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SayınBaşkan, 

DeğerliMeclisüyeleri,Basınımızındeğerlitemsilcileri,OdamızınEkimayıolağanMeclistoplantı

sınahoşgeldinizdiyor, hepinizişahsımveyönetimkuruluadınasaygıylaselamlıyorum. 

DeğerliMeclisüyeleri, 

Ankara’dagerçekleştirilenCumhuriyettarihimizinenbüyükterörsaldırısında 102 

vatandaşımızıkaybetmekbizleriderindenüzmüştür.Biz ASO 

olarakolayaduyduğumuztepkiyi, hem yazılıolarak hem de diğerOSB 

vesiviltoplumkuruluşlarınınbaşkanlarıylabirliktesaldınıngerçekleştiğimeydanakaranfilbıra

karakgösterdik.Buradaterörsaldırılarınıbirkezdahalanetliyor, 

ölenvatandaşlarımızaAllah’tanrahmet, milletimize de başsağlığıdiliyorum. 

DeğerliMeclisüyeleri, 

DünyaEkonomikForumu'nun “KüreselRekabetEndeksi 2015-2016” 

Raporugeçtiğimizgünlerdeyayınlandı.Rekabetendeksi, 140 ülkeyi 12 

başlıkaltındadeğerlendiriyor. Bunlar: “KurumsalYapı”, “Altyapı”, 

“MakroekonomikOrtam”, “SağlıkveTemelEğitim”, “YüksekÖğretimveHizmetiçiEğitim”, 

“ÜrünPiyasalarınınEtkinliği”, “EmekPiyasalarınınEtkinliği”, 

“FinansalPiyasalarınGelişmişliği”, “TeknolojikGelişme”, “PazarBüyüklüğü”, “İş 

DünyasınınGelişmişlikDüzeyi” ve “İnovasyon”.Endeksin ilksıralarındaİsviçre, Singapur, 

ABD, AlmanyaveHollanda, yeralıyor.RaporagöreTürkiye, 

küreselrekabetçilikendeksindebu 12 başlığın 10’unda gerilemegöstererek 6 

basamakdüşüp, 144 ülkearasında 51'incisırayainmiş.Ensertdüşüşise “KurumsalAltyapı” 

başlığındagerçekleşmiş.Bu başlıkta 144 ülkearasında 

75’incisırayagerilemişiz.Diğeryandan, 

altyapıveürünpiyasalarıetkinliğinderekabetgücümüzügeliştirmişiz.Raporgenelolarakreka

betgücündekidüşüşünnedeninijeopolikvesiyasibelirsizliklerinyatırımortamınıbozmasınaba

ğlamakta, 

uzundönemderekabetçiliğiartırmakiçinözelyatırımlarınartmasıgerektiğinibelirtmektedir.Y

atırımlarınartmasıiçinyatırımortamınıiyileştirecekveişgücüpiyasasınaesneklikgetirecekya

pısalreformlarıngerçekleştirilmesigerekir.Ancakbukonudauzuncabirsüredirhiçbirşeyyapıl

mamışdurumdadır.Yapısalreformlardageciktiğimiziçinrekabetgücümüz de 

gerilemektedir.Bu nedenle, seçimlerdensonrahangihükümetkurulursakurulsun ilk 100 

günyapısalreformlarıgerçekleştirmekiçinkullanılmalıdır. 
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DeğerliMeclisüyeleri, 

MevsimvetakvimetkisindenarındırılmışsanayiüretimiAğustosayındabiröncekiayagörebekl

entilerinüzerindebirhızla, %2,9arttı. Bu memnuniyetvericibirgelişmedir.Ben daha once 

yaptığımkonuşmalarda, 

tümolumsuzluklararağmenekonomideçarklarındönmeyedevamettiğiniifadeetmiştim. 

Sanayiüretimi de buteşhisidoğrulamaktadır. Bu 

artışınyılıngerikalankısmındadevamedipetmeyeceğini hep 

birliktegöreceğiz.Diğeryandanvadelerin 6- 8 

ayınüzerineçıkmasınıngetirdiğiödemesorunlarıdevametmektedir.Ekonomidediğerbirolum

suzgelişme de karşılıksızçekmiktarındakiartıştır.Yılın ilk dokuzayındaKarşiliksizçektutarı, 

geçenyılınaynıdöneminegöre %41 artışla 20 milyarlirayadayanmıştır.Hem 

vadelerinuzaması hem de karşılıksızçeklerekonomikdurumuiyiolanfirmaları da 

olumsuzetkilemektedir.Eğerjeopolitikvesiyasibelirsiliklerbir an önceazalırsa, 2016’da 

işlerindaha da iyiyegideceğiniumuyorum. Ağustosayındaihracat%2,8, ithalatise%18,2 

azaldı. Dışticaretaçığımızazalıyor, 

ihracatınithalatıkarşılamaoranıyükseliyoramabu,ihracatartışındandeğil, 

ithalattakiyüksekoranlıdüşüşlerdenkaynaklanıyor.İthalattakibudüşüştekısmen de 

olsadeğerkaybeden TL 

nedeniyleyerlimallaraolantaleptekiartışınetkisiolmuştur.Enflasyondakiyükselişde 

devametmektedir.TÜFEEylülayında 0,89olurken, yıllıkenflasyon da %7,95 oldu.Bu 

gidişdevamederse,yılı %8’in üzerindebirenflasyonlakapatacağımızanlaşılıyor.İstihdamda 

da olumlubirgelişmegöremiyoruz.İşsizlikoranı, Temmuzdöneminde %9,8, 

mevsimliketkilerdenarındırılmışişsizlikise %10,4 oldu.Temmuzayına ait 

istihdamgöstergeleri, sanayideçalışansayısınınHaziranayınagöre 44 bin azalarak 5 

milyon 336 bine düştüğünügöstermektedir. 

DeğerliMeclisüyeleri, 

2016-2018döneminikapsayanOrtaVadeli Program açıklandı.Programagörebuyıl %3 

büyüyecekolanekonomi, 2016'da %4, 2017'de %4,5, 2018'de ise %5 büyüyecek.Bu yıl 

%10,5olmasıbeklenenişsizliğin, 2018'de ise%9,9 

olarakgerçeklemesibekleniyor.Program tahminlerinegörebuyıl 143 
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milyardolardakalmasıbelenenihracat, 2018'de 192 milyardolaraulaşacak.2015'te 208 

milyardolarolmasıbeklenenithalatise2018'de 265 milyardolarayükselecek. Bu yıl 

%7,6olmasıbeklenenenflasyonun 2018'de %5'e gerileyeceğitahminediliyor.Bu 

yılortalamadolarkurunun 2,73olmasıbeklenirkengelecekyılki 3,08 tahminedildi. Bu da 

%13’lük artışadenkgeliyor. Sonrakiikiyılisedolarınartışı%5,2ve 1,7 

ileenflasyonunaltındakalıyor. Diğerbirdeyişle 2017’den 

itibarenTL’dedeğerlenmeyaşanacak. 

OrtaVadeli Program 

kişibaşınageliricaridolaryerinesatınalmagücüparitesicinsindenaçıkladı. Bu 

değişikliğingerekçesiolarakdövizkurlarındayüksekboyuttayaşanandalgalanmalargösterild

i.SatınalmaGücüParitesi, ülkelerarasındakifiyatdüzeyifarklılıklarınıdikkatealarak, para 

birimlerinin satın almagücünüeşitler.SatınalmaGücüParitesinegörekişibaşıgelir 2014 

yılında 19 bin 054 dolardı.2015 yılında%2,3artarak19 bin 506 dolarayükselecek.Satın 

Alma GücüParitesinegörekişibaşınamilligelir 2018 yılıiçinise22 bin 680 

dolarolaraktahminedildi. 

DeğerliMeclisüyeleri,Cariişlemleraçığı, Ağustostabiröncekiyılınaynıayınagöre 2 milyar 58 

milyondolarazalarak 163 milyondolaroldu. Yıllıkbazdaisecariişlemleraçığı 43 milyar 47 

milyondolarageriledi.GeçenyılınOcak-

Ağustosdöneminde13milyardolarportföyyatırımıyapanyabancılar, 

buyılınaynıdönemindeportföyyatırımlarını5milyar dollar azalttılar. Doğrudanyatırımlar 

son 8 aydayaklaşık 12 milyardolarolurken, 

bizimfirmalarıındiğerülkelerdeyaptığıyatırımlar 3 milyar 349 

milyondolaroldu.Diğeryandancariaçığıönemliölçüdekaynağı belli 

olmayandövizgirişleriilekapatıyoruz.Türkiye’ye ilk 8 aydakaynağı belli 

olmayandövizgirişi 11milyardolaraulaştı.Ayrıca, ilk 8 aydaMerkezBankasırezervleri de 

yaklaşık 3 milyardolarazaldı. Bu durum, sağlıklıbirdışfinansmanaişaretetmemektedir. 

DeğerliMeclisüyeleri, 

Siyasipartilerinseçimbeyannamelerindeadetael 

kesesindenbircömertlikyarışınagirdiklerigörülmektedir.Bu 

vaadlerinekonomiüzerindekietkilerininyeterincedüşünülmediğinigörmekteyiz.Örneğinasg

ariücrettekivaadedilenartışlarınetkisisadeceasgariücretlilerlesınırlıkalmayacaktır.Asgariü

cret, cezalar, kıdemtazminatıgibibirçokşeyin de ölçüsüdür.Ayrıcaasgariücrettekiartış, 

ücretskalasındakifarklılıklarıkorumakiçindiğerücretlerde de 
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birartışayolaçacaktır.Bununsonucuolarak hem rekabetgücümüzzayıflayacak, hem de 

işsizlikartacaktır.Verimlilikartışıiledesteklenmeyenücretartışlarınınekonomiüzerindekietki

leri hep olumsuzolmuştur.Bu nedenle, işgücününniteliğiniyükseltmeye, bununiçin de 

önceliklemeslekieğitimeodanlanmakvebecerilerinigeliştirmekzorundayız.Siyasipartilerimi

zi, 

seçimvaadlerininekonomiüzerindekiolasıolumsuzetkilerinibirkezdahadüşünmeyedavetedi

yorum. 

DeğerliMeclisüyeleri, 

Sözlerimeburada son verirkenhepinizisaygıylaselamlıyorum. 


