Sayın Başkan,
Meclisimizin Değerli Üyeleri,
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,
Değerli Misafirler ve
Kıymetli Medya Mensupları,
Haziran ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz
adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.
İstanbul Sanayi Odası danışmanları Sayın Can Fuat Gürlesel ile
Sayın Erkin Şahinöz, “İSO 500 Aynasından Ekonomi ile
Sanayimizdeki Ana Sorunlar ve Çözüm Yolları” konulu bu ayki
meclis toplantımıza katılarak bizleri mutlu ettiniz. Katılımınız
için teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.
Bugün aramızda çok değerli bir misafirimiz bulunuyor. İstanbul
Ticaret Üniversitesi’nin Rektörü Profesör Doktor Sayın Nazım
Ekren bu ayki meclis toplantımıza katılımınız vesilesiyle büyük
bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyor, hoş geldiniz
diyorum.
Kardeş oda olarak gördüğümüz İstanbul Ticaret Odası’nın
güzide üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile üniversitesanayi işbirliği kapsamında Meclisimiz fuayesindeki standın da
gösterdiği gibi, bizleri mutlu eden bir işbirliği içindeyiz. Bu
işbirliğinin bazı güzel örneklerini konuşmamın sonunda,
Odamız faaliyetleriyle ilgili bölümde sizlerle paylaşmak
istiyorum.
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Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,
Ülkemiz siyasi hayatının en tecrübeli, duayen siyasetçisi,
dokuzuncu
Cumhurbaşkanımız
Süleyman
Demirel’i
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhum Süleyman Demirel’in bürokratlığı döneminde
başlayan Türkiye’yi kalkındırma mücadelesi hiç eksilmeksizin
aynı arzu ve çabayla tüm siyasi hayatı boyunca devam etmiştir.
Hep sanayicilerimizin yanında olan, sanayimizin ilerlemesi için
desteklerini esirgemeyen merhum Süleyman Demirel, 2006
yılında Oda Meclisimizin Ekim Ayı toplantısında konuşurken,
İstanbul Sanayi Odası’nı Türkiye’de birçok güzel şeylerin ve
önemli fikirlerin söylendiği, Türkiye’nin sorunlarının serbestçe
dile getirildiği eşsiz bir platform olarak tanımlamıştır.
Merhum Demirel, 2002 yılı Ekim Ayı Meclis toplantımızda da
yaptığı konuşmada sanayimize dair şu değerli düşüncelerini
paylaşmış: “Ben 1968’de İstanbul’da toplu iğne fabrikası açtım.
O günden bugüne nereye geldik. İstanbul Sanayi Odası 50’nci
yılını kutluyor. Neden 100’üncü yılını kutlamıyor? Çünkü yok.
Oradan başlamış. Mühendis çıkıp devletin hizmetine girdiğim
zaman 1949’du. Yani 1949 yılından beri bu işlerin içerisinde
oldum. Bu salonlara da geldim, çok konuştum ve herkesi teşvik
ettim, yapın, yapın diye.”
Ülkemizi bir sanayi ülkesi yapma yolundaki mücadelesini her
zaman minnetle anacağımız Sayın Demirel’e Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyoruz.
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,
Türkiye’de genel seçimler, tüm dünya demokrasilerine örnek
olacak şekilde yüksek bir katılım ve büyük bir olgunlukla
gerçekleştirilmiştir.
Uzun süren bir seçim takvimi ve maratonu geride kalırken,
seçmen tercihinin ortaya koyduğu sonuç herkes tarafından
takdir ve saygıyla karşılanmalıdır.
Ortaya çıkan seçim sonuçları ve parlamento aritmetiği
çerçevesinde, yeni siyasi risk ve beklentiler yaratmayacak
şekilde, ekonomiyi ana gündem maddesi yapan bir yaklaşımın,
tüm siyasi partiler tarafından benimsenmesi gerektiğine
inanıyoruz.
Böyle bir yaklaşım, seçmen iradesine karşı gösterilecek en
tutarlı ve sorumlu davranış olacaktır.
Türkiye'nin son yıllarda alışık olmadığı bir seçim sonrası
dönemi yaşıyoruz. Seçimler demokrasinin gereği ve en önemli
finali. Ortaya koyduğu neticenin ne şekilde bir hedefe doğru
gideceğini hep birlikte yaşayacak ve göreceğiz. Tabi bunu
herkesin demokrasiye olan saygısı ve inancıyla yapması
gerektiğine inanıyoruz.
Türkiye'de
uzun
yıllardır
koalisyon
pazarlıklarının,
müzakerelerinin nasıl yapıldığını biraz unuttuk. Demokrasinin
geçmişten daha farklı bir uzlaşma ve birlikte bir şeyleri
başarabilme kültürüne getirebileceği inancında olmamız
gerekiyor.
Türkiye uzlaşmayı, uzlaşarak iş yapmayı, bir noktada
buluşmayı, farklı fikirleri bir havuz içerisinde değerlendirerek
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verimli neticeler elde etmeyi başarmanın da örneğini bu
dönemde göstermek zorunda. Türkiye demokrasisinin, siyasi
partilerimizin ve liderlerimizin birikimine de yakışan budur.
Bu nedenle bu müzakere süreci özellikle tüm sosyal çevreler
tarafından sabırla izlenmeli. Pazarlıklar belli bir olgunluğa
gelene kadar da tüm siyasi partilerimize ve liderlerimize
anlayışla yaklaşılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.
Koalisyonlar noktasında bugünkü tablo böyle bir resim ortaya
koymuşsa, bunun pozitif bir enerji beklentisiyle
değerlendirilmesinin Türkiye'nin ekonomik geleceğinin hayrına
olacağına inanıyoruz.

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,
Bu ayki ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi
açıklamadan önce, dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili bazı
gelişmeleri sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum.
2014’ün ilk çeyreğinde kısmi bir duraklama yaşayan küresel
ekonomide genel olarak iyileşme trendi devam etmektedir. Bu
eğilimde; gerileyen enerji ve emtia fiyatlarının yanı sıra,
ABD’deki sıkılaşma beklentisine karşın nispeten olumlu
seyreden finansman koşulları rol oynuyor. Euro Bölgesi
açısından Yunanistan müzakerelerindeki tıkanma en önemli
risk faktörü olmayı sürdürmektedir.
Birçok ekonomide yapısal reformların uygulanması konusunda
halen yeterince yol alınamamış olması, dünya ekonomisi
açısından en önemli risk unsuru olmaya devam etmektedir.
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Türkiye ekonomisinde ise; 2015’in ilk çeyreğinde yüzde 2,3
olarak gerçekleşen büyümede iç talep ciddi biçimde ağırlık
taşırken, dış talep beklendiği üzere büyümeye negatif etki
yapmış durumdadır. İhracatın, sanayi üretiminin ve
yatırımların zayıf seyrettiği, buna karşılık iç tüketimin
sürükleyiciliğinde gerçekleşen büyümenin; ilk çeyrekte
beklentilerden hızlı olmasına rağmen kalite ve sürdürülebilirlik
açısından zayıf olduğu görülüyor.
Üretici fiyatlarındaki artış önümüzdeki aylarda tüketici
fiyatlarını da yukarı yönlü etkileyebilecektir. Bu gelişmeler
sanayicinin maliyet yükü ve rekabet gücü açısından olumsuz
olmanın yanı sıra yakın dönemde faiz oranlarında bir gevşeme
olasılığını da azaltıyor.
İşsizlik oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüksek
olmasına rağmen 2015’in ilk çeyreğinde ılımlı bir iyileşme söz
konusudur. Diğer yandan son aylardaki rakamlar işgücüne yeni
katılımın hız kestiğini ve bu durumun işsizlik oranındaki artışın
gerilemesinde rol oynadığına işaret etmektedir.
2015’in ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler, ilk çeyrekte
“en kötünün” geride kalmış olabileceği izlenimi
uyandırmaktadır. Mart ve Nisan aylarında sanayi üretiminde
görülen artışın yanı sıra kapasite kullanım ve reel kesim güven
endeksi ile tüketici güven endeksindeki kısmi toparlanma,
ekonominin üretim ve yatırım tarafında bir miktar iyileşme
yaşandığına işaret etmektedir.
Bu gelişmenin ilk çeyrekte canlı seyreden yurtiçi tüketim ve
miktar bazında artış kaydeden ihracattan destek aldığı tahmin
edilmektedir. Özellikle sermaye malı üretimindeki artış, ikinci
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çeyrekte yatırım tarafının büyümeyi daha fazla destekleme
olasılığını artmıştır.
Mevcut veriler ve devam eden riskler altında 2015’te Türkiye
ekonomisi için yüzde 2,5-3 civarında bir büyüme tahmini
yapmak mümkündür.

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle
paylaşmak istiyorum.
İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmamızın 2014
sonuçlarını geçen hafta gerçekleştirdiğimiz bir basın toplantısı
ile kamuoyunun dikkatine sunduk.
Her yıl olduğu gibi, araştırmamızın sonuçlarını siz değerli meclis
üyelerimiz ile de paylaşacağız.
Ancak araştırmanın 2014 yılı sonuçlarına geçmeden önce,
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışması ile ilgili
önemli bir konuya değinmek istiyorum.
Bildiğiniz üzere İSO olarak bu araştırmayı uzun yıllardır
Temmuz ayının son günlerinde açıklıyorduk. İSO 500 Büyük
araştırmasını biraz daha erkene alma çabamız doğrultusunda
geçen yıl Haziran ayının son haftasında açıkladığımız verileri bu
yıl 10 gün daha erken açıkladık. Böylece İSO 500 araştırmamızı
iki yıl öncesine göre bir buçuk ay öne çekmeyi başardık.
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Bu başarının sizler ve ekonomi kamuoyu tarafından da takdir
edileceğine inanıyor, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
araştırmasının sonuçlarına geçmek istiyorum.
500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2014 yılı sonuçlarına
baktığımızda özetle karşımıza şu sonuçlar çıkıyor:
2014 yılında İSO 500’de yer alan özel kuruluş sayısı 489, kamu
kuruluşu sayısı 11’dir.
Son yıllarda olduğu gibi üretimden satışlarda ilk sırada
“TÜPRAŞ” bulunmaktadır. Bu kuruluşu, “Ford Otomotiv” ve
“Oyak-Renault” takip etmektedir.
İhracatta ilk üç sıra değişmemiştir. Lider yine “TÜPRAŞ”
olurken, “Ford Otomotiv” ikinci, “Oyak-Renault” ise üçüncü
sırada yer almıştır.
İSO 500’de faaliyet kârlarına baktığımızda 500 büyük şirketin
geçen yıla göre performansının biraz düştüğünü görüyoruz.
2013 yılında faaliyet kârlılığını yüzde 8’e çıkaran 500 büyük
sanayi kuruluşunun, 2014 yılındaki faaliyet kârlılığı oranı yüzde
6,4’e gerilemiştir.
Geçen yıl, sanayi şirketlerimiz neredeyse esas faaliyetlerinden
elde ettikleri kârlarının yarısı ile finansman giderlerini
karşıladıklarının altını çizmiştik. Ne yazık ki bu yıl da aynı durum
ile karşı karşıyayız.
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2013 yılında faaliyet kârları 36,5 milyar lirayı bulan 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu, bunun yarısından çoğunu, 19 milyar lirasını
finansman gideri olarak kaybetmişti. Bu yıl da 500 büyük
şirketlerimiz, 30 milyar lira olan esas faaliyet gelirlerinin yine
yarısından fazlasını, 16 milyar lirasını finansman gideri olarak
kaybetmiş olduklarını görüyoruz.
Faaliyet kârlılığı ile ilgili bir diğer önemli gösterge de geçen yıl
ilk kez kullandığımız EBITDA verileri. Bu veriler de faaliyet
kârlılığındaki gerilemeyi teyit ediyor. 500 Büyük’te EBITDA
oranı geçen yıl yüzde 11 iken, bu yıl yüzde 10,7’ye indi.
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,
Sanayicilerimizin esas faaliyetlerindeki karlılığında yaşanan
azalmaya rağmen, üretmek arzusu ve mücadelesini takdire
değer bulmakla birlikte, bunun sürdürebilir olmadığını da
özellikle vurgulamak istiyorum.
Göstergeler, 2014 yılında 500 Büyük Kuruluşun finans yapısının
bir önceki yıla göre değişmediğini ortaya koymaktadır.
Borç/özkaynak oranı geçen yıl olduğu gibi yine yüzde 132’lik
seviyesini korumaktadır. Bu oranın dünyada kabul edilebilir
seviyesi yüzde 70’ler civarındadır.
Bu çerçevede toplam borçların aktif toplamı içindeki payına
baktığımızda da sanayi sektörümüzün içinde bulunduğu
finansman yükünü açıkça görebiliyoruz.
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2014 500 Büyük verileri, sanayi kuruluşlarımızın Ar-Ge ve
teknoloji yoğunlukları açısından önlerinde oldukça uzun bir yol
olduğunu göstermektedir. 500 büyük kuruluşun Ar-Ge
harcamalarının üretimden satışlara oranı binde 7,4 gibi
oldukça düşük düzeyde iken, yüksek teknolojilerin yaratılan
katma değer içindeki payı ise sadece yüzde 3,2’dir.
2014 yılında 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun istihdamı yüzde
4,2 oranında artarak yaklaşık 640 bin kişiye yükselmiştir. Tüm
sorunlarına rağmen, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu toplumsal
refaha katkılarını artırarak sürdürmektedir.
Bu sonuçlar hem ülkemiz ekonomi yönetimine ve hem de
şirketlerimize birçok dersler çıkaracakları manzumeler
silsilesini içermektedir.
Öncelikle verilerini paylaşarak, bu çalışmanın ortaya çıkmasını
sağlayan tüm sanayi şirketlerimizi bir kez daha kutlarken, daha
önce çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz üretime odaklı büyüme
ihtiyacına bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,
Her ay olduğu gibi bu ay da bazı faaliyet ve etkinliklerimizi
kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.
Fuayemizdeki stanttan da anlaşılacağı gibi, İstanbul Ticaret
Üniversitesi, ABD’deki üniversiteler ile birlikte, yeni kuşak
girişimciler ve yöneticilerin iş hayatına hazırlanmasına yönelik
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“Veliaht Programı: Kuşaklararası Girişimcilik Transferi” isimli
bir eğitim programını hayata geçirmektedir. Bu önemli
konunun üyelerimize duyurulmasında üniversitemize gerekli
desteği sağlıyoruz.
Bu bağlamda bir başka ortak etkinliğe değinecek olursam;
Odamız ile yapılan istişareler ve Sayın Rektörümüzün değerli
çabaları sonucu, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde
“Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi” adıyla bir yüksek
lisans programı açılmıştır. Bu programdaki derslere, Odamızın
akademik kariyeri bulunan eksperlerinin destek vereceği bir
uygulamayı başlatmış bulunuyoruz. Bu arada yine İstanbul
Ticaret Üniversitesi’nde ortak çabalarımızla, “Sanayi
Politikaları ve Kalkınma Merkezi” kurma çalışmalarımız da
sonuçlanmak üzeredir.
Geçtiğimiz günlerde, İSO bünyesinde bir Teşvik Masasının
kurulduğu bilgisini sizlerle paylaşmıştık. İstanbul Ticaret
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla, Teşvik
Masası çalışmalarını yürüten ekibimize yönelik bir eğitim
programını da hayata geçiriyoruz.
Üretim hayatının her alanında olduğu gibi finans konusunda da
bir inovasyona ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda
geleneksel finans yöntemlerini yeni bakış açıları ve farklı
araçlar ile zenginleştirmeliyiz. İşte bu çerçevede, İstanbul
Ticaret Üniversitemiz ile bir diğer önemli işbirliği konumuz ise
“Finansal İnovasyon” alanındadır. Önümüzdeki günlerde
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uluslararası konuşmacıların katılımıyla “Finansal İnovasyon”
konulu bir paneli hayata geçireceğiz.
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,
Şimdi, Odamızın bu ayki diğer faaliyetlerine kısaca değinmek
istiyorum:
Odamız hedeflerinden biri de, üye sayımızın artırılmasıdır. Bu
amaçla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Odamıza
üye olmayan firmalar, Odamıza üye olmak üzere davet edildi.
1 Haziran 2015 tarihi itibari ile yeni üyelerimizle birlikte toplam
üye sayımız 17.680 olmuştur.
Meclis Başkanlık Divanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle 10
Haziran 2015 tarihinde Pendik-Kurtköy’de bulunan Teknopark
İstanbul’u ziyaret ettik. Savunma, Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) ve Teknopark İstanbul
Yönetimleri tarafından ağırlanan heyetimiz ile birlikte
yaptığımız ziyaretlerde yatırım ve AR-GE imkânlarını yerinde
görme fırsatı bulduk. Aynı ziyaret kapsamında, bölgede
bulunan Turkish Technic tesislerinde yapılan önemli çalışmaları
gözlemleme fırsatı bulduk.
Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Kıymetli Onur
Üyelerimiz ve Değerli Medya Mensupları,
Sözlerimi burada noktalarken; Değerli Konuklarımız Sayın Can
Fuat Gürlesel ile Sayın Erkin Şahinöz’ün yanı sıra İstanbul
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Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nazım
Ekren’e tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hepinizi, şahsım ve yönetim kurulumuz adına bir kere daha
saygıyla ve sevgiyle selamlarken, gelecek ay kutlayacağımız
Ramazan Bayramının ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi
için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizin Ramazan
Bayramını şimdiden tebrik ediyorum.
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