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Sayın Başkan, 
Sayın Rektörüm, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
 
Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Sözlerime bir değerli büyüğümüzü daha kaybetmekten 
duyduğumuz üzüntüye değinerek başlamak istiyorum. 
Odamızın kurucu üyesi ve eski yönetim kurulu üyesi olan Sayın 
Ali Asaf Kermen geçtiğimiz günlerde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Sanayimize çok kıymetli hizmetler veren değerli 
sanayicimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza 
başsağlığı diliyorum.  
 
Daha önce muhtelif meclis toplantılarımızda vurguladığımız 
gibi insanlık, küreselleşen terörün yarattığı şiddetten her geçen 
zaman daha fazla mağduriyet yaşıyor.   
 
Bu ayın ortasında Paris’te, bugüne kadar Avrupa’da eşine 
rastlanmadık boyutta olan, hunharca terör saldırıları bu 
konuda yaşanan en son acı örnektir. İnsanlık değerlerine karşı 
yapılan bu kanlı saldırı, aynı zamanda terörün artık sınırlı bir 
coğrafyada değil, dünyanın dört bir yanında kendini 
göstermekte olduğunu da ortaya koyuyor.  
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Küreselleşmiş bir terör gerçeği karşısında uluslararası 
dayanışma her zamankinden daha fazla büyük bir önem 
kazanmaktadır.  
 
Bu bağlamda terör, nefret ve fanatizmin asla 
kazanamayacağına olan inancımızı her zamankinden daha 
güçlü bir şekilde vurgularken, Fransız halkının yaşadığı büyük 
acıyı paylaştığımızı ifade etmek istiyorum.  
 
Dikkatinizi çektiğim dünya genelindeki şiddet sınırlarımızın 
hemen ötesinde çok daha büyük gerilim ve çatışmalar halinde 
kendini göstermeye devam ediyor. Dün Rusya’ya ait bir askeri 
uçağın Türkiye tarafından düşürülmesi gelişmelerin aldığı kritik 
boyutu ortaya koymuştur. 
 
İki komşu ülkenin ilişkileri son yıllarda başta ekonomi olmak 
üzere birçok alanda her geçen gün ivme kazanarak gelişme 
göstermektedir. İki tarafın da bu örnek komşuluk ilişkisinden 
kazançlı çıktığı aşikârdır. Dünkü yaşanan endişe verici gelişme 
karşısında Türkiye ile Rusya’nın sağduyu ve itidal eşliğinde 
hareket etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğuna 
inanıyoruz.     
 
Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri ve Kıymetli Misafirler, 
 

Şimdi bizlere heyecan veren bir gelişmeye değinmek istiyorum: 
Bilimsel bilgi birikimini ve saygınlığını ülkemiz sınırlarının dışına 
taşımış İstanbul Teknik Üniversitesi’yle birlikte geçtiğimiz 
günlerde “İSO – İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ” adı 
altında önemli bir işbirliğine adım attık.  
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14 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen İTÜ Çekirdek BigBang 
finalinde, “Çekirdek sermaye” için başvuran girişimciler 
arasından iki girişime-girişimciye toplam 200.000 TL tutarında 
“İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü” ile destek verdik.  

 

Bu önemli işbirliği vesilesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
Sayın Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karaca aramızda 
bulunuyor. Sayın Hocam, katılımınızla bizleri mutlu ettiniz. 
“Hoş geldiniz” diyorum.  

 

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Sayın Kenan Çolpan da 
burada bizlerle beraber. Kendilerine “hoş geldiniz” diyorum. 
Ayrıca bu kapsamda ödül kazanmış olan iki girişimcilik projesi 
ekibimiz de bizlerle beraber. Onlara da “hoş geldiniz” diyorum.  

 
Az sonra, bu İşbirliğiyle ilgili kısa bir film gösterimi yapılacak 
olmakla birlikte, bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizlerle kısaca 
paylaşmak istiyorum.  
 

Şöyle bir dönüp dünyaya bakacak olursak; küreselleşme ve 
yaşanan acımasız ekonomik mücadele giderek büyük bir 
meydan okumaya dönüşüyor. Bu durum karşısında Türkiye, 
yalnızca rekabet gücünü artıran değil, aynı zamanda sürekli 
yenilik yaratan bir ülke olmak zorunda. 

 

O halde girişimciliğin, küresel yetenek ve inovasyonun, 
yarınlarımız için hayati bir öneme sahip olduğu gerçeğini hiçbir 
zaman unutmamalıyız. İşte bu gerçekten hareketle, İstanbul 
Sanayi Odası olarak son yıllarda odağında üretimin olduğu bir 
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girişimcilik bilinci ve ruhunun ülkemizde geliştirilmesini ısrarla 
vurguluyoruz.  

 

Çok sayıda paydaşı buluşturan bir sistemden bahsediyorum: 
İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi, akademisyen, mentor, 
girişimci, sanayici ve yatırımcıyı buluşturmak gibi çok önemli 
bir misyona sahip. Bu yıldan itibaren projenin ana 
paydaşlarından birisi olan İstanbul Sanayi Odası, bu ekosisteme 
önümüzdeki dönemde şu katkıları yapacaktır: 

 

Bu çerçevede, 2015 yılı itibariyle girişimci başvurularının 
değerlendirilmesi sürecinde Odamız üyesi sanayicilerimiz de 
Jüri üyesi olarak yer alıyor. 14 Kasım’da olduğu gibi, girişimci 
veya girişimcilere “İSO Geleceğin Sanayicisi Ödülü” her yıl 
verilecek.  

 

Gençler ile sanayiciler hiç bu kadar birbirine yakın olmamıştı. 
Yaratıcı fikirlere sahip olan genç girişimcilerle alanında başarılı 
ve deneyimli sanayicilerimizi buluşturarak, girişimci ile sanayici 
arasında adeta bir köprü vazifesi görüyoruz. Bu kapsamda; 
“İSO Geleceğin Sanayicisi Ödülü” alan girişimcilerin yanı sıra 
İTÜ Çekirdek Ekosistemi’nde bir yıl boyunca yer almaya hak 
kazanan diğer girişimcilerimizi de “İSO KOZA” adını verdiğimiz 
çatı altında bir araya getiriyoruz.  

 

Böylelikle, yaratıcı fikirleri; üretim kültürü ve bilinci eşliğinde 
üretici sanayicilerle buluşturacağız. Ayrıca, eşleşmeler ile 
gençlerimizin üretim ve fabrika ortamı deneyimlerini 
artıracağız. İşte bu şekilde yaratıcı fikirlerin koza kabuğu içinde 
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kalmayıp, ortaya çıkarak özgür bir kelebek gibi uçmasının 
önünü açacağız. 

 

İSO KOZA Modeli ile girişimcilerimize, çalışma stratejilerini 
geliştirmelerine katkı sağlayacak olan “mentörlük” desteği de 
vereceğiz. 

 

Yenilikçi fikirleri ticari değere dönüştürmeleri amacıyla  
“sanayici antrenör” desteklerini sunacağız.  

 

Özetle; ülkemizde vizyon ve misyon sahibi, dinamik, istihdam 
yaratan girişimci ve sanayicilerin olduğu bir ekosistem 
kuruyoruz. Dünyada bu alandaki muhtelif başarı örneklerinden 
de ilham alarak, Türkiye’de ilk örnek olarak böyle bir model 
kurmanın kıvancını yaşıyoruz. 

 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemiz kurulan yeni hükümetten beklentilere 
vurgu yapıyor. Türkiye’de 1 Kasım seçimleri demokratik bir 
ortamda, huzur içinde yüksek bir katılım ve olgunlukla 
gerçekleştirildi. Seçmenimiz, oyları ile ekonomimiz adına çok 
önemli olan istikrarlı ve uzun vadeli tek partili bir iktidarı meclis 
aritmetiği içinde ortaya çıkarmıştı.  
 
Bu sonuç, uzun zamandır duraksamış olan ekonominin yeniden 
ana gündem maddesi haline gelmesi ve yapılması gereken 
yapısal reformlar açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır.  
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Dün kurulan Yeni Hükümetimizin Başbakanı Sayın Ahmet 
Davutoğlu ile bakanlarımızı tebrik ediyor, hükümetimizin 
belirttiğim fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine yürekten 
inanıyor,  Hükümetimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.  
 
Yeni Hükümete yönelik beklenti ve önerilerimizi ortaya koyan 
bir çalışmayı bugün sizlerin de görüş ve önerilerini alarak en 
kısa zamanda sonuçlandıracağız.  
 

Şimdi, bu ayki ana gündem maddemiz ve yapmakta olduğumuz 
çalışmayla ilgili görüşlerimi açıklamadan önce, Türkiye ve 
dünya gündemindeki önemli bir gelişmeye değinmek 
istiyorum.  

 

Kısa bir süre önce ülkemiz dünya çapında başarılı bir 
organizasyona imza atmanın haklı gururunu yaşadı. Türkiye’nin 
ev sahipliğinde 15-16 Kasım tarihlerin de Antalya’da 
düzenlenen, G20 Zirvesi’ne, B20 Yürütme Kurulu üyesi olarak 
katılım sağladım. Bu Zirvenin sonunda öne çıkan bazı önemli 
hususları kısaca özetlemem gerekirse;    

 

Türkiye dönem başkanlığı, önceliklerini üç sacayağı şeklinde 
tanımladı. Bunlar; daha önce alınan kararların uygulanması; 
büyümeyi sağlayacak yatırımların artırılması ve kapsayıcılığın 
genişletilmesidir.  

 

Zirvede büyümenin sağlıklı, kapsayıcı ve daha nitelikli istihdam 
yaratan karakterde olması konusundaki kararlılık vurgulandı. 
Büyümenin kapsayıcılık özelliğini geliştirmek ve güveni 
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güçlendirmek için gerekli tüm araçların kullanılması ve tüm 
paydaşlarla işbirliğinin önemine dikkat çekildi. 

 

Bu yıl, G20’nin kapsayıcılık ilkesi dahilinde çok önemli bir 
platform oluşturuldu. B20 ve Uluslararası Ticaret Odası 
tarafından kurulan Küresel KOBİ Forumu, diplomatik 
süreçlerde KOBİ’lerin çıkarlarını savunan bir mekanizma olarak 
şekillendi. Bu gelişmenin, önümüzdeki dönemde KOBİ’ler 
açısından önemli fırsatlar sunacağına inandığımı burada ifade 
etmek istiyorum. 

 

Risklerin arttığı bir ortamda, finansal küreselleşmenin 
nimetlerinden faydalanılırken; küresel finansal güvenlik ağının 
güvenceye alınması ve her türden korumacılığa karşı olunması 
üzerinde durulmuştur. 

 

Artan eşitsizlikler sosyal kaynaşma üzerinde risk 
oluşturmaktadır. Üye ülkelerin maliye ve çalışma 
bakanlıklarından, büyüme stratejilerinin ve istihdam 
planlarının kapsayıcı olacak şekilde gözden geçirilmesi 
istenmektedir. 

 

Son dönemde yoğunlaşarak devam eden mülteci krizini de 
gündemlerine alan liderler, hem krizle hem de uzun vadeli 
sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla mücadele için kapsamlı bir 
yanıt üretilmesi gereğine dikkat çekmişlerdir. 
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum:  
 

İstanbul Sanayi Odası, 64 yıldır İstanbul ve Türkiye sanayisinin 
gelişimine katkı sunmaktadır. İstanbul’un ülkemiz sanayisi ve 
ekonomisi içindeki ağırlığı göz önüne alındığında, odamızın 
kendisini ve İstanbul sanayisini daha iyiye doğru dönüştürme 
çabasının, aynı zamanda Türkiye’yi dönüştürmek 
doğrultusunda bir çaba olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 

Biraz önce, 1 Kasım seçim sonuçlarının ülkemizde yapılması 
gereken yapısal reformlar için bir fırsat sunduğunu 
belirtmiştim. Bu fırsata değinirken, İstanbul Sanayi Odası’nın 
Türkiye’nin eşiğinde bulunduğu yapısal reformlara kendi görüş 
ve önerileriyle katkıda bulunmak istediğini de burada özellikle 
vurgulamak istiyorum. 

 

Türkiye bir dönüşüme doğru yol alırken, İSO olarak biz de son 
iki yılda iki önemli Sanayi Kongresi düzenledik. Mayıs 2014’te 
yapılan 12. Sanayi Kongremizde önerdiğimiz bütünsel 
kalkınmayı; “ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişlik, insani 
gelişmişlik ve sürdürülebilirlik unsurlarının aynı anda ve 
birbiriyle uyumlu olarak gelişmesi” şeklinde tanımladık.  

 

Ekim 2015’te yapılan 13. Sanayi Kongremizde ise, anlamlı ve 
değerli bulduğumuz dönüşümün; insanı özgürleştiren, refahını 
artıran dönüşüm olduğuna dikkat çektik.  
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Böyle bir dönüşüm; içinde bulunduğumuz çağda tekil çabalarla 
değil ancak birbirini tamamlayan iş birlikleri ile gerçekleşebilir. 
Bu ihtiyaçtan hareketle günümüz dünyasında işbirliğine 
dayanan bir çalışma anlayışı yükseliyor.  İşbirliğinin, tek seferlik 
bir stratejik tercihin adı olmaktan çıkıp, kişisel ve kurumsal bir 
değere dönüşmesi gerekiyor.  

 

Bu doğrultudaki öneri ve politikalarımızı Onuncu Kalkınma 
Planı başta olmak üzere siyasi otoritenin çalışmalarını temel 
alarak belirlemekteyiz.  

 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Onuncu Kalkınma Planı ve bu plana uygun olarak hazırlanan 
2015-2017 Orta Vadeli Programı ile 2016-2018 Orta Vadeli 
Programı, ihtiyaç duyduğumuz yapısal dönüşümün temel 
özelliklerine dair kavramsal çerçeveyi belirlemiştir.  

 

Bu belgelerin yanı sıra, somut adımları içeren Öncelikli 
Dönüşüm Programları ve 2015-2018 Türkiye Sanayi Stratejisi 
geçmiş hükümet tarafından sene başında kamuoyuyla 
paylaşılmıştır.  

 

Bütün bu kıymetli çalışmaların, iş dünyasının arzu ettiği 
reformların çerçevesini ve uygulamaya yönelik eylem 
başlıklarını son derece yetkin bir şekilde ortaya koyduğunu 
burada özellikle vurgulamak istiyorum. 
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1.300 farklı eylemle tanımlanan Öncelikli Dönüşüm 
Programları, Türkiye’yi gelişmiş ülkelerin arasına katmayı 
hedeflemektedir. 

 

İstanbul Sanayi Odası olarak, Öncelikli Dönüşüm Programları 
açıklandıktan hemen sonra, bu programların başarısı açısından 
en önemli beş noktanın şunlar olduğuna inandığımızı 
belirtmiştik:  

 Eylem planlarının altının daha net bir şekilde 
doldurulması, 

 Bir an önce uygulamaya geçilmesi,  

 Sürecin azami bir şeffaflık içinde yürütülmesi, 

 Denetim mekanizmalarının sağlıklı bir biçimde işlemesi 
ve  

 Uygulamada iş dünyasının azami ölçüde işbirliği ve 
katkısının sağlanması.  

 

Bununla kalmayarak, iş dünyasından bu programlara yönelik ilk 
geri dönüş özelliğine de sahip olan İstanbul Sanayi Strateji 
Belgesini de Şubat 2015’te kamuoyuyla paylaştık.  

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilen 
Türkiye Sanayi Stratejisi’nde uygulamaya yönelik olarak 70 
eylem tanımlanmıştır. 

 

Ülkemiz sanayisini en güçlü şekilde temsil eden İstanbul Sanayi 
Odası da, Türkiye Sanayi Stratejisinde yer alan eylemlerin 



11 

 

hayata geçirilmesi noktasında üzerine düşeni yapmaya hazır ve 
isteklidir. 

 

Özetle belirtmek gerekirse; Öncelikli Dönüşüm Programları ve 
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, biz sanayiciler için önümüzdeki 
reform dönemine yönelik tam bir yol haritası niteliğindedir.  

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 

 
İşte bu durumu dikkate alarak, yeni Hükümete yönelik beklenti 
ve önerilerimizi ortaya koyan çalışmamız, bu iki belgeyi baz 
almaktadır. Bu hususa dikkat çekerken; İstanbul Sanayi 
Odası’nın yapmakta olduğu çalışmanın, kısa, orta ve uzun 
vadeli önceliklerimizi belirten bir çalışma olduğunu da sizlerle 
paylaşmak istiyorum.  
 

Bu çalışmamızı, Hükümetimiz ile İstanbul Sanayi Odası arasında 
sürekli bir işbirliği kültürüne dayanan diyalog sürecinin 
başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Yaptığımız çalışmayı, 
medya aracılığıyla yeni hükümetle paylaşmak yerine, doğrudan 
görüşme yoluyla yeni hükümete sunmayı planlıyoruz. 

 

Yaşayan, ölçülen, gelişen canlı bir sistem olmasını istediğimiz 
çalışmamızın, bugün ve ileriki günlerde siz değerli meclis 
üyelerimizin yapacağı kıymetli katkılarla daha da 
zenginleşeceğine yürekten inandığımı da burada özellikle 
vurgulamak istiyorum.  
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Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Kıymetli Onur 
Üyelerimiz ve Değerli Medya Mensupları, 

 

Bu inanç eşliğinde sözlerimi burada noktalarken; hepinizi, 
şahsım ve yönetim kurulumuz adına bir kere daha saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.  
 


