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Sayın Başkan, Ankara Sanayi Odasının değerli Meclis üyeleri, Basınımızın değerli temsilcileri, 
Hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 
Değerli Meclis üyeleri, 
Geçen yıl Temmuz ayında Ankara Sanayi Odası çatısı altında I. OSB ile II. ve III. OSB’lerimizle 
birlikte “Mesleki Test Ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması” kapsamında Merkezi Finans ve 
İhale Birimine üç proje ile başvurmuştuk. Bu başvurularımızın kabul edildiğini memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum. 
Şimdi izninizle kabul edilen projelerimiz hakkında sizlere bilgi sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 
Mesleki Test Ve Sertifikalandırma Merkezi kurulması programının genel amacı seçilen sektörlerde 
yer alan ilgili meslekler için Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterliliklerin geliştirilmesi, 
akredite edilmiş Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezlerinin kurulmasını ve işletilmesini 
sağlayarak, ülkemizde sanayi sektörünün ihtiyaçlarına uygun işgücünün yetiştirilmesine ve 
kalitesinin artırılmasına  katkıda bulunmak 
ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumu desteklemektir. Böylece seçilen sektörde yer alan 
ilgili mesleklere ait Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterlilikler geliştirilecektir. Ayrıca, Ulusal 
Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri hazırlama ve güncelleme kapasitesi oluşturularak 
sürekliliği sağlanacak ve sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında ulusal ve uluslararası 
boyutta işbirlikleri geliştirilecektir. İki yıl sürecek projelerin toplam bütçesi 1 milyon 135 bin avro 
olup bunun 879.842 avrosu hibedir. ASO olarak başvurumuzu metal ana sanayiinin “Makine ve 
teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı” için yaptık.  OSB Mesleki Test  Merkezi 
kurulması projesinde Makine Tasarımı ve İmalatı ana sektörünün “Elektrikli teçhizat imalatı” alt 
sektörü seçilmiştir. II. ve III. OSB Mesleki Test Merkezinin kurulması projesinde Makine Tasarımı 
ve İmalatı ana sektörünün “Diğer makine ve ekipmanların imalatı” alt sektörü seçilmiştir. 3 
projede de kurulacak Test Merkezlerinin tüm Türkiye’ye hitap etmesi hedeflendiğinden, Merkezin 
Ankara’da olması ve tüm bölgeleri kapsayacak şekilde 12 ildeki Sanayi ve Ticaret Odalarında  
şubelerin oluşturulması planlanmaktadır. Bu amaçla proje kapsamında, 12 ildeki Sanayi ve 
Ticaret Odaları  ile işbirliği yapılacaktır.   
Değerli Meclis üyeleri, 
Ülkemizin en önemli sorunun işsizlik olduğunu söylüyoruz.Açıklanan son verilere göre işsizlik 
%11,4. Bir yanda bu kadar yüksek işsizlik varken sanayici ise nitelikli eleman bulamıyor. Biz bu 
nedenle mesleki eğitimin işsizlikle mücadelede çok büyük önem taşıdığını hep söyledik. Oda 
olarak da bu konuda bir çok faaliyette bulunuyoruz. Son olarak UMEM-Beceri’10’da koordinatör 
Oda olarak görev aldık. Geçen toplantımızda da ifade ettiğim gibi  UMEM Beceri’10 programına 
maalesef son derece kısıtlı bir müracaat oldu. İşletmelerimizden gelen 924 stajyer talebine karşılık 
340 kişi müracaat etti. Bu 340 kişiden 104 kişi mülakata alındı. Bunların içerisinden de 83 kişi 
açılacak kurslara uygun görüldü. Bunlardan kaçının kursu tamamlayacağını da bilmiyoruz.  
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Bu yetersiz başvuru sonucunda CNC torna ve işleme merkezi operatörlüğü, endüstriyel bakım, 
onarım ve elektrik kursuyla ilgili sadece 3 alanda kurs açabildik. Yeterli müracaat olmadığı için 
maalesef diğer kursları açamadık.  
Değerli Meclis üyeleri, 
Ankara’da 2009 yılında 280 bin civarında işsiz vardı. 2010 yılında bu 280 binin bir bölümünün iş 
bulduğunu varsaysak bile, aynı yıl Ankara’nın 111 bin kişi göç aldığına dikkat edersek işsiz 
sayısının çok fazla değişmediğini düşünebiliriz.  Buna göre Ankara’da 280-300 bin işsiz insan var. 
Peki nerede bu işsizler? Bu kurslara katılanlar her gün 15 lira harçlık alacaklar, bir meslek sahibi 
olacaklar, yani bir meslek öğrenirken üste para alma imkanları var. Ve sonunda da başarılı 
olurlarsa yüzde 95 olasılıkla istihdam edilecekler. Bütün bunlara rağmen, maalesef yeterli 
müracaat alamadık. Bu aslında bir sosyal olay, bu başlı başına incelenmesi gereken bir husus. 
Bütün bu gelişmeler bizde bir hayal kırıklığı doğursa da, işgücünün niteliğini yükseltmek için 
çalışmalarımızı yılmadan sürdüreceğiz.  
Değerli Meclis üyeleri, 
Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın cari işlemler açığını azaltmak için ekonomiyi 
yavaşlatma çabaları devam ediyor. Merkez Bankası bunu, kredi hacmindeki artışı frenleyerek 
yapmayı hedefliyor. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu, geçen hafta faizleri değiştirmeyip 
mevduatlara uygulanan karşılık oranlarını ortalama dört puan artırdı. Bu kararla, piyasadan 19 
milyar TL çekileceği tahmin ediliyor. Ancak, Merkez Bankası’nın munzam karşılıkların 
artırılmasına dayanan ve yaklaşık üç aydır uyguladığı bu politika beklenen etkiyi doğurmamıştır. 
Grafikten de görüleceği gibi bu politikanın henüz kredi faizlerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
Aynı gözlemi kredi hacmi için de yapabiliriz. Grafikten de görüldüğü gibi kredi hacmindeki artış 
da devam etmektedir. Tüketici güveni artmaktadır. Yatırım harcamalarında da hissedilir bir 
yavaşlama henüz olmamıştır. Ayrıca, munzam karşılıklardaki artışın cari işlemler açığını 
azaltacağı yönündeki beklenti de henüz gerçekleşmemiştir. Bu gelişmeler, uygulanan politikanın 
başarı şansı konusunda iyimser olmamızı engellemektedir. Geçen hafta munzam karşılıkların 
beklenmedik bir şekilde artırılması, Para Politikası Kurulunun da izlenen politikanın başarısı 
konusunda tatmin olmadığını göstermektedir.  
Değerli, Meclis üyeleri, 
Türkiye, cari işlemler açığı vermeden büyüyemeyen bir ülkedir. Bu yapısal sorunun bir çok 
nedenleri vardır ve sadece para politikasıyla bu nedenleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. 
Cari işlemler açığını kapatmak için ekonomiyi yavaşlatmak yerine başka çözümler üzerinde 
odaklanmamız gerekir. Bunun için büyüme stratejisinin ve sanayi politikalarının gözden 
geçirilmesi ve yerli kaynaklarımızdan daha fazla yararlanmamızı sağlayacak tedbirlerin alınması 
gerekir. Örneğin, Devlet Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Girdi 
Tedarik Stratejisi, ara malı ithalatını azaltacak unsurlar içermektedir.  
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Benzer biçimde madenlerimizden daha fazla yararlanmak için maden çıkarma ve taşımasına ÖTV 
iadesi yapılabilir.  
Değerli Meclis üyeleri, 
Ocak ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 arttı. Sanayinin alt 
sektörlerinde üretim, madencilikte yüzde 11,9, imalat sanayiinde yüzde 20,5 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 12 arttı.  
Takvim etkisinden arındırılmış endeks Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 
artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise bir önceki aya göre binde 5 artış 
gösterdi. Bu artışlar bizi memnun etmektedir. Ancak, büyük resme baktığımızda sanayimizin son 
beş yıl iyi bir performans sergilemediği görülecektir. Sizlere iki grafik sunacağım. İlk grafikte 
toplam sanayi üretim endeksi görülmektedir. Mart 2006’da endeksin değeri 111 idi. Endeksin 
değeri Eylül 2010’da ise 114 oldu. 2006 yılından bu yana endeksin ortalama değeri 111,4, kriz yılı 
olan 2009’u dışarıda bırakırsak bu ortalamayı 113,5 olarak buluruz. Özet olarak, son bir kaç ay 
dışında sanayi üretiminin 2006 başlarından bu yana önemli bir artış göstermediğini söyleyebiliriz. 
İkinci grafik, sanayide üretilen katma değeri göstermektedir. Burada da sanayide sağlanan katma 
değerde 2006-2010 yılları arasında önemli bir artış olmadığı görülmektedir. Özetle, son beş yıldır 
sanayimiz, sanayicilerin üstün çabasına ve verimlilikteki artışlara rağmen yerinde saymıştır. 
Bütün ekonomi politikalarında öncelik finans sektörüne verilirken sanayimiz üvey evlat 
muamelesi görmesi bu sonucu doğurmuştur. Biz yıllarca değerli TL’nin kanser gibi sanayimizi 
içten içe yıprattığını ve cari işlemler açığını artırdığını söyledik. Geldiğimiz nokta, bu 
uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir. Bu konuda başta ekonomi yönetimi 
olmak üzere herkesin düşünmesi ve çözümler üretmesi gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 
sözlerime son veriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  


