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Sayın Bakanım, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
 
Ağustos ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü, ana 
gündem maddesi “Türkiye İçin Ekonomide Yeni Bir Başarı 
Hikâyesi Planlanırken Sanayimizin Geleceği ve Üstleneceği Rol” 
olan meclis toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız, zat-ı 
âlinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz.   
 
Sayın Bakanım, sizinle birlikte aramızda bulunan değerli 
çalışma arkadaşlarınıza da “hoş geldiniz” diyorum.  
 
Gündemimizdeki konulara değinmeden önce sıcak bir 
gelişmeyle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası toplum ve 
koalisyon güçleriyle iş birliği halinde sınır güvenliğinin 
sağlanması ve teröre darbe vurmak amacıyla Cerablus'a 
yönelik bu sabah başlatılan askeri harekâtı millet olarak 
destekliyoruz. Allah gözbebeğimiz Mehmetçiğimize zeval 
vermesin, dualarımız onlarla birlikte. 
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Bu konuda ülkemizin ve bölgemizin huzuru, yarınları için etkili 
bir sonuca en kısa zamanda varılacağına yürekten inanıyorum. 
Zira terör özellikle son zamanlarda hiçbir sınır ve insani değer 
tanımıyor. 
Bu hafta sonu yaşadığımız ve yüreğimizi derinden yaralayan 
çok üzücü bir olay da bunu hepimize gösterdi.  
 
Gaziantep'te gerçekleşen ve bir düğün alanını hedefleyecek 
kadar ahlak ve vicdandan yoksun olan kanlı terör saldırısını 
şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. 
 
Van, Elazığ ve ardından Gaziantep… Buralarda yaşanan terör 
saldırılarının hedefi açık ve net: Amaç kaotik bir ortam 
yaratmak ve Türkiye’nin geleceğine duyulan güveni sarsmak. 
Şunu altını çizerek vurgulamak isterim ki: İç barışımızı, birlik ve 
beraberliğimizi bozmayı hedefleyen her türlü kirli hesap ve 
plan başarısız olmaya mahkûmdur. Bu alçak terör saldırılarında 
hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyorum. 
 
Toplum olarak yaralarımızı saracağımızdan, acılarımızı 
yardımlaşarak azaltacağımızdan İstanbul Sanayi Odası olarak 
hiç kuşku duymuyoruz. Bu noktada, Başbakanlığımızın 15 
Temmuz Darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımızın 
ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına 
ortak olmak amacıyla başlattığı bir kampanyaya yaptığımız 
katkıya değinmek istiyorum.  
 
Sizlerin de malumu olduğu üzere; Başbakanlık tarafından 
başlatılan “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası”nı tüm 
üyelerimize duyurduk. Bunun yanı sıra, bu yardımı ulvi bir 
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görev kabul ederek, Yönetim Kurulumuzun teklifi ve az evvel 
de siz değerli meclis üyelerimizin onayı ile İstanbul Sanayi 
Odası olarak bu kampanyana 2 milyon TL ile katkı sağlamış 
bulunuyoruz. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin 
ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun. 
 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 
Oda Yönetim Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 
görev değişimlerini de şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Ali Ulvi Orhan ve Sayın 
Mehmet Ata Ceylan görevlerinden ayrılmışlardır. Ayrılan 
Yönetim Kurulu üyelerimizin yerine iki yeni arkadaşımız katıldı: 
Sayın Aydın Aslandağ ve Sayın Serdar Urfalılar’a bu yeni 
görevlerinde başarılar diliyorum, hayırlı olsun.  
 
Az önce tamamlanan seçimle ve sizlerin takdiriyle Meclis 
Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine seçilen Sayın Kemal Akar’ı 
tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.   
 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 
İstanbul Sanayi Odası olarak, Odamız tarihinde daha önce 
benzeri olmayan bir konseptle “Türkiye’ye Güvenenler, 
Türkiye’de Üretenler” temalı bir toplantıyı geçtiğimiz 12 
Ağustos günü gerçekleştirdik.  
 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın telekonferans yoluyla 
bizimle birlikte tüm Türkiye’ye canlı olarak seslendiği, 
Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek’in, Gümrük ve 
Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin, Ekonomi 
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Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin, bugün aramızda bulunan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’nün ve 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehdi Eker’in de teşrif 
ettiği bu toplantımız, kamuoyunda büyük bir yankı ve destek 
buldu. 
 
Bu etkinliğimiz, Paralel yapı olarak bilinen FETÖ terör örgütü 
tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, 
demokrasimize sahip çıkmak, ülkemizi ve ekonomimizi bütün 
dünyaya en doğru şekilde anlatmak için gerçekleştirdiğimiz bir 
dizi etkinliğin en önemli parçası oldu. İSO üyesi uluslararası 
sermayeli firmalarımızın yöneticilerinin toplantımızda 
yaptıkları konuşmalar, ülkemizin geleceğine duyulan güvenin 
en güzel örneğini ortaya koymuştur. Bu uluslararası sermayeli 
firmaların yöneticileriyle başlattığımız değerli işbirliğinin 
önümüzdeki günlerde de devam edeceğini sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 
 
Ülkemizin, ekonomimizin ve sanayimizin geleceği açısından 
yeni sinerjiler yaratacağına yürekten inandığım bu 
toplantımıza öncülük yapan, katkı sağlayan Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım başta olmak üzere katılımlarından dolayı Sayın 
Bakanlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.  
 
Beş kıtadan ve toplam 74 ülkeden 600’ün üzerinde yabancı 
sermayeli üyeye sahip olan Odamız, bu toplantımızın da 
gösterdiği gibi, sanayimizin sorunlarının çözümü noktasında 
çok doğru bir adrestir. Yine bu toplantımızın gösterdiği bir 
başka gerçek de, Türkiye sanayisinin çok önemli bir kısmını 
temsil eden İstanbul Sanayi Odası’nın klasik bir sanayi 
odasından farklı bir niteliğe sahip olduğudur. İstanbul Sanayi 
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Odası, sanayimiz için vizyon üreten, görüş ve önerileriyle 
ekonomi politikası ve stratejilerin belirlenmesine katkıda 
bulunan bir kurum olmaya her zaman önem verdi, vermeye de 
devam edecek.   
 
Sayın Bakanım,  
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın biz sanayiciler için özel 
bir önemi var. Bize yol gösteren, bizim en yakın çalışacağımız, 
sanayimizin geleceğini birlikte şekillendireceğimiz 
Bakanlığımız; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. Bu 
nedenle İstanbul Sanayi Odası olarak sizi “Türkiye’ye 
Güvenenler, Türkiye’de Üretenler” toplantımızın ardından 
yaklaşık 10 gün sonra Meclis toplantımızda ağırlıyor olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumuzu burada özellikle 
belirtmek istiyorum. Bakanlığınız döneminde işbirliğimizi daha 
verimli ve daha ileri noktaya taşıyacağımızdan hiç kuşku 
duymuyorum.  
 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum.  
 
Türkiye için ekonomide yeni bir başarı hikayesi planlanırken, 
sanayimizin geleceği tartışılırken; bu plan ve tartışmaların 
dünyadaki gelişmelerle uyumlu olması büyük bir önem arz 
ediyor. 
 
Her geçen gün daha fazla tanık olduğumuz gibi, hızla gelişen 
teknoloji, dünyayı köklü bir şekilde değiştiriyor. Hem günlük 



6 

 

yaşamımızda, hem üretim sürecinde bir paradigma değişimi 
yaşanıyor. Daha birkaç yıl önce hayal etmekte bile 
zorlandığımız teknolojik gelişmelere tanık oluyoruz. Şöyle bir 
iki örnek verecek olursam: “Büyük veri” olarak adlandırılan 
dijital bilgi birikimi artarken, yapay zekaya sahip akıllı 
makineler kendini geliştirmeyi öğreniyor. Üç boyutlu yazıcılar 
üretim hayatında devrim yaratabilecek bir şekilde gelişiyor. 
Sadece verileri iletmekle ve depolamakla kalmayan, veri 
üreten ve veri değerlendiren akıllı ürünler yeni nesil ticaret 
ağlarının oluşmasında rol oynuyor.  
 
Teknolojide yaşanan bu gelişmeler, tarihteki deneyimlerin de 
gösterdiği gibi, herkes için elbette olumlu sonuçlar 
doğurmayacak. Acı ama gerçek: Kimi ülkelerin kazanacağı 
kimilerinin kaybedeceği zorlu bir rekabet ortamı bugünkü 
küresel dünyanın bir realitesidir.  
 
Şunu çok açık bir şekilde ifade etmekte fayda görüyorum: 
Düşük katma değerli geleneksel bir üretim yapısını sürdürerek 
küresel rekabette yer almak artık mümkün değil. Bu süreçte 
bilim, eğitim, teknoloji ve inovasyona önem veren, bu alanlara 
uzun vadeli yatırım yapan ülkeler kazanacak. Daha önce Sanayi 
Bakanlığı olarak adlandırılan bakanlığımızın adının Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şeklinde değişmesi, basit bir isim 
değişiminin ötesinde bir vizyon değişikliğini ifade ediyor.    
 
Ürettiklerimize daha çok katma değer, daha çok yenilik, daha 
çok akıl katmamız gerekiyor. Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’ın ifade ettiği “şimdi yapmamız gereken, sattığımız her 
malın birim değerini artırmaktır” tespitlerine katılmamak 
mümkün değil. Dolayısıyla ana gündem maddemizin odağında 
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olan yeni ekonomi hikayemizde, teknolojinin ağırlığının daha 
yüksek olduğu bir üretim ve ihracat kompozisyonu oluşturmak 
zorundayız.  
 
Hedeflediğimiz dönüşüm, ihracatımız ile üretimimizde hem 
nitelik hem de nicelik bakımından bir yükselmeyi sağlamalıdır. 
Bu süreçte Ar-Ge, inovasyon, ürün geliştirme, tasarım ve tüm 
üretim süreçlerinde teknoloji içeriğinin yükseltilmesi en fazla 
odaklanmamız gereken konular olmalıdır. Bu kapsamda 
Hükümetimizin 2023’e kadar milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan 
payı yüzde 3’e çıkarma hedefi bu anlamda memnuniyet 
vericidir. 
 
Şu konuda sanırım hepimiz mutabıkız: Yüksek katma değerli 
ürünlerin payının arttığı nitelikli ihracat, yeni hikayemizin 
olmazsa olmazıdır. Yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin ihracat 
içindeki payını, bugünkü bulunduğu yüzde 4 seviyesinden çok 
daha yükseğe çıkartmamız gerekiyor.  
 
Geçtiğimiz aylarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
tarafından, Odamızın da görüş ve önerileri ile katkı sağladığı 
“Ar-Ge Reform Paketi”nin hazırlanarak hayata geçirilmesi bu 
noktada son derece önemli bir gelişmedir.  İmalat sanayimizde 
yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlere dayalı dönüşümü 
gerçekleştirmeyi, girişimcilik kapasitemizi güçlendirmeyi ve 
nitelikli istihdam altyapımızı oluşturmayı hedefleyen Ar-Ge 
Reform Paketi birçok yenilik getiriyor.  
 
Ar-Ge desteklerinin içeriklerinin oluşturulması ve 
sanayicilerimize kullandırılması konusunda da Sanayi 
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Odalarının görüş ve önerilerine başvurulmasının yararlı 
olacağına inanıyoruz.  
 
Sayın Bakanım,  
 
Bu ayın başında Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda yapılan 
düzenlemeler kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam 
edilecek tam zamanlı eşdeğer personel sayısının en az 15 
olarak belirlenmesi, birçok firmamızın Ar-Ge Merkezi 
kurmasına imkan sağlayacaktır. Ancak Ar-Ge merkezi teşvik 
sınırlamaları, personel sayısının ötesinde, oluşturacakları 
nitelik ve değer bazında da değerlendirilmelidir.  
 
Bu ayın başında açıkladığımız “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” araştırmamızın 2015 sonuçları da bu 
görüşümüzü desteklemektedir. İSO 500’e göre nispeten daha 
KOBİ ölçekli olan şirketleri kapsayan İkinci 500’deki yüksek 
teknoloji yoğunluklu sektörlerin brüt katma değer içindeki payı 
artmıştır. 2014 yılında yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler 
grubunun yüzde 4,3 olan payını, 2015 yılında yüzde 6,6’ya 
çıkarmış olması gelecek adına iyimser olmamızı sağlıyor. Ar-Ge 
harcamalarının 2015’te bir önceki yıla göre yüzde 26,9 gibi 
yüksek bir oranda artmış olması da bu konuda memnuniyet ve 
umut vericidir.  
 
Burada bir parantez açacak olursam: İSO İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu araştırmamız, aynı zamanda sanayimizin 
ihtiyaç duyduğu dönüşüm için şirketlerimizin taşıdığı 
potansiyeli ortaya koymaktadır. Ekonomimizin yeni yol 
haritaları oluşturulurken, araştırmamızın bu anlamda 
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değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, yeni nesil sanayimizin 
oluşumuna önemli bir katkı sunacaktır. 
 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 
Sanayicilik yeni nesil bir anlayışla tüm dünyada yeniden değer 
kazanıyor. Dünyada üretim yapısında köklü bir değişim 
yaşanırken, önümüzdeki 10 yıl içinde sanayi 4.0 çerçevesinde 
19 trilyon dolarlık bir fırsatın oluşacağı ifade ediliyor. Şunu açık 
yüreklilikle söylemek istiyorum: Bu pastadan payımızı almamız 
gerekiyor.  
 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın, “Türkiye’ye Güvenenler, 
Türkiye’de Üretenler” toplantımız vesilesiyle söylediği gibi: 
“Sanayi sektöründe sanayi 4.0’a geçiş sürecini ıskalamamak 
gerekir. 2023 hedefleri yakalamak istiyorsak sanayi devrimini 
bilişim ve teknoloji ile birlikte düşünmek gerekiyor.” 
 
Bizim de tüm dünyadaki değişime ayak uydurarak yaklaşan 
dördüncü sanayi devrimini yakalamamızın yolu, bu alanda 
ulusal yatırım ve üretim stratejilerimizi belirlemekten geçiyor. 
İşte bu noktada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
tarafından hazırlığı sürdürülen “Dördüncü Sanayi Devrimine 
Geçiş Acil Eylem Planı” büyük bir ihtiyaca cevap verecektir.  
 
Yeri gelmişken şu önemli hususa dikkat çekmek istiyorum: 
“Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı”nın bir an önce 
yasalaşması da hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için 
bu süreçte büyük bir önem arz etmektedir.  
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Bütün bu adımlar atılırken, TÜBİTAK’ın yeniden 
yapılandırılarak sanayimizi daha etkin bir şekilde 
destekleyecek olmasını bir fırsat olarak görüyoruz. Bu süreçte 
TÜBİTAK, sanayiye ve sanayiciye daha yakın çalışacak bir 
modele kavuşmalıdır.  
  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırlığını sürdürdüğü 
bir başka çalışma da “Üretim Reform Paketi”dir. Bu pakette 
büyük sanayi alanlarının oluşturulacak olması; yatırımcının 
finansmana erişiminin kolaylaştırılması; yeni nesil sanayi 
devrimine hazırlık gibi bizi çok yakından ilgilendiren hususların 
yer alacak olması bizlere heyecan veriyor.  
 
Sayın Bakanım, 
 
Sizin de belirttiğiniz gibi, “üretimin önündeki engelleri 
kaldırmayı, Türkiye’yi hedeflerine taşıyacak yatırımların yolunu 
açmayı” amaçlayan üretim reform paketini yürekten 
destekliyoruz. Bu çabalar üretim aşkımıza yeni bir ivme 
kazandırarak ülkemizin kalkınmasına, toplumsal refahımızın 
artmasına önemli katkılar sunacaktır. 
 
Bu bağlamda hep dile getirdiğimiz gibi sanayimiz ve 
sanayicilerimiz reformcu bir teşvik sistemine ihtiyaç duyuyor. 
Bölge bazlı kalıplaşmış teşvikler yerine, adeta terzi modeli gibi, 
firmaların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, firma ve proje 
bazlı yeni bir model hayata geçirilmelidir.  
 
Genel çatısı ve ihtiva edeceği yeni destek argümanlarıyla 
birebir İstanbul Sanayi Odasının önerilerini kapsayan bir 
modelin hazırlığı içinde olunmasını sevindirici buluyoruz.   
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Biz sanayicileri çok yakından ilgilendiren bir başka konu da 
Organize Sanayi Bölgeleri’dir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın bu konuda da yoğun bir çalışması var. Yılsonuna 
kadar sekiz OSB’nin açılacak olması ve çağdaş bir anlayışla 
hazırlığı yapılan “Yeni Nesil OSB”ler konusundaki çalışmaları, 
sanayimizin dönüşümüne hiç kuşkusuz çok büyük katkı 
yapacaktır.  
 
Yeni nesil OSB’lerin altyapısı, lojistik olanakları, arıtma ve geri 
çevrim tesisleri ile enerji olanaklarının kamu tarafından 
karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu OSB’lerde teknoloji 
geliştirme ve mükemmeliyet merkezleri, araştırma ve eğitim 
kurumları ve laboratuvarlar yer almalı, üniversite-sanayi 
işbirliği sağlanmalıdır. Özel kurumlar tarafından işletilen yeni 
nesil OSB’lerde araziler ve binalar uzun süreli kiralanmalı, rant 
değeri oluşmasının önüne mutlaka geçilmelidir. 
 
Sayın Bakanım,  
 
65. Hükümetimizde görev üstlenmenizin üzerinden kısa bir 
süre geçmiş olmasına rağmen Bakanlığımız ile Odamız arasında 
ne mutlu bizlere, samimi bir bağ oluştu. Bugün burada biz 
sanayicilerle birlikte olmanız da gösteriyor ki, bu samimi bağ 
eşliğinde biz sanayicilere verdiğiniz destek bizim için son 
derece anlamlıdır. Geçmiş dönemlerdeki bakanlarımızla 
olduğu gibi sizin bakanlığınız döneminde de hep birlikte ileriye 
yönelik olarak, ülkemizin kalkınması ve sanayimizin gelişmesi 
adına verimli çalışmalara imza atmak istiyoruz. Bu 
toplantımızın aramızdaki diyaloğu sağlamlaştırarak arzu 
ettiğimiz işbirliğini daha da kuvvetlendireceğine tüm kalbimle 
inanıyorum. 
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Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 
Ana gündem maddemize yönelik düşüncelerimi bu şekilde 
paylaştıktan sonra, şimdi de Odamızın gerçekleştirdiği bir 
hizmete değinmek istiyorum.  
 
Üyelerimizin Odamız hizmetlerine çok daha kolay ve hızlı 
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla 2014 yılı Mart ayında Avrupa 
yakasında Yenibosna Temsilciliğini, Anadolu yakasında ise 
Ümraniye Temsilciliğimizi açmıştık. O günden buyana geçen 
sürede temsilciliklerimizin üyelerimiz nezdinde yarattığı 
memnuniyete yakinen şahit olduk ve bu anlamda çok olumlu 
geri dönüşler aldık. 
 
Bu kez, bölge sanayicilerimizden de aldığımız talepleri göz 
önüne alarak TUZLA HİZMET BİRİMİ’ni  açıyoruz. Hizmet 
birimimiz 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü itibari ile İstanbul 
Anadolu Yakası OSB içerisindeki ofiste hizmet vermeye 
başlayacaktır. Ayrıca İleriki günlerde de bir takvim belirlenerek 
sizleri de davet ederek bir açılış programı gerçekleştireceğiz. 
 
Sayın Bakanım, Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Zor bir dönemden geçiyoruz. Ama her zorlu dönemi aşarak 
zaferlere imza atmış bir milletin fertleriyiz. Bu zaferlerin en 
güzel örneklerinden birisi de 30 Ağustos Zaferi olmuştur. 30 
Ağustos’a sayılı günler kala birlik ve beraberliğimizin sembolü 
olan bu değerli bayramın kıymetini iyi bilmeliyiz. Bu anlayış 
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eşliğinde bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez 
daha saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.  
 
Önümüzdeki ay kutlayacak olduğumuz Kurban Bayramınızı da 
şimdiden tebrik ediyorum. 
 
Sözlerimi burada noktalarken Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Faruk Özlü’ye tekrar hoş geldiniz diyor,  
hepinizi bir kere daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  
 


