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İSO, 12. Sanayi Kongresi’nde Türkiye’nin vasatlıktan 

çıkış  yolunu açıkladı: 
Ekonomide, eğitimde ve 

insani gelişmişlikte; 

"BÜTÜNSEL KALKINMA" 

12. Sanayi Kongresi Bildirgesi: “Türkiye, orta gelir tuzağına hapsoldu. İnşaatçılığa, 

tüketime, ranta dayalı ve dış kaynaklara bağımlı büyüme modeli potansiyelini bitirdi. 

Ekonomiyi, toplumu kontrol altında tutmayı amaçlayan bir devlet anlayışıyla Türkiye 

gelişmiş bir ülke haline gelemeyecek.”  

  

İSO’nun “21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme” temasıyla gerçekleştirdiği 12. Sanayi 

Kongresi’nde, Türkiye için tehdit oluşturan vasatlıklar ve sürdürülebilir küresel refah 

için gerekli bütünsel sanayi stratejisinin formülleri açıklandı. 

  

İSO Başkanı Bahçıvan: “Yüzleşme cesaretini gösteremediğimiz için 20. yüzyılı 

kaybettik. Henüz başında olduğumuz 21. yüzyılı da aynı şekilde kaybetme lüksümüz 

yok. Bugün önerdiğimiz Bütünsel Kalkınma Modeli’nin takipçisi olacağız.” 

  

Bildirge: “Bütünsel Kalkınma”nın tek yolu; inovasyona dayalı akıllı büyümedir. 

Bankalar bütünsel kalkınmayı finanse etmelidir. Kuvvetler ayrımı ilkesine ve 

çoğulculuğa bağlı, insan hak ve özgürlükleri için güvence sunacak demokratik bir 

anayasanın yapılması da önemini korumaktadır.” 

  

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye için tehdit oluşturan siyasi, ekonomik ve sosyal 

alandaki tüm vasatlıkları ortaya koymak ve ortak akılla bütünsel bir sanayi stratejisi 

geliştirerek sürdürülebilir küresel refaha ulaşmak amacıyla 12. Sanayi Kongresi’ne ev 

sahipliği yaptı. “21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme” temasıyla bugün Lütfi Kırdar Uluslararası 



Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen kongreye, sanayi, kamu, iş dünyası, akademi ve sivil 

toplum dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. 

  

Kongre’nin açılışında, önceki gün Soma’da yaşanan elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden 

madencilerimiz için  kısa bir film gösterimi yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. 

  

Açılış konuşmasında “Kongre Bildirgesi”ni açıklayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 

Bahçıvan, bildirgede önerdikleri Bütünsel Kalkınma Modeli’nin takipçisi olacaklarını söyledi. 

  

İSO olarak 2002 yılından bu yana düzenledikleri kongrelerden farklı olarak 12. Sanayi 

Kongresi için aylar süren çalıştaylar düzenlediklerini, ekonomi, iş dünyası, akademi ve sivil 

toplum temsilcilerin geniş katılımı sonucunda Kongre Bildirgesi’ni oluşturduklarını 

vurgulayan Bahçıvan, şöyle konuştu: 

“Geçmişin gölgesi altında Türkiye’nin sorunlarına yönelik yapılan tartışmalar, toplumu 

yorgunluk ve ümitsizlikle bir kısırdöngüye mahkum etti. Gelinen noktada hiçbirimiz masum 

değiliz. İSO olarak sahip olduğumuz birikim ve sorumluluk duygusuyla bu kısırdöngüyü 

kırmaya yönelik adım attık. Bu doğrultuda ekonomi başta olmak üzere siyasal ve sosyal 

birçok alandaki gerçeklerle, gerçeklerimizle yüzleşmeliyiz. Çünkü yüzleşme cesaretini 

gösteremediğimiz için 20. yüzyılı kaybettik. Henüz başında olduğumuz 21. yüzyılı da aynı 

şekilde kaybetme lüksümüz yok” dedi. 

  

Farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz 

Vasatlık zincirinin 150 yıldan bu yana Türkiye’nin ayağına dolandığını belirten Bahçıvan, 

şunları söyledi:  

“Bir çiçekle nasıl bahar gelmezse; sadece bu kongremiz ve vasatlığı konu alan panelimizle de, 

uzun zamandır ayağımıza dolanmış olan zinciri kırmak elbette mümkün değildir. Temel 

amacımız; farkındalık yaratmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Bildirgenin ruhunda geleceğe odaklılık, pozitif yaklaşım ve bütünsel bir bakış bulunuyor. 

Ancak bu ruh eşliğinde hayal edilen Türkiye’ye kavuşacağımıza inanıyoruz. Bildirgede 

önerdiğimiz Bütünsel Kalkınma Modeli’nin takipçisi olacağız.” 

  

Bahçıvan’ın açıkladığı Kongre Bildirgesi’nde, ana hatları ile şu öneriler yer alıyor:   

Türkiye, orta gelir tuzağına hapsoldu 

Bugün Türkiye kritik bir eşikte duruyor. Uygulanagelen, daha çok inşaatçılığa, tüketime ve 

ranta dayalı ve dış kaynaklara bağımlı büyüme modeli, potansiyelini büyük ölçüde yitirmiş 

bulunuyor. Ülke ekonomisi “orta gelir tuzağına” hapsolmuş durumda. Demokratik gelişme 

toplumun beklentilerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Toplumumuzun beklentisi, her 

bakımdan gelişmiş bir ülkede yaşamaktır. 

 

Kalkınma tüm unsurların uyumlu gelişmesi ile mümkün 

Yeni dünyada en güçlü dönüştürücü kuvvet bilgidir. Bilgi hızla geleneksel yapıları yıkarak 

tüm sektörleri, kuruluşları, yaşam tarzlarını dönüştürüyor; yenilerini yaratıyor. Her alanda 

yetenek ve becerileri, araç ve yöntemleri, kurumsal yapı ve düzenlemeleri hızla eskitiyor, yeni 

arayışların önünü açıyor. Eski ile yeninin bir arada var olduğu değişim döneminde, 



yaygınlaşan belirsizlikleri aşmak ve vasatlıktan kurtulup refah ve esenliğe ulaşmak için yeni 

bir zihniyet ve yaklaşım gerekiyor. 

 

Bütünsel Kalkınma yaklaşımı öneriyoruz 

İstanbul Sanayi Odası olarak, ülkemiz iş dünyasına, siyaset insanlarımıza, devlet 

yetkililerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, akademimize ve tüm yurttaşlarımıza “Bütünsel 

Kalkınma” yaklaşımını öneriyoruz. Yeni küresel koşullarda temel gerçek şudur: Kalkınma 

ancak ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişlik, insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve 

yönetişim unsurlarının aynı anda ve birbirleriyle uyumlu olarak gelişmesi halinde sağlanabilir. 

 

İnovasyona dayalı akıllı büyüme 

“Bütünsel Kalkınma”nın günümüz koşullarında tek yolu vardır, o da inovasyona dayalı akıllı 

büyümedir. Ülkemizin teknoloji ve yetenek kapasitesini artırmak için biyoteknoloji, kök 

hücre ve genetik, nanoteknoloji ve robotik, mikro ve info gibi yeni teknoloji alanlarına 

yönelmek bize daha elverişli olanaklar sağlayacaktır. Bunları, havacılık ve uzay sektörü, gıda, 

sağlık, ulaştırma ve mobil tabanlı sektörler, yenilenebilir enerji, temiz ve sürdürülebilir üretim 

başta olmak üzere tüm imalat ve hizmet sektörleriyle bütünleştirmek rekabet gücümüzü 

artıracaktır. 

 

Bankalar bütünsel kalkınmayı finanse etmeli 

Bankacılık ve finans sistemimiz bütünsel kalkınmanın finansmanına katkı sağlamalıdır. 

İnovasyona dayalı büyüme, yerel ve mikro yatırımlar finanse edilmelidir. En büyük teminat, 

duran varlıklar veya şahsi kefaletler yerine bilgi, fikirler ve buluşlar olabilmelidir. Finansman 

için kapsamlı bir vergi reformu zorunludur. Adil vergi reformunun öncelikleri; rantların 

vergilendirilmesi ile kayıt dışılığın önlenmesi olmalıdır. Böylece Türkiye’nin tasarruf 

oranlarının artırılması sağlanacaktır. 

 

AB’ye üyelik ve G-20 toplantısı gücümüzü artıracak 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği sürecinin başarıyla tamamlanması ülkemizin güç ve 

olanaklarını artıracaktır. AB’ye tam üyelik perspektifi, Türkiye’ye demokrasisini geliştirmek 

ve uluslararası konumunu güçlendirmek adına alternatifi olmayan bir imkân 

sunmaktadır. Ülkemizin tüm uluslararası antlaşma ve forumlarda çok yönlü etkinliğini 

artırmasını her zaman destekleyeceğiz.  Ülkemizin 2015 yılı boyunca G-20 toplantılarına ev 

sahipliği yapacak olmasını sevinçle karşılıyoruz. 

 

Devlet reformuna ihtiyaç var 

Kamu otoritelerinin sanayi stratejileri ve politikalarında yönlendirici, özendirici işlevinin 

yeniden tanımlanması gerekmektedir. Ancak bütün bunların ötesinde kapsamlı bir devlet 

reformuna da ihtiyaç olduğu açıktır. Yeni bir anayasa yapım sürecinden sonuç alınamamış 

olması bu ihtiyacı daha da acil hale getirmektedir. Kuvvetler ayrımı ilkesine ve çoğulculuğa 

bağlı, insan hak ve özgürlükleri için güvence sunacak demokratik bir anayasanın yapılması 

önemini koruyor. 

 

Tüm hukuk sistemi yenilenmeli 



Tüm hukuk sisteminin, siyasi partiler ve seçim kanunlarının yenilenmesi gerekiyor. Uzun 

yıllardır bir türlü aşamadığımız, ekonomiyi ve toplumu kendine tabi kılmayı, kontrol altında 

tutmayı amaçlayan, keyfiliğe dayalı bir devlet anlayışıyla Türkiye gelişmiş bir ülke haline 

gelemez. Ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin özgürlüğünü güvence altına alan, “insan odaklı 

bir devlet” yapılanmasına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. 

 

21. yüzyıl için eşit eğitim gerekli 

21. yüzyılı kazanabilmemiz için eğitim; kapsayıcı, çoğulcu, nitelikli ve eşitlikçi bakış açısına 

dayanmalıdır. Eğitimde eşit olanaklar sağlanması, varlıklı ya da yoksul olsun tüm toplumun 

yaşam kalitesini tahrip eden sosyal eşitsizliğe karşı en etkili çaredir. Üniversitelerin 

özerkleştirilmesi, akademik farklılaşma ve uzmanlaşma teşvik edilmelidir.Öğretmenlerimizin 

maddi durumlarının, sosyal statülerinin ve entelektüel düzeylerinin yükseltilmelidir. 

 

Patron şirketi anlayışı hakim 

Şirketlerimizin büyük çoğunluğu piyasalardan ziyade devlet ve siyasi güçler tarafından 

etkilenen; dolayısıyla devleti ve siyasi güçleri etkilemeye çalışan bir iş kültürünün 

mirasçısıdır. Ülkemizde patron şirketi anlayışı hâkimdir, profesyonellere güven eksiktir, yatay 

yapı ve ilişkilerden çok dikey yapı ve ilişkiler belirleyici olmaktadır. İşbirliği yapmanın 

yaratıcı ve geliştirici dinamiklerinden yeterince yararlanmıyoruz. Güven, şeffaflık ve küresel 

değişimlere duyarlılık gelişemiyor. 

 

“Girişimcilik ve birlikte yaratma” yaygınlaştırılmalı 

Özel sektör ve kamuda girişimci bir anlayışın ülkemizde yerleşmesi sağlanmalıdır. Sivil 

toplum kuruluşları da yeni kaynak yaratma, verimli çalışma ve yönetişim gibi performans 

belirleyici yönlerde ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Girişimcilik burada da dönüştürücü bir 

rol oynayabilir. Tüm dünyada “birlikte yaratma” paradigması kaliteli iş yapmanın, topluma 

değer katmanın başlıca önkoşulu haline gelmektedir. Tüm sosyal paydaşlarımızı bu anlayışı 

benimsemeye çağırıyoruz. 

 

Sosyal medya gençlerin toplumsal rolünü güçlendiriyor 

Dijitalleşme ve sosyal medya genç kuşakların toplumsal rollerini güçlendiriyor. Diyalog ve 

müzakere kültürünü geliştiriyor. İşbirliği, paylaşma, uzlaşma eğilimlerine destek veriyor. Bu 

nedenlerle tüm karar alıcıları, kamu yöneticilerini, şirketlerimizi, üniversitelerimizi ve sivil 

toplum kuruluşlarımızı yeni kuşakları anlamaya, desteklemeye ve önlerini açmaya 

çağırıyoruz. 

 

Kadın istihdamı artırılmalı 

Son yıllarda ülkemizde kadınların eşitlik, katılım ve katkı taleplerinin karşılanması yönünde 

gerek kamu yönetiminin gerekse iş dünyasının çabaları artmaktadır. Daha nitelikli bir 

ekonomik ve sosyal gelişim için kadın istihdamının artırılmasının yanı sıra; girişimci, sanayici 

ve yönetici kadınların oranının hızla yükselmesi için hepimiz daha çok çaba göstermeliyiz. 

 

İSO, Bütünsel Kalkınma Modeli’nin takipçisi olacak 



Her türlü vasatlık eleştirilerimize rağmen bir ölçüde iyi eğitimli kadrolara, inovatif şirketlere, 

risk alan genç girişimcilere, kriz yönetimi deneyimli, dünyaya açık yöneticilere sahibiz. 

Toplumumuzun bir bütün olarak ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma beklentileri 

yüksektir. Bu tespitler çerçevesinde, bugün kapsamlı bir Bütünsel Kalkınma Modeli 

öneriyoruz. İSO olarak bu modelin takipçisi olacağız. Burada gündeme getirdiğimiz 

yaklaşımlara katkıda bulunacak herkesle birlikte çalışacağız. Bu doğrultudaki her uygulamayı 

önkoşulsuz destekleyeceğiz. 

 

Fukuyama ve Wang de konuşma yapacak 

İSO 12. Sanayi Kongresi, Türkiye’de vasatlıkla yüzleşmeyi kutuplaşma yapmadan sağlamak 

ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan “Vasat” adlı kısa film gösterisiyle başladı. 

Filmin ardından açılış konuşmalarını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Borsa 

İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. İbrahim M. Turhan, İSO Meclis 

Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve TOBB Başkanı M. Rifat Hısarcıklıoğlu gerçekleştirdi. 

Küresel siyaset ve ekonomi uzmanı Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Profesörü Francis 

Fukuyama ile Çin-Hindistan Enstitüsü Kurucu Ortağı Haiyan Wang'in de birer konuşma 

yapacağı kongre tüm gün sürecek. 

Kongrenin öğleden sonraki oturumunda da bir panel düzenlenecek. Sabah Gazetesi Ekonomi 

Müdürü ve Köşe Yazarı Şeref Oğuz’un moderatör olacağı “Türkiye’de Vasatlık ile 

Yüzleşme” paneline, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İSO 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve  Kongre Program Komitesi Başkanı Adnan 

Dalgakıran, Alarko Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton, Sen De Gel 

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil ve Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır 

konuşmacı olarak katılacak. 


