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Sayın TBMM Komisyon Başkanım, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Ağustos ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Malumunuz olduğu üzere hem dünya hem de ülkemiz 
gündeminde üretim ekonomisi giderek öne çıkıyor. Bu 
vesileyle dikkatler kaçınılmaz olarak yeniden sanayi ve 
sanayileşmeye yöneliyor.  Biz sanayiciler için çok önemli olan 
bu gelişmeyi kıymetli konuğumuzla bugün burada ele alacağız. 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı, Konya Milletvekili Sayın Ziya Altunyaldız, 
“Küresel Rekabet ve Nitelikli Üretim İçin Bilim ve Teknolojinin 
Işığında Yeni Bir Sanayileşme Perspektifi” konulu bu ayki Meclis 
toplantımıza katılarak bizleri mutlu ettiniz, şahsınıza teşekkür 
ediyorum, hoş geldiniz.  

 
Sayın Altunyaldız; sanayimizin ve sanayicilerimizin sorunlarını 
tanımak bakımından değerli bir deneyim ve birikime sahipsiniz. 
Daha önceleri, Dış Ticaret Müsteşarlığında İhracat Genel 
Müdürü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı olarak görev 
yaptığınız dönemlerde, biz sanayicilerle yakın bir çalışma 
ortamı içinde bulunmuştunuz. Bunun ardından geçtiğimiz yıl 
İSO heyeti olarak sizi Ankara’daki makamınızda ziyaret 
etmiştik. Bu ziyaretimizi takiben, Başkanı olduğunuz 
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Komisyon’un gerçekleştirdiği ve konuşmamın devamında 
değineceğim çalışmalara İstanbul Sanayi Odası olarak önemli 
katkılarda bulunduk. Bugünkü toplantımızın da, başkanlığını 
yaptığınız komisyonunun yanı sıra şahsınız ile İstanbul Sanayi 
Odası arasında oluşan sinerji ve işbirliğini daha ileri taşımamıza 
vesile olacağına yürekten inanıyorum. 
 

Değerli Meclis Üyeleri,  

 
Ana gündem maddemizle ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmadan önce bir üzüntümüzü dile getirmek istiyorum: 
Odamızda 14 yıl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan 
Sayın Ataman Onar, bu hafta içinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Sanayimize ve Odamıza çok kıymetli hizmetler veren 
değerli sanayici dostumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
camiamıza başsağlığı diliyorum.  
 
 
Değerli Meclis Üyeleri,  

 

Millet olarak iki önemli ve değerli bayramı karşılamamıza az bir 
zaman kaldı. Ağustos ayı tarihimizde çok önemli bir yere sahip 
olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla tamamlanırken, Eylül ayına 
mübarek Kurban Bayramı’yla başlangıç yapacağız.  
 
Önümüzdeki hafta kutlanacak olan 30 Ağustos’un 95’inci 
yılında şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 
Yaklaşan Kurban Bayramının da ülkemiz, tüm İslam alemi, 
bizler ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve Kurban 
Bayramınızı şimdiden kutluyorum. 
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Sayın Milletvekilim, Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri ve 
Kıymetli Konuklar, 
 
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum.  

 

Sanayi devriminin yaşandığı 19’uncu yüzyıldan itibaren güçlü 
ve sağlıklı sanayileşme, bütün ülkeler için ekonomik ve 
toplumsal kalkınmanın anahtarı olarak görüldü. Ancak bu 
gerçek; küresel ekonomide finans ve hizmet sektörünün güç 
kazandığı son 30 yılda unutuldu. Bu unutma maalesef 
toplumların önüne bugünlerde ekonomik ve sosyal açılar başta 
olmak üzere birçok yönden ağır bir fatura koyuyor. 

 

Sanayiyi geri plana atan ülkeler, günümüzde sadece pişmanlık 
yaşamıyorlar. “Zararın neresinden dönülürse kârdır” 
atasözünü hatırlatırcasına bugün, ekonomik yapılarını yeniden 
üretim odaklı hale getirmeye çalışıyorlar. Evet, dünya 
genelinde yeni bir sanayileşme heyecanı başlamış bulunuyor.  

 

Ancak, 21’inci yüzyılın sanayi kavramı eskisinden çok farklı. 
Eskisi gibi daha ucuz işgücüne, daha ucuz hammaddeye 
dayanarak küresel rekabet dünyasında ayakta kalmak mümkün 
değil. Artık temel rekabet unsuru bilim ve teknoloji olan, çok 
daha sofistike bir sanayileşme anlayışı mevcut. Bu bağlamda, 
dünyada yeni bir sanayileşme perspektifinin ortaya çıktığını 
söyleyebiliriz.  
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Örneğin son yıllarda Avrupa’da Sanayi Rönesansı olarak 
adlandırılan girişim, sanayi eliyle ekonomik restorasyonun 
önem ve aciliyetine işaret ediyor. Keza önde gelen gelişmekte 
olan ekonomilerde de sanayileşmeye yönelik bakış açısının bir 
dönüşüm geçirdiğine şahit oluyoruz. Diğer yandan ülkemizin 
de üyesi olduğu G20’nin son yıllardaki ajandasında da bu konu 
vurgulanıyor. 
 
Yeni bir bakışla yeni nesil bir sanayileşme ekonomileri 
şekillendirirken, ABD’de sanayinin dönüşümü konusunda ilginç 
bir örnek karşımıza çıkıyor. 1990’da geleneksel sanayi şehri 
Detroit’teki en büyük üç şirketin birleşik piyasa değeri 36 
milyar dolar, toplam çalışan sayısı 1,2 milyon kişiydi.  2014 
yılına geldiğimizde ise yeni nesil sanayinin merkezi Silikon 
Vadisi’ndeki en büyük üç şirketin toplam piyasa değeri 1 trilyon 
doları geçerken çalışan sayısı ise 137 bin kişi olarak kayıtlara 
geçmişti. Yani Detroit’e göre 10 kat daha az çalışanla daha 
büyük bir performans ortaya konulmuştu.  
 
Bu noktada şöyle bir ülkemize bakacak olursak daha önce 
çeşitli zeminlerde dile getirdiğimiz bir gerçek var: O da 
ülkemizin teknik ve teknolojik kabiliyetlerini yükseltmeye 
ihtiyaç duyduğumuzdur. Bir diğer ifadeyle, daha verimli 
üretebilmemiz, yeni ve katma değeri daha yüksek ürünler 
ortaya çıkarmamız gerekiyor.  

 

Küresel rekabetin anahtarı, artık bilgi ekonomisine dayalı 
olmaktan, teknoloji üretmekten geçiyor ve bu trendin artarak 
devam edeceğine de hiç şüphe yok. Dolayısıyla Türkiye olarak 
bizim de zamanın ruhuna uygun olarak bu doğrultuda bir 
sanayileşme perspektifi benimsememiz ve bunu bilim, 
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teknoloji ve inovasyon politikalarıyla entegre bir halde 
kurgulamamız gerekiyor. Dijital devrime dayanan yeni 
sanayileşme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde yer 
almalıdır. 

 

Yeni sanayileşme perspektifi içinde teknolojinin önemine 
dikkat çekerken, teknolojide tüketici değil, üretici konumda 
olmamız gerektiği gerçeğini de altını çizerek vurgulamak 
istiyorum. Tarih boyunca kendi özgün teknolojisini, kendi yerli 
teknik kapasitesini geliştirebilen ülkeler her alanda fark 
yarattılar. Diğer yandan, başkalarının geliştirdiği teknolojiye 
bağımlı olarak kalkınan bir ülke örneği yok.  

 

İstanbul Sanayi Odası olarak her alanda olduğu gibi bilimsel ve 
teknolojik ilerleme konusunda da yerli üretimin önemine hep 
inandık, bundan sonra da inanmaya devam edeceğiz.  

 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 

Nitelikli üretim odaklı bir ekonomiye geçiş hedefi 
doğrultusunda hükümetimizin ve TBMM’mizin son dönemdeki 
çalışmaları, biz sanayiciler için çok önemli. Bunun en somut 
kanıtı, daha nitelikli bir üretimi desteklemek için kabul edilen 
yeni yasal düzenlemelerdir. 

 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonumuz, son dönemde gerçekten çok önemli yasal 
düzenlemeleri sanayimize kazandırdı: Geçen yıl çıkan AR-GE 
Kanunu, bu yılın başında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu 
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ve son olarak kısa süre önce bir bölümü kabul edilen Üretim 
Reform Paketi…  

 

Odamızın da görüş ve önerileri ile aktif bir şekilde katkı 
sağladığı bu düzenlemeler, sanayimizin küresel rekabet 
gücünü artırmak ve nitelikli üretim için elverişli bir yasal altyapı 
oluşturuyor.   

 

İlk olarak, AR-GE kanunu, sanayinin bilim ve teknoloji üretme 
kapasitesinin desteklenmesi ihtiyacından yola çıkılarak 
hazırlandı. Bu kanunu; sanayimizde yenilikçi ve yüksek 
teknolojili sektörlere dayalı dönüşümü gerçekleştirmeyi, 
girişimcilik kapasitemizi güçlendirmeyi ve nitelikli istihdam 
altyapımızı oluşturmayı hedefleyen bir kanun olarak 
görüyoruz.   

 

İkinci olarak Sınai Mülkiyet Kanunu’nu da ülkemizde fikri 
mülkiyet haklarının uluslararası normlara uygun olarak 
korunmasına ve dolayısıyla küresel rekabet gücümüzün 
desteklenmesine yönelik büyük bir adım olarak kabul ediyoruz.  
  

Son olarak; ekonomimizi canlandırmak, sanayi yatırımlarının 
önünü açmak amacıyla ve büyük emek verilerek hazırlanan  
Üretim Reform Paketi’nin de üretim hayatımız üzerindeki 
olumlu etkilerini en kısa sürede görmeyi ümit ediyoruz.   
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Nitelikli üretime dayalı yeni bir sanayi perspektifini hayata 
geçirmek için en önemli unsurlardan biri, hiç kuşku yok ki, bu 
dönüşümün finansal ayağıdır. 
 
Geçtiğimiz aylarda bu konuda atılan adımların olumlu 
sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle Kredi Garanti Fonu 
desteğiyle sağlanan finansman kaynağı, şirketler için en önemli 
kaldıraç oldu. Kredi Garanti Fonu’nun destekleri reel sektöre 
nefes aldırdı. Bu süreçte ekonominin bazı sektörlerinin görece 
daha iyi performans gösterdiğine tanık olduk. Sanayi bu 
sektörlerin başında geliyor.  
 
Ama burada bir parantez açmakta fayda görüyorum: KGF ve 
işsizlik teşvikleri belli süreler için geçerli. Oysa başarısızlığın 
nedenleri nasıl analiz ediliyorsa, başarının da analiz edilmesi ve 
KGF’nin bu başarıda oynadığı rolün iyi değerlendirilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bu açıdan KGF desteklerinin devam 
etmesi gerektiğini burada özellikle belirtmek istiyorum.  
 
Yeri gelmişken bir uyarı yapmak istiyorum: Gereksiz iyimserliğe 
ve rehavete kapılmamak, 2017’nin genel resmine bakıp “işler 
iyi gidiyor” diye revizyonlardan kaçmamak gerekiyor. Niteliği 
arttırıcı projelerin hazırlanması, özel sektörle istişarelerle 
gelecek yıl için hazırlıkların bugünden yapılması önem arz 
ediyor. 
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki, Türkiye’de sanayinin 
yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere 
dönüşüm ihtiyacının devam etmekte olduğunu inkar 
edemeyiz. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmamızın 
sonuçlarına baktığımızda bu gerçekle net bir şekilde 
karşılaşıyoruz.  
 
Son İSO 500 araştırmamıza göre; yüksek teknoloji yoğunluklu 
sanayiler grubunun yaratılan katma değer içindeki payı 2015 
yılında yüzde 3,2 iken çok küçük bir artışla 2016 yılında yüzde 
3,7 olmuş. Bu veri, bu konuda henüz yeterli ilerleme 
sağlanamadığını bize gösteriyor. Kısaca, maalesef yasal 
düzenlemelerin etkisini uygulamada arzu ettiğimiz derecede 
göremiyoruz. 
 
Sayın Ziya Altunyaldız; bu konuda “sanayicilerimizin daha fazla 
Ar-Ge yapmaları için eksiklikleri her neyse gidermeye hazırız, 
bunun için bizzat benim kapım her an hepsine açık” şeklindeki 
sözlerinizle desteğinizi ifade etmiş olmanız biz sanayiciler için 
son derece anlamlı ve değerlidir.  
 
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 

Bu noktada teknolojik gelişmelerin etkilerine dair bir risk 
unsuruna da dikkat çekmek istiyorum: Teknolojik akıl ve 
gelişmeler büyük bir hızla ilerlerken, bu gelişmelerin siyasal ve 
sosyal aklın ilerisinde koşması bazı riskleri de beraberinde 
getiriyor. Evet, gerçekten hayallerin ötesinde teknolojiler 
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hayatımıza giriyor. Yıkıcı yenilik olarak ifade edilen buluşlar her 
geçen gün başka bir sektörde oyunun kurallarını kökünden 
değiştiriyor.  

 

Burada kendimize sormamız gereken bir soru var: Teknoloji 
böyle hızla gelişirken biz sosyal ve siyasal kurumlarımızla bu 
gelişmeye gerçekten hazır mıyız? Teknolojik gelişmenin günlük 
yaşamda getireceği değişimleri yeterince tartışıyor muyuz? 
Olası olumsuz etkilerini önleyecek tedbirler üzerinde 
düşünüyor muyuz?  

 

Maalesef bu sorulara “evet” diye cevap vermemiz mümkün 
değil. Bir örnekle ifade edecek olursam; dünya nüfusu artmaya 
devam ederken teknolojik gelişmeler sayesinde daha az 
işgücüyle daha verimli üretim yapmak mümkün hale geliyor.  

 

Özellikle robotik teknoloji gelişmeleri, gelecekte sanayi 
kuruluşlarının istihdam yaratma kapasitesini daha da 
azaltabilir. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi Silikon 
Vadisi benzeri örnekler çok daha az çalışanla yüksek ekonomik 
performansı ortaya koyuyor. Ancak madalyonun diğer yüzüne 
bakacak olursak bu gelişmenin ciddi sosyal eşitsizliklere de 
neden olduğunu net bir şekilde görüyoruz.   

 

Elbette, olumsuz etkilerini düşünerek teknolojiye karşı çıkmak 
söz konusu olamaz. Ancak yaklaşan sorunları öngörerek 
toplumsal yaşamın diğer alanlarında tedbirler alınması 
gerektiği de açık bir gerçek. O halde siyasal, kurumsal ve 
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toplumsal akıl, teknolojik akıldaki hızlı gelişmeye ayak 
uydurmaya çalışmalıdır.  

 

Siyasal, kurumsal ve toplumsal akıl, gelişmelere “insan odaklı” 
bakıp teknolojik gelişmeyi bu çerçevede izlemelidir.  

 

Buna benzer kontrolsüz bir gelişmenin nasıl bir tehlike 
oluşturduğuna daha önce 2008 küresel finans krizi sürecinde 
tanık olmuştuk. İnsan odaklı olmayan finansal gelişmeler nasıl 
bütün dünyada dengesiz ve sorunlu bir ekonomik yapının 
oluşmasına neden olduysa, önümüzdeki dönemde teknolojinin 
de benzer bir sorunu tetiklemesi tehlikesi bulunmaktadır.  

 

Dengesiz gelişen bir teknolojinin beklenen faydayı 
sağlamaması tehlikesine OECD de son zamanlarda dikkat 
çekiyor. OECD’nin “Verimliliğin Geleceği” başlıklı raporuna 
göre son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, bu gelişmeleri 
ortaya koyanlar tarafından yeterince paylaşılmadığı için 
ekonominin bütününe fayda sağlayamıyor.  

 

Özetle söyleyecek olursam, doğru kullanılmadığı takdirde 
“Teknoloji Ekonomisi”, aynen “Finans Ekonomisi” gibi bir 
balona dönüşerek yeni bir tehdit haline gelebilir.  

 

Sayın Milletvekilim, Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 

Bilim ve teknolojinin ışığında yeni bir sanayileşme perspektifini 
bugün burada ele alırken, Sayın konuğumuzun bizlere 
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anlatacağı çok şey olduğuna inanıyorum. Benim vurgulamak 
istediğim son bir nokta var. O da birlikte çalışma kültürünü 
geliştirme zorunluluğumuzdur. Bu noktada en önemli kavram 
“işbirliği”dir. Bu kavramın önemine vurgu yaparken kamu, 
hükümet, özel sektör, yasama organı, üniversiteler gibi 
paydaşlar arasında etkili işbirliğine duyulan ihtiyacın her geçen 
gün arttığını özellikle belirtmek istiyorum.  
 
Bugünkü toplantımız bu açıdan bizim için gerçekten anlamlı ve 
değerlidir. Bu toplantımızın TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile İstanbul Sanayi 
Odası arasında mevcut işbirliğini daha da güçlendirerek yeni bir 
sinerji yaratacağına yürekten inanıyorum.  
 
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemize yönelik düşüncelerimi bu şekilde 
ifade ettikten sonra, şimdi de sizlerle iki önemli duyurumuzu 
ve bir faaliyetimizi paylaşacağım:  
 
2013 yılında TOBB çatısı altındaki Oda ve Borsaların 
seçimlerinin ardından, 81 ilimizde 4 yıl sonra bu kurumlarımız 
için yeniden seçim süreci yaklaşıyor. Biz de Odalar ve Borsalar 
Kanununun bize verdiği yetkiyle, seçim sorumluluğumuzu 
yerine getirmek için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.  
 
İlçe Seçim Kurulu’nun da onayladığı üzere, 18 Ekim 2017 
tarihinde Meslek Komiteleri seçimlerimizi, 25 Ekim 2017 
tarihinde ise Odamız Meclis Başkanlığı ve Yönetim Kurulu 
seçimlerini gerçekleştireceğiz. İçine girdiğimiz bu seçim 
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takviminin TOBB ve İSO camiamız için hayırlı olmasını 
diliyorum. 
 

Şimdi bir seyahat bilgisini sizlere duyurmak istiyorum: Trabzon 
ilimize 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında bir seyahat 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Siz değerli Meclis Üyelerimizin 
Trabzon seyahatimize katılımınızdan büyük memnuniyet 
duyacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. 

 

Şimdi de Odamızın gerçekleştirdiği bir başka çalışmaya 
değinmek istiyorum: Üyelerimizin Odamız hizmetlerine çok 
daha kolay ve hızlı ulaşabilmesini sağlamak amacıyla daha önce 
Yenibosna Temsilciliğimizi, Ümraniye Temsilciliğimizi ve Tuzla 
Hizmet Birimimizi açmıştık. Bu kez, 21 Ağustos 2016 Pazartesi 
günü itibari ile Hadımköy Hizmet Birimimizi açmış 
bulunuyoruz. Hizmet birimimizin sanayicilerimize daha yakın, 
daha hızlı ve kaliteli servis vermemizde önemli rol 
oynayacağına inanıyorum. Hadımköy Hizmet Birimimiz 
hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. 
 
 
Sayın Milletvekilim, Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri ve 
Kıymetli Konuklar, 
 
Sözlerimi tamamlarken, değerli konuğumuz Sayın Ziya 
Altunyaldız’a tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi, şahsım ve 
yönetim kurulumuz adına bir kere daha saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 
 
 


