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Sayın Başkan,Cumhuriyet Halk Partisinin değerli genel başkanı,Değerli Meclis üyeleri,Basınımızın seçkin
temsilcileri,Hepinizi, şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum.
Sayın Genel Başkanım,
Davetimizi kabul ederek Oda Meclisi toplantımıza katıldığınız için size teşekkür ediyor, tekrar hoşgeldiniz
diyorum.Son olarak Odamızı 25 Ocak 2006’da ziyaret etmiştiniz.Bundan sonra arayı bu kadar uzatmayıp daha sık
biraraya gelmemizin doğru olacağını düşünüyorum.
Değerli Meclis üyeleri,
Biraz önce 2009 yılı son çeyreğinde ekonominin yüzde 6 büyüdüğü açıklandı. Böylece 2008’in son çeyreğinde
küçülmeye başlayan ekonomi dört çeyrekten sonra yeniden pozitif büyümeye geçti. Ekonomi yıllık bazda ise 2009
yılında yüzde 4,7 küçüldü. Bu küçülme beklentilerden daha iyi oldu.
Sayın Genel Başkanım,
Ekonomik kriz sanayimizi çok olumsuz etkilemiştir. 2009 yılında toplam sanayi üretimi yüzde 9,5, imalat sanayii
üretimi ise yüzde 10,8 küçülmüştür. Toplam sanayi üretimi, Ocak ayında meydana gelen yüzde 12,1’lik artışa rağmen
kriz öncesi seviyelerine ulaşamamıştır. Ocak ve Şubat ayında yüzde 67,8 olan kapasite kullanım oranı, Mart ayında
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak yüzde 67,9’e yükseldi. Bu kapasite kullanım verileri de sanayideki
canlanmanın bir türlü momentum kazanamadığını göstermektedir. Ocak ve Şubat aylarında yüzde 67,8 olan imalat
sanayiinde kapasite kullanım oranı Mart ayında yüzde 67,9 olmuştur.
Bu kapasite kullanım oranlarıyla ekonomide hızlı bir toparlanma beklemek aşırı iyimserlik olur.
Sayın Genel Başkanım,
Çok iyi bildiğiniz gibi Aralık döneminde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 361
bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti.
Genç nüfusta işsizlik ise 1,9 puan gerileyerek yüzde 24,1 oldu. Bunlar kayıtlı işsiz sayıları. Kayıtdışı işsizleri de hesaba
katarsak işsizliğin çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu oranlar bugün ülkemizdeki en temel sorunun işsizlik
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle işsizliği azaltmak, önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarının birinci önceliği
olmalıdır. İşsizlerin yüzde 10’unu ilk kez iş arayanlar oluştururken, yüzde 41'i hizmetler, yüzde 22’si sanayi, yüzde
17’si inşaat, yüzde 8’ini tarım sektöründe çalışmış olanlar oluşturmaktadır. Bu oranlar, işsizlikle mücadelede sanayi
sektörünün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Biz, istihdamı artırmak için işe almanın ve işten çıkarmanın
maliyetlerinin düşürülmesi ve işgücü piyasasının daha da esnekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşten çıkarma
maliyetlerinin önemli bir bölümünü kıdem tazminatı oluşturmaktadır. Reel sektör üzerinde altından kalkılamayacak
bir kıdem tazminatı yükü birikmiştir. Biz, yıllardır kıdem tazminatı sisteminde bir reform yapılmasını ve kıdeme hak
kazanmak için çalışılması gereken sürenin uzatılarak kazanılan kıdemin düşürülmesi ve bir Kıdem Tazminatı Fonu
kurulması gerektiğini düşünüyor ve bu düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu önerimize sendikaların karşı
çıktığını biliyoruz. Ancak, mevcut kıdem tazminatı uygulaması çalışanlara yeterli güvence sağlamadığı gibi iş barışını
da olumsuz etkilemektedir. Mevcut kıdem tazminatı uygulaması, işgücü maliyetlerini yükselterek rekabet gücümüzü
olumsuz etkilerken, yeni işe almaları da güçleştirerek işsizliğin azalmasını engellemektedir. Mesleki teknik eğitimin
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da işsizlikle mücadelede büyük önem taşımaktadır. Ancak, maalesef bu konu da
siyasallaşmıştır ve gerekli tedbirlerin alınması gecikmektedir.
Sayın Genel Başkanım,
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Asgari ücret komisyonu brüt asgari ücretin 2010 yılının ilk yarısında yüzde 5,2, ikinci yarısında ise yüzde 4,3
artacağını açıkladı. Buna göre 2010 yılında brüt asgari ücretteki yıllık artış yüzde 9,74 olacak. 2010 yılının ilk
yarısında brüt asgari ücret 729, ikinci yarısında ise 760 liraya, net asgari ücret ise yılın ilk yarısında 577,
ikinci yarısında ise 599 liraya yükselecek. Bu artışla birlikte asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ulaşım
ve yemek masraflarıyla birlikte 1200 lirayı buluyor. Bu asgari ücret gelişmiş bölgelerimiz için az gelişmemiş
bölgelerimiz için yüksektir. Biz bu nedenle yıllardır bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesini savunduk.
Bölgesel asgari ücret uygulamasıyla bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları azalacak, rekabet gücümüz artacak,
kayıtdışı istihdam azalacak ve istihdam artışı sağlanacaktır. İşsizliğin yüzde 14’lere dayandığı ve uzunca bir
süre buralarda kalmasının beklendiği bir dönemde bölgesel asgari ücret uygulaması önerimizi bir kez daha
tekrarlıyoruz
Değerli Meclis üyeleri,
Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında ihracatımız yüzde 23, ithalatımız ise yüzde 30 azaldı. 2010 yılında ise
dünyadaki toparlanmaya bağlı olarak ihracatımızda bir artış bekliyoruz. Ancak, Ocak ayındaki ihracat verileri bizi
hayal kırıklığına uğratmıştır. Ocak ayında, 2009 yılının aynı ayına göre ihracat binde 3 azalarak 7,9 milyar dolar,
ithalat ise yüzde 24 artarak 11,5 milyar dolar olurken dış ticaret açığı yüzde 161 artarak 1,4 milyar dolardan 3,6
milyar dolara yükseldi. İhracat artışının sınırlı kalmasında başlıca pazarımız olan AB’deki ekonomik toparlanmanın
yavaşlığının yanı sıra TL’nin değerlenmesinin de etkisi vardır.
TL’deki değerlenme esas olarak küresel likidite koşullarından kaynaklanmaktadır. Ancak, Merkez Bankası’nın
TL’deki değerlenme karşısında hareketsiz kalmasını da doğru bulmuyoruz. TL’deki değerlenme, ihracat artış hızını
frenlerken, ithalatı daha cazip kılmakta bu da en çok ara malı üreten sektörleri olumsuz etkilemektedir. Hatırlanacağı
gibi, küresel kriz başladığında Merkez Bankası döviz tevdiat hesaplarındaki karşılık oranını yüzde 11’den yüzde 9’a
çekerek bankalara 2,5 milyar dolarlık bir likidite sağlamıştı.
Şimdi, bu karşılık oranının yeniden yüzde 11’e çekilmesinin TL’deki değerlenmeyi frenleyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca
Merkez Bankası, KOBİ’lere açtıkları kredilere oranlı olarak bankaların Türk Lirası Mevduatlardaki munzam
karşılık oranlarını düşürerek reel kesime kredi açılmasını destekleyebilir.
Burada, yeri gelmişken Eximbank’a hala bir genel müdür atanmadığını da belirtmeliyim. Bazılarınızın “Eximbank’a
yeni genel müdür atansa ne olur. Eximbank zaten birşey yapmıyordu” dediğinizi duyar gibiyim.
İşte tam da bu nedenle Eximbank’a, bankayı etkin bir biçimde çalıştıracak bir Genel Müdür atanması büyük önem
kazanmaktadır. Ekonomi yönetimi bu konuda daha fazla gecikmemelidir.
Değerli Meclis üyeleri,
Biz yeni teşvik sisteminde OSB’lere yer verilmemiş olmasının büyük bir eksiklik olduğunu söylüyor ve bu konuda
gerekli düzeltmelerin yapılacağını umuyorduk.
Gelişmeler ise bu beklentilerimizin tam tersi yönünde oluyor. Hatırlanacağı gibi, Maliye Bakanlığının OSB’leri vergi
mükellefi olarak değerlendirerek 5 yıllık vergi borcu çıkarmıştı. Biz bu konuyu Maliye Bakanımızla konuştuk ve o da
sorunun çözümü için talimat verdiğini belirtti ancak bu konuda hala bir gelişme olmadı. Biz sağlıklı, çevre dostu bir
sanayileşme için OSB’lerin teşvik edilmesini, hatta şehir içinde dağınık olarak faaliyet gösteren işletmelerin OSB’lere
taşınmasının teşvik edilmesini isterken Maliye aldığı bu kararla adeta OSB’leri cezalandırmaya çalışmaktadır.
Sayın Genel Başkanım,
Kredi kanallarının, özellikle KOBİ’ler için hala tıkanık olması ekonomideki toparlanmanın çok yavaş olacağı
şeklindeki endişelerimizi artırmaktadır. KOBİ kredileri 2009 yılında yaklaşık yüzde 6 azalmıştır.
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Bankalar, büyük işletmelere düşük faizlerle kredi verirken KOBİ'lere kredi vermemekte, kredi verseler bile
çok yüksek faizler talep etmektedir. KOBİ'lere kredi açılmadıkça, sanayide güçlü ve yaygın bir toparlanma
beklemek aşırı iyimserlik olur. Bu nedenle bankaların KOBİ'lere kredi açmak için öne sürdükleri şartları
yumuşatmaları ve KOBİ kredilerinin yeniden yapılandırılmasında daha esnek bir tavır sergilemeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde sanayimizdeki kan kaybı 2010 yılında da hızlanarak devam edecektir.
Sayın Genel Başkanım, Ekonomik krizin reel sektör üzerindeki maliyetini azaltmak için ekonomi yönetimine bir çok
önerimiz olmuştu. Ekonomi yönetimi bu önerilerimizden bazılarını kabul ederek uygulamaya koymuştu. Bu nedenle
de Hükümete teşekkürlerimizi her fırsatta dile getirdik. Ancak, henüz değerlendirilmemiş bazı önerilerimizi size de
arzetmek istiyorum. Kamuya olan vergi ve SSK borçlarının; uygun vade ve faizlerle yeniden yapılandırılması, yeniden
yapılandırılan borçların ödeme dilimlerinde ağırlığın ileri dönemlere itilmesi ve borçların gecikme faizlerinin
Hazine’nin borçlanma faizleri kullanılarak yeniden hesaplanması yerinde olacaktır. Başta Hastane, Belediye ve
Üniversiteler olmak üzere kamu kuruluşlarının özel sektöre olan borçlarının ya hemen ödenmesi ya da diğer kamu
alacaklarına mahsup edilmesi reel sektöre nefes alma imkanı verecektir. Küresel kriz iç pazarın önemini daha da
artırmıştır. İç pazarımızı kıskançlıkla korumak zorundayız. DMO alımlarında sadece yerli mallar seçilmeli, İller
Bankası da sadece yerli mal alımlarını kredilendirmeli, kamu alımlarında eşik değerin altındaki ihalelere yabancıların
katılmasına izin verilmemelidir. Piyasa gözetim ve denetimini etkinleştirmek için Odalara, akredite laboratuarlara
iletmek amacı ile numune alma yetkisinin verilmesi, Gümrüğe terkedilen malların tekrar satışında güvenli mal olup
olmadığı tetkik edilmeden tekrar satışına izin verilmemesi yerinde olacaktır. Ayrıca KOBİ birleşme teşvikleri süresi en
azından 2010 yılının sonuna kadar uzatılmalıdır. Özetle, ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve işsizliğin sosyal
maliyetlerini düşürmek için ekonomik politikalarda reel sektöre öncelik verilmelidir. Daha da önemlisi,
gerçekleştirilecek yapısal reformlar reel sektör üzerinde yoğunlaşmalıdır. Reel sektörün rekabet gücünü
artıracak, ülkemizde iş yapma ortamını iyileştirecek, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın önünü açacak
yapısal reformlar mutlaka gerçekleştirilmelidir. Dünya Bankası’nın İş ve Yatırım Ortamı 2009 raporunda 63’üncü
sırada yer alan Türkiye 2010 raporunda 10 sıra birden düşerek 73’üncü sıraya geriledi. Bu gerilemenin temel nedeni
reform sürecine ara vermek, iş ve yatırım ortamını iyileştirecek reformları yapmamak. Diğer ülkeler bizden daha hızlı
reform yaptıkları için geride kaldık. Bu nedenle iş ve yatırım ortamını geliştirecek yapısal reformlara başta işgücü
piyasası olmak üzere bir an önce hız vermek gerekmektedir. Mecliste bekleyen Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve
Hukuk Muhakemeleri Usul Kanununun bir an önce Meclisten geçmesi gerekmektedir. Bu konuda iktidar ve
muhalefetin birlikte hareket etmesini engelleyecek hiç bir şey yoktur ve bu işbirliğinin örnekleri geçmiş yıllarda
görülmüştür. Ancak, siyasi tartışmalar arasında ne yazık ki sıra bir türlü ekonomiye gelmiyor.
Sayın Genel Başkanım,
Anayasada değişikliklerin yapılması gerektiği konusunda toplumda bir fikir birliği oluşmuştur. Fikir ayrılıkları bu
değişikliklerin nasıl olması gerektiği konusundadır. Biz, iktidar ve muhalefet partileri arasında derin fikir
ayrılıklarının olduğunu görüyor ve bunu da normal karşılıyoruz. Çünkü, siyasette fikir ayrılıklarının olması doğaldır.
Ancak, bu fikir ayrılıklarının toplumda bir kutuplaşmaya yol açmaması gerekmektedir. Bu nedenle, Anayasa
değişikliğinin en geniş bir uzlaşmayla gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm taraflar
üsluplarına dikkat etmelidir. Siyasi gerginlikler, ekonomide belirsizliği artırmakta ve reel kesim ve tüketici güvenini
olumsuz etkilemektedir. Eski yönetim kurulu başkanımız Zafer Çağlayan sık sık “filler sevişir çimler ezilir, filler
dövüşür çimler ezilir” derdi. Umarız yine ezilmeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, sayın Genel
Başkanıma Oda Meclisi toplantımıza katıldığı için bir kez daha teşekkür ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.

