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Sayın Başkan, Sayın Bakanım, Değerli Meclis üyeleri, Basınımızın seçkin temsilcileri, Hepinizi,  

şahsım  ve  yönetim  kurulu  adına  saygıyla  selamlıyorum. Sayın Bakanım, davetimizi kabul edip 

Oda Meclisimize teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşgeldiniz.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Konuşmama üyelerimiz arasında Aralık ayı sonunda gerçekleştirdiğimiz anket sonuçlarını 

değerlendirerek başlamak istiyorum. Aralık sonunda gerçekleştirdiğimiz anket, Ankara 

sanayiindeki olumlu görünümün güçlenerek devam ettiğini göstermektedir. Geçen yılın Eylül 

anketine göre Aralık anketinde artış belirtenlerin oranı yüzde olarak; üretimde 43’ten 52’ye, iç 

satışlarda 43’ten 48’e, dış satışlarda 30’dan 39’a, 

yeni siparişlerde 40’tan 46’ya, kredi kullanımında 38’den 40’a yükselmiş, ithalatta artış 

belirtenlerin oranı ise değişmeyerek yüzde 23 olmuştur. Diğer yandan, ürün fiyatlarında artış 

belirtenlerin oranının yüzde 29’dan 32’ye ve hammadde fiyatlarında artış belirtenlerin oranının 

yüzde 65’ten 69’a yükselmesi, önümüzdeki dönemde talep ve maliyet kaynaklı fiyat artışlarının 

yaşanabileceğini göstermektedir.  

Üyelerimizin 2011 yılı beklentileri de çok olumludur. 2011 yılında üyelerimizin; yüzde 68’i 

üretimde, yüzde 67’si iç satışlarda, yüzde 65’i dış satışlarda,  yüzde 72’si  yeni siparişlerde, yüzde 

49’u istihdamda, yüzde 43’ü  ithalatta, yüzde 43’ü kredi kullanımında artış beklemektedirler. Diğer 

yandan üyelerimizin, yüzde 54’ü ürün fiyatlarında, yüzde 76’sı  hammadde fiyatlarında, yüzde 75’i 

ücretlerde bir artış beklemesi de bu yıl fiyatlarda bir artış beklendiğini göstermektedir. Ankara 

sanayiinde dikkat çekici ve olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz bir gelişme ise ihracat 

cephesinde olmuştur. 2009 Aralığında üyelerimizin yüzde 41’i ihracat yapıyorken bu oran 2010 

Aralığında yüzde 27’ye düşmüştür. Bu gelişmeye paralel olarak ihracatın toplam ciro içindeki payı 

da yüzde 32’den yüzde 27’ye gerilemiştir. Bu gerilemenin temelinde, her zaman ifade ettiğimiz 

gibi, TL’deki değerlenme sonucu artan maliyetlerin kar marjlarını daraltması  bulunmaktadır.  

TL’deki değerlenme ve ihracat pazarlarımızdaki ekonomik sorunlar ülkemizin dış ticaretini de 

etkilemiştir. 2010 yılında bir önceki yıla göre ihracat, %11,5 artarak 114 milyar dolara, ithalat ise 

%32 artarak 185 milyar dolara, dış ticaret açığı da yüzde 85 artarak 72 milyar dolara 

yükselmiştir.Dış ticaretteki gelişmelere paralel olarak cari işlemler açığı da 2010 yılında bir önceki 

yıla göre yüzde 250’nin üzerinde bir artış gösterek 48,6 milyar dolara yükselmiştir. Bu cari açığa 

karşılık 2010 yılında ülkemize giren yabancı sermaye tutarı 59 milyar doları aşmıştır. Cari işlemler 

açığı ve kısa vadeli yabancı sermaye girişlerindeki bu artış, gecikerek de olsa Merkez Bankası’nın 

para politikasında bir değişikliğe gitmesine yol açmış ve alınan kararların kurlar üzerindeki etkisi 

hissedilmeye başlanmıştır.  

Değerli Meclis üyeleri,  

2009 yılında yüzde 10’a yakın düşen toplam sanayi üretimi, 2010 yılında yüzde 13 büyüyerek 

krizdeki kayıplarını telafi etmiştir. İmalat sanayiindeki büyüme ise yüzde 14’ü geçmiştir. 

Görüldüğü gibi krizden çıkışta biz sanayiciler üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık. Ancak imalat 

sanayii kapasite kullanımında  kriz öncesi seviyelere henüz ulaşamadık. Şubat ayı kapasite 

kullanım oranı da Ocak ayına göre 1,6 puan düşerek yüzde 73 olmuştur. Biz, ekonominin 2010 

yılında yüzde 8-9 dolaylarında büyüyeceğini tahmin etmiştik. Bu yıl, bu kadar yüksek bir oranda 

büyümemiz beklenemez. Dolayısıyla sanayi üretimi artış hızında da bir yavaşlama olması doğaldır. 

Zaten ekonomi yönetimi de ekonominin 2011 yılında aşırı ısınmasını engelleyecek tedbirler 
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almaktadır.Bu nedenle tüm iş dünyasının bu tedbirleri yakından izlemesi ve kararlarını buna göre 

alması gerekmektedir.  

Sayın Bakanım, 2010 yılı bütçe sonuçları son derece olumludur.  Küresel ekonomideki 

olumsuzluklara ve referandum sürecine rağmen bütçe disiplini korunmuş, 287 milyar TL olarak 

öngörülen bütçe harcamaları 293 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 237 milyar TL olarak öngörülen 

bütçe gelirleri de beklentilerin üzerinde artarak 254 milyar TL’ye ulaşmıştır. Tabii bu artışta hızlı 

ekonomik büyümenin yanı sıra, ithalde alınan KDV’deki artış da önemli  bir rol oynamıştır. Bu 

gelişmeler sonucunda 50,2 milyar TL olarak öngörülen bütçe açığı 39,6 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkeler, krizle mücadele etmek için büyük ve sürdürülebilirliği tartışmalı 

bütçe açıkları verirken sergilenen bu bütçe başarısı, Türkiye’nin yıldızının parlamasını etkileyen 

temel faktörler arasındadır. Bu bütçe performansı nedeniyle sizi tebrik ediyoruz. Ayrıca kamuya 

olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa için de teşekkür ediyoruz. Biz, yeniden 

yapılandırma süresinin, içinde bulunduğumuz küresel belirsizlikler nedeniyle daha uzun 

tutulmasını istemiştik. Ancak, sürenin kısa tutulmasından doğacak sakıncalar, uygulamada 

tanınanacak esneklikle aşılabilir kanaatindeyiz. Ayrıca, yeniden yapılandırma ile matrah artışı ve 

fiktif kasa için yapılan düzenlemelerin aynı dönemde yapılması, yeniden yapılandırmadan 

yararlanacak firmaların sayısını önemli ölçüde azaltacaktır. Önce borçlar yeniden yapılandırılsa ve 

matrah artışı ve fiktif  kasa düzenlemeleri sonraya bırakılsaydı bu uygulamalardan yararlanan 

firma sayısı önemli ölçüde artacaktı.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Arap dünyasında yaşanan gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Gönlümüz, elbette daha fazla demokrasi 

ve daha şeffaf ve dürüst yönetim isteyen Arap halklarının yanındadır. Ancak, Libya’daki 

çatışmaların şiddetlenmesi ve iç savaş olasılığının artması bizi kaygılandırmaktadır. Temennimiz 

çatışmaların daha fazla kan dökülmeden bir an önce sona ermesidir. Şu ana kadar, Libya’da çalışan 

işçilerimizin can güvenliğine yönelik bir saldırının olmamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Libya’da 

faaliyet gösteren firmalarımızın maruz kaldığı yağma olaylarının neden olduğu kayıpların da telafi 

edileceğini umuyoruz. Ancak, olayların uzunca bir süre devam etmesi hatta bölgedeki başka 

ülkelere de sıçraması ihtimali vardır.  

Sayın Bakanım, 

Tunus, Mısır, Libya ve benzeri bölge ülkelerinde iş yapan şirketlerimizin iş planları bozulmuş, 

işyerlerinde maddi hasarlar meydana gelmiştir. Bu zararların önümüzdeki günlerde de devam 

etmesi muhtemeldir. Bu nedenle yaşanan bu gelişmelerin Vergi Usul Kanununun 13’üncü 

maddesine göre “mucbir sebep” ilan edilmesi ve 15’inci maddesine göre sürelerin işletilmemesi  

yerinde olacaktır. OSTİM ve İvedik’te yaşanan felaketlerde 20 kişi can vermiş, kazaya uğrayan 

işyerlerinde büyük maddi hasar gerçekleşmiştir. Buradan, bir defa daha ölenlere Allah’tan rahmet, 

yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Şinasi Candan’a da, 

yaşanan patlamaların mücbir sebep sayılması için gösterdiği çabalardan dolayı huzurunuzda 

teşekkür ediyorum. Yaşanan patlamaların neden olduğu kayıplarımız büyüktür ve telafisi 

imkansızdır. Ancak bu karar, geride kalanların hayatlarını devam ettirmesine yardımcı olacaktır.  

Sayın Bakanım,  

Güzel bir tesadüf sonucu Odamıza vergi haftasında geldiniz. Ayrıca bu hafta 2001 krizinin de 

10’uncu yıldönümü. Bu nedenle bu konularda da bir kaç şey söylemek istiyorum. 2001 krizi 

sonrasında yapılan reformlar sayesinde bankacılık sistemi güçlü bir yapıya kavuşmuştu.  
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Bunun faydasını küresel krizde gördük. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve Sosyal Güvenlik 

Reformu’da 2001 krizinden sonra gerçekleştirildi. Ancak, başta vergi ve işgücü piyasasındaki 

katılıkları giderecek yapısal reformları gerçekleştiremedik. İşletmelerimizin maliyetlerini 

düşürecek, onları daha verimli çalıştıracak mikro reformlar da yapılmadı.Bu konuda reel sektörün 

de önemli bir sorumluluğu olduğu açıktır.  

Sayın Bakanım,  

Hükümetiniz döneminde bir çok vergi oranında indirim yapılmıştır. Ayrıca, ülkemizde vergi 

gelirlerinin GSYİH’ya oranı, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında nispeten düşüktür. Tüm bunlara 

rağmen ,vergi tabanının darlığı, dolaylı vergilerin ağırlığı ve kayıtdışılık nedeniyle çarpık bir durum 

söz konusudur. Bu çarpıklığı gidermek için vergi mevzuatını basitleştirecek ve kayıtdışılığı 

azaltacak bir vergi reformu mutlaka gerçekleştirilmelidir. En temel ekonomik ve sosyal sorunların 

başında işsizlik gelmektedir. İşsizliğin azaltılması için işgücü maliyetlerini düşürecek, işe alım ve 

işten çıkarma maliyetlerini düşürecek, kısaca işgücü piyasasını daha esnek hale getirecek 

reformların da mutlaka yapılması gerekmektedir. Ancak, hem işsizlikle hem de kayıtdışı istihdamla 

mücadelede başarılı olmak için, başta yeşil kart olmak üzere uygulanan sosyal yardım 

programlarının da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sizin de Adana’da açılışına katıldığınız UMEM 

projesine Ankara’da yapılan başvurular çok sınırlı olmuştur. Bunun nedenleri üzerinde 

düşünmemiz gerekir. Bir yandan işsizlik var, diğer yandan sanayi nitelikli eleman sıkıntısı çekiyor. 

Nitelikli eleman sıkıntısı giderilmedikçe sanayimizin verimlilik ve rekabet gücünde artışlar 

sağlayamayız. Ancak, insanlara hem bedava balık verip hem de balık tutmalarını öğrenmelerini 

bekleyemeyiz. Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Ancak, ortalama eğitim süresi çok 

kısa, işgücümüzün niteliği çok düşüktür. İşgücünün niteliğini yükseltip onlara iş bulamadığımız 

takdirde, Türkiye ne kadar hızlı büyür ve zenginleşirse zenginleşsin nüfusun önemli bir bölümü bu 

zenginleşmeden payını alamayacak ve geride kalacaktır. Böyle bir toplumsal yapı, her türlü 

istikrarsızlığa açıktır.  

Sayın Bakanım,  

Lüks ürün tanımının değiştirilerek, zorunlu ihtiyaç olarak düşünülmesi gereken dayanıklı tüketim 

mallarına uygulanan ÖTV’lerin kaldırılması gerekmektedir. Vergi Hukukundaki “içeriği itibariyle 

yanıltıcı belge” kavramı uygulamada bazı sıkıntılara yol açmaktadır. Bu sıkıntıları gidermek için 

vergi denetmenlerinin vergi kaçakçılığı tespitinde kasıt unsuru üzerinde daha hassas ve dikkatli 

olmaları gerekmektedir.  

Değerli Meclis üyeleri,  

Petrol fiyatlarındaki artış, küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacak düzeylere hızla 

yaklaşmaktadır. Küresel ekonomideki yavaşlama ile birlikte, dış talebin zayıflaması ihracatımızı 

olumsuz etkileyecektir. Petrol fiyatlarındaki artış eğer devam ederse bundan cari işlemler açığımız 

da olumsuz etkilenecektir. AB ülkelerindeki borç sorunu devam etmektedir. Gıda fiyatlarındaki 

artışın Kuzey Afrika’da olduğu gibi Orta ve Doğu Asya ülkelerinde siyasi istikrarsızlığa yol açma 

ihtimali giderek artmaktadır. Bu nedenle gıda arz güvenliğini daha da sağlama alacak tedbirlerin 

ve tarım politikası kararlarının şimdiden alınması gerekmektedir. Bu belirsizlik ortamında 

iyimserliğimizi korumak ama ihtiyatı da elden bırakmamak gereklidir. Bu duygu ve düşüncelerle 

sözlerime son veriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 


