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Sayın Valim, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Mart ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan 
önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
 
İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin, “Sanayisiz İstanbul Olmaz 
Yaklaşımından Hareketle; Yaşam Kalitesi, Verimliliği ve 
Rekabet Gücü Daha Yüksek Bir İstanbul’u Birlikte 
Yaratabilmek”  konulu bu ayki meclis toplantımıza katılarak 
bizleri onurlandırdınız.  
 
Odamızın bir projesi olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yaptığınız İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 
“İstanbul Sanayi Strateji Belgesi”ni geçtiğimiz ay kamuoyuyla 
paylaştık. Sayın Valim, bu belgeden hareketle bu ayki meclis 
toplantımızda biz sanayicilerle birlikte olmanız, küresel şehir 
İstanbul üstüne birlikte düşünmemiz açısından bizleri mutlu 
etmektedir. Bu vesileyle size teşekkür ediyor, hoş geldiniz 
diyorum. 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
21’nci yüzyılda “küresel şehirler” olarak adlandırılan bazı 
şehirler, ülkeler gibi güçlü ve önemli hale gelmektedir. 
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Hepimiz için çok değerli olan gözbebeğimiz küresel şehrimiz 
İstanbul ve sanayisi hakkındaki düşüncelerimi ifade etmeden 
önce, dünya ve Türkiye ekonomisindeki bazı gelişmelere 
yönelik görüşlerimi sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. 
 
OECD’nin bu ay yayımlanan “Ara Ekonomik Değerlendirme” 
raporu, gerileyen petrol fiyatlarının küresel talebi arttıracağını 
ve birçok merkez bankasına faizleri düşürme imkânı 
sağlayacağını öngörmektedir. Öte yandan, Avrupa Merkez 
Bankası tarafından başlatılan genişletilmiş varlık alım 
programının, küresel finansal koşulları iyileştirdiği 
değerlendirmesi de yapılıyor. 
 
Bu raporda ayrıca; 2015 ve 2016’da resmi büyüme hedefinin 
yüzde 7’ye kadar düştüğü Çin’e kıyasla Hindistan’ın daha hızlı 
büyüyeceğine de dikkat çekiliyor. 
 
Öte yandan, ABD Merkez Bankası (FED)  bu ay düzenlediği son 
toplantıda hedef fonlama faizinde değişiklik yapmadı. FED’in 
açıklamasında en çok merak edilen faiz artırımı konusunda 
“sabırlı” olunacağı ifadesi kaldırıldı. Açıklamada ayrıca, faiz 
artışının zamanlaması hakkında bir karara varılmadığı da 
vurgulandı. 
 
Dünya ekonomisine genel olarak bakacak olursak; enerji ve 
emtia fiyatlarındaki düşüş, özellikle gelişmiş ülkelerde iyileşen 
satın alma gücüne bağlı olarak büyüme beklentilerini olumlu 
etkiliyor.  
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2015 yılının, dünya ekonomisi için çok önemli bir bölge olan 
Euro Bölgesi genelinde de bazı risklerle birlikte, geçen yıla 
kıyasla daha olumlu geçmesi bekleniyor.  
 
Bütün bu gelişmeler bize gösteriyor ki; dünyada, ekonomi 
politikalarında yaşanan derin ayrışma bir süre daha devam 
edecek. Ekonomik toparlanmanın sancılı bir seyir izlemeyi 
sürdürdüğü, üretken yatırımların zayıf seyrettiği, özellikle 
finansal istikrar üzerinde orta vadede ciddi risklerin bulunduğu 
günümüzde yeni politikalara ihtiyaç var. Bu ihtiyaca dikkat 
çekerken, sürdürülebilir büyüme için para politikalarının 
ötesinde farklı araçlara gereksinim duyulduğunu da burada 
özellikle ifade etmek istiyorum. 
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Türkiye ekonomisi 2015 yılının ilk çeyreğini gerek yurtiçinde 
gerekse yurtdışında yaşanan gelişmelerin etkisiyle oldukça 
hareketli bir ortamda geride bırakıyor. 
 
Küresel ekonomide enerji fiyatlarından kaynaklanan 
rahatlama, özellikle döviz kurundaki olumsuz gelişmeler 
nedeniyle Türkiye ekonomisine daha sınırlı bir şekilde 
yansımaktadır. Kurdaki artış ithalat yükündeki gerilemenin 
olumlu etkilerini kısıtlarken, enflasyon beklentilerinin artış 
yönünde etkilenmesi genişleyici para politikaları için Merkez 
Bankası’nın manevra alanını sınırlıyor. 
 
2015’in ilk çeyreğine ilişkin açıklanan veriler henüz ekonomik 
büyümede gözle görülür bir toparlanmadan 
bahsedilemeyeceğini bizlere göstermektedir. Ancak diğer 
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taraftan, henüz hedeflenen seviyelerin üzerinde seyreden 
enflasyonda orta vadeli beklentilerin yeterince iyileşmemiş 
olması, para politikasında temkinli duruşun bir süre daha 
devam edebileceği izlenimini vermektedir. 
 
2015’in ilk çeyreğindeki öncü göstergelere baktığımızda zayıf 
bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Sanayi 
üretimi uzun bir aradan sonra yıla düşüş ile başlarken, 
ekonominin nabzı açısından önem taşıyan tüketici güven 
endeksinin neredeyse kritik seviyelere düşmüş olması ve 
ihracattaki azalma dikkat çekicidir. 
 
Küresel ekonomideki risklerin yanı sıra ilk çeyrekteki bu zayıf 
tablonun ikinci çeyreğe sarkması ihtimali, şu anda yüzde 3-3,5 
aralığında olan büyüme beklentilerini daha da düşürebilir. 
Ancak bu noktada, yılın ilk iki ayında oldukça sağlıklı bir 
görünüm veren kamu bütçesinin 2015 büyümesine ne ölçüde 
katkı yapacağı da büyük önem taşıyor. 
 
Diğer taraftan istihdam piyasalarında, işgücüne katılım ile 
yaratılan yeni istihdam arasındaki makas ciddi düzeylerdedir. 
Önümüzdeki dönemde olası mevsimsel düşüşler haricinde 
yüzde 10’un altında işsizlik oranı beklemek pek gerçekçi 
olmayacaktır. Bu noktada işsizlik ile eğitim sorunumuz arasında 
yakın bir ilişki olduğuna inandığımı burada ifade etmek 
istiyorum. 
 
Sayın Valim, Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere yönelik 
düşüncelerimi kısaca bu şekilde ifade ettikten sonra, şimdi ana 
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gündem maddemiz hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 
 
İstanbul gibi küresel şehirler için hizmetlerin 
gerçekleştirilmesinde çabukluk, verimlilik, sürdürülebilirlik, 
şehirde yaşayanların tercihlerine önem verilmesi, kararlara 
katılım, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve gelecek kuşakların 
düşünülmesi hizmet alanlar açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. 
 
Bu öneme dikkat çekerken; sağlıklı bir kent kalkınmasında 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de sanayinin önemli bir role 
sahip olacağına inandığımı burada özellikle ifade etmek 
istiyorum. Sanayi bu açıdan gerçekten önemli. Öyle ki, yaşam 
kalitesi yüksek, huzur ve refah içinde yaşayan toplumlar, 
sanayileşmeyi başarmış toplumlardır.  
 
19’ncu yüzyılda kentlerin gelişmesinde ve cazibe merkezi 
haline gelmesinde sanayinin oynadığı rolü unutmamak 
gerekiyor. Bu gerçeği hatırlatırken, 20’nci yüzyılın sonlarında 
üretimin ve sanayinin dışlandığı çarpık kalkınma anlayışının, 
bugün doğurduğu büyük sorunlarla birlikte yolun sonuna 
geldiğini de burada özellikle vurgulamak istiyorum. 
 
Özetle; küresel ekonominin finansal bolluk aleyhine verdiği 
sinyaller dikkate alındığında, üretimin tekrar ön plana çıkmaya 
başladığı yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. 
 
Tarih boyunca her zaman önemli bir şehir olan İstanbul, bugün, 
konuşmamın başında da belirttiğim gibi bir dünya şehri ya da 
küresel bir kent olarak değerlendirilmektedir.   
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Dünya şehirleri ya da küresel kentler, küresel ekonomide 
önemli merkez hâline gelmiş yerlerdir. Bu şehirleri, diğer 
büyükşehirlerden ayıran en önemli özellik, dünya 
ekonomisinin ayrılmaz parçalarından biri olmaları ve ulusal 
ekonomilere yön vermeleridir. 
 
Uluslararası toplantılar ile dünya ilişkilerinde etkin rol oynama, 
pek çok uluslararası havayolu şirketini bünyesinde barındıran 
bir uluslararası havaalanına, otobüs, vapur, hafif raylı sistem, 
metro gibi toplu ve gelişmiş ulaşım ağına sahip olma, çok 
sayıda müze, üniversite, sanat galerileri, film festivalleri ve 
tiyatrolar gibi tanınmış kültürel merkezlere ev sahipliği yapmak 
küresel kentlerin önde gelen özellikleri arasında sayılıyor. 
 
Belirttiğim bu hususları da dikkate alarak İstanbul’a 
baktığımızda; bugün İstanbul, 14 milyonu aşkın nüfusuyla 
Türkiye’nin en büyük nüfusa sahip şehri konumundadır. Yine 
İstanbul 31,2 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en genç şehri 
olmasının yanı sıra 10 milyonu aşkın çalışma çağındaki 
nüfusuyla da hem ulusal, hem de bölgesel kalkınmada önemli 
fark yaratabilecek bir potansiyele sahiptir. 
 
Son yıllarda İstanbul’da sanayi sektörünün yaratılan gayri safi 
katma değer içindeki payında bir düşüş eğilimi söz konusu olsa 
da, halen Türkiye’de sanayi sektöründe yaratılan her 100 
birimlik katma değerin 27’sinin sadece İstanbul’da yaratıldığı 
bir gerçektir. 
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İstanbul vergi gelirleri açısından da Türkiye ekonomisine 
önemli katkılar sağlıyor. İstanbul’un genel bütçe vergi gelirleri 
içindeki payı yüzde 46,1 düzeyindedir.  
 
İstanbul Ar-Ge ve yenilikçilik açısından da ön plana çıkmakta. 
2014 yılı itibarıyla Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan 5 bine yakın 
patent başvurusunun yüzde 43,3’ü İstanbul’dan yapılmış. Aynı 
yılda Türkiye’de yapılan toplam 3.474 faydalı model 
başvurusunun yüzde 38,7’si İstanbul’a aittir. 2014 yılında 
marka başvuru sayılarına bakıldığında ise yine İstanbul’un 
liderliği göze çarpmaktadır. Tüm Türkiye’de yapılan marka 
başvurularının yüzde 50,5’i İstanbul’dan gerçekleştirilmiştir. 
 
Sayın Valim, 
 
Günümüzün giderek artan acımasız ekonomik rekabet 
koşullarında, şehirlerin rekabet gücü giderek daha fazla önem 
kazanıyor. Bu gerçekten hareketle, İstanbul sanayisi sadece 
Türkiye ölçeğinde değil, dünya çapında yüksek rekabet gücüne 
sahip bir kent haline getirilmelidir. İşte bu anlayış eşliğinde, 
“İstanbul Sanayi Strateji Belgesi”ni hazırladık. 
 
Rekabet gücü açısından, İstanbul ile sanayinin olumlu ve 
istenilen seviyede olmayan yönlerine baktığımızda;  
 
İstanbul ve Sanayinin Rekabetteki Yüksek Yönleri: 
Yüksek teknolojili ürün üretimi altyapısı 

Sanayici girişimcilerin varlığı 
50 Üniversite 
Tedarik zincirinin gelişmişliği 
Dış pazar  
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İç Pazar 
Tüketicinin bilinç seviyesi 
Coğrafi yoğunlaşma 
Firmaların üretim yapıları 

Yabancı sermayeli firmaların varlığı 
Coğrafi Konum 

 
 
İstanbul ve Sanayinin Rekabetteki Orta-Düşük Yönleri:   

Sanayi Yerleşimi 
Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Mezunların sanayiye yönelmesi 

AR-GE 
Hammadde ve yarı mamul tedariği 
Lojistik altyapı 
Finansa erişim 

Teşvikler  
Yerel yönetimler 
Markalaşma 
Firmaların kurumsallaşma seviyeleri 

 
Olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Strateji Belgemiz’in de ortaya koyduğu gibi Türkiye’de kısa 
sürede yüksek teknolojiye dayalı ihracatı artırabilecek tek 
altyapı İstanbul’dadır. Bugün İstanbul, ülkemizin yüksek 
teknolojili ürün ihracatının yüzde 67,2'sini 
gerçekleştirmektedir. Öte yandan İstanbul orta-yüksek 
teknolojili ürün ihracatında da yüzde 50’nin üzerinde bir paya 
sahiptir. 
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Bir kere daha vurgulayacak olursam, Türkiye’nin büyük oranda 
yüksek teknolojili üretiminin ve ihracatının yapıldığı 
İstanbul’un stratejileri düşünülmeden 2023 hedefinin hayata 
geçmesi doğal olarak mümkün olmayacaktır. Yani İstanbul’un 
özellikle ihracat yapabilen sanayi oyuncularının ortamları 
iyileştirilmeden, gerekli kapasite artışları için altyapı 
sağlanmadan ve başta kalifiye işgücü olmak üzere, enerji, 
hammadde gibi temel girdilerin güvenliği sağlanmadan 
Türkiye’nin 2023 Hedefi olan 500 Milyar Dolar ihracat hedefine 
ulaşması mümkün olamayacaktır. 
 
İşte geçen ay kamuoyuyla paylaştığımız “İstanbul Sanayi 
Strateji Belgesi” bir nevi işin içinde olan, uzun yıllardır 
İstanbul’da sanayicilik yapan ve Türkiye’nin en önemli ihracat 
üssü olan İstanbul Sanayicilerinin üzerinde uzlaştıkları bir 
metin olması açısından önemlidir. Çünkü üzerinde uzlaşılan bu 
metnin hayata geçirilme imkânı oldukça yüksektir. 
 
Sayın Valim, 
 
İstanbul’u insanca yaşanabilen, tüm sorunlarını çözmüş, 
huzurlu bir dünya kenti haline getirmek için her türlü 
fedakârlığı göstermenin en önemli göreviniz olduğunu ifade 
etmiş olmanızı İstanbul Sanayi Odası olarak, takdire şayan 
bulduğumuzu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Bu 
yaklaşımınızı; sanayisi güçlü, yaşam kalitesi, verimliliği ve 
rekabet gücü daha yüksek bir İstanbul hedefine ulaşmamız 
açısından çok değerli buluyoruz.   
 
“İstanbul Sanayi Strateji Belgesi”nde, İstanbul’u yüksek 
rekabetçi bir kent seviyesine, 2023 İhracat hedeflerine 
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ulaştırmak için 18 strateji başlığı altında 46 strateji ve 85 eylem 
planı tanımlanmıştır.  
 
Bu belge ile birlikte artık neler yapılması gerektiği konusunda 
bir yol haritamız var. Takdir edilmeli ki bunu İstanbul Sanayi 
Odası tek başına yapamaz. İşte bu nedenle, sürecin paydaşları 
belgede açık bir şekildetanımlanıyor. Özetle; bu proje, 
paydaşlarıyla birlikte kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyuyor. 
 
Sayın Valim, Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi burada 
noktalarken bir başka konuya değinmek istiyorum. 
 
Şimdi Odamızın bazı faaliyet ve etkinliklerini kısaca sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 
 
İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak, aynı bölgenin iki kardeş 
odasının ilişkilerinin daha samimi olması ve yakınlaştırılması 
amacıyla Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na 4 Mart 2015 
tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdik.  
 
Bu ziyarette özellikle Sakarya ilimizin potansiyel organize 
sanayi bölgelerini inceledik.  
 
Odamız Yönetim Kurulu’nun aldığı bir karar ile İstanbul Sanayi 
Odası ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nin işbirliğinde 
“İSO Sanayi - Teknopark Ortak Çalışma Komisyonu” isimli 
oluşumu hayata geçiriyoruz. Bu komisyonda görev alacak 
meclis üyelerimizi sizlerle paylaşmış bulunuyoruz. 
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İSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İSO Meclis Üyeleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Temsilcileri, Melek 
Yatırımcılar, Teknoparklarda yer alan Girişimciler ve Borsa 
İstanbul Temsilcileri gibi birçok paydaşın içinde yer alacağı 
Komisyon ile Türkiye’nin ihtiyacı olan, Teknopark yönetici 
şirketleri ile birlikte sanayi firmalarının da içinde yer alacağı bir 
platforma ev sahipliği yapacağız.  
 
Bu ay itibari ile hizmete koyduğumuz çok önemli bir 
uygulamamız da Teşvik Masası’sıdır. Bu masada tüm 
üyelerimizin projeleri detayları ile incelenecek ve projeye 
uygun teşvik mekanizmaları belirlenerek doğru adrese 
yönlendirilecek. 
 
12 Mart 2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Rektörü Mehmet Karaca’nın ev sahipliğinde İTÜ Arı 
Teknokent’te 60 sanayicinin katıldığı Ulusal Nükleer Enerji 
Tedarik Zinciri Kurulması Projesi’ne yönelik çok önemli bir 
toplantı yaptık. Bu proje aracılığıyla nükleer santrallerde 
edinilecek tecrübeler ile sanayicilerimizin yurt dışı pazar ve 
ihale süreçlerinde söz sahibi haline geleceğine inanıyorum. 
 
Üyelerimizle aramızdaki en önemli köprülerden birisi olan 
eksperlerimizin hizmet kalitesinin yükseltilmesine çok önem 
veriyoruz. Bu kapsamda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
yurt genelindeki tüm eksperlerin gruplar halinde eğitilmesi 
İstanbul Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde bu ay gerçekleştirildi.  
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Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, Kıymetli Onur Üyelerimiz ve 
Değerli Basın Mensupları, 
 
Sözlerimi burada noktalarken; İstanbul Valimiz Sayın Vasip 
Şahin’e tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi, şahsım ve yönetim 
kurulumuz adına bir kere daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 


