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Sayın Bakanım, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Nisan ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci, “Üretim 
Odaklı Yeni Ekonomi Anlayışının Ticaret ve Sanayimiz Açısından 
Önemi ve Etkileri” konulu bu ayki meclis toplantımıza katılarak 
bizleri onurlandırdınız, zat-ı âlinize teşekkür ediyorum.  
 
Sayın Bakanım, sizi ilk defa Odamızda ağırlıyoruz. Kurumsal 
olarak bakanlığınıza bağlı olmamız sürekli diyalog ve işbirliğini 
gerektirmektedir. Bugün çalışma arkadaşlarınızdan oluşan 
geniş bir katılımla aramızda olmanız bunu göstermektedir.  
 
Sayın Bakanım, geçtiğimiz haftalarda sanayi odalarının 
sorunlarının çözümü için elinizden geleni yapacağınızı ifade 
etmeniz ve sanayi sektörüne yönelik çalışmaları takip 
edeceğinizi söylemeniz biz sanayiciler için son derece anlamlı 
ve değerlidir. Bu ifadeleriniz aynı zamanda arzu ettiğimiz 
verimli ve etkili işbirliğini ortaya çıkaracak bir irade, iyi niyet ve 
samimiyetin de göstergesidir.  
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Bu vesileyle sizi ve değerli çalışma arkadaşlarınızı; her zaman 
bizden birisi gibi gördüğümüzü vurgulayarak “evinize hoş 
geldiniz” diyorum.   
 
Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmadan önce birkaç konuya değinmek istiyorum. 
 
Geçtiğimiz hafta, ulusal egemenliğimiz ve sevgili çocuklarımız 
açısından önemli bir haftaydı. Gelecek ayın başı ise, iş 
hayatımızın en önemli paydaşlarından birisini oluşturan 
çalışanlarımız açısından önemli. 
 
Ulusal Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin Kuruluş gününü ve varlıklarıyla hayatımıza mutluluk 
katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı geçtiğimiz günlerde ulus olarak büyük bir heyecan 
ve coşku eşliğinde kutladık.  
 
23 Nisan’ın ülkemizin parlak geleceğine güven eşliğinde, 
çocuklarımıza ve ülkemize her zaman mutluluklar getirmesini 
diliyorum. 

Güzel ülkemizde; çalışan ve işveren, hep birlikte ülkemiz 
ekonomisini geliştirmek, toplumsal refahımızı artırmak için 
mücadele veriyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak, sanayimize 
en önemli katkıyı emek ve alın terleriyle tüm çalışanlarımızın 
yaptığına inanıyoruz. Bu vesile ile tüm çalışanların Pazar günü 
kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 
şimdiden kutluyorum. 
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Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Türkiye’nin en büyük ve en güçlü sanayi odası olan İstanbul 
Sanayi Odasını daha etkili ve verimli bir yapıya kavuşturmak 
her zaman öncelikli hedeflerimizden biridir. Bu hedefe yönelik 
önemli adımlarımızdan birisi biraz önce sizlerle paylaşıldı.  
 
Her alanda hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. 
Sektörler ve buna bağlı olarak meslekler de değişimin bu 
hızından etkileniyor. Öyle ki, ülkemizde otuz yıl önce sadece 
sekiz bin meslek tanımı varken, günümüzde bu rakam 12 bine 
çıkmış durumda. Dolayısıyla her birkaç yılda bir, yüzlerce yeni 
mesleğin üretim hayatımıza dahil olduğunu görüyoruz.  
 
İşte bu değişimin temposuna ayak uydurabilmek adına, bütün 
sektörleri hakkıyla temsil edebilmek ve seslerini duyurabilmek 
için İstanbul Sanayi Odası’nın çatısı altındaki Meslek 
Komitelerimizi, güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
yeniden yapılandıran bir çalışma Odamız tarafından yapıldı. 
 
Bugün, “Meslek Komitelerimizin Yeniden Gruplanması 
Çalışması”nı az önce destek ve onayınızla kabul etmiş 
bulunuyoruz. Güzel bir tesadüf sonucu bağlı bulunduğumuz 
Bakanımızın da katıldığı toplantımızda gerçekleşen bu kararın 
Odamıza ve sanayimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.   
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi sizlerle 
paylaşmadan önce ülkemizin ve dünyanın gündemindeki bazı 
ekonomik gelişmelere kısaca değinmek istiyorum. 
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2016’nın ilk dört ayını geride bıraktığımız bu günlerde küresel 
ekonomide büyüme sancıları devam ediyor. Bu süreçte yüksek 
ekonomik riskler ve belirsizlikler, hala düşük seyreden emtia 
fiyatları ve Çin ekonomisine yönelik endişeler belirleyici rol 
oynuyor. Gelişmiş ülkeler halen krizin etkisinden 
kurtulamazken gelişmekte olan ülkelerde ise 5 yıldır 
yavaşlayan bir büyüme söz konusu.  
 
Bu ortam elbette bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından 
finansal koşulları zorlaştırıyor. Ancak yine aynı büyüme 
endişeleri nedeniyle FED faiz artırımını erteliyor, Avrupa ve 
Japonya merkez bankaları genişleyici para politikalarını 
sürdürüyor. Bu durum gelişmekte olan ülkeleri sermaye 
akımları yönünden bir süredir olumlu etkiliyor. 
 
Yeri gelmişken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın da 
çabalarıyla gerçekleştirilen, ekonomimize ve ticaretimize katkı 
yapacak önemli bir gelişmeden bahsetmek istiyorum: Dünya 
Ticaret Örgütü’nün hazırladığı “Ticareti Kolaylaştırma 
Anlaşması” geçtiğimiz Mart ayı içinde ülkemiz tarafından 
onaylandı.  
 
DTÖ’nün kuruluşundan bu yana kaleme aldığı en kapsamlı 
küresel ticaret reformu olma özelliğine sahip bu anlaşmayı 
bugüne kadar Türkiye dahil 77 ülke onaylamış durumda. 
Anlaşmayı onaylayan ülkelerin sayısı büyük bir hızla artmaya 
devam ediyor.  
 
Küresel ticaretin canlanmasına yönelik en önemli girişim olarak 
görülen bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle önemli kazanımlar 
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elde edilecektir. Dış pazarlarda ihracatçılarımızın işlemleri 
kolaylaşacak, maliyetler düşecek, süreler kısalacak, karşılaşılan 
engeller azalacaktır.  
 
Sonuç olarak dünya ticaretinde 1 trilyon dolarlık bir artış 
sağlayacağı belirtilen Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının 
ülkemiz tarafından onaylanması, üretim ve ticaretin 
ekonominin odağında olması gerektiğine inanan biz sanayiciler 
için memnuniyet verici bir gelişmedir.   
 
Şimdi Türkiye’deki ekonomik gelişmelere değinecek olursam; 
ülkemizde ekonomik büyüme çeşitli şoklara rağmen direncini 
korumaya devam ediyor. Küresel koşulların da etkisiyle dış 
talebin ekonomik büyümeye katkısı negatif seyrederken iç 
talep canlılığını koruyor. İlk veriler 2016’da da büyümede yine 
iç talebin belirleyici olacağına işaret ediyor. 
 
Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminde yılın ilk iki 
ayında gerçekleşen yüzde 6’ya yakın büyüme, yıla güçlü bir 
başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ancak bu artışın belli 
sektörlerde yoğunlaştığına ve dağılımın dengesiz olduğuna 
dikkat etmeliyiz. 
 
Öte yandan, enflasyon iki aydır belirgin bir düşüş eğilimi 
gösteriyor. Ancak yıllık enflasyon halen hedefin üzerinde ve 
çekirdek enflasyonda henüz kayda değer bir düşüş yok. 
Haziran’dan sonra baz etkisinin de azalmasıyla birlikte 
enflasyonun dikkatle izlenmesi gereken göstergelerden biri 
olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. 
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Bir diğer önemli başlık da, son aylardaki nispi iyileşme 
görünümüne rağmen Türkiye’nin dış şoklara karşı 
kırılganlıklarının sürüyor olması. Bu noktada, ani sermaye 
çıkışları Türkiye için en büyük risk olarak algılanmaya devam 
ediyor. Son dönemde uluslararası rezervlerimizde yaşanan 
düşüş eğilimi de kırılganlığın önemli bir parçası. Yine düşük 
petrol fiyatlarıyla azalan cari açığa rağmen ülkemizin net 
uluslararası yatırım açık pozisyonu milli gelirin yarısına yakın 
seyrediyor. Özel sektör bilançoları yüksek döviz kuru kırılganlığı 
taşımaya devam ediyor.  
 
Tüm bu riskler bankacılık sektörünü de etkileme potansiyeline 
sahip. Her ne kadar bankalarımızın sermaye yeterliliği güçlü 
olsa da, Basel III uygulamalarının önümüzdeki dönemde 
bankaların kredi verme kapasitesini bir miktar 
sınırlayabileceğine ve bu durumun reel sektörün finansman 
sıkıntılarını arttırabileceğine dikkat çekmek istiyoruz. 
 
Dış kırılganlıklarımızı azaltmak için iç tasarrufların arttırılması 
ve yatırım-tasarruf dengesini iyileştirilmesi önceliğini koruyor. 
Bugün yatırım odaklı bir büyümeye ihtiyacımızın olduğu açık. 
Son olarak 2015’te milli gelire oranla yüzde 20 olan yatırımların 
yüzde 15’lik kısmının yurtiçi tasarruflarla karşılandığını 
görüyoruz. Aynı yılda özel kesim yurtiçi tasarruflarının milli 
gelire oranının yüzde 10,4 ile tarihi düşük seviyelere yakın 
gerçekleştiğini göz önünde bulundurmalıyız.  
 
Özetle, kaynak bulmanın giderek zorlaşacağı bir döneme doğru 
yol alıyoruz. Bu dönemde hiç kimsenin karamsarlığa 
kapılmasına fırsat vermeden, reel sektörle finans kesiminin 
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karşılıklı anlayış ve güven eşliğinde bu zor süreci başarıyla 
yönetmesi herkes için faydalı olacaktır.  
 
Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Dünya ekonomisindeki gelişmeler eşliğinde ekonomimizdeki 
gelişmelere bu şekilde değindikten sonra, şimdi ana gündem 
maddemizle ilgili düşüncelerimiz sizlerle paylaşmak istiyorum.  
 
Son otuz yılda, dünya ekonomileri arasında sağlıksız bir iş 
bölümü ve rol paylaşımı gerçekleşti. Bir yandan ekonomisi 
gelişmiş ülkeler, hizmet ve finans sektörlerine yönelerek sanayi 
üretimlerini ülke dışına gönderdiler. Diğer yandan, başta Asya 
ülkeleri olmak üzere ucuz işgücü sunan ülkeler, küresel 
üretimin merkezi haline geldiler.  
 
2008 küresel kriziyle birlikte, bu sağlıksız yapının 
sürdürülemeyeceği ortaya çıktı. Üretim odaklı yeni ekonomi 
anlayışında yüksek katma değerli,  bilgi ve teknolojiye dayalı, 
sürdürülebilir bir üretim yapısı öne çıkıyor.  
 
Yeni çağın üretime odaklı yeni ekonomi anlayışında artık 
üretmeden büyümek, kısa yoldan zengin olmak eskisi kadar 
kolay değil. Paradan para kazanma dönemi miadını doldurdu. 
Hiçbir ülke, üretimi yeniden ekonominin en önemli unsuru 
olarak görmeden küresel rekabet koşullarında ayakta kalamaz.   
 
İşte bu noktada ülkemize bakacak olursak; çok zorlu küresel 
rekabet ortamında, Türkiye gibi hedefleri ve hayalleri büyük 
olan bir ülke için üretim ekonomisi çok daha fazla bir anlam ve 
önem ifade ediyor.  
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Bu bağlamda Sayın Bakanımızın, ekonominin en temel 
unsurunun üretim olduğunu belirterek, görevlerinin, iş 
dünyasının daha fazla üretmesini ve kazanmasını sağlamak 
olduğunu dile getirmiş olması biz sanayicilerle aynı anlayışa 
sahip olduğunu göstermesi bakımından memnuniyet vericidir.  
 
Biz İstanbul Sanayi Odası olarak, nitelikli üretimi ekonominin 
merkezine alan yaklaşımın, sağlıklı bir ekonomik büyümenin 
anahtarı olduğuna inanıyoruz. Spekülatif sermaye 
hareketlerine, küresel dalgalanmalara ve şoklara karşı 
dayanıklı bir ekonomik büyümeye sahip olmak istiyorsak; 
bunun her şeyden önce gücünü üretimden alan bir büyüme 
olması gerektiğini de ısrarla vurguladık, vurgulamaya da devam 
edeceğiz.  
 
Üretim odaklı yeni ekonomi anlayışı ülkemizde giderek kabul 
görürken, buna Öncelikli Dönüşüm Programları’nın eşlik etmiş 
olması, yeni ekonomi anlayışının yaşama geçirilmesine yönelik, 
siyasi otoritenin iradesini ortaya koydu.  
 
Bu irade eşliğinde Hükümetimizin açıklamış olduğu reform ve 
eylem planları, geçtiğimiz aylarda kamuoyunda ve biz 
sanayicilerde büyük bir heyecan yarattı. Ancak aradan geçen 
sürede bu heyecanın bir miktar azaldığını gözlemlediğimizi 
özellikle vurgulamak istiyorum.  
 
Ülkemizin ve ekonomimizin aydınlık geleceği için reform 
heyecanının yeniden canlandırılarak programların 
uygulanmasını, özellikle tasarrufları ve verimliliği arttırmayı 
hedefleyen reformlara öncelik verilmesini bekliyoruz. 
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Öte yandan, Türkiye ekonomisinin ileri teknolojiye dayalı bir 
dönüşümü gerçekleştirebilmesi için, yatırım ve üretim 
ortamının teşvik edilmesinin yanı sıra verimliliğin sürükleyici 
unsuru olan insan kalitesine odaklanmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bu noktada ihtiyaç duyduğumuz beşeri 
sermayenin yaratılabilmesi için, eğitim kalitesinin her 
kademede yükseltilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve 
üretken, donanımlı, yüksek yetenekli bir çalışan nüfusun 
yetiştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. 
 
Sayın Bakanım, 
 
Şimdi sanayimiz ve sanayicilerimiz açısından önemli 
gördüğümüz, Bakanlığınızı ilgilendiren ortak sorunlarımıza 
değinmek istiyorum: 
 
Gümrüklerde etkin ve hızlı bir sistemin varlığı, dış ticarette 
rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacaktır. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığımızın bu konuya yönelik son zamanlardaki 
çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle 
“yetkilendirilmiş yükümlü” uygulaması, gümrüklerdeki 
yığılmaların önüne kısa vadede geçebilmek için sürekli 
savunduğumuz pastperformans sistemini desteklemektedir. 
Bu uygulamanın yaygınlaştırılması sanayicilerimizin gümrük 
süreçlerini kolaylaştıracaktır.   
 
Sanayicilerimizin gümrüklerde yaşadığı bir başka önemli 
sorunumuz da onay işlemlerinin yavaş ilerlemesi, 
sanayicilerimizin fazla mesai ödemek zorunda kalmasıdır. 
Hedeflerimizin büyük, uluslararası rekabetin zorlu olduğu bir 
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dönemde önemli paydaşımız olarak gördüğümüz gümrüklerde 
kesintisiz çalışılması, bu konuda rahatlık sağlayacaktır.  
 
Gümrük muayene işlemlerinde kırmızı hat uygulaması 
nedeniyle işlemler uzamakta maliyetler artmaktadır. Kırmızı 
hattın risk değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesi, 
ürünlerin bu hatta alınması sürecinde daha seçici davranılması 
bu sorunun çözümü noktasında faydalı olacaktır. 
 
Gümrükler, diğer ülkelerden gelen mallar karşısında 
sanayimizin haksız rekabete uğramaması, zarar görmemesi 
açısından en önemli bariyerdir. Ancak başta Uzak Doğu’dan 
gelenler olmak üzere, standart dışı ürünlerin ithalatında 
gümrüklerimizde ve ticari hayatta piyasa gözetim ve 
denetiminin etkili bir şekilde işletilmesi gereklidir.  
 
Şimdi de sanayicilerimizin kamuya yönelik teminat mektupları 
konusundaki sıkıntılarına değinmek istiyorum. Şu anda 
sanayicimiz birçok farklı konuda teminat mektubu 
yükümlülüğü altında. Üzülerek söylemeliyim ki, banka 
limitlerinden kullandığımız teminat mektuplarının büyük bir 
bölümünü kamuya yönelik olarak kullanıyoruz.  
 
Teminat mektubu sorununu, gümrüklerde Dâhilde İşleme 
Rejimi kapsamında da yaşıyoruz. Bu teminatların çözümü çok 
uzun sürmekte, bu da firmalarımızı nakit açısından sıkıntıya 
sokmaktadır. Teminat mektubu sorununa çözüm olarak, alacak 
sigortası sisteminin bakanlığımızın gündeminde olmasını 
öneriyoruz.   
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Bir başka sorunumuza değinecek olursam; liman ücretleri 
konusunda farklı uygulamalardan kaynaklanan bir sıkıntı 
yaşanıyor. Bu konudaki ücret tarifesine bir standart getirilerek 
bir üst limit belirlenmelidir.  
 
Dahilde İşleme Rejimi, dış pazarlarda rekabet gücümüzün 
korunması ve ihracatımızın artması için çok etkin kullanmamız 
gereken bir enstrümandır. Bununla birlikte gerek mevzuat 
gerekse uygulama anlamında sanayicilerimiz dahilde işleme 
rejiminde önemli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Mevzuatı 
düzenleyen Ekonomi Bakanlığımız ile uygulamada yer alan 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın zaman zaman benzer 
konularda farklı değerlendirmeler yapmaları sanayicilerimizi 
olumsuz etkilemektedir.  İki Bakanlığımızın ortak çalışması ile 
dahilde işleme rejiminin konu ve sektör bazında ele alınarak 
yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.      
 
Son zamanlarda çok sayıda şirket tarafından mahkemelere 
başvurularak iflas erteleme kararı alınmaktadır. İflas erteleme 
koşullarının daha gerçekçi olması gerektiğine inanıyoruz. 
Gerçekten finansal zorluk yaşamakta olan iyi niyetli firmalar ile 
birlikte alacaklıları da koruyacak; ancak istismarı da 
engelleyecek nitelikte yeni bir düzenleme yapılmalıdır. 
 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 

Ana gündem maddemize yönelik düşüncelerimi, ortak 
sorunlarımızı ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizi bu şekilde 
paylaştıktan sonra, şimdi de Odamızın yürüttüğü bazı 
faaliyetlere değinmek istiyorum.   
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Odamızın üyelerimizle ilişkisini her geçen gün daha güçlü hale 
getirecek yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu çabayı sergilerken 
nitelikli, etkin ve verimli çalışarak üyelerimiz için en iyi şekilde 
değer üretmeyi hedefliyoruz.  
 
Şimdi bizi tabanımızla buluşturan, yerli üretime verdiğimiz 
önemi ortaya koyan, üyelerimizle yakınlaştıran ve hizmet 
kalitemizi artıran çalışmalarımızı dikkatinize sunuyorum: 
 
24 Mart 2016 tarihinde, İstanbul Anadolu Yakası Organize 
Sanayi Bölgesi işbirliği ile Tuzla’da “Sanayide Enerji Verimliliği 
Uygulamaları ve Finansmanı” konulu bir seminer yaptık.  
 
Bu faaliyetimizden kısa bir süre sonra, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve İSTOÇ işbirliği ile 
12 Nisan 2016 tarihinde AR-GE Reform Paketi Bilgilendirme 
Toplantısını düzenledik. 
 
KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılması 
ile rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin 
yükseltilmesini her zaman önemsiyoruz. Bu doğrultuda, 15 
Nisan 2016 tarihinde Odamız koordinasyonunda, "KOBİGEL-
KOBİ Gelişim Destek Programı" bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.  
 
Adalet Bakanlığımızla yürüttüğümüz, Çalışma hayatında 
işveren işçi arasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine 
yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İSO olarak bu konuda 
başka adımlar da atıyoruz. Bu kapsamda İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi işbirliği ile 16 Nisan 2016 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz "İş Yargısında Uzlaşma Kültürü, İspat Yükü 
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ve Deliller" başlıklı seminere sanayicilerimizin yoğun ilgi 
göstermesi memnuniyet vericidir.  
 
Bir başka faaliyetimiz de yerli üretimin desteklenmesine 
yönelik oldu. Yerli üretimin desteklenmesi bizim için son 
derece önemli. Malumunuz olduğu üzere, Sanayicilerimizi 
Üçüncü Havaalanı yetkilileriyle geçtiğimiz Ocak ayında 
buluşturmuştuk. Bu kapsamda 8 Nisan 2016 tarihinde ise Sağlık 
Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı “Sağlık 
Bakanlığı Yerli Üreticilerle Buluşuyor” toplantısını düzenledik. 
Bu çalışmalarımıza diğer sektörlerimizi de kapsayacak şekilde 
devam edeceğiz.  
 
Üyelerimizle ilgili her türlü veri ve bilgiyi güncel şekilde tutmak, 
üyelerimizle etkin iletişimi sağlamak ve elde edilen veriler 
ışığında yeni ürün ve hizmetler oluşturmak amacıyla Odamız 
bünyesinde “müşteri odaklı yaklaşım çerçevesinde” CRM 
(Müşteri İlişkileri Yönetimi) projesini, daha önce sizlerle 
paylaştığımız gibi, geçtiğimiz Ağustos ayında başlatmıştık. 
Ortaya çıkan olumlu sonuçlar memnuniyet vericidir. 
 
Örneğin, üyelerimize Ağustos 2015 tarihinde gönderi 
yaptığımız adreslerden 6.992 adrese e-posta ulaşıyorken, 
yapılan güncellemeler neticesinde 14.321 e-posta adresine 
gönderilerimiz ulaşmaktadır. Artış oranı yüzde 104 olarak 
gerçekleşmiştir. 
  
Yapmış olduğumuz adres güncellemesi sonucu, tüm 
üyelerimize gönderilen dergilerimizin iadesinde çarpıcı bir 
düşüş sağlanmış olup, 442 adet olan iade rakamı Nisan ayında 
1 adet olarak gerçekleşmiştir.  
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CRM çalışmalarıyla birlikte 2470 üyemizin en detaylı ve güncel 
bilgilerine ulaşılmış, bu sayede “Doğru Kişiyle, Doğrudan 
İletişim” hedefimizde büyük bir ilerleme sağlanmıştır. 
Toplanan yeni bilgilerle üyelerimizin Finans Yöneticileri, AR-GE 
sorumluları, Dış Ticaret Sorumluları, İnsan Kaynakları 
Sorumluları gibi en detay bilgileri veri bankamızda yerini 
almıştır. Bu husustaki çabalarımız daha da gelişerek devam 
edecektir. 
 
Son olarak bir duyurumuzu paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz ay 
da belirttiğim gibi, 29 Nisan – 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
İSO Meclisi olarak ilk yurt dışı gezimizi İran’a gerçekleştireceğiz.  
 
Bu ziyaretimizi İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası ile 
Tahran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası’nın konuğu olarak 
gerçekleştireceğiz. Ziyaretimiz süresince İran ile ticaret ve 
yatırım potansiyellerini ele almayı ve ikili iş görüşmeleri 
yapmayı amaçlıyoruz.  
 
İran’daki görüşmelerimizin, somut çıktılar oluşturacak, sonuca 
odaklı ve verimli bir şekilde geçmesini arzu ettiğimizi özellikle 
belirtmek istiyorum. Katılımınızla bu seyahatimize verdiğiniz 
destek için siz değerli meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum.  
 
Sözlerimi noktalarken Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye 
tekrar “hoş geldiniz” diyor, sizleri bir kere daha saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.  


