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Sayın Valim, 

Sayın Büyükelçim, 

Sayın Başkonsoloslar,  

İstanbul Sanayi Odası Meclisimizin Değerli Üyeleri ve  

Kıymetli Misafirler, 

 

Sözlerime başlarken “Yeni Yıl Resepsiyonumuza” göstermiş 
olduğunuz katılımdan ötürü teşekkür ediyor, sizleri İstanbul 
Sanayi Odası adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş 
geldiniz. 

 

Türkiye’nin en köklü ve en güçlü sivil toplum kuruluşlarından 
birisi olan İstanbul Sanayi Odası olarak, İstanbul’da bulunan 
yabancı temsilciliklerle işbirliği içinde çalışmaya büyük önem 
veriyoruz.  

 

Bu çerçevede 2014’te İstanbul’da bulunan yabancı 
temsilciliklerle bir toplantımızda beraber olmuştuk ve bunun 
tekrarını arzuladığımızı söylemiştik. Bugün bu arzumuzu 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni bir yılın 
başında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugünkü değerli 
katılımınız bizlere güç ve heyecan veriyor.  

 

Bu güç ve heyecan, İstanbul Sanayi Odası’nın bugünü ve 
yarınları için son derece anlamlı. Türkiye’de adeta reel 
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sektörün kalesi konumunda bulunan İstanbul Sanayi Odası’nın 
gücü, rolü ve işlevi geçmişten bugüne giderek artıyor.  

 

Bugün yaklaşık 18.300 üyesiyle İstanbul Sanayi Odası Türkiye 
sanayi sektörü üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor. 
Ülke ihracatında, ithalatında, yaratılan istihdamda, ödenen 
vergilerde İSO üyeleri önemli bir paya sahip.  

 

Bu özelliklere sahip olan İSO üyelerinin, ülkemizin dış 
ekonomik ilişkilerinde de önemli bir ağırlığının olduğunu 
belirtmek istiyorum. Bir sayıyla somutlaştıracak olursam: İSO 
olarak beş kıtadan, toplam 74 ülkeden 600’ün üzerinde 
uluslararası sermayeli üyemiz bulunuyor. Bütün üyelerimizin 
uluslararası rekabet gücünü desteklemek doğrultusunda, 
küresel gelişmeleri takip eden ve uluslararası işbirliklerine 
önem veren bir vizyonu benimsediğimizi de burada bir kez 
daha özellikle belirtmek istiyorum.     

 

Sayın Başkonsoloslar  

 

2017’nin ilk günlerinde geriye dönüp 2016’ya şöyle bir bakacak 
olursak: Terör belası dünya ve ülkemiz gündeminin ilk 
sıralarında yer alıyor. Terör, dünya genelinde hissedilen bir 
tehdit haline gelmiş bulunuyor. Son zamanlarda Türkiye, 
Almanya, Belçika, ABD, Fransa, Pakistan, Irak gibi bir dizi 
ülkede büyük çaplı, kanlı terör saldırıları yaşandı. Bütün bu 
terör saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. 
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Sınır tanımayan ve hedef ayırt etmeyen terörün son 
kurbanlarından birisi de diplomasi dünyasının sevilen ve 
sayılan isimlerinden, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sayın 
Andrey Karlov oldu. Dünyadaki tüm terör kurbanlarına 
Allah’tan rahmet, başta Sayın Büyükelçi’nin ailesi ve diplomasi 
dünyası olmak üzere tüm terör mağdurlarının ailelerine sabır 
diliyorum.  

 

İstanbul’da asayiş ve güvenliğin sağlanması hususunda takdire 
şayan bir özveri eşliğinde büyük çaba sergileyen, başta Sayın 
Valimiz Vasip Şahin olmak üzere tüm emniyet güçlerimize ve 
yetkililere de teşekkür ediyorum.    

 

Terör, tekrar vurgulayacak olursam küresel bir nitelik 
kazanıyor. Bu noktada ekonomiyi ve hayatı doğrudan etkileyen 
bir kavrama dikkat çekmek istiyorum: Terör endişesinin bir 
“korku çağına” neden olduğu tartışılıyor. Dünyanın birçok 
yerinde insanlar başkalarından daha çok şüpheleniyor. Sözü 
edilen korku çağı, tüketimi, ticareti, toplumsal ilişkileri, iletişimi 
ve üretimi olumsuz etkiliyor. Geleceğe yönelik bir kaygı ve 
güvensizlik duygusu da bu olumsuz gelişmeye eşlik ediyor.  

 

Küreselleşen terörün bütün olumsuz etkilerine karşı ancak ve 
ancak uluslararası işbirliklerini güçlendirerek mücadele 
edilebileceğine yürekten inanıyorum. Bu mücadelede sadece 
devletlere rol düşmüyor. Bütün aktörlerin, kendi faaliyet 
alanlarında uluslararası temaslarını artırarak bu kritik sürece 
katkı sağlaması gerekiyor. İşte bugünkü birlikteliğimizin, böyle 
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bir işbirliği ve dayanışmayı destekleyeceğini burada özellikle 
vurgulamak istiyorum.  

 

Sayın Başkonsoloslar ve Değerli Misafirler, 

2016, bütün dünya için büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl 
oldu. Haziran ayında Büyük Britanya’da yapılan referandum 
sonucunda “Brexit” olarak adlandırılan Britanya’nın AB’den 
çıkış süreci başladı. AB’den ayrılacak ülkenin, Büyük Britanya 
gibi AB içinde büyük ve etkili bir üye olması, önümüzdeki 
aylarda yaşanacak gelişmeleri dikkatle takip etmemizi 
gerektiriyor.  

 

Geride bıraktığımız yılın bir diğer önemli gelişmesi de, Donald 
Trump’ın ABD’nin 45’nci başkanı seçilmesiydi. Trump, 
uluslararası işbirlikleri ve özellikle de uluslararası ticaret 
anlaşmaları konusunda kendinden önceki yönetimden çok 
farklı bir çizgiye ve anlayışa sahip. ABD’nin dünyadaki 
ekonomik ve siyasi ağırlığını göz önünde bulunduracak olursak, 
bu yönetim değişiminin birçok ülkeyi etkileyeceği açıktır.  

 

Dünyanın birçok ülkesinde popülist söylem ve ekonomik 
planda korumacılık ön plana çıkmaktadır. Küresel ticaret 
yavaşlarken, birçok ülkenin ne yazık ki korumacılık yönünde 
tedbirler alıyor olması dünya ticaretinin canlanması ümidini de 
maalesef azaltıyor.  

 

İşte bu noktada işbirliği, diyalog, samimiyet, karşılıklı güven 
bütün dünya ülkeleri için büyük bir önem taşıyor. Türkiye böyle 
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bir anlayışı bugüne kadar sürdürdü, bundan sonra da 
sürdürmeye kararlıdır.  

 

Sayın Valim, Sayın Başkonsoloslar ve Değerli Misafirler, 

Ülke olarak yarınlarımıza güveniyoruz. Global bakan, tüm 
dünya pazarlarını kucaklayan bir anlayışla; Asya, Avrupa, Kuzey 
ve Güney Amerika, Afrika pazarlarında her geçen gün daha 
fazla varlık ve etkinlik sergileyen bir ülkeyiz.   

 

Türkiye ekonomisi, 2016 yılı boyunca yaşanan bütün olumsuz 
gelişmelere rağmen seneyi büyüyerek kapatmıştır. Türkiye’nin 
ekonomik dayanıklılığının temelinde; güçlü mali disiplini, 
makro göstergeleri, sağlam bankacılık sistemi, girişimcilik ruhu 
ve sahip olduğu eşsiz jeopolitik konumu bulunmaktadır. 
Türkiye, AB üyesi bazı ülkelerin bile yakalamakta zorlandığı 
Maastricht ekonomik kriterlerini sağlayan bir ülkedir. Bu 
durum AB ile olan ilişkilerimize; sorunlara rağmen umutla 
bakmamıza imkan sağlıyor.  

 

Sorunlar karşısında yılgınlık sergilemek yerine diyalog ve 
müzakere yolları karşılıklı olarak zorlanmalı. Türkiye ile AB 
arasındaki Gümrük Birliğinin genişletilerek, güncelleştirilmesi 
sürecinin başlaması buna en güzel örnektir. İSO olarak, bu 
konuyu en çok gündeme getiren kuruluşlardan birisiyiz. 
Sürecin devamını da aynı yakın ilgiyle takip edeceğiz. 

 

Gümrük Birliği müzakerelerinde karşılıklı çaba ve güvenle nasıl 
olumlu bir noktaya gelindiyse; aynı ilerlemenin vize serbestliği 
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konusunda da yaşanmasını bekliyoruz. Türkiye’nin Geri Kabul 
Anlaşmasını kabul etmesine rağmen, bu noktada AB tarafında 
ciddi bir sıkıntı yaşandığı aşikar. Türkiye, AB üyeliğine aday olup 
vize muafiyeti olmayan tek ülkedir. Vize serbestliği konusunda 
devam eden müzakerelerin en kısa zamanda ülkemiz 
vatandaşlarının AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkının kabul 
edilmesiyle sonuçlanmasını umut ediyoruz.  

 

Türkiye, her geçen gün gelişmiş dünyayla uyum sağlama 
doğrultusunda ciddi mesafeler kat ediyor. İşte bunun somut bir 
örneği: Geçen hafta yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet kanunudur. 
Bu kanun, ülkemizde fikri mülkiyet haklarının uluslararası 
normlara uygun olarak korunmasına yönelik büyük bir adımdır.   

 

Öte yandan; Türkiye, sıcak paraya ve tüketime dayalı büyüme 
stratejisini terk ederek yatırıma, gerçek üretime, istihdama ve 
ihracata dayalı bir büyüme hedefine yöneliyor. Öyle ki, dünya 
genelinde yatırımlar ve verimlilik azalırken, Türkiye’nin 2017 
bütçesinde kamu yatırımlarının yüzde 30 oranında artırıldığını 
görüyoruz.  

 

Ülkemiz yatırım ortamının iyileşmesine yönelik olarak da son 
zamanlarda yeni önemli adımlar atıyor: Türkiye Varlık Fonu, 
şirket kurma maliyetlerinin azaltılması, hileli iflasların 
önlenmesi ilk akla gelenlerdir. Öte yandan, geçtiğimiz hafta 
yürürlüğe giren düzenlemeyle küresel yatırımcılara vatandaşlık 
verilmesinin yolu açılırken; başta Turkuaz kart olmak üzere 
dünyadan nitelikli işgücü çekmek doğrultusunda da tedbirler 
alınmıştır.  
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Özetle söyleyecek olursam, reel ekonomiye dayalı bu yeni 
dönemde ülkemizin çok daha sağlıklı, sürdürülebilir, nitelikli, 
yüksek bir ekonomik büyüme performansı göstereceğine 
yürekten inanıyorum. 

 

Sayın Başkonsoloslar ve Değerli Misafirler, 

 

Hiç kuşkusuz ülkemiz bazı zorluklar da yaşıyor. Zorluklar 
karşısında kenarda beklemek, koşullara teslim olmak en 
olumsuzudur.  Ünlü düşünür Seneca, şu sözlerini sanki 
bugünler için söylemiş: “Yaşamak fırtınanın geçmesini 
beklemek değildir. Yaşamak, yağmur altında dans etmeyi 
bilmektir.”  

 

Biz iş dünyası olarak, daha önce de olduğu gibi bütün 
zorlukların üstesinden gelmeyi başaracağımıza inanıyoruz. 
Daha önce de muhtelif zeminlerde ifade ettiğim gibi, bu ülkede 
üretmeye, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmaya ve 
Türkiye’ye güvenmeye devam ediyoruz, hep devam edeceğiz. 
Siz değerli dostlarımızla birlikte işbirliği yaparak, bu zorlu 
dönemi aşacağımızdan, Seneca’nın ifadesiyle “yağmur altında 
dansı” başaracağımızdan, hiç kuşku duymuyoruz.  

 

Bu işbirliği anlayışı eşliğinde, konuşmamın başında da 
belirttiğim gibi, İstanbul Sanayi Odası olarak üyelerimizin 
uluslararası rekabet gücünü desteklemek ve ülkemizi en doğru 
şekilde anlatmak doğrultusunda, uluslararası işbirliklerini 
geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz.  
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15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin ardından, 
demokrasimize sahip çıkmak, ülkemizi ve ekonomimizi bütün 
dünyaya en doğru şekilde anlatmak için geçtiğimiz Ağustos 
ayında önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Sayın Başbakanımızın 
himayesinde “Türkiye’ye Güvenenler, Türkiye’de Üretenler” 
adlı toplantımızda, İSO üyesi uluslararası sermayeli 
firmalarımızın yöneticilerinin yaptıkları konuşmalar, ülkemizin 
geleceğine duyulan güvenin en güzel örneğini ortaya koydu. 

 

İstanbul Sanayi Odası olarak, geçmişten bugüne 
kurumsallaşmış bir etkinliğimiz de; farklı ülkelerdeki fırsatları 
tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz “Ülke Günleridir”. 
Sanayicilerimizi sizlerle bir araya getiren bu buluşmalar, 
ekonomileri ve sanayileri birbirine yaklaştırmakta önemli bir 
rol oynuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 
Endonezya, Japonya, Pasifik İttifakı ülkeleri, Belçika, Pakistan 
Ülke Günü etkinliklerini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Sayın Başkonsoloslar, 

 

Bütün bu gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin en önemli ortak 
amacı, ülkemizi tüm dünyaya en doğru şekilde tanıtmaktır. Siz 
değerli diplomatlar, ülkemiz koşullarını yakından izleyip 
değerlendirebilen bir konumdasınız. Diplomasi dünyasından 
beklentimiz, ülkemizin gerçeklerini dünya kamuoyuna 
anlatırken sadece sağlıklı ve doğru bilgiye itibar edilmesidir. 
İstanbul Sanayi Odası olarak, sağlıklı bilgi almak noktasında 
bütün paydaşlarımız için doğru bir adres olduğumuzun altını 
özellikle çizmek istiyorum.  



9 
 

Sayın Valim, Sayın Büyükelçim, Sayın Başkonsoloslar, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Kıymetli Misafirler, 

Bu etkinliğimizin, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve işbirliğine 
katkı sağlayacağına, ihtiyaç duyulan sağlıklı bilgi paylaşımına 
vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bu inanç eşliğinde 
sözlerimi tamamlarken, hepinizi bir kere daha sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.  


