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Sayın Başkan, Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Meclis üyeleri, Değerli Basın mensupları,
Odamızın Mart ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu
adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, bizleri kırmayarak Oda Meclisi
toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum.
Değerli Meclis üyeleri,
Ankara'da peş peşe gerçekleştirilen iki terör eylemi ve İstanbul'da turistlere yönelik terör eylemi
yüksek can kayıplarına neden olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına
baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimizin temennisi bu terör eylemlerinin bir daha
tekrarlanmamasıdır. Terör eylemlerinin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Güvenlik
endişesiyle evine kapanan halkımız alış verişten uzak durmuş, turistleri hedef alan terör eylemleri
ülkemize gelen turist sayısında bir düşüşe yol açmıştır. Bu etkilerin uzun sürmeyeceğini ve ekonomi
üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalacağını umuyoruz. Ancak, turizmcilerin yaptıkları tahminler,
bu yıl turizmde kayıpların 12 milyar dolara ulaşabileceğini, hatta aşabileceğini göstermektedir.
Azımsanamayacak olan bu tutar, turizm gelirlerinin üçte birini oluşturmaktadır. Rusya’nın Türk
mallarına koyduğu ambargo ve ortadoğu ülkelerine yaptığımız ihracattaki düşüş de döviz
gelirlerimizde bir düşüşe neden olmuştur. Kolay olmamakla birlikte, bu olumsuzlukları gidermek için
tedbirler alınmalı hem turizm hem de ihracatımız için yeni pazarlara açılım yönünde çabalarımızı
yoğunlaştırmalıyız.
Sayın Başbakan Yardımcım,
Tüketici güveninin düşük seyretmesi, iç talebin de zayıf seyretmesine neden olmaktadır.
Yatırım harcamalarında da düşüş vardır. Ocak ayında yatırım malları üretiminde %0,2, ithalatında
ise %17’lik bir düşüş olmuştur. Hem kredi faizlerinin yüksekliği, hem de bankaların, kredi taleplerine
olumsuz yaklaşması da yatırımları olumsuz etkilemektedir. Kurlardaki artış ve vadelerin uzaması
şirketlerin finansman ihtiyacını artırmaktadır. Bu durumun uzunca bir süre devam etmesi halinde
bundan ekonomik büyümenin ve işsizliğin de olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır. Ekonomiyi içinde
bulunduğu bu zayıf talep koşullarından çıkaracak adımların atılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu
yönden atılması gereken adımların başında faizlerin düşürülmesi gelmektedir. Geçen hafta Merkez
Bankası Para Politikası Kurulu faiz koridorunun üst bandında 0,25’lik bir indirim yaparak üst bandı
%10,75’ten %10,50’ye indirdi. Nereden bakılırsa bakılsın bu faiz indirimi göstermeliktir ve mevduat
ve kredi faizleri üzerinde önemli bir etki doğurmayacaktır. Şu anda piyasaları içinde bulunduğu
durgunluktan kurtarmak için faiz indiriminin en az 1-2 puan olması gerekir.
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Değerli Meclis üyeleri,
Dış gelişmeler, ürettiğimiz malların değerinde dolar bazında düşüşe neden olmaktadır.
Örneğin ihracat fiyatlarındaki düşüş, ihracatın miktar bazında artmasına rağmen toplam ihracatın
değerinde düşüşe yol açmaktadır. TİM verilerine göre ihracatın kilogram değeri 1,60 dolardan 1,10
dolara geriledi. Diğer yandan, Şubat 2015’ten Şubat 2016’ya ihracat kilogram olarak 7,6 milyar
kilodan 9,6 milyar kiloya yükseldi. Buradaki artış %26’yı buluyor.
Buna karşılık ihracat gelirlerindeki artış sadece %3,1 düzeyinde kaldı.
İhracatın kilosu şubattan şubata 1,38 dolardan 1,12 dolara düştü. Bir yılda %18,8 azalma meydana
geldi. Artmasını beklerken kendimizi 1,1 dolara doğru inen ihracat değerinde bulduk. Bu gelişme,
bizim her zaman ifade ettiğimiz bir konuyu tekrar gözler önüne sermektedir. Ürettiğimiz ürünlerin
fiyatlarını kontrol edebilmemiz için yüksek katma değerli, teknolojik ürün ve marka geliştirmek
zorundayız.
Sayın Başbakan Yardımcım,
Son aylarda iflas ertelemelerde bir artış olmuştur. Bazı işletmeler şirket merkezlerini belli illere
naklederek mahkemelerden kısa sürede iflas erteleme kararları alabilmektedir. Bu uygulamalar,
iflas ertelemenin kötüye kullanıldığını düşündürmektedir. Çünkü iflas ertelemeleri, o işletmeyle iş
yapan ve mali yapıları güçlü şirketleri de olumsuz etkilemekte, hatta zincirleme iflas ertelemelerine
yol açabilmektedir. İflas ertelemeleri bankaları da olumsuz etkilemekte, bankaların kredi vermede
isteksiz davranmalarına yol açmaktadır. Bu nedenlerle kuşkulu iflas ertelemeleri yakından
izlenmelidir. Diğer bir konu enflasyonun vergi yükü üzerindeki olumsuz etkisidir. Enflasyon, özellikle
birikimli enflasyon şirketlerimizin mali tablolarını bozarak şirketin mali durumu hakkında yanlış bir
resim vermektedir. Ayrıca, vergiler de enflasyona göre her yıl ayarlandığı için, enflasyon
şirketlerimizin üzerindeki vergi yükünü artırmaktadır. İç ve dış talebin zayıf olması ve yüksek
rekabet nedeniyle şirketlerimizin fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalarak şirket kârlarını
eritmektedir. Ayrıca, enflasyon muhasebesi uygulamasındaki kısıtlar şirket varlıklarının da mali
tablolarda gerçek değeriyle yansıtılmasını engellemekte, bu ise bankalardan kredi almak isteyen
şirketlerin yeterli teminat gösterememesine neden olmaktadır. Bu olgular dikkate alınarak, enflasyon
muhasebesi uygulamasının gözden geçirilerek her yıl enflasyon muhasebesi uygulanmasına imkan
verilmesinin yerinde olacağını düşünüyoruz. Diğer bir konu kârlılık oranlarıdır. İmalat sanayisinde,
özellikle küçük firmalarda kâr oranları düşüktür. Kâr oranlarını yükseltmek, işetmelerimizi büyüterek
ölçek ekonomilerinden yararlanmaları ile mümkündür. Ancak, şirketlerimizi büyütmek sermaye
birikimini gerektirmektedir. Burada küçük işletmeler, kısır bir döngü içindedir.
Kâr oranını yükseltmek için sermaye biriktirmek, sermaye biriktirmek içinse kâr oranını yükseltmek
gerekmektedir.
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Bu kısır döngüyü kırmak için mutlaka yapısal reformlar gerçekleştirilmeli, işletmeler üzerindeki
yükleri azaltacak, büyümeleri önündeki mevzuat engellerini kaldıracak tedbirlerin mutlaka alınması
gerekmektedir. Mevzuatımızda şirketlerin büyümelerini engelleyen birçok yükümlülükler
bulunmaktadır. Bunların başında zorunlu istihdam gelmektedir. Zorunlu istihdamdan vazgeçilmelidir.
İstihdamdan alınan vergiler ve primler gözden geçirilerek, gerekli önlemler alınmak suretiyle, haksız
rekabete yol açan kayıt dışı istihdam ve yabancı kaçak işçi çalıştırılması önlenmelidir. borçların
yeniden yapılandırılmasında da sorunlar yaşanmaktadır. Borçların yeniden yapılandırılmasında
bankaların esnek davranabilmelerine imkan tanınmalı, borçların ödenebilir hale gelmesi dikkate
alınarak, borçlu firmaların risk primleri yükseltilmeyerek kredi maliyetleri arttırılmamalıdır. Karşılıklar
yönetmeliğine göre bankalar kredi verdikleri şirketlerin reytingine göre karşılık ayırmak zorundadır.
Bu karşılıklar kredi maliyetlerini arttırmakta, artan maliyetler de firmalara yüklenmektedir. Aslında
yeniden yapılandırma riski azalttığı halde bankalar yeniden yapılandırmalarda mevzuat gereği risk
primini yükseltmektedir. Artan risk primi de paranın maliyetini arttırmakta, o maliyeti de firmalar
üstlenmektedir. Firmaların yeniden yapılandırma talepleri, sadece borç ödeyememkten
kaynaklanmayabilir. Örneğin yeni yatırım yapacak bir firma da borç yeniden yapılandırması talep
edebilir. Bu nedenle, yeniden yapılandırma bir imtiyaz değil, ticari bir değerlendirme, bir haktır.
Vergi borcu yeniden yapılandırmalarında da sorunlar vardır. Yapılandırma süreleri kısa ve bu
nedenle de taksit ödemeleri yüksek olmalıdır. Ekonomik büyümenin düşük olduğu dönemlerde ise
yeniden vergi borcu yapılandırmalarının vadelerinin uzun tutulmalı taksit ödemeleri tatil edilmelidir.
Sayin Başbakan Yardımcım,
Teşvik sistemi üzerinde çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bu çalışmalarınız hakkında bizleri de
bilgilendirirsenin memnun oluruz. Şimdiye kadar uygulanan teşvik sistemi, işletmelerin kar etmeleri
halinde yararlanılacak nitelikte teşviklerden oluşmaktadır. Bunun yerine işletmelerin kâr etmelerini
sağlayacak bir teşvik sistemi kurgulanmalıdır. Ayrıca teşviklerin rekabeti bozucu olamamasına
dikkat edilmelidir. Daha önceleri uygulanmakta olan yatırım indirimi sistemine yeniden geçilmeli,
bölgesel teşviklerde geri kalmış yörelerde her türlü sanayi yatırımının teşvik edilmesinden
vazgeçilerek eğitim, sağlık ve kültürel yatırımlar gibi bölgenin sosyal altyapısını geliştirecek
yatırımlar ile bölgede bulunan doğal kaynaklarla sanayi ve yüksek işgücüne dayanan ve rekabet
gücünü kaybetmekte olan gelişmiş bölgelerdeki yatırımların buralara taşınmasına teşvik verilmelidir.
Organize Sanayi Bölgeleri yeni düzenlemeler gerektirmektedir. Organize Sanayi Bölgeleri kanunu
geçmiş birikimler dikkate alınarak düzenlenmelidir. Sağlıklı yeni nesil yatırım bölgelerinin
oluşturulması için fiziki planlar ivedilikle tamamlanmalı, ülke sanayileşme stratejisi netleştirilmeli,
stratejiye uygun ve yatırımcıların tercihleri doğrultusunda bölge seçimleri yapılmalıdır. Yeni nesil
OSB’ler arazi temini ve altyapılarla bütünleşmiş olarak yatırımların önünde gitmelidir.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir
Mart Oda Meclisi Toplantısı

29 Mart 2016

4/4

Büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımlar için Türkiye’deki tüm OSB’lerdeki tahsis edilmemiş
araziler, gerçekleştirilecek yatırımın büyüklüğü ile orantılı olarak makul sürelerde işletmeye
geçilmesi şartıyla, yatırımcılara bedelsiz olarak tahsis edilmeli, daha önce bedelli tahsis edilmiş
araziler için ödemeler durdurulmalıdır. Arazi bedelleri altyapı masraflarıyla beraber Organize Sanayi
Bölgesi yönetimlerine ödenmelidir.
Sayın Başbakan Yardımcım,
Ülkemizin yeni bir Anayasaya ihtiyacı vardır. Biz Anayasa’nın üç bölümü olduğunu düşünüyoruz.
Birincisi devletin iç işleyişini düzenleyen hükümlerdir. Bu boyut vatandaşı fazla ilgilendirmemelidir.
İkinci bölüm devletin vatandaşa nasıl baktığı, ona ne haklar tanıdığı, onun saygınlığını nasıl
koruduğudur.Üçüncü bölüm, vatandaşın haklarını korumak için yargıyı nasıl tasarladığıdır. Bu
nedenle hukuk reformu, yeni Anayasamızın en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır.
Yapılması gereken yapısal reformlarda vergi mevzuatı ön sıralarda yer almaktadır. Vergi sistemini
karmaşık hale getiren istisna ve muafiyetler yeniden düzenlenmeli, vergi sistemi basitleştirilerek,
günümüz şartlarında uygulanamayan vergiler kaldırılmalıdır.
Şirketlerin vergiden düşebilecekleri harcamaları genişletilmelidir. Enflasyonun yüksek olduğu
dönemlerde peşin verginin bir mantığı vardı. Ancak enflasyonun uzun süredir tek hanelerde
seyrediyor olması son yıllarda üst üste yaşanan küresel krizlerde şirketlerin bir dönem kar ederken,
bir dönem zarar etmesi peşin vergiyi anlamsız kılmış, zarar dönemlerinde işletmelere yük olmaya
başlamıştır. Vergi borcu yapılandırmalarında genel ekonomik şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Kamyon, kamyonet gibi araçların üzerine yapılan çöp toplama ve süpürme gibi ekipmanlara ÖTV
uygulanmamalıdır. Ticari sözleşmelerde özellikle Damga Vergisi ilave yük oluşturmaktadır. BSMV
ve Damga Vergisi kaldırılmalıdır. Farklı oranlarda KDV uygulamasından vazgeçilmelidir. Gıda, iş
makineleri, tarımsal araç gereç ve sağlık sektöründe indirimli KDV uygulanmaktadır.
Bu işletmeler bütün girdilerini %18 KDV ile alıyorlar ama satarken %8 veya daha düşük KDV ile
satıyorlar. Aradaki KDV yükü işletmenin sırtında kalıyor ve ancak 16 ayda iade alınabiliyor.
Bugün birçok işletmenin sermayesinden çok KDV alacağı birikmiş durumdadır. Ayrıca, aynı grup
ürünler ithal edilir ise alış ve satış KDV’lerinde fark bulunmamasından dolayı yerli üretici aleyhine bir
başka olumsuzluk ortaya çıkarmaktadır.
Sayın Başbakan Yardımcım,
Yapısal reformlar hakkındaki hassasiyetinizi biliyor, sizin bu yöndeki çabalarınızı yakından takip
ediyor ve takdirle karşılıyoruz. Sözlerime burada son verirken bir kez daha sayın Başbakan
Yardımcımıza teşrifleri için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

