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ANKARA SANAYİ ODASI EKONOMİ KOMİSYONU
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI RAPORU
Ankara Sanayi Odası (ASO) bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomi Komisyonunun üçüncü
toplantısı, 17 Eylül 2018 tarihinde saat 14:00’da ASO 14. Kat Toplantı Salonunda
düzenlenmiştir.
Toplantı, Komisyon Başkanı Sayın Yavuz IŞIK Başkanlığında, Başkan Yardımcısı Sayın
Mehmet Atilla YALÇIN, Komisyon Üyeleri Sayın Mehmet YALÇINDERE, Sayın Oğuz
YILMAZ ve Sayın Hakan KARLAR’ın iştirakiyle gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda, Sayın IŞIK tarafından ASO Ekonomi Müşaviri Sayın Prof. Dr. Murat
ÇETİNKAYA’nın toplantıya katılım sağlamasını teminen kendisiyle irtibata geçildiği ancak
toplantı saatinde derste olduğu için katılımının mümkün olmadığı bilgisi verilmiştir. Bu nedenle
Komisyon toplantılarının gün ve saatinin Sayın ÇETİNKAYA’nın ders programına göre
belirlenmesi hususunun Komisyon kararı olarak alınması üzerinde görüş birliğine
varılmıştır.
Toplantı

devamında,

ülkemizin

içinde

bulunduğu

ekonomik

koşullar

nedeniyle

sanayicilerimizin zor durumda olduğu ifade edilerek hafta içerisinde açıklanan Orta Vadeli
Programın ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı Kararlarının beklendiği
vurgulanmıştır.
Orta Vadeli Programın makroekonomik hedefler içereceği, büyüme, enflasyon, tahmini döviz
kuru rakamlarına yer vereceği dile getirilerek tasarruf tedbirlerine yoğunlaşacağı konusunda
görüş birliğine varılmıştır.
Bu çerçevede, sanayicilerimiz için özellikle fiyat istikrarının sağlanmasının büyük önem arz
ettiği dile getirilmiş ve faizlerdeki değişimin etkileri üzerinde durulmuştur. Zira bankalardan
para temininde ciddi faizlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Dolar kurunun geldiği seviye ile fiyat
istikrarının sağlandığını söylemek mümkün değildir.
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Ülkemiz ekonomisinin kriz öncesi dönemde elde ettiği büyüme eğilimini tekrar
yakalayabilmesi ve sanayicilerimiz açısından elverişli bir iş ortamının oluşturulması için
enflasyon ve faizlerin tek haneli rakamlara indirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, mevcut
şartlarda iş yapmak zor bir hale gelmiştir.
Toplantıda ayrıca bankalarda ticari kredi hacminin geriye gitmeye başladığı; kredi hacminin
artmadığı belirtilmiştir. Bu noktada, kredilerde sürdürülebilirlik sağlanması için kredi hacminde
artış sağlanması gerektiği, bankaların ya kredi vermek istemediği ya da kredi verecek parasının
olmadığı değerlendirilmesinde bulunulmuştur. Buna ilaveten, altı bankanın kredi notunun
düştüğüne dikkat çekilmiştir.
Katılımcılar tarafından Ankara’da kapanan ve işçi çıkaran firmalara ilişkin görüş ve bilgi
alışverişinde bulunulmuş ve işsizlik oranının %15-17 civarlarına kadar yükselebileceği; nitekim
tarım ve turizm sektöründe istihdam edilen mevsimsel işçiler nedeniyle açıklanan işsizlik
rakamlarının gerçek durumu yansıtmadığı ifade edilmiştir.
Bu gelişmeler ve mevcut durum ışığında neler yapılabileceği hususu da katılımcılar tarafından,
toplantıda değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ekonomik krizin Türkiye-Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) arasında yaşanan ihtilaftan kaynaklandığı, cari açığın çok büyük olduğu ve
bu durumun sürdürülebilir olmadığı, borçlu firmaların bulunduğu, sıcak para akışının olmadığı
tespitleri ortaya konmuştur. Bununla birlikte, iyi senaryo olarak ABD’nin İngiltere, İsrail ve
Avustralya dışında müttefiki olmadığı ve ülkemiz ile yaşanan ihtilafın fazla sürdürülmeyerek
Ekim ayı içerisinde ülkemize para girişinin başlayabileceği de söylenmiştir.
Bunun yanı sıra, katılımcılar tarafından Ankara Ticaret Odası’nın ekonomik gelişmeler ışığında
Meclis Toplantısını öne aldığı ve Meslek Komiteleri Ortak Toplantısını “Ekonomi Çalıştayı”
şeklinde düzenlediği bilgisi paylaşılmıştır. Bu doğrultuda, benzer şekilde ASO tarafından da
çalışmalar yapılabileceği, sektörel değerlendirmeleri içeren çalıştaylar düzenlenebileceği
önerisi getirilmiştir.
Toplantıda görüşülen konulardan bir diğeri de dövize endeksli sözleşmeler olmuş ve
katılımcılar bu konuda çıkarılan mevzuat ışığında önümüzdeki dönemde işleyişin nasıl
olabileceği konusunda görüş ve değerlendirme paylaşımında bulunmuşlardır.
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Katılımcılar, ülkemiz ekonomisinin beş temel sorununun işsizlik, enflasyon, faiz, büyüme
ve döviz kuru olduğunu; büyüme düşerken diğer dört parametrenin giderek arttığını
belirtmiştir. Olması gereken ve beklenen, büyümeyi artırmak, işsizliği, enflasyonu, faizleri ve
döviz kurunu düşürmektir.
Toplantı sonucunda, yukarıda sıralanan değerlendirmeler ışığında Komisyon Üyelerinden
alınacak sektörel değerlendirmelerin Meclis Toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
Ekonomi Komisyonu Raportörlüğü
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