
1 

 

Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Basın Mensupları, 
 
Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Bu ayki meclis toplantımızı, bir konuğumuz olmaksızın 
gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle daha geniş bir zaman diliminde 
sizlerin düşüncelerini dinlemeyi, sektörlerinizle ilgili sorunları, 
2014 yılına ilişkin beklenti ve önerilerinizi dile getirmenizi arzu 
ettik. 
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Gelişmekte olan ülkeler, yeni yılın başından itibaren bir endişe 
dalgasının etkisi altında. 
 
Endişe dalgası var olmakla birlikte; 1994 Meksika, 1997 Asya ve 
2001 Türkiye krizinde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde bir 
ekonomik dibe vuruş tehlikesi içinde bulunduğumuz yılda 
öngörülmemektedir. Ancak, bazı önemli risklerin olduğu da bir 
gerçek.  
 
 
Türkiye sanayisi açısından ise kısa vadede en önemli risk 

faktörleri olarak dış ekonomik kırılganlıklar, siyasi ve sosyal 
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belirsizlikler sorunu ile yapısal yetersizlikler karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Bugün küresel ekonomide, parasal kısıtlamaya dayalı yeni bir 

yapılanma yaşanıyor. Diğer yandan yüksek cari açık ve dış 

finansman ihtiyacı, Türkiye’nin dikkat çeken dış 

makroekonomik kırılganlıkları olarak dikkat çekmekte. Bu iki 

faktör,  sanayi sektörü açısından en önemli belirsizlik kaynağı 

olmayı sürdürmektedir.  

 

Bu belirsizliklerin nedeni açıktır. Tüm uyarılara rağmen yurtiçi 

tasarruflar, reel yatırımlara yeterince kanalize edilememiştir. 

Buna paralel olarak dış borçlanma artmıştır. Banka kredilerinin 

üretken alanlardan ziyade tüketime ve finansal faaliyetlere 

yönelmiş olması da bu kırılganlıkları beslemiştir.  

 

Özellikle özel sektörün dış borcundaki artış, sanayicileri küresel 

para arzını ilgilendiren politik kararların etkilerine ve risklerine 

fazlasıyla açık hale getirmiştir. 

 

Son aylarda TL’de yaşanan değer kaybının ihracat açısından 

olumlu etkiler yarattığına ilişkin kimi işaretler bulunmaktadır. 

Ancak, Euro bölgesindeki toparlanmaya ilişkin soru 

işaretlerinin tam anlamıyla ortadan kalkmış olmaması ve 



3 

 

ihracatta öne çıkan sanayi alt sektörlerinin ithal girdilere 

yapısal bağımlılığı, bu olumlu etkileri maalesef sınırlamaktadır. 

 

TL’deki değer kaybının asıl kaynağının küresel dinamikler 

olması,  son faiz artırımının döviz kuru üzerindeki baskıyı yeterli 

ölçüde hafifletmesini engellemektedir.  

 

Buna karşılık, faiz artışı, özellikle küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerimizin finansman sıkıntısını daha da artırmıştır.  Son 

aylarda enflasyonda görülen artışlar, kur yükselişiyle yakından 

ilişkilidir. Bu eğilimin sanayici açısından daha yüksek girdi 

maliyetleri ve azalan rekabet gücü anlamına geldiği çok açıktır.  

 

Bu gelişmelerin Türkiye ekonomisine ve sanayi sektörüne 

bedeli 2014’te önceki yıla göre daha yavaş bir büyüme ve 

istihdam artışının aşağı yönde baskılanması olacaktır. Nitekim 

Merkez Bankası’nın Şubat ayı Beklenti Anketi’ne göre piyasa 

aktörlerinin 2014 büyüme beklentisi ortalaması yüzde 2,8’e 

kadar gerilemiş durumdadır.  

 

Her ne kadar gelişmekte olan ülkelerin tümünün bu yıl daha 

yavaş büyüyeceği öngörülse de, Türkiye ekonomisinin, Doğu 

Avrupa ve Latin Amerika’daki benzer ülkelerden bile fazla 

küçüleceği beklentisi önemli bir sorundur. 
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Son aylarda doruk noktasına çıkan politik tansiyon da istikrar 

ve önümüzü görme konusunda büyük bir zafiyet yaratmıştır. 

Politik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırım kararlarının 

ertelendiğine sıkça rastlanmaktadır. 

 

Bir diğer önemli husus da, Türkiye gibi gelişmekte olan 

piyasalarda politik risk algısının yabancı yatırım çekme 

potansiyelini çok ciddi ölçüde zedeleyebilmesidir.  

 

Standard&Poors’un (S&P) Türkiye’nin kredi notu görünümünü 

negatife çevirmesi, ayrıca Moody’s ve yine S&P tarafından 

yapılan uyarılar henüz bir kredi notu indirimi beklentisi 

yaratmasa da dış algı açısından önemli işaretlerdir.  

 

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yayımlanan son Para 

Politikası Raporu, uzun bir süredir farklı kuruluşlarca dile 

getirilen, “Türkiye en kırılgan gelişmekte olan ülke” olduğu 

gerçeğinin bir kez daha altını çizmektedir.  

 

Yabancı yatırımcıların ülke risklerine karşı duyarlılığı artarken, 

son dönemlerde sermaye hareketleri de gelişmiş ülkelere 

doğru kaymaktadır. Bu durum bir yandan gelişmekte olan 
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ülkeleri faiz artışına zorlarken, diğer yandan da büyümeyi ve dış 

dengeleri olumsuz etkilemektedir. 

 

Tüm bu gelişmelerin sanayi sektörünün bilanço ve kâr 

görünümüne olumsuz etkilerinin olacağı açıktır. Sanayimizin 

bu koşullar altında önünü görebilmesi ve faaliyetlerine daha 

sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için tüm kesimlere düşen 

sorumluluklar bulunmaktadır. 

 

Özellikle son yıllarda yakaladığımız finansal istikrarı kaybetme 

lüksümüz yok. Hafif de olsa kaybolmaya başlayınca, kimse 

hesap yapamaz, geleceği göremez oldu. Siyasetçinin, 

işadamının, sokaktaki vatandaşın, memurun, işçinin finansal 

istikrara sahip çıkması lazım. 

 

Eski Türkiye değiliz. Türkiye ekonomisinin 350 milyar doları 

aşan dış borcu olan bir ekonomi olduğunu hatırlatmak isterim. 

Özel sektörün de 270 milyar dolar döviz borcu olduğu 

dikkatlerden asla uzak tutulmamalıdır.  

 

Son gelişmelerle birlikte Türkiye’de sanayi üzerindeki maliyet 

yüklerine ve sektörün yapısal sorunlarına öncelik veren 

politikaların oluşturulması artık bir aciliyet kazanmıştır. 



6 

 

Bu noktada öncelikle sanayinin finansman sıkıntılarına yönelik 

politikalar geliştirilmeli KOBİ’lerin kredilere erişim kanalları 

güçlendirilmelidir. 

 

Yurtiçi tasarrufları arttırmaya yönelik önlemlerin kararlılıkla 

sürdürülmesi, sermayenin tabana yayılarak üretken sektörlerin 

erişimine daha fazla açılması, sektörel önceliklerin gözetilmesi 

gerekmektedir. 

 

Vergi sisteminin iyileştirilmesi hususunda son yıllarda sağlanan 

gelişmelerin yatırım ve iş yapma ortamını daha fazla 

destekleyecek şekilde sürdürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bu kapsamda vergi ve primlerin yanı sıra kıdem tazminatı gibi 

ücret dışı unsurların işverenler üzerinde yarattığı yükün 

hafifletilmesi gerekmektedir. Yaşanan son olumsuz ekonomik 

gelişmeleri dikkate aldığımızda özellikle kıdem tazminatı 

konusunda beklenen çözümün ertelenmiş olması kaygılarımızı 

daha da artırmıştır. 

  

Çin, Hindistan ve diğer bir dizi Güneydoğu Asya ülkesinin öne 

çıkmasıyla birlikte Türk sanayisinin düşük işgücü maliyetine 

dayalı rekabet gücünü sürdürme şansı ortadan kalkmıştır.  
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Bu bağlamda katma değer ve verimlilik artışının sağlanması 

kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ekonomide fiziki altyapının 

güçlendirilmesi, eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerinin öne çıkması 

rekabet üstünlüğü sağlaması açısından büyük bir önem arz 

etmektedir. 

 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Biraz önce de ifade ettiğim gibi dünya konjonktürü değişiyor. 
Bu değişim karşısında 2001’den kalma reformlar artık yeterli 
değil. 
 
Kuruluş felsefesine ve temsil ettiği değerlere baktığımızda 
Türkiye için değişim ve reform sürecinin en önemli tetikleyicisi 
AB perspektifi olmuştur. 
 
Piyasa kurum ve kurallarının güçlendirilmesi, küresel rekabet 
gücünün yükseltilmesi ve demokratik standartların 
geliştirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Avrupa Birliği bizim için büyük bir önem taşımaktadır.  
 
Son günlerde yoğunlaşan Türkiye-Avrupa Birliği 
görüşmelerinden son derece umutlu olduğumuzu burada 
özellikle ifade etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz 
dönemde en olumlu gelişme, AB ile ilişkilerin tekrar 
canlanmasıdır. Bardağın dolu tarafı bu flörtün tekrar başlamış 
olmasıdır. Zaman zaman havaya girip ‘biz bize yeteriz’ diyoruz 
ama böyle dönemler gösteriyor ki AB bize çok lazım. 
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Avrupa Birliği’ne tam üyelik için 50 yıldır emek harcamış bir 
ülkeyiz. Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir şey için bu kadar 
uzun bir süre emek ve zaman harcamadık. Bunun karşılığını 
mutlaka almamız gerekiyor.  
 
Yeni bir başarı hikâyesi ve reformlara ihtiyaç duyduğumuz bir 
süreçte AB ile olan ilişkilerimizi çok daha kararlı bir şekilde 
geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu inancımı, iki ayrı 
önemli etkinlikte ifade ettiğimi burada sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 
 
22 yıl aradan sonra ilk defa bir Fransız cumhurbaşkanı 

Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında 

iki ülkenin en yoğun işbirliği alanlarındaki büyük şirketleri ve 

kurumları bir araya getirildi. Ben de “Tarım ve Gıda” 

oturumunu yönetme görevini üstlendim.  

 

Bu oturumda iki ülkenin yaklaşık beş yıldır adeta uyku 

modunda giden ilişkilerinin artık canlandırılması ve gerçek 

potansiyelinin ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizdim.  

 

Yine aynı hafta içinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi 

İtalya ziyaretinde Meclis Başkanımız Sayın Zeynep Bodur Okyay 

ile birlikte yer aldık ve çeşitli etkinliklere katıldık.  

 

Bu ziyaret çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri 

ve potansiyel işbirliği alanlarını ortaya koyan “Mikro, Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin gelişimi ve ülkeler arası 
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işbirliklerinin artırılması” başlıklı ana oturumda, İtalyan iş 

dünyasına Türkiye’yi anlatma fırsatını buldum. 

 

Özetle; Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimiz için toplumun 

tüm kesimleri ve kurumlarımızın yeni bir heyecan eşliğinde her 

türlü çabayı göstermesi gerektiğini burada özellikle ifade 

etmek istiyorum. 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ülke ve dünya gündemindeki bizleri ilgilendiren gelişmelere 
yönelik düşüncelerimi sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de 
Odamız’ın bu ayki bazı faaliyetlerine değinmek istiyorum. 
 
 
Sanayimizin inovasyon kapasitesini geliştirmek amacıyla 

şirketlerimizin başarılarını takdir etmek için düzenlediğimiz 

üçüncü inovasyon ödül törenimizi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanımız Sayın Fikri Işık’ın katılımıyla yarın akşam 

gerçekleştireceğiz. Çok değerli katkıları nedeniyle Başkan 

Yardımcımız Sayın Adnan Dalgakıran’a ve yönetim kurulu 

üyemiz Sayın Sultan Tepe’ye teşekkür ediyorum. 

 

Üyelerimizin sorunlarının paylaşıldığı, seslerini duyurabildikleri 

önemli platformlardan biri olan bu dönemin Meslek Komiteleri 

İkinci Ortak Toplantımızı cumartesi günü düzenliyoruz. İki 

değerli ekonomist Sayın Ali Ağaoğlu ve Sayın Can Fuat 

Gürlesel’in sunumlarıyla katkı yapacağı bu toplantımızda 

sizlerle bir arada olmayı umut ediyoruz.  
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Sayın 

Hilmi Sezer'i geçtiğimiz hafta ağırladık. Ziyarette, ülkemiz 

sanayisi açısından çok önemli olan kalitesiz ürünlerin ithalatı ve 

bunun doğurduğu haksız rekabetin önlenmesinde fikir birliğine 

varılmıştır.  

 

Bu durumla mücadele etmedeki en önemli araçlardan biri olan 

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi” faaliyetlerinin daha efektif ve 

adrese dayalı yapılabilmesi için her iki kurumun nasıl bir iş 

birliği içinde olacağı üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda iki 

kurumun birlikteliğine dayalı yeni bir model oluşturulması 

çalışmalarına da acilen başlanacaktır. 

 

Çok önemli gördüğüm iki gelişmeye değinmek istiyorum.  

 

Ülkemizin istatistik alanındaki en önemli kurumlarından biri 

olan Türkiye İstatistik Kurumu’yla  başlattığımız çalışmalarla 

farklı konularda üyelerimize ve Türkiye ekonomisine 

verilebilecek destekleri belirlemek amacıyla bir ortak platform 

oluşturmaya başladık.  

 

Öte yandan, Türkiye’deki yatırım bankacılığının öncülüğünü 
yapmış olan Türkiye Kalkınma Bankası’nın üst düzey 
yöneticileriyle, sanayimizin geleceğe yönelik ihtiyaçlarına 
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cevap vermek amacıyla işbirliği çalışmasını başlatmış 
bulunuyoruz. 
  
 

İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 

olarak vergi politikalarına ilişkin birlikte hareket etme 

noktasında prensip kararı aldık. Her iki oda bundan böyle vergi 

politikaları ile ilgili olarak sürekli iletişim halinde olup, birlikte 

hareket edecek. Bu süreci kurumsallaştırmak için çalışmalara 

başlayacağımız bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum.  

 

Yine İstanbul Sanayi Odası ile TSE arasında başlatılan işbirliği 

çalışmaları kapsamında İSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcımız Sayın Adnan Dalgakıran, İSO Yönetim Kurulu 

Üyemiz Sayın Sadık Ayhan Saruhan ve beraberindeki heyet, TSE 

Gebze Kalite kampüsünde düzenlenen toplantıya katıldı.  

 

Toplantı çerçevesinde İstanbul Sanayi Odası ile Türk 

Standardları Enstitüsü arasında, İSO üyelerinin TSE’den 

aldıkları hizmetleri daha avantajlı almalarına yönelik bir 

protokol imzalandı. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın katılımıyla 

gerçekleşen “Enerji Verimli Sanayi Projesi” tanıtım toplantısına 

katılarak bu konuya verdiğimiz önemi dile getirdik.  
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İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ata Ceylan’ın açılış 

konuşmasını yaptığı “Sanayide Rekabetçi Elektrik Temini” 

toplantısı düzenledik. Bu toplantıda, sanayicilerimiz enerji 

temini konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde 

bilgilendirildi.  

 

Üyelerimizi, dış dünyadaki gelişmeler, yeni ticaret kanalları ve 

Türkiye’nin bu sürecin neresinde yer aldığına ilişkin 

bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak 

“Serbest Ticaret Anlaşmaları ile Çeşitlenen Pazarlar” 

Seminerini gerçekleştirdik.  

 

Moderatörlüğünü İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 

Sayın Ali Eren'in üstlendiği toplantıda, tekstil, hazır giyim, 

demir çelik, otomotiv, tarım ve gıda sektörlerini temsil eden 

konuşmacılarımız görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. 

 

OSB Geliştirme İhtisas Kurulumuz, bu yöndeki çözüm 

arayışlarına yönelik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu 

konuda, İstanbul’daki tüm OSB temsilcilerine Kurul’un 

tanıtımını yapmak ve OSB’lerin mevcut durumları hakkında 

bilgi, görüş ve önerileri paylaşmak amacıyla bir toplantı 

düzenledi. 

 

Öte yandan, 2015-2020 döneminde Avrupa İşletmeler Ağı 

projesine, COSME programı çerçevesindeki çalışmalarla devam 

edeceğimiz bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum.   
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15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştireceğimiz 12. Sanayi 

Kongremiz için bir sanayi bildirgesi ortaya çıkarmayı amaçlayan 

çalışmalarımız, çalıştaylarla devam ediyor. Bu vesileyle, kongre 

çalışmalarına değerli katkılarda bulunan herkese teşekkür 

ediyorum.  

 

Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Ülkemizin geleceğine umutla bakmamızın yolu gençlerimize 

önem vermekten geçiyor. Türkiye geleceğe ancak Üretim 

bilincine sahip, toplumsal değerlere önem veren, sorumluluk 

üstlenen gençlerle ilerleyebilir. 

 

Bu anlayıştan hareketle, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin “İnovatif 

Düşün, Geleceği Yönet” temalı 2014 Gençlik Zirvesi’ne 

Odamızın ismini taşıyan lisemizdeki gençlerle katılacağız. Biraz 

önce ifade ettiğim gibi yarınki İnovasyon ödül törenimizi ve 

cumartesi gerçekleştireceğimiz meslek komiteleri ortak 

toplantımızı özellikle vakfımıza ait okulda gerçekleştiriyoruz.   

 

Fark edilmek, tanınmak, değer verilmek gençler için son derece 

önemli. Bu düşünceyle, vakfımızın burs verdiği 498 öğrenciyle 

8 Mart 2014 tarihinde kahvaltılı bir buluşma gerçekleştireceğiz.  
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Vakfımızın daha güçlü ve etkin olması hepimizin arzusu. Bu 

arzuyu ifade ederken vakfımıza üye olmayan değerli meclis 

üyelerimizin vakfımıza üye olmak suretiyle vakfımızın gücüne 

güç katmalarından büyük bir memnuniyet duyacağımızı bir 

kere daha ifade etmek istiyorum.    

 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Asli görevimizin, üyelerimizin sorunlarına odaklanmak ve 
çözümler üretmek olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.  
 
Biraz sonra sizlerin sanayimize ve sektörlerinize yönelik 
düşünce, öneri ve beklentilerinizi büyük bir dikkatle 
dinleyeceğiz. Meclis toplantımızı müteakiben gerekli çaba ve 
girişimlere en kısa sürede başlayacağımızdan hiç kuşkunuz 
olmaması gerektiğini vurgulayarak sözlerimi tamamlarken, 
sizleri tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum.     
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