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Mart Oda Meclisi Toplantısı 

Sayın Başkan,Meclisimizin değerli üyeleri, Değerli basın mensupları, Odamızın Mart ayı 

olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi yönetim kurulu ve şahsım adına 

saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Küresel ekonomide yeni denge arayışları devam ediyor. Küresel krizle birlikte dünyanın 

içine girdiği bol para döneminin sonu yaklaşıyor. Küresel ekonomide yeni dengeye 

ulaşmak, çalkantılı bir dönemden geçileceği anlamına geliyor. Ülkemizde de bu 

çalkantılı dönemin ilk dalgaları hissedilmeye başlandı. ABD’de faiz artırımı beklentisi 

arttıkça dolar da tüm para birimleri karşısında olduğu gibi TL’ye karşı da değer kazandı. 

Dolardaki yükselişte, içerideki tartışmaların da etkisi olmakla birlikte bu etkiyi ölçmek 

oldukça zor.  Ancak, bu gelişmeler önümüzdeki dönemde bu tür tartışmalarda daha 

dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. 

Değerli Meclis üyeleri,  

Dünya ekonomisi yeni bir dengeye yönelirken, bizim ekonomide de yeni bir dengenin 

kurulması gerekmektedir. İlk yapılması gereken, geçmişin politika hatalarını doğru 

tespit edip, bu hatalardan dersler çıkarmaktır. Bu hataların başında, para politikası 

hataları gelmektedir. 

2001 krizinden sonra uygulanan yüksek faiz düşük kur politikası, ekonomide ve 

sanayide önemli hasarlara yol açmıştır. Düşük kur politikasıyla ithalat teşvik edilirken, 

daha önce ülkemizde yapılabilen işler yapılamaz hale gelmiştir. Düşük kurun neden 

olduğu haksız rekabet, sanayimizin rekabet gücünü kırarken, ekonomiyi bir rant 

ekonomisi haline getirmiştir. 

Sanayici, önce ithalatçı sonra da inşaatçı olmak zorunda bırakılmıştır. Ekonomide, 

üretim ve yatırım yapmak adeta cezalandırılmıştır. İçeride uygulanan yüksek faiz 

politikası, reel sektörü yurtdışından borçlanmaya yöneltmiş, reel sektör üzerindeki kur 

riski artmıştır. Dolardaki son yükseliş bu kur riskini gündeme getirmiş, dış borçların TL 

karşılığı 100 milyar TL kadar artmıştır. Reel sektör, bu borçları büyümeyen ekonomi ve 

zayıflayan iç talep koşullarında çevirmeye çalışmak zorunda kalmıştır. Sanayiyi, üretimi 

ve yatırımı cezalandıran bu politikanın sonuna gelinmiştir. Dünyanın gireceği yeni 

dengede bu politika sürdürülemez. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Türkiye’de bir zihniyet değişimi artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Hepinizin çok iyi 

bildiği, her gün yaşadığı bazı örnekler vermek istiyorum.  
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Sanayici üretim yapıyor, vergisini zamanında ödüyor ama KDV alacaklarını devletten 

ancak ortalama 1,6 yılda alabiliyor. İşletme sermayesi sıkıntısı çeken şirketler banka 

kapılarında beklerken devlet sanayicinin sırtından bedava kredi kullanıyor. İş 

mahkemeleri, daha baştan işadamını suçlu kabul ederek cezasını kesiyor, bizlere de 

bunu sineye çekmek kalıyor. İş yasaları işi değil işçiyi korumaya odaklanıyor, bunun 

sonucunda işsizlik artıyor. Maliye üç liralık vergi toplayacağım derken üretim ve 

istihdamın önünü kesiyor, binlerce liralık vergi hasılatından oluyor. İçeride standart dışı 

ithal mallar pazarı doldururken; piyasa denetim ve gözetimi yeterince çalışmıyor.  Tüm 

yasalar, vatandaşı potansiyel suçlu olarak gören bir anlayışla yazılıyor. Yasalar 

cezalandırma anlayışıyla yazıldığından devlet, şirketleri özendirme ve yönlendirme 

görevini yerine getiremiyor.  Oysa devlet, vatandaşına güvenmeli, onu özendirmeli ve 

yönlendirmeli, bu güveni istismar edeni de acımasızca cezalandırmalıdır. 

Değerli Meclis üyeleri, 

Biz yıllardır sanayileşmenin önemine dikkat çekiyor, üretmeyip birbirimizin saçını 

keserek, birbirimize konut satarak refahımızı arttıramayacağımızı söylemekteyiz. Refahı 

arttırmak ve sürdürülebilir ve yüksek bir büyüme hızını yakalamak, ancak sanayileşmek 

ve katma değeri yüksek sektörlere yönelmekle mümkündür. Gençlerimizi iyi eğitmek, 

işgücünün niteliğini yükseltmek zorundayız. Tüm mevzuatı gözden geçirmek ve reel 

sektörü her şeyin merkezine koymak yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. 

Hukuk standartlarımızı yükseltmek, onu çağdaş dünyanın seviyesine çıkarmak 

zorundayız. Geldiğimiz noktada, çok geç kalınmış olsa da ekonomi yönetiminin doğru 

yola yönelmekte olduğunu görmekteyiz. Ekonomi yönetimi de sanayileşmenin 

öneminden bahsetmeye başlamıştır. Bu durum, memnuniyet verici bir gelişmedir. 

Ancak, sanayileşme politikalarının dizayn edilmesinde başta KOBİ temsilcileri olmak 

üzere reel sektör temsilcileri de yer almalı, reel sektörün görüşleri dikkate alınmalıdır.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Birkaç gün sonra 2014 yılı büyümesi belli olacak. Büyük bir olasılıkla yüzde 3’ün altında 

bir büyüme göreceğiz. Ancak, yılın ilk çeyreğindeki görünüm de parlak değildir. Merkez 

Bankası, öncü göstergelerin ilk çeyrekte ekonomik toparlanma göstermediğini 

söylemektedir. Yıla, sanayi üretiminde düşüşle başladık. Ocak ayında sanayide üretim 

ve toplam ciro azaldı. Rus ekonomisindeki sıkıntılar, Irak’taki savaş gibi nedenlerle 

daha da zayıflayan dış talep nedeniyle Ocak ayında ihracatta da gerileme var.  

Tüketici ve reel kesim güven endeksinde gerileme ve işsizlikteki artış da devam ediyor. 

Yükselişi yavaşlamış görünse de doların eski seviyelerine gelmesi imkansızdır.  
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Bu yükseliş, dolar borcu olan şirketleri çok olumsuz etkilemiştir. Bu şartlarda, yılın ilk 

çeyreğinde büyüme sıfıra çok yakın çıkacaktır. Eğer ekonomide güven artırıcı tedbirler 

bir an önce alınmazsa, ekonomideki gidiş, ilk çeyrekte ekonomik daralmayı da 

beraberinde getirebilir. Ancak, içinde bulunduğumuz ortamda ekonomik tedbir almanın 

çok zor, hatta imkansız olduğunu da biliyoruz. Türkiye, seçim ortamına girmiştir. Meclis 

kısa bir süre sonra tatile girecektir. Seçimden sonra da yeni hükümet kurulması ve 

hükümet programının hazırlanması zaman alacak, ardından da bütçe çalışmaları 

başlayacaktır. Bu şartlarda, bu yılı yüzde 2 gibi bir büyümeyle kapatmamız bile zor 

görünmektedir.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Cari işlemler açığını kapatmak için yerli tasarrufları arttırmamız gerektiği 

söylenmektedir. Ancak, gelirimizi artırmadan tasarrufları artırmak demek, iç talebi daha 

da zayıflatmak ve büyümeyi daha da yavaşlatmak demektir.  Bu koşullarda, gelirimizi 

artırmak için hem iç talebi desteklemeli hem de yerli pazarımızı dışarıdan kaynaklanan 

haksız rekabete karşı korumalıyız. İç piyasanın haksız dış rekabetten korunması için 

piyasa denetim ve gözetiminin mutlaka etkili bir biçimde çalıştırılması gerekmektedir. 

Ayrıca gelirimizi ve tasarrufları artırmak için giderek zorlaşan dünya şartlarında ihracatı 

destekleyecek tedbirler almamız gerekmektedir. Ancak, dünyanın yöneldiği düşük 

büyüme ve ülkeler arasında giderek yoğunlaşan ihracat rekabeti ortamında bunu 

gerçekleştirmek giderek zorlaşmaktadır. Bu noktada, Türkiye’nin yeni bir büyüme 

hikayesine sahip olmasının önemi ortaya çıkmaktadır.  

Değerli Meclis üyeleri, 

Son dönemde Millet Meclisinde uzlaşma ve diyalogdan çok çekişme ve çatışma 

görmekteyiz. Oysa, ekonomik sorunların ağırlaştığı bu dönemde her zamankinden daha 

fazla uzlaşma ve diyaloga ihtiyacımız var. Biz işadamlarının hayatı uzlaşma ve diyalogla 

geçmektedir. Eğer işbirliği yapmak ve sonuç almak istiyorsak başka çaremiz de yoktur. 

Bu nedenle biz, damdan düşenler olarak sorunlarımızı en iyi bilen kişiler olan 

sanayicilerin Millet Meclisinde görev almasını destekliyor, daha çok sanayiciyi siyasette 

de görev yapmak için teşvik ediyoruz. Bu bağlamda, odamız üyesi olan ve çeşitli 

partilerden milletvekili aday adayı olan sanayicilerle bu ayın başında bir toplantı 

yaparak sorunlarımızı paylaştık. Buradan bu arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar 

diliyorum.  

Sözlerime burada son verirken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
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