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Sayın Bakanım, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci, “Yeni Sanayi 
Hamlesi Öncülüğünde İhracat Odaklı Ekonomi ve Sanayimizin 
Geleceği” konulu bu ayki meclis toplantımıza katılarak bizleri 
onurlandırdınız, zat-ı âlinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmadan önce ülkemizin ve dünyanın gündemindeki bazı 
konulara değinmek istiyorum. 

Küresel ekonomik kriz sonrası dünya ekonomisinde yeni bir 
evreye girilmektedir. ABD ve İngiltere’de ekonomik büyüme 
hızlanırken, Avrupa Birliği ile Japonya’da durağanlık ve 
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yavaşlama söz 
konusudur. 

Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın para politikalarının 
belirleyiciliği artmaktadır. Parasal genişlemenin sona 
erdirilmesi ve 2015 yılında faiz artışına başlanacak olması ile 
Doların tüm para birimleri karşısında güçleneceği 
düşünülüyor. 2015 ve izleyen birkaç yıl içinde, dünya 
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ekonomisinde doların daha güçlü olduğu bir konjonktür içine 
gireceğimiz beklentisi var. Türkiye’de de tüm ekonomik 
birimlerin buna göre hareket etmesi kaçınılmazdır. 

2014 yılında beklenmedik şekilde yakın coğrafyamızda yer 
alan bölgelerde jeopolitik riskler artarken; Ukrayna-Rusya 
anlaşmazlığı, Rusya ile Batı ilişkilerini soğuk savaş sonrası en 
gergin noktaya taşımıştır. Uygulanan yaptırımlar, Rusya’yı ve 
Almanya özelinde Avrupa Birliği’ni şimdiden etkilemeye 
başladı bile.  

Irak ve Suriye’de IŞİD ile mücadelenin geniş bir koalisyon 
tarafından üstlenilmesi ve sürecin uzayacak olması dikkatle 
takip edilmelidir. 

İşte bu nedenle;  Türkiye,  jeopolitik risklerden ticareti en çok 
etkilenen ülkeler içinde yer almaktadır. 

 

İkinci Dünya Savaşı gibi büyük bir yıkımın ardından başlayan 
ve 1989 yılına kadar devam eden Soğuk Savaş döneminde 
askeri güce dayalı güvenlik yaklaşımı hep ön plandaydı. Oysa 
günümüzde askeri gücün yanında ekonomik gücün yükselen 
bir değer olarak daha fazla önem kazandığına tanık oluyoruz.  

Bu değişime dikkat çekerken, Soğuk Savaş dönemini 
açıklamada başvurulan ana kavram jeopolitik iken, günümüz 
dünyasını açıklamakta jeopolitik kadar jeo-ekonomi 
kavramının da önemli bir hale geldiğini gözlemlemekteyiz.  

Siyasi gücün bir rekabet ve işbirliği karışımı içinde ekonomik 
amaçlar için kullanılması olarak tanımlanan jeo-ekonomi 
aracılığıyla dünyadaki ekonomik tabloya baktığımızda şunu 
görüyoruz:  
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Dünyanın en büyük serbest ticaret alanını oluşturması 
beklenen AB ile ABD arasındaki “Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı”nın, dünyanın aynı zamanda en kapsamlı 
serbest ticaret anlaşması olacağına dikkat çekiliyor. 

Anlaşma, bugün dünya ekonomisinin yüzde 40’ını, dünya 
ticaretinin ise 3’te 1’ini oluşturan iki ekonomi arasında, mal ve 
hizmet ticaretinin artırılmasının yanı sıra, standartların 
uyumlaştırılması, yatırım ve ticaretin önündeki engellerin 
kaldırılması gibi düzenlemelerin yapılmasını da 
hedeflemektedir.  

Öte yandan, bir taraftan ABD’nin öncülüğünde devam eden 
Trans Pasifik Ortaklığı Antlaşması, diğer taraftan Çin’in 
öncülüğünde başlayan Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi 
girişimi ve bu konuda bir fikir birliğine varılması, Asya 
ülkelerinin de güçlü bir ticaret birliği kuracağını haber 
vermektedir. Bu serbest ticaret bölgesinin başarılı olması 
halinde, küresel ticaret ekseninin daha güçlü bir şekilde 
Asya'ya kayacağını burada özellikle vurgulamak istiyorum.  

Sayın Bakanım,  

Dünya ekonomisiyle ilgili yeni oluşumların, yeni ekonomik 
haritaların çizildiği tespitini yaparken, Türkiye’nin bu dizaynı 
yapan ülkelerden birisi olması arzunuzu yürekten 
desteklediğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum.  

Ülkemizin, bu dizaynı gerçekleştirecek potansiyele sahip 
olduğundan hiç kuşku duymuyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın 
yurt dışı Ticaret Müşavirliklerimizin sayısını 450’ye çıkartacak 
olmasının yanı sıra, 2015’te G-20 dönem başkanlığını 
Türkiye’nin üstlenmesi bunun en somut ifadesidir.  
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Türkiye’nin üstleneceği bu küresel görev, özellikle gelişmekte 
olan ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde 
yeni ekonomik haritalar çizilirken, bu ekonomik haritalar 
sadece güçlü ülkelerin menfaatini gözetmemeli. Türkiye’nin 
G-20 aracılığıyla, gelişmekte olan ülkelerin menfaatlerini de 
gözetecek bir yaklaşımın öne çıkmasına liderlik edeceğine 
yürekten inanıyoruz.  

 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Biraz önce değişen güvenlik yaklaşımında, ekonominin çok 
büyük bir ağırlık kazandığına değindim. Bu bağlamda bir başka 
önemli hususa şimdi dikkat çekecek olursam; jeo-ekonominin 
gelişmesiyle birlikte, enerji ekonominin temel yapı taşı 
olurken, ulusal ve uluslararası çıkar hesaplarının da en önemli 
konusu haline geldi.  

Enerji dünya ekonomisi açısından bu denli önem kazanırken, 
bu durum enerji kaynakları ve enerji nakil güzergâhlarında 
dünya çapında bir hâkimiyet mücadelesinin yaşanmasına da 
neden olmaktadır.   

Enerji ve ekonomi bağlamında; Ukrayna ve Irak örneklerinde 
görüldüğü üzere Türkiye'nin etrafında krizlerin yoğunlaştığı 
bir dönemdeyiz. Enerji bu denli önem kazanırken, Türkiye’nin 
global ve bölgesel bir vizyon eşliğinde kendi enerji-politiğini 
şekillendirmiş olmasından da büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz.  

Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun “Enerjiyi bir savaş, 
bir çatışma aracı olarak görmek yerine insani kalkınmanın ve 
insanlığın daha müreffeh bir gelecek kurma idealinin aracı 
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olarak görmek durumundayız" şeklindeki ifadeleri; 
Türkiye’nin enerji-politiğinin sadece ülkemiz için değil, 
dünya ve bölge barışı için de önemli bir vizyona sahip 
olduğunu ortaya koyuyor.  

Bu bağlamda, enerji arz güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra 
enerjinin kesintisiz akışı ve kaynak çeşitliliğinin artırılması 
ülkemiz ekonomisi ve sanayimiz açısından büyük bir öneme 
sahip. 

Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ülkemizin ve dünyanın gündemindeki bazı konulara kısaca bu 
şekilde değindikten sonra şimdi ana gündem maddemizle ilgili 
görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

Ülkemizin geçmiş yıllarda gerek milli gelir, gerekse ihracat 
artışı anlamında önemli başarılar sağladığına tanık olduk. Bu 
başarıda elverişli uluslararası koşulların yanı sıra Türkiye’nin 
klasik ihracat pazarının ötesine geçerek birçok yeni pazarda 
söz sahibi haline gelmesi etkili oldu. Bununla birlikte bu başarı 
hikâyesini geleceğe taşımak için önümüzde ilerlememiz 
gereken daha uzun bir yol bulunmaktadır.  

Bu uzun yolda sanayi sektörünün kritik bir öneme sahip 
olduğunu, ne mutlu biz sanayicilere ki, hükümetimiz başta 
olmak üzere herkes vurgulamaya başladı.  

Bugün artık herkes istikrarlı, sürdürülebilir ve güçlü 
büyümenin temel unsurunun sanayi sektörü olduğunu kabul 
ediyor. Gelişmiş ülkeler bile dikkatlerini yeniden sanayi 
sektörüne çevirmiş durumda. Çünkü üretimin olmadığı bir 
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ortamda sadece hizmet sektörü ile güçlü bir ekonomiyi 
sürdürülebilir kılmak mümkün değildir.  

 

Sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın yolu, Mayıs ayında 
gerçekleştirdiğimiz 12’nci Sanayi Kongremizin de ana teması 
olan “Bütünsel Kalkınma”dan geçmektedir. Önerdiğimiz 
bütünsel kalkınma modeli; sadece ekonomik büyümeyi 
değil, insani ve sosyal gelişmişliği, demokratikleşmeyi, 
yönetişimi ve sürdürülebilirliği bir arada gözetiyor.  

Yeni hükümet programı ve yeni yapısal reform 
programlarında giderek bütünsel kalkınma modeli önerimize 
benzer şekilde bütünsel bir yaklaşımın benimsendiğini 
görüyoruz. Sanayiciler olarak bundan büyük bir mutluluk 
duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum.  

 
Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 

Son yıllarda Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet etmek 
zorunda olduğu aktör sayısı artmaktadır. Çin, Hindistan, 
Endonezya, Tayland gibi yükselen Asya ekonomilerinin yanı 
sıra bir dizi Doğu Avrupa ülkesi, Batı’nın uluslararası sanayi 
devlerinin üretim üssü olma özelliğini kazanarak, Türkiye’nin 
yatırım, ihracat ve ticarette önemli rakipleri haline gelmiştir. 

Diğer yandan, sertleşen küresel rekabet koşullarında ülkelerin 
rekabet gücü ölçütleri geleneksel unsurlardan uzaklaşarak 
bilgi, teknoloji ve inovasyon ağırlıklı hale gelmektedir. Bu yeni 
dönemde sanayi sektörünün rekabetçiliği ile makroekonomik 
istikrar arasındaki ilişki de güçlenmiştir. 
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Dünya pazarlarında payımızı koruyabilmek ve artırabilmek 
için, “ihracatın bileşimi” sorununa daha fazla odaklanmamız 
gereken bir dönemdeyiz. İhracat odaklı büyüme modelini 
sürdürebilmek için yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 
artırmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu da doğal olarak 
teknolojik altyapı, Ar-Ge kapasitesi, nitelikli insan gücü ve 
üniversite-sanayi işbirliğinin güçlü ve dinamik bir karakter 
kazanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. 

İşte bu noktada, son günlerde biz sanayicilerin iyimserliğini 
arttıran bir gelişmeye değinmek istiyorum. Ekonomi 
Bakanlığımızın da büyük katkılarıyla hazırlanan ve 
Hükümetimiz tarafından bir bölümü açıklanan Öncelikli 
Dönüşüm Programları’nda sanayicinin beklentileriyle örtüşen 
ve sanayinin geleceğini doğrudan ilgilendiren oldukça önemli 
taahhütlerin yer almasından büyük bir memnuniyet 
duymaktayız.  

 

Ekonomide öncelikli sorun alanlarının tespit edilerek, bu 
alanlarda yapılacakları kapsayan programların; ithalata olan 
bağımlılığın azaltılması, teknoloji geliştirme ve ticarileşme, 
enerji üretimi ve enerji verimliliği gibi alanlara odaklandığını 
görüyoruz.  

 

Bu programların başarısı, Türkiye ekonomisinin, yüksek gelirli 
ekonomiler arasında yer alan, iç ve dış şoklara karşı dayanıklı, 
yatırımcılar için cazip bir üretim ekonomisi olmasına imkân 
sağlayacak.  
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İstanbul Sanayi Odası olarak, programların başarısı ve bu 
yöndeki beklentilerin iyileşmesi açısından en önemli beş 
noktanın şunlar olduğuna inanıyoruz:  

Eylem planlarının altının daha net bir biçimde doldurulması, 

Bir an önce uygulamaya geçilmesi,  

Sürecin azami bir şeffaflık içinde yürütülmesi, 

Denetim mekanizmalarının sağlıklı bir biçimde işlemesi ve  

Uygulamada iş dünyasının azami ölçüde işbirliği ve katkısının 
sağlanması.  

 

İşte bu işbirliği, programın verimli ve etkin sonuçlar 
doğurmasına katkı sağlayacaktır.  

Özetle, sanayimiz ve ekonomimiz açısından kritik bir 
dönüşümün eşiğindeyiz. Sayın Bakanım, sanayici kimliğinizin 
yanı sıra içimizden gelmiş olmanız nedeniyle özel sektörle 
olan yakın diyaloğunuzdan gelen tecrübe ve birikiminizin 
bizler için çok değerli olduğunu vurgularken, bugün burada 
düşüncelerinizi büyük bir ilgi ve heyecanla dinleyeceğimizi de 
özellikle ifade etmek istiyorum.  

 

Sayın Bakanım, 

İstanbul Sanayi Odası olarak, sanayimizin ve sanayicilerimizin 
bakanlığınızı ilgilendiren konularda yaşadığı sorunları ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi dokuz başlık altında 
şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. 
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İlk olarak Gümrük Birliği ve kontrolümüz dışında gelişen 
Serbest Ticaret Antlaşmalarına ve olası olumsuz etkilerine 
değinmek istiyorum. 

 

1996 yılında Gümrük Birliği’ne katılmış olmamızın ardından 
halen Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin 
tamamlanmamasından kaynaklanan sorunlar yaşamaktayız. 
Serbest Ticaret Antlaşmalarının ivme kazandığı bir süreçte 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 18 yıldır sürdürmekte olduğu 
Gümrük Birliği nedeniyle içinde bulunduğu durum, artık 
sürdürülebilir değildir. 

 

Türkiye’nin içinde bulunduğu bu süreç artık günübirlik 
heyecanlarla değil, tüm paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde 
tartışılmalı. Sorun, somut ve objektif bir şekilde ortaya 
konulmalı derken;  bu konunun ortak akıl ve sağduyu 
eşliğinde analiz edilerek, yeni bir yol haritasının çıkarılması 
gerektiğine inanıyoruz.  

 

Öyle ki, 2015 yılını gümrük birliği yılı haline getirmeliyiz. Bunu 
yaparken de; Gümrük Birliği’nin, Serbest Ticaret 
Antlaşmaları’nın olumsuz etkisini bertaraf edecek şekilde 
revize edilmesi ve kapsamının değişen ticari koşullara uygun 
olarak genişletilmesine odaklanmalıyız.   

 

Bu noktada, Gümrük Birliği bağlamında Amerika ile Avrupa 
Birliği arasında “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı”nın 
ivme kazanmış olmasına dikkatinizi çekmek istiyorum. 
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Türkiye, bu antlaşmanın dışında kaldığı takdirde iki dev blokla 
ticaretini sürdürmekte sıkıntılarla karşılaşılacaktır. O halde, 
ticaret sapması riski ve ikili ticaret dengesinin daha da 
kötüye gitmesi durumunun engellenmesi ve ülkemize yıllık 
milyarlarca dolara ulaşabilecek maddi zararın önlenmesi için 
şimdiden gerekli tedbirler alınmalıdır.  

Böyle bir süreçte Ekonomi Bakanlığımızın Güney Kore ile 
Serbest Ticaret Antlaşması,  İran’la Tercihli Ticaret Antlaşması 
ve Japonya’yla Ekonomik Ortaklık Antlaşması imzalayıp 
yürürlüğe koymasını çok önemli buluyoruz. Ayrıca 
Bakanlığımızın Malezya’yla Serbest Ticaret Antlaşması 
müzakerelerini tamamlarken, Singapur’la aynı doğrultuda 
müzakereleri sürdürmesi ve Rusya’yla Avrasya Gümrük Birliği 
oluşturmak için yoğun bir temas içinde olması da son derece 
önemli.  

Ekonomi Bakanlığımızca yürütülmekte olan STA 
müzakerelerinde özel sektörün de yer alması, başta etki 
analizleri olmak üzere STA’ların dış ticaretimize etkileri 
hakkında özel sektörün görüş ve katkılarının alınmasının 
faydalı olacağına inanıyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak bu 
konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu burada 
özellikle belirtmek istiyorum. 

 

İkinci başlık olarak ihracat konusuna değinmek istiyorum: 
2023 yılı hedeflerinin çıkışını oluşturan ihracat hedefleri orta 
vadeli programlar ile sürekli aşağı yönlü revize edilmektedir. 
İhracat strateji belgesinde 2018 yılı için 286 milyar dolar, 10. 
Beş Yıllık Kalkınma Planında 275 milyar dolar olan ihracat 
hedefi Orta Vadeli Program ile 220 milyar dolara gerilemiştir.  
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Fiili ihracat artışı da 2008-2013 yılları arasında 20 milyar dolar 
ile hem ihracat strateji belgesi hedeflerinin altında kalmış 
hem de aynı dönemde birçok ülkenin ihracat performansının 
gerisinde kalmıştır.  

 

Belirttiğim gelişmeler ışığında ve tüm küresel ekonomik 
koşullar ile pazarlarımızdaki gelişmeler de dikkate alındığında 
ihracata çok daha geniş kapsamlı destek ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. İhracat teşviklerinde firma performansı ve 
sürdürülebilirlik kriterini dikkate almanın yanı sıra; bakanlık 
kaynaklı ihracat desteklerinin sanayi ürünlerimize yansıyan 
payının çok düşük olduğunu görmekteyiz. Desteklerin payının, 
toplam ihracatın yüzde 1’ine çıkartılmasının ve sanayi 
sektörünün bundan daha fazla pay almasının faydalı olacağına 
inanıyoruz. 

 

Yine bu kapsamda son dönemlerde başta yönetim anlayışı 
olmak üzere ihracatçıyı başarılı uygulamalarıyla destekleyen 
Türk Eximbank’ına daha fazla görev düşmektedir.  Türk 
Eximbank’ın katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını 
desteklemek üzere orta-uzun vadeli kredileri daha da 
artırması, uygun faiz oranı ve kolay teminat koşulları ile 
kullandırmasına devam etmesi ekonomimiz ve sanayimiz için 
büyük önem taşımaktadır. 

 

Üçüncü başlık olarak her zaman vurguladığımız finansal 
istikrar sanayimiz için en önemli değerdir. Finansal istikrar 
ışığında rekabet edebilir ve öngörülebilir bir kur ihtiyacımızı 
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özellikle vurgulamak istiyorum. Yeri gelmişken özellikle düşen 
petrol ve emtia fiyatlarına bağlı olarak cari açıktaki iyileşme 
beklentisinin ekonomimiz açısından olumlu bir gelişme 
olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama bu sürecin kısa vadede 
TL’nin aşırı değerlenmesine fırsat vermeyecek bir yaklaşımla 
yönetilmesinin ekonomimiz ve sanayimiz için gerekli 
olduğuna inanıyoruz.    

 

Sayın Bakanım,  

Dördüncü başlık olarak teşvikler konusuna değinmek 
istiyorum: Türkiye, gelişmiş ülkeler seviyesini yakalayabilmek 
için üretim ve ihracata dayalı bir büyüme modelini hedef 
almıştır. Böyle bir büyüme modeli bilgi ve teknoloji içeriği 
daha yoğun, katma değeri daha yüksek bir sanayi yapısına 
geçiş ile mümkündür. Dolayısıyla Türk sanayisinin yüksek 
katma değerli ve yüksek, orta-yüksek teknolojili sektörlere 
dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu dönüşüm ancak yeni bir 
anlayışa dayalı yeni bir teşvik sistemi ile mümkün olacaktır.  

Mevcut bölgesel ve sektörel teşviklerin yanı sıra yüksek katma 
değer üreten ve yüksek teknoloji yoğunluklu projeler temelli 
teşvik sistemi uygulanmalıdır. Bu konuda hükümetimizin ve 
Ekonomi Bakanlığımızın bir takım çalışmalar yaptığını 
biliyoruz. Sayın bakanım, bu konudaki müjdeli haberleri 
bizlerle bugün burada paylaşacağınızı umuyoruz. 

 

Burada yeri gelmişken yabancı sermayenin öneminin altını 
çizmek istiyorum. Yabancı sermayenin yüksek teknoloji 
üretecek, farkındalık yaratacak şekilde uzun vadeli ve kalıcı 
olarak gelmesine çok önem vermemiz gerektiğini burada 
özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda kamu alımları 
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politikalarının; hem yabancı sermayenin özendirilmesi, hem 
de yerli sermayenin gelişmesine fırsat yaratacağına 
inanıyoruz. 

 
Beşinci başlık olarak, sanayicimizin rekabet gücünü azaltan 
KKDF konusuna değinmek istiyorum. 
 
Sanayicimizin kısıtlı olan sermaye kaynaklarının KKDF’ye 
kullanılması bir haksızlıktır. Kredi limitlerinin üretim ve yatırım 
yerine, KKDF için kullanılması, hiç kimseyi mutlu 
etmemektedir. Sanayimizin rekabet gücünü korumak ve 
artırmak için, ithalatta, tüketim malı dışarıda bırakılarak, 
kapasite raporlarında belirtilen hammadde ve yatırım malı 
ithalatında KKDF tamamen kaldırılmalı, sanayicilere kapasite 
belgelerine bağlı olarak KKDF ödemeden ithalat yapabilme 
imkânı tanınmalıdır. 
 
Altıncı başlık olarak Kalkınma Bankacılığı konusuna değinmek 
istiyorum.  
 
Kalkınma bankacılığının sanayimizin üreterek sürdürülebilir 
büyümesinde önemli bir rol üstlenmesi gerekmektedir. 
Gelişmiş ülkelerdeki başarılı sanayileşme hikâyelerinin, sadece 
özel sektör bankacılığıyla yaratılmış olduğunu düşünmek 
büyük bir yanılgıdır. Sanayileşerek büyüyen her ülkede 
mutlaka bu işte kamunun geliştirici, kapsayıcı ve destekleyici 
bakış açısını görürsünüz. Bu iş Kalkınma Bankacılığı ile 
gerçekleştirilmektedir.  
 
Türkiye’nin mutlak surette sanayiyi destekleyen kalkınma 
bankacılığı modelini oluşturması gerekmektedir. Türkiye 
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Kalkınma Bankası, kuruluş amacındaki asli görevine bir an 
önce kavuşturulmalıdır. 
 
Yedinci başlık olarak yatırımcının sermayesini arsaya ve 
binaya bağlamaması konusuna değinmek istiyorum.  
 
Emlak Konut devlet arazilerine yapılacak konutlarla ilgili bir 
kuruluşsa aynı model sanayici için de hayata geçirilebilir. 
Adına örneğin Emlak Sanayi diyeceğiniz bir kuruluş, uygun 
devlet arazilerini projelere göre özel sektöre tahsis eder. Özel 
sektör 49 yıl boyunca bu arazilerin aylık ya da yıllık kirasını 
Emlak Sanayiye öder. 49 yıl sonra arazi şirketin aktifine 
belirlenecek koşullarla geçer. Bunun en büyük faydası o 
arazinin 49 yıl boyunca fabrikaya hizmet vermesini garanti 
altına almasıdır. Böylece bölge 'para etti' diye 10 yıl içinde 
fabrika sahibinin konut projesi gerçekleştirebileceği bir alan 
olmaktan da çıkar. Yatırımcının sermayesini arsaya ve binaya 
bağlamaması konusunda gerekli düzenlemelerin vakit 
kaybetmeksizin yapılmasının yararlı olacağına inanıyoruz. 
 
Sekizinci başlık olarak sanayiye yönelik istihdamın 
özendirilmesi konusuna değinmek istiyorum. 
 
Son dönemde, İş gücüne yeni katılacak olan kitlenin çoğunda 
sanayi sektörü artık bir tercih değildir.  Sanayide istihdam 
sorununun özü: Yeteri kadar işgücünü sanayiye 
çekememektir! Bu hem sanayi hem de istihdam piyasası için 
çözülmesi gereken çok önemli bir risktir. İstihdam üzerinde 
sanayinin oynadığı kilit rol unutulmamalıdır. Bu nedenle, 
Türkiye olarak, istihdamın sektörel dağılımı tablosuna 
odaklanarak, sanayi istihdamından uzaklaşma eğiliminin 
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önüne geçmek için sanayide istihdamı cazip kılacak önlemler 
alınmalıdır. 

 

Dokuzuncu ve son başlık olarak dış ticarette önemli bir 
politika aracı olan koruma önlemleri 
uygulamalarına değinmek istiyorum. 

Bakanlığımızın özellikle tüketime yönelik sanayi 
malları ithalatında uyguladığı koruma önlemlerinin başarılı 
olduğunu sevinerek gözlemlemekteyiz. Ancak, sanayide ara 
malı olarak kullanılan bazı temel girdilerin ithalatında 
uygulanan ek yüklerin özellikle bu ara mamulleri kullanan 
sanayicilerimiz açısından ciddi bir rekabet dezavantajı 
oluşturduğuna tanık olmaktayız.            

 

İşte bu çerçevede, şimdi, çelik ve plastik üreticilerinin yaşadığı 
iki soruna dikkat çekmek istiyorum: 2009 yılında, dünyada 
başlayan küresel krizin olumsuz etkilerinden ülkemizin çelik 
üreticilerini korumak amacıyla yassı Çelik ürünleri ithalatına 
uygulanan gümrük vergisi artırılmıştır. Bu önlem, yassı ve 
paslanmaz çelik ürünlerini girdi olarak kullanan, ihracatta 
önemli ağırlığa sahip farklı sektörlerimizin rekabet gücünü 
olumsuz etkilemiştir. Ülkemizdeki yassı mamul üretim 
kapasitesi son yıllarda faaliyete giren yeni tesislerle artmış 
olmakla birlikte, henüz iç pazardaki ihtiyacın çok büyük bir 
bölümü ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Sektörlerimizin 
yaşadığı hammadde sıkıntısının giderilmesi amacıyla yassı 
çelik ürünleri için uygulanmakta olan gümrük vergilerinin 
kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. 
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Plastik hammadde ithalatında da bir takım ürünlere getirilen 
korunma önleminin, bu hammaddeyi kullanarak üretim yapan 
plastik sektörünün ilave maliyetler üstlenmesine neden olarak 
sanayimizin rekabet gücünü olumsuz etkilendiğini 
gözlemlemekteyiz. Sektörde uygulanan koruma önlemlerinin 
kaldırılmasının sektöre yarar sağlayacağına inanıyoruz. 

 
Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli 
Üyeleri,  

 

Sanayimizin ve sanayicilerimizin bakanlığınızı ilgilendiren 
konularda yaşadığı sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm 
beklentilerimizi bu şekilde ifade ettikten sonra şimdi odamızın 
bazı faaliyet ve etkinliklerini kısaca sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

 

Geçen ay burada ifade ettiğim; sanayicinin sorunları ile çözüm 
yolları üzerinde durmak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Fikri Işık ile siz değerli meclis Üyelerimizi 
gruplar halinde bir araya getirecek toplantıları planlamış 
durumdayız. İlk toplantımızı bu cumartesi akşamı 
gerçekleştireceğiz.  
 
Avustralya’nın Brisbane şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen 
G20 Liderler Zirvesi, bu yıl Türkiye için farklı bir anlam 
taşıyordu. 1 Aralık 2014 tarihinden sonra, G20 Dönem Başkanı 
Türkiye olacak. B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi olarak, 
Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcımız 
Sayın Ali Babacan ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek 
ile birlikte katıldığım Avustralya’daki G20 Zirvesi gösterdi ki, 
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Türkiye gelişmekte olan ülkeler kadar, gelişmiş ülkeler 
tarafından da dikkatle takip edilen bir ülke.   
 
Avustralya’daki Zirve’de çok önemli bir gelişmeye daha 
tanıklık ettik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu G20'nin iş dünyası kolu olan B20'de 
Dönem Başkanlığı görevine başladı. B20 Türkiye'nin tüm yıla 
yayılacak ve iş dünyasının önemli liderlerini Türkiye'ye 
getirecek etkinliklerinin iş dünyamıza çok şey kazandıracağına 
inanırken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu İstanbul Sanayi Odası adına tebrik 
ediyorum. 
 
 
Çevre ve enerji ödüllerimiz, 5 Aralık günü yapılacak ödül 
törenimiz ile sahiplerini bulacak. İSOV Akatlar'daki Mesleki 
Eğitim Kompleksi’nde düzenlenecek olan törene sizleri de 
bekliyoruz. 
 
Meclisimizin siz değerli üyelerini eşlerinizle birlikte bir Pazar 
sabahı brunch tarzı bir etkinlikte bir araya getirecek, sosyal 
kaynaşmamızı daha da pekiştirecek buluşmamızı 7 Aralık 
tarihinde gerçekleştireceğimiz bilgisini sizlerle paylaşırken bu 
etkinliğimize hepinizi eşlerinizle davet ettiğimi burada ifade 
etmek istiyorum.     
 
Yoğun faaliyetlerimiz arasında Odamıza sık sık ziyaretler 
gerçekleştirilmekte. Web sayfamızdan takip ettiğiniz için 
burada bu ziyaretlerin ayrıntısına girmeyeceğim.  
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Bu ziyaretler arasında bizi en çok duygulandıran Soma Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Işık 
ve yöneticilerinin Odamıza yaptıkları ziyarettir. Geçtiğimiz 
Mayıs ayında yaşadıkları maden faciasında yanlarında 
olmamızdan dolayı bize çok anlamlı bir maket sundular. 
Hayatını kaybeden madencilerimizin isimlerini taşıyan 
maketin fuayemizde sergilendiği bilgisini sizinle paylaşırken 
Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyorum.  
 
Sayın Bakanım, Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri 
ve Kıymetli Konuklar,  

 
İstanbul Sanayi Odası olarak, her şeyi devletten bekleyen, 
sorunlar karşısında hep yakınan bir yaklaşıma sahip değiliz. 
 
Türkiye’nin en köklü ve en güçlü sivil toplum kuruluşlarından 
birisi olan İstanbul Sanayi Odası, sahip olduğu birikim ve iş 
etiğinin bir gereği olarak ülke ve kendi sorunları konusunda 
yapıcı bir anlayış eşliğinde çözümün parçası olmaya her 
zaman önem vermiştir. 
 
Sorunlarımıza çözüm ararken, gerçekleştirilebilir, 
sürdürülebilir, kalıcı çözüm ve tedbirlere odaklanmayı bugüne 
kadar hiç ihmal etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bu 
anlayışın yanı sıra, aynayı sanayici olarak kendimize de 
doğrultarak eksikliklerimiz ve kusurlarımız konusunda 
kendimizi de bir eleştiri süzgecinden geçiriyoruz. 
 
İstanbul yaptığı yüksek ihracatla, ödediği vergilerle, sahip 
olduğu istihdam kapasitesiyle ülkemiz ekonomisinin can 
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damarını oluştururken; İstanbul Sanayi Odası, bu ekonomik 
gücün en önemli temsilcilerinden birisidir. 
 
Sorunlara rağmen sönmeyen bir üretim aşkıyla, Türkiye için 
daha fazla ekonomik değer yaratmanın azim ve kararlılığına 
geçmişte olduğu gibi bugün de sahibiz.  
 
Sözlerimi bu anlayış ve kararlılıkla noktalarken; Sayın 
Bakanımıza ve değerli misafirlerimize bir kere daha teşekkür 
ediyor; hepinizi, şahsım ve yönetim kurulumuz adına tekrar 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

   

 

 
 
 
 
 
 
 


