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 Sayın Başkanım, Ankara Sanayi Odasının değerli Meclis üyeleri, basımızın seçkin temsilcileri; hepi-
nizi şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlarım.

         Öncelikle Sayın Başkanımız Zafer Çağlayan’ın milletvekili seçilmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu 
Başkanlığına beni layık gören Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ederim. Onların 
bana gösterdiği bu güvene layık olmaya çalışacağım. Ancak Zafer Çağlayan gibi başarılı bir Başkandan son-
ra Ankara Sanayi Odasının Başkanlığını yapmanın ne kadar zor olduğunu takdirlerinize sunuyorum. 

         Ankara Sanayi Odası kurulduğu günden bu yana ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri 
olmuş, bir yandan Ankaralı sanayicilere hizmet verirken, diğer yandan da ülkenin ekonomisi ve sanayisinin 
sorunları üzerinde görüşler bildirmiş, çözümler üretmiştir. Ancak, Ankara Sanayi Odası taşıdığı önem ve 
etkinliği Zafer Çağlayan’ın Başkanlığı döneminde çok daha artırdığı hepimizin malumudur. Bugün Ankara 
Sanayi Odası kamuoyunca yakından izlenen, görüş ve önerileri dikkate alınan bir kurum olmuştur. Bu, Zafer 
Çağlayan’dan sonra gelecek olan başkanın da işini zorlaştırmaktadır. Zafer Çağlayan tarafından yükseltilen 
standartlara uymak zordur. Ancak, ben hem Meclisimizin, hem de Yönetim Kurulunun bana sağlayacağı des-
tekle bu görevi en iyi biçimde yerine getireceğime inanıyorum.

         Değerli Meclis üyeleri, Türkiye demokratik bir olgunluk içerisinde bir genel seçimi daha geride bırak-
mıştır. 2001 krizinin ve koalisyon hükümetlerinin ekonomi ve siyasi istikrar konusunda olumsuz karnesinin 
hafızalarda tazeliğini koruduğu bir ortamda yapılan bu seçimde halkımız istikrarı seçmiştir ve bu halkımızın 
iradesine yansımıştır. Ayrıca halkımız siyasette gerginlik istemediğini iradesiyle ortaya koymuş ve tercihini 
ekonomik ve siyasi istikrardan yana kullanarak AK Partiyi yeniden tek başına iktidara getirmiştir. Seçimlerden 
çıkan bu sonucu siyasi ve ekonomik istikrarımız açısından olumlu değerlendirmeliyiz.

 Seçimden çıkan diğer bir önemli sonuç da, Meclisteki temsil oranlarına ilişkindir. 2002 yılında seçim-
lerde çıkan sonuçta iki partili bir Mecliste toplumun farklı siyasi eğilimlerinin Mecliste temsil edilemediği sık 
sık tenkit konusu olmuştu. 2007 seçimleri sonuçlandığında ülkemizde hemen hemen her farklı siyasi görüş 
seçimler sonucunda Meclise girmiş temsil imkanı bulmuştur. Bu sonucu, demokratik temsil ve ülkemizin siya-
si istikrarı açısından çok olumlu ve önemli bir sonuç olarak değerlendiriyoruz. Şimdi Meclise giren tüm siyasi 
partilere düşen görev, yapıcı bir tutum içerisinde ülkemizin çözüm bekleyen sorunlarına diyalog ve işbirliğiyle 
çözüm üretmektir. Bunun ilk sınavı önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimi-
nin de demokratik bir olgunluk içerisinde gerçekleştirileceğine inanıyoruz.

 Artık önümüzdeki süreçte yeni bir hükümet kurulacak ve siyaset normale dönecektir. Biz Ankara Sa-
nayi Odası olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Hükümetin başarılı olması için gerekli önerile-
rimizi ve uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü, inanıyoruz ki Hükümetin başarısı her şeyden önce 
ülkenin ve ekonominin başarısı olacaktır. 

 Değerli Meclis üyeleri, son haftalarda ekonomide yaşanan gelişmeler konusunda bazı tespitlerimi 
sizlerle paylaşmak istiyorum, ama önce Ankara sanayinden başlamak istiyorum. Haziran ayı sonunda ger-
çekleştirdiğimiz Ankara sanayindeki durum tespiti ve beklentiler anketi, Ankara sanayinin istikrarlı bir biçimde 
faaliyetini sürdürdüğünü göstermektedir. Burada görüleceği üzere firmalarımızın yüzde 48’inin üretiminin art-
tığını, yüzde 40’ının iç satışların arttığını, dış satışta artış var diyenlerin yüzde 41 olduğunu, yeni siparişlerde 
artış olduğunu söyleyen firmalarımızın yüzde 39 civarında olduğunu, ithalatın aynı kaldığını söyleyen firma-
larımızın sayısı yüzde 60, ürün fiyatlarının artmadığını söyleyen firmalarımızın oranı yaklaşık yüzde 70, ham 
madde fiyatlarında artış olmadığını söyleyen firmalarımızın sayısı yüzde 50, artış olduğunu söyleyenlerin 
45. Kredi kullanımında artış olduğunu söyleyenler yüzde 41, aynı olduğunu söyleyenler yaklaşık yüzde 50. 
Ücretlerin aynı seviyede kaldığını söyleyen firmalarımız yüzde 75’le temsil edilmekte. Stokların aynı seviyede 
kaldığını söyleyen firmalarımız ise yüzde 56. Yüzde 29’unun arttığı, yüzde 14’ünün de azaldığını görüyoruz. 
Bundan önce yapmış olduğumuz eğilim anketinden çok farklı sonuçlar içermemektedir, hemen hemen aynı 
görülmektedir. Bu, ekonomik istikrarın en azından aynı şekilde devam ettiğini bize söylemektedir. 



 İstanbul Sanayi Odasının her yıl düzenlediği, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında 
2006 yılında 6’sı kamu, 26’sı özel sektör firması olmak üzere toplam 32 ASO üyesi firma yer almıştır. Bir 
önceki yıl ASO üyesi 8’i kamu olmak üzere 37 firma ilk 500’e girmişlerdi. Bu ilk 500 listesinden çıkan altı fir-
mamızın yerine bu sene ilk defa BAŞTAŞ Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. listeye girmiştir. Ben İSO-500 
sıralamasına giren sanayicilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 

 Genel ekonomik duruma gelince, bildiğiniz gibi ekonomi yılın ilk çeyreğinde beklenenin üzerinde bir 
büyüme gösterdi. Enflasyondaki düşük hız kesmiş gibi görünmekle birlikte Merkez Bankasının açıklamala-
rına göre yıl sonunda yüzde 6 civarında gerçekleşmesi beklenmekte. Bu gelişmeler küresel belirsizliklerin 
ve risklerin arttığı bir ortamda ekonomimiz açısından olumlu gelişmelerdir. Cari işlemler açığının finansmanı 
kalitesinin yükselmesi, bu konuda endişelerimizi azaltmıştır. Ancak küresel likidite koşullarında bağımlılığımız 
bizi bu konuda risklere karşı uyanık olmaya zorlamaktadır. Açıklanan son bütçe rakamları mali disiplinde bir 
gevşeme olduğunu ve yıl sonunda bütçenin bir miktar öngörülenden fazla açık vereceğini, dolayısıyla öngö-
rülenden fazla bir faiz dışı fazla vereceğimizi ortaya koymaktadır.  

 Her demokraside makul ölçülerde seçim dönemlerinde seçim ekonomisinin uygulanması, biraz para 
musluklarının açılması normaldir. Ancak Merkez Bankası Başkanının açıkladığı enflasyon raporunda da be-
lirttiği gibi Hükümet harcamalarındaki artış hem enflasyonla mücadelede elimizi güçleştirmekte, hem de faiz 
indirimini gerçekleştirmemizi zorlamaktadır.

 Biz yeni hükümetin mali disiplindeki bu olumsuz görünümü giderecek tedbirleri yeni bütçe hazırlanma-
sında dikkate alacağını umuyoruz. Küresel ekonomideki gelişmeler de ekonomi yönetimini dikkatli olmasını 
gerektirmektedir. Amerika’da Mortgage sektöründeki olumsuz gelişmeler son günlerde finansal piyasalarda 
oynaklıklara sebep olmuş, nitekim bunun sonuçları da borsada ve faizde ülkemizde de görülmüştür. Küresel 
ekonomiye entegrasyonda ulaştığımız düzey nedeniyle dış piyasalarda yaşanan oynaklıklar bizi de derhal 
etkilemektedir. Bu dalgalanmalar karşısında soğukkanlı olmak zorundayız. Ancak, kamu bütçe dengesinin 
iyileştirilmesi ve yapısal reformlara devam ederek bu dalgalanmaların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini 
sınırlamak da mümkündür. Bizlerin de işletmeler olarak küresel gelişmeleri yakından izlememiz ve risklere 
karşı gerekli tedbirleri finansal açıdan almamız gerekmektedir.

 İşsizlik ülkemizin en önemli sorunu olmaya devam etmektedir. Kurulacak hükümetten öncelikle bek-
lentimiz, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve son yıllarda hız kesmiş olan yapısal reformlara yeniden 
hız kazandırılmasıdır. 
 
 Değerli Meclis üyeleri, konuşmama Başkanımız Zafer Çağlayan’a siyasi hayatta başarılar dileyerek 
son vermek istiyorum. Başkanımız Ankara Sanayi Odasında sergilediği başarının çok daha fazlasını Mecliste 
ve hatta hükümette sergileyeceğinden en küçük bir kuşkumuz bulunmamaktadır.

 Sayın Başkanım, izninizle bundan sonraki Ağustos toplantımıza ve daha sonraki toplantılarımıza da 
Başkanımızı davet etmek istiyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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