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Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
 
Yeni yılın ilk Meclis toplantısı olan Ocak ayı meclis 
toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce, hepinizi 
şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 
 
 

Sözlerime başlarken, Eski Meclis Üyelerimizden iki değerli 
büyüğümüzü kaybetmekten duyduğumuz üzüntüyü ifade 
etmek istiyorum: Odamız Eski Meclis Üyelerinden Sayın Kemal 
Kenanoğlu ile Sayın Özcan Özenbay bu ay içinde Hakk’ın 
rahmetine kavuştular. Sanayimize ve ekonomimize çok 
kıymetli hizmetler veren bu değerli sanayicilerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. 
 
Bu ayki meclis toplantımızı değerli bir konuğumuzla birlikte 
gerçekleştiriyoruz. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve 
Odamız danışmanı Sayın Doktor Şeref Oğuz, “Ekonomik, 
Teknolojik, Bilimsel Gelişmelere Dünyadan ve Türkiye’den 
Bakış” konulu Meclis toplantımıza katılımınızdan ötürü 
teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. 
 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
“Geleceği şimdiden konuşmalıyız, çünkü düşündüğümüzden 
çok daha hızlı gelecek”  tespitine önem veriyoruz. Güncelden 



2 

 

biraz uzaklaşıp geleceğe odaklanmayı amaçlayan bu ayki ana 
gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi ifade etmeden önce, 
ülkemizin ve dünyanın gündeminde yer alan bazı konulara 
kısaca değineceğim. 

Siyaset dünyamız bir süredir anayasa değişikliğine yoğunlaşmış 
durumda. Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırılan, 18 
maddeden oluşan anayasa değişiklikleri, gece gündüz ele 
alınarak geçen hafta Meclis’te kabul edildi. Önümüzdeki Nisan 
ayında yapılması muhtemel bir referandum var. Anayasa 
değişikliği konusunda son sözü aziz milletimiz söyleyecek. 
Milletimizin bu konuda engin demokrasi tecrübesi ve 
sağduyusuyla her zaman olduğu gibi en doğru kararı 
vereceğine yürekten inanıyoruz.  
 
İçeride anayasa değişikliği süreci devam ederken, bir yandan 
da yakın ve komşu coğrafyamızda kronik sorunları çözme, barış 
ve huzur ortamının sağlanmasına yönelik umut verici 
girişimleri dikkatle izliyoruz.  
 
Bu girişimlerden biri, Cenevre’de devam eden Kıbrıs 
görüşmeleridir. Burada ilk defa garantör ülke dışişleri bakanları 
ile Kıbrıs Türk ve Rum dışişleri bakanları bir araya geldi. Şöyle 
bir geçmişe bakacak olursak: Daha önce 2004’te Annan 
Planı’na dair adanın her iki kesiminde eşzamanlı olarak yapılan 
referandumda, Türk tarafı planı kabul ederken Rum tarafı bunu 
reddetmişti. Buna rağmen Rum tarafı adeta ödüllendirilerek 
Avrupa Birliği üyeliğine kabul edildi. Referandum sonucuna 
rağmen alınan bu karar iki toplum arasında bir adaletsizlik 
yarattı.  
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Bu durum da gösteriyor ki; müzakerelerin başarıya ulaşması 
için, geçmişten ders çıkartılarak, hem temsil hem de koşullar 
bakımından taraflar arasında hakkaniyete uygun gerçek bir 
denge sağlanması büyük bir önem taşıyor.  
 
Bir başka önemli konu da Suriye’de barış ortamını sağlamaya 
yönelik diplomatik çabalar. Suriye’ye barış getirmek amacı 
taşıyan Astana görüşmeleri bu hafta gerçekleşti. Garantör 
ülkeler olarak Türkiye ve Rusya’nın yanı sıra İran’ın girişimiyle 
düzenlenen bu toplantıda Suriye Hükümeti ve muhalif gruplar 
da masada yer aldı. ABD ise davet edilmesine rağmen 
toplantıya sadece gözlemci statüsünde katıldı. Astana 
görüşmeleri Suriye savaşında farklı bir aşamayı ifade ediyor. 
Ateşkesin devamlılığı konusunda Türkiye, Rusya ve İran anlaştı.  
 
Geçtiğimiz hafta küresel ekonomi gündeminde öne çıkan 
önemli konu Davos’tur. Artık rutinleşmiş bir toplantı görünümü 
veren Davos toplantılarında bu yıl dikkat çekici bir gelişme 
yaşandı. Bundan 25 yıl önce Batılı ülkelerin başlattığı 
küreselleşme Batı’da itibar kaybederken; bu konuda bayrağı, 
yani küreselleşmenin savunucusu rolünü Çin üstlenmiş gibi 
görünüyor. Bu bağlamda Çin’in tarihinde ilk kez Davos 
toplantılarına katılmış olması dikkat çekici bulundu.  
 
Çin küreselleşmeyi savunurken Amerika Birleşik Devletleri tam 
tersi yöndeki ilk adımı atmış bulunuyor. Geçtiğimiz hafta görevi 
devralan Başkan Donald Trump, ABD'nin Trans-Pasifik 
Ortaklığı'ndan çıkmasını onaylayan kararı ilk icraatı olarak 
imzaladı. Trump, başkanlık seçimi kampanyasındaki 
konuşmalarında, Trans-Pasifik Ortaklığı’nın ABD için 
'potansiyel felaket' olduğunu savunmuştu. Özetle; 
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küreselleşme ile korumacılık arasındaki gerilim dünyanın yakın 
geleceği açısından en çok dikkatle izlenecek konu olarak 
gözüküyor. 
 
Dünya Ekonomik Forumu, ayrıca her yıl Ocak ayında “Küresel 
Riskler” raporunu yayınlıyor ve biz de bu raporda öne çıkan 
konuları sizinle paylaşıyoruz. 2017’ye dair Küresel Riskler 
raporunda da geçmiş yıllardaki gibi göç, terör ve çevre 
sorunlarının ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Öte yandan 
ortaya çıkan riskler kadar, bu riskleri ortaya çıkartan eğilimler 
de dikkat çekici. Bu eğilimlere şöyle bir göz atmak gerekirse: 
Gelir ve refah eşitsizliğindeki artış, dünyada artan ekonomik ve 
sosyal kutuplaşma ile yeni teknolojilerin bazı olumsuz etkileri, 
küresel riskleri beraberinde getiriyor. Söz konusu raporda bu 
risklerin iyi yönetilmesinin daha güçlü işbirliklerini gerektirdiği 
de vurgulanıyor.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili görüşlerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 
  
İnsanoğlunun taş aletler kullandığı dönemden günümüze 
kadar bilgi, teknoloji ve ekonomi hep gelişip değişerek yoluna 
devam ediyor. Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş, 
günümüzde ise bilgi toplumuna yönelme bu değişimi ve 
gelişmeyi ifade etmektedir. Geçmişten günümüze bu değişim 
sarmalı şüphesiz ki ufkumuzu genişletip bakış açımızı da 
değiştiriyor.  
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Bilim ve teknolojideki kapsamlı ilerlemeler ekonomi kadar 
sanayiyi de hiç kuşkusuz derinden etkiliyor. Öyle ki ülkelerin 
gelişmişlik kriterlerini, ihracat, üretim ya da istihdam değil 
nitelikli teknolojik üretim ve yatırım tutarının belirlediğini 
biliyoruz. Şu bir gerçek: Artık ülkelerin büyüme ve gelişmesinin 
temel dinamiğini bilim ve teknolojideki gelişmeler 
oluşturmaktadır. 
 
Geçmiş dönemlerde üretim, insanlar ve diğer kaynaklar 
kullanılarak hammaddelerin ürüne dönüştürüldüğü süreçler 
olarak görülürdü. Günümüzde ise merkezlerinde fiziksel 
üretimin bulunduğu çok daha geniş kapsamlı değer zincirleri 
oluşmuş durumda.  
 
Bu süreçte “Büyük Veri” olarak adlandırılan yeni dijital 
kaynaklar ortaya çıkarken, yapay zekâya sahip akıllı makineler 
kendi kendini geliştirmeyi öğreniyor. Sanayi artık makinelerin 
makinelerle iletişim kurduğu bir aşamaya geçiyor. Akıllı ve 
bağlantılı ürün ve üretim süreçleri müşteriyi, satıcıyı, üreticiyi, 
tedarikçiyi birbirine daha da yakınlaştırıyor, taleplerin ve geri 
bildirimlerin hızla iletilmesini sağlıyor. Buradan bilişim temelli 
yeni bir ekonominin doğmakta olduğunu özellikle ifade etmek 
istiyorum.  
 
Dünyada yeniden şekillenen sanayi anlayışıyla üretim süreçleri 
yeniden tanımlanıyor. Öyle ki, bilgi teknolojileri sayesinde 
oluşan muazzam veri birikimini iyi kullanan firmalar, 
üretimlerini ihtiyaçlara büyük bir hızla uyarlıyor. Bilgisayar 
destekli tasarım ve simülasyon uygulamaları, piyasaya yeni 
ürün sunmak amacıyla harcanan para ve zamanı azaltıyor. 
Gelişmiş robot teknolojileri otomasyonu ucuzlatıyor ve 
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esnekleştiriyor. Nano parçacıklar gibi yeni malzemeler 
ürünlere yeni özellikler kazandırıyor. Esnek ve verimli bir 
üretim yapısı oluşuyor. 
 
Yeni ekonomi ve üretim süreci bağlamında, ülkemiz için pek 
bilinmeyen bir kavrama değinmek istiyorum: Dünyada 
uygulamaları uzun süredir görülen, ülkemizde ise son 
zamanlarda gündeme gelen “atıksız üretim”, diğer adıyla 
“döngüsel üretim”. Hem çevreyi koruyacak hem de 
firmalarımıza yük getirmeyecek, aksine tasarruf imkânı 
sağlayacak bu kavram, geleceğin yükselen değerlerinden biri 
olacak.    
 
Üzerinde durduğumuz yeni üretim yapısı, elbette daha akıllı 
yeni ürünleri de beraberinde getiriyor. Örnek verecek olursam: 
Sürücüsüz arabalar, uzayda maden arama, yeni nesil robot 
teknolojisi hızla gelişiyor. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç 
duyulacak geleceğin akıllı ürünlerini ortaya çıkarmak üzere, bu 
değişimi mümkün kılacak temel teknolojilere duyulan 
gereksinim artacak.  
 
Bu teknolojilerin bazılarını; Üç Boyutlu Yazıcılar; İleri 
Malzemeler ve Nano-materyaller; Yapay Zekâ ve Robotik; 
Biyoteknolojiler; Enerji Elde Etme, Depolama ve Aktarma 
Teknolojileri; Jeo-mühendislik; Bağlantılı Sensörler; Nöro-
teknolojiler; Yeni Bilgi işlem Teknolojileri ve Uzay Teknolojileri 
olarak sayabiliriz. 
 
Biz sanayicileri yakından ilgilendiren, ufuktaki bir başka 
gelişmeye değinecek olursam; gelecekte fabrikalar da 
değişecek. Büyük, sermaye yoğunluklu çok sayıda insanı 
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istihdam eden, karmaşık makineler üreten, otomotiv şirketleri 
gibi şirketler tarafından işletilen türden fabrikalar varlığını 
sürdürecek. Ancak üretimin önemli bir kısmı küçük ölçekli 
olarak gerçekleştirilecek, hatta evlerde yapılacak.  
 
Önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından birisinin 
teknoloji-istihdam ilişkisi olduğunu burada özellikle 
vurgulamak istiyorum. Bu sorunun çözümüne yönelik dünyada 
yeni arayışlar ve denemeler başlamış durumdadır.   
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Biliyoruz ki, teknoloji üreten toplumlarla başkasının ürettiği 
teknolojiyi kullanan toplumlar arasındaki uçurum sürekli 
artıyor. Teknoloji açığının telafisi ise gün geçtikçe zorlaşıyor.  
 
Teknolojiyi üreten toplumların dayandığı temel güç; bilimsel 
bilgi gücüne sahip insan kaynağıdır, yani entelektüel 
sermayedir. Ancak böyle eğitimli bir beyin gücünden, yaratıcı 
zekânın ürünü olan teknolojik yenilikler çıkabilir. Bu nitelikli 
insan kaynağını kendine çekebilen ve ekonomisine 
kazandırabilen toplumlar, dünya ekonomisinde yeni nesil 
sanayinin öncüsü konumunda olacaktır.  
 
Yeni üretim çağında zihinsel emeğini kullanabilen, çevik, yaygın 
ağa sahip, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, 
bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine 
uygulayabilecek kapasiteye sahip, farklı küresel piyasalara 
ürün ve hizmet sunabilen yetenekli çalışanlar ve akıllı 
makinelerden yararlanan şirketler damga vuracak.  
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Hiç şüphe yok ki Türkiye’nin de şekillenmekte olan yeni nesil 
sanayi anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda bir dönüşüme 
kendini hazırlaması gerekecek. O halde sormamız gereken soru 
şudur: Yeni sanayi çağına hazır olmak için neler yapıyoruz, 
hangi adımları atıyoruz?  
 
Bu doğrultuda ilk adım 2016 yılında atılarak; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımız tarafından, Odamızın da görüş ve 
önerileri ile katkı sağladığı “AR-GE Kanunu”nun hazırlanarak 
hayata geçirilmesidir. İmalat sanayimizde yenilikçi ve yüksek 
teknolojili sektörlere dayalı dönüşümü gerçekleştirmeyi, 
girişimcilik kapasitemizi güçlendirmeyi ve nitelikli istihdam 
altyapımızı oluşturmayı hedefleyen AR-GE Kanunu birçok 
yenilik getirmiştir.  
 
Bir başka önemli adım olarak, Ocak ayının başında Sınai 
Mülkiyet Kanunu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Bu kanun, ülkemizde fikri mülkiyet haklarının uluslararası 
normlara uygun olarak korunmasına yönelik büyük bir adım 
olarak görülüyor. 
 
Öte yandan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün yayımladığı 
“Küresel İnovasyon Endeksi 2016” Raporu’na göre Türkiye son 
bir yılda 16 basamak birden yükselerek 128 ülke içinde 42’nci 
sırada yer aldı ve bu açıdan en dikkat çeken ülkelerden biri 
oldu. Bu rapora göre Türkiye 2015-2016 döneminde AR-GE 
harcamalarını en çok artıran ülkeler arasında 5’nci sıradadır. 
 
Özetle söyleyecek olursam; Türkiye dünyadaki ekonomik, 
teknolojik, bilimsel gelişmelerle ilgili büyük fotoğrafı ana 
hatlarıyla doğru değerlendiren bir ülke durumunda. Bu 
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doğrultuda son yıllarda teknoloji ve bilim alanında yaşanan 
gelişmeler olumludur. Atılan yeni adımlarla Türkiye’nin daha 
da ileri noktalara geleceğine yürekten inanıyorum.  
 
Bu değişim çağında biz sanayiciler; çağın ruhunu, küresel eğilim 
ve gelişmeleri, üretim ile ekonominin bugün ve gelecekteki 
niteliğini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmak bizim için 
bir zorunluluk. Proaktif bir yaklaşımı benimseyerek gelişmeleri 
takip etmemiz ve kendimizi geliştirmemiz gerektiğini özellikle 
ifade etmek istiyorum. 
 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 
Ana gündem maddemize yönelik düşüncelerimi sizlerle bu 
şekilde paylaştıktan sonra, İstanbul Sanayi Odası olarak bizleri 
gururlandıran bir gelişmeye değinmek istiyorum:  
 
Çalışmalarımızı ve projelerimizi; uzun vadeli, geniş bir sanayi 
vizyonuyla, Türkiye’nin güçlü bir sanayi ülkesi olması hedefiyle 
yürütüyoruz. Bunu yaparken İSO olarak her zaman çözümün 
bir parçası olmaya önem veriyoruz. Böyle bir anlayıştan 
hareketle hükümetimizin önüne zaman zaman vizyoner 
öneriler koyduk.  
 
Ne mutlu bizlere ki bu önerilerimiz tek tek hayata geçiyor. İşte 
bunlardan bazılarını şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum:   
 
İstikrarlı ve sorunsuz bir şekilde ihracat yapan firmalar için 
Eximbank kredilerinin teminat mektupsuz kullandırılmasını 
talep ettik. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlara 
göre Türk Eximbank kredilerindeki bankalar üzerinden alınan 
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teminat mektupları artık bankacılık kesiminden değil KGF 
üzerinden verilecek.  
 
Şirketlerin krediye ulaşmada yaşadığı kefalet sorununun 
çözülmesini talep ettik. KGF üzerinden bu konunun çözümünü 
hedefleyen çalışmaların en önemli ve somut adımı İSO olarak 
bizim de maddi katkı yaptığımız, Aralık 2016’da başlayan 
“Nefes Kredisi” kampanyasıdır. 
 
Yeni Nesil Kalkınma Bankası ihtiyacını gündeme getirdik. 
Hükümetimiz tarafından mevcut Kalkınma Bankasının yeniden 
yapılandırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. 
 
Özel sektörün yeni büyük yatırımlarının desteklenmesini 
istedik.  2017-2019 Orta Vadeli Programda ve 2017 bütçesinde 
bu önerimiz yer aldı. Türkiye Varlık Fonu Kanunu, 26 Ağustos 
2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Bölge bazlı kalıplaşmış teşvikler yerine, adeta terzi modeli gibi, 
firmaların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, firma ve proje 
bazlı yeni bir modelin benimsenmesini önerdik. Önerimiz 
doğrultusunda proje bazlı teşvik sistemine ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararı 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 
 
Çalışanların ücret alacakları ile kıdem ve ihbar tazminatlarına 
dair kanunda öngörülen zamanaşımı sürelerinin çok uzun 
olması nedeniyle Kanunda zamanaşımı sürelerinin iki yıl ile 
kısıtlanması gerektiğini dile getirdik. İş Mahkemeleri Kanunu 
taslağında ücret dışındaki tazminat, izin gibi alacaklarda zaman 
aşımı süresinin 5 yıldan 2 yıla düşürülmesi öngörüldü. 
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İstinaf Mahkemelerinin yargı sürecini kısaltacak şekilde, etkili 
ve verimli bir mekanizma olarak işlemesi gerektiğini ifade ettik. 
İstinaf mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri) 20 Temmuz 
2016 itibarıyla faaliyete geçti. 
 
Kadın istihdamını artırmak amacıyla, torunlarına bakan aile 

büyüklerinin maddi açıdan bir sosyal yardım programıyla 

desteklenmesini önerdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığımız, bu konuda pilot uygulama öncelikli hazırlık ve 

çalışmaları başlattı. 

 
Daha pek çok vizyoner önerimiz hayata geçiyor. Bunları bugün 
size iletilen 2016 yılı faaliyet raporumuzda da görebilirsiniz. 
2017 yılında da çalışmalarımızı sanayicilerimiz ve sanayimizin 
aydınlık yarınları için aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. 
 
Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer 
Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya 
Mensupları, 
 
Sözlerimi burada tamamlarken sizleri bir kez daha saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.  
 
 


