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Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri, 

Odamızın Şubat ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim 

kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Bu acılı günlerimizde içimden ekonomi konuşmak hiç gelmiyor ama hepimiz, şartlar ne olursa 

olsun görevlerimizi yerine getirmek, gündelik hayatımıza devam etmek zorundayız. Aksi 

takdirde terör amacına ulaşmış olur. Son aylarda tırmanan terör eylemleriyle birlikte, can 

kayıplarımız artmıştır. Vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı terör saldırılarını 

gerçekleştiren ve insanlıkla ilgisi olmayan hainleri lanetliyoruz. Bu saldırılar hiçbir zaman 

hedefine ulaşamayacaktır. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan 

rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşanan terörün vatandaşlarımızın hayatlarını 

ellerinden alması hepimizi derin üzüntüye sevketmektedir. Görünen o ki, bir süre daha bu 

terör olayları devam edecek, terörün kökünü kazımak biraz zaman alacaktır. Suriye’deki 

gelişemeler de baş döndürücü bir hızla devam etmekte, ülkemiz üzerinde kökü dışarıda terör 

tehlikesi de Ankara’daki bombalama olayının ardından yeni bir biçim kazanmıştır. Ülkemiz, iki 

cephede, hem içeride hem de dışarıda ülkemizi tehdit eden birçok terör örgütü ile terörle 

mücadele etmek durumundadır. Her nekadar bu terör odaklarına zaman zaman çeşitli ülkeler 

tarafından kuzu postu giydirilmeye çalışılsa da gerçek değişmemektedir. Ülkemiz, bu 

mücadeleyi sürdürecek ve kazanacak güçtedir. Ancak bu mücadele bir süre devam edecektir. 

Bizlerin bu konuda sabırlı ve devletin yanında milli birlike ve dayanışma içinde yek vücut 

olmamız gereklidir. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

2014 yılında 43,5 milyar dolar olan cari  açık bu yıl, yüzde 26’lık bir azalma ile 32,2 milyar 

dolara gerilemiştir. Cari açıktaki azalmaya ragmen sermaye girişlerinde de ciddi bir azalma 

olmuş, 2014’te 41,6 milyar dolar olan sermaye girişleri bu yıl 10,7 milyar dolara  düşmüştür. 

Görüldüğü gibi cari açıktaki düşüşle kıyaslandığında sermaye girişlerindeki düşüş çok daha 

büyük olmuştur. Bu durum, cari açığın finansmanında zorluk yaşadığımızı göstermektedir. 

2015 yılında kaynağı belli olmayan döviz girişleri ise 9,7 milyar dolara ulaşmıştır. Sonuç olarak 

açığın geri kalan kısmı Merkez Bankası rezervleriyle karşılanmıştır. Bunun sonucunda Merkez 

Bankası brüt rezervleri 92 milyar dolara inmiştir. Cari açığın finansmanındaki zorlukların bu yıl 

da devam etmesi sürpriz olmayacaktır. Hizmet gelirlerindeki düşüşün bu yıl da devam etmesi 

beklenmektedir. 2014 yılında 34,3 milyar dolar olan turizme gelirleri küresel daralma ile 

birlikte yüzde 8,3 düşerek 2015 yılında 31,5 milyar dolar olmuştur.  
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Bu yıl, terör eylemleri nedeniyle yaşanan tur iptalleri ile birlikte bu düşüşün devam etmesi 

beklenmektedir. Rusya’dan kaynaklanan müteahhitlik gelirlerinde bu yıl da düşüş olması 

beklenmektedir. İhracattaki düşüş de hesaba katılırsa bu yıl cari açıktan kaynaklanan 

sorunların devam edeceğini öngörmek zor olmayacaktır. 

 

Değerli Meclis üyeleri,  

Aralık ayı verileri ile yıllık sanayi üretimi belli oldu. Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki yılın 

aynı ayına göre %4,5 arttı. 2015’in tümünde ise sanayi üretimi ortalama %3,1 arttı. İmalat 

sanayiindeki artış da %3,6 oldu. Bu artışlar, beklenenin üzerindedir. Umarız bu yıl da böyle 

olur. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Merkez Bankası faizleri yine düşürmemiştir. Bu nedenle de kredi ve mevduat faizleri çok 

yükselmiştir. Bazı bankalar %14’ten mevduat toplamaktadır. Yatırımların ve ekonomik 

büyümenin bu yüksek faiz ortamında sürdürülmesi zordur. Merkez Bankası acilen faizlerde bir 

indirime gitmelidir. Çünkü bu yüksek faizler artık şirketlerimiz için bir maliyet oluşturmakta, 

şirketlerimizin sürdürülebilirliğini riske sokmaktadır. Ayrıca Merkez Bankası, bankaları daha 

fazle fonlayarak bankaların likitte kalma arzularını törpülemelidir 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

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

enflasyonu %100’ün üzerinde ve içinde bulunulan yılın enflasyonu %10’un üzerinde ise 

uygulanabilmektedir. Ülkemizde son üç yılın kümülatif enflasyonu ise %20’nin altındadır.  

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 artırmaktadır. İç ve dış 

talebin zayıf olması ve yüksek rekabet nedeniyle şirketlerimizin fiyat artışları enflasyonun 

gerisinde kalarak şirket kârlarını eritmektedir. Bu olgular dikkate alınarak, enflasyon 

muhasebesi uygulamasının gözden geçirilerek enflasyon muhasebesinin her yıl uygulanması 

yerinde olacaktır. Maliye Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yaptığını ve enflasyon 

muhasebesinin beş yılda bir uygulanması, uygulamanın 2016’da başlayıp 2017 başında 

düzenlenecek bilançolarda realize edileceğini duyuyoruz. Enflasyon muhasebesi her yıl 

uygulanmalı ve uygulamaya 2015 yılı bilançolarından başlanmalıdır. 
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Değerli Meclis üyeleri, 

Reel sektörün kredilerinin %48’ı yabancı para cinsindendir. 

Kurlardaki yükselmenin neden olduğu kur zararları vadesi gelmemiş ödemeler içinde sanki 

gerçekleşmiş gibi bilançoya yansıtılmaktadır. Bu ise şirketlerimizin bilançolarını bozmaktadır. 

Bu durum, finansman ihtiyacı içinde olan şirketleri, bozuk bilançoları nedeniyle finansmana 

erişimlerini engellemektedir. 

Oysa 2001 krizinden hatırladığımız gibi kurlar yükselebilir de düşebilir de Kur zararlarının 

realize edildiği zaman bilançoya yansıtılması için tahakkuk esaslı bilanço düzenine  geçmemiz 

gerekmektedir. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Geçen ay Ankara Üniversitesinden 40’ı aşkın akademisyen I. OSB’ye gelmiş ve incelemelerde 

bulunmuştu. Bu ay da biz, Üniversite – İş Dünyası İşbirliği Platformunun bir toplantısını 

gerçekleştirmek için, güçlü bir heyetle Ankara Üniversitesi Teknokent’i ziyaret ederek 

incelemelerde bulunduk. Bu tür toplantılarımızı ve Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek için 

çabalarımızı sürdüreceğiz. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Eximbank’ın ihracatın itici gücü haline gelebilmesi için kaynak yapısının güçlendirilmesi, 

bürokratik işlemlerin azaltılarak basitleştirilmesi ve özellikle teminat sorununu kolaylaştırıcı 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Eximbank’ın ihracat sigortası da fazla tanınmamaktadır. 

Bu nedenle Eximbank, ihracat sigortasının tanıtımının daha iyi yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, Eximbank’ın TL kredilerine talep çok fazladır. Bankanın kaynakları artırılarak bu 

taleplerin karşılanması gerekmektedir. Biz, düzenlediğimiz ASO Gündem toplantılarının 

25’incisinde bu görüş ve taleplerimizi Eximbank Genel Müdür Yardımcılarına ilettik. 

Eximbank yetkilileri yeni finansman kaynakları bulmaya ve kredi garanti fonuyla da bir 

anlaşma imzalayarak Merkez Bankası’nın TL cinsinden kaynaklarını artırma yönünde 

çalıştıklarını söylediler. Ayrıca, ihracattaki daralma nedeniyle ihrcatçıların yurtiçi satışların da 

kredilendirildiğini, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine verilen kredilerde o ülkedeki 

harcamalarında  %30’unu fonlamaya başladıklarını öğrendik. Eximbank’ın ihracatcılarımıza 

destek olmak için yeni araçlar geliştirdiğini, teminat sorunu için KGF ile anlaşma yaptıklarını 

ve yeni arayışlar içinde olduklarını görmek bizi ümitlendirmiştir. 

 

Değerli Meclis üyeleri, 

Sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 


