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Sayın Bakanım, 

Sayın Valim, 

Rektörlerim, 

Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Temsilcileri, 

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin Değerli Üyeleri, 

Basınımızın kıymetli temsilcileri, 

Sevgili Konuklar, 

   

Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın onurlandırdıkları toplantımıza hoş 

geldiniz. ESİAD olarak Sayın Bakanımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz, 

kendilerine İzmir’li sanayiciler adına hoş geldiniz diyorum. 

 

Ülkemizde gerek iç gerekse dış kaynaklı gelişmelerin damgasını vurduğu, hızla 

değişen bir gündem söz konusu. Bu hareketli gündemin konu başlıklarından, 

vazgeçilmez olanlarından en önemlisi, günümüz küresel koşullarını dikkate alarak 

planlanmış, tüm bölgelerde ve farklı kesimlerde karşılık görecek etkili ve geniş 

kapsamlı sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmadır.  

 

Kalkınmanın önemli koşullarından biri müttefik ülkelerle olan ilişkilerde 

olumsuzlukların ülke çıkarlarımız doğrultusunda asgariye indirilmesidir. Bu 

kapsamda, ilişkilerimizin köklü bir geçmişe dayalı olduğu Amerika Birleşik 

Devletleri ile yaşadığımız vize işlemlerinin durdurulmasına dair gerilim talihsiz bir 

durumu ifade etmektedir.  

 



 

 

Bu durumun ülkeler arasındaki çok yönlü ilişkilere daha fazla zarar vermeden, iki 

ülke tarafından izlenecek sağduyulu diplomasi ile sona ermesi, kısa sürede ilişkilerin 

normale dönmesi beklentimizdir. Bu çerçevede, iki ülke arasında, temsilcilerin bir 

araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararını da, bu yönde atılan önemli bir 

adım olarak değerlendiriyoruz.  

 

Orta vadede yüksek katma değerli ürünler geliştiren, etkin ve verimli kaynaklar 

üretebilen, Ar-Ge, inovasyon, markalaşma gibi konularda mesafe kat etmiş bir 

ekonomiye sahip olmamız gerektiğini biliyoruz. Buna ek olarak, sosyal boyutu ihmal 

edilmiş bir ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olmayacağı düşüncesiyle, sosyal 

kalkınma boyutunun da mutlaka planlarda önemli bir yer edinmesi önem 

kazanmaktadır. 

 

Sosyo-ekonomik kalkınma noktasında, bizlerin yanı sıra öncelikle Kalkınma 

Bakanlığımıza ve Kalkınma Ajanslarımıza önemli görevler düşüyor.  

 

Kalkınma Bakanımız bizlerle iken, Kalkınma Ajansları hakkında da birkaç şey 

söylemek istiyorum. İzmir iş dünyası, sivil toplum örgütleri, Türkiye genelinde 

bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bütün bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınma 

girişimlerini başlatmak ve desteklemek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak, 

bölgelerin ulusal kalkınma ve rekabet gücüne katkılarını artırmak amacıyla ülke 

genelinde kurulan Kalkınma Ajanslarını desteklemiş ve tüm Kalkınma Ajansları’na 

örnek olacak bir oluşumun öncüsü olmuştur. 

 



 

 

Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nda kamu rolünün önemine hak vermekle 

birlikte, yönetim organlarında özel ve/veya sivil toplum temsilinin artırılması 

konusuna dikkatleri çekmek istiyorum. Ayrıca, bildiğiniz üzere, 2016 yazı itibari ile 

mevcut Kalkınma Ajanslarının Kalkınma Kurulu üyelikleri sonlandırılmış; kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarından seçilen 

Kalkınma Kurulu üyelik yapısının yeniden oluşturulacağı açıklanmıştı. Bu vesileyle, 

ilgili kanunda kalkınma ajanslarının yerelde hareket kabiliyetlerinin arttırılmasına 

olanak sağlayacak iyileştirmelerin yapılmasının, kalkınma ajanslarının yerelde 

kalkınmayı sağlama konusunda daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayacağına 

inanıyoruz.    

 

Öte yandan, benzer şekilde diğer alanlarda da, yayınlanan kamu yatırımları 

hazırlıkları genelgesinde yer aldığı gibi, kamu-özel sektör işbirliği uygulamalarının 

tarafların deneyim paylaşımını mümkün kılarak daha iyi sonuçlara ulaşılmasına 

vesile olacağına, bu çerçevede kamu-özel sektör işbirliği olanaklarının arttırılarak 

kalkınma hedeflerine daha kolay ulaşılacağına inandığımızı belirtmek istiyorum. 

 

Kamu-özel sektör işbirliğinin özellikle Ege bölgesinde Kamu-Yerel Yönetimler 

işbirliği ile hayata geçen projelerin artması ve örnek olması, İzmir’in işbirliğine 

inanan kültürüyle uyum sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir. Sanayici ve yatırımcı 

artık kamu ile aynı yolda, aynı hedefte ve kol kola yürüdüğünü hissetmek, görmek 

istemektedir. 

 

 



 

 

Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar, 

 

Kalkınmanın önemli göstergelerinden biri büyüme rakamları. Gayri safi yurtiçi 

hasıla ikinci çeyrek büyüme oranı nicel olarak olumlu olmakla birlikte, nitelik olarak 

iyileştirilmesi gereken bir tabloya işaret ediyor. Büyümenin üretim ve üretime dönük 

yatırım kalemlerine odaklı olması sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada 

büyük önem taşıyor. 

 

Açıklanan büyüme oranları içerisinde özel sektör yatırım oranlarının birkaç 

dönemdir artmadığı gözlenmektedir. Bu durum istihdam oranlarındaki artış 

hedefleri hakkında soru işaretleri oluşturmaktadır. 

 

Nitekim yeni Orta Vadeli Program’ın (OVP) büyüme ve istihdamı destekleyen 

öncelikli politika alanları arasında katma değerli üretimin yaygınlaştırılması başta 

olmak üzere büyümenin niteliğine hizmet edecek, büyümeyi bir üst patikaya 

çekecek ortamı sağlayacak önemli konu başlıkları yer alıyor. 

 

2023 hedefleri olarak belirlenen göstergelerde, 2018-2020 dönemini kapsayan yeni 

OVP’deki hedeflere uyum sağlayacak bir revizyona ihtiyaç olduğu söylenebilir.   

 

Makro-ekonomik istikrarın sağlanmasında cari denge önemli konulardan biri olarak 

karşımıza çıkıyor. Orta vadede cari açık üzerinde olumsuz etki eden kimya, 

petrokimya, teknoloji ve savunma sanayi gibi yüksek ithalat rakamlarının söz 

konusu olduğu sektörlerin, bölge farkı gözetmeksizin özel proje kapsamında 

desteklenmesi cari açık üzerinde olumlu etki gösterecektir.  



 

 

Bu çerçevede, Orta Vadeli Program çerçevesinde de istihdam, ihracat ve cari açık ile 

ilgili ekonomik parametrelerin tutarlılığı için alınacak tedbirlerin ve hayata 

geçirilecek yasaların hızla ve samimiyetle ele alınması, sanayicinin yeni yatırım için 

eksik olan şevk ve arzusunun, ortak hedeflere olan güveninin yeniden tesis edilmesi 

büyük önem taşımaktadır.  

 

Ek olarak, kamu harcamalarında sıkılaştırılmış politikalar izlenmesinin ve geçmiş 

dönemlerde olduğu gibi bir kamu harcama reformunun gerekli olduğunu 

düşünmekteyiz. 

 

Sayın Bakanımız bugün bizlere 2017 başlarında başlatılan Mükemmellik Merkezleri 

Projesi kapsamında ne gibi ilerlemelerin kaydedildiği hakkında da bilgi verecektirler. 

 

Makroekonomik istikrar, beşeri sermayenin diğer bir deyişle yetişmiş insan 

kalitesinin arttırılması, yüksek katma değerli ürünlere geçiş, yatırım ortamın 

geliştirilmesi, istihdam ve üretime dönük iç ve dış kaynaklı yatırımların artması için 

kurumsal diplomasi ile yürütülen ilişkiler zeminine ihtiyaç duyulmakta. 

 

Şehrimizde üretime ve istihdama katkı veren en önemli unsurlardan birisi bildiğimiz 

gibi Serbest Bölgelerimizdir. Protokolü geçtiğimiz günlerde Ekonomi 

Bakanlığımızca imzalanan Batı Anadolu Serbest Bölgemiz, İleri teknoloji içeren 

yatırımlara ev sahipliği yapmak vizyonuyla hayata geçecek.  

 

 



 

 

 

Bu gibi serbest bölgelerin kurulma aşamasında beklentimiz gerekli izinler, bürokrasi 

ve diğer kamusal işlemlerin hızlandırılarak, yıllara sari olmadan bir an önce hayata 

geçirilebilmesidir. Bu konuda hızla atılacak tüm adımlar belki de İzmir’in bir serbest 

üretim şehri olmasında bir başlangıç noktası oluşturabilecektir. 

 

Bölgemizde hızla gelişen Teknoparklar, Ar-Ge merkezleri ve Üniversitelerimizde 

yapılan araştırmaların gerçekten üretime dönüştürülebileceği öncelikli alanlarda, cari 

açığın azaltılmasına yönelik tüm diğer projelerin eş güdüm ve entegrasyon içerisinde 

gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır.  

 

Bu vizyonla tüm sektörlerde katma değerli üretimin teşvik edilmesi, sanayileşmede 

araştırmaya dayalı, teknolojik altyapının güçlendirilmesi üzerinde çok konuşulan 

ama gerçekleşmede ağır kalınmış konular olmaktan çıkarılmalıdır.  

 

 

Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar, 

 

Eğer rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak, dünya pazarlarında daha fazla söz 

sahibi olmak istiyorsak, dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmamız 

gerekiyor. Bu kapsamda, sanayide yeni bir çağı ifade eden Sanayi 4.0 konusunu da 

göz ardı etmememiz gerekiyor. 

 

 



 

 

 

Sanayi 4.0 kapsamında yaşanacak dijital dönüşümün tüm alanlarda etkin bir şekilde 

yaşanması için hem robotik, nesnelerin interneti, yapay zekanın etkin kullanımını 

hem de bunların yerli üretimine yönelik geliştirme imkanlarını zaman geçirmeden 

sağlamalıyız.  

 

ESİAD olarak, 12. Dönem Yönetim Kurulumuzca yeniden gözden geçirdiğimiz 

Stratejik Plan’ımız kapsamında, tüm dünyada hızla yayılan vazgeçilmez dijital 

dönüşümü, otonom üretim sistemlerini üyelerimizle ve toplumun çeşitli kesimleriyle 

birlikte çalışarak, bir deneyim ve bilgi paylaşımı platformunu katkı sağlamak 

amacıyla gerçekleştirme yolundayız. Bu çerçevedeki faaliyetlerimiz zaman içerisinde 

yeni boyutlar kazanarak devam edecek. 

 

Oluşturulan teşvik yapısının bölgesel olmasının ötesinde, Türkiye’ye diğer ülkelerle 

farklılaşan bir rekabet alanı yaratacak, küresel bir oyuncu haline getirecek, 

konusunda ihtisaslaşmış yatırımlara, cari açığa direkt olarak etki edecek ölçek 

ekonomisiyle rekabet gücüne sahip önemli projelere, diğer bir deyişle stratejik 

sanayi yatırımlarına yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

Hepimizin hem fikir olacağı üzere, böylesi bir dönüşüm için kaliteli işgücüne ve 

yaratıcı genç beyinlere ihtiyacımız var. Bunun için de mevcut beyin göçünü 

engelleyerek, tersine beyin göçü haline getirmemiz; rasyonel düşüncenin rehber 

olduğu yaratıcılığı destekleyen bir ortam yaratmamız gerekiyor. 

 



 

 

 

Bütün bu bahsettiklerimizi temin edecek tedbirlerin, açıklanacak yıllık programda 

yer almasını umuyoruz.  

 

Bu kapsamda, gerekli reformlar hızla hayata geçirilerek, kamu-özel sektör 

dayanışmasının katacağı ivmeyle zaman kaybetmeden hedeflere ulaşmak için 

çalışmak gerekmektedir. Bu konuda, biz ESİAD olarak üzerimize düşen görevi 

yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

 

Bu düşüncelerle, T.C Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a tekrar hoş geldiniz 

diyor, İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’ı konuşmaları için kürsüye davet ediyor; 

tüm değerli misafirlerimize katılımlarınız için şükranlarımı saygılarımı sunuyorum.  

 


