1/14

Sayın Başkan,
Değerli Meclis üyeleri,
2016 yılında bir milletin başına gelebilecek en ağır acıları çektik
2017’nin çok daha huzurlu ve mutlu geçmesini diliyor, yeni
yılınızı bugünden kutluyorum.
Değerli Arkadaşlarım
Bugün sizlere 2016’nın çok kısa bir özetini yapacağım izninizle
2015’te Rusya ile ilişkilerimiz gerildi biliyorsunuz uçak olayı
nedeniyle.
2016’da bunun etkilerini mal ihracatında ve turizm gelirlerinde
net olarak hissettik.
Suriye’de dinmek bilmeyen kan hala akmaya devam ediyor.
Bir taraftan kardeşlerimizin acılarını birlikte yaşıyoruz,
bir taraftan önemli bir ticaret ortağımızı kaybetmenin ve körfez
ülkelerine ulaşım yolunun kapanmasının yükünü çekiyoruz.
Bunun yanında ülkemizde 3 milyona yakın Suriyeli kardeşimizi
misafir ediyoruz.
İçeride çok üzücü ve şerefsizce düzenlenen terör saldırıları
oldu.
Gerek PKK, gerek DAEŞ kalleşçe saldırılar yaptılar, canlarımıza
kıydılar.
Belki seçim yapılmadı ama bir hükümet değişikliği yaşadık.
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Bu da önemli bir makas değişikliği oldu.
Herşeyden önemlisi 15 Temmuz gibi,bir gecede,
unutulmayacak bir alçaklık ve gururu bir arada yaşadık.
İçimize işlemiş ve bedenimizi tepeden tırnağa sarmış bu habis
urla,
bu alçaklık ile mücadele etmeye devam ediyoruz.
Arkadaşlar, bunlar başka bir ülkede yaşansaydı o ülke ne hale
gelirdi?
Ya da şunu soralım kendimize,
bunlar 90’lı yıllarda Türkiye’de yaşansaydı neler olurdu?
Biz tüm bunlara rağmen güzel ülkemizde gururla yaşamaya,
gururla çalışmaya, gururla üretmeye devam ediyoruz.
Sanayicilik bir tutkudur.
Evet biz sanayiciyiz ve biz tutkuluyuz.
Biz ülkemize hastayız, üretmeye tutkuluyuz, değer yaratmaya
hastayız.

3/14

Değerli Meclis üyeleri,
3’üncü çeyrekte ekonomiküçüldü.
Varsın küçülsün! Biz neler gördük?
Bir rakam bizim moralimizi mi bozacak?
HAYIR. Dimdik ayaktayız, çalışmaya devam ediyoruz.
İstihdama ve üretmeye devam ediyoruz.
27 çeyrektir büyüyen ekonomi 2009 yılından beri ilk kez
küçüldü.
Az önce saydığım onca tehdide onca zorluğa rağmen
büyümemizi bekleyen var mıydı?
Küçüldüğümüz ne? Yüzde 1.8.
Bunca alçaklığa rağmen bu kadar az küçülen bir ekonomimiz
varsa,
yapmamız gereken, başımızı göğe kaldırmak,
şükretmek ve “Bismillah” deyip kaldığımız yerden devam
etmek.
Küçülmeyi irdeleyelim…
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TCMB geçtiğimiz günlerde Reel kesim güven endeksini açıkladı
%95.8’den %84.2’ye geriledi. Detaylarına bakarsak;
GRAFİK 1
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Çalışan İstihdamı
Çalışan istihdamı
azalır.
9%
Çalışan istihdamı
artar.
16%

Çalışan istihdamı
aynı düzeyde kalır.
75%

GRAFİK 2

Sektörün Gidişatı %
Azalır.
24%

Bir ay öncesine göre
sektördeki gidişat iyi
ya da aynı
düzeydedir.
76%

GRAFİK 3
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Üretim
Azalacak.
21%

Gelecek üç ayda
üretim artacak veya
mevcut seviyeyi
koruyacak.
79%

GRAFİK 4

Yurtiçi Siparişler
Azalacak.
23%

Yurtiçi siparişler
artacak veya aynı
düzeyde devam
edecek.
77%

GRAFİK 5
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Yurtdışı Siparişler
Azalacak.
17%

Yurtdışı siparişler
artacak veya aynı
düzeyde devam
edecek.
83%

GRAFİK 6

Yatırımlar
Azalacak.
21%

Yatırımlar artacak
veya aynı düzeyde
devam edecek.
79%
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Aslında kötümser değiliz.
Biz dert yakınan değiliz.
Biz sanayiciyiz, biz bu milletin işleyen çarklarıyız.
Bize durmak yok demeye gerek yok,
biz zaten durmadan çalışmaya devam eden,
milletimize çalışarak yol gösteren bir camiayız.
Biz Cumhuriyetin kalbinin attığı yerde, işleyen çarkların, tüten
bacaların sahibi olan 8 binden fazla sanayiciyiz.

Değerli Dostlarım
Bu konuya girmek istemiyordum ama
Büyüme deyince aklıma geldi
Bir parantez açıp konuya geri döneceğim
Milli gelir hesaplarında bir revizyon yapıldı biliyorsunuz bu ay.
TÜİK yeni rakamlar açıkladı eskilerini güncelledi.
Bazıları diyor ki: “Bu göz boyamak için yapılan bir makyaj”
Bazıları diyor ki: “Bunun zamanlaması yanlış, küçülme yaşandığı
bir dönemde yapılmaması gerekirdi”.
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Bunların hiçbirine itibar etmeyin, hepsi yanlış
Doğrusu ne?
TÜİK bunu tek başına yapmadı.
AB muhasebe sistemine uyum amacıyla yapılan bir düzenleme
yaptı
Yani AB ne yapıyorsa biz de onu yaptık.
Çalışmalarına 2010 yılında başladı
AB 2014 sonunda geçti. Biz 2016 sonunda geçtik.
Kaldı ki 2016’nın 3. Çeyreğinde bu yeni sisteme geçileceği
önceden belliydi

Bazıları sırf muhalefet olsun diye ortaya çıkıp konuşuyor.
İşin doğrusunu bilelim, hatalı bir uygulama varsa yine
eleştirelim
Ama sırf eleştirmek için kurumları zedelemeyelim.
Küçüldük mü evet küçüldük.
Buna rağmen 2016’yı %3’lük bir büyüme ile kapatacağız.
Şimdi artık önümüze bakacağız, ayağa kalkıp devam edeceğiz.
Şimdi 2016 mevzuuna geri dönelim
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Yaşanan zorluklara rağmen
hükümetimiz tarafından çok sayıda destek ve reform başlatıldı.
Başbakanımız Binali Yıldırım’ın açıkladığı EKK kararları bize
moral verdi.
En büyük sıkıntımız likidite ve finansa erişim değil mi?
Bakın kredilerle ilgili 4 kritik gelişme var.
Bir kredi garanti fonunun genişletilmesi
Kredi Garanti Fonu’nun sağlayacağı kefalet desteğinin
kredi hacminde ciddi artışlara yol açmasını bekliyoruz.
20 Milyar TL Hazine Teminatına ek 250 Milyar TL kredi hacmi
oluşturuluyor. KGF %85’e kadar teminat veriyor, bankanın riski
%15 ile sınırlı.
İki, nefes kredisi
ASO olarak 500 üyemize 100’er bin TL; toplamda ise
üyelerimize 50 milyon TL “Nefes Kredisi” kullandıracağız.
Kredi Garanti Fonu teminat desteği ile
Ziraat Bankası ve Denizbank kanalıyla kullandırılacak olan
krediler için
cirosu 40 milyon TL’den az ve
çalışan sayısı 250’yi geçmeyen ASO üyesi KOBİ’ler
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önce Oda’ya müracaat ederek faaliyet belgesi alacaklar.
Bankaya müracaat edecekler;
müracaat olumlu sonuçlanırsa
yıllık %9.90 faiz
yararlanabilecek.

oranı

ile

12

ay

taksitli

krediden

Üç, KOSGEB kredileri
KOSGEB aracılığıyla küçük işletmelere ilk yılı ödemesiz üç yıllık
50 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Üyelerimiz buna
başvurdular ve 2017’de de devamı gelecek.

Dört, EXİM kredileri
Biliyorsunuz EXİM kefaleti yüzde 100’e çıkıyor aracı banka
kalkıyor. Bu konu da yeni adımlar da geleceğini duyuyoruz.
Ayrıca 2017’nin ilk üç ayında yapılması gereken SGK primlerinin
yılın son üç ayına ertelenmesi de nakit sıkıntısını hafifletecek
kararlar.
İnşaat işlerinde KDV iadesi yapılacak olması da yatırım
maliyetlerini düşürerek yatırımların hızlanmasını destekleyecek.
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ASO
olarak
uzun
süredir
değişiklik yapılmasını
önerdiğimiz bankacılık sektörünün reel sektör kredilerinin
yeniden yapılandırması için yetki ve imkân verecek karşılıklar
kararnamesinin bu paketin içinde yer alması da bizi memnun
etti.
Ancak eksiklikler var, sicili bozulmamış temerrüde düşmemiş
kredilerde de takipteki müşterilere atılmadan karşılıkları
artırılmadan yapılandırma yapılabilmelidir.
Bunun için de karşılıklar kararnamesinden ayrı olarak Krediler
Yönetmeliğinde tadilat yapılmalıdır.
Peki biz özetle bu yıl ASO olarak ne yaptık?
53. yılımızı geride bırakırken üye sayımız 8158’e ulaştı.
2016’daki faaliyetlerimizde temel hedefimiz
Ankara’nın yüksek teknoloji merkezi haline getirilmesi idi.
Çok sayıda şirketimiz büyük başarılar kazanıyor.
Sadece ulusal değil uluslararası alanda yankılanan başarı
örneklerimiz giderek artıyor.
Ülkenin en köklü, en yenilikçi şirketlerine ev sahipliği yapıyoruz.
Girişimci bilgi sistemi verilerine göre ülkemizdeki yüksek
teknoloji ürünlerin %20’sini sizler üretiyorsunuz.
53 yıllık birikim ve altyapımız ile üyelerimizden gelen görüş ve
önerileri
65. Hükümetimize ilettik.
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Bunların bir kısmının
memnuniyet duyuyoruz.

hayata

geçirilmesinden

büyük

Sanayicilerimiz lehine yapılan düzenlemelerin ve yapısal
reformların devamını umuyoruz.
Nitekim EKK da karara bağlanan ve Türkiye’yi
doingbusinesskriterlerinde yukarı sıçratacak kararlarında
hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.
2016 yılında projelerimize devam ettik, yenilerini gündeme
aldık.
Halen






ulusal ve uluslararası düzeyde devam etmekte olan 7,
tamamlanmış olan 2,
başvurusu kabul edilmiş olan 2,
sözleşme aşamasında olan 1, ( 36 Milyon TL)
taslak aşamasında olan 2 projemiz var.

Ayrıca, ASO Teknopark A.Ş. Teknoloji Geliştirme Bölgesine
alanilavesi için 1.OSB’de ki yurt binasının tadilatı ve bürokratik
işlemleri bitmek üzere.
Üyelerimizin uluslararası pazarlara açılmalarını sağlamak
amacıyla,
Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya’da
4 uluslararası fuara katılım sağladık;
Mozambik, Güney Afrika, Belçika, İtalya, Umman, Kuveyt,
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Katar, Fransa, Kenya
heyetlerimiz katıldı

ve

Tanzanya’ya sektörel ticaret

Diğer taraftan, üyelerimizin beceri ve kapasitelerini geliştirmek
üzere 24 eğitim programı düzenledik.
Etiyopya’dan Rusya’ya, İran’dan Kolombiya’ya, Tayvan’dan
Almanya’ya onlarca heyet ağırladık. Üyelerimizin sorunlarına
çözüm üretmek için bürokrasinin en alt kademesinden
Başbakanımıza kadar hepsinin kapısını çaldık. Gerek firma
bazında gerekse sektörel sorunlarımızın birçoğuna çözüm
ürettik üretmeye de devam edeceğiz.
Değerli Arkadaşlarım
Biz giderek büyüyen, giderek güçlenen bir aileyiz.
Acı günlerimiz tatlı günlerimiz oluyor.
Yanlışlarımız da var doğrularımız da
Ama gün yanlışlara değil doğrulara odaklanmanın günü
Gün ayağa kalkıp geriye bakmadan çalışmanın günü
Allah milletimize bir daha 15 Temmuz gibi bir gün yaşatmasın
Ülkemizi çok seviyoruz ülkemiz için üretiyoruz ve üretmeye
devam edeceğiz. Bizim Suriyeliler gibi Iraklılar gibi diğer zorda
kalan milletler gibi sığınacak bir yerimiz yok bu memleket bizim
ve bütün gücümüzle sahip çıkacağız.
Allah bize 2016’da yaşadığımız acıları bir daha yaşatmasın
2017’de daha çok çalışacağız. En kötüyü geride bıraktık…
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Hepinizin, ailelerinizin, çalışanlarınızın yeni yılını şimdiden
kutluyorum

