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Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri, Odamızın Ocak ayı olağan Meclis toplantısına hoş 

geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Meclis üyeleri,  

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli işadamı ve sanayici Mustafa Koç'a ve eski meclis 

başkanlarımızdan Nihat Özdemir'in saygıdeğer eşi Gülseren Özdemir'e Allah’tan rahmet, 

yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

2015 yılı dünya büyümesinin %3,1 olacağını tahmin eden IMF, 2016 yılı %3,6 olarak yaptığı 

küresel büyüme tahmini %3,4’e düşürdü. 

Bu indirim, Brezilya, Rusya ve Suudi Arabistan’ın büyüme tahminlerinin düşürülmesinden 

kaynaklandı. Görüldüğü gibi büyüme tahmininin düşürülmesinde petrol fiyatlarındaki düşüşün 

petrol ihracatçısı ülkelerin büyümeleri üzerindeki etkisi rol oynuyor. IMF, 2015’te %47 düşen 

petrol fiyatlarının 2016’da %17’nin üzerinde gerileyeceğini tahmin ediyor. Bu durum, bizim de 

petrol ihracatçısı ülkelere yaptığımız ihracatı olumsuz etkileyecek. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Dünya Bankası da geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2015 yılı ekonomik büyümesini revize 

ederek yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye yükseltti. Yıl başında Türkiye'nin 2015 yılında en fazla 

yüzde 3 büyüyebileceğini öngören tahminler, yılın 3. çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 

4 olması ile birlikte yukarıya doğru revize edildi. Artık 2015 yılı büyümesi için yapılan 

tahminler yüzde 3,5-4,5 arasında yer alıyor. Bu büyüme, işsizlikte anlamlı bir düşüşe yol 

açamayacağı için yetersiz görülebilir. Ancak, küresel ekonomide ivme kaybeden büyüme, en 

önemli ihracat pazarlarımızdan olan AB'de ekonomik canlanmanın yeterli güce kavuşamaması 

ve bölgemizdeki jeopolitik sorunlar düşünülürse bu büyüme küçümsenemez. Bunun yanı sıra, 

Dünya Bankasının  2016 ve 2017 yılları için büyüme tahmini ise %3,5. Bu büyüme, Orta 

Vadeli Program'daki yüzde 4,5 ve yüzde 5'lik öngörülerin oldukça altında. Büyümenin bizce 

kaygı veren tarafı sanayi üretimindeki sınırlı artıştır. 2015'in ilk onbir ayında toplam sanayi 

üretimindeki artış %3,2, imalat sanayisindeki artış ise %3,8 olmuştur. Bu büyüme rakamları 

ekonomik büyümenin gerisinde kalmıştır. Sanayi, ekonomik büyümenin lokomotifi olmazsa o 

ekonomik büyümeyi sağlıklı olarak değerlendirmek mümkün değildir. 2015 yılı enflasyonu, yıl 

başındaki beklentilerin üzerinde, yüzde 8,81 olarak gerçeklemiştir. Böylelikle Merkez Bankası 

yine enflasyon hedefini tutturamamıştır. Son yıllarda yüksek seyreden enflasyonun 

şirketlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini telafi edecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Ülkemizde enflasyon muhasebesi, içinde bulunulan yıl dahil olmak üzere son üç yılın kümülatif 

Toptan Eşya Fiyatları enflasyonu %100’ün ve içinde bulunulan yılın enflasyonu %10’un 
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üzerinde ise uygulanabilmektedir. Toptan Eşya Fiyatlarında son üç yılın kümülatif enflasyonu 

ise yüzde 20’nin altındadır. Merkez Bankası 2016’da yıllık enflasyonu yüzde 7,5’e düşürmeyi 

hedeflemektedir. Ancak, bozulan enflayon beklentileri nedeniyle bu hedefi tutturmak 

zorlaşmış, iki haneli enflayon riski ortaya çıkmıştır. Dün açıklanan Enflasyon Raporu da bu 

konuda fazla bir umut vermemektedir. Enflasyon, özellikle birikimli enflasyon şirketlerimizin 

mali tablolarını bozarak şirketin mali durumu hakkında yanlış bir resim vermektedir.  Ayrıca, 

vergiler de enflasyona  göre her yıl ayarlandığı için, enflasyon şirketlerimizin üzerindeki vergi 

yükünü de artırmaktadır. İç ve dış talebin zayıf olması ve yüksek rekabet nedeniyle ürün fiyat 

artışları enflasyonun gerisinde kalarak şirket kârlarını eritmektedir. Ayrıca, enflasyon 

muhasebesi uygulamasındaki kısıtlar şirket varlıklarının da mali tablolarda gerçek değeriyle 

yansıtılmasını engellemekte, bu ise bankalardan kredi almak isteyen şirketlerin yeterli teminat 

gösterememesine neden olmaktadır. Bu olgular dikkate alınarak, enflasyon muhasebesi 

uygulamasının gözden geçirilerek her yıl enflasyon muhasebesi uygulanmasına imkan 

verilmesinin yerinde olacağını düşünüyoruz. 

 

Değerli Mecis üyeleri, 

Küresel sermaye hareketlerini izleyen Uluslararası Finans Enstitüsü, 2016 tahminlerini 

açıkladı. Geçen yıl gelişen 30 ülkeden, 676 milyar doları Çin’den olmak üzere, 735 milyar 

dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti. Son üç yılda gelişen ülkelerden çıkan sermaye miktarı 

ise 1,3 trilyon dolara çok yaklaştı. Bu yıl ise 448 milyar dolar daha sermayenin çıkması 

bekleniyor. Gelişen ülkelerden yabancı sermaye çıkışları bu ülkelerde likidite imkanlarının 

daralması anlamına geliyor. Böyle bir ortamda gelişen ülke paraları değer kaybedecektir. 

Yabancı sermaye girişlerindeki azalma gelişen ülkeleri kendi imkanlarıyla büyümeye 

zorlamaktadır. Bu durum Türkiye için de geçerlidir. 2015 yılının ilk 11 ayında Türkiye’den 10,7 

milyar dollar yabancı sermaye çıkışı yaşandı. Bu durumun 2016 yılında da devam etmesi 

mümkündür. Bu durumda ekonomik büyümeyi sürdürebilmek için yerli kaynaklarımıza 

yönelmek ve iç tasarrufları artırmak gerekmektedir. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Davos’ta toplanan Dünya Ekonomik Forumu’nun konularından biri de Sanayi 4.0 oldu. 

Dünyada yeni bir sanayi devrimi yaşanıyor. Bu devrime “Sanayi 4.0” deniyor. Bu devrim, 

değer zinciri organizasyonunda kullanılmaya başlanan yeni teknolojileri ve yeni kavramları 

anlatmak için kullanılıyor. Sanayi 4.0’da bilgisayarlar internet üzerinden birbirine bağlanarak 

akıllı fabrikaların oluşturulması hedefleniyor. Bu akıllı fabrikalarda bilgisayarlar, üretim 

süreçlerini sürekli denetliyor, makinaların bakım ve onarım programlarını düzenliyor. 
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Bilgisayarlar, satış yerlerindeki diğer bilgisayarlar ile kurdukları iletişim sayesinde yeni 

siparişlere göre üretim miktarını ayarlıyor ve fabrikadaki insanların aldıkları kararların 

uygunluğunu denetleyerek gerekirse uyarılarda bulunuyorlar. Birbirleriyle bağlananlar sadece 

fabrikalar da değil. Evler, arabalar, hastaneler deki bilgisayarlar da  internet üzerinden 

birbirleriyle sürekli iletişim içinde insanlara yardımcı oluyor, karar alma süreçlerini 

kolaylaştırıyor. Bütün bu gelişmelerin bizleri doğrudan ilgilendirmeyeceği ve etkilemeyeceğini 

düşünmek büyük bir hata olur. Çünkü geleceğin dünyası Sanayi 4.0 ile şekilleniyor ve 

geleceğin kurallarını koyuyor. Sanayi 4.0 sadece büyük şirketleri değil, KOBİ’leri de yakından 

ilgilendiriyor. Çünkü bilgisayarlar, karar alma süreçlerinde insanın yerini aldıkça, zaman kaybı 

ve hata yapma olasılığı azalıyor, verimlilik artarken inovasyon süreçleri kısalıyor, maliyetlerde 

de büyük düşüşler sağlanıyor. Bizim bu gelişmeleri yakından izlememiz ve Sanayi 4.0 

devrimini kaçırmamamız gerekiyor. Hükümetin açıkladığı Ar-Ge tasarısı bu yönde atılmış 

olumlu bir adımdır. Yasa tasarısıyla, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme 

bölgeleri ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalara yeni teşvikler getiriliyor.  

Bunlar olumludur. Ancak, bu yeni sanayi devriminin dışında kalmamak için yapmamız gereken 

en önemli konu bilgisayar eğitimine ağırlık vermek ve çocuklarımıza çok küçük yaşlarda 

kodlamayı öğretmektir. Bu konuda gecikmeden tedbirler alınmalıdır. 

 

Dğerli Meclis üyeleri, 

Sözlerime burada son verirken hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

 


