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Sayın Başkan,Meclisimizin değerli üyeleri,Değerli basın mensupları,Odamızın Aralık ayı olağan Meclis
toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum.
Değerli Meclis üyeleri,
Konuşmama Fransa Meclisinin sözde Ermeni soykırımını inkar etmeyi suç sayan yasa teklifini
oyçokluğuyla kabul etmesi üzerinde görüşlerimi ifade ederek başlayacağım. Böylece bu konuda
bugüne kadar sessiz kalmamın nedenlerini de açıklamış olacağım. Bu yasa, bir yandan ifade
özgürlüğüne engel oluştururken diğer yandan tarihsel araştırmaları da siyasetin müdahale alanına
çekmektedir. Dolayısıyla Avrupa’nın sahip çıktığı tüm değerlere aykırı bir yasadır. Tarihçilerin görüş
ayrılığı içinde olduğu bir konuyu seçimlerde birkaç oy fazla almak için iç siyaset malzemesi yapan
Fransız politikacılarını şiddetle kınıyorum. Eminim ki Fransa bu yanlıştan dönecek ve tasarının
Senatodan geçmesi engellenecektir. Diğer yandan, Fransa Meclisinin aldığı bu karara karşı
ülkemizde gösterilen tepkilerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu karar hepimizi rencide etmiş
ve öfkelendirmiştir. Zaten bunun aksi de düşünülemez. Ancak, Avrupa’da Türkiye aleyhine bir karar
alındığında hemen öfkelenip, uygulanma imkanı olmayan boykot çağrıları yapmaktan artık
vazgeçmeliyiz. Zaten bu tür tepkilerin ciddiye alındığını da sanmıyorum. Çünkü öfkeyle yapılan
açıklamalardan sonra konu, yeni bir gelişme olana kadar aynı hızla unutulmaktadır.
Gösterdiğimiz tepkilerin takipçisi olamıyoruz. Artık, Türkiye olarak ülkemizin başını ağrıtacak
konularda sadece tepki veren değil, gelişmeleri etkileyen ve yönlendiren uzun süreli bir politika
anlayışına sahip olmamız gerekmektedir. Çünkü, Ermeni diasporasının bu tür faaliyetleri 2015 yılına
kadar devam edecek ve 2015 yılında da zirvesine ulaşacaktır. Önümüzde kısa bir süre kalmıştır.Bu
nedenle biz de, ülke olarak çok geç kalmış olsak da, artık ciddi bir strateji oluşturmalı ve Ermeni
diasporasını etkisiz kılacak politikalar geliştirmeliyiz.
Değerli Meclis üyeleri,
Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir hızla %8,2 büyüdü. Bu büyüme; özel
tüketim ve yatırım harcamalarındaki artışın yanı sıra, ihracattaki artıştan kaynaklanmıştır. Böylece
yılın ilk dokuz ayındaki büyüme de % 9,6 olmuştur. Ben yılı yüzde 8’in üzerinde bir büyümeyle
tamamlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekim ayında sanayi üretimi beklenenin üzerinde bir artış
göstermiştir. Ekim ayında Sanayi Ciro Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %35, Sanayi Sipariş
Endeksi de %34 artmıştır. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı da Kasım ayında %76,9 ve
Aralık ayında %75,5 olmuştur. Tüm bu veriler dikkate alındığında yıllık büyümenin yüzde 8’i
geçmesi doğal karşılanmalıdır. Ancak, başta en büyük ticaret ortağımız AB olmak üzere gelişmiş
ülkelerdeki yavaş büyüme nedeniyle 2012’de bu kadar hızlı büyüme beklenmemelidir.
2012 yılında, küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak ekonomik büyümenin devam edeceğini
ve %2-4 arasında bir büyümenin sağlanabileceği ifade ediliyor. Ben 2012’de yüzde 4’ün üzerinde
büyüyeceğimizi tahmin ediyorum.
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Değerli Meclis üyeleri,
Yüksek ekonomik büyümenin tek olumsuz yanı cari işlemler açığındaki artıştır. Ekim sonu itibariyle
12 aylık cari işlemler açığı 79 milyar dolar olmuştur.Cari işlemler açığının esas olarak kısa vadeli
fonlarla finanse edilmesi de ekonomi için küresel fon akımlarına bağlı potansiyel bir risk
oluşturmaktadır. Avrupa’daki borç krizi ve bankaların fon ihtiyacı nedeniyle ülkemize yabancı
sermaye girişlerinde bir yavaşlama olmuştur. Ekonomik yavaşlama ile birlikte cari işlemler açığı da
daralacak ve Türkiye’nin yabancı fon ihtiyacı bu yılki kadar yüksek olmayacaktır. Ancak, özel
sektörün önümüzdeki gelecek yılın Aralık ayına kadar vadesi dolan borcunun toplamı 64 milyar
doları bulmaktadır. Bu borcun önemli bir bölümünün çevrilebileceğini düşünüyoruz. Ama yine de
2012’de her türlü sürprize hazırlıklı olmamız gerekmektedir.Ekonomi yönetiminin almış olduğu
tedbirler cari işlemler açığının artış hızını yavaşlatmış olmakla birlikte açığın sürdürülebilir düzeylere
gerilemesi zaman alacaktır. Cari işlemler açığını ekonomi için bir sorun olmaktan çıkarmak için
parasal ve mali tedbirlerin yanı sıra yapısal tedbirlerin de alınması gerekmektedir.
Değerli Meclis üyeleri,
2011 yılındaki yüksek büyümenin en memnuniyet verici sonuçlarından biri işsizlik oranındaki
düşüştür. Açıklanan son veriler, işsizliğin küresel kriz öncesi oranlara gerilediğini göstermektedir.
Ancak, 2012 yılında, büyümedeki yavaşlamayla birlikte işsizlik oranlarında bir artış göreceğiz. Bu
nedenle, işsizliği daha düşük oranlara kalıcı olarak çekebilmek için işgücü maliyetlerini düşürecek ve
işgücü piyasasını daha esnek hale getirecek yapısal tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ülkemizdeki
çalışma mevzuatı, esas olarak işi değil işçiyi koruyan bir niteliktedir. Eğer iş yoksa işçi de
olamayacağı için esas olarak işlerin korunması gerekmektedir. Bu zihniyet değişiminde sosyal
taraflar arasında bir uzlaşma sağlanırsa işsizliğin daha düşük oranlara gerileyeceğini göreceğiz.
Değerli Meclis üyeleri,
Uluslararası kuruluşlar peş peşe 2012 yılının oldukça zor ve çalkantılı geçeceği yönünde uyarılar
yapmaktadır. Biz de reel sektör olarak küresel ekonomide olumsuz gelişmeler olabileceğini göz ardı
edemeyiz. Özellikle, AB’deki ekonomik bir durgunluk ihracatımızı olumsuz etkileyebilecektir.
Ayrıca, küresel ekonomideki olumsuz gelişmeler sermaye hareketlerinde sert dönüşlere de yol
açabilir. Bu nedenle firmalarımızın aşırı borçlanmaktan kaçınmaları, iç ve dış talep şartlarında
meydana gelebilecek ani değişikliklere ve ekonomik büyüme hızındaki yavaşlamaya karşı hazırlıklı
olmaları gerekmektedir.
Değerli Meclis üyeleri,
Konuşmamın başında da belirttiğim gibi 2011 yılı ülkemiz için beklenenden daha iyi bir yıl
oldu. 2012 yılının da iyi bir yıl olmasını diliyor bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son
verirken yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın milletimize huzur ve refah getirmesini, üyelerimiz için de
sağlıklı ve bol kazançlı olmasını diliyorum.

