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Sayın Valim, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Eylül ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan 
önce; hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
 
İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya; “Üretimin Gücünü ve 
Değerini Bilen Bir İstanbul Vizyonu Eşliğinde Sanayimizin 
Geleceğine, Sorunlarına ve İş birliği Olanaklarına Bakış” konulu 
bu ayki meclis toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız, 
zat-ı âlinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
Sizinle birlikte aramızda bulunan sayın il müdürlerimize ve 
değerli çalışma arkadaşlarınıza da “hoş geldiniz” diyorum.  
 
Sayın Valim, 
 
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında 
şahsınızın birleştirici gücü katılımcı bir yönetim anlayışının 
temelini oluşturmaktadır. Böyle bir anlayış eşliğinde Tekirdağ 
ve Gaziantep gibi sanayileşmiş şehirlerimizdeki sanayi 
dünyasına yönelik kıymetli birikiminizle birlikte güzide şehrimiz 
İstanbul’a vali olarak atandınız. 
 
İstanbul Valiliği göreviniz Ekim ayı itibariyle ilk yılını 
tamamlayacak olsa da bu kısa süre zarfında başta yönetim 
kurulu başkanı olduğunuz İSTKA toplantıları olmak üzere sizinle 



2 
 

birçok kez bir araya geldik. Bu süreçte, İstanbul’umuzun marka 
değerinin kentteki tüm paydaşların katılımıyla hak ettiği 
seviyeye getirilmesinin yanı sıra sanayimizin sorunlarına 
yönelik değerli görüş alışverişinde bulunduk. Bugün de meclis 
toplantımız vesilesiyle bizlerle paylaşacağınız İstanbul’a ve 
sanayimize yönelik görüşlerinizi büyük bir ilgiyle 
dinleyeceğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum. 
 
Sayın Valim, Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Son yıllarda sadece Türkiye için değil dünyanın bütün bölgeleri 
için yüksek katma değerli sanayi üretimini merkeze alan bir 
ekonomi anlayışı giderek yükseliyor.  
 
Biz de İstanbul Sanayi Odası olarak, üretim ekonomisinin öne 
çıkmasını savunmak kadar üretimde niteliksel bir dönüşümü 
sağlamamız gerektiğini farklı zeminlerde sürekli gündeme 
getiriyoruz. Odamız, bu niteliksel dönüşümü destekleyen bir 
vizyona da sahip. Kaliteli, katma değerli ve sürdürülebilir bir 
anlayışla; üreterek büyümek, istihdam oluşturmak, ihracatı 
artırmak, rekabetçiliğe önem vermek, refahı büyütmek ve 
refahın adil paylaşımını sağlamak, her zaman biz sanayicilerin 
önceliğidir. 

 

Bugün dünyada, artık tüketime dayalı ekonomik anlayışın bir 
çıkmaza girdiği görülmekte ve yeniden üretim ekonomisine 
dönülmesi noktasında önlemler alınmaktadır. Övünerek 
söyleyebiliriz ki İSO olarak Türkiye’de de yeniden üretim 
ekonomisine dönülmesi konusundaki çabalara öncülük 
ederken bunun somut meyvelerini bir süredir alıyoruz.  
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Birkaç örnek verecek olursam: Özellikle son dönemde Meclis’e 
sevk edilen KDV reformu; KGF desteklerinin başlaması ve 
devam etmesi; yatırım, personel, AR-GE ve ihracat teşviklerinin 
yeni bir anlayışla genişletilmesi; işçi-işveren ilişkilerinde 
reformlar yapılması; istihdam destekleri; sanayi arsalarının 
aşırı pahalanmasının önüne geçilmesi; vergi süreçlerinde 
sanayiciyi koruyan düzenlemeler yapılması ve bunun gibi 
birçok konu, bizim dile getirmemizin ardından hayata 
geçirilmiş bulunuyor. 

 

Bu konuda daha çok atılacak adımımız var. Geçtiğimiz hafta 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yeni bir strateji belgesi 
açıkladı. Paydaş odaklı bir yaklaşımla hazırlanan “2023 Sanayi 
ve Teknoloji Stratejisi”, kalkınmada sanayi ve teknolojiyi 
destekleyerek yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için bizlere 
güç ve umut veriyor.  

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Türkiye için kritik 
öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke 
içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu 
amaçla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarca 
sağlanan destek ve teşvikler orta-yüksek ve yüksek teknolojili 
sektörlere yoğunlaştırılacaktır. Ve aynı zamanda tüm destekler 
her zaman savunduğumuz tek pencere mekanizması ile 
sunulacaktır. Odamız bu konuda kendini bir paydaş olarak 
görmekte ve hedeflere ulaşılması için her zaman olduğu gibi 
yardımcı olmak için yoğun bir çabanın içerisinde olacaktır. 
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Sayın Valim, Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Sanayinin, sadece ülke kalkınmasında değil, sağlıklı bir kent 
kalkınmasında da önemli bir role sahip olduğuna inandığımı 
burada özellikle ifade etmek istiyorum. Sanayi bu açıdan 
gerçekten önemli. Öyle ki, yaşam kalitesi yüksek, huzur ve 
refah içinde yaşayan toplumlar, sanayileşmeyi başarmış 
toplumlardır.  
 
Öte yandan, dünya şehirleri ya da küresel kentler, küresel 
ekonomide önemli merkez hâline gelmiş yerlerdir. Bu şehirleri, 
diğer büyükşehirlerden ayıran en önemli özellik, dünya 
ekonomisinin ayrılmaz parçalarından biri olmaları ve ulusal 
ekonomilere yön vermeleridir. 
 
Sanayimizde niteliksel bir dönüşümü gerçekleştirmekten 
bahsederken, imparatorluklara başkentlik yapmış dünya kenti 
İstanbul’un sahip olduğu özel konumdan bahsetmeden 
geçersek bu konuyu eksik bırakmış oluruz. Uğruna büyük 
mücadeleler verilen, medeniyetlerin harmanlandığı güzel ve 
aziz İstanbul’umuz, yüzyıllar boyunca ekonomik bir merkez 
olma özelliğini de sürdürüyor.  

 
İstanbul; Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika'yı içine alan bir daire içerisinde üretim ve ticaret 
bağlamında, ülkemizin en temel giriş ve çıkış kapısına da 
sahiptir.  
 
İstanbul, son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşarken 
şehrimizdeki sanayinin yeniden yapılandırılması da 
gündemimizde yerini korumaktadır. Şunu özellikle ifade etmek 
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isterim ki: 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 yapıda kalsın gibi bir anlayışa da asla sahip değiliz. Buna 
çağın gerçekleri ve dinamikleri de zaten izin vermez. 
 
Küreselleşme süreci ve bilgi toplumuna bağlı olarak, artık ucuz 
işgücü ve doğal kaynaklara dayalı rekabet anlayışının yerine; 
üretim teknolojilerini geliştirme, katma değeri yüksek ürünleri 
üretme ve çevreyle dost bir üretim anlayışı önem 
kazanmaktadır. 
 
Nitelikli işgücü oranının yüksek olması, altyapı olanakları, 
global lojistik ve pazar imkânları, Türkiye içinde sanayi 
yatırımları açısından İstanbul’u hala önemli ve çekici 
kılmaktadır. 
 
İşte bütün bu açılardan baktığımızda; İstanbul Sanayi Odası, 
İstanbul sanayisinin geleceğinin bir devlet politikası 
çerçevesinde ele alınması gerektiğini düşünmektedir. 
İstanbul’da sanayinin geleceğine böyle bir vizyonla 
baktığımızda ülkemizin en büyük hedefi olan dünyadaki ilk 10 
ekonomi arasına girme hedefine yönelik emin adımlarla yol 
alırız.  
 
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.  
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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 gerektiğine 
inanmaktayız.  
 
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 bir potansiyele sahiptir. 
 
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.  
 
Bu çerçevede İstanbul’da sanayinin geleceği kurgulanırken Ar-
Ge merkezleri, üniversiteler, tasarım merkezleri, teknoloji 
liseleri, meslek liseleri ve sanayisi ile entegre yeni nesil 
organize sanayi alanları oluşturulmalıdır.  
 
Bu amaçla İstanbul Sanayi Odası olarak biri Avrupa diğeri 
Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne 
imkân sağlayacak iki yeni OSB kurulması talebimizi uzun 
zamandan beri dile getirmekteyiz.  
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Geçtiğimiz Haziran ayında meclisimizin konuğu olan Çevre ve 
Şehircilik Bakanımızın talimatı ile TOKİ ile bu yöndeki 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
 
Sayın Valim;  
 
Sanayimizin geleceğine, sorunlarına ve çözümlere yönelik sizin 
de gündeminizde olan bazı konuları paylaşmak istiyorum. 
 
İlk olarak, kamu yararının korunması noktasında; çok önemli 
bir sorun olarak gördüğümüz kayıt dışı istihdam konusuna 
değinmek istiyorum.  
 
Devletin gelirlerinin azalmasına ve bütçe açığının artmasına 
neden olan kayıt dışı istihdam aynı zamanda çok önemli bir 
haksız rekabet sebebidir ve başta emek yoğun sektörlerimiz 
olmak üzere tüm sektörlerimize ciddi zarar vermektedir. Bütün 
bunların ötesinde bu çağda kayıt dışı insan çalıştırmak en 
büyük medeniyet ayıbıdır.  
 
1990 yılında yüzde 55’ler seviyesindeki kayıt dışı istihdam 
oranı, geçen süre içinde ciddi oranda azaltılmış olsa bile haziran 
ayı itibariyle hala yüzde 35 düzeylerindedir. Her üç kişiden 
birinin kayıt dışı olduğu anlamına gelen bu oran, aslında 
problemin büyüklüğünü de ortaya koymaktadır. Kayıt dışıyla 
mücadelede önemli adımlar atılmış olsa da kalıcı ve yapısal 
çözümlere ihtiyacımız bulunmaktadır.  
 
İstanbul ölçeğinde ise, kayıt dışı oranı yüzde 21 ile ülke 
ortalamasının altında olsa da Ülke ekonomisinin yüzde 40’ını  
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sırtlayan İstanbul’da da bu oranın en kısa sürede aşağı 
çekilmesi önem arz etmektedir.  
 
Kayıtlı ekonominin neferleri olarak konuyu yalnızca kendi 
açımızdan değerlendirmediğimizi, bu ülkenin, bu şehrin 
sorumlu yurttaşları olarak çalışanların mağduriyetlerini de 
önemsediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.  
 
İstanbul Sanayi Odası olarak, rekabet gücümüzü olumsuz 
etkileyen; hem işverene, hem de çalışana büyük zarar veren 
kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik hükümetimiz ve 
Valiliğimizce yürütülen tüm çalışmalara tam destek 
vermekteyiz. Önümüzdeki süreçte, kayıt dışı istihdamın 
sektörlerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini düzenli olarak 
Valiliğimizle paylaşacağız. 
 
Sayın Valim, Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
İşsizlikle kayıt dışı istihdam arasında pozitif bir ilişki söz 
konusudur. İstanbul Sanayi Odası olarak mesleki eğitimin 
işsizliğin en büyük ilacı olduğunu düşünüyor, mesleki eğitimin 
gelişmesine yönelik projelerde elimizi taşın altına koymaktan 
çekinmiyoruz.  
 
Sanayimizin katma değeri yüksek ürünleri üretebilmesi için iyi 
eğitilmiş, nitelikli işgücüne ihtiyacı vardır. Ancak sanayimiz 
nitelikli işgücü temin etmekte zorlanmaktadır. Üretim 
hayatımızın ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirebilmek için, 
yüksek nitelikli bir eğitim konseptini süratle hayata geçirmemiz 
ve özellikle meslek liselerindeki eğitimi, sanayi ile yakın işbirliği 
içinde yürütmemiz gerekiyor.  
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Bu kapsamda 25 Ocak 2019 tarihinde, belki de bugüne kadar 
yapılmış en kuvvetli iş birliği protokolü olan “Mesleki Eğitim 
İş Birliği Protokolü”nü imzaladık. 
 
Söz konusu Protokolün amacı, İstanbul’da mesleki ve teknik 
eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte 
tasarlamak ve öğrencilerimizin niteliğini artırarak iş hayatına 
hazırlamayı sağlamaktır. 
 
Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarda bugüne kadar elde 
ettiğimiz sonuçlar yüzümüzü güldürmektedir. LGS sonuçlarına 
göre geçen sene yüzde 70 doluluklarda olan okullarımız bu 
sene yüzde 100 doluluğa ulaşmıştır.  
 
Kabul etmeliyiz ki; bu çalışmalar kapsamında oluşturulan 
hedefler, uzun süreli ve sabır gerektiren bir iştir. Bu yolda 
karşımıza sorunlar çıkacaktır ama biz geleceğe umutla 
bakıyoruz. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımızdan ve 
Valiliğimiz bünyesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden 
büyük katkı gördüğümüzü özellikle belirtmek istiyor ve 
buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 
 
Sayın Valim, Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Mesleki ve teknik eğitim kadar önemsediğimiz bir diğer konu 
da üniversite – sanayi iş birliğidir. Teoriğin pratiğe, üretim 
tecrübesinin akademiye aktarılması adına, 2015 yılından beri 
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile girişimcilik alanında stratejik bir iş birliği 
yürütmekteyiz.  
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Bu sebeple İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile geçen yıl  İSO 
KOZA Girişim Hızlandırma Programı’mızı hayata geçirdik. Bu 
program kapsamında, belli bir olgunluk seviyesine gelmiş start-
uplara, İTÜ Çekirdek, diğer teknoparklar ve teknoloji transfer 
ofislerinden gelen tüm girişimcilerimize mentörlük desteği 
sunuyoruz. Daha da önemlisi; umut veren bu girişimcilerimizi 
sanayicilerimizin tecrübeleriyle buluşturarak bir nevi geleceğe 
hazırlıyoruz.  
 
Sayın Valim, 
 
Şimdi de, İstanbul Valiliğimizin bir süredir çevre adına yaptığı 
çok anlamlı ve önemli bir çalışmaya da değinmek istiyorum.  
 
Zat-ı Alinizin de katılımıyla toplumun tüm kesimlerinde “Sıfır 
Atık” farkındalığı yaratmak üzere gerçekleştirilen toplantıların 
çok ses getirdiğini düşünüyorum. 
 
Biz de İstanbul Sanayi Odası olarak, Valiliğimizin aktif olarak 
OSB’lerde yürüttüğü bu çalışmaya, OSB dışında faaliyet 
gösteren üyelerimizi bilgilendirerek destek veriyoruz. 11 Eylül 
tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile birlikte 
düzenlediğimiz bilgilendirme toplantısına çok yoğun bir ilginin 
olması sevindiricidir. 
 
Dün Silivri civarında yaşanan deprem acı gerçeği bir kere daha 
bizlere hatırlattı: Deprem hem toplum hem de sanayimiz için 
İstanbul’daki risklerin maalesef en başında gelmeye devam 
ediyor. Zorunlu deprem sigortası konusunda İstanbul halkının 



11 
 

bilinçlendirilmesine her zamankinden daha fazla önem 
verilmelidir. 
 
Sayın Valim, 
 
İstanbul’umuz yıldızı sönmeyecek bir şehirdir. Değerli bir 
emanet olarak gördüğümüz İstanbul’a hep birlikte en iyi 
şekilde sahip çıkmak hepimizin görevi. Zorluklar karşısında 
yılmak, geri çekilmek biz sanayicilerin asla tasvip etmediği bir 
tavırdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
samimiyete dayalı diyalog ve daha fazla işbirliğiyle 
sorunlarımızı aşacağımıza yürekten inanıyorum.   
 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Oda olarak yoğun bir faaliyet sürecinden geçiyoruz. Şimdi 
bunlardan bazılarını sizlerle paylaşacağım. 
 
15-18 Eylül tarihleri arasında meclis ve meslek komitesi 
üyelerimizin bir bölümünün katılımı ile İtalya’nın Lombardia 
bölgesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Avrupa Birliği 
projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, arkadaşlarımız 
dijitalleşme ve üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarını 
yerinde inceleme imkanı buldu.  
 
Üyelerimize potansiyel pazarları tanıtma faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Brezilya ülke 
gününü gerçekleştirdik. Ülke günleri etkinliklerimiz bu hafta 
Perşembe günü düzenleyeceğimiz Filipinler ülke günü ile ve 
önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz yeni etkinliklerle 
devam edecek.  
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Sanayimizin en önemli girdisini oluşturan enerji konusunda da 
önümüzdeki hafta önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız.  
30 Eylül Pazartesi günü Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Sayın Abdullah Tancan’ın katılımı ile enerji ile ilgili 
tüm konuları ele alacağımız meslek komiteleri istişare 
toplantısını gerçekleştireceğiz.  
 
Son olarak, geçtiğimiz ay da bahsettiğim meclis seyahatimiz 
hakkında tekrar bilgi vermek istiyorum. 17-19 Ekim tarihleri 
arasında Şanlıurfa ve Gaziantep illerimize düzenleyeceğimiz 
seyahatimizin taslak programı sizlere iletildi. Odamızın 
girişimleri ile geçtiğimiz aylarda yayınlanan, ikinci el makine 
parkının doğu ve güneydoğu illerimize teşvik kapsamında 
taşınabilmesi imkanı, bu illerimize yapacağımız seyahatleri yeni 
yatırım fırsatları açısından daha da önemli hale getiriyor. 
Meclis üyelerimizin bu seyahatimize yoğun ilgi ve katılımlarını 
bekliyoruz.   
 
Sözlerimi burada noktalarken, Sayın Valimiz Ali Yerlikaya’ya 
tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi, şahsım ve yönetim 
kurulumuz adına bir kere daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 


