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Sayın Cumhurbaşkanım,ASO Meclisi ve Meslek Komitelerinden oluşan genişletilmiş meclis toplantısına hoş geldiniz.
Hafızam beni yanıltmıyorsa Başbakanlığınız döneminde ziyaret ettiğiniz ilk oda Ankara Sanayi Odasıydı.
Yine Ocak ayı ve yine bir Perşembe günüydü.Şimdi sizi yine bir Ocak ayında ve yine bir Perşembe günü odamızda
ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Dünyamız ve ülkemiz için çok zor geçen bir yılı geride bırakmış bulunuyoruz. 2009 yılında dünya ekonomisi ikinci
dünya savaşından beri ilk kez küçülürken, Türkiye ekonomisindeki daralmanın yüzde 6’yı bulacağı hatta aşabileceği
tahmin ediliyor. Dünya ekonomisinin bu küçülmeden sonra biraz toparlanması doğaldır. Hükümetlerin ve merkez
bankalarının ekonomiyi canlandırmak için aldıkları tedbirler etkili olmuştur. Ancak, toparlanmanın güçlü ve kalıcı
olması için özel tüketim ve yatırım harcamalarının da artması gerekir. Gelişmiş ülkelerde tüketici harcamaları
henüz hızlı bir toparlanmayı destekleyecek ölçüde güçlü değildir. Diğer yandan, artan kamu harcamaları nedeniyle
büyüyen bütçe açıkları, birçok ülkede kaygı verecek düzeylere ulaşmıştır. Dubai’de yaşananlar, Yunanistan’ın borç
problemi, İspanya, İrlanda, Macaristan gibi AB ülkelerinin sorunları, yeni sürprizlere hazırlıklı olmamız gerektiğini
gösteriyor. Nitekim, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Merkez Bankası Başkanları peşpeşe yaptıkları açıklamalarla
dünya ekonomisindeki toparlanmanın kaotik olacağını, bazı ülkelerde çift dipli resesyon riskinin hala devam ettiğini
vurguladılar. Küresel ekonomideki bu riskler bizdeki toparlanmayı da tehdit etmektedir. Bu nedenle ekonomik
politikalar, 72 milyonluk nüfusu ile büyük bir iç pazarı olan ülkemizde, iç talebi canlı tutacak biçimde
tasarlanmalıdır.
Bu bağlamda, harcama eğilimi fazla olan emeklilere yapılan zammın yüksek tutulması yerinde bir karar olmuştur.
Benzer biçimde, kamu harcamalarının istihdam etkisi fazla, geri dönüşü hızlı ve çarpan etkisi yüksek alanlara
yönlendirilmesi doğru olur. Örneğin, yüksek istihdam sağlayan üretim alanları uygun maliye politikalarıyla
desteklenmelidir. Meclise sunulan tasarıda kısa çalışma ödeneğindeki artışın 2010 yılında da uygulanacak olması
yerindedir. Diğer yandan, içinde bulunduğumuz hassas dönemde rekabeti bozacak düzenlemelerden de
kaçınılmalıdır.
Karşılıklar yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin süresi Mart ayında bitecek. Ekonomi düze çıkana kadar bu süre
uzatılmalıdır. Ekonomik krizde en ağır darbeyi sanayimiz almıştır. Fabrikalar birbiri ardına kapanmaktadır. Biz,
her hafta iki-üç üyenin kaydını silmekteyiz. Kapanan işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi çok zordur. Bu nedenle,
sanayimizdeki mevcut kapasiteyi korumak için sektörü destekleyecek tedbirler alınmalıdır. Örneğin, krizde en
büyük üretim kaybına uğrayan yatırım malları sektörünü desteklemek için iyi tanımlanmış bir listede yer alan
yatırım mallarına uygulanan KDV oranı leasingde bir süreliğine yüzde 1’e çekilebilir veya hızlandırılmış
amortisman uygulanabilir. Bankalar, büyük işletmelere düşük faizlerle kredi verirken KOBİ'lere çok cimri
davranmakta, kredi verseler bile çok yüksek faizler talep ediyorlar. 2010 yılındaki büyümeyi desteklemek için
bankaların bu tutumlarını değiştirmeleri ve KOBİ'lere kredi açmak için öne sürdükleri şartları yumuşatarak
KOBİ kredilerinin yeniden yapılandırılmasında daha esnek bir tavır sergilemeleri gerekmektedir. Ayrıca,
Kredi Garanti Fonunun hala çalışmıyor olması da finansman sıkıntısı içindeki KOBİ'lerin sorunlarını
ağırlaştırmaktadır. Kredi Garanti Fonu acilen çalıştırılmalıdır.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Komşularla sıfır problem politikası meyvelerini vermeye başlamış, komşularımızla ilişkilerimiz düzelirken birçok
ülkeyle vize uygulamasına son verilmiştir. Bildiğiniz gibi Odamız, uzunca bir süredir AB’nin işadamlarına
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uyguladığı vizeyi kaldırmasını talep etmekte ve bu uygulamayı ticarette teknik bir engel olarak değerlendirmektedir.
AB, vize uygulamalarında kağıt üzerinde bazı iyileştirmeler yapmışsa da uygulamadaki sıkıntılar devam ediyor. Bu
sıkıntıların giderilmesi için siyasi girişimlerin devam etmesi gereklidir.
Dış ilişkilerdeki gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri de geliştirecek ve bundan herkes kazançlı
çıkacaktır. Ancak, bunun için sadece işadamlarının çabası yetmez. Bürokrasinin de çok daha fazla çaba göstermesi
gerekir. Sizin ve Hükümetin her zaman işadamlarının yurtdışında yaşadıkları sorunlarla yakından ilgilendiğinizi ve
çözdüğünüzü biliyoruz. Birçok büyükelçi ve konsolosumuzun da bu çabalara desteklerini artırdıklarını görüyor ve
bu değişimin daha da yaygınlaşmasını diliyoruz. Bölgemizdeki bazı ülkelerde bankacılık ve ödeme sistemindeki
sorunlar nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle, kamu bankalarının komşu ülkelerin önemli iş
merkezlerinde şube açabilmeleri için gerekli diplomatik girişimler hızlandırılmalıdır.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Beklentilerin ve ekonomiye duyulan güvenin ne kadar önemli olduğu hepimizin malumudur. Bu nedenle, herkes gibi
biz de tüketici ve reel kesim güven endeksindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Eylülden itibaren düşüşe geçen
tüketici güven endeksi Aralıkta çok az da olsa yükseldi. Temmuz ayından beri düşüşte olan reel kesim güven endeksi
de Aralıkta biraz toparlandı. Ancak, bu hafif toparlanmalara rağmen her iki endeksin seviyeleri ekonominin
geleceğine ilişkin kötümserliğin devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle tüketici ve yatırımcıların ekonomiye
duydukları güveni artırıcı tedbirlerin alınması gereklidir. Odamızı Başbakan olarak ziyaret ettiğinizde, o zamanki
başkanımız Zafer Çağlayan, iş yapmak için geçmek zorunda olduğumuz mayın tarlasını size göstermişti. Bir çok
alanda olumlu adımlar atılmasına rağmen mayın tarlasının henüz tam temizlenmediğini görüyoruz. Bu nedenle,
ülkemizde üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın önünü açmak için yapısal reformlara devam etmek gereklidir. Biz
bu yapısal reformlarda geciktikçe rekabet gücümüz zarar görüyor.
Sayın Cumhurbaşkanım,
İsrailli bir bakan yardımcısının Büyükelçimize yaptığı terbiyesizlik tüm toplumun tepkisini çekmiş, hemen hemen
her konuda ayrışan basın bu olayda ortak bir tepki göstermiştir. Ülkemizin gururu söz konusu olduğunda böyle bir
birlik ve beraberlik tablosunun çizilmesi bizi memnun etmiştir. Biz bu tabloyu diğer alanlarda da görmek istiyoruz.
Elbette ki fikir ayrılıkları olacaktır. Bu, demokrasinin bir gereğidir. Ancak, fikir ayrılıklarının birlik ve
beraberliğimizi bozacak bir kutuplaşmaya yol açmaması için herkesin üslubuna dikkat etmesi, eleştirilerin dozunu
iyi ayarlaması zorunludur.
Siyasetteki gerginlik, toplumda endişe ve belirsizlikleri artırmaktadır. Bu endişe ve belirsizliklerin artması halinde
bundan ekonominin de olumsuz etkileneceği açıktır. Bu konuda siyasilere, medyaya hem de sivil toplum
kuruluşlarına büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Sizin, siyasette üslup ve kurumlar arasında uyum konusundaki girişim ve uyarılarınızı takdirle izliyoruz. Sizin de
gayretlerinizle özlediğimiz huzur ve ahenge kavuşup, boşa harcadığımız enerjimizi ülkemizin refah ve mutluluğunu
artırmada değerlendirebiliriz. Odamızı onurlandırarak bu günlerimizde bizlere destek ve moral verdiğiniz için bir
kez daha teşekkür ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.

