Sayın Başkan,Sayın Bakanım,Değerli Meclis üyeleri,Basınımızın değerli temsilcileri,
Odamızın Temmuz ayı olağan Meclis toplantısına hoşgeldiniz diyor, hepinizi şahsım ve
yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum.Sayın Bakanım, Meclis toplantımıza
katıldığınız için size bir kez daha teşekkür ediyorum.
Değerli Meclis üyeleri,
Konuşmama Haziran sonunda gerçekleştirdiğimiz “Ankara Sanayiinde Durum Tespiti ve
Beklentiler” anketinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerimle başlamak istiyorum.
Herşeyden önce Haziran anketi sonuçlarının geçen yılın Haziran ayı sonuçlarıyla
neredeyse bire bir aynı olduğunu belirtmeliyim. Ekonomideki yavaşlamaya rağmen
geçen yıla benzer sonuçların elde edilmesi Ankara sanayiinin geçen yılki görünümünü
koruması bence bir başarıdır. Haziran ayında Ankara sanayiindeki görünüm Mart ayına
göre iyileşmiş görünmektedir. Haziran sonunda Mart sonuna göre artış belirtenlerin
oranı üretimde %35’ten %49’a, iç satışlarda %35’ten %52’ye, dış satışlarda %32’den
%42’ye, yeni siparişlerde %38’den %48’e, istihdamda %20,5’ten %27’ye, ithalatta
%21’den %30’a, kredi kullanımında %36’dan %41’e, stoklarda %24’ten %27’ye
yükselirken ürün fiyatlarında %34’ten %32’ye, hammadde fiyatlarında %62’den
%56’ya, ücretlerde %37’den %27’ye gerilemiştir. Bu durum Ankara sanayiinde hem
talep hem de maliyet yönlü enflasyonist baskıların gerilediğini göstermektedir.
Mart sonunda yüzde 56 olan kapasite kullanım oranı da Haziran sonunda yüzde 60’a
yükselmiştir. Tüm bu sonuçlar Ankara sanayiinin birinci çeyreğe göre daha iyi bir ikinci
çeyrek geçirdiğini göstermektedir.
Değerli Meclis üyeleri,
Nisan ayında sert bir yavaşlama gösteren sanayi üretimi Mayıs ayında beklentilerin
üzerinde bir hızla, yüzde 5,9 artış göstermiştir. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre Sanayi Ciro Endeksi %18, Sanayi Sipariş Endeksi ise %19 artmıştır. Geçen yılın
yüksek artış hızlarıyla karşılaştırıldığında sanayide üretim artış hızı düşük
seyretmektedir. Ancak, bu büyüme hızları yıllık yüzde 4’lük ekonomik büyüme hızıyla
uyumludur.
Değerli Meclis üyeleri,
Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat %20,3 artarak 13,2 milyar dolar,
ithalat %3,1 artarak 21,8 milyar dolar olmuştur. Bu dönemde dış ticaret açığı 10,2
milyar dolardan, 8,6 milyar dolara gerilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda 2011 Mayıs
ayında %51,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2012 Mayıs ayında %60,5’e
yükselmiştir. İhracattaki yüksek artışta yine İran’a yapılan altın ihracatının katkısı
olmuş, Mayıs ayında İran’a yapılan altın ihracatı 1,4 milyar doları bulmuştur.
İhracattaki diğer dikkat çekici bir gelişme de AB’nin ihracatımızdaki payında
görülmektedir. Geçen yılın Mayıs ayında %47 olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı, bu
yılın Mayıs ayında %36’ya gerilemiştir. AB’ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına
göre %7 azalarak 4,8 milyar dolarda kalmıştır.
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AB’ye olan ihracattaki düşüşe rağmen ihracatımızdaki artış ihracat pazarlarımızdaki
çeşitlenmenin bir sonucudur. Bu başarıda, Evliya Çelebi gibi ömrünü yollarda geçiren
Sayın Bakanımızın rolü büyük olmuştur. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Değerli Meclis üyeleri,
AB’deki durgunluğun yanı sıra Euro-dolar paritesinin Euro aleyhine başaşağı gidiyor
olması da AB pazarına ihracat yapan ihracatçılarımızı olumsuz etkilemektedir.
Yaşanan son gelişmelere bakarsak Euro’daki düşüş devam edecektir. AB borç krizinde
yaşanan son gelişmeler bir yol ayrımına gelindiğini göstermektedir. İspanya’nın
borçlanma faizi %7,5’e, İtalya’nınki ise %6,5’e dayanmıştır. Üstelik bu ülkeler borç
kağıtlarını sadece kendi bankalarına satabilmektedirler. Yabancılar AB borç
piyasasından hızla çıkmaktadırlar. IMF, Euro bölgesinin 2012’de binde 3 küçüleceğini,
2013’de ise binde 7 büyüyeceğini tahmin etmektedir. Bu düşük büyüme hızları borç
krizinden çıkmanın zor olacağını göstermektedir. Piyasaları ayakta tutan, Euro
bölgesinin dağılmasına izin verilmeyeceği, er ya da geç Almanya’nın zor durumdaki
ülkelere yardım edeceği beklentisidir. Ancak, Lehman Brothers olayında olduğu gibi
beklenmedik bir gelişme her an olabilir.
Değerli Meclis üyeleri,
Bölgemizdeki jeopolitik riskler de hızla artmaktadır. Doğu Akdeniz’deki güç savaşı hızlı
bir tırmanma içindedir. Suriye’deki iç savaş giderek tırmanmakta ve bölgeye yayılma
riskleri taşımaktadır. Suriye’deki iç savaşın bir bölünmeyle sonuçlanması bölgemizdeki
istikrarsızlığı daha da derinleştirecektir. Biz, bütün bunların önüne geçilebilmesini ve
Beşar Esad yönetiminin bir an önce devrilmesini umuyoruz.
Sayın Bakanım,
Bundan 40 yıl önce, 1970’lerde dünya imalat sanayii üretiminin yaklaşık %30’unu
A.B.D. gerçekleştiriyordu. Japonya’nın payı %8’ler, Almanya’nın payı da %7’lerde idi.
O yıllarda Çin’in payı %4, Türkiye’ninki ise binde 5 idi. 2011’de Çin %18’i geçerek
birinci sıraya yükselirken, A.B.D.’nin payı yüzde 17’ye geriledi. Japonya, 1990’lerde
payını %20’lerin üzerine çıkarmış iken buralarda tutunamayıp yüzde 10’lara düştü.
Almanya, dünya imalat sanayii içindeki payını korurken; Türkiye, payını yaşanan tüm
siyasi ve ekonomik krizlere rağmen yüzde 1,1’e yükseltti. Dünya imalat sanayiinin
yapısındaki bu dönüşümde birçok faktörün etkili olduğu muhakkaktır. Ancak bizce üç
faktör öne çıkmaktadır. Birinci faktör, 1990’lı yıllarda ekonomik durgunluğa sürüklenen
ve bu durgunluktan hâlâ çıkamayan Japonya’nın üretim üslerini Doğu Asya ülkelerine
kaydırmasıdır. İkinci faktör, 2000’li yıllarda A.B.D.’de iç tüketimi destekleyen ekonomik
politikalardır. Üçüncü faktör ise, Çin’in parası yuanın değerini A.B.D. dolarına
bağlayarak düşük işgücü maliyetlerinin sağladığı avantajla yabancı yatırımları hızla
kendisine çekebilmesidir.
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Bu faktörler, Çin’in dünyanın üretim üssü olmasını kolaylaştırmıştır. Ancak bu yapıda,
küresel krizden sonra, değişme eğilimleri belirmiştir. Artan ücretler, Çin’in ucuz işgücü
avantajını hızla geriletmektedir. Bu durum, emek yoğun sektörleri etkilemeye
başlamıştır. Diğer yandan Çin, doların değerindeki düşüş nedeniyle yuanın reel olarak
değerlenmesini engelleyememektedir. Bu iki gelişme Çin’in rekabet gücünü olumsuz
etkilemeye başlamıştır. Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami de, üretim zincirinde
yüksek teknoloji içeren özellikle bilgisayar parçaları gibi önemli halkaların tek bir
ülkede yoğunlaşmanın sakıncalarını ortaya çıkarmıştır. Önümüzdeki dönemde bu
halkaların bir çok ülkeye dağılmasını bekleyebiliriz. Son olarak dolarda yaşanan değer
düşüşü nedeniyle A.B.D. imalat sanayiinde de canlanma belirtileri görülmektedir.
Başta Avrupalılar olmak üzere şirketler üretim üslerini A.B.D.’ye taşımaya başlamıştır.
Kanımızca dünya imalat sanayiinde manzara değişmektedir. Bu değişimden Türkiye
olarak biz de yararlanmalı ve dünya imalat sanayiinden daha yüksek pay alabilmek için
ekonomik politikalarımızı bu yeni duruma göre ayarlamalıyız. Bizce hazırlanmasında
büyük emeğiniz olan yeni teşvik sistemi bu yönde atılmış büyük bir adımdır.
Yeni teşvik sistemi; bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı, en iyi düşünülmüş teşvik
sistemidir. Bizce yeni teşvik sistemi ile yıllardır özlemini duyduğumuz sanayileşme
stratejisinin temelleri atılmıştır.
Sayın Bakanım,
siz bizzat il il, ülke ülke dolaşarak yeni teşvik sistemini anlatıyorsunuz. Biz de Ankaralı
sanayicilerin yeni teşvik sistemini daha iyi anlaması ve istifade edebilmesi için 31
Temmuz’da Bakanlığınızın uzmanlarıyla yeni teşvik sistemi hakkında bir toplantı
düzenliyoruz. Bu toplantıda, uzmanlarınız sanayicilerden gelecek soruları
cevaplayacaklar.
Sayın Bakanım,
Biz ASO olarak cari işlemler açığını azaltmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Ancak, aynı çabayı kamu kurumlarından ve belediyelerden görmüyoruz. Başbakanımızın
yayınladığı genelgelere rağmen kamu kurumları tercihlerini ithal mallardan yana
kullanıyorlar. Halbukli cari işlemler açığını kapatmak için kamu kurumları ve özel sektör
işbirliği yapmalıdır. Eylül ayında Büyükşehir Belediyesi ile ASO olarak bir protokol
imzaladık. Bu protokole göre belediye alımlarındaki yerli payını artırmak için çalışmalar
yapıyoruz ve çalışmalarımızın meyvelerini de almaya başladık. Ankara Büyükşehir
Belediyesi, ASO ve OSB’lerle başlattığımız bu işbirliğinin diğer Belediyelere de örnek
olmasını diliyorum.
Sayın Bakanım,
Bizce kamu ihalelerinde amaç sadece mal ve hizmeti en ucuza almak olmamalıdır.
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Kamu ihaleleri, ekonomik ve sosyal politika aracı olarak kullanılmalı, yerli katma değer
üreten ya da teknoloji geliştirme potansiyeli yüksek olan sektörlerin desteklenmesi de
göz önünde tutulmalıdır. Yabancı firmaların üstlendikleri kamu yatırımlarında da yüksek
yerli katkı oranı şartı offset anlaşmalarıyla konulmalıdır. Örneğin Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’nın Ankara’daki metro araçları ihale şartnamesine %51 yerli
katkı oranı şartı koyması gibi. Bu şartnamenin diğer bakanlıklara da örnek olmasını
diliyoruz.
Değerli Meclis üyeleri,
Dün açıklanan ISO 500 listesine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 27’si özel sektör 7’si
kamu olmak üzere 34 üyemiz girmiştir. Huzurlarınızda bu üyelerimizi kutluyor,
başarılarının devamını diliyorum. Ancak, İSO 500 listesinde dikkat çeken bir kaç hususa
da değinmeden edemeyeceğim. 2011 yılında İSO 500 listesine giren firmalar arasında
zarar açıklayanların sayısında büyük bir artış olmuş, kâr oranlarında ise düşüş
yaşanmıştır. Cirolar artıyor ama şirketlerimiz kâr edemiyor. Sanayimizin içinde
bulunduğu bu düşük kâr sorununa bir çözüm üretmek zorundayız. Bu duygu ve
düşüncelerle sözlerime son verirken, hepinize hayırlı ramazanlar diliyor, sayın
bakanıma teşrifleri için bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

