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Sayın Başbakanım, 
Sayın Başbakan Yardımcım, 
Sayın Bakanlarım, 
Sayın Milletvekillerim, 
Sayın Valim,  
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, 
Sayın TOBB Başkanım, 
Sayın Başkanlar, 
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 saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, “Üretim Ekonomisini 
Güçlendirme Sürecinde Sanayimizin Sergilediği Büyüme 
Başarısını ve Vizyonunu Sürdürülebilir Kılmak İçin 
Önceliklerimiz” konulu bu ayki Meclis toplantımıza 
katılımınızdan ötürü zat-ı âlinize teşekkür ediyorum. Hoş 
geldiniz, şeref verdiniz.  
 

Biz sanayiciler bugün burada yaşadığımız güç ve moralin 
benzerine, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından 
12 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlediğimiz 
“Türkiye’ye Güvenenler, Türkiye’de Üretenler” temalı 
toplantımızda da tanık olmuştuk. Sayın Başbakanımızın o gün 
telekonferans yoluyla bizlere seslenmesi ve bugün burada 
bizlerle beraber olan Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin de 
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dahil olduğu dört Bakanımızın toplantımıza teşrifleri bizlere 
büyük destek olmuştu. İşte bugün Odakule binamızın açılışı ve 
Haziran ayı Meclis toplantımız vesilesiyle sizleri yeniden 
İSO’nun konuğu olarak ağırlıyor olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.  

 

Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım; az önce Odakule 
binamızın açılışını, şimdi de Meclis toplantımızı sizinle birlikte 
gerçekleştirmek bizim için gerçekten bir kıvanç ve onurdur. 
Sanayici büyüklerimizin vizyonu ve büyük emeğiyle 1976’da 
hizmete açılan Odakule binamız, mimarisiyle İstanbul’un 
sembol binalarından birisidir. Odakule binamız; günümüz 
ihtiyaçlarına tam anlamıyla yanıt verebilmesi adına, bir yıllık 
çalışmayla çevreci ve akıllı donanımların ışığında, baştan aşağı 
büyük bir yenilenme sürecinden geçti. İstanbul Sanayi 
Odası’nın gurur ve başarılarla dolu 65’inci yılında; ne mutlu 
bize, yenilenen Odakule binamızda tüm birimlerimizle hizmet 
sunmaya başlarken ilk Meclis toplantımızı bugün yapıyor 
olmanın heyecanını da hep birlikte yaşıyoruz.  
 
Bu vesileyle önemli bir tadilat sürecini zamanında ve başarıyla 
gerçekleştiren Yönetim Kurulumuzdaki çalışma arkadaşlarım 
ile  Genel Sekreterliğimizin fedakar ekibine ve bize bu yetkiyi 
veren İSO Meclis Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. 
 
Ayrıca, yıllarca çatısı altında üyelerimize hizmet verdiğimiz ve 
tüm birimlerimizi Odakule’ye taşımamız nedeniyle şu anda atıl 
durumda bulunan, eski Merkez binamızı da; Odamıza yeni 
kaynak sağlamak adına en iyi şekilde değerlendireceğimizi 
sizlerle paylaşmak istiyorum.  
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Değerli Meclis Üyelerimiz,  

 
Bu noktada, bizler için anlamlı bir tevafuka değinmek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi, bu gece Ramazan ayının en mübarek 
gecesi olan Kadir Gecesini idrak edeceğiz. Odakule binamızın 
açılışının böyle mübarek bir güne denk gelmesi bizler için 
manevi bir değer taşıyor. Kadir gecesinin bereketi Odamızın 
ve iş dünyamızın üzerinden hiç eksik olmasın.  
 
Kadir gecesi, milletçe büyük bir özlem ve heyecanla 
beklediğimiz Ramazan Bayramı’nın da habercisidir. Bu 
vesileyle, dört gün sonra kutlayacağımız Ramazan Bayramının 
ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinizin bayramını şimdiden tebrik 
ediyorum. 
 
Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Başkanlar, 
Değerli Meclis Üyelerimiz ve Kıymetli Konuklar, 
 
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşacağım.  

 

Dünyada siyasi gerilimlerin, ekonomik belirsizliklerin, 
toplumsal huzursuzluğun ve ötekileştirmenin hüküm sürdüğü 
ağır bir dönem yaşanıyor. Böyle bir süreçte ülkemizi her türlü 
olumsuzluklardan, risklerden ve tehditlerden korumaya her 
zamankinden daha fazla önem vermeliyiz.  

 

Küresel çapta farklılıklara yönelik önyargı, tahammülsüzlük ve 
saldırılar maalesef gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 
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Bunun en yakın örneklerini, bundan birkaç gün önce 
İngiltere’de, bu Pazartesi de ABD’de 17 yaşındaki bir gence 
yönelik saldırıda gördük. Her gün tanık olduğumuz şiddet 
karşısında “dünya nereye gidiyor?” diye sormamak elde değil.  

 

Bu noktada bir uyarı yapma ihtiyacı hissediyorum: Bütün 
dünyada toplumlar sağduyuyu koruyarak çok kimlikli, 
hoşgörülü, kucaklayıcı bir vizyona kavuşmalıdır. Aksi takdirde 
kaybeden herkes olacak.   

 

Dünya sıkıntılı bir süreçten geçerken, Türkiye ekonomisinin son 
dönemlerde gösterdiği yüksek performans toplumsal 
moralimiz açısından fevkalade kıymetli ve anlamlıdır. 
Ekonomik aktivitedeki olumlu gidişatımızı çok sayıdaki menfi 
faktör ve gelişmelere rağmen yakalamış bulunuyoruz. 
Geçtiğimiz yıldan bu yana ülkemizi etkileyen ve ekonomimizi 
zora sokan birçok olumsuzluğu hep birlikte yaşadık. Rusya’yla 
yaşanan gerginlik, şehirlerimizdeki sinsi terör olayları ve her 
zaman lanetle anacağımız 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine 
rağmen Türkiye’nin ekonomi ve üretim çarkları durmadı, 
durdurulamadı.  

 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisinin 2017’nin 
birinci çeyreğinde yüzde 5 oranında büyüdüğü açıklandı. 
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu ekonomik büyüme 
hepimize moral verdi. Türkiye bu zor dönemde Çin ve 
Hindistan’ın ardından dünyada en yüksek büyümeyi 
gerçekleştiren üçüncü ülke olmuştur. Öyle ki, bir uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisi için 2017 
yılı büyüme öngörüsünü yüzde 2,3’ten yüzde 4,7’ye revize 
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etmiş bulunuyor. Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan 
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Satın Alma 
Yöneticileri Endeksi de Mayıs ayında 53.5'e yükseldi. Böylece 
Aralık 2013'ten beri gözlenen en güçlü iyileşmenin 
gerçekleştiğine işaret etti. 

 

Sanayiye baktığımızda; yüzde 5,3 ile toplam büyümenin 
üzerinde gerçekleşen sanayi büyümesinin, ekonomik 
büyümemize en güçlü desteği verdiğini görüyoruz. Yine 
büyümeye önemli bir katkı sağlayan ihracatın içinde sanayi 
ürünlerinin payı yüzde 95’tir. Bu başarı biz sanayiciler için bir 
iftihar vesilesidir.  

 

Yılın bu ilk büyüme verilerinden çıkan sonuç; büyümenin 
motorunun sanayi olduğu gerçeğidir. Bu tablo, ekonomimizin 
ve sanayimizin durgunluk istasyonundan yavaş yavaş ayrıldığını 
gösteriyor. Hiç kuşkusuz; üretimin önündeki maliyetler ve 
yükler azaltıldıkça ekonomik büyüme hızımız ve toplumsal 
refahımız daha da artacak ve böylece sanayi, üretim 
ekonomisine geçişte başrolü oynayacaktır.  

 

Şu bir gerçek ki: Sanayi Türkiye’nin en zor dönemlerinde 
sadece ekonomiye değil, refahın ve istihdamın artışını 
sağlayarak toplumsal morale de katkı sağlıyor.  
 
Ancak sergilenen bu büyüme performansı bizleri rehavete 
sürüklememelidir. Üretim ekonomisini güçlendirmek yolunda 
hız kesmeden çalışmaya, üretmeye, büyümeye ve büyütmeye 
devam etmemiz son derece önemli.  
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Burada altını çizmemiz gereken önemli husus; arzu ettiğimiz 
büyümenin “nitelikli” büyüme olduğudur. “Nitelikli” büyüme 
yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli sanayi ürünlerinin, 
üretim ve ihracat içindeki payının arttığı büyümedir. Ancak 
bugünkü üretim yapımızın henüz arzu ettiğimiz bu noktada 
olduğunu söylemek zor. Özetle söyleyecek olursam; nitelikli 
büyümeyi sağlamak için mevcut çabaların ötesinde kapsamlı 
bir atılıma ihtiyacımız var.    

 

İstanbul Sanayi Odası olarak, üretimde niteliksel bir dönüşümü 
sağlamamız gerektiğini farklı zeminlerde sürekli gündeme 
getiriyoruz. Odamız, bu niteliksel dönüşümü destekleyen bir 
vizyona sahip. Üreterek büyümek, istihdam oluşturmak, 
ihracatı artırmak, rekabetçiliğe önem vermek, refahı büyütmek 
ve refahın adil paylaşımını sağlamak bizim önceliğimizdir. 

 

Sayın Başbakanım, 

 

Böyle bir vizyonu hayata geçirmek için cesur adımlar atmamız 
gerekiyor. Ülke olarak, altyapı yatırımları alanında cesur 
adımlar atmaya alışığız. Sizin de imzanızın bulunduğu Üçüncü 
Köprü, Marmaray, Üçüncü Havalimanı, Avrasya Tüneli gibi 
mega projeler son derece önemlidir. İşte buna benzer cesur 
adımları Türkiye’nin uluslararası itibarını artıracak, küresel 
piyasalarda önümüzü açacak mega sanayi projelerinde de 
görmeyi arzu ediyoruz.  

 

Sanayimizde niteliksel bir dönüşümü gerçekleştirmekten 
bahsederken, imparatorluklara başkentlik yapmış dünya kenti 
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İstanbul’un sahip olduğu özel konumdan bahsetmeden 
geçersek konuyu eksik bırakmış oluruz. Uğruna büyük 
mücadeleler verilen, medeniyetlerin harmanlandığı güzel ve 
aziz İstanbul’umuz, yüzyıllar boyunca ekonomik bir merkez 
olma özelliğini de sürdürüyor.  

 

İstanbul’umuz yıldızı sönmeyecek bir şehirdir. Değerli bir 
emanet olarak gördüğümüz İstanbul’a en iyi şekilde sahip 
çıkmalıyız. İstanbul’a sahip çıkarken üzerinde hassasiyetle 
durmamız gereken bir husus şudur: İstanbul’da sanayi üretimi 
şehir kimliğiyle bütünleşmiş bir şekilde yaşamaya devam 
etmelidir. İstanbul’un sadece bir kültür, turizm ve finans şehri 
olarak görülmemesi gerekir. Gelişmiş ülkelerde de örneklerini 
gördüğümüz gibi; çevreyle barışık, nitelikli üretim yapan sanayi 
tesisleri şehir yaşamının doğal bir parçasıdır. İstanbul’da da 
böyle olmalıdır.  

 
Elbette İstanbul’un aksayan yönleri vardır. Ancak 
İstanbul’umuzun haksız eleştirilere de maruz kalmaması 
gerektiğine inanıyoruz. İstanbul bir sanayi şehri kimliğini 
koruyabilecek, güçlü bir sanayi ekosistemine sahip bir şehirdir. 
Sanayinin başkenti İstanbul, sahip olduğu nitelikli insan 
gücüyle, sayısı 50’ye yaklaşan üniversiteleriyle, Türkiye’de en 
çok Ar-Ge merkezinin bulunduğu şehir olma özelliğiyle, daha 
nitelikli bir sanayiye sahip olmak için somut avantajlara 
sahiptir.   

 

Özetle söyleyecek olursam; daha nitelikli bir İstanbul’a ve daha 
nitelikli bir sanayiye hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. Bu çerçevede, 
kentin ihtiyaçları ile sanayinin ihtiyaçları arasındaki denge 
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gözetilerek İstanbul’da sanayi yeniden ele alınmalıdır. Bu 
bağlamda çok önemli bir hususa değinmek istiyorum: 
İstanbul'daki sanayimizin her 10-15 yılda bir şehrin  gelişimi 
paralelinde bir oraya bir buraya taşınması ciddi kaynak ve 
vizyon israfı olduğu gibi enerji kaybıdır da. İşimizi geliştirmeye 
odaklanmak yerine taşınma derdi ve kaygısı nedeniyle 
verimsizlik sorunu ortaya çıkmaktadır. İstanbul'daki 
sanayimizin bu göçebelik durumu artık bir çözüme 
kavuşturulmalıdır. 

 

Sayın Başbakanım; sizin İstanbul’da uzun yıllar bulunmuş 
olmanızın, İstanbul’u ve İstanbul’daki üretim hayatını yakından 
tanımanızın, biz sanayicileri anlamanız bakımından son derece 
önemli ve değerli olduğunu burada özellikle belirtmek isterim.   

 

Sayın Başbakanım ve Değerli Meclis Üyelerimiz, 

  
Sanayimizin gösterdiği büyüme başarısına, Odamızın 
vizyonuna ve sanayimizin başkenti İstanbul’un özelliğine dair 
görüşlerimi bu şekilde dile getirdikten sonra, şimdi de 
ekonomik büyüme başarısının sürdürülebilir olması noktasında 
görüş, öneri ve önceliklerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum:  
 
Burada ilk arz etmek istediğim konu, sanayinin nitelikli 
finansmana erişimi konusudur. İSO 500 sonuçlarında da 
gördüğümüz gibi, sürdürülebilir finansman en önemli 
konuların başında gelmektedir.  
 
Nitelikli ve sürdürülebilir finansman; kolay ulaşılabilir ve düşük 
maliyetli olmalıdır. Hükümetimizin son dönemde 



9 

 

sanayicilerimize bu özelliklere sahip finansmanın sunulması 
için büyük gayret göstermesi ve 250 milyar liralık kaynak 
oluşturması gerçekten takdiri hak ediyor. Kredi Garanti 
Fonu’na yönelik son yapılan düzenlemeler sanayinin uygun 
koşullarda finansmana ulaşması açısından, yakın dönemde 
yapılan en büyük reformlardan birisidir. Bu reformun, sağlanan 
başarılı ekonomik büyüme performansına çok olumlu bir etkisi 
olduğu aşikardır.  
 
Üst çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
başlattığı ve İstanbul Sanayi Odası olarak bizim de çok güçlü bir 
destek verdiğimiz “Nefes Kredisi” kampanyası da çok değerli 
bir finansal kaynağın oluşmasını sağlamıştır. Gümrük ve Ticaret 
Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye ve TOBB Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na bu konuda verdikleri destek ve 
gösterdikleri katkıdan dolayı özellikle teşekkürlerimizi ifade 
etmek istiyorum.  
 
Gösterdiğimiz büyüme başarısını korumanın ve sürekli 
kılmanın yolu, sürdürülebilir bir finansal yapıyı sağlamaktır. İşte 
bu noktada, daha önce de sık sık dile getirdiğimiz gibi, özel 
sektörün üzerinde büyük bir döviz borcu yükü bulunmaktadır. 
Döviz borcu olan özel sektör şirketlerine, borçlarını hedge 
etme imkanının planlanıyor olmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz.    
 
İstanbul Sanayi Odası’nın gündeme getirdiği yeni nesil 
Kalkınma Bankacılığı da sürdürülebilir bir finansal yapıyı 
kurmak açısından son derece önemli. Dünyadaki sanayileşme 
örnekleri de bize gösteriyor ki; sadece özel sektör bankalarının 
kaynaklarına dayanarak sanayileşmek hiç mümkün değildir. 
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Kamunun sanayi yatırımlarına mutlaka destek olması 
gerekiyor. Bizim de yeni nesil bir Kalkınma Bankasına sahip 
olmamız, mevcut Kalkınma Bankamızın bu doğrultuda yeniden 
yapılandırılmasını ele almamız somut ve çok gerekli bir 
ihtiyaçtır. Bu Banka, sanayicilere Türk Lirası cinsi, uzun vadeli 
uygun maliyetler ile yatırım ve proje kredilerini sağlamalıdır. 
 
Bu noktada bir hususa özellikle dikkat edilmesi gerekiyor: O da 
bankaların faaliyetlerini sorumluluk bilinci eşliğinde 
sürdürmesi gerçeğidir. Oysaki son dönemde, arzu etmediğimiz 
bir şekilde kredi faizlerinde yüzde 15-16’lık oranlara varan bir 
yükselişe tanık oluyoruz. Faiz oranlarının böyle yüksek bir 
seviyede seyretmesi, üretim ekonomisine geçişin önünde 
ciddi bir engeldir.  
 
Biz sanayiciler bankaların reel sektörü paydaş olarak görmeleri 
ve uzun vadeli, sağlıklı bir işbirliğini kısa vadeli çıkarlara kurban 
etmemeleri gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bankaların, içinde 
yer aldıkları ekonomik yapının bütününü gözeterek hareket 
etmesi çok önemlidir. Sayın Başbakanımız, biz sanayiciler de 
sizin düşündüğünüz gibi fiktif kazanç sağlamak yerine, 
üreterek kazanmanın bereketine ve değerine inanıyoruz. Bu 
anlayış eşliğinde, kredi faiz oranlarının üretimi engelleyen 
değil, üretime destek olan bir seviyeye gelmesini arzu ediyoruz.  
 
Sanayinin finansmanını vurgularken, sanayiye yönelik stratejik 
bir planlamanın önemine de işaret etmek istiyorum. Üretime 
ve sanayiye dayalı bir kalkınma ve gelişme ekonomide ana 
strateji olmalı ve diğer tüm kamu politikaları bu doğrultuda 
belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 
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Bu çerçevede sanayi ile ilişkili bürokratik süreçler mutlaka 
sadeleştirilmeli, tek elden yürütülmeli, daha hızlı ve verimli 
işlemelidir. Böyle sonuç odaklı bir bürokrasiyi sağlamak için de; 
performansa dayalı bir kamu yönetimi anlayışının hakim 
kılınması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. 
Hakkaniyet duygusu, her türlü bürokratik imtiyazların 
kaldırılarak bürokratların da yeri geldiğinde hesap vermesini 
gerektiriyor. 
 
Kamuda performans denetimini talep ederken, sanayiciler 
olarak çuvaldızı da kendimize batırmamız gerektiğinin 
farkındayız. Sanayicinin performansı da aynı sonuç odaklı 
anlayışla değerlendirilmelidir. Sanayicinin, bağımsız şirketler 
tarafından denetlendikleri bir reyting sistemine tâbi olması çok 
önemli. İyi bir karneye sahip olmak, şirketlere somut avantajlar 
sağlamalıdır. Öyle ki, past-performansı belli olan, devlete en 
ufak bir sorun çıkartmayan bir şirket ile bu özelliğe sahip 
olmayan bir firma bürokrasi tarafından aynı bakış açısıyla 
değerlendirilmemelidir. Başarılı işlere imza atmış bir şirket bir 
proje getirdiği zaman, artık bunun karşısında bürokratik bir 
engel çıkarılmamalıdır. Aksine, böyle bir sanayicinin sözü 
teminat kabul edilmelidir. Türkiye’nin önünü açacak bu 
esnekliği bürokrasimiz mutlaka göstermelidir.  
 
Farklı bir yaklaşıma kamu alımlarında da ihtiyaç duyuyoruz. 
Biraz önce değindiğim past-performans sistemi, kamu 
alımlarında da uygulanmalıdır. Kısaca firmaların onaylanması 
ve derecelendirilmesi esasına dayalı bir satın alma mantığının 
artık gelişmesi gerekiyor. Kamu alımları, kamu ve özel sektör 
arasında işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamakta etkili bir 
politika aracı konumunda. Bu aracı daha etkin kullanmakta 
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fayda vardır. Kamu-özel sektör işbirliklerinde başarılı örnekler 
bize yol göstermelidir. Savunma sanayii başta olmak üzere 
stratejik iş ortaklığı anlayışı bu alanda öne çıkarılmalı. 
 
Yeri gelmişken belirtmek isterim ki, yerli üretimi ve yerli malı 
alımını teşvik, Odamızın öncelikli konuları arasındadır. 
Düzenlediğimiz farklı etkinliklerimizde kamu ile tedarikçileri 
buluşturarak işbirliklerinin önünü açıyoruz. Muhtelif 
sektörlerde bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğimizi 
özellikle ifade etmek istiyorum. 
 
 
Sayın Başbakanım ve Değerli Meclis Üyelerimiz, 
 
Son dönemde üretim ortamımızı iyileştirmeye yönelik olarak 
Hükümetimiz tarafından atılan adımları büyük bir 
memnuniyetle karşıladığımızı da burada özellikle ifade etmek 
istiyorum. Geçtiğimiz Nisan ayında Meclis konuğumuz olarak 
ağırladığımız Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli, 
bizlere geniş zaman ayırdı. Bu iyileştirme ve adımları hep 
birlikte ayrıntılı olarak ele aldık. Sayın Başbakan Yardımcımıza 
çok teşekkür ediyoruz. 
 
Bu açıdan, biz sanayicileri çok yakından ilgilendiren güncel bir 
husus, bu hafta başında bir bölümü TBMM’de kabul edilen 
“Üretim Reform Paketidir”. Odamızın da önerileriyle önemli bir 
katkı yaptığı Üretim Reform Paketi; ekonomimizi canlandıracak 
yatırımların önünü açmayı hedeflemektedir. Bu paketin üretim 
hayatımız üzerindeki olumlu etkilerini en kısa sürede görmeyi 
ümit ediyoruz.   
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Odamızın da görüş ve önerileri ile katkı sağladığı bir diğer yasal 
düzenleme de “AR-GE Kanunu”dur. Birçok yenilik getiren bu 
kanun, imalat sanayimizde yenilikçi ve yüksek teknolojili 
sektörlere dayalı dönüşümü gerçekleştirmenin, girişimcilik 
kapasitemizi güçlendirmenin ve nitelikli istihdam altyapımızı 
oluşturmanın yolunu açıyor.  
 
AR-GE Kanunun yanı sıra, Sınai Mülkiyet Kanunu da bu yıl 
yürürlüğe girdi.  Bu kanun sayesinde ülkemizde fikri mülkiyet 
hakları artık uluslararası standartlarda korunuyor. Bütün bu 
çabalar teknoloji alanında dışarıya bağımlı olmaktan 
kurtulmamızı ve yerli-milli teknolojileri üretmemizi sağlamaya 
yönelik çok değerli kazanımlardır. 
 
Bu reformların gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf eden, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’ye çok 
teşekkür ediyoruz.  
 
Bütün bu olumlu gelişmelerle birlikte, 2017 birinci çeyrek 
büyüme rakamlarında yetersiz bulduğumuz nokta, yatırımların 
büyümeye katkısının çok sınırlı olmasıdır. Çok önemli yatırım 
teşviklerine rağmen sanayide yatırımların sınırlı kalmasının ana 
sebebi; yatırım ortamının yeteri kadar tatmin edici 
olmamasıdır. Yatırım ortamının çekiciliğinin artırılması son 
derecede önemlidir. Gerek dünyayla, gerekse AB’yle 
entegrasyonun arttığı; risklerin azaldığı; güvenli ülke algısının 
daha da güçlendiği bir yatırım ortamında hem yerli yatırımlar 
hem de doğrudan yabancı yatırımlar daha da canlanacaktır.  
 
Global dostluklar ve işbirlikleri, ülkemizin her zaman ihtiyaç 
duyduğu yabancı sermayeyi çekmek açısından da son derece 
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değerlidir. Bu noktada, aynı zamanda en büyük dış ticaret 
ortağımız da olan Avrupa Birliği özel bir önem taşıyor.  
 
Bu tespiti rakamlarla somutlaştıracak olursam: Ocak-Nisan 
2017 döneminde Avrupa Birliği’nin AB dışındaki ülkelerden 
yaptığı ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 
artmıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin AB ülkelerine ihracatı ise 
sadece yüzde 4 artarak 23,1 Milyar Euro’ya çıktı. Bir 
karşılaştırma yaparsak; aynı dönemde Güney Kore’nin AB 
ülkelerine ihracatı yüzde 20, Hindistan’ınki ise yüzde 10 arttı. 
Özetle; AB ekonomisi toparlanırken bizim bu pastadan 
aldığımız pay yeterli değil.  
 
En büyük ihracat pazarımız olan AB pazarından hak ettiğimiz 
payı almamız için AB ile sürdürülebilir, takvimi ve kesin 
sonuçları olan samimi bir ilişkiyi yeniden tarif etmemiz ve 
belirsizlikleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu bağlamda İSO 
çatısı altında muhtelif defalar dile getirdiğimiz Gümrük 
Birliği’nin revize edilmesi ve kapsamının değişen ticari 
koşullara uygun olarak genişletilmesi talebimiz güncelliğini 
korumaktadır. 
 
Sayın Başbakanım, AB’yle ilişkilere yönelik olarak son günlerde 
ortaya koyduğunuz yapıcı yöndeki pozitif yaklaşım bizler için 
memnuniyet vericidir. Türkiye’nin, Avrupa Birliği ile tam üyelik 
müzakerelerini sürdürmek ve Gümrük Birliği müzakerelerini 
yenilemek iradesine sahip olduğunu belirtmeniz bu konudaki 
umutlarımızı artırmaktadır.  
 
Yatırımları canlandırmada şüphesiz teşviklerin de büyük bir 
rolü vardır. Firmaların özel ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran 
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firma ve proje bazlı “Terzi işi teşvik” modelinin geliştirilmesi 
önerimizi daha önce bu Mecliste gündeme getirmiştik. Bu 
sisteme ilişkin somut adımların atılmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu modeli farklı sektörlere yaygınlaştırmanın 
yatırımlara ivme kazandıracağına inanıyoruz.   
 
Sayın Başbakanım ve Değerli Meclis Üyelerimiz, 
 
Şimdi de sanayicilerin önünde hukuki açıdan var olan bazı 
engellere değinmek istiyorum. Mükellef olan sanayiciyle hukuk 
arasında iki ana sorun kaynağı bulunuyor. Bunlar; vergi 
tarafında KDV sorunu, iş hukuku tarafındaysa kıdem tazminatı 
sorunudur.  
 
İlk önce, sanayimizde her geçen yıl daha da artan, devreden 
KDV yüküne değinmekte fayda görüyorum. KDV, bugün artık 
uygulanış esası olarak sanayinin-sanayicinin kıt kaynaklarından 
kamuya adeta bir işletme sermayesi transfer yükü 
getirmektedir. Bugünlerde Maliye Bakanlığımızın Mevcut KDV 
sisteminin değiştirilmesi çalışmalarını heyecanla izlerken, bu 
konuda da bir çözüm üretileceği ümidini taşıdığımızı özellikle 
vurgulamak istiyorum. Ayrıca enflasyonist dönemden kalan 
geçici vergi de sanayinin finans kaynaklarından adeta sıfır faizle 
önden borç vermek gibidir. Bu konuda da bir çözüm umuduna 
sahibiz.   
 
Daha çok istihdam yaratmak için her şeyden önce esneklik-
güvence dengesi yeniden gözden geçirmeli ve çalışma 
hayatımızda daha esnek düzenlemelere yönelmeliyiz. Bu 
noktada “kıdem tazminatı” ile ilgili getirilecek olan yeni 
düzenlemeyi vakit kaybetmeden hayata geçirmeliyiz. 
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Yeri gelmişken, istihdam yaratmanın önündeki bir diğer büyük 
sorun; iş davalarının büyük çoğunluğunun işveren aleyhine 
sonuçlanmasıdır. Bu konuda maalesef bir önyargıya maruz 
kalıyoruz ve maça 10-0 mağlup başlıyoruz. Gelinen noktada 
işverenler davalarda yüzde 99 haksız kabul edilerek zarara 
uğratılırken, kanuni düzenlemeler sadece işçi lehine 
esnetilmekte ve kamu vicdanı rahatsız edilmektedir. Davalarda 
amaç popülist yaklaşımla tek tarafı korumak değil adaleti 
sağlamak olmalıdır. 
 
Sanayiciyle hukuk arasındaki KDV ve kıdem tazminatı başta 
olmak üzere belirttiğim vergisel ve hukuksal sorunlar çözüme 
kavuşturulduğu takdirde, üretim ve çalışma hayatımızın 
ekonomik ve sosyal huzuru daha da artacaktır.  
 
Sayın Başbakanım ve Değerli Meclis Üyelerimiz, 
 
Üzerinde durmak istediğim bir diğer önemli husus da eğitim 
konusudur. Eğitime yönelik olarak son yıllarda yapılan atılım 
sayesinde nicelik bakımından çok şükür iyi bir yere geldik. 
Ancak nitelik konusunda hâlâ alınması gereken bir mesafe 
önümüzde duruyor. Eğitim sistemimizde değişikliklerin çok sık 
gündeme gelmesi hem öğrencileri hem de eğitimcileri olumsuz 
etkileyen bir durumdur.  
 
Üretim hayatımızın ihtiyaç duyduğu, yüksek nitelikli bir eğitim 
konseptini süratle hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda 
temel eğitimden mesleki eğitime, üniversiteden yüksek 
öğrenime kadar kapsamlı bir eğitim reformunu 
gerçekleştirmeliyiz. Eğitimde reforma dikkat çekerken; sanayi 
için gerekli nitelikli mühendis ve diğer iş gücü için öncelikle 
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Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik eğitimine ağırlık 
verilmelidir. 
 
Sayın Başbakanım, ülkemizin en temel meselelerinden biri olan 
eğitim konusundaki şu sözlerinize yürekten katılıyoruz: “Taşa 
toprağa yaptığınız yatırımın ömrü sınırlıdır. Ama insana yapılan 
yatırımın ömrü nesilden nesile, sonsuza kadar devam eder.” 
 
İnsana yatırım ve nitelikli eğitim, İstanbul Sanayi Odası olarak 
bizim de en öncelikli başlıklarımız arasında yer alıyor. Bu 
kapsamda, başlıca paydaşlarımızdan olan Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sanayimize, eğitim 
ve üretim hayatımıza önemli katkılar yapacak çalışmalar 
yürütmekteyiz. Diğer yandan İstanbul Sanayi Odası Vakfı çatısı 
altında sürdürdüğümüz eğitim faaliyetleriyle de bu alana 
destek veriyoruz.   

 
Sayın Başbakanım, 
 
Biz sanayiciler ülkemizin potansiyelinin yüksek olduğuna hep 
inandık, inanmaya da devam edeceğiz. Yeter ki istikrar ve 
güven sarsılmasın. Bu anlayış eşliğinde, bugüne kadar Sayın 
Cumhurbaşkanımızla, Hükümetimizle ve bakanlıklarımızla 
sergilediğimiz çözüme odaklı yakın işbirliği ve diyaloğun daha 
da güçlenerek sürdürülmesini arzu ediyoruz. Hep birlikte 
ellerimizi taşın altına koyduğumuz sürece, yarınlarımızın 
bugünümüzden daha iyi olacağına içtenlikle inanıyoruz. Yeter 
ki bu topraklar üzerinde sanayimizin ışıkları hiç sönmesin. 
 
Bu inanç ve temenni eşliğinde sözlerimi tamamlarken; başta 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere bütün 
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konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi, şahsım ve 
yönetim kurulumuz adına bir kere daha saygıyla ve sevgiyle 
selamlıyorum.  


