 

halkımızı zenginleştirmek için içinde bulunduğumuz sanayisizleşme sürecini tersine 

çevirmek ve yüksek katma değerli, ileri teknoloji içeren sanayi üretimini geliştirmek 

zorundayız. Bunun için de öncelikle yerli sanayimizin desteklenmesi, kösteklenmemesi  

gerekmektedir. Bu nedenle, kamu alımlarımda öncelikle ülkemizde üretilen ürünler tercih 

edilmelidir. Ak Parti seçimler döneminde bir çok proje açıklamıştır. Örneğin Ankara’da iki 

tane olmak üzere ülkemizde birçok büyük hastane yapılacaktır. Bu hastanelerin tıbbi cihaz 

ve malzemelerinde ülkemizde üretilen ürünler tercih edilmelidir. Ankara metrosu 

ihalelerinin pazarlık aşamalarında yüksek bir yerli katkı oranı şartı mutlaka aranmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, içinde bulunduğumuz siyasi 

gerginliğin bir an önce giderilmesini ve tüm milletimizin huzurlu bir yaz geçirmesini 

diliyorum. 

 

 

 


