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Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Basın Mensupları, 
 
Ekim ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan 
önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu, “Marka Şehir İstanbul'un Kalkınma ve Gelecek 
Vizyonunda Sanayimizin Yeri ve Önemi” konulu bu ayki meclis 
toplantımıza katılarak bizleri mutlu ettiniz. 
 
Temmuz ayında sizi ziyaretimizde, İstanbul’umuzun güzide iki 
kurumu arasında işbirliği ve iletişimin her manada artmasının 
İstanbul’umuz için bir kazanç olduğunda hem fikir kalmıştık. 
Bugün güçlü iş birliğimizin temelini atmayı temenni ediyor, 
katılımınız için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi ifade etmeden 
önce gündemimizdeki iki önemli konuya değinmek istiyorum. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin güvenliğini sağlamak adına 9 
Ekim 2019 tarihinde Suriye’nin kuzeyine “Barış Pınarı" adını 
taşıyan bir harekât düzenledi. O günden beri Türkiye'nin iş 
dünyasındaki bütün paydaşları olarak, dualarımızla ve bütün 
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gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin 
yanındayız. Nitekim, İstanbul iş dünyasının önde gelen 
temsilcileriyle düzenlenen basın toplantısında yaptığımız ortak 
açıklamada da Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğimizi tüm 
dünyaya duyurduk.  
 
Hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör 
unsurlarını yok edeceğine, bölgede kalıcı bir barışın yolunu 
sağlayacağına inancımız tamdır.  
  
96 yıldır her Ekim ayının sonunda millet olarak güzel bir 
heyecan yaşıyoruz. Bu heyecanımızın kaynağı; milli iradenin ve 
halkın yönetime katılımının önünü açan Cumhuriyetimiz’in; 
kurulduğu günden bugüne, daha da güçlü bir şekilde kök 
salarak yoluna devam ediyor olmasıdır. Öyle ki 100 yıl 
dememize ne mutlu ki bizlere dört yıl kaldı.  
 
Gelecek hafta kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı, sadece bir 
kutlama değil, bize bu yurdu ve bağımsızlığımızı armağan 
edenlere gösterdiğimiz bir vefa ve şükran örneğidir.  
 
Bu inanç eşliğinde, hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı şimdiden 
kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana Gündem maddemizde de ifade edildiği gibi bu 
toplantımızda İstanbul’un kalkınma ve gelecek vizyonuna 
odaklanmış durumdayız. Doğru bir yolda olduğumuza 
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inanıyorum. Çünkü insan uygarlığının 21’inci yüzyılda ne yönde 
gelişeceğini soracak olursak, yanıt şehirler olacaktır. Tarih 
boyunca olduğu gibi bugün de şehirler medeniyetin beşiğidir.    
 
Kentsel nüfus tüm dünyada artıyor. 1952 yılında dünya 
nüfusunun sadece yüzde 30’u şehirlerde yaşıyordu. Şu anda 
toplam nüfusun yarısına ulaşan bu oran 21. Yüzyılın sonunda 
yüzde 85’i bulacak. İşte bu noktada özellikle şunu vurgulamak 
isterim ki insan uygarlığının gelecekteki mizacını şehirlerin 
niteliği ve karakteri belirleyecek. 
 
21’nci yüzyılda aşırı büyümüş bazı şehirler “küresel şehirler” 
olarak adlandırılırken bazı şehirlerin de sahip oldukları güç ve 
olanaklarla, ülkeler gibi güçlü ve önemli hale geldiğine dikkat 
çekiliyor. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var: 21. Yüzyılda 
büyüyen şehirler bir kısırdöngüyle karşı karşıya kalacak. 
Kendilerine yetecek doğal kaynaklara ve enerji kaynaklarına 
sahip olmayan şehirler başta gıda ve su olmak üzere kırılgan 
tedarik zincirlerine bağımlı hale gelecek. 
 
İnsanlar şehirlere yığılırken vazgeçilen ya da feda edilen varlık 
ve değerler de dikkate alınmak zorunda. Nicel büyümenin 
sınırlarına fazlasıyla ulaşmış birçok şehir daha az kirlenmeye, 
kaynak verimliliğini artırmaya ve çevreye daha fazla duyarlı 
olmaya ihtiyaç duyuyor.   
 
Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde çabukluk, verimlilik, 
sürdürülebilirlik ve şehirde yaşayanların tercihleri önem arz 
ediyor. Ayrıca, kararlara katılım, yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi ve gelecek kuşakların düşünülmesi, bu hizmetleri 
alanlar açısından da son derece önemli. 
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Ülkenin bir bütün olarak sağlıklı kalkınması için yerel 
kalkınmanın da sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi artık bir 
zorunluluk. İnsan odaklı sürdürülebilir yeşil kalkınma 
anlayışının, sadece merkezi idareler tarafından değil yerel 
yönetimlerce de önemsenmeye başlanması, günümüzün ve 
geleceğin kuşakları adına sevindirici bir gelişme olarak 
görüyoruz. 
 
Başarılı bir yerel kalkınmada geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
sanayinin önemli bir role sahip olacağına inanmaktayız. Ama 
ne yazık ki 20’nci yüzyılın sonlarında üretimin ve sanayinin 
dışlandığı çarpık kalkınma anlayışı son 30 yıla damgasını vurdu. 
 
Günümüzde üretimin; tüketim ekonomisi ve inşaat rantına 
kurban edildiği bir gerçek. Bunun en somut örneğini de 
İstanbul’da yaşıyoruz. Üzülerek ifade etmek isterim ki, birçok 
yerel belediye de bu süreçte sanayinin değerini ve gücünü 
artırmak yerine konutun sayısını ve değerini artırarak bu 
alanda büyük bir rant yarattı. Özetle; İstanbul’da satılık 1 
milyonu aşkın konut olması maalesef hepimizin ayıbıdır.   
 
Son zamanlarda sanayiciler olarak biraz sevinçliyiz. 
Yeryüzündeki ekonomik konjonktür nedeniyle yaşanan bu 
üzücü tablo, üretimin lehine olacak şekilde bir değişiklik 
sergiliyor. Bugünlerde bunun ilk belirtilerini görmekten, gerek 
ülkemizde gerekse dünya genelinde üretimin tekrar önemli ve 
öncelikli hale gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. 
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Dünya ekonomisinde üretimin lehine değişimin yaşandığı bu 
dönemde, İstanbul’da da bu sağlıklı dönüşümün başlamasını 
umuyoruz.  
 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Sanayi üretiminin merkezini oluşturan İstanbul, ülke 
ekonomisinin adeta şahdamarı durumundadır. Öyle ki, Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 31’ini sağlamaktadır. İhracatın 
yüzde 51’i, ithalatın yüzde 54’ü İstanbul’dan yapılmaktadır.  
Türkiye’nin dünyaya en entegre şehri olan İstanbul; 4 saatlik 
bir uçak yolculuğu ile 1,5 milyar insanın oluşturduğu pazarlara 
ulaşım imkanını sağlamaktadır. 
 
Bu özelliklere sahip İstanbulumuz’da, küresel bir vizyon ve 
dinamikler eşliğinde sanayinin yeniden yapılandırılması da 
gündemimizde yerini korumaktadır. 
 
Sanayimiz ve sanayicimiz açısından son derece önemli olan bu 
konu hakkında, daha önce beş yıl boyunca Beylikdüzü Belediye 
Başkanlığı görevi sırasında sanayimiz ile ilgili konulara da aşina 
olduğunu bildiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Ekrem İmamoğlu’nun düşüncelerini büyük bir ilgi ve heyecanla 
dinleyeceğimizi burada özellikle vurgulamak istiyorum.  
 
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, 
 
Şüphesiz İstanbul’un marka değeri “akıllı şehir İstanbul” ile 
daha da güçlenecek. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak 
üzere akıllı şehir altyapısının farklı kurumlar tarafından 
çalışılmakta olduğunu biliyoruz. 
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“Akıllı kent strateji”lerinin merkezinde şehir planlaması yer 
almalıdır.  
 
Her ne kadar İstanbul Çevre Düzeni Planı, İstanbul Sanayisinin 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu göz ardı etmiş olsa 
da İstanbul’un geleceğinin sanayiye bağlı olduğu gerçeği 
değişmeyecektir. 
 
1/100.000 ölçekli plana göre İstanbul’un finans, lojistik ve 
moda merkezi olması hedeflenirken İstanbul Sanayi Odası’nın 
temel beklentisi: İstanbul’un menfaatleri ile sanayimizin 
menfaatlerinin birlikte ele alınması gerçeğidir. 
 
İstanbul Sanayi Odası, İstanbul’da sanayinin yeniden 
yapılandırılmasına yönelik bütüncül bir bakışa sahiptir. 
Sanayinin, doğal ve tarihi varlıklar gibi İstanbul’un kimliğini 
oluşturan diğer değerlerle bir arada yaşaması gerekmektedir. 
 
Bu anlayıştan hareketle, sanayi ve üretim ile çevre arasında bir 
tercih yapma zorunluluğu söz konusu değildir ve olmamalıdır. 
Bunun yerine çevre ve üretim dengesi gözetilmelidir. İstanbul 
sanayisi, uygun teknoloji ve temiz üretim uygulamalarıyla 
çevresel tehditleri fırsata çevirerek rekabet gücünü 
geliştirebilecek potansiyele sahiptir.  
 
İstanbul ölçeğindeki bir ekonomide sanayiye hak ettiği önem 
ve yerin verilmemesi, şehrimiz ve ülkemizin geleceği adına 
olumlu sonuçlar doğurmayacaktır. 
Bunları ifade ederken, İstanbul’da sanayi hiç değişmesin, hep 
aynı kalsın gibi bir anlayışa da asla sahip değiliz. Buna çağın 
gerçekleri ve dinamikleri de izin vermez. 
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Önem kazanmakta olan bu yeni üretim anlayışından hareketle, 
Odamızın 2018-2022 Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma 
Programımız’da ortaya koyduğumuz gibi, bilgi ve teknolojiye 
dayalı bir sanayi altyapısını biz de desteklemekteyiz.  
 
Küreselleşme süreci ve bilgi toplumuna bağlı olarak, artık ucuz 
işgücü ve doğal kaynaklara dayalı rekabet anlayışının yerine; 
üretim teknolojilerini geliştirme, katma değeri yüksek 
ürünlerin üretimi ve çevreyle dost bir üretim anlayışı önem 
kazanmaktadır. 
 
İşte bu sebeple, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 
hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisiyle ortaya 
konulan hedeflere ulaşmak istiyorsak İstanbul Sanayisinin 
güçlendirilmesi en temel planlama yaklaşımı olmalıdır. 
 
Kentleşmenin en önemli unsurları istihdam, düzenli yapılaşma, 
ulaşım imkanlarının gelişmesi, her türlü ihtiyaca kolayca 
yakınlık ve çevre sorunlarının minimize edilmesidir. Organize 
Sanayi Bölgeleri bunları bir bütün olarak içinde barındırıyor. 
 
Bugün İstanbul’da sanayideki istihdamın yarısı OSB’lerde 
çalışmaktadır. İstanbul’un geleceği kurgulanırken Ar-Ge 
merkezleri, üniversiteler, tasarım merkezleri, teknoloji liseleri, 
meslek liseleri ve sanayisi ile bütünleşik yeni nesil organize 
sanayi alanları oluşturulmalıdır. Merkezden ulaşımı sağlanmış 
OSB’ler aynı zamanda sürdürülebilir gelişme için de en büyük 
katkıyı sağlayacaktır.  

  
Bu çerçevede İstanbul Sanayi Odası olarak biri Avrupa diğeri 
Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne 



 

8 

 

imkân sağlayacak iki yeni OSB kurulması talebimiz 
bulunmaktadır.   
  
Türkiye’de ulusal kalkınma, dengeli ve sürdürülebilir bir 
büyüme, kültürel ve çevresel değerlerin korunması, afet 
riskleri gibi ülke ve bölge bütününde mekânsal gelişme 
senaryoları oluşturulmalıdır. 
 
Afetten söz etmişken geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da deprem 
gerçeğini bir kez daha hatırladık. 26 Eylül’de yaşadığımız 5.8 
şiddetindeki depremden sonra her kurum “Olası daha şiddetli 
bir depreme hazır mıyız” sorusunun yanıtını arıyor.  
 
Depremle ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapabileceklerimizi öne 
çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde 
almaya kararlıyız. Depremi umursamama lüksümüz yok. Bunu 
büyük bir vebal olarak görüyoruz.  
 
İstanbul’daki tüm sanayi firmalarının samimi ve sağlıklı bir 
check-up’ının yapılması gerek. Kabul edelim ki İstanbul 
içerisindeki binalar eski ve çok katlı. Bu check-up neticesinde 
uygun olmayan binaların da çok hızlı bir şekilde 
dönüşümlerinin yapılması lazım. Her sektörün kendi öz 
eleştirisini en sağlıklı şekilde yapmasına kaçınılmaz bir 
gereklilik olarak bakıyoruz. Bu konuda artık üç maymunu 
oynama dönemimiz bitti.  
 
Her şeyden önce İstanbul’daki sanayi tesislerinin depreme 
dayanıklılık durumunu ortaya koyacak bir envanter çalışmasına 
acilen ihtiyacımız var. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valimiz 
Sayın Ali Yerlikaya ile yaptığımız toplantıda bunun ilk adımları 
atıldı. Önümüzdeki günlerde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, 
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İstanbul Valiliğimiz, Odamız ve diğer ilgili kurumların katkısı ile 
bu envanterin çok kısa sürede oluşturulmasına yönelik çalışma 
başlayacak.  
 
Bu envanter hazırlanırken, depreme dayanıklılık testlerinin bir 
standarda oturtulması da büyük önem taşıyor. Sigorta 
müessesinin bu konuda önemli bir otokontrol aracı olarak 
kullanılmasını da gerekli buluyoruz. 
 
Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyelerimiz, 
 
Konuşmamın bu bölümünde sanayimizin en önemli 
ihtiyaçlarının başında gelen ve büyükşehir belediyemizin de 
katkıda bulunabileceği nitelikli iş gücü sorununa değinmek 
istiyorum. 
 
Her zaman savunduğumuz gibi sanayimizin katma değeri 
yüksek ürünleri üretebilmesi için iyi eğitilmiş, nitelikli işgücüne 
ihtiyacı var. Ancak sanayimiz bu nitelikli işgücünü temin 
etmekte zorlanıyor.  
 
İstanbul Sanayi Odası olarak bu ihtiyacı gidermek üzere bu yılın 
başında, kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi Millî Eğitim 
Bakanlığımız ile “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”nü 
imzaladık.  
 
Bir yandan meslek liselerimiz ile bu anlamlı çalışmayı 
yürütürken Büyükşehir Belediyemizin İSMEK modelinin de 
sanayimizin nitelikli ara eleman ihtiyacına dönük önemli bir 
çözüm olabileceğini düşünüyoruz. 
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Halen daha çok hobi niteliğindeki alanlarda eğitimler veren bu 
kurumun sanayimize dönük alanlarda da eğitim verir hale 
gelmesi bir yandan sanayimizin nitelikli iş gücü ihtiyacını 
karşılarken diğer yandan istihdama da önemli katkıda 
bulunacaktır. Bu konuda, İSMEK ile bir süre önce üzerinde 
çalıştığımız ve önemli aşama kaydettiğimiz “kaynakçılık 
eğitiminin” iyi bir örnek olabileceğini düşünüyoruz.  
 
Sahip olduğu tarihiyle, kültürüyle, dünyanın en değerli marka 
kentlerinden biri olan İstanbulumuzun bugün en büyük 
ihtiyaçlarının başında dünya ölçeğinde bir fuar alanına sahip 
olması geliyor.  İstanbul’umuzun marka değerini daha da 
artıracak, global ve stratejik anlamda gücüne güç katacak, 
gerek sanayimize, gerekse ticaret hayatımıza zenginlik 
getirecek büyük bir fuar merkezinin eski Atatürk 
havalimanında oluşturulması noktasındaki talebimizi burada 
sizinle paylaşmak istiyoruz.  
 
Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, Kıymetli Onur Üyelerimiz ve 
Değerli Basın Mensupları, 
 
İstanbul’da sanayinin yeniden yapılandırılmasına ve 
sorunlarımızın çözümüne yönelik önerilerimizi bu şekilde 
açıkladıktan sonra sonuç olarak; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin, İstanbul’la ilgili gelecek vizyonunu, İstanbullu 
önemli bir paydaşı olarak değerli bulduğumuzu burada 
özellikle ifade etmek istiyorum.  
 
Bu anlayış eşliğinde bugünkü toplantımızın; sanayimiz için 
başarılı ve verimli geçmesini, karşılıklı iyi niyet, stratejik ortak 
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akıl ve uzlaşma temelinde arzu ettiğimiz sonuç odaklı bir 
işbirliği sürecine kapı aralamasını temenni ediyorum. 
 
Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Konuşmamın son bölümünde, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz 
Oda çalışmalarımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 
 
Üyelerimize potansiyel pazarları tanıtmak anlamında önemli 
bir platform haline gelen ülke günlerimize devam ediyoruz. Bu 
kapsamda 26 Eylül’de Filipinler Ülke Gününü gerçekleştirdik. 
Bu etkinliklerimize yarın düzenleyeceğimiz Moldova Ülke Günü 
ve Kasım ayında gerçekleştireceğimiz Arnavutluk ve Kuzey 
Makedonya ülke günleri ile devam edeceğiz. 
 
30 Eylül’de, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah 
Tancan ve geniş katılımlı Bakanlık bürokratları ile enerji 
konularımızı ele almak üzere istişare toplantımızda bir araya 
geldik. Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerimizin katıldığı 
toplantı, bakanlığımızla karşılıklı diyalog geliştirmek anlamında 
verimli geçti.  
 
14 Ekim’de TSE tarafından düzenlenen Uluslararası 
Standardizasyon Zirvesinde, Odamızın, ayna komitelere 
katkılarından ötürü sivil toplum kuruluşu kategorisinde ödüle 
layık görülmesinden büyük bir memnuniyet duyduk.  
 
Geçtiğimiz hafta 17-19 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa ve 
Gaziantep illerimize yönelik meclis seyahatimizi 
gerçekleştirdik. Bölgedeki imkanları yerinde görmek ve odalar 
arasında işbirliklerini geliştirmek açısından önemli fırsatlar 
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sunan seyahatimiz de çok faydalı geçti. Yaptığımız temaslar 
sonucunda Şanlıurfa ve Gaziantep odalarımızla birçok farklı 
ortak projeyi yakın zamanda hayata geçirmek konusunda 
mutabık kaldık. Bu vesileyle her iki ilimizin oda yöneticilerine 
sıcak konukseverliği için teşekkür ediyoruz.  
 
Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyelerimiz,  
 
Sözlerimi burada noktalarken; İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na tekrar hoş geldiniz diyor, 
hepinizi, şahsım ve yönetim kurulumuz adına bir kez daha saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum.  
 


