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 TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki Türk özel 
sektör heyeti ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Avrupa'da yerleşik yaklaşık 600 Türk girişimciyle Rotterdam Limanı'nda bir 
araya geldi.  
 
 Programa Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasını Temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Habib ESEL Katıldı. 
 
 Hisarcıklıoğlu Hollanda İş Forumu ve Ziyaretleri kapsamında 
gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, 1961 yılından bu yana Avrupa’ya 
göç eden Türklerin bugün birer başarı hikayesi yazdığını söyledi. Devamı 2 de 

 
 

 

  

 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticileri ile Kadın ve 

Genç Girişimciler Kurulu Temsilcileri TOBB Genel Kurulu’na 

katıldılar. Bu yıl 67.sı gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurula 

Bozüyük TSO’yu temsilen Meclis Başkanı Osman TEKELİ, 

Yönetim Kurulu Başkanı Habib ESEL, Meclis Başkan Yardımcısı 

Ali ÇOBAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin ELMAS 

ve Fahri TUNCA, Bozüyük TSO Meclis Üyesi ve TOBB Genel 

Kurul Delegesi Murat ŞEKER, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Buğra LEVENT, Yönetim Kurulu Üyesi Sabri KATRANCI, Oda 

Genel Sekreteri Bedri ÖZTÜRK,... Devamı 4 te 
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67. TOBB GENEL KURULUNDA 

T.C. CUMHURBAŞKANI HOLLANDA İŞ 

FORUMU ROGRAMINA YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI HABİB ESEL KATILDI 
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 TOBB ve DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu girişimci 
güç sayesinde Türk ekonomisinin krizlere dayanıklı 
hale geldiğini, 2008 finans krizinden sonra Avrupa’da 
5 milyon kişi işsiz kalırken, Türkiye’de 3.8 milyon 
kişinin işe girdiğini belirtirken, “Türk özel sektörünün 
başarısı sonucu, 2011 yılında yüzde 8.5 büyüyen Türk 
ekonomisi bir dünya rekoru kırdı” diye konuştu. 
 1961 yılından başlayarak, Avrupa’ya göç eden 
Türklerin bugün birer başarı hikayesi haline geldiğini 
görmekten memnuniyet duyduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, Hollanda’da yaşayan Türklerin 20 bin 
işletme ile 55 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi. 
 
 -‘’Birlikte daha güçlüyüz” 

 
 Yurtdışında yaşayan Türklerin, son 50 yılda yarattıkları sinerjiyi daha da geliştirebilmeleri için birlik 
olmaları gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu şekilde Türk diasporasının bir dünya gücü haline 
gelebileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, tarihte 16 imparatorluk kuran Türk milletinin birlik içinde hareket etmesi 
halinde, son Türk devletini dünyanın 1 numaralı ekonomisi haline getirebileceğini söyledi. 
 
 Dünya Türk İş Konseyi’nin önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, dünyanın dört bir yanına dağılmış Türk 
girişimcilerini tek bir çatı altında toplamayı amaçlayan DTİK’e katılmaya davet etti. 
 
 Salonda bulunan kadın girişimcilere de seslenen Hisarcıklıoğlu, kadınlara daha fazla imkân verilmesini, 
kız çocuklarının girişimci ruhla büyütülmesi ve önlerinin açılmasını istedi. 
 
 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Gül’e Hollanda’da gösterilen konukseverliğin, Türkiye’nin 
Avrupa’da ve dünyada kazandığı itibarın bir göstergesi olduğunu belirtti. Bağış, bu itibara en büyük katkının da 
yurtdışında yaşayan Türk girişimciler tarafından yapıldığını söyledi. 
 
 Türk vatandaşlarına uygulanan vize konusunu yıllardır gündeme getirdiklerini belirten Bağış, ziyaret 
sırasında ise, bu konunun ilk olarak Hollanda tarafından gündeme getirildiğini ve kolaylaştırma çabalarının 
arttığını ifade etti. Türkiye’nin tavrının kesin ve net bir şekilde vizelerin kaldırılması yönünde olduğunun altını 
çizen Bağış, bu noktaya da Türkiye’nin yükselen gücü sayesinde gelindiğini dile getirdi. 
 Hollanda ekonomisinin yüzde 92’sinin KOBİ olduğunu vurgulayan Bağış, Türkiye ile Hollanda arasında 
daha çok işbirliğinin mümkün olduğunu belirtti. 
 Yurtdışında yaşayan Türklerden beklentinin farklılıklara saygılı olmak, birlikte hareket etmek ve eğitime 
öncelik vermek olduğunu belirten Bağış, girişimcilerin tek bir çatı altında örgütlenmesini istedi. 
 
 
 

 -HOTİAD’dan Türk sermayesinin önemine vurgu  
 
 
 
 

 Toplantıda, HOTİAD Başkanı Turgut Torunoğulları da derneğin etkinlikleri hakkında bilgi verdi. 
Avrupa’da yaşayan Türk girişimcilerin son 10 yılda Avrupa’da yaptığı yatırımlara dikkat çeken Torunoğulları, 
Avrupa ekonomisinde güçlenen Türk sermayesinin önemine vurgu yaptı. 
 

 Feijenoord Belediye Başkanı Seyit Yeyden ise yaptığı konuşmada, bölgeye yatırım yapan Türk 

gişirimcilere destek olmak amacıyla, Türk merkezi oluşturma projelerinden bahsetti.19.04.2012 

T.C. CUMHURBAŞKANI HOLLANDA İŞ FORUMU PROGRAMINA 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI HABİB ESEL KATILDI 
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BOZÜYÜK TSO ÜYELERİ İLE BİRLİKTE İSTANBUL TÜYAP 
35. YAPI FUARINA KATILDI.  

 35. Yapı Fuarı-TURKEYBUILD 
İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve 
Teknolojileri İstanbul Tüyap-35. 
Yapı Yapı Fuarı ;02-06 Mayıs tarihleri 
arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP 
Kongre ve Turizm Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. 

 
 Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası organizasyonunda 
gerçekleştirilen bir günlük programda 
Odamıza kayıtlı 12 Firmadan 22 kişilik 
bir grup 04 Mayıs 2012 tarihinde Fuar 
alanını ziyaret etme fırsatı buldular.  
 
 

Fuar kapsamında : Aktarım 
Araçları(Yürüyen 

merdivenler,Asansör vb.), Arıtma 
Sistemleri, Asma Tavan Sistemleri 
ve Aksesuarları, Bağlantı Tespit 

Elemanları, Banyo Mutfak Donanımları, Beton,Donatı ve Ekipmanı,Bilgisayar yazılımları,Bina içi 
donanım,Mobilyalar,Bitirme Elemanları, Borular ve Yardımcı Ekipman, Boya,Vernik, Bölme Duvarlar, 
Cam ve Saydam Elemanlar, Cephe Kaplamaları, Çatı Kaplamaları, Çevre Düzenleme, Peyzaj, Döşeme 
Kaplamaları, Duvar Blokları ve Elemanları, Duvar Kaplamaları, Elektrik, Aydınlatma,Enerji, Gayrimenkul 
Pazarlama, Giydirme Cephe Sistemleri,Güvenlik ve Bina Otomasyonu, Hazır Harç ve Sıva, Isı,Su,Ses ve 
Yangın Yalıtımı, Isıtma. Havalandırma ve 
İklimlendirme, İskele,Kalıp ve Ekipmanı, 
İş Makineleri ve El Aletleri, Kapı Sistem 
ve Aksesuarları, Korkuluk ve Küpeşte 
Sistemleri, Merdivenler, Müteahhitlik 
Hizmetleri, Nalburiye, Panjur, Stor ve 
Jaluzi, Pencere Sistemleri ve 
Aksesuarları, Prefabrike Elemanlar ve 
Aksesuarlar, Profiller, Saunalar ve 
Yüzme Havuzları, Sektörel Yayınlar, 
Tasarım Hizmetleri, Tesisat Ekipmanı, 
Yapım Sistemleri, Yapı Kimyasalları, 
Yapıştırıcılar, Bağlayıcılar,Yapısal Çelik 
Elemanları ve Aksesuarları, 
Yönlendirme Sistemi ve Teşhir 
Elemanları ve benzeri ürünler yer aldı. 

 
 Odamız adına Fuar 
Organizasyonuna ilgi gösterip katılım 
sağlayan tüm firmalarımıza teşekkürlerimizi sunarız. 
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BOZÜYÜK TSO 
67.TOBB GENEL KURULUNDA  

 
 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 

Yöneticileri ile Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu 

Temsilcileri TOBB Genel Kurulu’na katıldılar.  

Genel Kurula Bozüyük TSO adına Kadın 

Girişimcilerimizden Başkan Yardımcısı Hülya 

Esel, ve Nurcan Özçakır katıldılar.  

Genel Kurulda TOBB un ev sahipliğinde 

Genç Girişimcilerimiz de yer aldılar.  

Toplantıya Genç Girişimciler Kurulu 

Başkanı Fikret KARAÇALI katıldı.  

TOBB'un internet sayfasında yayınlanan 

Genel Kurula ait görüş ve değerlendirmeler 

aşağıda detayları ile verilmiştir. 

TOBB ETÜ’de yapılan Genel Kurul’a Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı 

sıra, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri 

ile TOBB delegeleri katıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, girişimcilere ve TOBB 

delegelerine  

“Türkiye sizlerle büyük.  

Türkiye ekonomisi sizlerle güçlü.  

Türkiye sizlerle birlikte, büyük hedeflerine yürümeye devam edecek”  

diye seslendi. 

Hisarcıklıoğlu; 

TOBB’un 60 yılı, özel sektörümüzün 60 yılda katettiği mesafenin de göstergesi olduğunu ifade ederken, 

Türkiye ekonomisinin kat ettiği mesafeyi ve geldiği noktayı anlattı. 

Girişimciler ekonomide başarı hikâyelerine imza atarken, bu gücün meydana getirdiği TOBB’un da 

özellikle son 10 yılda hizmet kapasitesini artırdığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Hayata geçirdiğimiz projelerle, reel 

sektörümüzü geliştirdik ve destekledik” diye konuştu. 

 

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/TOBBTanitimVideosu.aspx
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/TOBBTanitimVideosu.aspx
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 67. Genel Kurul’da şöyle konuştu:  

“Tek sermayeleri olan cesaretle iş hayatına atılıp başarılı olan genç girişimciler burada. Hem ailelerini 

ayakta tutan, hem de bereketli elleriyle iş hayatında yükselen kadın girişimcilerimiz burada. Sınırlarımızın 

ötesinden, Türkçe konuşan coğrafyalardan gelen girişimci kardeşlerimiz burada.  

Şehirlerinin kalkınmasına, markalaşmasına emek veren, fikir üreten Oda ve Borsa başkanlarım. 

Ülkemizin geleceğine yatırım yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan camiamız. Sizleri gönül dolusu 

muhabbetle selamlıyorum. Teşriflerinizle bizlere şeref verdiniz.  

Bu genel kurulun bizim için ayrı bir önemi var. 60. 

yılımızın şeref ve sevincini hep birlikte paylaşıyoruz. 60 

yılda çok yol kat ettik, özel sektörümüze çok büyük 

hizmetlerde bulunduk. Bu hizmet serüveni, Türkiye’nin 

dönüşüm ve gelişim gösterdiği 50’li yıllarda başladı. 

Siyasette ilk serbest seçimlerle birlikte, demokrasiye 

geçildi.  

 Ekonomideyse bürokrasinin hâkim olduğu bir tarım 

toplumundan, şehirli ve girişimci bir topluma geçiş 

hedeflendi. Bu süreçte, dünyanın diğer gelişmiş 

ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de özel sektörümüzü 

temsil edecek ve geliştirecek kurumsal bir yapılanmaya 

ihtiyaç duyuldu.  

Ve böylece 1952 yılında TOBB kuruldu. Birliğimizin 

kuruluşunu sağlayan rahmetli Adnan Menderes’i ve 

çalışma arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. 

Türkiye’nin kalkınma hikâyesi özel sektörün sahneye 

çıkışıyla hız kazandı. 1950’lerde toprağa atılan tohum 

hızla büyüdü. Bugün tüm bölge coğrafyamızı kapsayan 

dev bir çınar oldu.  

-TOBB 60 yaşında 

TOBB’un 60 yılı, özel sektörümüzün 60 yılda 

katettiği mesafenin de göstergesidir.  

60 yıl önce binbeşyüz üyemiz vardı, bugün 1 milyon 420 bin olduk. 60 yıl önce kişi başına 200 dolar 

olan mal-hizmet üretimi, bugün 10 bin doları geçti. 60 yıl önce bin civarındaki taşıt üretimi, bugün 1 milyon 

oldu. Gelen yabancı turist sayısı, 32 binden 32 milyona ulaştı. 260 milyon dolar olan ihracatımız, 135 milyar 

doları geçti.Sanayi ihracatımızın payı sadece yüzde 1 iken, bugün yüzde 94 oldu. 

60 yıl önce dış yardım alan bir ülkeydik. Bugün dünyanın her coğrafyasında mazlumun yanına koşan, fakir 

devletlere yardım yapan bir ülkeyiz.  

G-20 içinde, dünyanın en büyüklerinden biriyiz. İtalya ile Çin arasındaki en büyük sanayi üretimini ve 

ihracatını kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Bunları nasıl başardık, hangi şartlarda başardık? Dünya rekabet 

endeksinde, iş yapma endeksinde, ilk 50 içinde bile değilken başardık.  
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60 yılda içerde ve dışarıda, siyasi ve iktisadi krizlere rağmen bunları başardık. Denizlerin kabarışı 

karşısında yıkılmayan kaleler yaparak başardık! O halde bu başarının mimarı olan tüccar ve sanayicilerimizle, 

kadın ve genç girişimcilerimizle, onların asli temsilcileri olan siz Oda-Borsa Başkanlarımla, genel kurul 

delegelerimle, 75 milyonun tamamı gurur duymalı. Türkiye sizlerle büyük. Türkiye ekonomisi sizlerle güçlü. 

Türkiye sizlerle birlikte, büyük hedeflerine yürümeye devam edecek. Hepinizi yürekten kutluyor, hepinizi 

alkışlıyorum.  

 

 Müteşebbis insanlarımız ekonomide başarı hikâyelerine imza atarken, bu gücün meydana getirdiği 

Birliğimiz de, özellikle son 10 yılda hizmet kapasitesini artırdı. Hayata geçirdiğimiz projelerle, reel sektörümüzü 

geliştirdik ve destekledik. Son 10 yılda yurtdışındaki temsil ağımızı genişlettik. Müteşebbisimize ülkemiz içinde 

ve dışında hizmet sunmaya, onları en iyi şekilde temsil etmeye, onların güçlü sesi olmaya devam ettik. 

 

 Anadolu’nun tamamına yayılmış 1,500 delegemizle Anadolu’nun sesi, yüreği haline geldik. Anadolu’nun 

duygularının, taleplerinin, beklentilerinin tercümanı olan, karar alma süreçlerinde yer alan, aktif bir TOBB var.  

 

 -Dünya ile entegre  

Yurtdışına çıkınca kimsenin farkında olmadığı değil, dünya ile entegre olmuş, küresel piyasalardaki iş 

örgütlerinin tamamında söz sahibi, özel sektörümüzün çıkarlarını dünyada savunan, bir TOBB var. Ülkemizin 

her milli meselesinde etkin ve etkili lobi faaliyeti yürüten bir TOBB var. İşadamlarını dünyaya taşıyan, fikir 

üreten, proje yapan, yardıma muhtaçların yanında olan, ata yadigârı eserlere sahip çıkıp, bayrağımızı tüm 

dünya coğrafyasına taşıyan bir TOBB var. 

Türkiye’nin sınır kapılarını inşa eden, eğitim’e 

yatırım yapan, işsizlikle mücadele eden, Kobilerin 

finansmana erişimini kolaylaştıran, Kobi danışmanlığını 

Anadolu’ya götüren, sektörlerin sorunlarına tek tek eğilen 

bir TOBB var. 

Şirketlerimiz ihracatlarını TOBB güvencesiyle 

gerçekleştiriyor. Yurtdışı taşımacılığın yapılabilmesi için 35 

milyar dolarlık teminat riski üstlendik ve dünyada en çok tır 

karnesi veren kuruluş olduk. Kara gümrük kapılarını 

modernize ederek, sanayicimizin lojistik maliyetlerinin yılda 

450 milyon lira azalmasını sağladık. 

 

 Hepiniz fuarların eski halini biliyorsunuz. Eline çadırı alanın kurduğu, panayır görünümündeki fuarları da 

biliyorsunuz. İşte hem yurtiçi fuarcılık, hem de karmaşa içindeki sigortacılık sektörleri, TOBB’un çatısı altında 

çağdaş bir kurumsal yapı kazandı, sektörlere düzen ve disiplin geldi. 

Bu noktaya kolay gelmedik değerli dostlar. Bu salondaki her birinizin, bu camianın her ferdinin emek 

vermesiyle bunları başardık. Bu camianın birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı sayesinde başardık. Oda ve 

Borsalarımızdaki dönüşümle birlikte başardık.  

Oda ve Borsalarımızın karar alma süreçlerinde ortaya koyduğu çağdaş vizyonla başardık. Dün yabancı 

dil bilen çalışanımız yoktu. Bugün Oda ve Borsalarımız, bugün uluslararası projelere imza atıyor. Bu sayede 

yurtdışından kaynak temin ediyor. Avrupa Odaları ile birlikte çalışmalar yapıyor. 
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100 Oda ve Borsamız, uluslararası kriterlere göre akredite oldu. Yani Avrupa’nın en iyi odaları ile aynı hizmeti, 

en az aynı kalitede verir hale geldiler. Hizmet kalitesi ile Avrupa Birliğine girdiler. Hepinizi kutluyorum, 

Kendinizle ne kadar övünseniz azdır.  

-Sanayi Anadolu’ya yayıldı 

Odalarımızın sorumluluk alması sayesinde Organize Sanayi Bölgelerimiz gelişti ve böylece sanayi 

Anadolu’ya yayıldı. 1980’de Türkiye’de sadece 12 OSB vardı. Bugünse 150’ye yakın OSB yatırımcılarla 

dolmuş durumda.  

Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarımızla birlikte, 

ülkemizin en büyük mesleki eğitim projesi olan 

UMEM Beceri’10’u başlattık. Oda-Borsalarımızın 

etkin rol alması sayesinde, 81 ilde 2,800 kurs açtık. 

Buralarda 42 bin kişi meslek eğitimi alıyor. 

Eğitimlerini tamamlayan 22 bin kişi, meslek sahibi 

oldu, istihdam edildi. Bu yıldan itibaren tarım ve 

hizmet sektörleri de projeye ekleniyor. Böylece bu 

çalışmanın, ülkemize ve reel sektörümüze 

kazandıracağı istihdam katlanarak artacak. 

Değerli çalışma arkadaşlarım, burada çok azını sayabildiğim çalışmalarımız, camiamızı özel sektörün 

hizmet yuvası haline getirdi. Avrupa Odalar Birliği ve İslam Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkan yardımcısı 

olarak şunu gönül rahatlığı ile söylüyorum: Bugün dünyada en çok hizmet veren Oda sistemlerinden biri haline 

geldik. Oda-Borsa sistemimiz Ortadoğu, Kuzey Afrika ve gelişmekte olan ülkelerde, özel sektörün geliştirilmesi 

için örnek model alındı.  

Kat ettiğimiz mesafede sizlerin emeği çok büyük. Gecesini gündüzünü bu camianın gelişmesine, 

büyümesine adayan Oda ve Borsa Başkanlarımı, Meclislerimi ve Meslek Komitelerimi yürekten kutluyorum. 

Sizlerle gurur duyuyorum. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde Bakanımız sayın Hayati Yazıcı hep yanımızda oldu 

ve bizleri destekledi. Kendisine teşekkür ediyorum. 

Şimdi bu vesileyle kamuoyuna şunu da hatırlatmak isterim. Herkes bilmeli ki Oda ve Borsa Başkanları 

ücret-maaş almazlar. Kendi işlerine ayıracakları zamanı, temsil ettikleri şehirlerinin ve üyelerinin sorunları için 

harcarlar. İşte bu yüzden, aslında Benim Oda ve Borsa Başkanlarımın her biri hizmet ehlidir. Oturdukları 

koltukların hizmet aracı olduğunu bilir ve hep bu anlayışla çalışırlar. Çünkü biz öbür tarafta hesabın olduğunu 

biliriz. Bu camianın hizmet anlayışı, işte budur. 

Bu camianın mensupları, son yıllarda sağlanan siyasi ve ekonomik istikrarla, her yıl yeni başarılara imza 

attılar. Bu vesileyle, bunu bizlere sağlayan Başbakanımıza, ekonominin yönetimini hakkıyla üstlenen sayın Ali 

Babacan’a, Hayati Yazıcı, Zafer Çağlayan’a, Mehmet Şimşek’e, Nihat Ergün’e, Faruk Çelik’e ve Cevdet 

Yılmaz’a teşekkür ediyorum.  

-TOBB camiasının başardıkları  

Şimdi sadece geçtiğimiz yıl, bu camianın neler başardığına bir bakalım. Avrupa ekonomilerinin ardı 

ardına krize girdiği, Ortadoğu coğrafyasında ciddi siyasi çalkantıların olduğu bir dönemde, özel sektörümüzün 

tüketim ve yatırımıyla, Türkiye ekonomisi yüzde 8,5 oranında büyüdü.  
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Krizdeki Avrupa’da 5 milyon kişi işsiz kalırken, 2011 yılında özel sektör olarak biz kayıtlı çalışan sayımızı, 1 

milyon 62 bin kişi artırdık. Faal işyeri 

sayımız 109 bin artışla 1 milyon 398 

bine ulaştı. Özel sektörümüzün makine 

ve teçhizat yatırım harcamaları reel 

olarak yüzde 25 büyüdü ve 158 milyar 

lirayı geçti. İhracat yapan üye sayımız 

yüzde 8 artarak 54 bine, yaptığımız 

ihracat yüzde 18 artarak  135 milyar 

dolara ulaştı.  

Dikkatinizi çekerim, bunların hepsi 

tarihi rekor seviyelerdir. Özel sektör 

olarak, iş ve aş sağlamayı, yatırım 

yapmayı sürdüreceğiz. Avrupa yerinde 

sayarken, biz koşmaya devam edeceğiz. 

Nereden nereye geldiğimizi, hangi 

zorluklara rağmen neleri başardığımızı unutmayalım. Ama bunların daha da iyisini yapacak inanç ve azme 

sahip olduğumuzu da bilelim. Çünkü katetmemiz gereken daha çok yol var. Dünyanın en eski atasözlerinden 

biri ne diyor; “Roma bir günde kurulmadı”. Önemli olan ne yapacağını bilmek, hayal kurmak, hedef koymak, 

hedef doğrultusunda çalışmaktır.  

Biz 10 yıl sonra dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef verdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak istiyoruz. Bunun için her 

yıl 700 binden fazla istihdam sağlamalı, her yıl yüzde 7’nin üzerinde büyümeliyiz. O halde gelin, bu koşuya 

devam edelim.  

Koşalım ki, 10 yıl sonra bu salonda TOBB’un 70. yılı için biraraya gelenler, belki de bizim çocuklarımız, 

bizlerin başarılarını konuşsun, bizlerle gurur duysunlar. Bu ülkedeki tek bir ferdi dahi dışlamadan, refah ve 

huzuru birlikte tesis edelim. Bizler daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz, daha fazla yatırım, istihdam 

ve ihracat yapacağız. Bu millet bize güveniyor. Biz de milletimize güveniyoruz!  

Ancak, zaman rehavete kapılma zamanı değildir. İçerde cari açık kaynaklı riskler var. Dışarıdaysa 

Avrupa’da devam eden finansal kriz ve ekonomik durgunluk, bizi de olumsuz etkiliyor. Ortadoğu’da karışık 

ortam ve gerginlikler artarak sürüyor. İçinde bulunduğumuz coğrafya değişim sancısı çekiyor. Dolayısıyla bizi, 

ülkelerin çalkantılı sularda yol arayışında olduğu bir 2012 bekliyor. 

Bu yüzden, biz bu coğrafyada hem iktisadi, hem de siyasi açıdan güçlü olmaya mecburuz. Eksik kalan 

reformları tamamlamak, yapamadıklarımızı yapmak zorundayız. Hep söylüyoruz. Devletimizden tek isteğimiz, 

maç yaptığımız sahanın, rakiplerimizle eşit şartlara getirilmesi. Allah’ın izniyle, gerisini biz hallederiz! 

 

 -Yeni anayasa çalışmaları 

Daha zengin, daha mutlu, daha özgür bir Türkiye için, reformlara devam etmeliyiz. Bu reformların en 

büyüğü yeni bir anayasadır. Zira yeni bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Daha güçlü bir devletin ve 

daha müreffeh bir milletin yolu buradan geçiyor.  
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Anayasa sadece siyasi değil, aynı zamanda iktisadi bir meseledir. Anayasa kutup yıldızıdır. O yerinde 

durur, geri kalan her şey onun etrafında döner. Anayasamızı yenileyemezsek, olduğumuz yerde, orta gelir 

seviyesinde tıkanıp kalırız, bir üst lige çıkamayız. 

Bu işe katkı sağlamak için elimizi taşın altına 

koyduk. 22 sivil toplum ve meslek örgütüyle birlikte 

12 ilde Anayasa Vatandaş Toplantıları yaptık. Bunları 

gerçekleştirmemizi sağlayanlara sayın Meclis 

Başkanımız sayın Cemil Çiçek başta olmak üzere 

uzlaşma komisyonundaki dört siyasi partimizin 

temsilcilerine teşekkür ediyoruz.  

Aramızda işveren de vardı, işçi de vardı. 

Esnaf, memur, çiftçi, emekli de vardı. Menfaatlerimiz 

farklı, dünya görüşlerimiz farklı. Ama ülkemizin ve 

evlatlarımızın geleceği için bir araya geldik. Bu 

toplantılarda yeni Anayasa’ya olan ihtiyacı ve talebi 

gördük. Halkımızın büyük bir olgunlukla nasıl 

karşılıklı konuşabildiğini, konuştukça paylaşacak 

daha fazla ortak paydamızın olduğunu gördük. 

Çok açık söylüyorum, Milletin kendisi aynı masa etrafında olgunca konuşmayı ve uzlaşmayı 

başarıyorsa, onun vekilleri olan ve gücünü milletten alan siyasi partilerimiz de bunu başarır. Siyasetin itibarı 

için, siyaset kurumuna güven için, sorunların yegâne çözüm yerinin meclisimiz olduğunu göstermek için buna 

mecburuz. 

 

 Milletimiz aynı duygular etrafında kenetlenmiş durumda. Hz. Mevlana ne demişti; “Aynı dili konuşanlar 

değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır”. Gelin bu tabloyu Türkiye'de egemen kılalım. Şikâyet ettiğimiz birçok 

sorunu ortadan kaldıralım. 

1876’dan bu yana halkın müzakereye katıldığı bir anayasa yapma şansımız olmadı. Kimse halka 

güvenmedi, fikrini sormadı. Birilerinin sipariş ettiği metinler yazıldı. Şimdi ilk defa, milletimizin arzu, fikir ve 

birlikte yaşama iradesine dayanan, halkın iradesinin tezahürü olan bir anayasa hazırlanacak. Biz, seçkinlerin, 

muhtıraların, ara rejimlerin, darbelerin dayattığı değil, millet iradesine dayanan, mutabakatla hazırlanan bir 

anayasa istiyoruz! Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapımızın korunmasını istiyoruz. 

 

 Yeni Anayasanın temeli; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti olsun istiyoruz. Biz, 

vatandaşları arasında ayrım yapmayan, vatandaşına güvenen, vatandaşına hükmetmeyen bir devlet anlayışı 

istiyoruz. Biz, devletin vatandaşın efendisi değil, hizmetkârı olmasını istiyoruz. 

Yeni Anayasa’dan bir diğer beklentimiz de yönetimde istikrardır. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Ancak 

mevcut yönetim sistemi istikrarsızlık kaynağı olmaya aday. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız artık halk 

tarafından seçilecek.  

Anayasa vatandaş toplantılarında gördük ki, halkımız bu demokratik kazanımdan son derece memnun. 

Ancak, hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan halkın oyuna dayanacağı için, birlikte çalışmalarında sıkıntı 

yaşanabilir.  
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 İstikrarı güçlendirmek için, halkoyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanının ve Başbakanın yetkileri yeniden 

düzenlenmeli. Bunun nasıl yapılacağı, bu süreçte tartışılmalı. Bu konudaki düzenlemelerin yeni Anayasayla 

yapılması, Türkiye’nin geleceği için hayati önem taşıyor.  

-Halkın beklentisi adalet ve özgürlük 

Son yıllarda yargı sistemimizde birçok reform yapıldı. Fiziki ve teknik altyapıyı geliştiren pek çok adım 

atıldı. Bunları memnuniyetle takip ediyoruz. Ancak bütün bu yapılanlara rağmen daha atılacak önemli adımlar 

var. Zira Anayasa toplantılarında da gördük ki, halkın yeni Anayasa’dan hala en büyük beklentisi adalet ve 

özgürlüklerdir.  

Bu talep neyi kapsıyor; 

Bu talep giyim kuşamından, dilinden, inancından 

dolayı haksızlığa uğrayanların, sisteme,  

maaşını alamayan işçinin işverene, kobilerin bankalara, 

kamuda haksızlığa uğrayan vatandaşın bürokrata, 

hakkının yendiğine inanan mazlumun hukuk sistemine, 

ödediği verginin karşılığı hizmeti alamayan vatandaşın 

belediye ve kamuya ve geciken adalete yönelik  tüm 

sıkıntıları kapsıyor. 

Biz artık, işadamı da olsa, siyasetçi de olsa, sivil 

de olsa, bürokrat da olsa, yapanın yanına kar kalmadığı 

bir adalet sistemi istiyoruz. Biz artık, mazlumu ve 

güçsüzü koruyan, herkesin adaletinden emin olduğu, 

Allah’tan sonra gönül rahatlığıyla sığınacağımız bir yargı 

sistemi istiyoruz. 

Gökler ve yer ancak adaletle ayakta durur. 75 milyon olarak zihniyet devrimi yapıp, güçlüye 

dokunamayan, güçsüzü ezen, eski zihniyeti artık yıkmamız gerekiyor. O halde nefsimize değil, vicdanımıza 

kulak verelim. Komşumuzu öteki diye görmeyelim. Bizden farklı diye, kendi sesimiz dışındakilere sağır 

kesilmeyelim. Zira Yüce Allah, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak bahşetti.Birimizin ak dediğine diğerimiz 

hemen kara demesin. Gelin, ortak akılla ve istişare ederek, doğru yolu hep birlikte bulalım. 

İstişareyle çalıştığımız her alanda hızla yol aldık, başarı hikâyeleri yazdık. Ortak aklı ve istişareyi, son 

olarak, yeni yatırım teşvik sisteminde hayata geçirdik. 81 il’de ekonominin nabzını en iyi tutan Oda ve 

Borsalarımız, işin başında görüş ve önerilerini ilettiler.  

Hükümetimiz ve bürokrasi bunların büyük kısmını dikkate aldı. Bu vesileyle sayın Başbakanımıza ve 

Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ortak akıl ve istişareler sayesinde, önceki 3 sistemden daha sağlıklı ve 

kapsamlı bir model ortaya çıktı.  

Yeni yatırım teşvik sistemi sanayimizin teknolojik dönüşümüne ve bölgeler arasındaki gelişmişlik 

farklarının azaltılmasına yardımcı olacak. Ancak yatırım teşvik sisteminin yenilenmesi, yapısal reformların 

yerini tutmaz.  
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-İş ve yatırım ortamı geliştirilmeli 

Yapılan iyileştirmelere rağmen, iş ve yatırım ortamımız hala rakip ülkelerin gerisinde. İş yapma kolaylığı 

endeksinde 183 ülke arasında 71. sıradayız. 10 yıl sonra dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma 

hedefine inanıyorsak, içerdeki üretim maliyetlerini düşürmeli, iş ve yatırım ortamını geliştirmeliyiz. 

Bölgesel kalkınma ajanslarında özel sektör ikinci planda bırakılmamalı. Özel sektörün içinde olmadığı bir yapı, 

bürokratik bir kurum olmanın ötesine geçemez, başarılı olamaz. Sayın Başbakanım siz de takdir edersiniz ki, 

bürokratlarımız gittikleri illerde belirli bir süre için görev yapıyor. Yani ne ilin geçmişini hissedebiliyor, ne de 

projelerin öncesini ve sonrasını takip edebiliyor.  

Oysa Oda-Borsalarımız o şehrin hafızasıdır, asli unsurudur. 

Şehirlerini ve şehirleri için yapılan projeleri kendi işleri gibi sahiplenip, 

sonuna kadar takip ederler. İşte bu nedenle, yerel kalkınma projelerinin 

hayata geçirilmesi için çok önemsediğimiz Kalkınma Ajanslarımızda 

yerel aktörlere daha etkin rol verilmeli. Cari açık riskine karşı özellikle 3 

sektörümüze ayrı bir önem vermeliyiz. Hem dünya nüfusu devamlı 

artıyor, hem de gıdaya olan talep artıyor. Dolayısıyla tarım sektörü 

sadece geçim kaynağı değil, büyük bir kazanç kapısıdır. 

 

 Tarımsal ekonomi büyüklüğünde dünyada 7., tarımsal arazi 

büyüklüğünde 12. sıradayız. Konya büyüklüğündeki Hollanda’nın tarım 

ürünü ihracatı 80 milyar dolarsa, biz daha iyisini yapmalıyız. Ülkemiz 

tarımını geliştirmek için büyük çaba gösteren Tarım Bakanımız sayın 

Mehdi Eker’e yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz. 

Ticaret Borsalarımız da 100 yılı aşkın tarihiyle, ülkemizde tarımsal üretimin gelişmesinde önemli bir rol 

üstlenmiştir. Tarımsal piyasalar açısından devrim niteliğinde bir değişiklik olan, lisanslı depoculuk ve ürün 

ihtisas borsalarını, ticaret borsalarımızdan gelen bilgi, beceri ve birikimle birleştirirsek, tarımda çok daha hızlı 

gelişme sağlarız. 

Böyle bir deneyimi bir tarafa bırakıp, finansçıların baskın olacağı farklı bir yapılanmaya gidilmek 

istenmesini doğru bulmuyorum. Çünkü reel sektörün dışlandığı bir yapı, çiftçimize ve tüccarımıza zarar verir. 

Ülkemiz için stratejik önemdeki bir sektörümüz de turizmdir. Sadece istihdamda değil, hem sağladığı katma 

değer, hem de döviz kazandırma açısından turizm, altın değerindedir. Hükümetimizle istişare ederek hayata 

geçirdiğimiz katma değer vergisi indirimi, turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Teşekkür ediyoruz. 

 

 Diğer taraftan dış ticarette büyük hedeflerimiz var. Artan iş hacmini kaldıracak şekilde deniz taşımacılığı 

ve gemi inşa sanayimizi geliştirmeliyiz. Müteşebbislerimiz, başka ülkelerin devlet destekleri karşısında 

rekabette dezavantaj yaşıyor. Gelin bu sektörümüzü yalnız bırakmayalım.KOSGEB’i daha aktif hale getirerek 

Kobilerimiz ve esnafımıza destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Perakende sektöründe yaşanan kuralsızlık, 

ekonomide önemli bir adaletsizlik kaynağı olmaya devam ediyor.  

Ekonomiler modernleştikçe doğaldır ki gelenekselin yerine organize perakendecilik gelir. Ancak 

perakende sektörünü düzenleyen kuralların olmaması, esnafımızın nefesini kesiyor, Kobilerimizi ve 

sanayicimizi fasoncu hale getiriyor. Güçlü olanların, güçsüzlere kendi kurallarını dayattığı bir sisteme 

esnafımız, kobilerimiz, sanayicimiz daha ne kadar dayanacak? Biz, perakende yasasının çıkarılmasını 

bekliyoruz. 
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 Adil rekabetin olmadığı, girişimciliğin, markalaşmanın önünü tıkayan, tüketiciyi aldatan, zarara sokan bu 

adaletsiz yapı daha ne kadar sürecek? Üretenin hakkının teslim edilmesini istiyoruz! Adil rekabet istiyoruz. 

Kuralsız ve vicdansız işleyen bir piyasa ekonomisi istemiyoruz!  

-Adaletsizliğin kaynağı kayıtdışılık 

Yıllardır üzerinde durduğumuz bir adaletsizlik kaynağı da kayıtdışılık. Kayıtdışılık hem şirketlerimizin 

küçük kalmasına, hem de iş ahlakının bozulmasına yol açıyor. Biz, kayıtdışılık yüzünden hesabını veremeyen, 

hesap veremediği için de hesap soramayan, defolu bir toplum olmak istemiyoruz.  

Hükümetimizin vergi ve istihdam yüklerini azalt ması, çok olumlu sonuçlar verdi. İş dünyamız adına teşekkür 

ediyoruz. Bunlara devam edelim. İstihdam maliyetleri düştükçe, kayıtlı çalışan sayısı artıyor. Vergi ve sigorta 

primini aksatmamış olanları ödüllendirecek bir sistemi de, artık hayata geçirelim. 

İşgücü piyasamıza esneklik kazandıralım, vergi sistemini 

yeniley elim. Mevzuat basit ve net olsun ki, bürokratların keyfi 

yorumuna muhtaç kalmayalım. Gelin, üreten, alın teri döken 

müteşebbisleri, bürokrasinin insafına bırakmayalım.  

Müteşebbisimiz sınır ve mekân tanımıyor. Dünyaya 

açılıyor. Hem malını satıyor, hem yatırım yapıyor, hem de 

ülkemizi tanıtıyor. Girişimcilerimizin itibarı, ülkemizin itibarıdır. 

Başarıları, ülkemizin başarısıdır. Tüm yetkililerimizden rica 

ediyoruz. Gelin, onlara daha fazla yardımcı olalım.  

Başbakanımız talimat vermişti. Oda ve Borsa Başkanlarımız 

ile başarılı işadamlarımıza yeşil pasaport verecek çalışmalar 

yapıldı. Ancak bunları hayata geçiremedik. Elinde yeşil pasaportu olan zihniyet önümüze duvarlar ördü. Kendi 

ayağımıza pranga vurdurmayalım. Ülkemizi sadece bürokratlarımız değil, iş adamlarımızın da temsil ettiğini 

unutmayalım.  

Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biriyiz. Ama dünya ihracat liginde ilk 30 içinde bile değiliz. Çünkü 

Anadolu’yu gümrük birliği içine sokamadık. Rekabetçi olmak istiyorsak, sanayileşmeyi Anadolu’ya yaymak 

istiyorsak, lojistik altyapımızı güçlendirmeliyiz. 500 milyar dolarlık ihracat hedefini mümkün kılacak lojistik 

altyapımız, limanlarımız olmalı.  

Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükleri, rekabet gücümüzü azaltıyor, kayıtdışılığı teşvik ediyor. Enerjiyle 

ilgili yüksek vergileri kademeli olarak azaltalım. Sanayicilerimizin yurtdışı taşımacılık maliyetlerine navlun 

desteği sağlayalım. İhracatımız, yurtdışı yatırımlarımız ve yurtdışı müteahhitlik sektörümüz için, Eximbank’ı 

güçlendirmeye devam edelim.  

-Duble yollar ve artan yatırımlar Türkiye’nin çehresini değiştirdi 

Son yıllarda duble yollar ile hava ve demir yollarındaki artan yatırımlar ülkemizin çehresini değiştiriyor. 

Göreve geldiğinden itibaren bu yatırımlar için büyük emek veren Bakanımız sayın Binali Yıldırım’a teşekkür 

ediyoruz. Bundan sonra demiryolu yük taşımacılığı alanındaki kamu yatırımlarını daha da artıralım. Özellikle 

de demiryollarını OSB’lere ve lojistik merkezlerine ulaştıralım. 

Rize-Mardin hattını birleştiren Ovit tüneliyle Karadeniz Ortadoğu’ya bağlanıyor. Gaziantep, Maraş ve 

Güneydoğu Anadolu’yu İskenderun limanına bağlayacak ve dünyaya açacak Amanos tüneli projesi de yatırım 



 

13 
 

programına alındı. Sayın Başbakanım, bu dev projeleri hayata geçirdiğiniz için, size ve hükümetinize tüm 

camiam adına teşekkür ediyorum.  

Mecliste iktidar ve 

muhalefet partilerimiz 

örnek bir uyumla, devrim 

niteliğinde yeni bir 

ticaret kanunu çıkardı. 

Üç siyasi partimizin de 

genel başkanlarına ve 

bu süreçte büyük 

emekleri olan 

Bakanlarımız sayın Ali 

Babacan’a, Hayati 

Yazıcı’ya ve Sadullah 

Ergin’e teşekkür 

ediyorum. 

Anadolu’da pek çok şehirde yeni Ticaret Kanunu’nu anlatıp görüşleri, önerileri ve sıkıntıları sayın Bakanımızla 

birlikte topladık. Şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi temel ilkelere dokunmadan, kanundaki sorunları ve aşırıya 

varan cezaları düzeltmeliyiz. 

Sayın Başbakanımıza ve Bakanlarımıza, iş dünyamızca dile getirilen değişiklik taleplerini dikkate alarak, 

revizyon çalışmalarını başlatmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüccar ve sanayicilerimizin yasaya 

uyumlarını kolaylaştıracak düzeltmelerin yapılarak, bu yasanın planlandığı gibi Temmuz ayında yürürlüğe 

girmeli.  

 

 Sayın Başbakanım,Son günlerde iç piyasada önemli bir sıkıntı yaşanıyor. Karşılıksız çıkan çeklerde 

hapis cezasının kaldırılmasını destekledik. Ama buna paralel şekilde, yeni bir kontrol mekanizması 

kurulmasına ihtiyaç olduğunu da vurguladık.  

Ne yazık ki böyle bir sistem kurulmadan bu düzenleme başlatıldı. İlk 4 ayda karşılıksız çıkan çek sayısı 

yüzde 44 arttı. Bankalar müşterisine kredi verirken sicilini görüyor, buna göre karar veriyor. O halde alın teriyle 

çalışan, ticaret yapan tüccarımız, sanayicimiz de müşterisinin sicilini neden görmesin? 

Biz bununla ilgili bir çalışma hazırladık. Hem çek alanı, hem de çek verenin mahremiyetini koruyan bir 

sistem önerdik. İş hayatında daha fazla mağduriyete yol açmamak için, böyle bir sistemi kamu idaresiyle 

birlikte biran önce hayata geçirmeliyiz. 

Maliye Bakanlığımızın e-haciz uygulaması da kobilerimizi mağdur ediyor. Bir sabah kalkıp bütün banka 

hesaplarının bloke edildiğini, ödemelerinizi yapamadığınızı, aslında ticari yasaklı hale geldiğinizi bir düşünün. 

Bunu ancak yaşayan bilir. 

Öte yandan Adalet Bakanlığımız, ev eşyalarına hacizi kaldıran yeni ve çağdaş bir düzenleme yapıyor. 

İnsanlarımızın böyle bir utancı yaşamaması için bu doğru bir adımdır. Bu düzenleme geciktikçe, yasa 

çıkmadan ev eşyası haciz talepleri artıyor. Giderek daha fazla aile mağdur hale geliyor. Meclisimizin yasayı en 

kısa sürede hayata geçirmesi sosyal bir yaranın büyümesini engelleyecektir.  
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Bir başka yakın tehlike, yurtiçi tasarruflardaki azalmadır. Bankalardaki mevduatın krediye dönüşüm 

oranı yüzde 100’e ulaştı. Eğer tasarrufları artırmazsak, önümüzdeki dönemde reel sektöre finansman bulmak 

daha zor ve maliyetli hale gelecek. Hükümetimizin tasarrufu teşvik edecek önlemleri bu açıdan isabetlidir.  

 

 -Anadolu sermayesine engel çıkarılmasın 

Buradan bankaların bazılarını da uyarmak istiyorum. Özellikle son dönemde Anadolu’dan ve Kobilerden 

bankalara yönelik eleştiriler artmaya başladı. Kobilere ağır kredi şartları uyguluyorsunuz. Anadolu’dan gelen 

talepleri oyalıyorsunuz. Hatta vicdansızca davranıyorsunuz.  

Bu yaklaşımı kabul etmiyorum. Türkiye ekonomisinin değişimine ve gelişimine öncülük eden Anadolu 

sermayesine engel çıkarmayın. Kamu idaremizi, haksız ve vicdansız duruş sergileyen bankalar için ciddi ve 

somut önlem almaya çağırıyorum.  

Sayın Başbakanım,Eğitim alanında önemli bir mesafe kat ettik. Ancak eğitimin kalitesinde hala almamız 

gereken mesafe var. Matematikte, fen’de, yabancı dilde OECD ülkeleri içinde bizim çocuklarımız hep son 

sıralarda.  

 

 Her yıl sistem 

değiştirmekten içeriği 

düzeltmeye zaman bulamazsak, 

korkarım ki cari açığın yanına bir 

de beşeri sermaye açığını 

eklemiş olacağız. İşte bu 

nedenle eğitim alanında sıkça 

yapılan değişikliklere değil, 

kalıcı reformlara ihtiyaç var.  

Eğitim özgürlüğü de bu 

reformların önemli bir parçası. 

Bu çerçevede, dini eğitimle ilgili 

kısıtlamaların kaldırılmasını 

doğru buluyor ve teşekkür 

ediyorum. Çok açık ifade 

ediyorum: Aileler çocuklarına dini eğitim vermek istiyorlarsa bunun önü açık olmalı. İsteyen çocuğuna dini 

eğitim verir, isteyen vermez. Zira ana-babanın çocuk üzerinde hakkı var. 

Ancak eğitim sisteminin mesleki ve teknik eğitim alanı ne yazık ki yine zayıf kaldı. Mesleki eğitim 

sistemimizi geliştirmeye ve piyasanın taleplerine duyarlı hale getirmeye devam etmeliyiz. 

Ticaret ve sanayi odalarımıza, mesleki eğitim konusunda, daha aktif roller vermeliyiz. Öte yandan kızlarımızın 

eğitimine daha fazla önem vermeli, kadın girişimcilerimizi desteklemeliyiz. Bu salondaki babalara 

sesleniyorum. Çocuklarınız arasında ayrım yapmayın. Erkek çocuklarınızı işinizin başına geçirmek için nasıl 

uğraşıyorsanız, kızlarınız için de aynı çabayı gösterin. 

-AB süreci 
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AB süreci, Türkiye’nin çağdaşlaşmasına yardımcı oluyor. Ülkemizin toplumsal kamplaşmalardan 

uzaklaşıp, istikrar ve demokrasiyi geliştirmesinin en önemli aracı AB’dir. Bununla birlikte tüccar ve 

sanayicilerimize haksız ve adaletsiz bir şekilde uygulanan vize ve taşıma kotaları konularındaki mücadelemizi 

de sürdüreceğiz. 

Gümrük birliği sistemi sanayicimizin önünü açtı. Ama 3. ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmalarının 

mevcut uygulaması bizim aleyhimize. AB’nin serbest ticaret anlaşmalarından dışlanmış durumdayız. Bu yapıyı 

mutlaka değiştirmeliyiz. 

Öte yandan AB hedefini unutan kamuoyuna 

tekrar hatırlatmak istiyorum. AB liderlerinin 

vizyonsuzluğu ve önyargılı yaklaşımları, bizi tam 

üyelik hedefimizden ve bunun için gerekli reformları 

yapma irademizden geri döndüremez.  

 

 Dünya siyaseti ve ekonomisi büyük bir 

değişim geçiriyor. Şimdi bunun sancıları yaşanıyor. 

Bu yeni döneme hazır olan milletler 21.asrın hakim 

gücü olacak. Bu mücadelede bizim en büyük 

hazinemiz ve gücümüz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur. Bizi hedeflerimize götürecek bu gönül 

birlikteliğidir.  

Tüm yüreğimle inanıyorum ki, yarın Türkiye daha zengin olacak. Daha gelişmiş olacak. Daha hakça 

bölüşecek. Türkiye yarın, bugünden daha özgür, daha demokratik olacak. Çocuklarımız bizden daha mutlu 

olacak. Çünkü Allah zenginliğimizi yerin altından çıkarılacak kaynaklara değil, alın terimize, teşebbüs 

gücümüze bağlamış. Dünyanın bu zor coğrafyasında sadece biz bin yıldır ayakta duruyoruz. 

Hedefimiz dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak. Hedefimiz güçlü ekonomisi ve kaliteli 

demokrasisi ile dünyanın hayranlıkla izlediği lider ülke olmak. 365 Oda ve Borsasıyla, 1 milyon 420 bin 

üyesiyle TOBB camiası, bu hedeflerin etrafında kenetlendi.  

Bu coğrafyada bizim farkımız, güçlü, çalışkan, üretken, dış dünyaya açık bir “girişimci orta sınıf”a sahip 

olmamız. Bu muazzam beşeri güç, milletimizin ana omurgasını teşkil ediyor. Yardımlaşmayı, kültürü, 

medeniyeti, üretimi bu insanlar sahipleniyor. 

Eline çantasını alan, dünyayı dolaşmaya çıkıyor. Kendine bu derecede güvenen insanların, ihlaslı 

oldukları müddetçe, başarılı olmamaları için hiçbir sebep yok. Ekonomi politikalarımız, onları cesaretlendirmeli, 

yüreklendirmeli. Açtıkları ufuklara ulaşabilmeleri için, önlerindeki engelleri kaldırmalı. Böylelikle rekabet 

güçlerini arttırmalı.  

Çağımızın fatihleri kimdir, biliyor musunuz? Bu salonu dolduran sizlersiniz. Sizler atalarımız gibi gittiğiniz 

yeri sadece ticaretle değil, ahlaklı duruş ve güven veren kişiliğinizle fethediyorsunuz. Sizler Türkiye’nin 

geleceğinin teminatısınız. Bu camia daha güçlü bir Türkiye için, her türlü zorluğa göğüs germesini bilen, 

inançla ve sabırla çalışan insanların ocağıdır.  

İşte 81 ilden genç girişimcilerimiz; hep daha yeninin, hep daha iyinin peşinde koşan genç beyinler 

burada. İşte 81 ilden kadın girişimcilerimiz; ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden kahraman kadınlarımız 
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burada. İşte 81 ilden tüccar ve sanayicilerimiz; sadece kendi sofrasına değil, herkesin sofrasına ekmek 

getirenler burada.  

Ve şehirleri için, üyeleri için alın teri döken Oda-Borsa Başkanlarım burada. Sizler toplumun kanaat 

önderlerisiniz. Ülkemizi dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline sizler getirdiniz. Paradan para kazanarak 

değil, yatırımla, üretimle ve ihracatla yaptınız.  

Alın teri ile akıl terini 

birleştirerek, helal kaz ancın 

peşinden koşarak yaptınız. 

Anadolu’nun değerlerini küresel 

pazarlara taşıyarak yaptınız. Ben, 

helal rızık kazanan ve kazandığını 

yatırım için, istihdam için harcayan, 

bu ülkenin her karışında alın teri 

olan, bu salonu dolduran sizleri bir 

kez daha kutluyorum. 

 

 Sizler; Ay yıldızlı 

bayrağımızı dünyanın dört 

bucağında dalgalandıran 

Türkiye’nin gururu 

müteşebbislerisiniz! Allah 

gönlümüzü zengin, emeğim izi ve 

kazancımızı bereketli, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın. 

Üstadın dediği gibi, Tohum saç, bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın! Hey gidi 

küheylan, koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!  

Yolumuz açık olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun.” 

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise 

Türkiye'de ilk kez oyunu artırarak üçüncü kez 

iktidara gelmiş bir parti olduklarını belirterek, 

''Elde ettiğimiz başarı bizi Allah korusun kibre, 

şımarıklığa, gurura, tepeden bakmaya, 

rehavete sevk edecek bir başarı değildir. Tam 

tersine biz çalışarak, inanarak, milletimize 

güvenerek bu yolda sizlerle, bu yolda 

milletimizle yürüyerek bu günlere geldik'' dedi.  

 

 Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği'nin (TOBB) 67. Genel Kurulu'nda, 

TOBB'a Türk ekonomisine verdiği eşsiz 

katkılardan dolayı teşekkür etti.  
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TOBB'un, yeni anayasa ile ilgili çalışmalarını da takdirle, dikkatle izlediğini söyleyen Erdoğan, samimi 

katkılardan ve çabalardan dolayı kutladı.  

Başbakanlığı süresince, TOBB'un genel kurullarına katılmaya büyük özen gösterdiğini, reel sektörün 

kalbinin bu salonda attığını bildiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye ekonomisinin, neredeyse bir bütün olarak 

coşkusuyla, başarılarıyla, sevinçleriyle aynı zamanda eksiklikleriyle ve sorunlarıyla bu genel kurula yansıdığını, 

ekonomide ve diğer alanlardaki yalın, somut ve gerçek fotoğrafının bu genel kurullarda çekildiğini anlattı.  

 

 İktidarda oldukları 9,5 yıl boyunca TOBB 

ile samimi, başarılı ve herkese örnek teşkil 

edecek bir koordinasyon ve işbirliği içinde 

çalıştıklarını, bundan sonra da bu şekilde 

çalışmaya devam edeceklerine inandığını dile 

getiren Erdoğan, hükümet olarak Türkiye'nin 

ekonomik sorunlarına daima gerçekçi 

yaklaştıklarını, ekonominin gerçeklerinden 

kopuk bir pembe tablo çizmenin, herkes için 

yanıltıcı ve aldatıcı olacağını bildiklerini söyledi.  

Erdoğan, ''Sorunları duymayan, 

görmeyen, sorun yokmuş gibi davranan, 

sorunları gerçek sahipleriyle istişare etmeyen bir 

hükümetin hizmet, politika üretemeyeceğine, 

Türkiye'yi büyütemeyeceğine inandık ve 

inanıyoruz'' dedi. Türkiye'de ilk kez oyunu 

artırarak üçüncü kez iktidara gelmiş bir parti 

olduklarını hatırlatan Erdoğan, ''Elde ettiğimiz 

başarı bizi Allah korusun kibre, şımarıklığa, gurura, tepeden bakmaya, rehavete sevk edecek bir başarı 

değildir. Tam tersine biz çalışarak, inanarak, milletimize güvenerek bu yolda sizlerle, bu yolda milletimizle 

yürüyerek bugünlere geldik' ' diye konuştu.  

Üçüncü iktidar dönemlerinde de hizmetle, eserle dolu dolu bir sürecin yaşandığını ifade eden Erdoğan, 

üçüncü hizmet dönemlerinde de hiçbir alanda geri adım atmadan, hiçbir alanda rehavete kapılmadan ileriye 

doğru yürümeye, hatta koşmaya devam edeceklerini kaydetti.  

Başbakan Erdoğan, 9,5 yıl boyunca sorunları birlikte tespit ettiklerini, birlikte çözümler ürettiklerini 

belirterek, şöyle konuştu: ''Ben bu yolda, TOBB'un değerli mensuplarıyla yürüyor olmaktan gerçekten büyük 

memnuniyet duyuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de 2023 hedeflerini yakalamak üzere, hep birlikte 

olmaya, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başlattığımız reformları birlikte tamamlayacağız, yeni reformların 

hazırlıklarını yapacak, bu reformları birlikte hayata geçireceğiz. Ortaya sorunlar çıkarsa geçmişte olduğu gibi 

yine birlikte bu sorunların üzerine gidecek ve beraber çözeceğiz."  

-Yatırımlara devam 

Belki bu salondaki herkes, belki çocuklarımız, torunlarımız bisiklete binmiştir ve bunun bir araç olduğunu 

hepimiz biliriz. Pedalı çevirdiğimiz, direksiyonu kontrol ettiğimiz sürece, frenlerimiz sağlam olduğu sürece, iki 

teker üzerinde kalır ve ilerleriz. Ama pedalı çevirmeyi bıraktığımız anda bisiklet durmaya başlar ve ardından 
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dengesini kaybeder ve devrilirsiniz. Son 9,5 yıl, sürekli pedal çevirmenin bizim için ne kadar hayati olduğunu 

gösterdi. Avrupa krizde, pedal çevirmiyor, yatırımları durdu. Dünya aynı şekilde, ama onların durduğu yerde 

biz yatırımlarımıza devam ettik. Gerek altyapıda gerek üst yapıda. Girişimcilerimize de 'sakın durmayın, 

yatırımlarınıza devam edin' dedik. Devam edenler başarıyı artırmaya devam ettiler, ama duranlar şu anda 

sıkıntıdalar.  

 

 Geçmişte dönem dönem bunları yaşadık. Kimi zaman ülkede pedal çevrilmez oldu. Kimi zaman 

direksiyon kontrolü kaybedildi. Kimi zaman frenler tutmadı, bisiklet duvara tosladı. Ciddi manada enerji, nakit 

kaybı yaşadık. Ülkenin durduğu, durakladığı, mola verdiği dönemlerde yarıştan, rekabetten ciddi şekilde geride 

kaldık. Bizim bugün artık böyle bir lüksümüz yok. Biz hem geçmişin o kayıplarını telafi etmek hem de bununla 

yetinmeyip önümüzdekileri geçmek zorundayız. Hepimiz böyle bir güce, yeteneğe birikime, tecrübeye sahip 

olduğumuzu biliyoruz. Bugün hamd olsun Türkiye artık kendisine güveniyor, kendisine inanıyor. Türkiye bugün 

başardıklarıyla övünmek yerine çok daha fazlasını başaracağına yürekten inanıyor. Demokrasi pedalını 9,5 yıl 

boyunca olduğu gibi bugün ve bundan sonra da asla yavaşlatmadan çevirmek zorundayız. Türkiye'nin itici 

gücü demokrasidir. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan, büyütecek olan, 2023 hedeflerine ulaştıracak olan hiç 

kuşkusuz tıkır tıkır işleyen, kusursuz işleyen, ileri standartlarda işleyen bir demokrasidir.'' 

Başbakan Erdoğan, demokrasi kesintiye uğradığınd a, birilerinin bundan çıkar sağladığını, demokrasinin 

kesintiye uğramasından rant elde edenler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Antidemokratik dönemlerde 

işini büyütenler, kazancını artıranlar, 

işleri ciddi manada tıkırında olanlar oldu. 

Ama bu bir avuç seçkin büyürken, bu bir 

avuç seçkinin işleri tıkırında gide rken, 

Türkiye'de geriye kalanların tamamı 

yoksullaştı, işsiz kaldı, çarklar durdu, 

kepenkler kapandı. Gazetelerde çarşaf 

çarşaf hatırlayın belli markalar 

karalanırken, bazı imtiyazlılar pazarda 

rakipsiz kaldılar, tek kaldılar, tekel 

oldular. Bakın şurası çok ama çok 

enteresandır; 28 Şubat döneminde bazı 

sivil toplum kurulularının yöneticileri de 

yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa, 

antidemokratik girişimlere maalesef 

aleni destek vermiştir. Düşünebiliyor 

musunuz, dönemin en soldaki işçi 

örgütüyle, en büyük işveren örgütü 

hiçbir konuda anlaşamazken, 

uzlaşamazken o dönemin hükümetine, 

Meclisi'ne karşı işbirliği, ittifak yapmıştır. 

Örgütler böyle bir tavır takınırken gerek 

28 Şubat'ın olduğu yıllarda gerek 

arkasından gelen tarihimizin en büyük krizlerinde faturayı ödeyen TOBB'un mensupları, üyeleri olmuştur, 

işçiler, esnaf, memurlar, işveren olmuştur.'' Erdoğan, 2000 ve 2001 krizlerinde Türkiye'nin varını, yoğunu her 

şeyini, hatta geleceğe dair ümitlerini kaybettiğini, o krizlerden doğan faturayı kendi iktidarları döneminde de 
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ödediklerini, yapılan borçlanmaların daha 2010'da tamamlandığını anlattı. O dönemdeki bankaların 

durumlarından örnek veren Erdoğan, ''Koskoca Ziraat Bankası'nın hali neydi- Halk Bankası'nın, Vakıfbank'ın 

hali neydi- Özel bankalara girmeyeceğim. Ancak şu anda bu bankalarımız hamd olsun Avrupa'daki bankalarla 

yarışıyorlar ve örnek gösteriliyorlar'' dedi. İktidara geldiklerinde 2002'de devletin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu 

olduğunu, 9,5 yılda bu borcu ödeyerek artık 2 milyar doların altına indirdiklerini anlatan Erdoğan, ''Size müjdeyi 

veriyorum. 23,5 milyar dolar olan borç artık şu anda 1,9 milyar dolar. Bu çok önemli. 1,9 milyar dolar ve biz IMF 

ile 4 yılı aşkın süredir stand-by anlaşması yapmıyoruz'' diye konuştu. 

-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör sorunun çözümü için Parlamento'da ve parlamento 

dışında komisyon kurulması gerektiğini belirterek, ''Biz terörle müzakere eden, müzakereyi savunan bir parti 

değiliz. Terörle müzakere eden, toplumsal uzlaşmanın ne olduğunu zaten bilemez. Ülkemizde analar 

ağlamasın deniyorsa bizim bulduğumuz yolla analar ağlamaz. Herkes, her siyasal parti elini taşın altına 

koyacak'' diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 67. Genel Kurulu'nda, salonda bulunanlardan 

kendilerine ''Recep Tayyip 

Erdoğan'ı eleştirirsem başıma 

bir şey gelir mi?'' ve ''Ben 

telefonda konuşurken acaba 

telefonum dinleniyor mu?'' 

sorularını sormalarını istedi. 

Kılıçdaroğlu, bu iki kaygının 

ülkede demokrasinin kalitesini 

ortaya koyduğunu ileri sürdü. 

Yeni anayasa 

çalışmalarına değinen 

Kılıçdaroğlu, herkesin daha 

özgür bir anayasadan yana 

olduğunu vurguladı. Çalışma 

kapsamında parlamentoda kurulan Uzlaşma Komisyonu'na üye vererek katkıda bulunduklarını ve bu üyelerin 

alanlarında uzman kişiler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, daha kaliteli bir demokrasi için yalnızca anayasa 

değişikliğinin yeterli olmadığını, mevcut yasaların da düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. 

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: 

''Biz, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şu teklifi yaptık, yeni bir anayasa yapalım eyvallah itirazımız yok ama 

bu ülkede darbe hukuku aynen yürürlükte. 12 Eylül darbesinin çıkardığı, yaptığı yasalar yürürlükte. Gelin bu 

yasaları değiştirelim. Nedir bu yasalar? Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili yasa, siyasi partiler yasası, 

seçim yasası, yargıçların bağımsızlığıyla ilgili yasalar gelin bunları değiştirelim. Bunun için anayasa 

değişikliğine gerek yok. 

Bunları süratli şekilde hayata geçiririz ve gerçekten demokratik bir ülkeyi sağlarız. Bize ne söylendi 

'bunlara gerek yoktur' dendi. Eğer siz, darbe hukukunu değiştirmek istemiyorsanız, darbe hukukundan 

yararlanıyorsanız darbecilerin ortağısınız bunun başka izahı yok.'' 
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-Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın işadamlarına yeşil 

pasaport verilmesi konusunda bir çalışma yapılması için kendisine talimat verdiğini belirterek, ''Bu konudaki 

çalışmayı hızlandıracağız, ama ölçüsü şu olacak; 

ihracat büyüklüğü konusunda bir rakam ortaya 

koyacağız, belli ihracat büyüklüğü olan işadamlarına 

yeşil pasaport verilmesini sağlayacağız'' dedi. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 67'inci 

genel kurulunda konuşan Bakan Yazıcı, hükümet 

olarak hem ekonomik hem de sosyal alanlarda en ileri 

modelleri geliştirip uyguladıklarını söyledi. 

İnsan merkezli ekonomi politikasının, özellikle son 

yıllarda birçok ülkenin krizle sarsılığı ortamda 

Türkiye'yi dünyanın en saygın ülkelerinden biri 

durumuna getirdiğini kaydeden Yazıcı, Türkiye'nin 

makro ekonomik istikrarı yakaladığını ifade etti.Türkiye'nin ekonomik büyümesinin rekorlar kırdığını, kişi başı 

milli gelirin çok ciddi oranlarda arttığını, işsizlikte, cari açıkla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini 

kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı, ''Bu başarı çiftçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın, işadamımızın, yani 

hepimizin başarısıdır'' dedi. 

 

 -Yeni teşvik sistemi- 

Yeni teşvik programının 5 Nisan 2012 tarihinde açıklandığını hatırlatan Yazıcı, teşvik sisteminde KDV 

istisnasından, vergi indirimlerine, sigorta primi işveren desteğinden yatırım yeri ve faiz desteğine kadar çok 

detaylı destek unsurlarının yer aldığını kaydetti. 

Geçen sene Türkiye'de 100 dolarlık bir imalat için 43 dolarlık ara malı ithal edilmesi gerektiğini söyleyen 

Yazıcı, bunun da ekonomi büyüdükçe ithalatın artmasına, dolayısıyla cari açığın daha da büyümesine neden 

olduğunu ifade etti. 

-133 borsa elektronik ortamda takip edilebilmeli- 

Konuşmasında TOBB Başkanından bir ricası bulunduğunu da belirten Yazıcı, 133 borsanın bütün 

faaliyetlerinin elektronik ortamda takip edilmesine imkan sağlayacak bir projenin hayata geçirilmesi gerektiğini 

söyledi. 

 

 Akaryakıt, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile ilgili çalışmalara da oda ve borsalardan destek isteyen 

Yazıcı, ''Sadece destek değil bu işin içinde olmanızı istiyorum. Çünkü bu alan ekonominin bütün alanlarına 

zarar veriyor'' diye konuştu. 

Yeşil pasaport konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bir talep verdiğini ve bu 

konudaki çalışmaları hızlandıracaklarını bildiren Gümrük ve Ticaret Bakanı, ''Ama ölçüsü şu olacak, ihracat 

büyüklüğünü dikkate alacağız. İhracat büyüklüğü konusunda bir rakam ortaya koyacağız, belli ihracat 

büyüklüğü olan işadamlarına yeşil pasaport verilmesini sağlayacağız'' dedi. 
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-MHP Genel Başkan Yardımcısı Bal-  

Genel kurulda konuşan MHP Genel Başkan 

Yardımcısı Faruk Bal da 1990'lı yıllardan itibaren dünya tek 

kutuplu hale gelmeye başladıktan sonra Türkiye etrafında 

''mor, turuncu'' gibi çok renkli devrimler yapıldığını, 

Türkiye'nin de böyle bir devrime mahkum edilebileceğini 

söyledi.Yeni anayasa çalışmaları konusunda da 

değerlendirmelerde bulunan Bal, 2007 yılında ortaya çıkan 

anayasa tartışmalarından sonra MHP olarak ciddi bir 

çalışma yaptıklarını ve son 30 yılda dünyadaki bütün 

anayasa değişikliklerini incelediklerini kaydetti. 

Afrika'dan Finlandiya'ya, İspanya'dan Portekiz'e 

kadar bütün anayasa değişikliklerini incelediklerini 

vurgulayan Bal, ''İkinci olarak Türkiye'nin Osmanlı'dan 

itibaren anayasa çalışmalarını inceledik, buna göre de yol haritamızı belirledik. Bu kapsam içerisinde Türkiye 

Cumhuriyeti'nin her ferdinin, diline, dinine, cinsiyetine, siyasetine bakılmaksızın insanlık değerlerinin geliştirmiş 

olduğu hürriyetlerden ve özgürlüklerden, haklardan yararlanması en tabii hakkıdır. Bunun anayasaya 

yerleştirilmesi gerekmektedir'' dedi. 

 

 -TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun kapanış konuşması 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul sonrasında 

yaptığı kapanış konuşmasında, ''İnsanlara faydalı olabiliyorsak, bir kişiye iş ve aş sağlayabiliyorsak, yapmış 

olduğumuz müdahalelerle bir kişinin dükkanını, tezgahını açık 

tutabiliyorsak ne mutlu bize'' dedi. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un 67. Genel Kurulu'nun 

kapanışında yaptığı konuşmada, bir genel kurulu daha başarıyla 

bitirdiklerini belirterek, destek verenlere teşekkür etti. Geride 

kalan yılın başarılı geçmesinde birlik ve beraberliğin önemini 

vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ''Sizler ve bizler, hep beraber bir birlik 

ve beraberlik içerisinde kardeşlik havasında bu başarıları elde 

ettik'' diye konuştu.  

Önümüzdeki bir yıllık süreçte de yönetim kurulu olarak 

temsil ettikleri kitleye hizmet etmeyi amaçladıklarını dile getiren 

Hisarcıklıoğlu, Birlik olarak parayla pulla yapılmayacak işleri 

yaptıklarını ifade etti. 

 

''İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır'' anlayışına sahip 

olduklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, ''İnsanlara faydalı 

olabiliyorsak, bir kişiye iş ve aş sağlayabiliyorsak, yapmış olduğumuz müdahalelerle bir kişinin dükkanını, 

tezgahını açık tutabiliyorsak ne mutlu bize'' ifadesini kullandı. Kaynak:http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=520&lst=MansetListesi 

21.05.2012 
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YENİ TEŞVİK PAKETİ  
YÜRÜLÜĞE GİRDİ  

 Yeni teşvik paketi olarak da bilinen “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki” Bakanlar Kurulu kararı, 

Resmi Gazete'nin 19 Haziran 

sayısında yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 

 Buna göre, karar 

kapsamında yer alan 

desteklerin uygulanması 

açısından iller, sosyo-

ekonomik gelişmişlik 

seviyeleri dikkate alınarak altı 

bölgeye ayrıldı.  

 Yeni teşvik paketine 

göre, sabit yatırım tutarı 1 ve 

2'inci bölgede olan asgari 1 

milyon lira, diğer 4 bölgede 

ise asgari 500 bin lira olan 

yatırımlar bölge ayrımı 

yapılmaksızın KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği (6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) ve 

sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için) teşviklerinden yararlandırılabilecek. 

 Bölgesel teşvik uygulamalarında iller itibarıyla bazı sektörlere, ilin bulunduğu bölgedeki şartları 

sağlamaları halinde, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi 

desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği (3, 4, 5 ve 6'ncı bölgelerdeki yatırımlar için), gelir vergisi stopajı ve 

sigorta primi destekleri (her ikisi de 6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) sağlanacak. 

 Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon lira ile 1 milyar lira arasında değişen ve aralarında rafine edilmiş 

petrol ürünleri imalatı, kimyasal madde ve 

ürünlerin imalatı, motorlu kara taşıtları 

imalatı gibi büyük ölçekli yatırımlar faiz 

desteği dışındaki diğer teşviklerden 

yararlanabilecek. 

 Kararda belirtilen kriterleri sağlayan 

stratejik yatırımlar bölge farkı 

gözetilmeksizin teşviklerin tamamından 

faydalanabilecek.  

 Finansal kiralama yöntemiyle 

yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya 

konu makine ve teçhizata ait toplam 

tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 

asgari 200 bin lira olması gerekecek. 
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 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların 

(marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini 

aşamayacak. 

 

 Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticari araç 

yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların 

ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi 

Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulacak. 

 Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri 

kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemeyecek. 

 Otomobil ithalatı -  

 Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yılda 

100 bin adet üretim kapasiteli yeni bir yatırım yapılması 

veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yılda 

100 bin adet üretecek şekilde artırılması halinde, teşvik 

belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 20'sinin 

gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde 

olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın 

yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden otomobil 

ithaline izin verilebilecek. 

 Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen 

toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin 

yüzde 15'ini aşamayacak. 

 Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de 

yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde 

15'i kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil 

üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil 

kapasitesi dikkate alınacak) söz konusu segmentlerden 

ilave otomobil ithaline izin verilebilecek. 

 KDV istisnası- 

 Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında 

yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV'den istisna edilebilecek. 

 

 Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile 

makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de 

uygulanacak. 

 

 Sabit yatırım tutarı 500 milyon liranın üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat 

harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecek. 
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 Faiz desteği Talep edilmesi halinde, bölgesel 

teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile Ar-Ge 

ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden 

yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak 

en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik 

belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine 

kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar 

payının puan bazında belli kısımları Ekonomi 

Bakanlığı'nca da uygun görülmesi halinde azami ilk 

beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından 

karşılanabilecek. 

 

 Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 

yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz 

desteği tutarları 3, 4, 5 ve 6'ncı bölgelerde sırasıyla 500 bin, 600 bin, 700 bin ve 900 bin lirayı geçemeyecek. 

 

 

 Faiz desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 500 bin lira, stratejik 

yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde 5'ini aşmamak kaydıyla 50 milyon liradan fazla olamayacak. 

 

 Sigorta primi işveren hissesi desteği 

 Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen 

yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla komple yeni 

yatırımlarda, teşvik belgesi kapsam ında gerçekleşen yatırımla sağlanan, diğer yatırım cinslerinde, yatırımın 

tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik 

taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik 

Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında 

gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari 

ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. 

 Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, bölge ayrımı yapılmaksızın sabit 

yatırım tutarının yüzde 15'ini geçemeyecek. Kaynak: www.hürriyet.com.tr   

20.06.2012 
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TMSF  
TOPRAK FABRİKALARINI HALİS TOPRAK A  

DEVİR PROTOKOLÜNÜ İMZALADI.  

 Halis Toprak ve Toprak Ailesi 1056 gün sonra yeniden şirketlerinin yönetimini devralıyor.. 

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 
ile Toprak Grubu şirketleri arasında, grubun 
TMSF’ye olan borçlarının ödenmesine yönelik 
olarak protokol imzalandığı bildirildi.  

 TMSF’den yapılan açıklamaya göre, 
TMSF ile 30 Kasım 2001 tarihinde Fon’a 
devredilen Toprakbank’ın hakim ortağı Toprak 
Grubu şirketleri ile Halis Toprak, Ahmet Toprak 
ve Mehmet Toprak arasında, grubun Fon’a 
olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak 
protokol imzalandı. 

 Toprak Grubu’nun, TMSF’ye olan 
borçları bir kısım taşınmazların ayni tahsilat 
yoluyla Fon tarafından devralınması suretiyle 
tasfiye edildi. Açıklamada, TMSF’nin kendisine kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, kamu 
alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve Fon’a devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari seviyelere 
indirilmesi prensibiyle çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Kaynaklara göre, TMSF ile Toprak Grubu karşılıklı 
davalardan vazgeçerek el sıkıştı.  

 Toprak Grubu’ndan bilgi veren kaynaklar, “Gayrimenkuller karşılığı borçlarımızı ödemiş olduk ve TMSF 
ile helalleştik. El konulan şirketleri de TMSF’den geri alacağız” dedi. Buna göre Toprak Grubu’nun 21 sanayi 
tesisinin yönetimi 29 Haziran 2012 tarihinde, 1.056 gün sonra tekrar Halis Toprak’ın Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nda Toprak Ailesi’ne geçecek. 

 TMSF ile Toprak Grubu arasında 10 yılı aşan sorunda ilk protokol 18 Aralık 2004’te, ikincisi 6 Şubat 
2008’de imzalanmıştı. Fon Ağustos 2009’da ise Toprak Grubu’nun şirketlerine el koymuştu. Toprak Grubu 
buna karşılık yüzlerce dava açmıştı.  

 Gelinen noktada davalar sürmesine karşın iki taraf da bunlardan feragat ederek anlaşma yolunu seçmiş 
oldu.  
 
 Toprak Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, TMSF yönetimi altında Toprak Grubu’na ait 22 sanayi 
tesisinden sadece bir tanesi olan Toprak İzolasyon Fabrikası bir Alman firmasına satıldı. Geriye kalan 
21 sanayi tesisi halen Toprak Grubu’na ait ve bu sanayi tesislerinin büyük bir kısmında üretim faaliyet 
yapılamıyor.  
 
 Açıklamada, “Toprak Grubu’nun hedefi ülkemizin milli serveti olan bu tesisleri en kısa süre içinde tekrar 
faaliyete geçirip, ilaveten 7 bin 500 kişiye yeniden iş imkanı sağlamaktır” denildi. 27.06.2012 Kaynak: 
http://haber.gazetevatan.com/tmsf-toprak-grubu-sirketlerini-devrediyor/460584/2/Ekonomi 
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GİRİŞİMCİLER SERTİFİKA PROGRAMI  
 
 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
TÜBİTAK arasında hazırlanan protokol gereği Milli 
Eğitim Bakanlığı Organizasyonunda yürütülen 
Girişimcilik Semineri Bozüyük Programı Bozüyük 
Ticaret ve Sanayi sponsorluğunda gerçekleştirildi.  
 
 Program sonunda Bozüyük Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen Tören ile katılımcı 
Öğretmenlere Sertifikaları takdim edildi.  
 
 29.06.2012 Cuma günü saat:11.30 da Bozüyük 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen ve 
20 öğretmenin katıldığı Genç Girişimciler Sertifika 
Töreni programına, Belediye Başkan Yardımcısı 
Sn:Oğuz SERTLER, Odamızı Temsilen Odamız 

Genel Sekreteri Sn: Bedri ÖZTÜRK ,Okul Müdürü Sn:Metin ERDİK ile usta öğretici Sn:Celali YILMAZ ve 
Kursiyer olarak da Bozüyük'teki Meslek Liselerinin Öğretmenleri katıldı. 
 Düzenlenen programın ardından Bozüyük TSO adına açıklamada bulunan Genel Sekreter Bedri 
ÖZTÜRK Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusuna başta TOBB olmak üzere tüm 
camiada ve Bozüyük TSO da büyük önem verildiği bu anlamda TOBB organizasyonunda Ülke çapında TOBB 
Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının oluşturulduğunu söyledi.  
 ÖZTÜRK Yine bu Seminer Programı ile Öğretmenlerimizin Girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmaları 
ve önümüzdeki günlerde açılacak yeni eğitim programları ile de bu bilgilerini sınıflarında öğrencileri ile 
paylaşacakları ve bölgemizde Girişimcilik Kültürünün gelişmesi konusunda büyük katkıları olacağını ifade 
etmiştir.  
 Bozüyük TSO olarak bu tip organizasyonlara yakın ilgi gösterdiklerini belirten ÖZTÜRK Sertifika alan 
Öğretmenleri tebrik etmiş bu ve benzeri Organizasyonların Bozüyük TSO olarak desteklenmeye devam 
edileceğini belirtmiştir. 02.07.2012 

BOZÜYÜK  
TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN  

YARDIMA MUHTAÇ 800 AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI 

 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 
organizasyonunda her yıl olduğu gibi bu yıl da 800 aileye Ramazan ayı dolayısı ile 
gıda paketi yardımı yapıldı.  

Oda tarafından daha önceki yıllarda da olduğu gibi geleneksel hale gelen 
gıda paketi yardım çalışmaları bu yıl da yapıldı.  

Oda Meclisi Üyelerimizin bizzat iştirakleri ve İlçemizde bulunan 7 ayrı 
mahalle muhtarlığından alınan listeler ile toplam 800 yardıma muhtaç aileye 
ulaştırılmak üzere gıda yardımı yapıldı.  

Yardım çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın; Habib ESEL bu ve buna benzer 
yardım faaliyetlerinin daha önceki yıllarda da gerçekleştirildiğini dile getirdi.  

ESEL; yardım çalışmaları sırasında ihtiyaç sahibi ailelerin bizzat Oda Meclisi Üyeleri ve Mahalle 
Muhtarları tarafından titizlikle tespit edildiğini ve buna benzer yardımların önümüzdeki yıllarda da devam 
edeceğini sözlerine ekledi.07.08.2012 
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İSTANBUL SANAYİ ODASI  
500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE  

ODAMIZA KAYITLI 13 FİRMA YER ALDI. 
        

           Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 13 Firma 

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı “Türkiye’nin 500 

büyük Sanayi Kuruluşu 2010 Yılı Rapor u” İlk 500 sıralaması 

içerisinde yer aldı. 

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) “Türkiye'nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 2011 Yılı Raporu”nda ilk sırayı, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Türkiye Petrol Rafinerileri 
A.Ş. (TÜPRAŞ) aldı. 

TÜPRAŞ, 2011 yılında 27 milyar 409 milyon 868 bin 901 liralık net üretimden satışla birinci oldu. 

İstanbul Sanayi Odası İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan İlk Üç Firma ve Bozüyük 

Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı Firmalar(*)Listesi  

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU - 2012 

BOZÜYÜK TSO DA KAYDI BULUNAN FİRMALAR LİSTESİ 

500 

Kuruluşlar 

Bağlı Kamu Özel Üretimden 
Satışlar (Net) Sıra No Bulunduğu Sıra No Sıra No 

2011 2010 Oda / Kamu 
  

(TL) 

1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kocaeli - 1 27.409.868.901 

2 3 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul - 2 8.533.757.811 

3 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. İstanbul - 3 7.357.961.625 

73 74 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 67 838.058.699 

80 66 C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 74 795.143.811 

143 126 Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. İstanbul - 135 523.166.980 

152 150 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 144 470.593.106 

213 199 Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 204 359.353.661 

246 396 Demirer Kablo Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Bilecik - 237 312.639.910 

247 274 Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul - 238 312.272.736 

292 327 Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 282 273.840.249 

304 436 
Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler 
San. ve Tic. A.Ş. 

İstanbul - 294 257.863.844 

342 284 Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 332 231.703.525 

420 418 Ertaş Metal San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 410 186.747.570 

468 - Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 456 168.680.969 

496 - Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 483 162.043.796 
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TÜPRAŞ'ı 2. sırada 8.533.757.811 TL Ford Ototmotiv Sanayi A.Ş. izledi.., yine bu yıl 3. sırada bir özel 
sektör kuruluşu olan Oyak - Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 7.357.961.625 TL sı ile yer aldı.  

Firmaların 2011 yılı Bilançolarında belirttikleri Üretimden Net Satış rakamları üzerinden yapılan sıralama 
sonucunda Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı 13 Firma İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralamasında 
yukarıdaki şekilde yer aldı. 

 İstanbul Sanayi Odası İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan İlk Üç Firma ve Bozüyük 
Ticaret ve Sanayi Odasında Merkez Kaydı, Şube ve/veya Fabrika Tesis kaydı bulunan Firmalar(*)Listesi 
yukarıda verilmiştir.  

Başta Ülkemiz Ekonomisi olmak üzere, Kentimiz ve Bölgemiz Ekonomik Kalkınması ve İstihdamına olan 

çok büyük katkıları sebebi ile gurur duyduğumuz Firmalarımıza Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası adına 

teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.  

10.08.2012 

2012 YILINDE GERÇEKLEŞECEK OLAN  
AR-GE PROJE PAZARI ETKİNLİKLERİ YAPILDI 

 
6-7 Ocak 2009 tarihleri arasında ilki düzenlenen ESİNKAP 

Proje Pazarı'nın, 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde ikincisi ve 10-11 
Mayıs 2011'de de üçüncüsü ve 29 Şubat 2012 tarihinde 
dördüncüsü ve son olarak 31 Mayıs 2012 tarihinde beşincisi 
gerçekleştirildi. 

 
2012 yılında yapılacak Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri; farklı bir 

anlayışta üç ayrı tarihte, üç farklı sektörde gerçekleştirilecektir. 

Buna göre;  Ulaşım Sistemleri 29 Şubat 2012 (gerçekleşti),  

Bilişim - Yazılım 31 Mayıs 2012 (gerçekleşti), Seramik, Cam ve 

Pişmiş Kil 17 Ekim 2012 tarihlerinde üç ayrı proje pazarı etkinliği 

düzenlenmesi öngörülmüştür. Etkinlik Anadolu Üniversitesi 

Kongre Merkezinde gerçekleşecektir.  

 
 Ekim ayında 6. sı düzenlenecek olan Eskişehir Sanayi 
Odası (ESO) ve Bursa – Eskişehir – Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA) ortaklığı ile yürütülecek olup TÜBİTAK, TTGV Anadolu 
Üniversitesi ve KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Ar–Ge 
çalışmaları sırasında söz konusu kurumlardan destek almak 
isteyenleri bilgilendirmek için adı geçen kurumların temsilcileri, 
verilen desteklerin tanıtımını etkinlik sırasında kendi stantlarında 
yapacaklardır. 
 
 Projelerin tanıtımı, etkinlik boyunca salonlardaki sunumlar ve fuaye alanında projecilerin, 
araştırmacıların, sanayicilerin ve yatırımcıların birebir görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecektir. 

14.08.2012 
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TOBB  
ODA BORSA BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI 

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILDI 
 

TOBB Oda / Borsa Başkanları İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapıldı. Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Habib ESEL katıldı. 

 
365 oda/borsa başkanı ile biraraya 

gelen Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı 
konuşmasına, güçlünün haklı olduğu değil, 
haklının güçlü olduğu bir dünya istediklerini 
belirterek başladı. 

 
 Her alanda birlik ve beraberlik 
vurgusu yapan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafyada bir istikrar adası olarak 

görüldüğünü söyledi. “Her tarafımızda ateş varken Türkiye’yi istikrar adası olarak tutmak istemeyenler var” 
diyen Hisarcıklıoğlu, birlikte rahmet ve bereketi sağlayabilirlerse Türkiye’nin kazanacağını ifade etti.  
 
 Hisarcıklıoğlu, “en kötü günlerde, bizim hasletimiz bir ve beraber olmak. Ancak iyi günlerde de bir ve 
beraber olmalıyız” dedi. 
 
 Son günlerde komşu ülkelerde yaşanan olayları da değerlendiren Hisarcıklıoğlu, “Bizi de tuzağa çekmek 
istiyorlar” diyerek şunları söyledi: “Huzur olmadan ticaret, ticaret olmadan zenginlik olmaz. Zenginliği toplumun 
en alt noktalarına kadar yaymak istiyorsak huzurumuzu bozmak isteyenlere müsaade etmemeliyiz”. 
 
 -Ekonomik büyüme 
 
 2012 yılı ekonomik gelişmeleri de değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2012 ilk çeyreği itibariyle 
büyümenin yüzde 3,2 olduğunu, bu büyümede dış ticaretin rol oynadığını söyledi. 
 
 Bu yıl büyümenin yüzde 4’ün altında kalacak gibi gözüktüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları 
kaydetti: “bunun altında, Batı Avrupa’daki ekonomik krizin Türkiye’ye yansımaması için ekonomi yönetimi 
tarafından ekonominin soğutulmak istemesi yatıyor. Ama bunun Türkiye’ye ters bir etkisi, Türkiye yüzde 5 
büyürse işsizlik sayısında azalma yapmamış olur. İşsiz sayımızı azaltabilmek için yüzde 5’in üzerinde 
büyümeliyiz. Geçen yıl Türkiye yüzde 8,5 büyürken tarihi bir rekor kırdık. 1 milyon 700 bin işçiye istihdam 
sağladık. Bugüne kadar tarihimizde olmamış bir şey yaptık. Bunun 1 milyon 100 bini resmi rakamlara yansımış 
durumda. Bu Türk özel sektörünün kayıt altına girerek büyüdüğünün bir göstergesidir”. 
 
 Hisarcıklıoğlu, bankacılık sektörüne eleştirilerde de bulundu. 
 
 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak büyük çalışmalara imza attıklarını, Türk Ticaret Kanunu’nda 
yapılan değişiklikler, Anayasa Platformu toplantıları, UMEM Beceri’10 projesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nin bunlardan bazıları olduğunu ifade etti. 
Kaynak: http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=1697&lst=MansetListesi 

14.08.2012 
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BOZÜYÜK TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
HABİB ESEL KALP KRİZİ GEÇİRDİ 

 
 Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Sn:Habib ESEL Kalp 
Krizi Geçirdi. 
 
 27 Ağustos 2012 tarihinde şiddetli göğüs ağrısı 
şikayeti ile İzmir Karşıyaka Medikal Park hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Habib ESEL anjiyo oldu.  
 
 Anjiyonun ardından başarılı bir operasyon ile Habip 
ESEL'in kalp kapakçığı ve kalbi besleyen bir adet damarı 
değiştirildi. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. 
  
 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası adına Başkanımız 
Habip Esel’e acil şifalar diliyor, Ailesine.., Yakınlarına ve 
Camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

27.08.2012 

TOBB TARAFINDAN ÜYELERİMİZE GÖNDERİLEN  
FAALİYET KODLARI YAZILARI İLE İLGİLİ 

DUYURU  

 
 19.01.2055 tarihli ve 2705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Odalarda/Ticaret Borsalarında 
Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliklerin 03.06.2012 tarihli ve 
29312 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan değişik Geçici 3. Maddeleri 
uyarınca, Birliğimize bağlı oda/borsa üyelerinin faaliyet kodlarını ve buna 
bağlı olarak meslek gruplarını belirleme görevi Birliğimize verilmiştir.  
 
 Bu çerçevede Birliğimizce belirlenen faaliyet kodlarının üyelere tebliğ 
edilmesi işlemlerine başlanılmıştır Üyelerin kendilerine tebliğ edilen faaliyet 
kodlarına yapacakları itirazlarda; 
 
• Odadan/Borsadan veya Birliğimizin http://www.tobb.org.tr/faaliyet web adresinden temin edilerek 
doldurulacak “Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu” ile itiraz yapılacaktır. Bu form doldurulmadan ve bu 
formdaki bilgileri içermeyen itirazlar kabul edilmeyecektir. 
 
• İtirazın, faaliyet kodunun üyeye tebliğinden itibaren on günlük süre içinde Birliğimizin evrak kaydına girmesi 
zorunludur. Bu süreyi aştıktan sonra posta ile veya şahsen Birliğimize ulaştırılan itirazlar kabul edilmeyecektir. 
 
• Faksla ve e-posta ile gelen itirazlar işleme konulmayacaktır. 
 
• İadeli taahhütlü posta ile yapılan itirazlarda, itiraz süresinin hesabında postaya verilme tarihi esas alınacaktır. 
 
• İtirazlarda, ekte sunulan/web sitesinde yer alan formun ekine; 
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• İtiraz Başvuru Formunu imzalayan firma yetkilisine/yetkililerine ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı 
sureti, 
 
• İtiraz süresi içinde Gelir İdaresi Başkanlığına düzeltme beyannamesi verilerek faaliyet kodunun değiştirilmesi 
halinde, bu değişikliği tevsik eden belge eklenecektir. Bu ekleri havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. 
 
• Oda üyelerinin itiraz başvuru formlarında SMMM/YMM imza, kaşe ve mührünün yer alması zorunludur. Buna 
havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. 
 
• Yapılacak itirazlar hakkındaki soruları cevaplamak üzere 444 62 63 numarasından ulaşılacak bir çağrı 
merkezi bulunmaktadır.  
 

BEBKA 'DAN 
KÜMELENME TOPLANTISI 

 
 BEBKA tarafından Bilecik’te gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik’te faaliyette bulunan sanayi kuruluşlarının 
kümelenmesi ele alındı. Toplantıya Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen Oda Genel Sekreteri Bedri 
ÖZTÜRK katıldı.  

 
 Bilecik’teki sanayi kuruluşlarının temsilcileri 
başta olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşlarından da yetkililerin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Bilecik İl 
Genel Meclisi Başkanı Hasan Hüseyin Çelik yaptı. 
Toplantıda daha sonra konuşan Planlama, 
Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Jülide 
Alan kümelenme hakkında genel bilgiler vererek 
dünyadaki kümelenme örneklerine değindi. 
 
 Bilecik İl Genel Meclisi toplantı salonunda 
gerçekleştirile n toplantıda BEBKA Uzmanı Yasin 
Dalgıç da Bilecik özelinde kümelenme analizleri ile 
ortaya çıkan sonuçlara ilişkin bilgi verdi. 

 
 Katılımcılar TR 41 bölgesi ve Bilecik özelinde hangi sektörlerde Kümelenme faaliyetlerinin 
yürütülebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundular.  
 
 Bu konuda Oda Genel Sekreteri ÖZTÜRK Bilecik özelinde doğal olarak Mermer Sektörünün 
Kümelendiğini bu oluşumun daha profesyonelce Kümelenme mantığı çerçevesinde geliştirilebileceğine dikkat 
çekmiştir.  
 
 Yine ÖZTÜRK değerlendirmelerinde Bursa ' da iki büyük Otomobil Şirketinin Faaliyet gösterdiğini ifade 
ederek TR 41 bölgesinde ve Bilecik te Otomotiv Yan Sanayi şeklinde faaliyet gösterecek işletmeler için 
Kümelenme çalışması yapılabileceğini ve Bilecik özelinde de özellikle Kiraz Karpuz gibi tarımsal üretime 
yönelik faaliyetlerde de kümelenme çalışmaları üzerinde durulabileceğini belirtmiştir.  
 
 Çalıştay, katılımcıların Bilecik’teki kümelenme potansiyeli olan sektörler hakkında görüşlerinin 
alınmasının ardından sona erdi. 

24.05.2012 
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BOZÜYÜK TSO 
"BÜLTEN DEĞERLENDİRME ANKETİ" 

    

 Aşağıda bulunan bülten değerlendirme anketini doldurmanız bizim açımızdan çok önemlidir. Gelecek 
sayılardaki bültenlerimizin daha etkin, daha güzel  ve sizlerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi elbette ki 
sizlerin değerli görüş ve önerileri sayesinde olacaktır.  
 
 Lütfen anketimizi doldurduktan sonra arka sayfadaki bilgilerinizi de güncelleyerek Odamıza 
iletiniz. 
 

1- Bültenimizin Sayfa Sayısı Sizce Yeterli mi ?  

Kesinlikle Evet (    )        Evet (    )         Fikrim Yok (    )        Hayır (    )       Kesinlikle Hayır (     ) 

2- Bültenimizin Dizaynı Yeterli mi ? 

Kesinlikle Evet (    )        Evet (    )         Fikrim Yok (    )        Hayır (    )       Kesinlikle Hayır (     ) 

3- Bültenimizin Görselliği Yeterli mi ? 

Kesinlikle Evet (    )        Evet (    )         Fikrim Yok (    )        Hayır (    )       Kesinlikle Hayır (     ) 

4- Bültenimiz Yaptığımız Etkinlikleri Yeterince Yansıtıyor mu ? 

Kesinlikle Evet (    )        Evet (    )         Fikrim Yok (    )        Hayır (    )       Kesinlikle Hayır (     ) 

5- Bültenimiz Sizlerin İhtiyaçlarına Cevap Veriyor mu ? 

Kesinlikle Evet (    )        Evet (    )         Fikrim Yok (    )        Hayır (    )       Kesinlikle Hayır (     ) 

6- Bültenimizin Odamızın Etkinliklerinden Başka Ne Gibi Bilgileri İçermesini İstersiniz ? 

Genel Ekonomi (    )      Spor (    )        İlçemizin Yerel Haberleri  (    )       Köşe Yazıları      (     ) 

7- Bültenimizin 4 Ayda Bir Çıkması Sizce Yeterli mi ? 

Kesinlikle Evet (    )        Evet (    )         Fikrim Yok (    )        Hayır (    )       Kesinlikle Hayır (     ) 

8- Bültenimizin Ebatları Sizce Yeterli mi ? 

Çok Büyük (    )           Büyük   (    )            Normal  (    )        Küçük  (    )    Çok Küçük           (    ) 

9- Bültenimizin Kağıt Kalitesi Sizce Yeterli mi ? 

Kesinlikle Evet (    )        Evet(    )         Fikrim Yok (    )        Hayır (    )       Kesinlikle Hayır (     ) 

10-Bültenimizde Reklam Sayfalarına Yer Verilmesini İster misiniz? 

Kesinlikle Evet (    )        Evet (    )         Fikrim Yok (    )        Hayır (    )       Kesinlikle Hayır (     ) 

 
GÖRÜŞ ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELERİNİZ:....................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................. 
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BOZÜYÜK TSO 
"İLETİŞİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME FORMU" 

 

 Sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz amacıyla güncel İletişim bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız. 
Firmanıza ait aşağıda verilen iletişim bilgilerinizin doldurarak bozuyuk@bozuyuktso.org.tr, 
ticaretodasi@hotmail.com , sanayiodasi@hotmail.com adreslerine veya 0 228 314 29 20 numaralı fax aracılığı 
ile Odamıza iletilmesi halinde en kısa sürede kayıtlarımızdaki bilgileriniz güncellenecektir. 
 

 Saygılarımızla.  
 

Firma / Kurum Bilgileri 

Ünvanı / Ad - Soyad : 

Adresi    : 

Telefon   : 

Fax   : 

GSM   : 

E-Posta   : 

Web   : 

Vergi Numarası  : 

Çalışan Sayısı  : 

Esas Faaliyet Konusu : 

Yetkili Bilgileri 

Adı   : 

Soyadı   : 

Görevi   : 

 
GÖRÜŞ ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELERİNİZ:....................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................  
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BBBOOOZZZÜÜÜYYYÜÜÜKKK   TTTİİİCCCAAARRREEETTT   VVVEEE   SSSAAANNNAAAYYYİİİ   OOODDDAAASSSIII   

222000111222   YYYIIILLLIII   ÜÜÜYYYEEE   MMMEEEMMMNNNUUUNNNİİİYYYEEETTT   AAANNNKKKEEETTTİİİ   SSSOOONNNUUUÇÇÇLLLAAARRRIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 

BBBOOOZZZÜÜÜYYYÜÜÜKKK   TTTİİİCCCAAARRREEETTT   VVVEEE   SSSAAANNNAAAYYYİİİ   OOODDDAAASSSIII   

222000111222   YYYIIILLLIII   ÜÜÜYYYEEE   MMMEEEMMMNNNUUUNNNİİİYYYEEETTT   AAANNNKKKEEETTTİİİ   SSSOOONNNUUUÇÇÇLLLAAARRRIII  
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BBBOOOZZZÜÜÜYYYÜÜÜKKK   TTTİİİCCCAAARRREEETTT   VVVEEE   SSSAAANNNAAAYYYİİİ   OOODDDAAASSSIII   

222000111222   YYYIIILLLIII   EEEĞĞĞİİİTTTİİİMMM   DDDAAANNNIIIŞŞŞMMMAAANNNLLLIIIKKK   İİİHHHTTTİİİYYYAAAÇÇÇ   TTTEEESSSPPPİİİTTT   AAANNNKKKEEETTTİİİ   

SSSOOONNNUUUÇÇÇLLLAAARRRIII  
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KALKINMA GÖSTERGELERİ İLE  

TR41 BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK BÖLGESİ 
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 Bozüyük merkezinde bulunan Bozüyük Kasımpaşa Camisi’ni Sadrazam Kasım Paşa 

1525-1528 yıllarında Mimar Sinan’a yaptırmıştır. 

 Klasik Osmanlı mimarisinde tek kubbeli camiler gurubu içerisindeki cami, kare planlı 

olup üzeri çokgen kasnaklı, pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. Kesme taştan beden duvarları 

iki kademe halinde yükselmekte silmeli bir saçak kısmı ile son bulmaktadır. Kuzey kısmında 

dört sütunun taşıdığı, çokgen kasnaklı üç kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır.  

 

  




