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Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin çok değerli Üyeleri, 

Değerli Başkanlar, Basınımızın kıymetli temsilcileri, 

Değerli Misafirler, 

 

Derneğimiz güz döneminin ilk toplantısında sizlerle beraber olmaktan onur 

duyuyor, ülkemiz ve dünya ekonomisini ele alacağımız bu toplantımızda sizlerle 

beraber olmanın heyecanı ve memnuniyetiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş 

geldiniz şeref verdiniz. 

 

Bugünkü konuk konuşmacımız, özgün üslubu ve ekonomik gelişime yenilikçi 

yaklaşımıyla tanıdığımız Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı, ekonomist 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’a bizimle beraber olduğu için şükranlarımı sunuyor, 

kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bugün Sayın Demirtaş, “Dünya ve Türkiye 

Ekonomisi” başlığı altında çeşitli paylaşımlarda bulunacak, ülkemizin gelecek 

vizyonu ile ilgili değerlendirmeleriyle iş dünyasının aklına gelen çeşitli yönde 

sorularına cevap vermeye çalışacak.  

 



 

 

Değerli Konuklar, 

 

Güz dönemi ile birlikte ülkemiz, siyasi ve ekonomik anlamda sürekli yenilenen 

gündemle karşı karşıya. İş dünyası olarak tempomuzun artacağı, yeni parametrelere 

uyum sağlamayı gerektiren bir döneme girmiş bulunuyoruz.  

 

Güney doğu sınırımızdaki referandum süreci ulusal güvenlik boyutunda 

Ortadoğu’da yeni işbirliklerini gerektirirken, Habur sınır kapısından başlayarak 

önemli ihracat rotalarımızdan birini ciddi şekilde etkileyebilecek ani gelişmeler, iş 

dünyasında sürdürülebilir oturmuş pazar arayışını ve uluslararası ticaret üzerinde 

daha etkin ekonomik politikaların geliştirilmesini zorunlu kılmakta. Doğusuyla ve 

Batısıyla dengeli bir dış siyasete olan ihtiyaç,  Kopenhag kriterlerinden sapmadan 

birbirini anlamaya yönelik izlenecek dış siyaset, ekonomik istikrar için giderek 

önemini artırmakta. Özellikle Euro bölgesindeki toparlanma ve Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki verilerin düzelmesi bizlere yeni fırsatlar sunmakta.   

 

Yüksek katma değerli ürünler üretebilen, Ar-Ge, inovasyon, markalaşma gibi 

konularda mesafe katetmiş bir ekonomiye sahip olmamız gerektiği bilinciyle, iş 

dünyasını ve ekonomiyi, kökleri Ege ile birlikte, Anadolu’nun hoşgörü kültüründen 

beslenen evrensel demokratik, çağdaş yaşam değerleri rehberliğinde, katma değer 

üreten, toplumun çeşitli katmanlarında karşılık bulacak kalkınma hedefleri 

doğrultusunda küresel düzeyde başarılı bir geleceğe taşıma vizyonu ise her zaman 

vazgeçilmez pusulamız olmalıdır. 

 



 

 

Değerli Konuklar, 

 

11 Eylül tarihinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekonominin önemli 

göstergelerinden biri olan 2’nci çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla büyüme rakamları 

açıklandı.  

 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2’nci çeyrek büyüme oranının % 5,1 olması olumlu bir 

gelişme. Bununla birlikte, büyümeyi niceliksel yönünün yanı sıra niteliksel yönüyle 

de değerlendirmek gerekiyor. Gayri safi yurt içi hasıla içinde hanehalkı ile devletin 

tüketim harcamalarının payının %73,7 olması tüketime dayalı büyümenin devam 

ettiğini gösteriyor. Ayrıca, 2’nci çeyrekte sabit sermaye yatırımlarında bir artış dikkat 

çekse de bunun inşaat ve konut yatırımlarındaki yüksek büyümeyle mümkün 

olduğunu görüyoruz. “Makine ve Teçhizat Yatırımları”nın geçen yılın 3’üncü 

çeyreğinden beri eksi büyüme oranına sahip olduğuna, diğer yatırım amaçlı 

aktiflerin ise geçen yılın aynı dönemine göre %9 küçüldüğüne dikkat çekmek 

istiyorum. 

 

Bizler, Büyümenin sürdürülebilir olması için tüketim odaklı bir büyüme yerine 

katma değerli üretim ve yatırım odaklı bir büyümenin sağlanması gerektiğini 

düşünüyoruz. Kilit faktörün yatırım olduğuna inanıyoruz.    

 

 

 

 



 

 

Teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren bir bakışla, sürekli yenilenmeyi gerektiren 

makine-teçhizat yatırımının, istihdam, üretim ve ihracat rakamlarındaki artışla 

birlikte büyümeye daha fazla katkıda bulunacağına ve öngörülenden daha yüksek 

büyüme oranlarına ulaşılacağına inanıyoruz.  

 

Nitekim dün açıklanan 2018-2020 dönemi yeni Orta Vadeli Program’da, büyüme ve 

istihdama odaklanarak yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması 5 ana 

öncelikten biri olarak yer aldı. Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimsek 

tarafından açıklanan orta vadeli plan kapsamında ele alınan konu başlıkları, 

gerçekten hayati derecede önem taşıdığı hepimizin hemfikir olduğu başlıklardır. 

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 

vazgeçilmez konu başlıklarıdır.  

 

Orta vadeli planda bahsedilmekte olan katma değerli ve sürdürülebilir üretim 

ekonomisi 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. 

Sanayici ve yatırımcı artık kamu ile aynı yolda ve aynı kolda beraber yürüdüğünü 

hissetmek, görmek istemektedir.  

 

 

 



 

 

Öte yandan, yeni Orta Vadeli Plan’ın açıklandığı basın toplantısında, Maliye Bakanı 

Sayın Naci Ağbal, vergilendirme sisteminde bir dizi artışları içinde barındıran 

değişiklikleri açıkladı. Vergilerdeki artışın, kayıt dışı işletme ve işlemlere gerekçe 

olmaması, yerli ve yabancı yatırım iştahı ile tüketimi olumsuz etkilememesi önem 

arz etmekte. Aksi durumda, hem vergi yükü sadece belirli kesimlere yüklenmiş 

olacak hem de beklentilerin tersine vergi gelirlerinde artış yerine bir düşüş söz 

konusu olabilecektir. 

 

 

Değerli Konuklar, 

 

Orta vadede cari açık üzerinde olumsuz etki eden kimya, petrokimya, teknoloji ve 

savunma sanayii ile diğer ara malları gibi yüksek ithalat rakamlarının söz konusu 

olduğu sektörlerin, bölge farkı gözetmeksizin özel proje kapsamında desteklenmesi 

cari açık üzerinde olumlu etki gösterecektir. Ege Bölgesi’nde planlanan “İleri 

Teknoloji Sanayi Bölge”sinin acilen kurulması, bu kapsamda gerekli büyük ölçekli 

yatırım alanlarının sanayinin ihtiyacına uygun altyapıyla, rant gözetilmeden 

ulaşılabilir fiyatlarla sunulması öncelik arz etmektedir. Bu vizyonla tüm sektörlerde 

katma değerli üretimin teşvik edilmesi, sanayileşmede araştırmaya dayalı, teknolojik 

altyapının güçlendirilmesi üzerinde çok konuşulan ama gerçekleşmede yavaş 

kalınmış konular olmaktan çıkarılmalıdır.  

 

Bu konudaki söylemlerin uzun zamandır dile getirilmesi bir yana, daha canlı ve 

somut başarı öykülerine, hayata geçmiş örneklere hızla ihtiyaç duyulmaktadır. 



 

 

 

Biz de bu nedenle, 12. Dönem Yönetim Kurulumuzca yeniden gözden geçirdiğimiz  

ESİAD Stratejik Plan’ı kapsamında, tüm dünyada hızla yayılan vazgeçilmez 

teknolojik ve dijital dönüşümü üyelerimizle ve toplumun çeşitli kesimleriyle birlikte 

çalışarak, bir deneyim ve bilgi paylaşımı platformunu başlatma arzusundayız. Bu 

çerçevedeki faaliyetlerimiz belli bir sürece yayılacak, zaman içerisinde yeni boyutlar 

kazanarak devam edecek.   

 

 

Değerli Konuklar,  

 

Yakın zamanda okulların açılmasıyla yeniden gündeme oturan eğitimdeki yeni 

düzenleme ihtiyacı ve akademik niteliğin geliştirilmesi, bazı üniversitelerin araştırma 

üniversitesi kapsamında değerlendirilerek belli alanlarda ihtisaslaşması, yüksek okul 

ve meslek yüksek okullarının ihtiyaçlara yönelik olarak yetkinliklerinin artırılması 

hayata geçirilmesi detaylı belli bir plan gerektiren konular olarak öne çıkmaktadır. 

Öncelikle akademik araştırma süreçlerinin teknoloji üretebilir, üretime yenilik 

kazandırabilir noktaya gelmesi, öncelik alanlarının tespiti ile mümkün olacaktır. Bu 

öncelik alanları altında, yapılacak araştırmalarda yüksek ithalat rakamlarıyla öne 

çıkan ilaç ve tıbbı cihaz, kimya, petrokimya ürünleri, raylı sistemler, hava yolu 

araçları, savunma sistemleri, enerji ekipmanları, bilişim ve haberleşme sistemleri 

alanlarına ayrıca öncelik verilmesi, bu yönde kapsayıcı bir akademik stratejinin 

oluşması gereği vardır.  

   



 

 

Böyle bir stratejinin geliştirilebilmesi ve hayata geçirilebilmesinde genç beyinlerin 

yurtdışına kaçırılmaması, elde tutulması ve gidenlerin tekrar ülkeye kazandırılması 

için gerekli olan ortam sağlanmalıdır. Yüksek teknoloji üretimi, yaratıcılığını 

kullanabilen,  güven içerisinde araştırma yapan, geleceğe güvenle bakan yeni nesil 

genç beyinlerin huzuru kaçmadan elde tutulmasına bağlıdır. 

 

Konuğumuz Sayın Demirtaş’ın da bu kapsamda benzer açıklamaları olduğunu 

biliyorum. Konuşmasında bize detaylandıracaktır diye düşünüyorum. 

 

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere 10 üniversite, 

araştırma üniversitesi olarak seçildi. Bunlardan birisi de İzmir Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü. İdeal Araştırma Üniversitelerinden beklenenler özetle, akademik 

mükemmeliyeti uygulamayla taçlandırması, bilgi toplumunun merkezi olarak 

bulunduğu ülkeye ekonomik katkı sağlaması, hayat kalitesine olumlu yönde etki 

eden buluşlar yapması, istenen seviyelere ulaşamayan üniversite-özel sektör 

işbirliğinin geliştirilmesi. Araştırma Üniversitelerine bu kapsamda önemli görevler 

düşüyor.  

 

Sayın Demirtaş hem bilgi birikimi hem de isabetli öngörüleri ile adını Türkiye 

sınırlarının çok ötesine taşımayı başarmış bir bilim insanı olarak dikkat çekiyor. 

Bugün yapacağı değerlendirmeleri dikkatle takip edeceğiz.  

 

Ben bu düşüncelerle konuşmama son verip sözü konuğumuza bırakmadan önce, 

Sayın Özgür Demirtaş’ın özgeçmişini sizinle paylaşmak istiyor, katılımlarınız için 

teşekkürlerimle saygılar sunuyorum.  


