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Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce, hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 

Aylık meclis toplantılarımızı gerçekleştirdiğimiz, her zaman bir 
okul olarak gördüğümüz Odakule Meclis Salonumuz bugün 
bizler için çok anlamlı olan yeni bir kimliğe kavuştu. Meclis ve 
Yönetim Kurulu Eski Başkanlarımızdan merhum Fazıl Zobu’nun 
ismini yaşatmak; merhum Zobu’yu simgeleştirerek onun 
şahsında tüm büyüklerimizin vizyonunu ve hayata değer katma 
anlayışını genç kuşaklara hatırlatmak ve aktarmak amacıyla 
meclis salonumuza az önce hep birlikte Fazıl Zobu’nun adını 
verdik. 

İstanbul Sanayi Odası Meclis Salonu’nda yapılan toplantılar her 
zaman için önemli, renkli ve kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Bu 
özellikten hareketle; Odamıza çok değerli katkılar yapmış Fazıl 
Zobu’nun adının Odakule Meclis Salonumuza verilmesi bizim 
için büyük bir onurdur.   

Fazıl Zobu, Odakule binamızın biz sanayicilere kazandırılması 
sürecinde unutulmaz çabalar göstermiş çok kıymetli bir 
büyüğümüzdür. Bu ayki meclis toplantımızı konuksuz 
yapıyoruz. Köklü bir geleneğe sahip olan Ramazan ayında 
unutulmaz sanayicimiz Fazıl Zobu’yu bugün aramızda bulunan 
Merhum Zobu’nun sevgili kızı Ahu Zobu ve Fazıl Zobu 
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başkanımızın görev yaptığı dönemlerdeki yakın çalışma 
arkadaşları Sayın Murtaza Çelikel ve Sayın Orhan Demirtaş ile 
birlikte aylık meclis toplantımızda anmamız ayrıca çok anlamlı 
ve değerlidir.  

Bugün aramızda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın 
Ayhan Kızıltan da bulunuyor. Değerli konuklarımıza hoş 
geldiniz diyor, bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. 

Bu anma etkinliğimizle ilgili görüşlerimi ifade etmeden önce 
gündemdeki bazı gelişmelere değinmek istiyorum. 

Geçtiğimiz Pazar günü Samsun’da “Milli Mücadele’nin 100. 
Yılı” vesilesiyle tüm Türkiye için çok önemli bir dizi etkinlik 
vardı. Samsun’da 100 yıl önce; Mustafa Kemal, zafere inanarak 
ve Ulusumuzu yanına alarak, Milli Mücadele’nin ilk ateşini 19 
Mayıs 1919 tarihinde yakarak tarihi adımını atmıştı.  

İşte böylesine anlamlı günde ben de Odamızı temsilen Pazar 
günü Samsun’daydım. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın 
katılımıyla gerçekleştirilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
organizasyonunda belirlenen, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 
100 şirketi"nin açıklandığı toplantıya iştirak etmenin yanısıra 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde düzenlenen etkinliğe de katıldım. 

Milli Mücadele’nin 100. Yılında Anadolu coğrafyasında her 
daim yaşayacak “Samsun Ruhu” eşliğinde geleceğe hep umutla 
bakan bir Türkiye dileğiyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramımız tekrar kutlu olsun.      

On bir ay boyunca hasret ve özlemle beklediğimiz huzur ayı 
Ramazan-ı Şerif'in günlerini; dayanışma, paylaşım ve 
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muhabbetle bir bir geride bırakırken Ramazan Bayramı’na 
kavuşmamıza az bir zaman kaldı.  Muhabbetli ve huzurlu nice 
bayramlar geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramınızı da 
şimdiden kutluyorum. 

Sevgiyi ve tutkuyu ifade eden sarı kırmızı renkler, geçtiğimiz 
Pazar gününden beri bir çiçek bahçesi gibi Türkiye’nin her 
yerinde hayatı renklendiriyor. Evet, gururla ifade etmek isterim 
ki Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Dile kolay 22. 
defa Galatasarayımız şampiyon oldu. Gerçekleri tarih yazar, 
tarihi de Galatasaray. Şampiyon Galatasaray’ı kutluyor, 
yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve sarı kırmızı renklere 
tutkulu bir aşk gibi gönül vermiş taraftarları tebrik ediyorum.  

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
İstanbul Sanayi Odası 1952 yılında kurulduğu tarihten bu yana 

ülkemizin sanayisine ve kalkınmasına katkıda bulunmuş marka 

değeri yüksek öncü bir kuruluştur.  

Günümüze kadar İSO’yu ülkemizin öncü kuruluşu yapan birçok 

değerli iş insanlarımız oldu. İstanbul Sanayi Odası’nın tarihinde 

gururla yer alan çok sayıdaki örnek kollektif çalışmalardan 

birisine de Odakule binamızın tarihine baktığımızda tanık 

oluyoruz. Başta merhum Fazıl Zobu olmak üzere Sanayici 

büyüklerimizin vizyonu ve büyük emeğiyle 1976’da hizmete 

açılan Odakule binamız, mimarisiyle İstanbul’un sembol 

binalarından birisidir.  

İstanbul’un gökyüzüne değen ilk gökdelenlerinden birisi olan 

Odakulemiz; günümüz ihtiyaçlarına tam anlamıyla yanıt 

verebilmesi adına, 2016 yılında başlayan ve bir yıllık çalışmayla 
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çevreci, akıllı donanımların ışığında, baştan aşağı büyük bir 

yenilenme sürecinden geçti.  

Yenilenme işleminin tamamlanmasından sonra tarihi 
binamızdan buraya taşınarak 2017 yılında İstanbul Sanayi 
Odası’nın gurur ve başarılarla dolu 65’inci yılında; Odakule 
binamızda tüm birimlerimizle hizmet sunmaya başladık. 

Bunu yaparken çok değerli sanayici büyüğümüz Fazıl Zobu’yu 
hatırlamamak mümkün değildi. Öyle ki, dostları Fazıl Zobu için: 
“Zaman kalburunun eleyemediği seçkin ve yeri doldurulamaz 
bir insandı” görüşünde birleşmiştir.  

Fazıl Zobu bizlere uzun ömürlü başarıyı öğretti; günümüzün 
dünyasında, saman alevini andıran geçici zaferleri değil, kalıcı 
ve sürdürülebilir başarıya önem verilmesini öğütledi.  

Odakule’yi yenilerken salt beton ve demire odaklanmadık.  
Bina demek anı demektir. Dönüşümler, anıları, hafızaları, izleri 
yok etme tehlikesini de beraberinde getirir.  Böyle bir tehlike 
karşısında binamızın dönüşüm sürecini başlatırken; sanayi 
tarihimizi, üretim kültürümüzü ve sanayicilerimizin bir hazine 
niteliğindeki anılarını genç kuşaklara aktaracak kitap ve 
belgesel film çalışmamızı da eşzamanlı olarak başlatıp hayata 
geçirdik. 

Öte yandan, Odakule binasının da yer aldığı, her gün binlerce 
kişinin İstiklal Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasındaki yaya 
bağlantısını sağlayan tarihi geçidi, düzenlediğimiz mimari bir 
yarışma sonucunda Beyoğlu Melodisi ile çağdaş kentsel yaşam 
koşulları doğrultusunda yeniden düzenliyoruz. 

Sanayi odaklı, üretim kültürünün ve yerli üretimin önemine 
işaret eden, aynı zamanda İSO’nun köklü geçmişini ve kurumsal 
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kimliğini özgün bir bakış açısıyla destekleyen önerileri içeren 
bu geçit projemiz aracılığıyla; ne mutlu bizlere sanayi, sanat ve 
tasarımla buluşacak.  

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Bütün bunları şunun için yapıyoruz: Sağlam bir gelecek ancak 
köklü bir geçmişin damarları üzerinden inşa edilebilir. Geçmişin 
kültürel birikimini, kültürel mirasını bilmeden yaşadığımız 
dönemi anlamak mümkün olmadığı gibi geleceğe dair yapılan 
bütün planlar da geçersiz olur. 
 
Geçmiş ve gelecek dengesinin kurulması son derece önemlidir. 
Önceki kuşakların sonrakilere bıraktığı deneyimler, gelecek 
nesillere yarınlarda önlerini daha iyi görmelerini sağlayacak yol 
haritasını oluşturmada çok büyük katkı sağlar.  
 
Şunu hiç unutmayalım: Toplumlar ya da kurumlar kendilerine 
özgü farklılıkları ve benzemezlikleri ancak geçmişte yaşamış 
oldukları ayrıntılardan çıkarabilirler. Kurumların ilerlemesi ya 
da daha ileriye gitmesi yeterli değildir. Aynı zamanda gelecekte 
ayakta kalabilme yeteneklerinin de gerçekleştirilmesi gerekir. 
Bunun da kurumu farklı kılan geçmişle çok yakın ilişkisi vardır. 
 
Bu düşünceler ışığında, sahip olduğu geniş vizyonla, 
üretkenliğiyle, ekonomimize, sanayimize olduğu kadar sosyal 
ve eğitim hayatımıza yaptıkları değerli hizmetlerle her zaman 
hatıralarımızda yaşayacak olan Fazıl Zobu’yu ve sanayimize 
eşsiz katkılar yapmış olan tüm sanayici büyüklerimizi saygı, 
rahmet ve şükran duygularıyla bir kez daha anıyorum. Öte 
yandan; bizlere miras bıraktıkları vizyon ve değerler eşliğinde 
İstanbul Sanayi Odası’nı hep birlikte, elbirliğiyle daha büyük 
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başarılara ve aydınlık yarınlara taşıyacağımızdan asla kuşku 
duymuyorum.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Her zaman olduğu gibi bu ayı da Oda olarak sonuç almaya 
yönelik bir anlayış eşliğinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle 
geride bırakıyoruz. Şimdi bunlardan bazılarını ve bir 
duyurumuzu kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum: 
 
Mayıs ayının başında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 75. 
Genel Kurulu gerçekleştirildi. 14.Sanayi Kongremiz ile aynı 
tarihe denk gelen genel kurula delegelerimizle katılım sağladık.  
 
Geçen ay bizi gelecek adına umutlandıran çok önemli bir proje 
ile ilgili önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Hatırlayacağınız 
üzere bundan üç ay önce, eğitim ve işgücü hayatımız ile ilgili 
çok ulvi bir amaç için Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası 
ile bir araya gelerek “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü”ne imza 
atmıştık.  
 
Bu protokol kapsamında, şu ana kadar karşılıklı ve titiz bir 
çalışmayla belirlenen komite ve meslek gruplarımızın, sanayi 
sektörlerimizin, belli meslek liseleriyle eşleştirildiğini öncelikle 
bildirmek istiyorum.  
 
Protokolü imzaladığımız gün İstanbul Sanayi Odası (İSO ) olarak 
bu projeyle üstlendiğimiz misyonu büyük bir onurla 
yürüteceğimizi söylemiştik. İşte her geçen gün biraz daha 
olgunlaşan bu proje ile ilgili çok somut bir adım attık. 
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Sanayicilerimiz ile eşleştirdiğimiz okulların müdürlerini 
“Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi Tanıtım Toplantısı”nda 
buluşturduk. Bu çok faydalı buluşmaların meyvelerinin gelecek 
öğretim yılında alınacağına yürekten inanıyorum.  
 
Bu ay başında İSO 14. Sanayi Kongremizi gerçekleştirdik. Ana 
temasını “Yerli Ama Evrensel, Bugün Ama Gelecek” olarak 
belirlediğimiz kongre boyunca her zaman savunduğumuz yerli 
üretimin tanımını en kuvvetli bir şekilde ortaya koyduk. Tabi 
bunu; gerçekleştirdiğimiz panel, oturum ve çalıştaylarda, ithal 
ürün hayranlığı ile yerli üretim fetişizmi arasında sıkışmadan 
yaptığımızı özellikle vurgulamak isterim. Bu yoğun günlerde 
vakit ayırarak kongremizi izlemeye gelen, interaktif 
çalıştaylarımıza katılarak katkı sunan tüm katılımcılara buradan 
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, geçtiğimiz hafta, döviz 
işlemlerine ilişkin sanayimizi yakından ilgilendiren bir gelişme 
yaşandı. 
 
14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile birkaç istisna 
dışında kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi (BSMV), satış tutarı üzerinden binde 1 
olarak tespit edildi.     
 
Sanayimiz, birçok sektörde üretim ve ihracatını sürdürebilmesi 
için gerekli hammadde ve ara malını ithalat yoluyla 
karşılamakta. Yeni düzenleme ile sanayicilerimiz tarafından 
ithal edilen ürünlerin bedellerinin ödenmesi maksadıyla döviz 
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satın alınması durumunda ek binde 1 oranında BSMV 
ödenmesi gerekecek, bu da ilave bir maliyet unsuru 
oluşturacaktır. 
 
Üretim ve ihracatın son derece önemli olduğu bu zorlu 
dönemde, yeni uygulamanın sanayimizde yol açacağı olumsuz 
etkileri ve getireceği ilave yükleri bertaraf etmek üzere hemen 
harekete geçtik. Reel sektörün tüm döviz işlemlerinin bu tür 
uygulamalardan muaf tutulması yönünde Ticaret Bakanlığımız, 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız, TOBB ve TİM nezdinde 
girişimde bulunduk. Bakanlıklarımızdan olumlu geri dönüşler 
aldığımız bu girişimlerimizin neticesinde yakın zamanda yeni 
bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. 
 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) olarak, İstanbul’umuzun sanayi ve 
ticaret hayatına katkı yapmak için farklı ülke ve kültürleri 
tanıma fırsatı sunan “Ülke Günleri” etkinlikleri düzenliyoruz. 
Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimiz insanları, 
ekonomileri ve sanayileri birbirine yaklaştırmakta önemli bir 
rol oynuyor. Bugüne kadar pekçok ülke için düzenlediğimiz bu 
etkinliklere geçtiğimiz ay sonunda Afganistan’ı ve bu hafta da 
Macaristan’ı ekledik. Karşılıklı ticari ilişkilere yeni pencereler 
açtığına inandığımız bu toplantılara ilginin son derece canlı 
olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.  
 
Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Matis’in ve 
Afganistan’ın İstanbul Başkonsolosu Zekria Barakzai’nin de 
katılarak zenginlik kazandırdığı etkinliklerimizde  bu ülkelerde 
yıllardır iş yapan Türk şirketlerimizin yöneticileri, katıldıkları 
panellerde tecrübelerini, birikimlerini ve fikirlerini 
katılımcılarla paylaştılar.  
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Bu tür etkinliklerin son derece faydalı olduğuna inanıyor ve 
artık bir klasik haline gelen “Ülke Günleri” etkinliklerimizin, 
yenileriyle devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum.  
 
Şimdi de önemli bir duyurumuzu paylaşmak istiyorum:  
 
Kamuoyunun büyük merakla beklediği, sürekli geliştirdiğimiz, 
titiz bir emek ve çabanın ürünü olan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
araştırmamızın sonuçlarını gelecek hafta 28 Mayıs 2019 
tarihinde açıklayacağız. 
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Sözlerimi noktalarken; böylesine duygusu yüksek bir meclis 
toplantısında bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür 
ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı bir kez daha kutluyor, 
sizleri, şahsım ve yönetim kurulumuz adına bir kere daha 
saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.  
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