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Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Aralık ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Bu ayki meclis toplantımızı, bir konuğumuz olmaksızın 
gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle daha geniş bir zaman diliminde 
sizlerin düşüncelerini dinlemeyi, sektörlerinizle ilgili sorunları, 
2015 yılına ilişkin beklenti ve önerilerinizi dile getirmenizi arzu 
ediyoruz. 

 

Değerli Meclis üyelerimize 2015 yılı bütçemizin kabulünde 
göstermiş oldukları teveccüh için teşekkür ediyor, 2015 yılı 
bütçemizin Odamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

 

Çalışma programımızdaki hedeflerle bütçemiz arasında bir 
uyumluluk bulunmaktadır. Malumunuz olan program 
hedeflerimizi; bütçemize de kalemler bazında yansıtmaya 
çalıştığımızı dikkatlerinize sunuyorum. 

 

Bütçemizin hazırlanmasında emek sarf eden Oda 
personelimize, Genel Sekreterliğimize ve Hesapları İnceleme 
Komisyonumuza teşekkür ediyorum.    
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Biraz önce sizlerin onayından geçerken de görüldüğü gibi; 
organizasyon şemamızda ve teşkilat yönetmeliğinde, uzun ve 
titiz çalışmaların sonucunda, gerekli değişiklikleri 
gerçekleştirdik. Odamızın faaliyetlerini gelişen ve değişen 
ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin ve verimli kılmak, 
üyelerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla önemli 
gördüğümüz bu değişikliğe siz değerli meclis üyelerimizin 
verdiği destek için ayrıca teşekkür ediyorum. 

 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
“2014’ü Bitirirken Sanayimizin ve Ekonomimizin 2015’ten 
Beklentileri” başlıklı ana gündem maddemizle ilgili 
düşüncelerimi şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
2014 yılını geride bırakmakta olduğumuz bugünlerde, dünya 
ekonomisinde 2008 krizinin izlerinin silinemediğini ve bu 
krizden miras kalan birçok sorunun devam ettiğini görüyoruz. 
 
Gelişmiş ekonomilere baktığımızda ABD ve İngiltere’de 
toparlanma belirgin bir şekilde devam ederken, FED düşük faiz 
politikasına son vermenin zamanlamasını tartışıyor.  
 
Küresel piyasalar şu an 2015 ortaları için bir faiz artırımını 
fiyatlarken, verilere bağlı olarak bu gelişme daha erken veya 
daha geç bir tarihte yaşanabilir yorumları yapılıyor. 
 
Gelişmekte olan ekonomiler ise önceki yıllarda olduğu gibi 
gelişmiş ekonomilere oranla daha hızlı büyümeyi sürdürüyor. 
Ancak ABD’nin parasal genişleme programını sonlandırmasıyla 
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birlikte, finans piyasalarında yaşanan ciddi dalgalanmalar 
dikkat çekmekte.  
 
Bu dalgalanmalar yaşanırken, küresel likidite bolluğundan 
yoğun bir biçimde yararlanan gelişmekte olan ülkelerin risk 
algısının da yükselmekte olduğunu özellikle vurgulamak 
istiyorum. 
 
Dünya ekonomisi açısından önem taşıyan Çin’e bakacak 
olursak; Çin, bu yıl 1990’dan beri en yavaş büyüme oranını 
sergileyecek. 
 
Petrol fiyatlarındaki olağanüstü gelişmeler gündemin üst 
sıralarında yer almaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki 
düşüş Çin, Almanya, Japonya, Güney Kore, Türkiye, Hindistan 
gibi yoğun enerji ithalatçısı ekonomiler için ciddi bir kazanç 
anlamına gelmekte. Ancak bu, herkes için kazanç anlamına 
gelmiyor. Kaybedenlerin başında, hepimizin malumu olduğu 
üzere Rusya var.  
 
Para birimi birkaç gün içinde büyük değer kaybeden ve politika 
faizini yüzde 17’ye kadar çıkaran Rusya için 2015’in bir kriz yılı 
olacağı hemen hemen kesinleşti. 
 
Duruma ülkemiz açısından bakacak olursak; petrol 
fiyatlarındaki düşüş, cari açık sorunumuz açısından önemli bir 
kazanım anlamına gelse de, rubledeki değer kaybı Rusya’dan 
önemli bir ihracat ve turizm geliri sağlayan ülkemiz için de 
olumsuz yönler taşıyor. 
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Dünya ekonomisinde yaşanan bu gelişmelerden ülkemiz ve 
sanayimiz yoğun bir biçimde etkilenirken ekonomimiz de 
2012’den bu yana yüzde 3 ortalamayla büyümekte. 
 
Büyüme arzu edilen ölçülerde olmazken, son yıllarda tasarruf 
oranlarındaki düşüş ve özel sektörün borç stokundaki artış 
sonucu yıllık dış finansman ihtiyacımızın 220 milyar dolar 
seviyelerine kadar yükseldiğine dikkatinizi çekmek istiyorum.  
 
Bu açıdan en ağır ve tehlikeli yükün özel sektörün omuzlarında 
olduğu kuşku götürmeyen bir gerçektir. Bu gerçeği ifade 
ederken, korumamız gereken en önemli değerin finansal 
istikrar olduğunu, her zaman olduğu gibi bugün de ifade etmek 
istiyorum. Özetle; finansal istikrarı sıkıntıya sokacak her türlü 
söylem ve davranıştan bugünlerde herkes uzak durmalı.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Türkiye’nin potansiyelinin altında büyümesi işgücü piyasalarını 
da olumsuz yönde etkilemektedir. İstihdam artışı özellikle 
hizmet sektörü ağırlıklı bir şekilde devam ediyor olsa da, 
işgücüne katılan nüfusun hızla artması nedeniyle bu istihdam 
artışı işsizliği azaltmaya yetmiyor.  
 
Ne yazık ki Eylül ayı itibariyle 3 milyona yükselen işsiz sayısı ve 
yüzde 10,5 seviyesinde bulunan bir işsizlik oranıyla karşı 
karşıyayız. Genç nüfusta işsizlik oranının Eylül 2013’te yüzde 
17,8 iken, Eylül 2014’te yüzde 19,1’e ulaşmış olması da her 
açıdan oldukça düşündürücüdür. 
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Bu bağlamda kıdem tazminatı konusuna daha önceleri olduğu 
gibi bugün bir kere daha değinmekte fayda görüyorum. Kıdem 
tazminatı, hem işgücü girdi maliyetlerinin yüksekliğinin, hem 
de işgücü piyasası katılığının temel nedenlerinden biridir. Öte 
yandan bu sistemin, demode durumdaki mevcut haliyle her iki 
tarafın büyük çoğunluğunun faydası yönünde sonuç 
doğurmadığı da bir gerçek.  
 
Ulusal İstihdam Stratejisi’nde de yer alan ve kemikleşmiş bir 
sorun haline gelen kıdem tazminatı; hem daha geniş çalışan 
grubunun bu haktan yararlanmasına imkân sağlayan, hem de 
işletmenin hayatiyetini ve rekabet gücünü gözeten bir 
yaklaşımla bir an önce yeniden düzenlenmeli. Bu konu başta 
olmak üzere çalışma hayatıyla ilgili reformların fazla vakit 
kaybetmeden bir an önce gerçekleştirilmesi, üretim 
hayatımızın bugünlerde çok ihtiyaç duyduğu ferahlığı 
sağlayacaktır.  
 
Bardağın dolu tarafına baktığımızda cari açık konusunda 
sevindirici gelişme var. 2014 yılında Türkiye ekonomisinin 
içinden geçtiği “dış dengelenme” süreci, cari açığın belirgin bir 
şekilde gerilemesini sağladı. Altın ithalatındaki düşüş ve 
özellikle yılın ikinci yarısından itibaren enerji fiyatlarındaki 
gerileme de bu eğilimi hızlandırdı.  
 
Söz konusu gelişmeler sayesinde bu yıl cari açığın milli gelire 
oranının yüzde 5 seviyelerine düşmesi bekleniyor. Bu durumun 
önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesine de katkı 
sağlayacağının sinyalleri gelmeye başladı. Cari açıktaki bu 
düşüşün devam etmesi, ilerleyen aylarda dış finansman 
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açığımızı olumlu yönde etkileyerek ülkemize ilişkin risk algısını 
ve piyasalarda oluşan faiz oranlarını da iyileştirecektir.  
 
Bu genel fotoğraftan hareketle sanayi sektörümüze 
baktığımızda, içinden geçtiğimiz bu zorlu koşullara rağmen 
2014’te üretimimizi arttırmayı ve büyümeye önemli bir katkı 
sağlamayı başardığımızı görüyoruz. Ocak-Ekim döneminde 
sanayi üretim endeksimiz yüzde 3,8 artış gösterdi. Yılın ilk 3 
çeyreğinde gerçekleşen yüzde 2,8’lik büyümenin 1 puanlık 
kısmı sanayi sektörü katma değerindeki artıştan kaynaklandı. 
 
Bu gelişmeye özellikle ihracat performansımızın iyileşmesi 
önemli katkıda bulundu. Euro Bölgesi’nde durgunluğun devam 
etmesine, Rusya-Ukrayna krizinin etkilerine ve bölgemizde 
özellikle Irak ve Suriye odaklı gelişmelere rağmen, sanayi 
sektörü ihracatımızı yüzde 5,4 oranında artırabildik. Öte 
yandan, TL’nin geçen seneye kıyasla daha rekabetçi bir 
düzeyde olması da ihracatımızın iyileşmesinde etkili oldu. 
 
2015 yılında ekonominin bu yıla kıyasla daha olumlu geçmesini 
bekliyoruz. Küresel ekonomide toparlanmanın yol alması 
halinde ülkemiz de bu gelişmeden olumlu etkilenecektir. Cari 
açık ve enflasyondaki iyileşmeler finansman maliyetlerimizi 
düşürerek yatırımlarımızı bir miktar ivmelendirebilir. 
 
Bu olumlu beklentilere karşın ihracat konusunda bazı 
endişelerimiz var. Daralan ihracat pazarlarımıza, çapraz kurdan 
kaynaklanan Euro bazlı olumsuz gelişmeye, temel hammadde 
girdilerinin birim fiyatlarından kaynaklanan ciro kaybına 
ilaveten, ülke içinde ihracatçılarımızı kaygılandıran bir başka 
gelişmeye dikkat çekmek istiyorum. Dahilde İşleme Rejimi 
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Belgeleri Kapatma İşlemlerinin, Ekonomi Bakanlığı tarafından 
yürütülecek olması, endişenin kaynağını oluşturuyor. Bu 
düzenleme, ihracatçılarımızın son zamanlarda gümrüklerde 
yaşadığı sorunları daha da artıracağı gibi, artan bürokrasinin 
ihracatımıza ivme kaybettirme riskini de göz ardı etmemeliyiz.  
 
Zorlu küresel rekabet koşullarında bir doların bile değer 
kazandığı bu dönemde, kurumlar arası rekabet ve çekişme 
nedeniyle ekonomimizin hızını kesecek, sanayicimizi ve 
ihracatçımızı demoralize edecek uygulamalardan 
kaçınılmasının herkes açısından büyük bir önem taşıdığını 
burada özellikle vurgulamak istiyorum.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Haziran 2015’te ülkemizde yapılacak genel seçimler, ABD para 
politikasındaki sıkılaşma beklentisi, Euro bölgesindeki 
durgunluğun öngörülenden daha uzun sürmesi gibi riskler de 
biz sanayiciler tarafından gözden uzak tutulmamalıdır.  
 
Bu noktada özellikle ülkemizde yapılacak olan genel seçimlerle 
ilgili bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bundan önceki 
seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de popülist söylem ve 
uygulamalardan sakınmanın, ülkemiz için çok önemli olduğunu 
asla unutmamalıyız.  
 
Son yıllarda bin bir emek ve çabayla elde edilen ekonomik 
kazanımların korunarak, ülkemizin gelişmiş ülkeler liginde 
yerini alması, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. İşte bu açıdan 
popülizm tuzağından uzak durmanın son derece önemli 
olduğunu bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. 
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İçeride popülizm tuzağına vurgu yaparken, dışsal bir risk 
konusunda da dikkatli olmak gerekiyor: Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemde önüne koyduğu makroekonomik 
hedeflerine ulaşabilmesi için dış şoklara karşı kırılganlıklarını 
azaltması büyük bir önem arz ediyor.  
 
Dış risklerin hafifletilmesi açısından gözetmemiz gereken bir 
diğer nokta, yatırımları azaltmak yerine tasarrufları 
arttırmaktır. Bunu yaparken, sanayimizi uluslararası 
rekabetçiliğini üst seviyelere taşıyacak katma değer yapısına 
kavuşturmalıyız.  
 
Şimdi en önemli gördüğüm noktaya dikkatinizi çekecek 
olursam; en az tasarrufların arttırılması kadar önemli olan bir 
başlık da, kaynakların üretken alanlara tahsis edilmesidir. 
 
Bu bağlamda hükümetimizin Ekonomide Dönüşüm 
Programları ve eylem planlarını kamuoyuyla paylaşmaya 
devam etmesini son derece olumlu buluyoruz. 
  
İşte bu çerçevede ekonomik büyümenin lokomotifi olan sanayi 
sektörünün en önemli ihtiyaçlarını sizlerle paylaşmak 
istiyorum: Teknolojik yatırımların ve Ar-Ge faaliyetlerinin 
desteklenmesi, kayıt dışılıkla mücadelenin sürdürülmesi, aktif 
eğitim politikalarıyla işgücü niteliğinin yükseltilmesi, 
finansmana erişimin kolaylaştırılması, vergi mevzuatının 
iyileştirilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğine 
inanıyorum.  
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Öte yandan; başta doğrudan yabancı yatırımlar olmak üzere, 
yatırım ortamının iyileştirilmesinde, yatırımcıların karşılaştığı 
bürokratik engellerin hafifletilmesi, hukuksal mevzuatın 
sadeleştirilmesi, yatırım yerlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan 
kaldırılması da büyük önem taşımaktadır.  
 
Açıklanan eylem planları; kararlı, şeffaf ve başta biz sanayiciler 
olmak üzere tüm paydaşlarla güçlü bir işbirliği içinde 
uygulanmalıdır. Bu yapıldığı takdirde; ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu üretim odaklı, sürdürülebilir, toplumun refah 
düzeyini arttıran ve gelir dağılımını iyileştiren bir büyüme 
modeline geçişin başarılacağına inanıyoruz. 
 
Bu inancı ifade ederken, ekonomi ve yatırım için güven ve 
istikrarın her şeyden önce geldiğini de unutmamak gerekiyor. 
Bu konuda dönüp arkamıza bakacak olursak, dış dünyadan 
koparak içeriye odaklanmanın, enerjimizi kısır iç hesaplaşmalar 
uğruna harcamanın bedelini geçmiş yıllarda çok ağır ödedik.  
 
Aynı bedeli bir daha ödememek için sorunları, toplumsal barışa 
önem vererek, hukuk çerçevesinde çözmek; herkesin 
vazgeçilmezi olmalı. İşte ancak böyle bir anlayış eşliğinde 
Türkiye’nin kalıcı ve sürdürülebilir daha büyük başarılara 
ulaşarak, küresel bir aktör olabileceğine inandığımı burada 
özellikle ifade etmek istiyorum. 
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi bu şekilde ifade 
ettikten sonra şimdi bir başka konuya değinmek istiyorum. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi Odaları Konseyi 
toplantısı, Ankara’da 16 Aralık 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık ve TOBB Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.  
 
Başkanlığını yaptığım Sanayi Odaları Konseyi toplantısına 
meclisimizden konsey üyesi arkadaşlarımla birlikte katılım 
sağlayarak, ihracat odaklı büyüme modelini sürdürebilmek için 
yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmamız gerektiğini 
vurguladım. 
 
Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, dünyada ekonomik 
rekabet giderek artıyor. Küresel ekonomik pastadan daha fazla 
pay almak her geçen gün zorlaşmaktadır. Eğitim kalitesi düşük, 
bilgi birikimi ve Ar-Ge kapasitesi zayıf, inovasyon ve tasarım 
gücü yetersiz ülkeleri, hiç abartmıyorum, çok daha zor günler 
bekliyor. 
 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının 2013 yılı 
sonuçlarına göre, firmaların teknoloji yoğunluklarına göre 
yarattıkları katma değerin dağılımı incelendiğinde, yüksek 
teknolojili firmaların yarattığı katma değer payının yüzde 
2,6’da kalması, bu konuda çok daha fazla çaba gösterilmesini 
zorunlu kılmaktadır. 
 
Özetle; 2023 hedefi olan %3’e ulaşmak için önümüzde daha 
uzun bir yol var.  
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Geçen ay olduğu gibi bu ay da sizlerle bazı faaliyetlerimizi 
kısaca paylaşmak istiyorum. 
 
İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyeleri olarak ekonomi ve sanayideki güncel 
gelişmeleri konuşmak, sanayinin sorunlarını değerlendirmek 
amacıyla bir grup meclis üyemizle birlikte Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık ile bir araya geldik. Toplantıda 
gıda ürünleri imalatı, tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyası, deri 
ve deri ürünleri imalatına mensup üç ana sektörümüzden 
temsilcilerimiz bulundu.  
 
Bakanımızın, Meclisimizin farklı sektörlerinin farklı sorunlarını 
tek tek not alarak dinlemesi ve ilgisi bizleri çok memnun etti. 
Bu toplantıları diğer sektörlerimiz için de yapacağımızı sizlere 
daha önce ifade etmiştim. Bundan sonraki toplantılarımıza siz 
değerli meclis üyelerimizden daha yüksek bir katılım 
beklediğimizi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
İstanbul Sanayi Odası meclis başkanlığı ve yönetimi olarak 
İstanbul Konsoloslar Birliği ile ilk kez bir araya gelerek ticari ve 
ekonomik iş birliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetleri 
görüştük. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen bu toplantımızda 
konsoloslara sanayicilerimizin vize ve AB ülkelerinde serbest 
dolaşıma yönelik karşılaştığı sorunları bire bir aktarma fırsatı 
bulduk.  
 
Çok önem verdiğimiz G20 dönem başkanlığını devralan 
Türkiye, bu alanda işe çok hızlı başladı. İşte bu bağlamda B20 
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Türkiye Başlangıç Toplantısı 15 Aralık günü 40’a yakın ülkeden 
yüzlerce temsilci ve iş adamının katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantı çerçevesinde düzenlenen “B20 Türkiye: Yaklaşımlar, 
Öncelikler ve Beklentiler” konulu oturumda B20 Yürütme 
Kurulu üyesi olarak, B20 kapsamında KOBİ’lerin önemine 
dikkat çektim. 
 
Odamızın 14’üncü Çevre ve Enerji Ödülleri, görkemli bir törenle 
sahiplerini buldu. Sonuçları büyük merakla beklenen İSO 
14’üncü Çevre ve Enerji Ödülleri’ni alan tüm sanayicilerimizi 
tekrar kutluyorum. 
 
Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Odakule üst kullanım hakkı ihale sürecimizle ilgili geldiğimiz 
noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum: İhaleye teklif veren firma 
sayısının birden fazla olmaması ve rekabet ortamının 
oluşmaması nedeniyle, Odamız Meclis İhale Komisyonu, ihaleyi 
iptal etme yetkisini kullanarak, Odakule'nin üst kullanım 
hakkının 33 yıllığına devri ihalesinin iptal edilerek 
sonlandırılmasına karar vermiştir.  
 
Önümüzdeki dönemde, Meclis’imizde oluşturulacak bir 
komisyon aracılığıyla ve ortak akıl eşliğinde, bu gayrı 
menkulümüzü daha katma değerli değerlendirme hedefimize 
ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Bir yılı daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Yeni bir yıla 
girmeye hazırlanırken 2015 yılının dünyaya, ülkemize barış ve 
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bereket, hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini 
diliyor, yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. 

 

Sözlerimi bu temenniler eşliğinde noktalarken sizleri tekrar 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  
 


