Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri;
hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla
selamlıyorum.
Değerli Meclis üyeleri, bildiğiniz gibi yılın ilk çeyreğinde ekonomi
yüzde 11,7 büyüdü. Ekonomi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, sabit
fiyatlarla bir önceki döneme göre binde 1 büyüdü. Birinci çeyrekteki bu büyüme
memnuniyet vericidir. Ancak büyümede baz etkisi önemli bir rol oynamıştır.
Özellikle bir önceki döneme göre büyümenin binde 1 gibi düşük oranda
olması, ekonomideki büyümenin çok güçlü olmadığı düşündürmektedir.
Yüzde 11,7’lik büyümeye rağmen üretim düzeyi hala 2008’in birinci
çeyreğinin yüzde 4,5 altındadır. Ayrıca, birinci çeyrekte bir önceki yıla göre
yüzde 14,4 artmasına rağmen yatırım harcamaları hala 2006 yılının gerisindedir.
Sanayi üretim ve kapasite kullanım oranları, ekonomik büyümenin
ikinci, hatta üçüncü çeyrekte de devam edeceğini göstermektedir. Ancak, azalan
baz etkisi nedeniyle büyüme oranlarında bir azalma olacaktır. Buna rağmen
2010 yılında ekonomik büyümenin yüzde 6 civarında olacağını tahmin ediyoruz.
Mayıs ayında sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6
artmıştır. Sanayi üretiminin mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında da
bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttığını görüyoruz. Sanayinin alt sektörlerinde
üretim, madencilikte yüzde 13,3, imalat sanayinde yüzde 16,5, elektrik-gazsıcak su-buharda yüzde 9,4 arttı. Kapasite kullanım oranlarındaki artış da devam
ediyor. Temmuz ayında imalat sanayinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 7,3, bir önceki aya göre de yüzde 1,1 arttı. Tüketici reel
kesim güveninde de artış devam ediyor. Haziran ayında tüketici güven endeksi,
bir önceki aya göre yüzde 1,68 oranında arttı. Reel kesimde güven Temmuz
ayında Haziran’a göre binde 1 artarak l12,7’ye yükseldi. Reel kesim
iyimserliğini korumaktadır. İşsizlik, Nisan döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre 2,9 puan düşerek yüzde 12’ye geriledi. Dış ticaret hacmi de
açmaya devam ediyor. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde
35 artarak 10 milyar dolar, ithalat ise yüzde 35 artarak 15 milyar dolar oldu.
Aynı dönemde dış ticaret açığı 3,5 milyar dolardan, 4,8 milyar dolara ulaştı.
Değerli Meclis üyeleri, Almanya, Fransa ve İngiltere ekonomileri yılın
ilk çeyreğinde beklenenin üzerinde büyümüşlerdir. Eğer bu büyüme
sürdürülebilirse, bundan ihracatımızın olumlu etkileneceği açıktır.
Enflasyondaki gelişmeler olumludur. Haziran ayında TÜFE’de binde
56, ÜFE’de binde 5 düşüş olmuş. Yıllık enflasyon da yüzde 8,37’ye gerilemiştir.
Bu gelişmeler sonunda merkez bankası 2010 yılı enflasyon beklentisini 0,9 puan
aşağı çekerek yüzde 7,5’a indirmiştir. Böylece 2010 yılında faiz artırımına
gitmeyeceğini, hatta faiz indiriminin olabileceğinin sinyallerini vermiştir.
Ekonomi krizden çıkmıştır. Ancak, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilmesi
için ekonomik tedbirlerin alınması ve güven ortamının korunması gerekir.
Üretim artıyor, ama karları artmıyor, hatta azalıyor.

Buraya kadar çizdiğimiz tabloda evet krizin bittiğini görüyoruz.
Ekonomi büyümenin aydan aya artışlarının az olmasına rağmen devam ettiğini
görüyoruz. Burada çelişki gibi gözüken sanayi üretiminin ekonomik büyümeden
çok daha büyük rakamlarda arttığını görüyoruz. Ama bu şunu demek istiyor
aslında bize: Evet sanayi çalışıyor, üretim yapıyoruz, ama katma değer
üretemiyoruz, kar elde edemiyoruz. Her geçen gün rekabet şartları altında
karlılık azalmakta. Bunun için de birtakım tedbirlerin alınması lazım. Karlılığın
azalması, biz ağır bir kriz döneminden geçtik, bugün birçok işletmemiz
gırtlağına kadar borç içerisinde, durumunu düzeltmeye çalışıyor. Bunu
yapabilmesi için fon yaratabilmeleri lazım. Maalesef karlılık olmayınca fon da
yaratılmıyor. Bir taraftan da özel sektörün 107 milyar lira civarında devlete
vergi ve SSK borcu var. Bunlar da, Merkez Bankasının faiz indirim sinyallerine
rağmen hala 1,95 aylık faizle şişmekte, her geçen gün ödenemez hale
gelmektedir. Reel sektörün bu fon sıkıntısı yaşadığı bir dönemde bu borçları
nasıl ödeyecek? Bunun ödenmesi için kamuya olan vergi ve SSK borçlarının
uygun vade faizlerle yeniden yapılandırılması, borçların gecikme faizleri,
Hazinenin borçlanma faizleri kullanılarak yeniden hesaplanması gerekmektedir.
Biraz önce yatırım harcamalarının 2006 yılının da gerisinde kaldığını
belirtmiştim. Bunu reel kesim güven endeksindeki gelişmelerle birlikte
değerlendirdiğimizde reel kesimin önünü henüz tam olarak göremediği ortaya
çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz referandum süreci ve yaklaşan seçim
ortamında mali kural yasasının ertelenmesi, mali disiplinin sürdürülebilirliği
konusundaki endişeleri artırmaktadır. Bu nedenle mali kuralın ertelenmesinin
yerinde olmadığını ve 2011 yılında mali kuralın uygulanmasını sağlayacak
yasanın bir an önce bu yıl içinde Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini
düşünüyoruz.
Değerli Meclis üyeleri; önceki bir Meclis konuşmamda 2005 yılında
Ankara’nın satın alma gücüne göre 42 milyar dolarla dünyanın 94. büyük kenti
olduğunu ve yılda ortalama yüzde 5 büyüyerek 2020 yılında 87 milyar dolarla
87. sıraya yükseleceğinin tahmin edildiğini ifade etmiştim.
Ankara iller arası rekabetçilik endeksinde İstanbul’un ardından ikinci
sırada yer almaktadır. Ankara, beşeri sermaye ve yaşam kalitesinde Türkiye’de
birinci, markalaşma becerisi ve yenilikçilikte ikinci, ticaret beceresi ve üretim
potansiyelinde üçüncü. En kötü olduğumuz durum erişilebilirlikte beşinci sırada
yer almaktadır.
Ankara, ülke ekonomisine en yüksek gayri safi katma değer sağlayan
ikinci kenttir. Bu ekonomik ve sosyal gücüne rağmen Ankara’nın yinede
yeterince tanınmadığını, yeterince yabancı sermaye ve turist çekmediğini
düşünüyoruz. Tabi bunun çeşitli nedenleri var. Bunların başında, Ankara’ya
direk uçuşların azlığı ve hala bir uluslararası fuar alanının, bir kongre ve sergi
sarayımızın olmayışı gelmektedir. Ankara’ya bir fuar alanı kazandırmak için
çalışmalarımız devam ediyor. Ankara Sanayi Odası olarak, bu fuar alanının
kurulmasını beklemeden Ankara’da bir sergi ve fuar düzenlemeye karar verdik.

Değerli Meclis üyeleri, daha önceleri sadece Deniz Kuvvetleri
tarafından ve onların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen sergi, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin aldığı kararla, tüm kuvvet komutanlıklarının, ilk defa Türk
Silahlı Kuvvetler Lojistik Sergisi adıyla geçen yıl İzmir’de gerçekleştirildi.
Ancak sergi için Ankara yerine İzmir’in seçilmesi doğru değildi ve sergi başarılı
olamadı. Savunma sanayinin merkezi Ankara’dadır. Türk Silahlı Kuvvetleri
Lojistik Sergisini bu yıldan başlayarak iki yılda bir Türk Silahlı Kuvvetler
Lojistik Komutanlığı işbirliği ile Ankara Sanayi Odası gerçekleştirecektir. Bu
yılki sergi 01-10 Ekim 2010 tarihlerinde 1. OSB’deki Yeni Ticaret
Merkezimizde düzenlenecektir.
Değerli Meclis üyeleri, bu serginin etkinliğini artırabilmek, faydasını
daha fazla artırabilmek için sergi ek olarak bu yıl Ankara Sanayi Fuarını da
düzenliyoruz. Fuar, 01-05 Ekim 2010 tarihlerinde 1. OSB’deki Ticaret
Merkezinin yanındaki alanda hala maalesef bir fuar alanımız olmadığı için
çadırlarda düzenlenecek. Fuar, 3 çadırda 7600 metre kare kapalı ve 10 bin metre
açık alanda gerçekleştirilecek. Ve bu alan, gelen taleplere göre arttırılacaktır ki
satışlarda şu anda gayet güzel gidiyor. Çadırlarımızda, havalandırma, soğutma
sistemi olacaktır.
Her ne kadar Ankara Sanayi Fuarı olarak isimlendirilse de, ağırlıklı
olarak savunma sanayine yan sanayi olarak çalışan Ankara’daki ve Türkiye’deki
tüm firmaların, kabiliyetlerini önce Silahlı Kuvvetlerimize, daha sonra ana
yüklenicilere, daha sonra Dış Ticaret Müsteşarlığımız ve Savunma Sanayi
Müsteşarlığımızla çalışmalar yürütüyoruz. Yurt dışından gelen heyetlere
kabiliyetlerini sergileyecekler. Dolayısıyla, bu firmalar bilinirlikleri,
tanınırlıkları ve kabiliyetleri hem yurt içi, hem yurt dışı ana yükleniciler
tarafından bilinmiş olacak ek imkanlar yaratmak için işbirliği içerisindeyiz.
Tanıtımı için, Türkiye’deki tüm odalarla, tüm oda başkanlarıyla görüştüm. Onlar
da destek veriyorlar, onlar da bölgelerinde bu fuarın duyurulması için katkıda
bulunuyorlar. Birçok ilimizden de özel otobüslerle gezi düzenlemesi konusunda
söz aldık. Bu fuara Ankaralıların, tüm Ankaralıların sahip çıkmasını, Ankaralı
sanayicilerin de katılmasını bekliyoruz.
Değerli Meclis üyeleri, İstanbul Sanayi Odası, dün İSO-500 listesini
açıkladı. 2008 yılında 7’si kamu, 27 özel olmak üzere İSO-500 listesinde 34
Ankaralı firma girmiştir. 2009’da sıralamaya giren özel firma sayısı iki artarak
toplam Ankaralı firma sayısı 36 yükselmiştir. İSO-500 sıralamasına giren tüm
Ankaralı firmaları kutluyor, başarıların devamını diliyorum.
Değerli Meclis üyeleri, basından öğrenmiş olduğunuz gibi, Ankara’yı
dünya çapında tanıtmak için, Expo-2020’yi Ankara’da düzenlemeyi
hedefliyoruz. Buradaki amacımız hepimizin malumu, yurt dışından bir misafir
davet ettiğimiz zaman, biz istiyoruz ki buradaki işletmelerimizi, tesisimizi,
kabiliyetlerimizi gösterelim, İstanbul’da buluşalım diyorlar. Ankara’ya çok fazla
gelmek istemiyorlar. Hele bir Türkiye tecrübesi yoksa, Ankara dediğiniz zaman
akıllarındaki imaj, klasik bir Orta Doğu ülkesi imajından öteye geçemiyor ve bu

insanları ürkütüyor. Ankara’nın bilinirliğini, tanınırlığını artırmak, İstanbul
karşısında her seferinde geride kalmamızın önünü kıracak bir proje olarak
gördüğümüz için bunu ortaya attık. Ben 3-4 aydır bu konu üzerinde çalışıyorum.
Ancak, hem ülkemizden aday olmak hem de dünyada seçilebilmek için tüm sivil
toplum örgütlerinin 7’sinden, 70’ine tüm Ankaralıların desteğine ihtiyacımız
var. Expo’nun Ankara’da düzenlenmesi, hem Ankara’nın hem de Türkiye’nin
tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Ankara Sanayi Odası olarak, başta Ankara
Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu konuda tam bir mutabakat
içindeyiz.
Bu girişimimize ASO’nun liderliğini yaptığı Ankara iş dünyası
platformunun 20 üyesi başta olmak üzere Ankara’daki tüm sivil toplum
kuruluşları sahip çıkmışlardır. Bu girişim, sadece sivil toplum kuruluşları
yöneticilerini değil, Ankaralı hemşerilerimizi de heyecanlandıracaktır. Eğer
Ankara, Expo-2020’yi kazanırsa, kentimiz tüm alt yapısı ve tüm üst yapısı
değişecek. Kendimizin 100 yıllık geleceği planlanmış olacaktır. Mayıs’ta
başlayan Şangay Expo’daki Türkiye pavyonu 3 ayda 3 milyon kişi tarafından
ziyaret edildi. Bu fuar 6 ay sürüyor. 6 ay sürecek fuarda Türkiye pavyonunu 7
milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Şangay Expo’yu ise, 70 milyon kişinin
ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Şu anda 35 milyonu geçmiş durumda. Sadece
Şangay Expo’yu ziyaret edeceklerin sayısı, 2009 yılında Çin’e giden turist
sayısını ikiye katladı. 3 kıtanın merkezinde olan Ankara’ya gelecek turist
sayısını tahmin etmeyi sizlere bırakıyorum. Ben Ankara’nın kaderi, Ankara’nın
yurt dışında bilinirliliği açısından bu projeye önem veriyorum. Bütün
Ankaralıların da sahip çıkmasını, desteklemesini istiyorum. Eğer kent olarak
burada yaşayan insanlar olarak biz bu projeye hep beraber sahip çıkarsak ancak
biz bunu kazanabiliriz. O ruhu, tabana kadar yaymamız lazım. Bu konuda
değerli sanayicilerimizin de katkılarını ve bu projeleri anlatmalarını istiyorum.
Şu anda, Ankara’ya peki bir yılda gelen turist sayısı 360 bin civarında.
Böyle bir fuarın Ankara’da düzenlenmesi durumunda, Türkiye’ye gelen 27
milyonluk turist potansiyelinin çok üstünde bir turistin Ankara’ya gelmesi,
ziyaretçinin Ankara’ya gelmesi bekleniyor. Böyle bir atağın Ankara’da,
Ankara’nın kalkınmasında, Ankara’nın gelişmesinde, Ankara’nın gelirlerinin
artmasında çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu gelen insanların sadece
bir gün kaldıklarını bile düşünsek, Ankara ekonomisine yapacakları katkının ne
kadar büyük olduğunu düşünebilirsiniz. Ankara, her geçen gün İstanbul’a karşı
bir şeyler kaybetmekte. İşte Merkez Bankası taşınıyor, bankalarımız gidiyor. Biz
de bunun karşılığında Ankara’ya bu aktiviteyi istersek gerçekten Ankara’ya bir
şeyler kazandırmış oluruz.
Değerli Meclis üyeleri, bildiğiniz gibi ilişiksizlik belgesi uygulamaları
büyük sıkıntılara yol açıyordu. Ankara Sanayi Odası olarak uzunca bir süredir
hem yapmış olduğumuz açıklamalarda, hem de yetkililerle yapmış olduğumuz
görüşmelerde bu sıkıntıları dile getirmiş ve sorunun çözümünü talep etmiştik.
Bu girişimlerimiz Sayın Meclis Başkanımızın da katkılarıyla nihayet meyvesini

verdi. Ve sorun Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2010 tarih ve
2010/76 sayılı genelgesiyle giderildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun
bulunmaması kaydıyla ihale konusu işin devamlı maliyetteki iş yeri
sigortalılarıyla yapıldığının beyan edilmesi ve bu durumun yapılacak araştırma
sonucunda belirlenmesi durumunda, işverenlerin ve varsa alt iş verenlerin defter
ve belgeleri incelenmeksizin ilişiksizlik belgesi verilecek. Piyasada hazır halde
alınıp satılan mallarla ilgili olarak kesin teminatın iadesinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’nca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi aranmayacaktır.
Değerli Meclis üyeleri, geçen Meclis toplantısında yaptığım konuşmada,
terör olaylarındaki artışın amacının demokratikleşme sürecini sekteye uğratmak
olduğunu belirterek, terörle kararlıkla mücadele edilirken demokratikleşme
çalışmalarına da hız verilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Çünkü, insan hak ve
özgürlüklerin sınırları genişledikçe terörün beslendiği alanda daralmaktadır.
İçinde bulunduğumuz referandum sürecinde, son günlerde bin yıldır aynı
topraklarda kaynaşmış bir biçimde yaşayan milletimiz bölmeye, ayrıştırmaya
yönelik kışkırtmaların artığını da görmekteyiz; İnegöl’de olan olaylar,
Dörtyol’da olan olaylar, Erzurum’da olan olaylar. Bugünlerde herkes bu
kışkırtmalara karşı uyanık olmak, sorumlu, dikkatli ve sağ duyulu davranmak
zorundadır. Terör örgütünün eylemlerini ancak bu biçimde davranarak etkisiz
kılabiliriz. Bu vesileyle, terörü şiddetle lanetlediğimizi bir kez daha ifade ediyor,
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı
diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, hepinizi saygı ile
selamlıyorum.

