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Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
 
Nisan ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Bu ay iki duayen sanayicimiz aramızdan ayrıldı. Odamızın 
Meclis ve Yönetim Kurulu eski üyesi Alber Bilen’i ve Odamızda 
Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Meclis Başkan 
Vekilliği görevlerinde bulunun İSO Meclis Onur üyemiz Hasan 
Yelmen’i kaybettik. Ebediyete uğurladığımız değerli 
büyüklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sanayi 
camiamıza sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 
 
Değerli Meclis Üyeleri 
 
Türkiye 30 Mart Yerel Seçimlerini yüksek bir katılım ve huzur 
içinde gerçekleştirdi. Ülke gündeminde iki seçim daha olmakla 
birlikte en kısa zamanda ekonomiye odaklı bir gündeme 
dönülmesi, ülkemiz ve sanayimiz için büyük bir önem arz 
etmektedir.  
 
Bu anlayıştan hareketle bu ayki ana gündem maddemizi reel 
sektör ile bankacılık sektörü arasındaki ilişkiye ayırdık. 
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Eli taşın altında olan, her türlü zorluklara rağmen aş ve iş 
üretme mücadelesi veren biz sanayiciler için sanayimizin 
gelişmesi ve rekabet gücümüz açısından; bankacılık ve reel 
sektör ilişkileri ile finansal istikrar en fazla önem verdiğimiz 
konuların başında gelmektedir. 
 
Bu önemli konuyu, bugün değerli bir konuğumuzla birlikte ele 
alacağız. 
 
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Sayın Hüseyin Aydın, “Finansal İstikrar, Sanayinin 
Finansmanı ve Sürdürülebilir Ekonomi Bağlamında Bankacılık 
ve Reel Sektör İlişkileri” konulu bu ayki meclis toplantımıza 
katılarak bizleri mutlu ettiniz. Katılımınız nedeniyle teşekkür 
ediyor, hoş geldiniz diyorum. 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmadan önce birkaç konuya değinmek istiyorum. 
 

İslam Dünyası tarafından "Üç Aylar" olarak isimlendirilen, yeni 
bir bereketli manevi iklime bu hafta giriyoruz. Üç ayların 
bereketinden memleketimizin milletimizin ve tüm insanlığın 
olabildiğince istifade etmesini diliyor, hepinizin üç aylarını 
tebrik ediyorum. 

  
Nisan ve Mayıs ayları, göz bebeğimiz olan çocuklarımıza ve 
gençlerimize armağan edilen iki ulusal bayramın yanı sıra iş 
hayatımızın en önemli paydaşlarından birisini oluşturan 
çalışanlarımızın bayramını da içermektedir. 
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Ulusal Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin Kuruluş gününü ve varlıklarıyla hayatımıza neşe 
katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı geçen hafta ulus olarak büyük coşku içinde kutladık.  
 
Bu bayramın ortak idealler ve kardeşlik ruhu eşliğinde 
çocuklarımıza ve ülkemize her zaman mutluluklar getirmesini 
diliyorum. 
 

Çalışan ve işveren,  ekonominin belkemiğini oluşturan üretimin 
doğrudan özneleridir.  İstanbul Sanayi Odası olarak, sanayimize 
en yüce katkıyı  tüm çalışanlarımızın yaptığına inanıyoruz. 
Ekonomimizde ve çalışma yaşamımızda  son yıllarda elde 
edilen kazanımlar, işçi ve işverenlerimizin karşılıklı özveri, 
diyalog ve işbirliği   sayesindedir.    

Bu vesile ile tüm çalışanların yarın kutlanacak olan 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’nü şimdiden kutluyor, barış, esenlik 
ve üreterek çalışmanın daim olduğu nice bayramlar diliyorum.  

Ayrıca gelecek ay, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı kutlayacağız. 19 Mayıs’ın cumhuriyet tarihimizin 
başlangıcı olduğu gibi, milletimiz ve ülkemiz için büyük 
geleceğe doğru atılan ilk adım olduğuna inanıyoruz. 

Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 
Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve 
şükranla anarken; sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin bu 
bayramını da şimdiden kutluyorum. 
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Dostluk ve centilmenlik eşliğinde rekabetin yaşandığı önemli 
platformlardan birisi çağımızın tutkusu olan futbolda, erken 
gelen takdire şayan bir başarıya hep beraber tanıklık ettik. 
Futbolda dostluk ve centilmenliğin her daim olması dileğiyle 
Fenerbahçe’yi bu şampiyonluk başarısından dolayı 
kutluyorum. 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 

Türkiye’nin bu yılki büyüme performansıyla ilgili nerdeyse her 
hafta değişen tahminlerin yapıldığı nadir bir dönemden 
geçiyoruz. Yakın zamanda IMF, OECD ve bazı raiting 
kuruluşlarının Türkiye’nin büyümesine yönelik tahminlerini 
aşağı yönde revize ettiklerine tanık olduk. Diğer yandan da 
ekonomimizden bu revizyonları doğrulamayan haberler 
geliyor.  
 
Bir yanda sanayi üretim endeksi, diğer yanda sanayi kapasite 
kullanımı ile ilgili umut veren verilere, bu hafta tüketici güven 
endeksi eklendi. Bu endeks yüzde 78,5 ile son bir yılın en 
yüksek seviyesine yükselmiş bulunuyor. 
 
İhracattaki iyimser gidiş ve belirsizliklerin biraz da olsa azaldığı 
bir ortamda 2014 yılı büyüme hedeflerine yaklaşma 
umudumuz artıyor.   
    
İstanbul Sanayi Odası olarak temel amacımız; ekonomimizin 
büyümesine, sanayimizin sorunlarının çözümüne ve rekabet 
gücünün artmasına katkıda bulunabilmektir. 
 
Bu çerçevede, sanayimizin rekabet gücünün önünde engel 
olarak gördüğümüz tüm alanlarda çözüm üretilmesine öncülük 
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yapmanın yanı sıra doğrudan kendimiz çözüm üretme 
sürecinin bir parçası olmaya da gayret etmekteyiz.   
 

Bu anlayış eşliğinde, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat 
Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın’ın düşüncelerini 
büyük bir ilgi ve heyecanla dinleyeceğimizi ifade etmek 
istiyorum.   
 
Bu ilgi ve heyecanımızı paylaşırken; İstanbul Sanayi Odası ile 
Türkiye Bankalar Birliği arasında geçen yılın Aralık ayında 
başlayan ve çok olumlu adımlar eşliğinde gelişen bir işbirliğine 
dikkatinizi çekmek istiyorum. 
 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 11 Aralık 2013 
tarihinde odamıza gerçekleştirdiği ziyarette, banka temsilcileri 
ile İstanbul Sanayi Odası uzmanlarından oluşan bir çalışma 
grubunun oluşturulması kararlaştırıldı. 
 
Bu karar çerçevesinde oluşturulan çalışma grubunda; banka 
kredi sözleşmelerinden, teminat mektuplarına, kaynak 
kullanımını destekleme fonundan özel sektör tahvillerine, 
alacak sigortasından proje bazlı kredi değerlendirme sürecine 
kadar birçok konu ele alınmaktadır.   
 
Amacımız; bu çalışma grubu faaliyetleri ile sektörümüzün 
sorunları ve çözüm önerilerini ortak bir metinde ortaya 
koyabilmek ve bu taleplerimizin takipçisi olabilmektir. 
 
Yıllardır arzu ettiğimiz ve çok anlamlı bulduğumuz bu işbirliği 
sürecinin başlamasına yaptıkları katkı nedeniyle konuğumuz 
Sayın Hüseyin Aydın’a teşekkür ediyorum. 
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Bu bağlamda bir başka hususa da değinmek istiyorum: Ziraat 

Bankası,  köklü geçmişine yakışır bir şekilde hizmet üreterek 

sadece tarımın, köylü ve çiftçinin bankası olmak yerine bugün 

herkesin ve her kesimin bankası olmayı başarmış bir kurumdur. 

Bu başarıya paralel olarak; ülkemizin bu güzide bankasının, 

Türkiye genelinde yaygın olan hizmet ağını yurt dışında daha 

da yaygın hale getirmek istemesi sevindirici ve gurur verici bir 

hedeftir. 

 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemize yönelik düşünce ve önerilerimizi 
ifade etmeden önce özellikle gelişmekte olan ülkeler için son 
derece önemli olan finansal istikrar konusuna değinmek 
istiyorum.  
 
Finansal istikrar, ekonomideki kaynakların tasarruf 
sahiplerinden üretim yapanlara etkin bir şekilde aktarılmasını 
sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Etkin çalışan bir 
finansal sistem, risklerin dengeli dağılımını sağlamakta ve 
ekonominin şoklara karşı duyarlılığını azaltmaktadır. Aksi 
takdirde, finansal krizler ile birlikte reel kesim de sekteye 
uğramakta ve büyük refah kayıpları yaşamaktadır. 

Merkez Bankası, dış risklere duyarlı olan Türkiye ekonomisinin 
kırılganlığını azaltmak için 2010 yılının sonlarından itibaren 
fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrara da önem veren yeni 
bir para politikası yaklaşımı geliştirmiştir.  
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Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
(BDDK), yurtiçi tasarrufları arttırmak için 2013 Kasım ayında 
tüketici kredileri ve kredi kartı işlemlerine yönelik bir dizi 
önlem hayata geçirmiştir.  

Tüketim harcamalarının ve tüketici borçlanmasının kontrol 
altına alınması, cari açığın en önemli nedeni olan tasarruf 
yetersizliği sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu 
doğrultuda alınan önlemler özel sektör yatırımlarının 
finansmanında yurtiçi kaynakların payının artması ve 
ekonominin dış finansmana bağımlılığının azaltılması açısından 
da oldukça önemlidir. 

Bu önlemler karşısında, Sanayinin Finansmanı ve Sürdürülebilir 
Ekonomi Bağlamında Bankacılık ve Reel Sektör İlişkileri çok 
daha büyük bir önem kazanmaktadır. 

 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 

Bankacılık sisteminin ekonomideki en temel fonksiyonu, 
tasarruflar ve yatırımlar arasındaki bağlantıyı kurarak finansal 
aracılık görevini yerine getirmektir. Dolayısıyla ekonominin 
lokomotifi olan reel sektörün sağlıklı bir işleyişe sahip 
olabilmesi için finansman kaynaklarına mümkün olan en düşük 
maliyetle ulaşması büyük önem taşımaktadır. 

 

Ülkemizde reel sektörün en önemli sorunlarının başında, uzun 
vadeli kredi maliyetlerinin yüksekliği ve finansmana erişim 
gelmektedir.  
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Örneğin 2013 yılında şirketler bankalara 51,3 milyar TL faiz 
ödemiştir. Bir başka ifadeyle, şirketler faaliyet karlarının yüzde 
50’sini bankalara faiz olarak ödemektedirler. Muhtemelen bu 
oran artan faiz oranları ve kur farkları nedeniyle yüzde 60-65’e 
kadar çıkacaktır. 

Bankacılık sistemi halen daha "teminat ve ipotek bankacılığı" 
anlayışında kalmış durumda. Bilanço, gelir ve sürdürülebilir iş 
modeli bazında bir anlayışa geçebilmiş değil.  
 
Burada bir anlayış değişikliğinin zamanı çoktan geldi ve geçiyor 
bile. Artık bizim fikirlerimizin, hayallerimizin ve girişimcilik 
ruhumuzun da teminat olarak kabul edilmesini arzu ediyoruz.  
 

Yapılan araştırmalar finansmana erişim konusunun, KOBİ’ler 
açısından daha da büyük bir sorun teşkil ettiğine işaret 
etmektedir.  

Küçük ölçekli firmalarımızda kredilerin reddedilme oranı çok 
daha yüksek seyrederken, teminat noktasında da ciddi bir 
baskı altında kalmaktadırlar.  

Özellikle özel bankaların küçük ve mikro ölçekli sanayi 
şirketlerine kredi açma konusunda hassas davranmaları 
nedeniyle bu işletmeler açısından kamu bankaları finansman 
kaynağı olma önemini korumaktadır. 

 

Önümüzdeki süreçte Basel II ve Basel III kriterlerinin devreye 
girecek olmasının, zaten kredi bulmakta zorlanan 
KOBİ’lerimizin hayatını daha da zorlaştıracağını 
düşünmekteyiz.  
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Bu durumda, finansal sistemin derinliğinin artırılması, risk 
sermayesi ve girişim sermayesi gibi finansal araçların 
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, reel sektöre verilen krediler 
üzerindeki vergi yüklerin azaltılması önem kazanmaktadır.  

Öte yandan; KOSGEB’in finansman yapısının güçlendirilmesi, 
Kredi Garanti Fonunun daha etkin bir şekilde işletilmesi, 
sermaye piyasalarından daha fazla yararlanılması gibi 
önlemlerin de hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Hukukun üstünlüğü ve hukuksal güvence hayatın her alanında 
olduğu gibi reel sektör ile bankacılık sektörü arasındaki 
ilişkilerde de çok önemli. Başta kredi sözleşmeleri olmak üzere 
iki sektör arasındaki işlemlerde, dürüst insanların hayatını ve 
rekabetini kolaylaştıran bir hukuk mantığının egemen olmasını 
arzu etmekteyiz.   

 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 

Biz sanayiciler için İstanbul Finans Merkezi’nin üstleneceği 
misyon büyük bir önem taşımaktadır. İstanbul Finans Merkezi, 
Türkiye’nin üreterek büyümesine katkı mı yapacak, yoksa 
sadece başkalarının finans transferinde köprü mü olacak? 

Türkiye bir Dubai olmadığına göre böyle bir merkezin temel 
amacı; sanayimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı 
yapmak olmalıdır. 

Bu noktada, sanayimizin üreterek sürdürülebilir büyümesinde 
önemli bir rol üstlenmesi gerektiğine inandığım kalkınma 
bankacılığıyla ilgili düşüncelerimi de ifade etmek istiyorum. 
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Gelişmiş ülkelerdeki başarılı sanayileşme hikâyelerinin, sadece 
özel sektör bankacılığıyla yaratılmış olduğunu düşünmek 
büyük bir yanılgıdır.  

Sanayileşerek büyüyen her ülkede mutlaka bu işte kamunun 
geliştirici, kapsayıcı ve destekleyici bakış açısını görürsünüz.  

Bugün bizdeki bankacılık ve finans kesiminin belki de en zayıf 
halkası bankacılık-sanayi ilişkisidir.  

Avrupa Birliği’nin en sanayileşmiş ülkesi olan Almanya’da da bu 
böyle, Fransa’da da böyle, Japonya’da da, Güney Kore’de de, 
Amerika’da da bu böyle. Bunu nasıl mı yapıyorlar? Bizim de bir 
zamanlar büyük ümitlerle kurduğumuz ama sonra da unutup 
bir kenara adeta terk ettiğimiz Kalkınma Bankacılığı ile… 

Bugün bir kalkınma bankacılığı modeli olmadan sadece özel 
sektör bankalarıyla bu işin götürülebileceğini düşünmeye 
devam edersek. “Batı nasıl başarıyor da biz başaramıyoruz?” 
sorusuna, bir yüz yıl daha yanıt veremeyiz.  

Burada sanayiciler olarak yanlış anlaşılmak istemiyoruz. Özel 
sektör bankacılığının yaklaşımını yadırgamıyoruz. Onların da 
haklı gerekçeleri var. Kendi fonlamalarını haklı olarak kısa 
vadeli dönecek olan getirilere yönlendirmeleri ve bu yönde 
paket oluşturmaları anlaşılabilir bir durumdur.  

Çünkü Türkiye gibi tasarrufun toplam milli gelirin  %12’sine 
düştüğü bir ortamdan söz ediyoruz. Bankalar bu nedenle 
fonlama kaynaklarının büyük bir bölümü kısa vadeli dış 
kaynaklarla oluşturuyor. O halde, kalkıp da bu fonlardan 
sanayinin 10 – 15 yıllık ihtiyaçları için kaynak beklemek, her 
halde fazla iyimserlik olur.  
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Bunun için Türkiye’nin mutlak surette sanayiyi destekleyen 
kalkınma bankacılığı modelini oluşturması gerekmektedir. Eğer 
bu model oluşturulur ve işlevsel kılınırsa, o zaman onun 
etrafında özel sektör bankaları da bir kümelenmeye 
gideceklerdir.  

Kalkınma bankacılığının sanayimiz açısından taşıdığı önemi 
anlatmak için birkaç veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum… 

Dünyadaki gelişen ülkelerin kalkınma bankalarının, kendi 
ülkelerinin milli gelirinden (GDP) aldıkları paya baktığımızda 
net bir ilişki görebiliyoruz.  

Örneğin, Almanya Kalkınma Bankası’nın sermayesinin Almanya 
milli gelirine oranı yüzde 0,78’dir. Bu oran Japonya’da yüzde 
0,53. Kore’de ise yüzde 1,9’dur.  

Türkiye’nin bugün ne yazık ki var ile yok arasında bulunan 
Kalkınma Bankası’nın sermayesinin milli gelire oranı, sadece 
yüzde 0,01’dir.  

Bu konuda gerçekten çok çarpıcı olduğunu düşündüğüm bir 
başka veriyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkelerin 
kalkınma bankalarının toplam aktiflerinin, milli gelirlerine 
oranına baktığımızda bazı ülkelerde bu oranın yüzde 15 ve 
19’lara çıktığını görmekteyiz. Bu oranın dünya ortalaması ise 
yüzde 7’dir. 

Eğer Türkiye bu ortalamayı tutturabilseydi, yaklaşık 100 milyar 
TL aktif gücüne sahip bir kalkınma bankamız, böyle bir 
kalkınma bankamızın da piyasaya yaklaşık 80 milyar TL kredi 
verme hacmi olacaktı. 

Şu anda Türkiye Kalkınma Bankası’nın kredi hacminin sadece 
2,5 milyar TL olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunun da önemli 
bir kısmının enerji ve turizm sektörüne verildiğini söylemeden 
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geçemeyeceğim. İki veriyi karşılaştırdığımızda daha gidecek ne 
kadar yolumuz ve fırsatımız olduğunu da ifade etmek 
istiyorum. 

 

Özetle; Türkiye bu döngüyü mutlak surette sanayi lehine geri 
çevirmelidir. Türkiye Kalkınma Bankası, kuruluş amacındaki asli 
görevine bir an önce kavuşturulmalıdır.  

Bu arzumuzu ifade ederken, konuğumuz Sayın Hüseyin 
Aydın’ın bugün burada bizlerle birlikte olmasını, yarınların 
üretime dayalı ekonomi vizyonunda buluştuğumuzun bir 
göstergesi olarak değerlendirdiğimizi de özellikle vurgulamak 
istiyorum. 

 

Sayın Başkan ve Değerli Misafirler, 
 

Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi burada 
noktalarken bu ayki bir takım faaliyetlerimizi sizlerle kısaca 
paylaşmak istiyorum.  

 

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Yönetimi Kurulu olarak 
bir süre önce göreve başlayan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nu 17 Nisan günü İstanbul’da ziyaret ettik. Sıcak bir 
ortamda gerçekleşen görüşmede, İSO’nun Türkiye-AB 
ilişkilerine yönelik görüş ve önerileri dile getirildi ve Bakan 
Çavuşoğlu’na konuyla ilgili bir rapor da sunuldu. Hükümet 
yetkilileri ile yapacağımız ziyaretler önümüzdeki günlerde de 
devam edecek.  
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Uluslararası ticareti belirleyen en önemli araçlardan biri olan 
“Standardizasyon”, çalışma dönemimizde öncelik verdiğimiz 
konulardan birisidir. Bu amaç doğrultusunda TSE ile birlikte 2 
Mayıs 2014 tarihinde Odakule’de  bir panel gerçekleştireceğiz.  
 
TSE Başkanı Sayın Hulusi Şentürk’ün de katılım sağlayacağı ve 
sanayimizin standardizasyon sorunlarına yönelik önemli 
fikirlerin tartışılacağı bu panelimize siz sanayicilerimizin 
katılımını önemsiyoruz.  
 
Yoğun bir hazırlık döneminin ardından 12. Sanayi Kongremiz 15 
Mayıs Perşembe günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Uluslararası politika-küresel 
ekonomi uzmanı Prof. Francis Fukuyama ve Çin-Hindistan 
Enstitüsü Kurucu Ortağı Haiyan Wang’ın konuk konuşmacı 
olarak katılacağı kongrede, “Türkiye’de Vasatlık ile Yüzleşme” 
konulu bir panel de düzenlenecek. 

Siz Değerli Meclis Üyelerimizle birlikte Meslek Komitelerimizin 
Kıymetli Üyelerini ve tüm sanayicilerimizi kongremizde gün 
boyu görmekten mutluluk duyacağız.  

 

Sanayicimiz için yıllardır büyük bir sorun teşkil etmeye devam 
eden vize sorununu çözme noktasında önemli bir adım attık. 
Odamızın; üyelerimiz için vize başvurularına aracılık hizmeti 
vermeye başladığını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Sanayi sektörlerimizin rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla 
Odamız tarafından hazırlanan sektör raporlarını 
zenginleştirerek yayınlamaya devam ediyoruz.  
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Bu bağlamda önümüzdeki günlerde “Tekstil”, “Elektrik 
Teçhizatı”, “Elektronik”, ve “Mineral Ürünler” sektör 
raporlarımızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Sonrasında da 
daha fazla sektöre yönelik raporlar hazırlayarak ülkemizin 
sektörel strateji üretme yeteneğinin geliştirilmesine ve 
kurumsal işbirliklerinin pekiştirilmesine katkılar sağlamayı 
sürdüreceğiz. 

 

Sanayi dergimizin bugün çıkan ve sizlere dağıtılan son sayısında 
dikkatinizi çekmiştir; Otomotiv sanayi sektörümüze geniş yer 
verildi. Ana sektörden yan sanayiye, ihracattan dağıtıma kadar, 
ekonomimizin lokomotifi olan sektörümüz tüm boyutlarıyla 
incelendi. İçinden geçtiği süreç, sorunlar ve gelecek öngörüleri 
geniş bir dosya olarak sunuldu. Bu tür araştırmaları bundan 
böyle ekonomimiz için gerçekten çok önemli değerler yaratan 
diğer sanayi sektörlerimiz için de yapacağımızı vurgulamak 
istiyorum. 
 

İstanbul’un son dönemlerdeki en büyük sanayi bölgesi 
oluşturma çalışmalarından biri olan Hadımköy Organize Sanayi 
bölgesinin bünyesinde yer alan Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nin 
altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Sanayi bölgesinin yönetimi, bu 
çalışmalar hakkında hem üyelerine ve hem de İstanbullu 
sanayicilere bilgi vermek için, sanayicileri Deliklikaya’da 
buluşturdu. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve meclis 
üyelerimizin de katılımıyla gerçekleşen bu toplantıya benzer 
ziyaretleri başka bölgelerde de yapmak arzusu içindeyiz.  
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Hepimizin bildiği gibi bugün artık rekabetin merkezinde kalifiye 
insan gücü ve bilgi üretme yeteneği yer almaktadır. Eğitimde 
sürdürülebilir kalkınma için “Mesleki Eğitim” kalitesinin 
artırılmasının ve özel sektör açısından avantajlı hale 
getirilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz.  

 

Gelişmiş ekonomilerde bu sistemin verimli işlediğini iyi 
biliyoruz. Bu çerçevede İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi 
Oda Vakfı’ndan temsilcilerin yer almasının öngörüldüğü, 
“Eğitim İhtisas Kurulu”nun; geçmişteki deneyim ve birikimini de 
dikkate alarak hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu ihtisas 
kurulu, sanayicimizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için 
okullarımız ile sanayimiz arasında bir köprü oluşturarak, mesleki 
eğitim alanındaki çalışmaları daha da ileriye götürecek.  

 

Biraz önce isimleri burada açıklanmış olan arkadaşlarımızdan 
teşkil eden yeni kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor. 
Sanayimize ve eğitimize yönelik olumlu katkılar sağlayacağına 
inanıyorum. 

 

Meclis üyelerimizle kaynaşmak, iş ortamı dışında bir arada 
olabilmek ve ülkemizin değişik bölgelerindeki yatırım ortamları 
ile tanışmak için yılda en az iki meclis seyahati düzenlemeyi 
planladık. Bu kapsamda, 2014 yılı meclis seyahatlerimizden 
ilkini Haziran ayının ilk haftasında Kastamonu ilimize yapacağız. 
Sizleri bu seyahate davet ederken, bu vesile ile hep beraber 
olmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum.  
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Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Kıymetli Onur 
Üyelerimiz ve Değerli Medya Mensupları, 

 

Üzerinde önemle durduğumuz ve değişik platformlarda 
gündeme getirdiğimiz bir konuyla ilgili olumlu gelişmeyi de 
bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Çok dağınık bir yapı içerisinde bulunan ve uygulamada birçok 
zorluklar yaşadığımız Katma Değer Vergisi (KDV) uygulama 
esasları, mevzuat açısından tek bir çatı altında toplanarak basit 
ve anlaşılabilir bir hale getirilmiştir. Umuyoruz ki bu yeni tebliğ 
sanayicimizin KDV’den dolay birikmiş tüm sorunlarına bir 
çözüm fırsatı doğuracaktır.  

Sözlerimi burada noktalarken; Değerli Misafirimiz Sayın 
Hüseyin Aydın’a tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi, şahsım ve 
yönetim kurulumuz adına bir kere daha saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 

 
 
 

 

 

 

 


