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Sayın Başkan, Sayın Meclis Başkanım, Meclisimizin değerli üyeleri, Değerli basın mensupları,
Odamızın Ocak ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi yönetim kurulu ve şahsım
adına saygıyla selamlıyorum.
Sayın Meclis Başkanım, davetimizi kabul edip Oda Meclisi toplantımıza katıldığınız için size teşekkür
ediyoruz.
Değerli Meclis üyeleri, Ekonomide çalkantılı günler yaşıyoruz. Küresel piyasalarda 22 Mayısta Fed’in
tahvil alımlarını yavaşlatacağı açıklamasıyla başlayan çalkantılar son haftalarda gelişen ülkeler
üzerinde önemli bir baskı yaratmaya başladı.
Mayıs ayında başlayan bu süreçte, gelişen ülkelerden 26 milyar dolar çıktığı tahmin ediliyor. Çıkan bu
sermayenin kısa sürede geri dönmeyeceği de biliniyor. Türkiye de bu gelişmelerden, içerideki siyasi
gelişmelerin de etkisiyle fazlasıyla payını aldı. Bu süreçte Türkiye’den ciddi bir sermaye çıkışı
yaşanmadıysa da gelen yabancı sermayede bir azalma başladı. Bu gelişmelerin sonucunda 28 Ocak
itibariyle TL, son 7,5 ayda dolar karşısında %25’e euro karşısında ise %30’a yakın değer kaybetmişti.
Borsa İstanbul’daki değer kaybı da %25’lere yaklaşmıştı. Bu gelişmeler sadece Türkiye’yi değil,
Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Rusya gibi diğer gelişen ekonomileri de etkiledi.
Bu çalkantılara birçok merkez bankası faiz artırımlarıyla cevap verirken TCMB farklı bir yol izleyerek
parasal sıkılaştırmayı faiz koridoru, munzam karşılıklar gibi başka araçlarla sağlamaya çalıştı.
Geçen hafta bizim gibi gelişen ülke paraları dolar karşısında ciddi değer kayıpları yaşadı.
Bunun en temel nedeni, hepimizin bildiği gibi, Fed’in bugünkü toplantısından tahvil alımlarında yeni
bir azaltmaya gideceği beklentisinin artmasıdır.
Diğer yandan açıklanan son veriler, Çin’de ekonomik yavaşlamayı teyit etmektedir.
Bu gelişme de emtia ihracatçısı ülkelerin paralarında değer kayıplarına yol açmıştır.
Ayrıca, Arjantin’in sabit kurdan esnek kura geçmesiyle birlikte peso hızla değer kaybetmeye başlamış,
Arjantin ekonomisinin çökme ihtimali de uluslararası yatırımcıları tedirgin etmiştir.
Değerli Meclis üyeleri, Geçen hafta yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında alınan örtük faiz
artırımı piyaslardaki tedirginliği yatıştırmaya yetmemiş dolardaki değer artışı devam etmiştir.
Bu gelişmeler sonucu Para Politikası Kurulu olağanüstü toplantı kararı almıştır.
Gece yarısı gerçekleşen toplantıda piyasanın beklentileri üzerinde bir faiz artışına gidilmiştir.
Para Politikası Kurulu kararlarına göre
gecelik borç verme faizi yüzde 7,75’ten yüzde 12’ye,
borç alma faizi yüzde 3,5’ten yüzde 8’e,
bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma faiz oranı yüzde 6,75’ten yüzde 11,5’e,
politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizi ise yüzde 4,5’ten yüzde 10’a yükseltildi.
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Merkez Bankası karar öncesinde piyasaları yüzde 7’den fonluyordu. Bundan sonra politika faizi
haftalık repo faizi olan %10’dan fonlayacak. Ek sıkılaştırma günlerinde ise faiz %12’ye kadar
yükselebilecek.
Değerli Meclis üyeleri, Merkez Bankası’nın geçen hafta piyasalara yaptığı 4 milyar dolarlık satış
doların yükselişini durduramamıştı. Bu durum diğer gelişen ülke piyasalarını da etkilemiş, güvenli
liman arayışıyla gelişen ülke paraları değer kaybederken gelişmiş ülke paraları değer kazanmıştı.
Türkiye’nin faiz artırım kararının dünya piyasaları üzerindeki etkisi olumlu olmuş, güvenli liman
arayışı durmuş, gelişmiş ülke paraları değer kaybederken gelişen ülke paraları toparlanmıştır.
Faizlerdeki sert artışın kısa vadede TL üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklenmektedir. Nitekim, faiz
artırım kararının ardından dolar ve euroda düşüş gerçekleşmiştir. Ancak, TL’nin orta vadedeki seyrini
risk algısındaki değişmeler ve beklentiler, Fed’in politikaları ve bizim gibi gelişen ülkelerdeki
gelişmeler belirleyecektir.
Kurlardaki gerilemeye rağmen bu trendin devam edip etmeyeceği henüz belli değildir. Diğer yandan
faizlerdeki artış şirketlerimize ek maliyetler getirecektir. Şirketlerin faiz giderlerinin artması, zaten
ortalama %4-5 olan kârları ve özkaynakları eritmektedir. Yüksek faizler yatırım iştahını da olumsuz
etkileyecektir. Bu kısır döngüden çıkmanın tek çaresi verimliliğ artırmak ve inovasyona yönelerek
kârlılık oranlarını yükseltmektir. Faiz artışının büyüme ve istihdam üzerindeki etkisi de olumsuz
olacaktır. Bu şartlarda, 2014 büyümesinin %4’ün bir hayli gerisinde kalma ihtimali belirmiştir.
Değerli Meclis üyeleri, TL’deki değer kaybının aşırı olduğunu, buna piyasalardaki güven kaybının ve
yaşanan gerginliğin neden olduğunu düşünüyorum. Bu şartlar normale döndüğünde ve piyasalarda
güven yeniden tesis edildiğinde TL’nin hızla değerleneceğini ve kurların makul seviyelere geleceğini
düşünüyorum. Ancak, güven bir kez kayboldu mu onu yeniden tesis etmenin çok zor olduğunu da
biliyoruz. Mayıs ayında 112,5 ile tavan yapan reel kesim güven endeksi o zamandan bu yana bir düşüş
trendine girmiş, Ocak ayında 101,4’e kadar gerilemiştir. Tüketici Güven Endeksi de Ocak ayında bir
önceki aya göre %3,5 oranında azalarak 72,4 değerine düşmüştür. Hem reel kesim hem de tüketici
güvenindeki bu düşüş, iç talebi olumsuz etkileyecek, büyüme hızını düşürecektir.
Değerli Meclis üyeleri, Kredi hacmindeki artış yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak, kredi kartlarına
gelen sınırlama ve zayıflayan talebe bağlı olarak enflasyon üzerinde talep baskısının azalacağını
söyleyebiliriz. Diğer yandan artan döviz kurları enflasyon üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Merkez Bankası’nın hesaplarına göre döviz kurunda %10’luk bir artış enflasyonu 1,5 puan
artırmaktadır. Kurlar daha makul seviyelere gelmedikçe enflasyon hedefinin tutması da çok
zorlaşacaktır. Nitekim Merkez Bankası, 2014 için 5,3 olan enflasyon hedefini 6,6’ya revize etmiştir.
Sayın Meclis Başkanım, Ülkemiz bir süredir gerginlik içindedir. Yolsuzluk ve paralel devlet
yapılanması iddiaları ülkemizde tansiyonu yükseltmiş, risk algısını artırmıştır. Küresel piyasalarda
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yaşanan çalkantıların ülkemizde daha fazla hissedilmesinin nedeni budur. Yolsuzluklar ve parallel
devlet yapılanmalarıyla kararlılıkla mücadele edilmelidir. Ancak, bu mücadelede devletin
kurumlarının yıpratılmamasına dikkat edilmeli, kurumlara ve hukuka duyulan güven
zedelenmemelidir. Demokrasimizin temel ilkelerinden olan kuvvetler ayrılığı, kurumların birbirleri
üzerinde üstünlük sağlamak için kullanılmamalıdır. Yolsuzluk ve parallel yapılanmalarla, hukukun
üstünlüğü temelinde mücadele edilmeli, eğer yeni yasal ve Anayasal düzenlemeler gerekiyorsa bu
Meclisimizde azami uzlaşma ile gerçekleştirilmelidir. İçine düştüğümüz gerginlikten ancak demokratik
kurum ve kuralları güçlendirerek çıkabiliriz. Aksi takdirde, toplumsal ayrışmalar derinleşecek, risk
algısı daha da artacaktır. Böyle bir sürecin son on yılda elde edilen kazanımları tehlikeye sürükleme
ihtimali vardır.
Sayın Meclis Başkanım, İş dünyası olarak biz de yargıdan şikayetçiyiz. Davalar çok uzamakta, en basit
davalar bile yıllarca sürebilmektedir. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında mahkemeler, oluşmuş önyargılar
nedeniyle işveren aleyhine sonuçlanmaktadır. Son yıllarda Avrupa’nın en büyük adalet saraylarını
yaptık ama onlar da yetersiz kalmaya başladılar. Tahkim mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle en
küçük uyuşmazlıklar bile mahkemelere düşmekte, mahkemelerin iş yükü artmaktadır.
Mahkeme kararları da yüksek yargıda birikmektedir. Geç gelen adaletin adalet olmadığını, adaletin
hepimize lazım olduğunu unutmadan herkesi tatmin edecek ve yargı sistemindeki, sorunları giderecek
bir yargı reformu acilen gerçekleştirilmelidir.
Sayın Meclis Başkanım,mTıkanan AB müzakerelerinin yeniden başlaması ile birlikte geri plana düşen
AB uyum yasaları üzerindeki çalışmalar hızlandırılmalıdır.mSon on yılda sağlanan ekonomik ve
demokratikleşme başarılarıyla ülkemizin yıldızı dünyada parlamıştır.mBu nedenle Türkiye’nin
dünyadaki imajını zedeleyecek davranış ve söylemlerden kaçınmak büyük önem taşımaktadır.
Bu sürecin bir an önce bitmesini ve gergin ortamın süratle normalleşmesini diliyoruz.
Sözlerime burada son verirken sayın Meclis başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi
saygıyla selamlıyorum.

