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Sayın Başkan 
Kıymetli Meclis üyelerimiz 
 
Geçen ay olduğu gibi bu ay da Zoom sistemiyle online olarak 
gerçekleştirdiğimiz Mayıs ayı Meclis toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi 
saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 
 
Covid-19 nedeniyle, yılın ilk günlerinde yaptığımız öngörülerden, 
planlamalardan bambaşka günleri hep birlikte yaşıyoruz. Tüm 
bildiklerimiz, tüm iş ve yaşam ezberlerimiz, iş yapma alışkanlıklarımız, 
müşterilerimizle ilişkilerimiz; kısacası hayatımız sanki bir film 
stüdyosuna girmişiz gibi bütünüyle değişiyor. 
 
En sıcağından bir örnek vermek gerekirse; dini geleneğimiz olan ve son 
günlerini yaşamakta olduğumuz Ramazan’ın birçok gereğini bu yıl 
maalesef yerine getiremiyoruz. Herkesin yaptığı gibi ben de bu vesile 
ile Mübarek Ramazan ayınızı uzaktan da olsa kutluyorum. Birkaç gün 
sonra Ramazan Bayramımızı yaşayacağız. Hepinizin Ramazan 
Bayramı’nı da şimdiden tebrik ediyorum.  
 
Yaşadığımız bu kutsal günlerde belki de en anlamlı dilek; tüm insanlığın 
en kısa zamanda bu salgından çıkması ve sağlıklı günlere kavuşmasıdır. 
Dünyanın bu unutulmayacak dönüşüm sürecini, başta kendimiz, 
ailelerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm insanlığın sağlıklı bir 
şekilde geçirmesi, en büyük kazanımımız olacaktır. Bu vesileyle, sizlere 
ve ailelerinize sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum.  
 
Bu ay, Meclis toplantımızın ana gündem maddesi: “Pandemiden Çıkış 
Stratejisi ve Yeni Normalde Sanayimiz” Bu konuda düşüncelerimi 
sizlerle paylaşmadan önce dünya ve Türkiye ekonomisindeki bazı 
gelişmelere değinmek istiyorum. 
 
COVID-19 pandemisi, küresel ekonomide 2009 krizinin de ötesine 
geçen bir sarsıntıya yol açıyor. Ekonomiler hem arz hem de talep 
yönünden olumsuz etkileniyor. Arz yönünde, fabrikalar üretime ara 
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verirken, tedarik zincirleri aksadı ve birçok ürüne erişim kısıtlı hale 
geliyor. Talep yönünde ise evlere kapanan insanlar ve sadece tüketim 
temel ihtiyaçlaryla sınırlanan bir hayattan dolayı büyük çaplı sipariş 
iptalleri yaşanıyor. 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, küresel ekonomide pandemi 
şokunun ilk izleri birinci çeyrek verilerine yansıdı. Yılın ilk üç ayında en 
büyük ihracat pazarımız Almanya yüzde 2,2 küçülerek resesyona girdi. 
Çin 28 yıldan beri ilk kez büyüyemedi ve yüzde 6,8 gibi şiddetli bir 
daralma kaydetti. ABD ilk çeyrekte yüzde 4,8 küçülürken sadece 
Nisan’da tarım dışı istihdam 20,5 milyon azaldı, işsizlik oranı yüzde 
4,4’ten yüzde 14,7’ye fırladı. 

Geçmiştekilerden oldukça farklı yapıda olan bu kriz sonucunda bu yıl 
küresel ekonominin yüzde 3-4 oranında küçülmesi bekleniyor. Dünya 
mal ticaretinin ise geçen seneye göre yüzde 20 daralacağı ve ancak 
2021’in ilk veya ikinci çeyreğinde kısmen toparlanabileceği 
öngörülüyor. 

Salgının emtia fiyatlarında yol açtığı düşüş; hem dünya mal ticaretinin 
büyüklüğünü hem de emtia ihracatına bağımlı ekonomileri 
etkileyecek. Petrol fiyatlarında mevcut talep artışına dayalı tahminler, 
2020 yılında ortalama 30 dolar, 2021 yılı için ise 40 dolarlık bir fiyat 
düzeyine işaret ediyor. 

2021 yılında küresel ekonominin yüzde 4-5 civarı bir büyümeyle 
yaralarını kısmen sarması bekleniyor. Ancak Birleşmiş Milletler’in 
yayınladığı son rapora göre, bu yıl ve gelecek yıl salgının küresel 
ekonomiye birikimli maliyeti 8,5 trilyon dolara yakın olacak. Bu durum, 
son dört yılın kazanımlarının silinmesi anlamına geliyor. 

Bu dramatik tahminler bile, yılın ikinci yarısında salgının geri çekilmesi 
ve ekonomilerin kademeli olarak toparlanması üzerine kurulu iyimser 
senaryoya dayanıyor. Nitekim pek çok ekonomide salgının kontrol 
altına alınma aşamasına girdiği, sosyal mesafe önlemlerinin kısmen 
gevşetildiği, bazı işletmelerin faaliyetine döndüğü görülüyor. 
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Öte yandan, bir “ikinci dalga” riskine karşı herkes teyakkuz halinde. 
Maalesef salgının geri çekilme süreci eş zamanlı ilerlemiyor ve salgının 
merkezi, gelişmekte olan ülkelere doğru kayıyor. Öte yandan; bu 
ülkelerin, salgının yol açtığı krizle mücadele edebilmek için bu yıl ve 
seneye 2,5 trilyon dolarlık finansman desteğine ihtiyaç duyması 
beklenmekte. Zira salgın sürecinde gelişmekte olan ekonomilerde 
yaşanan sermaye çıkışı 2009 krizinin çok ötesine geçmiş durumda. 
Bunun yanı sıra; pek çok ülke, ödemeler dengesi krizi yaşamamak ve 
artan harcamaları finanse edebilmek için kaynak arayışında. 

Önümüzdeki dönemde küresel finansal istikrara ilişkin de önemli 
belirsizlikler var. Hükümetler salgının etkilerini hafifletebilmek için 
devasa mali destek paketleri açıkladı ve tahvil ihraçları muazzam 
boyutlara ulaştı. Merkez bankaları da hükümetlerin, şirketlerin ve hane 
halklarının nakit akışını sürdürebilmek için sınırsız parasal genişleme 
adımları atıyor. Kuşkusuz, alınan tedbirler daha şiddetli çöküşlere karşı 
erken aksiyon alınabilmesini sağlayarak, faturanın çok daha 
ağırlaşmasını önledi.  

Ancak bu gelişmeler küresel borç stokunun dünya hasılasına oranla 
yüzde 320’yi aştığı bir ortamda gerçekleşiyor. Uzun vadede 
enflasyonun nereye gideceği, borç ödeme güçlükleri yaşanıp 
yaşanmayacağı gibi pek çok da bilinmeyen var. Bu bilinmezin yanı sıra; 
kamunun salgınla mücadele dışındaki harcamalarını kısmak ve 
yatırımlarını azaltmak zorunda kalacak olması da, geleceğe dair bir 
diğer soru işareti. 

Bu belirsizlikler ve sorular eşliğinde şunu söyleyebiliriz: Salgının 
ekonomik etkilerinin tam olarak ortadan kalkabilmesi için toplumlarda 
psikolojik travmanın dağılması ve güvenin tekrar geri gelmesi 
gerekiyor. Bunun için muhtemelen COVID-19 aşısının ve ilacının 
bulunmasını ve dünya geneline uygulanabilir hale gelmesini 
beklememiz gerekecek. 
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Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  

ABD ile Çin arasında bu yılbaşında sağlanan kısmi anlaşma ve ardından 
COVID-19 nedeniyle arka plana çekilen ticaret ve teknoloji savaşında 
yeniden ısınma sinyalleri var. Bu da, hem salgın sonrası yeni normal’i 
hem de genel olarak küreselleşmenin geleceğini tayin edecek 
unsurlardan biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. 

Bu süreçte, devletin kazanmakta olduğu yeni rolünü de düşünmeliyiz. 
Neoliberal piyasa tutuculuğu, piyasanın her şeyi güzelleştireceği 
konusundaki mutabakat bir süredir geri çekilmekte. Devlete; 
eşitsizliklere ve ekonomik güvensizliklere cevap vermede daha büyük 
bir rol tasarlamak, yaşanan bu dönemde iktisatçılar ve politika yapıcılar 
için giderek bir öncelik haline geliyor. Diğer yandan, piyasa 
tutuculuğundan uzaklaşma; yeşil ekonomiye odaklı, iyi çalışma 
yerlerine sahip, orta sınıfı yeniden inşa eden kapsayıcı bir yaklaşım da 
alabilir. 

Tarihin gösterdiği gibi devletin geri dönüşü, ulus devletlerin önceliğiyle 
birlikte gelir. İşte bu sebeple; her yerde tedarik zincirlerini ülkeye geri 
getirme, yabancı arza bağlılığı azaltma ve yerli üretim ile finansı 
destekleme konuşuluyor. Bunların yanı sıra, gelişmekte olan ülkeler 
artık yeni büyüme modellerine güvenmek zorunda olacak.  
 
Dünya ekonomisi ölçek olarak zaten kırılgan ve sürdürülebilir olmayan 
bir yoldaydı, Covid-19, karşılaştığımız zorlukları ve vermemiz gereken 
kararları belirginleştiriyor. Bu alanların her birinde politika yapıcıların 
seçenekleri var. Daha iyi ve daha kötü sonuçlar mümkün. Özetle; 
dünya ekonomisinin kaderi virüsün ne yaptığıyla değil, nasıl cevap 
vermeyi seçtiğimizle alakalı şeklindeki yorumlar dikkat çekiyor. 
 

Küresel ortama ilişkin çizdiğimiz bu çerçeveden yola çıkarak ülkemize 
baktığımızda, salgının üretim alanına etkilerinin Mart ayında ortaya 
çıkmaya başladığını görüyoruz. Sanayi üretimi Mart’ta yıllık %2, aylık 
bazda ise %7,1 azaldı. Bu düşüşün arka planında özellikle AB talebine 
duyarlılığı yüksek olan otomotiv, giyim, tekstil gibi sektörler var. Buna 
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karşılık, kimyasal ürünler, kağıt ürünleri gibi sektörlerde, hızlanan iç 
taleple birlikte geçen yıla göre büyüme devam etti. 

Nisan’da; İSO olarak her ay ay açıklamakta olduğumuz İmalat PMI 
Endeksi 33,4 ile 2009 krizinden beri en düşük değerini aldı. Alt 
endekslere baktığımızda üretim ve yeni siparişlerin belirgin şekilde 
yavaşladığını da görüyoruz. Bu gelişmede hiç kuşkusuz, talep 
düşüklüğü ve sağlık önlemleri nedeniyle birçok fabrikamızda üretime 
ara verilmesi etkili. Nitekim Nisan’da imalat sektörünün kapasite 
kullanım oranı da yüzde 62’ye kadar düştü. Pandeminin iç tüketime 
etkileri ise Nisan’da iyice belirginleşti. Otomotiv, konut, beyaz eşya gibi 
sektörlere yönelik talep minimuma inmiş durumda. 

Beri taraftan, salgının etkilerini en aza indirmek için ekonomi 
yönetiminin geniş çaplı tedbirleri sürüyor. Özellikle reel sektörün nakit 
akışını desteklemek ve gelir kaybı yaşayan vatandaşlarımızın 
sorunlarını hafifletebilmek için 200 milyar lirayı aşkın kaynak aktarımı 
gerçekleşti.  

Merkez Bankası ve BDDK, piyasaların likidite ihtiyacını desteklemeye, 
bankaların kredi imkânlarını genişletmeye ve Türk lirasının istikrarını 
korumaya yönelik önlemlerine devam ediyor. Son dönemde kurdaki 
yükselişe rağmen emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki yavaşlama, 
enflasyonun da ılımlı bir düşüş göstermesini sağladı. Bu gelişme, 
borçlanma maliyetlerini azaltmaya yönelik adımları da kolaylaştırıyor. 

Diğer yandan, son haftalarda salgının gidişatına ilişkin umut verici 
haberlerle birlikte kademeli bir normalleşme planı hayata geçiyor. 
Fabrikalarımız görece düşük kapasiteyle de olsa önlemlerini alarak 
üretime dönüyor. Bu noktada, ülkemiz için de artık en kötünün geride 
kaldığına ve yılın ikinci yarısında çarkların daha hızlı döneceğine 
inanıyoruz. 

Yine de tam bir normale dönüşün salgının gidişatına bağlı olduğunu ve 
rehavete kapılmadan sürece adapte olmamız gerektiğini de biliyoruz. 
Ayrıca bu geçişin zaman alacağı ve firmalarımızın pek çok alanda bir 
süre daha güçlü destek politikalarına ihtiyaç duyacağı da aşikâr. 
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Sayın Başkan ve Meclisimizin Kıymetli Üyeleri, 

Şimdi ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

İnsanlık, tarihi boyunca karşılaştığı farklı sorunlarla başa çıkmak için 
değişik yöntemler geliştirmiştir. Pandemi sürecinde de yeni çareler ve 
çıkış yolları mutlaka bulunacaktır. Hele insanlığın bugün sahip olduğu 
bilgi, bilinç, iletişim ve teknoloji düzeyini dikkate aldığımızda 
umutsuzluğa asla kapılmamalıyız. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, 
“keskin sirke, küpüne zarar verir” misali, karamsarlık ve umutsuzluğun 
hepimize en büyük zararı vereceğinden hiç şüphemiz olmasın.  
 
İçinde bulunduğumuz süreçte Bilim’in en temel rehber olması 
gerektiğini gördük. Problemlerimizin ne kadar karmaşık ve çözümün ne 
kadar zor olduğunu bilsek dahi bunları Bilim’in ışığında aşacağımıza 
yürekten inanıyorum. Pandemi; biyolojik boyutuyla yönetilebilir hale 
gelse dahi, ekonomideki etkileri çok daha uzun sürecek. Bu yüzden 
çıkış stratejilerini, kısa, orta ve uzun vadelere göre düşünmeliyiz. 
 
Çıkış stratejisine dikkat çekerken şunun da altını çizmek isterim ki; 
Türkiye’nin sanayisi bütün zorluklara rağmen üretiyor ve ülkeyi 
ayakta tutuyor. Üretimin; ihracatın, günlük yaşamın ve istihdamın 
sigortası olduğunu en net şekilde görmekteyiz. İşte herkes hep birlikte 
tanık oluyor, sanayi dünya genelinde bir ülke için, bir toplum için 
değerini bir kere daha ortaya koydu. 

İşte bu noktada, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın da 
Meslek Komiteleri İstişare Toplantımızda dikkat çektiği; biz sanayiciler 
için geleceğe yönelik ortaya çıkan bir temel hedefe değinmek 
istiyorum.   2021 sonuna kadar uzamasını beklediğimiz toparlanma 
sürecinde sanayi için temel hedeflerden biri, tedarik zincirlerinde Çin’e 
bağımlılığın azaltılması olacak.  

Zira küresel ekonominin tüm aktörleri, tek ya da az sayıda tedarikçiye 
bağımlılığın ağır sonuçlarından önemli dersler çıkarıyor. Ülkemiz, tüm 
dünyada tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasına yönelik 
yoğunlaşan arayışlara dâhil olmanın ötesinde, bu arayıştan yararlanma 
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potansiyeline sahip. Ancak bu potansiyeli taşıyan başka ülkeler 
olduğunu da bilerek, üstünlüklerimizi net bir şekilde ortaya koymamız 
ve rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor. 

Kısa vadede, COVID-19’un mevcut pazarlarımıza etkilerini yakından 
izlemeli ve stratejilerimizi buna göre oluşturmalıyız. Söz konusu 
pazarlardaki daralma beklentisine rağmen alıcılar ve müşteriler ile 
ilişkilerimizi güçlendirmeli, yeni dönemi birlikte planlamalıyız. 

Salgınla birlikte iş süreçlerinde başvurduğumuz uzaktan üretim, 
uzaktan çalışma, uzaktan yönetim gibi yöntemlerin yeni normalde belli 
ölçüde kalıcı hale gelmesi kaçınılmaz. Dijitalleşmeyle birlikte bu 
zorunluluk bir fırsata da dönüşebilir. Bu alanda sanayiye yönelik bir 
“dönüşüm rehberi” oluşturulmasında fayda görüyoruz. 

Orta vadede, tedarik zincirlerindeki değişimden alınacak potansiyel 
ihracat payına odaklanmalı; bir yandan rakiplerin politikalarını 
gözetirken diğer yandan kendi sanayimizin hazırlıklı hale gelmesini 
sağlamalıyız. Özellikle Avrupa pazarında tedarik zincirlerinin yenilenme 
sürecini gözeterek, ikili işbirliklerini, yabancı sermaye yatırımlarını, 
teknoloji ve Ar-Ge ortaklıklarını daha çok kullanmalıyız. 

Uzun vadede ise, yeni normalin çerçevesinin çizilmesi ve sanayi 
sektörümüze etkilerinin netleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Değişecek olan küresel talep eğrisini, yeni tüketim eğilimlerini, Türkiye 
ve dünyanın ihtiyaç duyacağı mal ve hizmet önceliklerini belirleyerek, 
buna uygun finans, teknoloji, diplomasi destekleri oluşturmalıyız.  

Yaşamakta olduğumuz kriz, derinliği ve içerdiği yapısal kırılmalarla 
sanayimizin yeni beceriler kazanmasını da zorunlu kılıyor. Değişimin ne 
yönde olacağını öngörmeye çalışarak buna uygun üretim, paylaşım, 
eğitim, istihdam politikaları inşa etmeliyiz. Yeni normalde dijital 
dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli işgücü istihdamı, sanayide 
birbirlerini tamamlayan üç öncelik alanı olacak.  

Daha önce de belirttiğim gibi, yeni normale geçişte sanayimizin 
finansman desteğine ihtiyacı sürecek. Mevcut desteklerin 
genişletilmesinin yanı sıra, artan yeni rekabet koşulları gözetilerek, 
firmalarımıza sağlanan destekler artmalı ve çeşitlenmelidir. 
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Son olarak, önemli bir hususa daha değinmek istiyorum. Ekonomik 
İstikrar Kalkanı kapsamında beyana dayalı vergilerin yanı sıra kredi 
anapara ve faiz ödemelerinin Haziran sonuna ötelenmesi sanayimizin 
bu zorlu süreci en az hasarla atlatmasına büyük katkı sağlamıştır. 
Benzer şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamaları da istihdam kaybının 
minimize edilmesinde önemli rol oynamıştır. İSO olarak, devam eden 
birçok belirsizlik nedeniyle bu uygulamaların yıl sonuna kadar 
uzatılmasında da yarar görüyoruz. 

Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 

Şimdi, son günlerde Odamızın Koronavirüsle mücadele ve yeni 
normale geçişe yönelik bazı faaliyetlerini kısaca sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

Odamız organizasyonunda geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleşen toplantımızda 
bütün bu istişare sürecinde elde ettiğimiz görüş ve önerilerimizi 
devletin en üst kademesine, sizlerin de yoğun katılımıyla aktarma 
imkanı bulduk. 

Ayrıca, çatı kuruluşumuz TOBB tarafından; bakanlarımızın, Oda 
başkanlarının ve sektör meclis başkanlarının katılımıyla organize edilen 
tüm toplantılara katılarak görüş ve önerilerimizi Ankara ile sürekli 
paylaşıyoruz.  

Bu kapsamda, TOBB organizasyonunda Hazine ve Maliye Bakanımız 
Sayın Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın 
katılımıyla yapılan ve görüşlerimizle katılım sağladığımız toplantıların 
istişare sürecinde çok faydalı ve verimli olduğunu düşünüyoruz.  

Bunların yanı sıra, geçtiğimiz Nisan ayında son derece verimli geçen 
TOBB Sanayi Odaları Konsey toplantımızı da zoom üzerinden Odamız 
konsey üyesi arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz bilgisini 
sizinle paylaşmak istiyorum.  

Pandemi sürecinde üyelerimizin yaşadığı finansal zorluklara bir nebze 
olsun can suyu ve nefes olabilmek için çatı kuruluşumuz TOBB 
öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisine İstanbul Sanayi Odası olarak 
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biz de katkıda bulunduk ve üyelerimizin Oda tasarruflarından 
oluşturulan bu kaynaktan kredi kullanmalarını sağladık. 

Öte yandan; görüş, öneri ve projelerimizin daha geniş kitlelere 
ulaşmasını ve kamuoyu tarafından da bilinmesini sağlamak üzere 
medya ile de yakın temas içindeyiz. Mayıs ayının başında ekonomi 
müdürleri ile yaptığımız ve yoğun medya mensubu katılımının olduğu 
toplantıda; Kovid-19 süreciyle ilgili tüm çalışmalarımızı ve görüşlerimizi 
medyaya oldukça geniş bir şekilde yansıtma fırsatını bulduk. 

Şu hususu özellikle vurgulamak isterim ki, Yeni Normal olarak 
adlandırılan önümüzdeki dönemde, değişime ilişkin birtakım 
öngörülerimiz var ancak birçok şeyi yaşayarak göreceğiz. Önümüzdeki 
dönemde bizleri bir belirsizliğin beklediğini söylemek yanlış olmaz.  
Bugüne dek yaptığımız toplantılarda da geleceğe dönük belirsizlik, tüm 
sektörlerimizin ortak kaygısı olarak ortaya çıkmıştı.  

Bu ihtiyaçtan hareketle, sizinle daha önce paylaştığımız “Covid 19 
Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları” projemizi başlattık. 
Proje ile küresel gelişmeleri de yakından takip ederek önümüzdeki yeni 
dönem için tüm sektörlerimizin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tespit 
etmeye ve her yönüyle önümüzdeki dönemi Türk Sanayisi için fırsata 
çevirmeye yönelik aksiyonları ortaya koymaya çalışacağız. 

Altı hafta sürecek olan bu projede, halen birlikte çalıştığımız 
danışmanlık firması PriceWaterhouse Türkiye araştırma ve hazırlık 
çalışmalarını sürdürüyor. Proje süresince, sizlerin katkıları büyük önem 
taşıyor. Bu süreçte hem anket yoluyla hem de 4-19 Haziran tarihleri 
arasında düzenlenecek sektör toplantıları ile sizlerin katkı ve 
değerlendirmeleri de alınacak. Sonuç raporunun sağlıklı çıkması için bu 
süreci çok önemsiyoruz ve değerli katkılarınızı esirgemeyeceğinize 
inanıyoruz. 

Salgınla mücadelede ilerleme kaydedildikçe hayat da yavaş yavaş 
normale dönmeye başlıyor. Yeni normale geçerken sanayi 
tesislerimizde gerekli sağlık ve hijyen önlemlerinin alınması, bunun bir 
standart şeklinde uygulanması gerektiğinin farkındayız. 

Gerek firmalarımızın gerekse çalışanlarımızın kendilerini daha güvende 
hissedebilmeleri için bu konuda yetkin ve önde gelen İş Sağlığı 
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Güvenliği (İSG) firmalarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, 
işletmelerimizde daha sağlıklı çalışma koşulları açısından alınması 
gereken önlemler için her ölçekte ve farklı sektörlerdeki sanayi 
firmalarımıza rehber olacak standart bir model üzerinde çalışmaya 
başladık. Bu çalışmayı çok kısa sürede hayata geçirip sizlerin hizmetine 
sunacağız. 

Bu konuya verdiğimiz önem çerçevesinde, bugüne dek mevcut 
birimlerimizin bünyesinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
çalışmalarımızı genişleterek; organizasyon şemamızda ayrı bir birim 
şeklinde kurguladık ve bugün Meclisimizin onayına sunduk.  

Halen yürütmekte olduğumuz projeye ilave olarak önümüzdeki 
günlerde pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik birçok 
yeni çalışmayı hayata geçirmenin, üyelerimize bu konuda yol 
göstermenin gayreti içinde olacağız.   

Geçtiğimiz dönemde hamiliğini yaptığımız meslek liselerimiz 
üretimlerine ve pandemi sürecine destek olmaya ara vermeden devam 
ediyor. Maske, medikal giysi ve dezenfektan üretiminin yanı sıra 
solunum cihazı ve patenti alınabilecek nitelikte sosyal mesafe koruma 
aygıtı gibi yenilikleri de hayata geçirdiler. Bizlere gurur veren bu 
gelişmelerden ötürü İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul 
müdürlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okullarımızdan 
desteğini hiç esirgemeyen siz değerli protokol yürütme kurulu 
üyelerimize ve Oda çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.  

Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Hiç şüphesiz Covid-19 sonrası dönemde gündemimize almamız 
gereken kritik öneme sahip konulardan biri de Dijital Dönüşüm. 
Bildiğiniz gibi Oda’mız yaklaşık 2 yıl önce bu konuda kapsamlı 
danışmanlık ve eğitim bileşenleri içeren bir program başlattı. İçinden 
geçmekte olduğumuz pandemi döneminde de hem eğitim hem 
danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor ve yoğun ilgi görüyor. 
Üyelerimizin dijital dönüşüm yolculuğuna yardımcı olmaya devam 
edeceğiz. 
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Daha önce olduğu gibi bu dönemde de siz değerli Meclis ve Meslek 
Komitesi üyelerimiz ve sektörlerimizle istişare içinde olmaya özen 
gösterdik. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, koordinasyonunu üstlendikleri 
meslek komitelerimiz ile bir araya geldiler.  

Ben de sektörler bazında siz değerli meclis üyelerimiz ile bir dizi istişare 
toplantısı gerçekleştirdim. Ayrıca İstanbul’daki OSB başkanlarımız ile 
bir araya gelerek genelde ve OSB özelinde yaşanan gelişmeleri 
değerlendirdik. Sektörel derneklerimizden gelen davetlere de 
mümkün olduğunca katılarak hem sektörlerimizin güncel sorunlarını 
öğrenmeye hem de Oda olarak yaptığımız çalışmaları kendileri ile 
paylaşmaya çalışıyoruz. 

İçinde yaşadığımız süreçte gerek dünyadaki gelişmelere gerekse güncel 
konulara ilişkin siz değerli Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerimizi 
bilgilendiren bir dizi etkinliği de hayata geçirdik: 

Tıp doktorlarımızın katılımıyla Covid19 hakkında merak ettiğimiz 
konuları ele aldığımız etkinliğimiz, ekonomi danışmanlarımız ve PMI 
raporlarını hazırlayan Markit uzmanlarının katılımıyla düzenlediğimiz 
Covid19’un Türkiye ve Dünya Ekonomisine Etkileri konulu toplantımız; 
KGF Genel Müdürünün katılımıyla kredileri ele aldığımız etkinliğimiz; 
İŞKUR’ın katılımıyla sorularınızı yanıtladığımız kısa çalışma ödeneği 
toplantımız ve Halk Sigorta ve Eximbank’ın katılımıyla hayata 
geçirdiğimiz alacak ve kredi sigortaları konulu web seminerimiz 
sizlerden yoğun ilgi gördü. 

Bu dönemde üyelerimize yönelik eğitim ve seminerlerimizi de hız 
kesmeden zoom üzerinden düzenlemeye devam ediyoruz. Özellikle 
pandemi döneminde işlerimizi nasıl yürüteceğimize, ne tür önlemler 
alacağımıza ve hangi alanlara yoğunlaşmamız gerektiğine odaklanan 
etkinliklerimizin üyelerimizden yoğun ilgi gördüğünü söyleyebilirim. 

Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 

Bildiğiniz gibi şehrimiz İstanbul’un da aralarında yer aldığı önce 31, 
sonra 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sanayimizin 
kesintisiz çalışması büyük önem taşıyordu. Gerek Ankara gerekse 
Valiliğimiz ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz ile yakın işbirliği 
içinde çalışarak kritik ve ihracat odaklı sektörlerimizin İçişleri Bakanlığı 
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genelgesine dahil olmasına ve bu süreçte sorunsuz çalışmalarına 
katkıda bulunduk.  

Çalışmaları sırasında bulundurmaları gereken belgeleri ve uygulamaya 
ilişkin detayları üyelerimizle gerek web sitemiz gerekse duyurular 
yoluyla sürekli paylaşarak bu sürecin sorunsuz yaşanmasını sağladık. 

Öte yandan; maske temini, bugün satışı serbest bırakılarak bir ölçüde 
rahatlatılmış olsa da; devlet eliyle bedelsiz dağıtıldığı geçtiğimiz bir 
aylık sürede, hem sanayimiz hem de Odamız için yoğun mesai 
harcadığımız bir konu oldu. Üyelerimizin maske ihtiyacını derleyerek, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz ile koordinasyon içinde, Anadolu 
ve Avrupa yakasında iki ayrı merkezde, kendi personelimiz ile 
üyelerimize 2 milyon maske dağıtımı yaptık.  

Yine daha önce bilgisini verdiğim gibi, Sağlık Bakanlığımız ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda, yakında İstanbul’da 
başlayacak olan sanayi çalışanlarımıza yönelik Covid-19 testlerinin 
yapılması sürecinde de aktif bir şekilde rol oynayacağız.  

Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
İstanbul Sanayi Odası olarak faaliyetlerimizi bu şekilde özetledikten 
sonra tekrar ifade edecek olursam; öngörü noktasında, dünyada 
geçmişte bir örneği daha önce yaşanmadığı için Covid-19 sürecine 
yönelik tam olarak “şöyle olur” diyemiyoruz. Yaşadığımız gerçeklikten 
kopmadan ne aşırı iyimser, ne de aşırı kötümser olmalıyız. 
 
“Gelecek, umut sahibi olanlar için vaatlerle doludur.” Geleceğe 
temkinli iyimser duygularla bakarken; bu dönemi de, salgının 
hayatımızı durdurması değil, insan ve doğamızın yenilenmesi olarak 
görmeliyiz. Böyle bir anlayış eşliğinde, önümüzdeki dönemde 
sanayiciler olarak bizler de gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye ve 
dünya bırakabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz. 
 
Hiç unutmayalım! Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için varız. Bu 
anlayış, İSO’nun bugüne kadar ki kurumsal kültür ve geleneğinde hep 
var oldu, bundan sonra da hepimizin elbirliğiyle var olmaya devam 
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edecek. Bu anlayıştan hareketle, bu yılki geleneksel iftarımız farklı 
olacak. Her yıl siz değerli Meclis Üyelerimizle bir araya geldiğimiz iftar 
yemeğimizi içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu yıl ne yazık ki 
yapamıyoruz. Yine de iftar geleneğimizi devam ettirmek adına bu yıl 
Darülaceze’deki büyüklerimize Odamızın bir ikramı şeklinde 
değerlendirdik. Toplantımızın sonuna doğru, saat 18:00 civarında 
Darülaceze Başkanımız Sayın Hamza Cebeci toplantımıza bağlanarak 
bizlerle birlikte olacak ve oradaki anlamlı ortamı bizimle paylaşacak.    
  
Sözlerimi noktalarken; sorunlarınızın çözümü için gecesini gündüzüne 
katmış bir odanız olduğunu bilmenizi istiyor; bizimle birlikte çalışan 
Genel Sekreterliğimize ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu 
süreçte bizlere verdiğiniz kıymetli destek, gösterdiğiniz anlayış için siz 
değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyor, hepinizi tekrar saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
 
 
 


