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Sayın Bakanım, 
Sayın Meclis Başkanlık Divanımız,  
Meslek Komitelerimizin Kıymetli Başkanları ve Değerli 
Üyeleri, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Değerli Misafirler ve Medyamızın Kıymetli Mensupları, 
 
Günümüzün dünyasında rekabet giderek zorlaşıyor. Bu zorlu 
süreçte, üretmek gibi ulvi bir sorumluluğu üstlenmiş olan biz 
sanayicilerin,  tüm paydaşlarıyla her zamankinden daha çok 
dayanışma ve diyaloga ihtiyacı var.  
 
Sanayimizin sorunlarını konuşacağımız, çözüm yollarını birlikte 
arayacağımız bu meslek komiteleri ortak toplantımızda 
görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve 
Yönetim Kurulumuz adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Reel ekonominin, üretimin tabanını oluşturan sanayicilerimizin 
sesini ve sorunlarını doğrudan ifade etme imkânına sahip 
olduğu bu toplantımızı değerli bir konuğumuzla birlikte 
yapıyoruz. 
 
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi, Meslek Komiteleri 
Ortak Toplantımıza katılarak bizlerle birlikte olduğunuz için zatı 
alinize ve değerli çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum, 
hoş geldiniz. 
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Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Meslek Komitelerimizin 
Değerli Üyeleri, 
 

Sorunlarımıza yönelik düşüncelerimi sizlerle paylaşmadan 
önce bir hususa değinmek istiyorum.  

Barış ve huzurumuzu bozmaya yönelik yeni kışkırtıcı hamlelere 
tanıklık ettiğimiz bir dönemden geçmekteyiz. Yaşadığımız terör 
saldırıları ve tahriklerin amacına ulaşamayacağına inanıyoruz. 
Bir tek evladımızın dahi canı söz konusu olduğunda ekonomi 
dahil her şey tabii ki geri planda kalır. En önemlisi 
vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Kamu düzenini sağlamaya 
çalışırken toplumsal bağlarımızı zayıflatacak tutum ve 
davranışlardan kaçınılmasını da burada özellikle ifade etmek 
istiyorum. 

Daha önceleri de ülkemizin yolunu kesmek istediler. Eskiden 
olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye’yi hedeflerinden 
hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Toplumumuzun birlik ve 
beraberliğinin sağlamlığına, ülkemizin gücüne her zaman 
inandığımızı ifade ederken, şiddeti bir çare olarak görenleri 
geçmişte olduğu gibi bugün de lanetliyoruz. Tüm şehitlerimizi 
Allah’tan rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun. 

Etrafımızdaki bazı ülkelerde büyük kargaşa ve çatışmalar 
yaşanmaktadır. Bu kritik süreçte, demokrasiye olan inancımızı 
kaybetmeden, birbirimizi ötekileştirmek yerine anlamaya 
çalışarak toplumsal barış ve bütünlüğümüzü korumaya her 
zamankinden daha fazla gayret etmeliyiz.  

Türkiye 1 Kasım 2015 tarihinde yeniden bir genel seçim 
yaşayacak. Siyasetin özü sorun üretmek değil, tam tersi çözüm 
üretmektir. İşte böyle bir anlayış eşliğinde, Türkiye’nin her 
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yönden önünü açacak bir siyasi sonucun seçimler neticesinde 
ortaya çıkması hepimizin ortak temennisi. Bu temenniyi ifade 
ederken, içinde bulunduğumuz zorlu koşullara rağmen 
ekonominin ve sanayimizin çarklarının dönmeye devam 
ettiğini de özellikle vurgulamak istiyorum.  

“Durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” sözünde 
olduğu gibi, biz sanayicilerin olumsuz koşullar karşısında 
karamsarlığa kapılmak, durup beklemek gibi bir lüksü olamaz. 
Aş, iş üreterek ülkemizin kalkınmasına, toplumumuzun 
refahına hep katkı yaptık, bugün ve yarın da elimizden ne 
geliyorsa, en iyisini yapmaya çalışacağız.   
 
Türkiye’nin güvenli bir liman olması hepimiz açısından çok 
önemli. Bugüne kadarki kazanımlarımızı kaybetme lüksümüz 
yok. Herkesin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesi 
gerektiğini de burada özellikle ifade etmek istiyorum. İşte biz, 
bu toplantımızda olduğu gibi, her çaba ve faaliyetimizde 
belirttiğim bu anlayışla hareket etmekteyiz.  
 
Sanayimizin ve sanayicilerimizin sorunlarına yönelik çözüm 
arayışlarımızda Ekonomi Bakanlığımız en önemli 
paydaşlarımızdan birisidir. Bu gerçekten hareketle, Ekonomi 
Bakanlığı ve sanayicilerimiz arasındaki sinerjinin sürekliliği son 
derece önemli. Bugün burada bu sinerjiyi gördüğümü de en 
başından ifade etmek istiyorum.  
 
Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Meslek Komitelerimizin 
Değerli Üyeleri, 
Biraz önce içinde bulunduğumuz iç ve dış zorlu koşullara 
rağmen ekonomimiz ve sanayimizin çarklarının dönmeye 
devam ettiğini ifade etmiştim. Şimdi sizlerle paylaşmak 
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istediğim önemli iç ve dış ekonomik gelişmeler; Ekonomi 
Bakanlığımızla daha etkili bir işbirliği kurmanın ne kadar elzem 
olduğunu ortaya koyuyor.  

Dünya ekonomisindeki gelişmelerle ilgili genel bir 
değerlendirme yapacak olursak; Küresel ekonomide 
yaşanmakta olan türbülans ve gelgitler şiddetini koruyarak 
devam etmektedir.  Yakın döneme ilişkin riskler genel olarak 
aşağı yönlü olmayı sürdürmekte olup özellikle gelişmekte olan 
ülkeler için artmıştır. Özetle bu riskler, Çin’deki yavaşlama, 
emtia fiyatlarındaki düşüş, ABD dolarının değer kazanmasına 
bağlı olarak özel sektör bilanço ve finansmanında 
yaşanabilecek zorluklar ve en önemlisi de, sermaye akımlarının 
çıkışa dönüşmesidir.  
 
Ayrıca Ortadoğu’dan Ukrayna’ya uzanan ve Afrika’nın belli 
bölümlerini de kapsayan jeopolitik gerilimler de küresel 
ekonominin geleceğini belirsizleştirmektedir.  
 
Şimdi ülkemiz ekonomisindeki gelişmelere değinecek olursam, 
içinden geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisinin yönünü 
belirleyen üç temel unsurdan söz etmek mümkündür.  
 
Birincisi; Ekonomik büyüme ivmemizin yavaşlama riski. İkincisi; 
cari açıkta enerji ve emtia fiyatlarından kaynaklanan düşüşe 
rağmen, TL’deki değer kaybı ve halen hedefin üzerinde 
seyreden enflasyon. Üçüncüsü; 7 Haziran seçimleri sonrası 
oluşan parlamento tablosunda bir koalisyon hükümetinin 
kurulamaması, 1 Kasım’da yapılacak erken seçimler, artan 
terör olayları ve devam eden jeopolitik tansiyondur. 
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Küresel piyasalarda emtia ve petrol fiyatlarındaki düşüş, 
faizlerin hâlâ çok yüksek olmaması, Türkiye’ye kendisini 
dünyadan pozitif bir şekilde ayrıştırması için çok değerli bir 
fırsat penceresi sunmakla beraber, yaşamakta olduğumuz 
belirsizlikler bu imkânın kullanılmasına maalesef engel oluyor.  
 
Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Meslek Komitelerimizin 
Değerli Üyeleri, 
 
Büyüme tarafı, ilk çeyrekte yüzde 2,5’luk büyümenin ardından  
dün açıklanan ikinci çeyrek milli gelir verileri ise ekonomimizin 
ilk çeyreğe göre daha olumlu bir performansla yüzde 3,8 
oranında büyüme kaydettiğini bize göstermiştir. Böylece 
ekonomimiz 2015’in ilk 6 ayında 3,1 oranında bir yıllık büyüme 
sergilemiştir. Sanayi sektörümüz, ilk çeyrekteki yüzde 1,1’lik 
zayıf performansın ardından ikinci çeyrekte yüzde 4,6 ile çok 
daha hızlı büyümüştür. Böylece sanayi sektörümüzün yıllık 
büyüme oranına katkısının ilk çeyrekte yalnızca 0,3 puanken 
ikinci çeyrekte 1,3’e yükseldiğine özellikle vurgu yapmak 
istiyorum.  
 
İkinci çeyrek verilerine baktığımızda, büyümenin iç talep odaklı 
ve dengesiz bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz.  
 
Gerek küresel ekonomideki tablo, gerekse yurtiçindeki 
gelişmelerin ekonomik öngörülebilirliği azaltıcı etkisi 
nedeniyle, 2015’in geri kalanı için yılın ilk yarısındaki olumlu 
tablonun devam etmesi kolay görünmüyor.  
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2015 başlarında enflasyon görünümüne ilişkin olumlu 
beklentilere rağmen enflasyon, halen hedefe göre yüksek 
seviyelerde seyrediyor.  
 
Geçtiğimiz 5 yılda ortalama yıllık enflasyonun yüzde 8 
civarlarında olduğu düşünüldüğünde, enflasyonun yüzde 5’ler 
hedefine yaklaşamaması, bu konuda daha yapısal sorunların 
bulunduğunu akla getiriyor. Bu konuda üretim odaklı 
büyümeye geçişin öneminin altını çizmek istiyorum.  
 
 
İhracatta 2015 yılı başından bu yana belirgin bir daralma 
eğilimi söz konusu.  
 
Bu olumsuz gelişmenin altında küresel ekonomideki yavaş 
seyir, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’daki jeopolitik gerilimler gibi 
bir dizi faktör yer alıyor. İşte bu noktada, ülkemizin daha önce 
büyük çabalar ve umutlarla belirlediği bir hedefe dikkat 
çekmek istiyorum. 2023 yılı için belirlenen 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefinin böyle giderse yakalanamayacağı maalesef 
daha şimdiden ortaya çıkmış görünüyor.  
 
Dış dengelere bakıldığında, cari açıkta başta petrol fiyatlarına 
bağlı olarak hafifleme eğiliminin devam ettiğini görüyoruz.  
 
Cari açıkta gerçekleşen daralmanın konjonktürel olması ve 
petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen cari açığın hala istenilen 
seviyeye gelememesi, daha kalıcı bir azalma beklentisini 
zorlaştırmaktadır.  
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Dolayısıyla, yüksek katma değerli ve teknolojik yatırımları 
teşvik eden; eğitim, vergi, bürokrasi, işgücü piyasası reformları 
gibi çok geniş bir alanı kapsayan köklü ve bütünsel bir yapısal 
dönüşüm gerçekleşmediği sürece bu tablonun değişmesi de 
pek olası görünmüyor.  
 
Türkiye’nin önümüzdeki döneme yeni uzun vadeli bir ekonomi 
hikâyesi ile girmesi son derece önemli hale gelmiş durumda. 
Başta geçtiğimiz aylarda açıklanan “Öncelikli Yapısal Dönüşüm 
Programları” olmak üzere geniş bir yapısal reform paketinin 
uygulamaya geçirilmesi, sanayicilerimizin ve özel 
sektörümüzün en önemli beklentilerinden biri olmayı 
sürdürmektedir.  
 
Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Meslek Komitelerimizin 
Değerli Üyeleri, 
 

Daha önce de muhtelif defalar dile getirdiğimiz çok önemli bir 
konuya şimdi bir kere daha dikkat çekmek istiyorum: Özel 
sektörün omuzlarındaki yaklaşık 280 milyar dolarlık borç 
dikkate alınarak finansal istikrarı daha da bozacak siyasal 
istikrarsızlıktan kaçınılması gerektiğini bundan önce olduğu gibi 
burada da özellikle bir kere daha ifade etmek istiyorum.   
 
Bu konu sadece biz sanayiciler için değil ekonominin bütünü 
için hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’de reel sektörün borç 
bileşimine bakıldığında; grafikte görüldüğü gibi borçlarının 
yarıya yakını yabancı para cinsindendir. Dolayısıyla, Türkiye 
reel sektörün sahip olduğu bu risk nedeniyle Meksika ve 
Endonezya ile birlikte küresel finans piyasalarındaki 
dalgalanmalardan en çok etkilenen üç ülkeden birisidir.  
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Şu gerçek hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, ekonomimizin en 
önemli sektörü sanayidir ve bunun böyle olması adına 
elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz. İşte bu noktada 
çok önemli bir işbirliğine ihtiyacımız var: Reel sektörü temsil 
eden bizler ile bankacılık kesimi aynı gemide olduğunu 
unutmayarak bu zorlu süreci el birliğiyle yönetme başarısını 
göstermelidir. Bu başarıyı göstermek zorundayız. Zira reel 
sektörün borç ödemede yaşayacağı zorluklar bankacılık 
sistemini de doğrudan etkileyecektir. 
  
Tekrar sanayi sektörümüze dönecek olursam; bu sektör artık 
teknolojik altyapısı güçlü, yeni nesil sanayiye ve sanayicilere 
ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu yolla sanayi sonrası toplum 
aşamasına ulaşmış ülkelerle rekabet edebiliriz.  
 
Sanayimizin inovasyon yetkinliğinin artırılması, üretilen bilgiyi 
ekonomik değere dönüştüren bir yapıya kavuşturulması 
gerekmektedir. Yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde ülkemizi; 
üretim, inovasyon ve ihracat üssü haline dönüştürmek için bir 
seferberlik ruhuyla hepimize büyük görevler düşmektedir. Bu 
büyük görevimizi vurgularken, başarıya ulaşacağımızdan asla 
şüphe etmediğimi özellikle belirtmek istiyorum.  
 

Bu Meslek Komiteleri ortak toplantımızda, ortak sorunumuz 
olarak gördüğümüz birkaç sorunumuzu burada ifade etmek 
istiyorum.  

Firmaların sahip olduğu makineler yeni yatırımlarda teşvik 
kapsamında kullanılabilmelidir.  

Öte yandan, ilk yatırım sonrası yapılan kapasite artırımı amaçlı 
ilave yatırımlarda orijinal teşvik unsurları uygulanmalıdır. 
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1. ve 2. bölgelerdeki modernizasyon yatırımları da bölgesel 
teşvik kapsamına alınmalıdır.  

Bir başka hususa değinecek olursam, yatırım teşvik belgesi 
alabilmek için 1. Bölgede aranmakta olan 1.000.000 TL’lik 
asgari yatırım tutarı aşağı çekilmelidir. 

Ayrıntılarına girmeden son bir soruna daha değinecek olursam, 
Türkiye’deki üretimi olmayan veya yeteri kadar üretilmeyen 
ürünlerin ithalatına getirilen muhtelif vergiler, bu ürünleri girdi 
olarak kullanan sektörlerimizin rekabet güçlerini olumsuz 
etkilemektedir.  Bunun en somut örneklerinden biri, birçok 
sektörlerimize girdi teşkil eden yassı çeliğe uygulanan yüzde 9-
10 oranındaki ithalat vergisidir.  

 

Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Meslek Komitelerimizin 
Değerli Üyeleri, 
 

Şimdi, hepimiz açısından önemli gördüğüm Serbest Ticaret 
Antlaşmalarına ve olası olumsuz etkilerine değinmek 
istiyorum. 

 

Dünyanın en büyük serbest ticaret alanını oluşturması 
beklenen AB ile ABD arasındaki “Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı”nın, dünyanın aynı zamanda en kapsamlı 
serbest ticaret anlaşması olacağına dikkat çekiliyor. 

Anlaşma, bugün dünya ekonomisinin yüzde 40’ını, dünya 
ticaretinin ise 3’te 1’ini oluşturan iki ekonomi arasında, mal ve 
hizmet ticaretinin artırılmasının yanı sıra, standartların 
uyumlaştırılması, yatırım ve ticaretin önündeki engellerin 
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kaldırılması gibi düzenlemelerin yapılmasını da 
hedeflemektedir.  

 

Öte yandan, bir taraftan ABD’nin öncülüğünde devam eden 
Trans Pasifik Ortaklığı Antlaşması, diğer taraftan Çin’in 
öncülüğünde başlayan Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi 
girişimi, Asya ülkelerinin de güçlü bir ticaret birliği kuracağını 
haber vermektedir. Bu serbest ticaret bölgesinin başarılı 
olması halinde, küresel ticaret ekseninin daha güçlü bir şekilde 
Asya'ya kayacağını burada özellikle vurgulamak istiyorum.  

 

Serbest Ticaret Antlaşmalarının niteliklerine baktığımızda; eski 
nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları sanayi ürünlerinin ticaretine 
engel teşkil eden gümrük vergilerinin sıfırlanmasını 
hedefliyordu. Yeni nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları’nda ise 
hizmetler, kamu ihaleleri, rekabet ve yatırım gibi konular da 
yer alıyor.  

 

Biraz önce bu gelişmelerin hepimiz açısından önemli olduğuna 
dikkat çekmiştim. Öyle ki, TTIP’den en fazla etkilenecek ülke 
olarak Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye gösterilmektedir.  

Sonuç olarak, Gümrük Birliği’nin, Serbest Ticaret 
Antlaşmaları’nın olumsuz etkisini bertaraf edecek şekilde 
modernleştirilerek kapsamının değişen ticari koşullara uygun 
olarak genişletilmesine odaklanmalıyız. Bu konuda Ekonomi 
Bakanlığımızın yürüttüğü çabaları takdire şayan buluyoruz.  
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Sayın Başkan ve Meslek Komitelerimizin Değerli Üyeleri, 
 
Şimdi de Odamızın yürüttüğü bazı faaliyetlere kısaca değinmek 
istiyorum.   
 
Üye Odaklı hizmet anlayışımızdaki kalite politikamıza yönelik 
yapmakta olduğumuz çalışmalar memnuniyet verici sonuçlar 
ortaya koyuyor. 
 
Sanayiciler için en önemli raporlardan birisi de kapasite 
raporudur. Kapasite raporlarının hazırlanıp verilmesi süresini 
bu alanda gerek verimlilik ve gerekse de organizasyonel 
anlamda yapmış olduğumuz düzenlemelerle 10 güne indirdik. 
Ayrıca kapasite raporuna acil ihtiyacı olan üyelerimizin 
talepleri öncelikli olarak ele alınıyor ve 3-4 gün içerisinde 
sonuçlandırılıyor. 
 
Bir diğer neticeyi de online hizmetler alanında elde ettik. Şöyle 
ki; üyelerimiz artık İSO’ya hiç gelmeden online ortamda temel 
hizmetlerimiz olan faaliyet belgesi, kapasite raporuna ilişkin 
müracaat, suret onayı ve süreç takibi ile üyelik aidat ödeme 
işlemlerini yapabilmektedir. 
 
İstanbul Sanayi Odası’nın bir marka değeri olma özelliğine 
sahip Sanayi Kongresi’ni, uzun ve yoğun uğraşılar sonucunda 
yeniçağın ruhuna uygun, yeni bir formata kavuşturmuş 
bulunuyoruz.   
 
Yeni nesil ilk interaktif Kongremiz  Haliç Kongre Merkezi’nde 8 
Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.  
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Dünya genelinde ekonomik büyümenin en hızlı ve güvenilir 
öncü göstergesi İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 
verileridir. 
 
Dünyanın 30'u aşkın ülkesinde açıklanan bu verileri yaptığımız 
işbirliği sonucu İstanbul Sanayi Odası, Türkiye PMI İmalat 
Sanayi Raporu adı ile açıklamaya başlamış bulunuyoruz. 
 
Yine bu işbirliği kapsamında, Türkiye'de ayrıca bir ilke de imza 
atarak İstanbul'un şehir İmalat PMI'ını da açıklamaya başladık.  
 
Sanayi dergimizin mobil ve tablet uygulaması kullanıma açıldı. 
Artık dergimizin uygulaması indirilerek cep telefonu ve 
tabletlerde okunabilecek.  
 
Bir başka önemli konuya değinmek istiyorum: İstanbul Sanayi 
Odası Vakfımızın temel amacı, başarılı öğrencilere burs imkânı 
sağlayarak, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek 
ülkemizin ve sanayimizin geleceğine destek olmaktır. Bu 
yöndeki gayretlerimizi genişleterek daha etkili kılmak için 
vakfımıza yapılan maddi katkıyı tabanımıza yaymak istiyoruz. 
Meslek Komiteleri üyelerimizin bu konuda vakfımıza vereceği 
desteğin ülkemizin ve gençlerin geleceğine çok güçlü ve 
anlamlı bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.  
 
 
Son olarak bir seyahat bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odamızın daveti çerçevesinde 21-
22 Ekim tarihlerinde Çanakkale ilimize bir seyahat 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.  
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İçinde bulunduğumuz 2015 yılının Çanakkale Zaferimizin 
yüzüncü yılı olması, bu seyahatimize çok büyük ve farklı bir 
anlam katıyor. Bu nedenle bu seyahatimizi, Meslek Komitesi 
Üyelerimizin de iştiraki ile geniş bir katılımla gerçekleştirmeyi 
arzu ediyoruz. Programını önümüzdeki günlerde sizlerle 
paylaşacağımız Çanakkale seyahatimize katılımınızdan büyük 
memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. 
 
Sayın Bakanım, Sayın Başkan, Meslek Komitelerimizin Değerli 
Üyeleri, 
 
Sözlerimi burada noktalarken; Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat 
Zeybekçi’ye tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi, şahsım ve 
yönetim kurulumuz adına tekrar saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 
 


