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Ankara 
Sohbetleri'nin 
konuğu olan Ankara 
Sanayi Odası 
Başkanı Nurettin 
özdebir, yeni • 
düzenlemelerin 
olumlu olduğunu, 
ancak orta ve 
uzun vadede katkı 
sağlayacağını 
söyledi.

Sanayici, imalata doping 
olacak düzenleme istiyor
Üretim için doping etkisi 
yaratacak düzenlemeler 
beklediğini söyleyen, An
kara Sanayi Odası Başkam 
Nurettin Özdebir, KDV 
iadeleri ve müteahhitlik 
ödemelerinin hızlandı
rılmasının da bu etkiyi 
sağlayacağını söyledi.
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imalat sanayii ve makro ekonomi
ye yönelik önerileriyle dikkat çe
ken Ankara Sanayi OdasL (ASO) 
Başkam Nurettin Özdebir, peş pe
şe TBMM’ye gönderilen paketle
ri olumlu bulduğunu ve dile geti
rilen çok sayıda önlemin hayata 
geçmesinin ciddi fayda sağl ayaca- 

•

ğrnı vurguladı, imalat sanayiinin 
kısa vadede “doping" etkisi yapa
cak önlemler de beklediğini belir
ten , devreden KDVlerin 
ödenmesi ve KDV iadesinin hızlan
dırılması ile müteahhitlerin öde
melerinin hızlandırılmasının bu 
etkiyi sağlayacağını kaydetti. An
kara Sohbetlerine konuk olan Nu
rettin Özdebir, Ankara Temsilci
miz Banş Ferit Parlak*m sorularım 
yanıtladı.

►Maliye Bakanlığı imalat sana
yiini de destekleyen önemli bir 
tasarıyı açıkladı. Nasıl değer
lendiriyorsunuz?
Beni en çok mutlu eden iki husus 
var. Birincisi, imalat sanayiine ve 
istihdamaöncelik verilmesi, kolay
laştırıcı düzenlemeler yapılmasL 
İkincisi de devletin amacının va
tandaşa hizmet olduğu idrakini ye
rine getirmiş görüyorum. İstihdam 
teşviklerinin ipuçlarını istihdam 
şurasında sayın Cumhurbaşkanı
mız vermişti. Özellikle imalat sa
nayiine pozitif ayrımcılık yapıla- 

•

cağını söylemişti imalat sanayiini 
destekleyen, üretmenin önemini 
kavramış bir devlet görüyoruz.

►2017 KGF programıyla başla
dı, 2018 ise KGF artı paketler 
ile başlıyor. Üreticiyi koştura- 
büecek mi bu paketler?
Bu bir doping değil. Bu orta ve uzun 
vadede yatırımcıyı, sanayiciyi, iş 
dünyasını pozitif yönde etkileye
cek bir uygulama Bizim doping

yapacak bir şeylere de ihtiyacımız 
var. KGF var ama dozu az. Geçen 
sene likidite darlığı vardı. KGF bu 
uygulamada biraz bonkör davran
dı. Şimdi kaynağımız daha kıt. Şu 
anda ilk etapta 35 milyar TL civa
rında bir Hazine desteği sağlana
cak. Burada yine imalat sanayiine 
ve kadınlara pozitif ayrımcılık ka
rarım görüyoruz.

Bu kaynak frzibıl işlere yönlen
dirilebilirse güzel. Bunun rotatif 
olması önemli. Bu yapılırsa dön
gü epey bir insanı rahatlatabilir. 0  
zaman yıl içinde borçlanacaklarla 
birlikte 35 milyar TL, 80 milyarla
ra çıkabilir.

►Nasıl bir uygulama 
“doping” sağlar?
Birikmiş KDV alacaklarının hızlı 
bir şekilde ödenmesi ciddi anlam
da doping olur. Müteahhit alacak
larının ödenmesi de doping sağlar. 
Müteahhitlerin yıl içinde yapma
ları gerekenden fazla, bütçedeki iş
ten fazla yapmış oldukları işlerden 
kaynaklı alacakları var. Devlet me
sela 100 T L  bütçelediyse, “alaca
ğım senden olsun" diye müteahhit 
200 TL lik iş yapıyor. Bu işi yapar
ken de kendi özkaynağı yanında, 
küçük işletmelerin de özkaynakla- 
nnı kullanıyor. Bunların ödemesi
nin yapılması doping etkisi eder.

►Devreden KDV’nin ödenme
sine yönelik Maliye’nin açıkla
maları oldu...
KDV sisteminde köklü bir değişik
lik düşünüyorlar. Birikmiş 85 mil

yar TL  dolayında miktardan söz 
ediliyor. Aslında burada vatanda
şın devlete verdiği faizsiz borç var 
ama vat andaş kendisi de gidiyor fa
iz ile para alıyor. Hacıbayram’da di
lenip. Ulus’ta dağıtmaya benziyor. 
Paranın önümüzdeki dönemde da
ha da kıt olma ihtimali var. Mevdu
atın krediye dönüşüm oranı yüzde 
140lara vurmuş durumda. Yükün 
de çok ağır bir kısmını imalat sana- 
yü taşıyor. Piyasada zaten vadeler 
uzadı. Faturanın dibindeki rakam 
üzerinden 180 günlük çek alıyor
sunuz. İmalat sanayii devlete kredi 
verdiği gibi, kendi malını satanlara 
da kredi veriyor.

►İflas ertelemeyi eleştiren 
isimlerdensiniz, TBMM’ye bu
nu kaldıran tasan gönderildi?
Detaylannahenüzbakmadım. İflas 
erteleme, 2001 krizinde alınması 
gereken bir önlemdi. Ama ömrünü 
tamamlamıştı.. Zaten istismara da 
yol açmıştı. Konkordato temelli bir 
yaklaşım var. İşletmeler zaman za
man likidite darlığına düşebilir. Li
kidite darlığı firmanın borca batık 
olduğu ani amma gelmez. Burada, 
katı kurallardan çıkıp, işi düzenle
yecek mercinin inisiyatif de kulla
nabileceği, esas olanın fizibü olan 
işletmelerin devamını sağlayacak 
bir yöntem bulunmalı. Eskiden bu 
işler mahkemelere gitmeden, sek
törün duayenlerince çözülürdü. Bu 
bizim ahilik geleneğinde olan usul
lere uygun biçimde günümüz şart
larına adapte edilmiş bir sistemin 
geliştirilmesi son derece iyi olur.
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Devlet Bakanı Mehmet 
Şımşek'in açıkladığı yeni KGF 
düzenlemesi. Devlet Bakanı 
Recep Akdağ'ın açıkladığı 
93 maddelik yatırım iklimini 
geîtştirme tasarıları. Sanayi 
Bakanı Faruk özlü'nün açıkladığı 
yerlileştirme paketi. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal'ın açıkladığı 
vergi teşviği paketi 2018 yılı 
politikalarında ekonominin 
ağırlığının artacağını gösteriyor. 
ASO Başkanı Nurettin özdebir

özellikle cuma günü TBMM’ye 
gelen Maliye Bakanlığı paketinin 
beklediklerinden çok daha 
kapsamlı, sorunlann çözümüne 
odaklı, sürprizlerle dolu bir 
paket olduğunu dile getirip, 
üretici ve ihracatçıya KDV 
iadesinin hızlandırılması gibi kısa 
vadede “doping” etkisi yapacak 
müdahaleler de beklenildiğinin 
altını çiziyor.
İadeler hızlandırılmazsa, 
“Vatandaş devlete faizsiz borç 
veriyor, kendisi de gidip faiz ile 
borç almak zorunda kalıyor" 
algısı oluşuyor.

►imalat sanayiinde yerelleş
mede nasıl bir yol izlenebilir?
Finansmanda, teknolojide AR- 
GE’de destek vermek suretiyle 
dünya ile rekabet edebilecek işlerin 
Türkiye’de yapılmasım sağlamalı
yız. Elbette Türkiye’deki serma
ye sorunlarından dolayı yapama
dığımız (büyük ölçekli) işler var. 
Bunlar Türkiye’nin cari açık ver
mesinde önemli kalemler tutuyor
lar. Kamu alimi arım yönetecek bir 
mercinin olması gerekir. O zaman 
rekabet de daha güçlü olur, yerli 
üretime de destek olur. Kamu te
dariklerinde Türkiye’nin ihtiyaç
larım toplulaştırmak, dünya ölçe
ğine taşıyabilecek şekilde seçüip, 
o alanların desteklenmesi önemli 
bir şey. Bunun için de bir komisyon 
oluşması önemli bir karar. İnşallah 
hayırlı olur.

•

►imalat sanayi için sorun olan 
uzun vadeli satışlara ilişkin de- 
taylı bilgi verir misiniz?
Çok uzun vadeli satışlar birkaç 
yıldır iyice kronik hale geldi. Bü
yüyen bir ekonomide, vadeleri de 
uzatırsanız imalatçının zaten kıt 
olan işletme kaynakları-sermaye
leri yetişmiyor. Şu anda 180 gün 
vadeli satışları normal görmeye 
başladık. İmalatçı işletmelere bu 
anlamda nefes aldırmak lazım. 
Piyasadaki vadeler artık tıkanma 
noktasına gelmiş vaziyette. Güç
lü firmalar piyasaya kendi satış
larını dikte edebiliyor. Ereğli De
mir Çelik fabrikasına vade dikte 
edemezsiniz. İmalatçı girdi alır
ken bu şartlara uyuyor ama satar
ken rekabet çatallaşıyor, piyasa
nın şartlarına uymak (vade uzat
mak) zorunda kalıyor. O şartlara 
uyunca da tedarik üe satış arasın
da ciddi bir finansal açık meydana 
geliyor. Bu taşınabilir bir yük ol
maktan çıktı. Üretim müessesesi 
kredi müessesesi değildir. Bu işin 
doğrusunda, alıcının kredilendi- 
rilmesi lazım, satıcının değil.

Yıkıcı bir rekabet geliyor. Sanayi 
4.0. Bilişim teknolojilerinin ve sen- 
sörlerin gelişmesiyle iş yapma usul 
ve şekilleri de çok hızlı bir şekilde 
değişiyor. Büyük işletmeler ile or
ta ve küçük boy işletmeler arasın
da 5misli verim farkı var. Bu yıkıcı 
rekabete ayak uydurabilmek için 
bilgi, tecrübe ve sermayelerii bir
leştirip, rekabet edebilecek tekno
lojileri, üretimi ve rekabet fiyatını 
sağlayacak atılımı yapmalıyız.
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