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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 ettiğiniz için size teşekkür 

ediyor, Oda Meclisimize hoşgeldiniz diyorum. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Son haftalarda terör olaylarında bir artış görülmektedir. Terördeki bu tırmanın amacı, demokratikleşme 

sürecini sekteye uğratmaktır. Terörün bu amacına ulaşmasına izin vermemeli, terörle kararlılıkla mücadele 

edilirken demokratikleşme çalışmalarına da hız verilmelidir. Çünkü, insan hak ve özgürlüklerinin sınırları 

genişledikçe, terörün beslendiği alan da daralacaktır. Nitekim, bölgeye yaptığım gezilerde demokratikleşme 

yönünde atılan son adımların yurttaşlarımızda bir iyimserlik ve umut havası doğurduğunu memnuniyetle 

gözledim. Terör örgütünü telaşlandıran da budur. Bu nedenle demokratikleşme yönündeki adımlara yılmadan 

devam edilmeli, uygulamalardaki yanlışlıklar da giderilmelidir. Bu vesileyle terörü şiddetle lanetlediğimizi bir 

kez daha ifade ediyor, tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. 

 

Değerli Meclis üyeleri,  

Türkiye’nin dünyanın 17’inci büyük ekonomisi olduğunu hepimiz biliyoruz. ABD, 14,3 trilyon dolarla ilk, 

Japonya 5 trilyon dolarla ikinci, Çin 4,9 trilyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise 615 milyar 

dolarla 17’inci sırada. Dünya süper ligindeki yerimiz, bölgesel ligdeki yerimizin gözden kaçmasına neden 

oluyor. Bunun için sizlere bir tablo göstermek istiyorum. 

 

Tabloda, bölgemizde yer alan ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla miktarları dolar cinsinden verilmektedir. 2009 

yılında Rusya’nın GSYİH’sı 1,2 trilyon, Türkiye’nin 615, Avusturya’nın 382, Suudi Arabistan’ın 370, 

Yunanistan’ın 331, İran’ın 330, İsrail’in 195, Mısır’ın ise 188 milyar dolar olarak tahmin edilmiştir. Doların 

satın alma gücü her ülkede aynı olmadığı için satın alma gücü paritesine göre tahmin edilen GSYİH 

miktarlarında da Türkiye, Rusya’nın ardından bölgenin ikinci büyük ekonomisidir. Nasıl hesaplanırsa 

hesaplansın,  bu sayılar Türkiye’nin bölgesinde ciddi bir ekonomik güç olduğunu göstermektedir.  Türkiye’nin 

bölgesinde, sahip olduğu bu ekonomik güçle orantılı bir siyasi konuma yükselmek istemesi doğaldır. 

Türkiye’nin bölgesinde siyasi bir güç olması, bölgede barış ve huzurun sağlanması için rol oynaması çeşitli 

çevreleri rahatsız etmektedir. Bölgede siyasi bir güç odağı olmamızı istemeyen çevreler, iç sorunlarımızı 

kaşımakta, teröre destek vermekte ve toplumsal ayrışmayı teşvik etmektedirler. Öyleyse, bölgede siyasi bir güç 

olabilmek ve ağırlığımızı hissettirebilmek için öncelikle içerideki sorunlarımızı halletmeliyiz. Bu nedenle 

herkes, bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla  hareket etmelidir. 

 

Sayın Bakanım, 

Sanayi üretimindeki toparlanma devam etmektedir. Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre 

yüzde 17 artış gösterdi.  Henüz kriz öncesindeki seviyelerine gelmemiş olmakla birlikte sanayi üretimindeki bu 

artış memnuniyet vericidir. Haziran ayında kapasite kullanım oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre  
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yüzde 6,8 aratarak yüzde 73,6 ile Ekim 2008’den bu yana en yüksek değerine ulaşmıştır. Bu kapasite kullanım 

oranları, sanayideki toparlanmanın yaz aylarında da devam edeceği konusunda bizleri umutlandırmaktadır. 

 Dış ticaretimizde de toparlanma devam etmektedir.  Nisan ayında, geçen yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 

25 artarak 9,5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 47 artarak 14,9 milyar dolar olmuştur. 

 

İthalattaki bu hızlı artış nedeniyle geçen yıl Nisan ayında yüzde 74,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu 

yıl yüzde 63,4’e gerilemiştir. Nisan ayındaki bu gelişmeler, reel kesimde morallerin düzelmesine yol açmış ve 

reel kesim güven endeksi Nisan ayında 118,8’e yükselmişti.  Reel kesim güven endeksi Mayısta 115,1’e, 

Haziranda da 111,7’ye gerilemiştir.  Biz bu gerilemeyi, beklentilerin daha gerçekçi bir zemine otuırması olarak 

değerlendiriyoruz. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Haftasonunda Kanada’nın Toronto kentinde toplanan G-20 ülkeleri, izlenecek maliye politikaları konusunda 

bir uzlaşma sağlayamadılar. ABD, bütçe açıklarını azaltmak için alınması gereken mali tedbirlerin 

ötelenmesini önerirken; Almanya ve Fransa, bütçe açıklarının 2013 yılına kadar yarıya düşürülmesini  istiyor. 

Bu durumda, AB’deki ekonomik toparlanmanın gecikeceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. İhracatımızın 

yaklaşık yarısını yaptığımız AB’deki ekonomik durgunluk ve borç krizi, başta ihracatımız olmak üzere 

ekonomimizi olumsuz etkileyecektir. Diğer yandan hızla artan dış ticaret açığıyla birlikte cari işlemler açığı da 

hızla artmaktadır.  Orta vadeli programda 2010 yılı için18 milyar dolar olarak tahmin edilen cari işlemler 

açığı Nisan sonunda 14 milyar doları aşmıştır.  

 

Sayın Bakanım, 

EPDK, yapmış olduğu açıklama ile elektrik fiyatlarının yüzde 3,20 ile yüzde 4,49 arasında değişen oranlarda 

düşürüleceğini bildirdi. Henüz tarifeler açıklanmadığı için sanayide kullanılan elektriğin ne kadar ucuzladığını 

bilmiyoruz. Ama bu kararı memnuniyetle karşılıyor, teşekkür ediyoruz. Sanayide elektrik maliyetlerini 

düşürmek için yüzde 2’lik TRT payının da kaldırılması gerekir. Elektrik dağıtım şirketlerinin 

özelleştirilmelerine devam edilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. 

 

Sayın Bakanım, 

Bakanlığınızın yetki alanlarına giren bazı konularda görüş ve önerilerimizi size iletmek istiyorum. 

Görüşlerimizi ayrıntılı olarak size bir dosya halinde de sunacağız. Üyelerimizin öncelikli olarak üzerinde 

durdukları sorunlar yavaş işleyen bürokrasi hakkındadır. Enerji projelerinin tasdik işlemlerinde, idarelerce 

yapılması gereken imalat testleri ile biten yatırımların kabul işlemlerinde, ÇED raporlarının alınmasında, 

Enerji projelerinin ön rapor ve fizibilite kontrolleri sürecinde  Su Kullanım Anlaşmalarında yaşanan 

gecikmeler enerji yatırımlarının başlama ve bitirme sürelerinin uzamasına yol açmaktadır. Bu konudaki 

aksamaların giderilmesi amacıyla belli ölçeğin altındaki yatırımlar için bazı yetkilerin merkezi idareden bölge 

müdürlüklerine devredilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak bu konudaki işlemlerin hızlandırılmasında yarar 

görülmektedir.  
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Sayın Bakanım, 

Mali imkanı olan OSB’ler 1 No.lu tarifeden yararlanabilmek için ciddi yatırımlar yaptılar.  Ancak, 2007 

yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla 1 ve 2 No.lu tarifeler arasındaki denge bozulmuştur. Böylece, 

elektrik satış tarifelerinde en düşük fiyattan olması gereken 1 No.lu tarife, 2 No.lu tarifeden daha yüksek hale 

gelmiş, OSB’lerin 2 No.lu Tarifeye geçme talepleri de kabul edilmemiştir.  Bu sorunun en kısa sürede çözüme 

kavuşturularak tarifeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi gerekmektedir. Ülkemizde sanayide kullanılan 

doğal gazın %50’sini OSB’ler kullanmaktadır. Doğal gaz piyasasında rekabetçi serbest piyasa koşulları 

oluşmadığından rekabetçi fiyattan doğal gaz temin edilememektedir. Sanayiciye daha düşük bedellerle doğal 

gaz temin edebilmek için OSB’lere boru hatlarından yararlanarak doğal gaz ithal etme izni verilmeli ve doğal 

gaz depo şirketlerinin EPDK’nın onayına sunduğu Kullanım Usul ve Esasları mümkün olan en kısa sürede 

onaylanmalıdır. 

 

Sayın Bakanım, 

Maden şirketleri, tesislerini işletmeye açabilmek için çok sayıda bakanlıktan, valilikten, belediyelerden izin 

almak zorundadır.  Uzun zamana, yoğun emeğe ve önemli maliyetlere mal olan izinler, sektör karşıtları 

tarafından maliyetsiz olarak ve sadece bir dilekçe ile dava konusu yapılabilmektedir.  Bu durum yatırımcıların 

işini bir kenara bırakıp, yıllarca davalarla uğraşmasına sebep olmaktadır. İdari Yargılama Usul Kanunundaki 

istisnai hüküm, genel hükümmüş gibi uygulanmakta ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davalarda 

davacıdan, hiçbir zaman, teminat alınmamaktadır.  Bu durum yatırım ortamını çok olumsuz yönde 

etkilemekte, yeni yatırımların önünü tıkamaktadır. 

 

Bu nedenlerle, dava açma yetkisi, harç ve teminatları konusunda yeni bir düzenleme yapılması gerekir.  

Bu kapsamda, doğrudan zarar ziyan ilişkisi olmayan kişi ve kurumların açacakları davalarda farklı bir dava 

harcı uygulanmalı, ayrıca davalının maruz kaldığı maddi manevi kayıpları karşılayacak kadar teminat 

istenmelidir. İdari Yargılama Usul Kanununda yapılacak değişiklikle yürütmeyi durdurma talebiyle açılan 

davalarda mutlak surette teminat alınması hükmü getirilmeli, istisna hali kaldırılmalıdır.  Böylelikle davacının 

dava açma hakkı da davalının yatırım yapma hakkı da korunmuş olur. Son yıllarda Madencilik Sektörü 

aleyhine kamuoyu oluşturma faaliyetleri son derece artmıştır.  Sektör, Bakanlığın da katkılarıyla iyi 

madencilik faaliyetlerinin tanıtımı için çaba göstermeli, madencilik aleyhine ortaya atılacak asılsız iddialar 

karşısında derhal kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmelidir. 

 

Ayrıca, madenciler tarafından alınmış tüm idari izinler dava konusu edilmekte ve idari yargı organlarınca bu 

izinler, uzmanlığı tartışmalı bilirkişilerin görüşleri doğrultusunda iptal edilebilmektedir.  

Bu sorunları gidermek için öncelikle madencilik konusunda İhtisas Mahkemeleri’nin oluşturulması ve 

kimlerin hangi konularda bilirkişilik yapabileceğine dair bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.  

 

Sayın Bakanım, yoğun programınızda bizlere zaman ayırarak sorunlarımızı ifade etmek fırsatı verdiğiniz için 

bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.  


