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Sayın Başkan,Değerli Meclis üyeleri,Odamızın Aralık ayı olağan Meclis toplantısına hoşgeldiniz
diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum.
Değerli Meclis üyeleri,
3Aralık günü Odamızın ilk Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinden, Eski Yönetim Kurulu
üyelerimizden Ayhan Bozkurt’un babası Ahmet Bozkurt’u kaybettik.Ankara Sanayi Odası olarak
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve ASO camiasına başsağlığı dileyerek
konuşmama başlamak istiyorum.
Değerli Meclis üyeleri,
Ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4, yılın ilk dokuz
ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüdü.Takvim etkisinden arındırılmış
büyüme üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,3 olurken, mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyüdü.
Bu verilere göre 2012 yılında yüzde 2,2 büyüyen ekonominin bu yıl yüzde 4 dolaylarında
büyüyeceğini söyleyebiliriz. Bu büyüme hızı, düşük olmakla birlikte, ekonomi yönetiminin
hedefleriyle uyumludur.
Değerli Meclis üyeleri,
Bu yılın ilk çeyreğinde milli gelir artışının tamamı, ikinci çeyreğinde ise yarısı kamu
harcamalarındaki artıştan kaynaklandı. Ancak yılın üçüncü çeyreğinde tablonun değiştiğini,
kamunun büyümeye katkısının çok azaldığını görüyoruz. Bu durumun devam edeceğini ve kamu
harcamalarının büyümeye katkısının 2014’te sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle 2014
yılında ekonomik büyüme, esas olarak ihracata ve özel tüketim harcamalarındaki canlanmaya
dayanacaktır. Ancak, özel tüketim harcamalarındaki canlanma ekonomi yönetiminin iç
tasarrufları artırma çabalarıyla çelişmektedir. Küresel ekonomik şartlar ve en büyük ticaret
ortaklarımızdaki düşük büyüme hızları da ihracat artışı konusunda iyimser olmayı
zorlaştırmaktadır. Bu nedenlerle 2014 yılında ekonominin Orta Vadeli Program hedefleri
doğrultusunda yüzde 5’e yakın bir hızla büyümesi beklenebilir.
Değerli Meclis üyeleri,
İmalat Sanayii yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,9, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,7 büyümüştü.
2012’nin ikinci yarısından bu yılın ikinci çeyreğine kadar geçen dönemde imalat sanayiindeki
büyüme, ekonomik büyüme hızının gerisinde kalmıştı. Yılın üçüncü çeyreğinde bu görünüm
değişmiş, imalat sanayii ekonomik büyüme hızının üzerinde bir hızla yüzde 4,9 büyümüştür. Bu
canlanma, sanayinin büyümenin yeniden itici gücü haline geleceğini göstermektedir.
Makine ve teçhizat yatırımlarında yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan artış, bu beklentiyi
güçlendirmektedir. Diğer yandan Ekim ayında, Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azalmıştır.Bunu, hem Eylül ayındaki beklentilerin
üzerindeki artışa, hem de Ekim ayındaki uzun tatillere bağlıyor, Kasım ve Aralık aylarında sanayi
üretiminin yeniden canlanma içinde olduğunu düşünüyoruz.
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Değerli Meclis üyeleri,
Yılın ilk onbir ayında ortalama enflasyon yüzde 7,5 oldu. Yılı bu seviyelerde bir enflasyonla
kapatacağımız anlaşılmaktadır. 2014’de enflasyon üzerindeki riskler yukarı yönlüdür. Fed’in
parasal genişlemeyi frenlemesinin kurlar ve enflasyon üzerindeki etkisi olumsuz olacaktır.
Enflasyon için Orta Vadeli Program hedefi olan yüzde 5’in tutturulabilmesi bu veriler ışında
iyimser görünmektedir. Türkiye ekonomisinin 2014 yılındaki performansını dünya ekonomisindeki
gelişmeler de etkileyecektir. Küresel ekonomide yaşanabilecek olumsuzluklar 2014’teki ekonomik
büyümeyi bu hedeften saptırabilecektir. ABD’de parasal genişlemenin hızı Aralık ayında alınan
kararla yavaşlatılmıştır.Bu süreç 2014’te de devam edecektir. ABD’deki bu politikanın bizim gibi
gelişen ülkelere akan fonların azalmasına yol açması beklenmektedir. En büyük ticaret ortağımız
AB’nin 2013’te hiç büyümemesi 2014’te ise yüzde 1,3 oranında büyümesi bekleniyor. Euro
bölgesinde büyüme bunun da altında kalacak gibi görünmektedir.
Yine de AB’deki ekonomik büyümenin AB’ye ihracatımız üzerinde olumlu etki yapmasını
bekliyoruz.
Değerli Meclis üyeleri,
Bildiğiniz gibi Ankara sanayiinin içinde bulunduğu durumu, üç ayda bir düzenlediğimiz anketlerle
izliyoruz. Bu yılın son anketini de birkaç gün içinde sizlere ileteceğiz. Bu yıl düzenlediğimiz üç
anketin sonuçları, Ankara sanayiinin Türkiye’deki genel eğilime paralel, hatta biraz daha iyi bir
görünüm içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, Ankara sanayiinin 2013 yılındaki ihracat
performansı, sanayimizin genelinden çok daha başarılı olmuş, İstanbul’un ihracatının düştüğü bir
yılda Ankara’nın ihracatı yüzde 30 dolaylarında bir artış göstererek 7 milyar dolara dayanmıştır.
Ankara sanayiinin bu başarıyı 2014’te de sürdürmesini temenni ediyoruz.
Değerli Meclis üyeleri,
Odamızın meslek komiteleri ortak toplantısı 30 kasım-1 aralık 2013 tarihleri arasında Afyon Güral
otel'de gerçekleştirdik. Ankara Sanayi Odası ile Macaristan Büyükelçiliği arasında yapılan vize
anlaşması ile ASO üyeleri artık Macaristan vizesini daha kolay alacak.
ASO ile Macaristan arasındaki vize işbirliği anlaşması 18 Aralık günü, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın huzurunda gerçekleştirdik.
Değerli Meclis üyeleri,
Sözlerimi, son günlerde yaşanan gelişmeler hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşarak bitirmek
istiyorum. Yargıya intikal etmiş bir konu üzerinde görüş ve kanaat belirtmeyi uygun
bulmuyorum. Diğer yandan, bu gelişmelerin ülkemizi siyasi istikrarı gölgeleyecek bir mecraya
sürüklememesini temenni ediyorum. Biraz önce ifade ettiğim 2014 yılı beklentilerimiz,
önümüzdeki dönemde yapacağımız üç seçime rağmen siyasal bir istikrarsızlık yaşamayacağımız
varsayımına dayanmaktadır. Bu nedenle ekonomik istikrarı da etkileyecek bir siyasi istikrarsızlığa
yol açılmamasını temenni ediyorum.
Yeni yılın hepimize, ailelerimize sağlık ve mutluluk getirmesini, bol kazançlı günlerle geçmesini
temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

