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Sayın Başkan,Sayın Bakanım,Değerli Meclis üyeleri,Basınımızın değerli temsilcileri,
Odamızın Kasım ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim
kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım,Davetimizi kabul edip Meclis toplantımıza
katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
Değerli Meclis üyeleri,
Ekonomide güven endeksleri hızla kötüleşmeye devam etmektedir.Kasım ayında bir önceki aya
göre, Hizmet Sektörü Güven Endeksi %7,2, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi
%4,8,İnşaat Sektörü Güven Endeksi %3,6 oranında azalarak kötümser bölgeye
gerilemiştir.Tüketici ve reel kesim güven endekslerindeki gerileme de devam etmektedir.
Güven endekslerinin çizmiş olduğu tablo, zayıf iç talep şartlarının bir süre daha devam edeceğini
göstermektedir. Ağustos ayında %1,8 düşen sanayi üretimi Eylül ayında toparlanarak bir önceki
yılın aynı ayına göre %6,2’lik bir artış göstermiştir. Ancak, Eylül ayına ilişkin sanayi ciro ve sipariş
endekslerindeki artışın da %4,9 ile enflasyonun altında kalması, sanayideki toparlanmanın
sürdürülebilirliği konusunda tereddüt oluşturmaktadır. Zayıf iç talep şartları ve düşük ekonomik
büyüme hızıyla birlikte dış ticaret açığındaki düşüş de devam etmektedir. Eylül ayında ihracat %21
artarken ithalatın %6,4 azalması, dış ticaret açığında %35’lik bir düşüşe neden olmuştur. Bu düşüş
cari işlemler açığındaki azalmayı da desteklemiş ve 12 aylık cari işlemler açığı 56 milyar dolara
gerilmiştir. Cari işlemler açığındaki gerileme olumlu olmakla birlikte bu düşüş, büyüme hızındaki
yavaşlamadan kaynaklanmaktadır. Biz ASO olarak her zaman cari işlemler açığının yapısal
nedenleri üzerinde durulmasını önerdik ve cari işlemler açığını azaltmak için içeride üretilebilecek
malların üretiminin desteklenmesi gerektiğini savunduk.
Sayın Bakanım,
Geçtiğimiz günlerde yaptığınız açıklamayla inşaat sektörüne ithal ürünler yerine ülkemizde
üretilmiş ürünleri kullanmalarını önerdiniz. Bu duyarlığınız için size teşekkür ediyoruz.
Ancak, aynı duyarlığın diğer kamu kuruluşlarınca da paylaşılması gerekir. Başbakanımızın, kamu
alımlarında %15 fiyat dezavantajı durumunda bile yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiği
konusunda yayınladığı üç genelgeye rağmen kamu kuruluşlarının direndiklerini ve ithal ürünlere
yöneldiklerini görüyoruz. Dünyanın her ülkesine mallarımızı satarken kendi kamu kurumlarımıza
mal satamıyoruz. Bu durum mutlaka değişmelidir.
Değerli Meclis üyeleri,
Ekonomik büyüme hızındaki yavaşlamaya rağmen Türkiye ekonomisi, kriz içindeki diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında güçlü görünümünü korumaktadır.Bu nedenle derecelendirme kuruluşu Fitch,
Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir ülke statüsüne yükseltmiştir.
Bizce bu geç alınmış bir karardır. Aslında finansal piyasalar ülkemizin notunu, ülke CDS’ini
düşürerek zaten çok önce yükseltmişlerdi. Bizce bundan sonra önemli olan, makroekonomik
istikrarı ve mali disiplini koruyarak ülkenin kredi notunu daha da yükseltmektir.

Nurettin Özdebir
Kasım Meclis Konuşma Metni

28 Kasım 2012

2/4

Tecrübeler, devlet ne kadar az harcarsa Türkiye’nin daha sağlıklı büyüdüğünü göstermektedir.
Türkiye’nin kredi notunun yükseltilmesinin olumlu sonuçları daha çok uzun vadede görülecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken, fon girişlerini destekleyecek güvenli finansal enstrümanların
geliştirilmesi ve sayılarının artırılmasıdır. Aksi takdirde fon girişleri TL’nin değerlenmesine ve cari
işlemler açığının yeniden kontrolsüz bir biçimde artmasına yol açabilir.
Değerli Meclis üyeleri,
Düşen büyüme hızından şikayet ediyor, büyüme hızının artmasını istiyoruz. Bu talebimizde
haklıyız. Ancak, ekonomik büyüme sürdürülebilir olmalıdır. Burada sürdürülebilir büyüme ile
kastım, kullandığımız doğal kaynaklara kendilerini yenileme imkanı sağlayacak bir büyümedir.
Çevreyi hoyratça kullanan, ormanları tüketen, suyu ve havayı kirleten ekonomik büyüme,
sürdürülebilir bir büyüme değildir. Çünkü bu tür bir büyüme ile er ya da geç, doğal kaynaklar
tükenecek ve ekonomik büyüme tersine dönecektir. Hepimizin, “Biz dünyayı atalarımızdan miras
değil, çocuklarımızdan ödünç aldık” diyen kızılderili atasözüne uygun bir hassasiyetle çevreyi
gözetmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle sanayileşmemizi, çevreye duyarlı ve saygılı bir
biçimde gerçekleştirmeliyiz. Bu açıdan bakıldığında, Organize Sanayi Bölgeleri en ideal çözüm
olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada ASO Yönetim Kurulu Başkanı olarak çok başarılı OSB’ler
kurup, işlettiğimizi, örnek OSB modellerimizi ihraç ettiğimizi belirtmeden geçemeyeceğim.
Ayrıca, ASO I.OSB’nin “En Temiz OSB” seçilerek sizden Çevre Ödülünü aldığını da hatırlatmak
istiyorum. Biz yıllardır, sağlıklı ve çevreye duyarlı sanayileşme için OSB’lerin en uygun yöntem
olduğunu ifade ederken, kentler içine dağılmış sanayi işletmelerinin OSB’lerde toplanmasının
teşvik edilmesini, OSB’lerin yatırımcılar için cazip hale getirilmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Yeni
Teşvik Sisteminde, bu önerilerimizin dikkate alınması ve OSB’lerde yapılacak yatırımlara içinde
bulundukları bölgenin bir alt sıradaki bölge teşviklerinden yararlanma imkanının tanınması bizleri
çok memnun etmiştir.
Sayın Bakanım;
Bilindiği gibi OSB’ler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen onay ile tüzel kişilik
kazanmakta ve adı geçen Bakanlığın mevzuatına göre faaliyet göstermektedir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da OSB Uygulama Yönetmeliğinde 18 ayrı madde ile
düzenleme yapmış ve OSB’lerin çevre dostu bir çizgide faaliyet göstermelerini sağlamış
durumdadır. Ayrıca; OSB yer seçimi komisyonunda “OY BİRLİĞİ” şartının aranması ve yer
seçiminde çevre düzeni planı kararlarının dikkate alınması, OSB’lerin çevresinde bırakılan 50
metrelik sağlık koruma bantları ve her bir parsel için ayrılan çevre yeşili uygulamaları, OSB’lerin
çevreye verdiği önemi göstermektedir. Hal böyle iken Bakanlığınızca son dönemlerde alınan bazı
kararlar bizleri endişeye

sevk etmektedir. Resmi Gazete’nin 17.09.2011 tarih ve 28057 sayılı

nüshasında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin 6’ncı maddesi ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin 2 nci maddesinin (h) bendi değiştirilerek;
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Bakanlığınıza resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek
yetkisi verilmiştir.
Bu resen değişikliğe gitme yetkisinin OSB’lere kadar uzanması OSB’ler için bir risk
oluşturmaktadır.
Bu hüküm, yasal bütün şartlarını yerine getirmesine rağmen yetkili idarelerce (OSB’ler de Yetkili
İdare’dir) çeşitli sebeplerle talebi yerine getirilmeyen gerçek ve tüzel kişilerin talebini Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ na ileterek ilgili mevzuata uygun olması kaydıyla plan ve izinlerini ilgili
Bakanlıktan alabileceği hükmüne amirdir. Bu konuda talebimiz; bu yetkiden organize sanayi
bölgelerinin istisna tutulacağına yönelik bir düzenlemenin yapılmasıdır. Biraz önce de belirttiğim
gibi OSB’ler kurulurken imar planları çok dikkatli yapılmakta ve sanayi için uygun bir habitat
oluşturulmaktadır. Bu habitatta yapılacak küçük değişiklikler bile, aynen çevre sistemlerinde
olduğu gibi o habitatın yok olmasına neden olabilir. OSB’lerdeki ortak alanların da kamuya ait
olarak kabul edilmesi ve sağlık bandı ya da yeşil alanların yapılaşmaya açılması da OSB’lerde
oluşturulan sanayi habitatlarını tehdit etmektedir. Bu kararın da gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Sayın Bakanım,
Kentsel dönüşüm projeleri ile kentlerimiz daha sağlıklı, daha estetik, daha yaşanabilir hale
gelmektedir. Ayrıca yeni yapılan konutlarda su yalıtımı ve güneş enerjisi üretimini teşvik eden
kararlar da çok olumludur. Bu konulara yaptığınız katkıları biliyor ve size teşekkür ediyoruz.
Kentsel dönüşüm projelerinin amacı olan sağlıklı ve çevreyle barışık kentleşme hedefine ulaşmak
için biz, OSB’lerde yapılamayacak yatırımlar hariç her türlü sanayi yatırımının OSB’lerde
yapılmasının zorunlu ve/veya cazip hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Küçük kapalı alan
gerektiren sanayi tesisleri ise, küçük sanayi kapsamında tanımlanmalı ve yerel yönetimler
tarafından oluşturulan küçük sanayi sitelerinde kurulması sağlanmalıdır. Ayrıca, şehir içinde kalmış
bazı sanayi bölgeleri de zaman içinde çarpık yapılanma nedeniyle dönüşüme muhtaç hale
gelmişlerdir. Kentsel dönüşümün bu tür sanayi bölgelerine uzanmasının da yerinde olacağını
düşünüyoruz.
Sayın Bakanım,
Bunlara ek olarak, tarım ürünleri deposu gösterilerek veya çeşitli nedenlerle yol kenarlarına, su
kenarlarına, tarlaların ortasına sanayi tesislerinin kurulması kesinlikle önlenmelidir. Bir sanayi
ürününü her türlü arazide üretebiliriz ama tarım ürünlerini her arazide üretemeyiz. Daha fazla kâr
edeceğiz diye fabrika yapıp, yüzbinlerce hatta milyonlarca yılda oluşmuş o tarım arazilerini
kaybetmek doğru değildir. Bu nedenle OSB’ler, tarım arazilerinin korunması açısından da büyük
önem taşımaktadır.
Sayın Bakanım;
Bakanlığınız, büyük küçük demeden belediyelere merkezi arıtma yatırımları için karşılıksız mali
destek verirken, her biri pek çok ilçemizden büyük olan OSB’lerin merkezi arıtma tesisleri söz
konusu yardım kapsamı dışında tutulmaktadır.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere olduğu gibi OSB’lerin merkezi arıtma tesislerine de
karşılıksız mali destek vermesini ya da bu tesislerin belediyelerce ortak yapılmasını diliyoruz.
Sayın Bakanım,
Şu anda ülkemizde tehlikeli ve tehlikesiz katı atıkların bertarafını sağlayacak tesisler yetersizdir.
Gerek kapasite ve gerek teknoloji olarak yetersiz olan bu tesislerin çoğalması ve rekabetçi bir
yapıya kavuşması için teşvik tedbirlerinin alınması ve bu sürede cezai işlem yapılmaması
gerekmektedir. Katı atıkların atılabileceği alanların bulunmaması da ciddi sorunlara neden
olmaktadır. Örneğin döküm kum ve cürufunun tehlikesiz atık karakterinde olmasına rağmen,
belediyelerin evsel atık

sahalarına atılmasına izin verilmemektedir. Bu sorunu çözmek için

tehlikeli atık sahaları kurulana ve devreye girene kadar belediyelerin evsel atık sahalarına döküm
kumu ve cüruflarının atılmasına, terk edilmiş maden veya taş ocaklarında bulunan çukur alanların
atık döküm kumu ile doldurulup ağaçlandırılmasına, Çimento sanayiinde, yol inşaatlarında ve
prefabrik yapı elemanları imalatında ham madde olarak kullanılmalarına izin verilmelidir.
Madencilik sektörü de, yeni yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, sektör temsilcileri tarafından
incelenerek 2006/21 sayılı AB Direktifinin temel prensiplerine aykırı olmayan ve geçici bir
dönemde uygulanacak alternatif bir yönetmelik taslağı metni oluşturulmasını ya da Maden Atık
Yönetmeliği çıkana kadar, atıkların nasıl bertaraf edilmesi gerektiği hususunda ÇED sürecinde
karar verilmesini talep etmektedirler. Atık analizi yapabilen akredite laboratuarların eksikliği de
sorun oluşturmaktadır. Sadece TÜBİTAK MAM laboratuarlarının ve az sayıda özel laboratuarların
akredite olması nedeni ile analizler uzun süreler almakta ve çok masraflı olmaktadır.
Sorunun çözümü için resmi laboratuarların ve üniversite laboratuarlarının akredite edilmeleri
teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
Sayın Bakanım,
Bakanlığınızın yayınladığı yönetmeliklerle başka kurumların yayınladıkları yönetmelikler arasında
çelişkiler bulunmakta ve bu durum sorunlara yol açmaktadır. Yönetmelikler arasındaki bu
çelişkilerin giderilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi, OSB’lerdeki yapıları yapı denetim şirketleri
denetlemektedir. OSB’lerdeki binalar prefabrik binalardır ve betonarme binalar gibi bir yapı
denetimi gerektirmemektedir. Ayrıca OSB’lerdeki yapı denetim hizmetlerini OSB hükmi şahsiyeti
denetlemekte ve hakedişleri bu denetimler sonunda serbest bırakmaktadır. Diğer bir ifadeyle hem
yapılmayan bir hizmet için fuzuli ücretler ödüyoruz hem de bizim denetlediklerimizden denetim
hizmeti alıyoruz. Bu garip durumu ortadan kaldırmak ve sanayiciyi bu gereksiz mali yükten
kurtarmak için OSB’lerdeki yapıların denetim yetkisi OSB’lere verilmelidir. Sözlerime burada son
verirken sayın Bakanıma teşrifleri nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi saygı ile
selamlıyorum.

