
 

 

 

 

 

 

  
 Bozüyük 

TSO, TOBB Oda ve 
Borsalar 

Akreditasyon Eğitim 
ve Denetimlerini 
tamamladı ve tam 
not alarak Akredite 
Oda olmaya hak 
kazandı.  
 

Bölgesinde 
Kalkınmanın öncüsü 
ve örnek bir kurum 
olan Bozüyük TSO 
kalitesini ve hizmet 

anlayışını 
belgeleyerek 5 
yıldızlı odalar 
arasına ismini 
yazdırdı. Bozüyük 
TSO TOBB "Türkiye 
Odalar ve Borsalar 

Birliği Bünyesinde bulunan 365 Oda ve Borsa arasında 88. Sırada Akreditasyon Kalite Programına dahil oldu. 
 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Avrupa standartlarında hizmet veren Oda ve Borsaların almaya hak 
kazandığı Akreditasyon belgelerinin sertifika töreni gerçekleştirildi.  
 

 20 Mart Salı günü, Ankara’da TOBB Birlik Binasında gerçekleştirilen törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete Oda ve Borsaların Başkan ve 
Yöneticileri ile çok sayıda misafir katıldı.  
 

 Bozüyük TSO yu temsilen törene Meclis Başkanı Osman TEKELİ , Yönetim Kurulu Başkanı Habib ESEL, 
Yönetim Krl. Bşk. Yrd. Fahri TUNCA, Yönetim Krl. Sayman Üye Buğra LEVENT ve Genel Sekreterimiz Bedri ÖZTÜRK 
katıldılar.  (Devamı 2'de) 
  

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
"5 YILDIZLI HİZMET"  
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 Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Akreditasyon projesi ile amaçlarının Oda ve Borsaların kapasite ve 
hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirterek, “Akredite olmak demek, bugün Avrupa’da bir oda üyelerine, iş 
dünyasına hangi hizmeti sunuyorsa Bizim Oda/Borsamız da o hizmetin aynısını sunuyor demek. AB Odaları 
hangi standartlarda hizmet veriyorsa, o standartlarda hizmet veriyor demek. 

  Yani bu, kalitenin ve hizmet anlayışının belgesidir. Akreditasyon Sertifikası’na sahip olan Oda veya 
Borsa, üyelerine 5 yıldızlı hizmet veriyor, müşteri memnuniyetine göre çalışıyor demektir. 5 yıldızlı iş 
yapıyorsunuz, ama bunu duyurmuyorsunuz. Bu olmaz! O yüzden, lütfen bu belgeyi saklamayın. Tam tersine 
Oda ve Borsanızın en görünür yerine gururla asın. Binalarınızın girişine Akredite olduğunuza ilişkin tabelayı 
koyun. Bunu meclislerinizde, meslek komitelerinizde anlatın. İlinizin basın organlarında anlatın. İlinizdeki STK’ 
larla paylaşın’’diye konuştu.  
 
 TOBB Birlik Merkezi’nde düzenlenen 
törende, VII. dönemde akredite olarak “5 yıldızlı 
hizmet” yarışına katılan 15 oda /borsa daha 
sertifika ve plaketlerini aldı. 
 
 VII. Dönemde akredite olan ve içerisinde 
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasının da yer aldığı 
oda ve borsalar şöyle: Akhisar TSO, Aliağa TO, 
Bozüyük TSO, Burdur TSO, Çaycuma TSO, 
Eskişehir TO, Edirne TB, Gaziantep TB, Ilgın TB, 
Karaman TSO, Karapınar TSO, Nazilli TO, Nizip 
TO, Ordu TB ve Zonguldak TSO. 
 
 Sertifika töreninin ardından Program TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU'nun daveti üzerine programda 
hazır bulunan Oda ve Borsaların Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları ile yapılan toplantı ile son 
buldu.20.03.2012 

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
"5 YILDIZLI HİZMET"  

SERTİFİKASINI ALARAK  AKREDİTE OLDU
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YENİ TEŞVİK PAKETİ TOBB'DA GÖRÜŞÜLDÜ 
ODAMIZ ADINA YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ  

SAYIN HABİB ESEL KATILDI 
 
 Yeni teşvik sisteminin ayrıntıları TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımıyla TOBB’da oda ve borsa başkanlarına tanıtıldı. Yapılan toplantıya Bozüyük 
Ticaret ve Sanayi Odasını Temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Habib ESEL katıldı. 
 
 Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, ortaklık kurarak 
yatırım yapan firmalara ilave teşviklerin verilmesinin, devrim 
niteliğinde bir anlayış değişikliği olduğunu söyledi” 
 
 Hisarcıklıoğlu, “Bizim kültürümüzde çok önemli bir söz 
var: ‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır’. Yıllardır 
şunu söylüyorum. Ülkemizde yatırımcının en önemli sorunu 
sermaye eksikliğidir. Aynı sektörde ayrı ayrı iş yapıp rekabet 
içinde boğulmak yerine, bir araya gelerek ortaklık kurmak, 
hem verimliliği artıracak, hemde yurtdışındaki rakiplerimizle 
rekabet edebilmemizi sağlayacaktır. Şimdi Hükümetimiz bu 
konuda önemli bir kapı açtı. Özel sektör olarak biz de 
üzerimize düşeni yapmalı, ‘küçük olsun, benim olsun’ 
anlayışını artık terk etmeliyiz. Artık firmalarımız büyük 
oynamanın önemini anlamak zorundadır” diye konuştu. 
 
 TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yeni teşvik sistemini oda / 
borsa başkanlarına anlattı. Söz konusu toplantıda, oda / borsa 
başkanları da Yeni Teşvik Sistemi hakkında görüş ve 
önerilerini paylaştı. 
 
 Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Bakan Çağlayan’a, Türk özel sektörüne ve 
girişimcilere verdiği destekten ötürü teşekkür etti. 
 
 Türkiye’nin 2011 yılını yüzde 8,5’luk rekor bir büyüme ile kapattığını hatırlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Çin ve Arjantin’den sonra dünyada en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduk. Bunu da Türk özel 
sektörü yaptı. Özel tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeye katkısı yüzde 9,5. Kamu harcama ve 
yatırımlarının katkısı ise binde 4’te kaldı. Dış ticaretin de büyümeye olumsuz etkisi azalmaya başladı. 2011’in 
ilk 9 ayında dış ticaretimiz büyümeyi yüzde 3,1 daraltırken, 2011 genelinde dış ticaretin daraltıcı etkisi yüzde 
1,4’e geriledi.  
 2012’in ilk çeyreğindeki rekor ihracat düzeylerini de dikkate aldığımızda dış ticaretin 2012’de büyümeye 
olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Milli gelirimiz tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 772 milyar dolara, kişi 
başı gelirimiz 10 bin 444 dolara ulaştı. Bu süreçte sanayi sektörümüz de %9 oranında büyüyerek, ekonominin 
itici gücü oldu” değerlendirmesinde bulundu. 
 
 -Başarı hikayesi nasıl yazıldı? 
 
 Bu başarı hikayesinin nasıl yazıldığına dikkat etmek gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bir yanda 
batımızdaki Avrupa’da büyük bir ekonomik kriz yaşandığına, Avrupa Birliği ekonomileri küçülürken, AB 
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vatandaşlarının hayat standartlarının düştüğüne, öbür taraftan da güneyimizdeki ülkelerin siyasi sorunlarla 
boğuştuğuna ve yeni bir sistem kurmanın sancılarını yaşadıklarına dikkat çekti. 

 
 Türkiye’nin, bu ateş çemberinin tam 
ortasında yoluna devam etiğini bildiren TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “ Türk özel 
sektörü üretiyor, istihdam sağlıyor, büyüyor, 
büyütüyor. Ben buradan tüm özel sektörümüze, 
sanayicilerimize, şirketlerimize teşekkür 
ediyorum. Büyük emek ve alın teri harcayan 
çalışanlarımıza, işçilerimize huzurlarınızda 
şükranlarımı sunuyorum. İnanın her birine tek 
tek madalya taksak yeridir” dedi. 
 
 -“İllerinizin, ilçelerinizin bu teşvikten 
yararlanmasını sağlayın” 
 
 Başbakan Erdoğan’ın duyurduğu teşvik 
mekanizmasının büyük önem taşıdığını 

vurgulayan Hisarcıklıoğlu oda ve borsa 
başkanlarına hitaben şöyle konuştu: “Emeklerimizin takdir edildiğinin, devletimizin Türk özel sektörünün 
arkasında olduğunun en büyük göstergesidir. Bugün aile meclisindeyiz. Camiamızın içinden çıkan ve her 
zaman bizden biri olan değerli bakanımız bize yeni teşvik sisteminin detaylarını anlatacak. Çünkü Sizler kanaat 
önderisiniz. İllerinizin, ilçelerinizin vizyonunu belirleyen kişilersiniz. İllerinizin, ilçelerinizin bu teşviklerden daha 
fazla yararlanmasını sağlayın. 
 
 Bir kısmınızın özellikle illerinizin bölge sınıflandırmaları konusunda kafa karışıklığı yaşadığını biliyorum. 
Ama, bu teşvik mekanizması hem yapılış biçimi, hem de içeriği açısından çok farklı ve son derece kapsamlı. 
Sayın Bakanımız birazdan tüm detayları sizlerle paylaşacak, ama ben özellikle 3 noktanın altını çizmek 
istiyorum.  
 
 Birincisi, ilk defa özel sektörün görüşleri sürecin en başından itibaren çalışmalara yansıtılmıştır. Bu 
süreçte Türk özel sektörünün çatı örgütü olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sürece ciddi katkı sağladık. 
10 Eylül 2011’de siz Oda Başkanlarımızla ve 7 Ekim 2011’de de Sektör Meclislerimizin Başkanlarıyla bir araya 
geldik. Bu toplantılarda ve sonraki görüşmelerde özellikle 7 alanda özel sektörün taleplerini toparlayıp 
Bakanımıza ilettik.  
 
 Bakın o gün taleplerimiz nelerdi? 
 
-Bölgelerin iller arasındaki gelişmişlik farklılıklarını yansıtacak şekilde yeniden tasnifi 
-Geri kalmış bölgelerde destek araçlarının artırılması 
-Mevcut teşvik araçlarının çeşitlendirilmesi  
-Büyük yatırımlara verilen teşviklerinin daha çekici hale getirilmesi 
-İllerde desteklenen sektörlerin illerin imkanlarını da artıracak şekilde yeniden belirlenmesi  
-İstihdam, ihracat ve ithal ikamesi gibi kriterleri de göz önünde bulunduran bir mekanizmanın kurulması 
-Vergi teşvikinin yatırıma katkı sağlayacak şekilde ve yatırım sürecinde de finansman desteği sunacak şekilde  
düzenlenmesi” 
-Yatay sektörlerin destek kapsamına alınması 
 
 Bütün bu alanlarda ciddi iyileştirmeler yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini açıklayan Hisarcıklıoğlu 
şöyle devam etti:  
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 “Yeni teşvik mekanizmasında gördüğümüz bir diğer önemli husus da tüm sektörleri pozitif etkileme 
potansiyeline sahip yatay sektörlerin de destek kapsamına alınmasıdır. Eğitim, ulaştırma gibi yatay alanların 
her bölgede stratejik yatırımlar olarak desteklenmesine yeni teşvik paketi 
kapsamında öncelik verilmesi son derece olumludur. Böylece, özel 
sektörün okul yatırımları, eğitimde fiziki kapasitenin arttırılmasına ve 
Türkiye’deki beceri açığı probleminin çözümüne katkı sunabilmesi için 
ciddi bir imkan sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımların 
desteklenmesi ise bölgelerin çevresindeki iller ve yurtdışındaki pazarlar 
ile bağlantı düzeyini arttırarak lojistik maliyetleri azaltabilecektir. 
 
 Bu teşvik sisteminde dikkati çeken üçüncü önemli husus da vergi 
indiriminin firmalara finansman desteği sağlayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesidir. Biliyorsunuz önceki sistemde vergi indirimi 
teşvikinden yararlanabilmek için yatırımı bitirmeniz ve yeni yatırımdan 
kara geçmeniz gerekiyordu. Bir başka deyişle tulumba akmaya 
başladıktan sonra destek geliyordu. Şimdi, devlet tulumbaya su 
dökecek. Sadece işletme aşamasında değil de, yatırım aşamasında da 
vergi indirimi yapılabilecek. Hem de birinci bölge dışında, sadece 
yatırım yaptığınız işten değil, tüm şirketin kazancından vergi indirimi 
alabileceksiniz.”  
 
 -Özel sektörün gelişimine katkı sağlayacak yenilikler   
 Teşvik sistemi içerisinde OSB’lere sağlanan ayrıcalıklardan, 
yüksek teknolojiye verilen ilave desteklere, asgari yatırım miktarlarının 
azaltılmasından, faiz desteklerine kadar birçok yenilik bulunduğunu 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunların hepsinin özel sektörün gelişimine 
ciddi katkı sağlayacağını bildirdi. 
 Teşvik sisteminin önemli ve büyük bir adım olduğunu dile getiren TOBB Başkanı, “Bütün dünya kendi 
sorunları ile boğuşurken, günlük çözümlerle ilerlemeye çalışırken; biz, hükümetimiz, özel sektörümüz ve 
milletimiz olarak gözümüzü 2023’e çevirdik. Artık devlet ve millet olarak aynı hedefe odaklandık. 
Cumhuriyetimizin 100. Yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız. 500 milyar dolar ihracat 
yapacağız. Bunun olması için de özel sektörün maliyetlerinin azalması, rekabetçi hale gelmesi gerektiğini 
biliyoruz” dedi. 
 
 -Ekonomi Bakanı Çağlayan: “Teşvik Sistemi, 1 Ocak 2012'den itibaren geçerli olacak'' 
 Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise konuşmasında, Teşvik Sistemi'nin, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 
geçerli olacağını bildirdi. 
 Bakan Çağlayan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 
Yeni Teşvik Sistemi'ni oda ve borsa başkanlarına anlattı. 
 Çağlayan, toplantıda yaptığı konuşmada, Teşvik Sistemi'nin geçerliliğiyle ilgili çeşitli sorular 
bulunduğunu kaydederek, ''Bu konuda, Sayın Başbakanımız ne ifade etmişlerse, o geçerli olacaktır. Teşvik 
Sistemi, 1 Ocak 2012'den yani neredeyse 4 ay geriye gitmek suretiyle geçerli olacak'' dedi.  
 Teşvik sistemini 4 bacaklı yaptıklarını, 3 bacağın bu sistemi taşımakta zorlandığını ifade eden 
Çağlayan, yeni Teşvik Sistemi'nin bölgesel teşvik uygulaması, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar 
çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.  
 Bakan Çağlayan, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat dörtlüsünün bir bütün halinde sağlaması gereken 
yatırımların yolunun açılması gerektiğine işaret ederek, Teşvik Sistemi kapsamında, KDV istisnası, gümrük 
vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım desteği, işveren SSK primi desteğinin bulunduğunu 
söyledi.  
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 Türkiye'nin en geri kalmış illerine, emek yoğun sektörleri göndererek, istihdam sağlanmasının 
amaçlandığını kaydeden Çağlayan, ''Amaç, insanların doğduğu yerden doyacağı bir sistemin hazırlanması'' 
dedi. 
 
 Teşvik Sistemi'nin, bir çok yeniliği getirdiğini belirten Çağlayan, kobi tanımında önemli makas değişikliği 
yapıldığını ve ''AB Tanımlı Kobi Sistemi''nin getirildiğini söyledi. Bakan Çağlayan, ''AB Tanımlı Kobi Sistemi ile 

en önemli etkiyi demir çelik sektörü yaşayacak. Demir 
çelik sektörü başta olmak üzere, teşvik sistemine 
giremeyen birçok sektör bu kapsamda kendi yerini 
alacak'' diye konuştu.  
 
 Mevcut kobi tanımında, ''250 kişiden az olacak, 
yıllık net satış hasılatı 11 milyon avro olacak'' şartının 
bulunduğunu hatırlatan Çağlayan, yeni düzenlemeyle 
250 kişinin aynen korunduğunu, bilanço, net satış 
hasılatı ile beraber mevcut sistemin 4 kat daha 
büyütüldüğünü kaydetti. 
 
 -''6. bölgeye hükümetimiz son derece cömert 
davrandı''- 

 Bakan Çağlayan, Teşvik Sistemi'nin açıklandığı günden, bugüne kadar yüzde 80-85 oranında beğeni 
topladığını belirterek, Teşvik Sistemi'nin Türk özel sektörünün taleplerinden ortaya çıkan bir sistem olduğunu 
bildirdi.  
 Bölgesel teşviklerde, 61 ayrı değişken doğrultusunda değerlendirilerek Türkiye'nin 81 ilinin sosyal ve 
ekonomik gelişmişlik endeksinin tespit edildiğini, buna göre Türkiye'nin 6 bölgeye ayrıldığını anlatan Çağlayan, 
1. bölgenin en gelişmiş, 6. bölgenin en geri kalmış illerden oluştuğunu söyledi. Çağlayan, şöyle devam etti: 
 ''Terörün o ile yatırım yapılmasını engelleyen, bugüne kadar yapılan yatırımlarda iş makinalarını, 
fabrikaları yakan, o bölgenin geri kalmasıyla nasiplenen terör örgütünün elindeki kozu almak amacıyla yapıldı. 
Bu düzenleme yapılırken, 6. bölgeye hükümetimiz son derece cömert davrandı. 6. bölgede hiçbir bölgede 
olmayan destekler verildi. Söz konusu bölgede, işveren yanında çalıştırdığı asgari ücretlinin sadece asgari 
ücretinin netinden sorumlu olacak. Türkiye, işçisine emeğine en ufak şekilde geri götürmeden, işverene 
maliyetini düşürecek bir yapıyı benimsemiştir.  
 Bölgesel teşvik sisteminde yapılacak yatırımlarda herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz. 81 ilde ayrı ayrı 
sektörler desteklenecek.'' 
 Organize sanayi bölgelerinin bulunduğu bölgenin değil, bir alt bölgenin desteklerinden faydalanacağını 
belirten Çağlayan, 12 önemli sektörde de büyük ölçekli yatırımların destekleneceğini söyledi. Bakan Çağlayan, 
sektörlere yapılacak yatırımların asgari tutarlarının düşürüldüğünü, sektörlerdeki büyüklüklerin aşağı çekildiğini 
kaydetti.  
 Çağlayan, GİTES çerçevesinde tespit edilen, Türkiye'nin imkanı olduğu halde dışarıdan ithal etmek 
zorunda kaldığı tüm sektörlerin de stratejik yatırımlar olarak tespit edildiğini belirterek, stratejik yatırımlar 
kapsamında, Türkiye'de tedariğinde yüzde 50'den fazlası ithal edilen ürünlerin, Türkiye'de hiç üretimi olmayan 
ürünlerin yatırımının, 50 milyon doların üzerinde ithal edilen tüm ürünlerin stratejik yatırımlar kapsamına 
gireceğini belirtti. Çağlayan, ''6. bölge hariç olmak üzere, il ayrımı, bölge ayrımı yapılmayacak. Cari açığın 
panzehiri olacak olan stratejik yatırımlarda yüzde 40 katma değer üretme şartı aranacak'' dedi. 
 
 -''800'e yakın talep geldi''- 
 Yeni Teşvik Sistemi'nin, somut verilerle ve özel sektörden gelen yaklaşık 800'e yakın talebin tek tek 
taranmasıyla oluşturulduğunu belirten Çağlayan, ''Önümüzdeki hafta TBMM'ye teşvikle ilgili Vergi Kanunu'nda 
yapılacak üç değişiklik, sosyal güvenlikte yapılacak bir değişiklik tasarısı gidecek. Yeni Teşvik Sistemi'ni bu ay 
sonuna kadar uygulamaya sokacağız'' dedi. 16.04.2012 
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YENİ TEŞVİK PAKETİ AÇIKLANDI 
BİLECİK 3. BÖLGEDE YER ALDI 

  
 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş hükümetler dönemlerinde olduğu gibi, belli bölgelere, belli 
zümrelere, belli çevrelere değil, tüm Türkiye'ye hitap edecek bir teşvik anlayışını hakim kıldıklarını, teşviklerin 
ölü doğmasına mahal vermedikleri gibi suistimal edilmesine de asla müsaade etmediklerini belirterek, ''9 yıllık 
süreçte, günün şartlarına, ulusal ve küresel ekonominin seyrine göre, teşvik sistemini yeniledik. Yeni 
ihtiyaçları, yeni şartları özellikle gözettik, küresel ekonomideki gelişmelere ve krizlere göre teşvikleri yeniledik, 
sürekli müteyakkız olduk ve yeni gelişmelere uyum sağladık. Bugün açıklayacağımız teşvik sistemi de, aynı 
şekilde yeni şartların, yeni ihtiyaçların, ulusal ve küresel ekonomideki yeni gelişmelerin ışığında hazırlanmış bir 
teşvik sistemidir'' dedi. 

 
 Erdoğan, yeni teşvik sistemini açıkladığı toplantıda, açıklanacak yeni teşvik sisteminin, hükümetin 
uygulamaya koyacağı 4'üncü teşvik sistemi olacağını hatırlatarak, 2003, 2006 ve 2009 yıllarında da dönemin 
ihtiyaçlarını gözeterek teşvik sistemini yenilediklerini, ayrıca belli dönemlerde kısmi teşvikleri uygulamaya 
koyduklarını söyledi. 
 
 Türkiye ekonomisinin, hükümetleri döneminde son derece dinamik, güvenli ve istikrarlı bir yapı 
sergilediğini kaydeden Erdoğan, ''2002 sonundan itibaren, küresel krizin en ağır seyrettiği 2009 yılı hariç olmak 
üzere Türkiye ekonomisi sürekli büyüme kaydetti.  
 
 230 milyar dolardan devraldığımız gayri safi milli hasıla, 9 yılda 3 kattan fazla artış göstererek, 2011 
sonunda 772 milyar dolara yükseldi. 36 milyar dolardan devraldığımız ihracat 135 milyar dolara, 27 milyar 
dolardan devraldığımız Merkez Bankası rezervi 91 milyar dolara ulaştı. Kronik enflasyonda, işsizlik oranlarında 
ve faizlerde tarihi seviyelerde düşüş kaydettik'' dedi. 
 
 Erdoğan, AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranının, görevi devraldıklarında yüzde 74 seviyesinde 
iken, bugün yüzde 39'a düştüğünü, kamu net borç stokunun milli gelire oranının 2002 yılında yüzde 61,5 iken, 
bugün yüzde 22 olduğunu dile getirerek, ekonomideki büyümenin, ekonominin geldiği noktanın görülmesi 
açısından, yatırımların özellikle önem arz ettiğini belirtti. 06.04.2012 
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YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 
HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ 

 
 14 Nisan 2012 tarihinde TOBB merkezinde yapılan toplantıda Oda Başkanımız Sayın Habib ESEL, 
TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU'na "Yeni Türk Ticaret Kanunu" ile ilgili görüş ve önerilerimizi 
içeren bir dosya sundular.  
 

  Adı geçen dosyada Yeminli Mali Müşavir 
Sn: Münür ŞAHİN tarafından yapılan 
değerlendirme görüş ve önerilere ilişkin detaylar 
aşağıda verilmiştir; 
 
 1956 yılından günümüze kadar yürürlükte 
olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 
ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler 
sonunda  değişmesi ihtiyaç haline gelmişti. 
Serbest Pazar ve rekabet ekonomisinin yaygınlık 
kazanması ile işletme ve şirketler uluslararası 
arenada daha rahat hareket  etmeye başlamış 
ve bu durum daha pratik ve yeni dünya düzeni ile 
uyumlu bir Ticaret Kanunu gerekli hale 
getirmiştir. 
 
 Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum süreci 
nedeniyle başta temel kanunlarını 
değiştirmesi,finans ve sermaye piyasaları ile ilgili 

düzenlemelerden başlamak üzere ulusal ve uluslararası anlamda ticari hayatı kolaylaştırırcı hükümler 
getirmesi zorunluluk arz etmiştir.Türkiye’nin AB uyum süreci dışında uluslararası ticaret,endüstri,hizmet,finans 
ve sermaye piyasalarının bir parcası olmak için özellikle finansal raporlama yönetiminde şeffaflık güncel ve 
genel kabul görmüş konseptleri içeren yeni bir ticaret kanununa sahip olması gerekmiştir. 
 
 Ayrıca 2001 yılında Türk Medeni Kanunu’nda,2011 yılında Borçlar Kanununda ve Hukuk Muhakemeleri 
Kanunda yapılan köklü değişiklikler,Türk Ticaret Kanunun yenilenmesini zorunlu kılan diğer önemli olgulardır. 
 
 Bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlenen Prf.Dr.Ünal Tekinalp ve ekibi tarafından Yeni Türk Ticaret 
kanunu hazırlanmış,hazırlık sürecinde geniş katılım sağlanarak toplumun her kesimi bilgilendirilmiştir.1535 
maddeden oluşan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarihli 27846 no'lu resmi gazetede 
yayınlanmış, genel anlamda 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 
 YTTK bir bütün olarak incelendiğinde sadece içerik olarak değil sistematik olarak da birçok acıdan 
yenilenmiştir.Öncelikli olarak dikkati çeken nokta mevcut düzenlemede 5 ana kitaptan oluşan 6762 sayılı TTK 
‘nın,YTTK’da 6 kitapta düzenlenmiş olmasıdır.Buna göre YTTK’na Taşıma İşleri başlığında yeni bir kitap 
eklenmiş olup,Ticari İşletme,Ticaret Şirketleri,Kıymetli Evrak,Deniz Ticareti,Sigorta Hukuku diğer 
kitaplardır.YTTK’ da getirilen diğer bir yenilik ise dilinin sadeleştirilmesidir.Buna paralel olarak birçok hukuki 
kavram ve terim Türkçeleşmiş ya da başka kavramlar altında düzenlenmiştir. 
 
 Ticari hayatımıza bir yığın yeni kavramı ve düzenlemeyi getiren YTTK hakkında ki eleştirilerimizi ve 
önerilerimizi yedi konu başlığı altında ifade edebiliriz; 
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 1-Şirket Ortaklarının Borçlanma Yasağı 
 2-Web sitesinde yayınlanacak bilgiler 
 3-Ticaret Sicili 
 4-Şirketlerin Denetimi 
 5-Ticari Şirketler 
 6-Cezalar 
 7-Şirket olarak devam etmek istemeyenlere kolaylık sağlanması 
 
 YTTK’nu ticari hayatı düzene sokarken,kolaylaştırırken bazı maddelerdeki düzenlemeler nedeniylede 
zorluklar çıkartmamalıdır.Bu acıdan değişiklik önerilerimizi yukarıdaki başlıkları açarak sunuyoruz. 
 
 1-Şirket Ortaklarının Borclanma Yasağı:  
 
 Pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarını engelleyen ve bunu ihlal eden pay sahiplerine adli para cezası 
getiren 358 ve 562/5.c maddeleri yeniden gözden geçirilmelidir.Özellikle küçük ölçekli şirketlerde ortak yeri 
geldiğinde şirketi finanse etmekte,bazı durumlarda ise para çekme durumunda olmaktadır.Aslında birbirinden 
ayrı olan şirket tüzel kişiliği ile pay 
sahipleri arasındaki ilişki 
düşünüldüğünde pay sahiplerinin 
şirkete borçlanmaları kurumlar 
vergisi acısından düzenlemeye 
tabi tutulmuştur. 
 
 Pay sahiplerinin şirkete 
borçlanmalarında ki yasağın 
uygulanmasına 3 yıl gibi bir geçiş 
süresi konulmalıdır.Özellikle 
küçük ve orta ölçekli şirketlerde 
bu geçiş süresi mutlaka 
konulmalıdır.Anadolu’da birbiriyle 
yardımlaşma içinde olan şirket 
sahipleri gerektiğinde acil 
ödemeleri için birbirleriyle 
yardımlaşmaktadırlar.Örneğin 
yüklü bir çek ödemesi olan bir 
şirkete bu ihtiyacının giderilmesi 
için başka bir şirketin ortağı kendi 
şirketinden para çekerek yardımcı olmakta sonrada bunu iade etmektedir.Bu yasağı esnetmeden hemen 
uygularsak Anadolu’da yardımlaşmayla varlığını sürdüren bir çok şirket zor durumda kalacaktır.Böyle bir 
durum ticari hayatımıza zarar verecektir.Sonuçta şirketini zorunlu olarak kapatmak zorunda kalacak 
esnaf,tüccar sayısı artacak bu da işsizlik sorununu körükleyecektir. 
 
 Önerimiz küçük ve orta ölçekli şirketler anlamında pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı ile ilgili 
maddenin uygulama süresinin 3 yıl sonraya ertelenmesi faydalı olacaktır.Ortakların şirkete koydukları paralara 
yürütülen faizler ile, çektikleri paralara hesaplanan faizler arasındaki mukayese edilerek fark hesaplanmalı,bu 
fark şirketin lehine ise hesaplanan faiz farkı ortakça şirkete iade edilmelidir. 
 
 Şirket ortaklarına borçlanma yerine kar dağıtımının teşvik edilmesi için,kar dağıtımı üzerinden yapılan % 
15 gelir vergisi stopajının % 10 düşürülmesi.Ortaklara yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi oranının 
düşürülmesi. 
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 2-İnternet sayfasında yayınlanması gereken bilgiler: 
 
 YTTK’nun 1524.maddesi ile şirketlerin internet sayfasında yayınlanması gereken hususlar 
açıklanmıştır.İlgili maddede açıklanan ve ikincil mevzuatla düzenlenecek olan internet sayfalarında yer alacak 
özellikle mali tablolar ve dip notları şirketin ticari sırlarının da ifşa edilmesi anlamına gelecek.Kötü niyetli 
rakipler tarafından bu bilgiler kullanılabileceği gibi,şirketler arasında hasız rekabeti de arttırarak ticari hayata 
zarar verecektir.Bu konu mutlak dikkate alınmalıdır. 
 
 3-Ticaret Sicili : 
 
 Ticaret sicil memurlarına 33.madde 
de verilen idari para cezası verme yetkisi 
yeniden gözden geçirilmelidir.İlgili 
maddenin 2.fıkrasında sicil müdürüne idari 
para cezasına hükmetme ve belirli sınırlar 
dahilinde de olsa bu cezanın miktarını 
takdir yetkisi veriliyor.Örnek adres 
değişikliğini bildirmeyen üyeye sicil memuru 
para cezası verebilecek.Bu uygulama sicil 
memurları ile mükellefleri karşı karşıya 
getirecek.Bu konuda ceza verme yetkisi 
Aslıye Ceza Mahkemesinde kalmalı. 
 
 4-Denetim: 
 
 Şirket denetimleri SMMM’ler,YMM’ler 
veya bunların ortak olacağı Bağımsız 
Denetim Kuruluşlarınca yapılacak.Şirketin 
SMMM liğini yapan meslek mensubu 
şirketin denetçisi olamayacak.Küçük ölçekli 
şirketlerde şirketin SMMM’i aynı zamanda 
denetcisi olabilmeli.Şirketler acısından 
maliyet cok önemli.Bu acıdan özellikle 
küçük ölçekli şirketlerde şirketin SMMM’i 
aynı zamanda denetçisi olabilmeli. 
 
 Yine küçük ve orta ölçekli şirketler 
için İşlem Denetçisinin yapabileceği 
işlemlerin şirketin genel kurulunca seçilmiş 
bağımsız denetçisi tarafından yapılması 
sağlanmalıdır.Şirketin denetimini yapan 
bağımsız denetçi sermaye artırımı,sermaye 
azatlımı,birleşme,devir vs. gibi işlemlerime 
yapabilmelidir.Ayrıca işlem denetçisi hem 
maliyet acısından ilave yük olmaktadır,diğer yandan da bağımsız denetçinin olduğu şirkette başka bir isimle 
işlem denetçisine gerek olmamalıdır. 
 
 Bağımsız Denetim Kuruluşları halka acık şirketler,bankalar,kamuya ait şirketler ve kuruluşlar için 
denetim yetkisine sahip olmalıdır.Bunun dışındaki küçük ve orta ölçekli tüm şirketlerin denetimi SMMM ve 
YMM ler tarafından belirlenecek limitler dahilinde yapılmalıdır. 
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 Kooperatif şirketlerin YTTK daki denetim esaslarına girmesi zorunluluktur.Bu denetimden ayrı 
tutulmaları en çok problemin yaşandığı,en fazla denetime tabi tutulması gereken alanda denetimin 
yapılmaması gerçeğini ortaya çıkaracaktır. Kooperatiflerin denetimi YTTK daki hükümlere tabi olmalıdır. 
Denetim maliyetlerinin KOSGEB ve başka kurum ve kuruluşlardan verilen teşvik konuları içine alınması. 
 
 5-Ticari Şirketler: 
 
 39.madde ile tacirin kullanacağı her belgede şirketin sermayesi,yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça 
gösterilmesi şartı getiriliyor.Tacirin hangi belgelere bu bilgileri yazması gerektiği ikincil  mevzuatla mutlaka 
sınırlandırılmalıdır. 
 
 Yine Limited Şirketlerde genel kurul ve denetçi konusu gözden geçirilmesi gereken bir husustur. 
 
 Gayri nakdi sermaye konusuna açıklık getirilmesi.Fikri mülkiyet hakları,ticari itibar gibi gayri fiziki 
değerlerin sermaye olarak konulmasında değerleme konusuna açıklık getirilmesi. 
 
 6-Cezalar: 
 
 Şirketler ekonomimizin can damarıdır.Pay sahipleri şirketlerini ayakta tutabilmek,onları geliştirebilmek 
adına bir çok riskler almaktadırlar.Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerde dikkate alındığında 
şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri zora sokulmamalıdır.Her türlü fedakarlığı yapan pay sahiplerinin olası 
hatalarından ötürü hürriyeti bağlayıcı  cezalarla karşılaşmaları haksızlıktır. 
 
 Hürriyeti bağlayıcı cezalar YTTK dan çıkarılmalıdır. Ekonomik cezalarda şirket yapısına zarar 
verilmeyecek sınıra getirilmelidir.Bağımsız denetçilerin denetim yapacağı şirketlerde  pay sahipleri için cezalar 
öngörmek çok yanlıştır. 
 
 Zaten bir yanlışlık varsa denetçiler bunu tespit edip düzelttireceklerdir.Ekonomik anlamda şirkete zarar 
verildiğinde zaten bu pay sahibinden alınabilecektir.Sonuçta hürriyeti bağlayıcı ceza uygulaması 
kaldırılmalı,ekonomik cezalarda abartı olmamalı,müteşebbisin yatırım şevki kırılmamalıdır. 
 
 7-Şirket olarak devam etmek istemeyenlere kolaylık sağlanması 
 
 Mevcut şirketlerden YTTK hükümleriyle getirilecek yükümlülüklere uyamayacakların kanunun yürürlüğe 
gireceği tarihe kadar ferdi mükellefiyete veya adi ortaklığa dönüşmelerinin kolaylaştıracağı ikincil 
düzenlemelerin yayınlanması. 
 
 Şu anda faal olmayan 150.000 civarında şirketin bulunduğu,yine boş beyanname veren faal olmayan 
100.000 civarında şirketin olduğu istatistiklerde yer almaktadır.Bu şirketlerinde ticaret sicilinden ve vergi 
kayıtlarından silinmeleri bu suretle kolay olacaktır. 
 
 Yine sayıyı tamamlamak için şirket ortağı olmuş olanların hisselerini herhangi bir vergi yükü ile 
karşılaşmadan devredebilmelerine olanak sağlanmalıdır.Mevcut uygulamamızda Limited Şirket olabilmek için 
2 ortağa,Anonim Şirket olabilmek içinde 5 ortağa ihtiyaç bulunmaktaydı. 
 
 YTTK ile tek kişi ile her iki sermaye şirketi kurulabilecek,mevcut şirketlerde tek ortağa düşebilecektir.O 
zaman mevcut ortaklara YTTK yürürlüğe girmeden önce hisselerini vergisiz devredebilme kolaylığı 
sağlanmalıdır.Bu düzenleme YTTK nun yürürlüğe gireceği 01.07.2012 tarihinden sonra 31.12.2012 tarihine 
kadar olan süre içinde de gerçekleştirilebilmelidir. 
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BOZÜYÜK TSO TCDD YETKİLİLERİ İLE  
LOJİSTİK MERKEZ YATIRIMINI GÖRÜŞTÜ.  

 

 Bozüyük TSO Yöneticileri TCDD Genel Müdürlüğünde Yük Dairesi Başkanı İbrahim ÇELİK Yük Dairesi 
Başkan Yardımcısı İrfan İPEK ve Daire Yetkililerinden Sami ZOR ile Bozüyük Lojistik Merkez Yatırımı 
konusunda görüşmeler yaptı.  
 
 Bozüyük TSO yu temsilen görüşmelere Meclis Başkanı Osman TEKELİ , Yönetim Kurulu Başkanı Habib 
ESEL, Yönetim Krl. Bşk. 
Yrd. Fahri TUNCA, 
Yönetim Krl. Sayman 
Üye Buğra LEVENT ve 
Genel Sekreter Bedri 
ÖZTÜRK katıldılar. 
 
 Yapılan 
görüşmeler sırasında 
Yük Dairesi Başkanı 
İbrahim ÇELİK Türkiye 
de 16 ayrı nokta için 
planlanan Lojistik 
Merkez Yatırımlarından 
bir tanesinin de Bozüyük 
İlçesi içerisinde planlandığı, 
Projesinin tamamlandığı ve 31 Ocak tarihinde Proje İhalesinin gerçekleştirildiği bilgisini verdi.  
 
 ÇELİK bölgenin büyük ölçekli sanayi yatırımlarına ev sahipliği yapması ve ihrac ürünleri ve hammadde 
tedarikleri konusunda taşıma kapasitesinin yüksek olduğunu ifade ederken Bozüyük Projesine bu sebeple ayrı 
önem verildiğini ve ihale aşamasının sonuçlanmasını takiben Lojistik Merkezin derhal inşaatına başlanacağı ve 
yaklaşık bir buçuk yıllık bir süre içerisinde de tamamlanacağı bilgisini verdi.  

 
 Türkiye genelinde 16 Farklı noktada 
planlanan Lojistik Merkezlerde  
 - Konteyner Yükleme, Boşaltma ve 
Stok Alanları  
 - Gümrük Sahaları 
 - Müşteri Ofisleri, Otopark, Tır Parkı  
 - Tren Teşkil Kabul ve Sevk Yolları ile  
 - Bankalar, Restaurantlar, Oteller 
Bakım Onarım ve Yıkama Tesisleri ile 
Akaryakıt İstasyonları ve Antrepolar yer 
alacak.  

23.03.2012 
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BOZÜYÜK TSO 
KDV YASA TASARISI RAPORUNU 

TOBB A SUNDU 
 

 Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ve uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genişletilmiş Vergi Danışma Kurulu Toplantısı’nda değerlendirildi. 

 
 Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halim Mete, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Yardımcı, TOBB Vergi Danışma 
Kurulu Başkanı Fatih Dural, üyeleri; Abdullah 
Aslan, Mustafa Gözübüyük, Mahmut Kutlucan, 
Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Murat Semercigil, 
Sakıp Şeker, Abdulkadir Hastaoğlu ile çok 
sayıda Oda/Borsa ve Türkiye Sektör Meclisleri 
temsilcileri katıldı. 
 
 Toplantıya Bozüyük TSO 'yu temsilen 
Genel Sekreter Bedri ÖZTÜRK , Yeminli Mali 
Müşavir Münür ŞAHİN ve Odamız Meclis Şeref 
Üyesi Mali Müşavir Mustafa ÖZTÜRK katıldı.  
 
 Toplantının açılışında bir konuşma yapan 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim 
Mete, KDV Kanunu konusunda oda, borsa ve 
sektör meclislerinin düşüncelerini öğrenmek 
istediklerini dile getirdi. 
 
 TOBB Vergi Danışma Kurulu Başkanı 
Fatih Dural da son 30 yıla bakıldığında KDV 
Kanunu’nun yapılan en iyi kanun çalışması 
olduğunu, ancak üzerinde çok sayıda değişiklik 
yapıldığını ve son zamanlarda şikâyetlerin 

arttığını anlattı. Dural, KDV ile ilgili olarak 50 uzmanla birlikte yaklaşık 2 yıldır bir çalışma gerçekleştirdiklerini 
belirtirken, “Vergi kanunları, iktisadi hayatla uyuşabiliyorsa, ona uyuyorsa uygulama şansı vardır” diye konuştu.  
 
 Odamız tarafından Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Meslek Mensuplarının görüş ve 
önerileri ile hazırlanan Katma Değer Vergisi Yasa Tasarısı Raporumuzda bahsi geçen konular toplantıda 
birinci elden Odamız temsilcileri tarafından tekrar dile getirildi.  
 
 Bozüyük TSO tarafından yazılı olarak verilen 10 öneri hakkında temsilcilerimiz açıklamalarda 
bulundular.  
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 Oldukça ilgi çeken Odamız önerileri kısaca şöyleydi; 
 
 1-KDV oranları % 0 , % 1 , % 8 , % 18 olarak belirlenmiştir.Listeler karmaşık ve birbirine yakın mal ve 
hizmetlerde oransal farklılıklar içermekte ve tereddütlere sebep olmaktadır.Bu durum ortadan kaldırılmalıdır. 
 
 2-Serbest meslek kazancında gelir tahsil esasına göre belirlenir,KDV konunu acısından mal ve hizmetin 
teslimi vergiyi doğuran olay olmaktadır.İhtilaflara neden olan bu durum çözümlenmeli serbest meslek 
acısından KDV tahsilatın yapıldığı anda doğmalıdır. 
 
 3-Tasfiyeye giren şirketlerde indirim yolu ile 
giderilemeyen sonraki dönemlere devreden 
KDV,şirketin vergi ve SSK borçlarına mahsup 
edilebilmelidir. 
 
 4-Mermer ocakları için orman 
işletme müdürlüklerinin talep ettiği kira 
ve ağaçlandırma bedelleri ve bu 
tutarların üzerinden hesaplanan KDV si 
ilgili kurumun banka hesabına 
yatırılmaktadır.Orman işletme müdürlüğü 
ayrıca fatura düzenlemediği için vergi 
dairesi banka dekontuyla belgelenen KDV 
ödemesini indirim konusu yapılmasını kabul 
etmemektedir.Bu suretle oluşan haksız işlemin 
düzeltilmesi ve KDV nin indirim konusu yapılması 
sağlanmalıdır. 
 
 5-SMİYB kullanan mükelleflerden farkında olmadan mal ve hizmet alan mükellefler büyük sıkıntı 
çekmektedirler.Genel esaslardan özel esaslara haberi bile olmadan VEDOP ortamında geçirilen bu mükellefler 
mal veya hizmet satışında sorun yaşamaktadırlar.Bu durum düzeltilmelidir. 
 
 6-Yerel yönetimler belediye sınırları içinde toplanan KDV ve diğer vergi türlerinden pay almalıdır. 
 
 7-İhraç malını nakleden nakliyeciye,ihraç kayıtlı mal ihracatında olduğu gibi KDV iade ve tecil olanağı 
sağlanmalıdır.  
 
 8-SMİY belge kullanan veya düzenleyen mükellefler gelir idaresince yayınlanmalıdır. YMM ve SMMM 
ler gelir idaresinde yayınlanan bu mükelleflerin bilgilerini rahatça görebilmelidir. 
 
 9-KDV de müteselsil sorumluluk yeniden tanımlanmalıdır.İyi niye tli mükelleflerin mağduriyeti 
önlenmelidir. 
 
 10-KDV oranları tek bir oran olarak uygulanmalıdır. 11.03.2012 
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BOZÜYÜK TSO 
ÜNİCERA 2012 

SERAMİK VE BANYO FUARIN'A KATILDI  
 

 ÜNİCERA 24.Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, Kitchen World 8. Uluslar arası Mutfak, Banyo 
Mobilyaları ve Ankastre Cihazlar Fuarı, Dekoreks İstanbul Dekorasyon, Aydınlatma, Mobilya Fuarı eş zamanlı 
olarak 14-18 Mart tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilen bir günlük programda Odamıza 
kayıtlı 15 Firmadan 35 kişilik bir grup 16 Mart 2012 tarihinde Fuar alanını ziyaret etme fırsatı buldular.  

 Fuar kapsamında : 1-Zemin ve Duvar Kaplamaları(seramik, granit, mermer, mozaik, doğal taş, cam ve 
cam mamulü yapı ürünleri) 2-Banyo Ürünleri, Aksesuarları(vitrifiye ürünler, armatürler, küvet, jakuzi, duş kabin 
ve aksesuarları, hidromasaj sistem ve aksesuarları, su arıtma sistemleri, banyo mobilyaları, banyo 
aksesuarları, rezervuar iç takımları, paslanmaz çelik aksesuar ve tamamlayıcı ürünler, havlupan ve dekoratif 
radyatörler, drenaj sistemleri, 3-Sauna ve Hamam Ekipmanları(sauna malzemeleri, sauna saatleri, sauna 
ekipmanları, demonte sauna sistemleri, sauna esansları, 4-Seramik İşleme teknolojileri ve Tamamlayıcı 
Ürünler(seramik makineleri ve refrakter malzemeler, seramik hammaddeleri, kimyasallar, yapıştırıcılar, 
profiller, derz artıları, stand teşhir üniteleri 5-Mutfak Ürünleri aksesuarları(mutfak mobilyaları, ankastre cihazlar, 
tezgah ve evyeler, mutfak aksesuarları ve iç sistem donanımları) ve benzeri ürünler yer aldı. 16.03.2012 
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BOZÜYÜK TSO PERSONELİ 
Bilecik AB Takımı Eğitim Sertifikalarını Aldı  

  
 Avrupa Birliği Bakanlığı’nın İllerimiz AB’ye 
Hazırlanıyor Programı kapsamında Bilecik Valiliği 
tarafından yürütülmekte olan “AB Yolunda Bilecik” 
projesinin kapanış etkinliği olan “Avrupa Birliği 
Sürecinin Ülkemiz ve Bölgemize Etkileri Çalıştayı” 
14 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirildi. 
 
 Çalıştay öncesinde uzun bir süre devam 
eden eğitimlerini, tamamlayan katılımcılara 
yapılan çalıştay da sertifikaları verildi.  
 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Bedri ÖZTÜRK ve Ticaret Sicil Memur 
Yardımcısı Yüksel MEYDAN A.B. Takımındaki 
eğitimlerinden dolayı sertifika aldılar. 14.03.2012 
 

BOZÜYÜK  
TİCARET VE SANAYİ ODASI  

STRATEJİK PLANINI HAZIRLADI  
 

 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası "TOBB" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülen Oda ve 
Borsaların hizmet kalitelerinin en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik 

Akreditasyon Programı çerçevesinde 4 Yıllık Stratejik Planını Hazırladı. 
 
 Stratejik Plan, başta Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis 
Üyelerimiz, Meslek Komite Üyelerimiz, İlçemizdeki Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Temsilcileri, İlçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Temsilcileri ve Odamız Personeli ile yoğun bir tempo ile TOBB ETÜ-
SEM Önderliğinde ve Dr. Gülen UTKU Moderatörlüğünde hazırlandı.  
 
 Hazırlanan Stratejik Plan ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odasının Güçlü ve Gelişime Açık Yönlerini, Ele Aldık ve Bu Tespitlere 
Göre Geliştirme Önerilerini ve Çözümleri Hep Birlikte Bulmaya 
Çalıştık. 
 
 Sonuç Olarak Tüm Bu Çalışmalarımızdan Sonra Odamızın 4 
Yıllık Stratejik Hedeflerini.., Amaçlarını İzleme Kriterlerini Tespit Etmiş 
Olduk. 06.03.2012 
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MHP İLÇE TEŞKİLATI'NDAN 
BOZÜYÜK TSO YÖNETİCİLERİNE NEZAKET ZİYARETİ  

 

 Bozüyük Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Yöneticileri 27 Şubat 2012 
Pazartesi günü Odamızı ziyaret ettiler.  
 
 MHP Bozüyük İlçe Başkanı Murat KÖFTECİOĞLU İlçe Başkan Yardımcısı Sayim ALGIN, İlçe Sekreteri 
Recep TEPE, Muhasip Üye Nazif PERİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa ÇETİNTAŞ ile Sadettin SARGIN 

dan oluşan heyeti Bozüyük TSO 
adına Meclis Başkanı Osman 
TEKELİ,Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fahri TUNCA, Yönetim 
Kurulu Üyesi Sabri KATRANCI, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet AKSA 
ve Oda Genel Sekreteri Bedri 
ÖZTÜRK karşıladılar.  
 
 Oda Meclisi Başkanı Sn: 
Osman TEKELİ açış konuşmasında 
MHP İlçe Başkanı olarak Seçilen 
Sn: Murat KÖFTECİOĞLU ve yeni 
göreve gelen arkadaşları tebrik etti 
ve başarılar diledi.  
 
 Nezaket ziyareti şeklinde 
gerçekleşen görüşmeler sırasında 
İlçemizde Üniversite ve Fakülte 

kurulması, Kurumlararası Diyalog ve 
birlikte hareket etme ihtiyacı, İlçemizdeki 

Sosyal ve Kültürel etkinliklerin geliştirilmesi ve desteklenmesi, Şehir Merkezinde Hal bölgesinde yapılması 
düşünülen yeni proje ve çalışmalar, otogar, vb. gibi Bozüyük İlçemizin ortak konuları hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.  
 
 Ziyaret sonrasında Bozüyük Tso Meclis Başkanı Osman TEKELİ, MHP İlçe Başkanı Murat 
KÖFTECİOĞLU‘ na günün anısına Metristepe Figüründen oluşan Plaket Hediye etti. 27.02.2012 
 

BOZÜYÜK TSO 
İNTERNET SİTESİNDEN BİR YENİLİK DAHA 

 
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olarak her geçen gün internet sitemizin güncellenmesi yapılmaktadır. 

Bu bağlamda en son olarak üyelerimize ait bilgilerin yayınlandığı sitemizde üyelerimizin kendi bilgilerini 
görebilecekleri sistem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sağlanmış olup Odamızın internet 
sayfalarımızda yayınlanmaya başlanmıştır.  

Üyelerimizin bilgilerine ulaşabilmeleri için ; Üye Sicil No, Ticaret Sicil No, Vergi Numarası ve Nace 
Kodları ile sisteme giriş yapmaları ve sistemde kullanıcı tanımlayarak sonrasında kullanıcı adı ve şifreleri ile 
girmeleri mümkün olacaktır. 

Sistemden bütün tescil ve ilan işlemlerinin güncel hali, ortaklık durumları, sermaye durumları, aidat 
durumları gibi bilgileri almak mümkündür. 27.02.2012 
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ODAMIZ ÜYELERİ  
BURSA GIDA FUARINI ZİYARET ETTİLER.  

 
 BURSA GIDA TEK FUARI, 11. Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Paketleme, İçecek Teknolojileri Fuarı 
UNTEK 2012, Bursa 3. Unlu Mamüller Teknolojileri, Pastane ve Fırın Ekipmanları Fuarı, BURSA MAĞAZA- 

MARKET DİZAYN FUARI eş 
zamanlı olarak 23-26 Şubat 2012 
tarihleri arasında Bursa 
Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
 

Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası organizasyonunda 
gerçekleştirilen bir günlük 
programda Oda Üyeleri Fuar 
alanını ziyaret etme fırsatı 
buldular.  
 
 Bursa Gıda 2012 Fuar 
Kapsamında: 1-Gıda:Et ve Et 
Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, 
Balıkçı ve diğer su ürünleri, 
Kümes ve av hayvanları ürünleri, 
Zeytinyağı, diğer bitkisel ve 
hayvansal yağlar, Konserveler, 
Hazır yemekler, Salçalar, 
Dondurulmuş gıda ürünleri, Kuru 
ve kurutulmuş gıda maddeleri, 2-
İçecek:Alkollü İçecekler, Alkolsüz 

içecekler, Kolalı İçecekler, Meyva 
Suları, Konsantre Meyva suları vb. 

 
 Bursa Gıda-Tek 2012 Fuar Kapsamında:1-Gıda İşleme Teknolojileri:Komple Otomasyon Sistemleri ve Üretim 
Makineleri, Paslanmaz çelik makine ve ekipmanları, 
Pastorizasyon ve yoğunlaştırma Makineleri, Temizleme, 
Ayıklama, Kesme, Soyma , Şekillendirme ve Dilimleme 
sistemleri vb.2-Gıda Laboratuar Hizmetleri:Test ve Analiz 
cihazları, Kalite Kontrol Cihazları, Hassas Teraziler ve Nem 
Tayin cihazları vb.3-Gıda Katkı Maddeleri:Antioksidanlar, 
Aroma arttırıcılar, Asitler/Asitlik düzenleyiciler, Ayırıcılar, 
Emülgatörler/Emülgatör tuzlar, Enzimlervb.4-Hizmet 
yayınları:Sektörel Yayınlar, Sektörle ilgili Oda, Dernek ve 
Vakıflar, Üniversite, Kamu ve Araştırma Kuruluşları vb. 
 
 UNTEK 2012 Fuar Kapsamında:Ekmek Makineleri, 
Ekmek Katkı Maddeleri, Hamur İşleri Makineleri, Hamur 
Çevirme Makinaları, Pasta Fırınları, Hamur Yoğurma 
Makinaları, Ambalaj Makinaları vb.  
 
 Bursa Mağaza – Market Dizayn 2012 Fuar 
Kapsamında :Alarm Sistemi, Alternatif Ödeme Sistemi, 
Ambalaj, Asma Tavan, Aydınlatma ekipmanları, Banka, Barkot 
Yazıcı(Otomasyon), Bilgi Teknololojileri,Bilgisayar, Boya, Depo Sistemleri vb. ürünler yer aldı. 25.02.2012 
 



 

19 
 

MÜTEAHHİTLERİN  
YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; 16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren ‘’ Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 
Yönetmelik’’ gereği inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhitlerin 01 Ocak 2012 
tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası almaları 
zorunluluğu getirilmiştir. 
 
 Bu düzenlemeler ile yapı ruhsatına tabi inşaat 
yapı müteahhitlerinin kayıtları tutularak denetlenmesi 
amaçlanmakta; yapı müteahhitliğinin, yeterliliği haiz 
olanların yapabileceği bir sektör haline getirilmesi 
hedeflenmektedir. 
 
 Bu kapsamda (YAMBİS) Yapı Müteahhitliği 
Bilişim Sistemi oluşturulmuştur. YAMBİS ile 
yapı ruhsatına tabi inşaat yapan inşaat ve 
tesisat müteahhitler kayıt altına alınacak ve 
ilgili İdarece 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42 inci 
maddesine aykırı faaliyet tespit edilmesi durumunda, Yetki Belgesi Numarası iptal edilecektir. Yine 01 Ocak 
2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi olmayan veya yönetmelikçe belirlenen cezai nedenlerden dolayı Yetki 
Belgesi Numarası iptal edilenler, ülkemizin hiçbir yerinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecektir. 

 Uygulamada aksaklığa ve yığılmalara engel olmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
kayıtlarına ulaşılabilen yaklaşık 120.000 müteahhide ‘’ Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası’’ 
oluşturulmuştur. Gerçek kişiler T.C. kimlik numaraları, tüzel kişiler vergi numaraları ile 
http://yambis.cevresehircilik.gov.tr adresinden ‘’ Vatandaş Girişi’’ linkinden yetki belgesi numaraları olup, 
olmadığını sorgulayabilmektedir. Yetki belgesi numarası olmayan gerçek kişilerin oda kayıt belgeleri, tüzel 
kişilerin ise oda kayıt belgeleri ile birlikte kuruluş ve yönetim organlarını gösterir ticaret sicil gazeteleri ile Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca; http://yambis.cevresehircilik.gov.tr 
adresinde yer alan ‘’Vatandaş Girişi linkinden elektronik ortamda yapıp, istenilen belgeler ile birlikte bu alanda 
dolduracakları başvuru formu çıktısını imzalayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ulaştırmalar yeterli 
olacaktır. Sistemin kullanımına ilişkin detaylara eğitim ve yardım menülerinden ulaşılabilecektir. 
 
 Vatandaşlar ise; aynı sistem üzerinden vatandaş girişi yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin 
listesini görebildiği gibi, iş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve Yetki 
Belgesi Numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabileceklerdir. 
 
 Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idareler, kendilerine yapı ruhsatı almak üzere başvuran geçici veya 
gerçek kişi yapı müteahhitlerini T.C. Kimlik Numaralarıyla, tüzel kişi yapı müteahhitlerini vergi numaralarıyla, 
ortaklıklarda da ortaklığa ait vergi numaralarıyla yetki belgesi numarasını bakanlığımız Yapı Müteahhitliği 
Bilişim Sistemi (YAMBİS) veri tabanından sorgulayarak, sorgulanan yetki belgesi numarasının aktif olması 
halinde yapı ruhsatı ilgili hanesine aktaracak ve ruhsat düzenlemesini sağlayacaktır.  
 
 İnşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhit üyelerimizin YAMBİS sistemi üzerinden ‘’ 
Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası’’ olup olmadığı hususunda gerekli tetkikleri yapmaları, eğer yetki 
belgesi numaraları yoksa gerekli belgeleri tamamlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurmaları 
önemle duyurulur.  
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TOBB  
GENEL SEKRETERLER EĞİTİM SEMİNERİ 

BARCELONA’DA YAPILDI 
 
 Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
Genel Sekreterler Eğitim 
Semineri, İspanya’da 
gerçekleştirildi.  
İspanya'nın Barselona 
kentinde düzenlenen 
TOBB Genel Sekreterler 
Eğitim Semineri’ne 
Odamız Genel Sekreteri 
Bedri ÖZTÜRK katıldı.  
 

TOBB’nin 
önderliğinde gerçekleşen 
ve Üç gün süren eğitim 
seminerine TOBB 
Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU,TOBB 

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bülent 
KOŞMAZ, TOBB Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi İlhan 
PARSEKER, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Harun 
KARACAN ve Mustafa YARDIMCI da katıldı. 

TOBB Genel Sekreteri Mustafa 
SARAÇÖZ tarafından açılışı gerçekleştirilen 
seminer Programının ilk gününde AB-Dış 
İlişkiler-ABİGEM, DEİK, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi Hastanesi hakkında 
bilgiler verildi.  

TOBB Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU iki gün boyunca Oda 
Genel Sekreterleri ile bir arada bulundu. 
HİSARCIKLIOĞLU Oda ve Borsaların Genel 
Sekreterlerine hitaben yaptığı 
konuşmalarında TOBB un çalışmaları 
Odaların ve Borsaların Yükümlülükleri ve 
Türkiye Ekonomisi ile yine Ülkemizin dünya 
coğrafyası üzerindeki ve ticaret yolları 
üzerindeki konumu, ekonomik gücü ve 
öncelikleri hakkında görüş ve yorumlarını paylaştı.  

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Uygulamalar hakkında da bilgiler verilen TOBB Genel Sekreterler Eğitim 
Semineri Barcelona Şehir Turunun ardından sona erdi. 14.02.2012 
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BİLECİK İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ SAMSUN DA  
“ ANAYASA ULUSAL GENÇLİK TOPLANTISI” NA KATILDI 

 
 25 Mart Pazar günü Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından Samsun da “Anayasa Ulusal Gençlik Toplantısı” 
düzenlendi. 

 
Samsun Atatürk Spor Salonu’nda yapılan toplantıya, TOBB 

Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TBMM Başkanı Cemil 
ÇİÇEK, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP, CHP, MHP 
ve BDP’li Üyeleri, Anayasa Platformu Üyeleri, Bilecik TSO çatısı 
altında faaliyet gösteren TOBB Bilecik İl Genç Girişimciler Kurulu 
Üyelerinden Bilecik İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Fikret 
KARAÇALI, Bilecik İl Genç Girişimciler Kurulu Üyelerinden Fatih 
ÖZTÜRK ve Suat AKYÜZ ve yerel ve ulusal STK temsilcileri 
katıldı. 

 
TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU toplantının 

açılışında yaptığı konuşmada “Bu güzel havada hafta sonunu 
geleceğimiz için zaman ayıran genç arkadaşlarımızın hepsini 
kutluyorum. Bu toplantıdan maddi bir menfaati ve çıkarı olmadan 
ülkenin geleceğini kendisine dert edinerek toplanan sizleri 
yetiştiren anne-babalarınıza teşekkür ediyorum. Başta Meclis 
Başkanımıza ve siyasi partilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. 

 
“Türkiye Konuşuyor” sloganıyla yapılan toplantıda, halkın yeni 

anayasaya dair düşünce, talep ve beklentilerinin tarafsız, serbest ve medeni bir tartışma ve müzakere 
ortamında biraraya getirilmesi amaçlandı. Bu katkılar, sürecin sonunda TBMM Anayasa Uzlaşma 

Komisyonu’na verilecek sonuç raporunda yer alacak. 26.03.2012 
 

BOZÜYÜK TSO  
MARKA TESCİL BELGESİNİ ALDI 
MARKA OLMANIN GÜÇLÜKLERİNİ BİLİYORUZ..,  

" BELKİ HENÜZ MARKA OLAMADIK AMA..,  
BU YOLDA KÜÇÜK BİR ADIM İLE "BOZÜYÜK TSO" OLARAK 

MARKAMIZI TESCİL ETTİRDİK.  
BİZİ BU YOLDA MOTİVE EDEN ODA YÖNETİCİLERİMİZE VE 
EMEĞİ GEÇEN TÜM ÇALIŞANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI 

SUNARIZ.  
 

HAYIRLI OLSUN.  
SAYGILARIMIZLA. " 

 
BOZÜYÜK TSO 

26.01.2012 
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BOZÜYÜK TSO  
EMITT 2012 FUARIN'A KATILDI   

          "16. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 09-12 şubat tarihleri arasında 
İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

              
            Bilecik Valiliği, BEBKA ve İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
koordinasyonuyla düzenlenen ve ilgili 
sektör temsilcisi kuruluş ve dernekler 
işbirliği ile hazırlanan EMITT 2012 
Kültür ve Turizm Fuarına  Bozüyük 
Ticaret ve Sanayi Odası katıldı. 
                       
            Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Habib ESEL, Muhasip Üye Buğra 
LEVENT, Yönetim Kurulu Üyesi Sabri 
KATRANCI'nın ve Bilecik Bozüyük 
Ticaret ve Sanayi Odaları Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı Fikret 
KARAÇALI'NIN açılış Programına 

katıldıkları EMITT 2012 Fuarında 
Bozüyük'ün Yatırım, Turizm ve Seyahat 

öncelikleri ile Tarihi ve Kültürel  değerleri, 
Yöresel Lezzetlerinin tanıtımı yapıldı. 
  
            Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
GÜNAY tarafından açılışı yapılan Fuarı 
ziyaret eden misafirlere Bozüyük TSO 
olarak Coğrafi İşaret alınması yönü  

nde girişimlerde bulunduğumuz 
bölgemize has lezzetlerden olan  
kabak tatlısı ikram edildi.  
            Bozüyük TSO tarafından 
hazırlanan  ve Fuar ziyaretçilerine 
takdim edilen tanıtım kitapçığında 
Bozüyük'ün Coğrafi konumu, Ulaşım 
İmkanları,Yatırım Potansiyeli, 
Ekonomisi, İhracatı, Üretilen Ürünler, 
Tarihi ve Kültürel değerleri, Lezzetleri, 
Alışveriş ve Konaklama tesislerinin 
tanıtımlarına yer verildi.  
  
            Fuara Bursa, Eskişehir, 
Bilecik, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, 
Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Yalova  
Zonguldak, Antalya, Mersin, vb. gibi birçok şehirden ve 60’ üzerinde ülkeden katılım gerçekleşti. 13.02.2012 
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BOZÜYÜK TSO  
TÜRKİYE KÖRFEZ İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 

1. İŞ FORUMU'NA KATILDI.  
 
 Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu FGCCC ve Türkiye Körfez İş Birliği Organizasyonunda 05-
07 Şubat tarihleri arasında İstanbul da gerçekleştirilen İstanbul Türkiye-KİK 1. İş Forumu’na katıldık. 

 
 Türkiye-Körfez İşbirliği 

Konseyi 1. İş Forumu TOBB 
Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
 
 Bozüyük TSO adına 
Türkiye-KİK 1. İş Forumu’na 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn:Habib ESEL katıldı. 
 

 Konferansta 
Başbakan Yardımcısı Ali 

Babacan ,TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE Ticaret Odaları 
Federasyonu Başkan Yardımcısı Saeed Ali Khamas, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Al 
Thani, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu Başkanı Şeyh Ebrahim Al Khalifa ve 
Umman Ticaret Odası Onursal Sayman Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Rida Juma Al Saleh konuşmacı olarak 
yer aldılar. 
  
 TOBB ‘nin ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıda, Türkiye ve 
KİK üye ülkeleri arasındaki yatırım 
potansiyelinin ve bölge içi ticaretin 
geliştirilmesi konuları ele alınmış, 
ayrıca, kadın girişimciliği, ulaştırma, 
bankacılık, enerji, tarım ve gıda, 
altyapı/inşaat ve KOBİ’lerin 
geliştirilmesi konularını kapsayan 
eşzamanlı panel oturamları 
düzenlendi. Ayrıca, Foruma katılan 
iş dünyası temsilcileri arasında ikili 
görüşmeler gerçekleşti. 
 
 Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn: 
Habib ESEL, İstanbul'da Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev 
sahipliğinde yapılan Türkiye- Körfez 
İşbirliği Konseyi (KİK) I. İş Forumu'nun sektör temsilcileri adına oldukça verimli geçtiğini ifade etti.  
08.02.2012 
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BOZÜYÜK TSO'DAN  
STRATEJİK PLAN TOPLANTISI 

 
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası "TOBB" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülen Oda ve 

Borsaların hizmet kalitelerinin en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik Akreditasyon Programı 7. Dönem aday 
Oda ve Borsalar grubuna girmeye hak kazanmıştır. 

 
Bu sebeple Bozüyük TSO, TOBB Akreditasyon Programı paralelinde 4 yıllık Stratejik Plan hazırlanması 

çalışmalarına hızla devam etmektedir.  
 
BEBKA Teknik Destek Programı çerçevesinde Odamız tarafından Projelendirilen ve destek alan 

Stratejik Plan 
çalışmalarımız ilki 
09 Ocak 
Pazartesi günü 

Oda 
Yöneticilerinin ve 

çalışanlarının 
katılımları ile İç 
Paydaş Toplantısı 

olarak 
gerçekleştirildi.  

 
Bu kez 

Bozüyük TSO 
hizmet sunumu 
sırasında ilişkide 
bulunduğu Kamu 
Kurumları ile Sivil 

Toplum 
Kuruluşlarının 

temsilcilerini Dış 
Paydaş 

Toplantısında bir 
araya getirdi. 

 
 16 Ocak 2011 

Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantımıza Bozüyük Kaymakamı Dr.Oktay KAYA, Belediye Başkan 
Yardımcıları Oğuz SERTLER ve Gençağa SERASLAN, Garnizon Komutanı Bakım Yüzb. Alper KOÇ, İlçe 
Emniyet Müdürü Ümit OKUMUŞ, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Feyyaz BULUTLAR, SGK Müdürü Mehmet 
KELEŞ, Askerlik Şube Başkanı Recep UZGÖZ, Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Metin 
ERDİK, BEBKA Bilecik Temsilcisi Adem BÖLÜKBAŞI, İlçe Jandarma Komutanlığı Temsilcileri, Bilecik Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZÜNLÜ, Şoförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
ÜNAL, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ÖKSÜZ, Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkan Yardımcısı Emine MUMCU ve Genel Sekreter Berna DEMİRAY, ESABİGEM Temsilcisi Mehmet 
ÇELEBİOĞLU, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Fikret KARAÇALI, Yeminli Mali Müşavir Münür ŞAHİN,Bilecik 
Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Temsilcisi Şenol KUBAT ve Kuruluşların Başkan ve Yöneticileri ile 
Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticileri katıldılar. 
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 Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Habib ESEL açılış konuşmasında.., 

 
"Bir Süredir Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Olarak TOBB Bünyesinde Yürüttüğümüz Akreditasyon 

Çalışmalarımızın En Temel Ayağını Oluşturan.., Bozüyük TSO 4 Yıllık Stratejik Plan Çalışmaları Sebebi İle Bir 
Araya Gelmiş Bulunuyoruz. 

Stratejik Plan Hazırlıklarımız Çerçevesinde Yürüttüğümüz Çalışmalarımızın En Önemli Ayaklarından 
Birisini Oluşturan Dış Paydaş Toplantımızı Sizlerin Değerli Görüş Öneri ve Katkılar İle Gerçekleştirmeyi 
Planlıyoruz. 

 
Bu Toplantımızda Odamız İle Her Hangi Bir Şekilde İlişkisi Bulunan Kurumlarımız İle Sivil Toplum 

Kuruluşlarımızın Başkanlarını, Yöneticilerini Bir Araya Getirmek İstedik dedi. 
 
ESEL konuşmasının devamında Geçtiğimiz Hafta Oda Yöneticilerimiz İle Bozüyük Ticaret ve Sanayi 

Odasının Güçlü ve Zayıf Yönlerini Ele Aldık ve Bu Tespitlere Göre Geliştirme Önerilerini ve Çözümleri Hep 
Birlikte Bulmaya Çalıştık. 

 
  
 
 
 

Bu Toplantımızda da 
Benzer Olarak.., Dışarıdan 
Kurum ve Kuruluşlar İle 
Odamızın İlişkileri Sizlerin 
Gözünüzde Odamızın Güçlü 
ve Gelişime Açık Yönlerini 
Ele Alıp Değerlendireceğiz. 

 
Bu Çalışmalarımızda 

TOBB Üniversitesi 
Uzmanlarından Sayın Dr. 
Gülen Utku Hanımefendi 
Bizlerle Birlikte. Tüm Bu 
Çalışmalarımızdan Sonra 
Odamızın 4 Yıllık Stratejik 
Hedeflerini.., Amaçlarını 
İzleme Kriterlerini Tespit 
Etmiş Olacağız. 

 
Son Hali İle de 

Stratejik Planımızı 
Üyelerimiz ve Kamuoyu İle 
Paylaşacağız... " dedi. 

 
Dış Paydaş Toplantısının ardından İlçemiz Kaymakamı ve Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Protokol 

Mensuplarının da katılımları ile akşam yemeğine geçildi.  
 
Meclis Başkanı Osman TEKELİ yemeğin başlangıcında yaptığı değerlendirme konuşmasında 

katılımcılara teşekkür etti. Yapılan Dış Paydaş Çalışmalarının sonuçları, Bozüyük TSO nun Güçlü ve 
Geliştirmeye açık Yönleri başlıkları altında katılımcılara sunuldu.  

 
Toplantı Akşam Yemeği ve genel sunuş ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. 16.01.2012 
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KAYMAKAMIMIZ  
SN: DR. OKTAY KAYA  

MECLİS TOPLANTIMIZA KATILDI 
 

İlçemiz Kaymakamı Sn: Oktay KAYA Odamız Yöneticilerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen 2012 
yılının son Meclis Toplantısına katıldı.  

 
Oda Meclis Salonumuzda gerçekleşen ziyarete Meclis Başkanı Osman TEKELİ, Yönetim Kurulu 

Başkanı Habib ESEL, Meclis ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ile Üyeler katıldılar.  
 
Ziyaret sırasında başta Borsab , Lojistik Köy, Fakülte, Çevre Yolu, Hızlı Tren , Toprak Fabrikalarının 

durumu gibi İlçemizin genel sorunları ile yine Odamızın mevcut durumu, çalışmalarımız hakkında karşılıklı 
olarak görüşmeler yapıldı.  

 
BORSAB da altyapı 

çalışmalarının büyük bir 
bölümünün tamamlandığı, 
ikinci etap altyapı yatırım 
çalışmalarının devam 
ettiği, yine elektrik 
ihtiyacının giderilmesi 
konusundaki çalışmaların 
da hızla sürdürüldüğü ve 
2012 yılı içerisinde yeni 
yatırımcı firmalara cevap 
verebilir hale gelineceği 
ifade edildi.  

 
Yine BORSAB da % 

70 doluluk oranına 
ulaşıldığında Arıtma Tesisi 
çalışmalarının başlatılacağı 
ve bu aşamada su için 3 
adet sondaj izni alındığı ve 
çalışmaların devam ettiği 

belirtildi.  
 
İlçemizde 2012 yılı içerisinde başlanacak BORSAB ile bağlantılı Lojistik Merkez çalışmalarının devam 

ettiği ve Projenin T.C. Devlet Demiryolları tarafından 19 Ocak 2012 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihale 
edileceği ilanının yayınlandığı konusu görüşüldü.  

 
Yapılan değerlendirmeler sırasında 2012 yılı içinde Bilecik Üniversitesi bünyesinde İlçemizde dört yıllık 

bir Fakültenin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiği bina konusunda alternatiflerin değerlendirildiği 
ifade edildi.  

 
Toplantı Hızlı Tren, Toprak Fabrikalarının son durumu, TOKİ Projesi, Rüzgar Enerji Santralleri 

Yatırımları, İlçemizin genel durumu ve Ülkemiz ve Global Ekonomi üzerinde değerlendirmeler ve çeşitli görüş 
ve öneriler ile sona erdi. 28.12.2011 
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BOZÜYÜK TSO'YA  
BİR BEBKA PROJESİ DAHA..!  

 
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olarak BEBKA'ya Teknik Destek Kapsamında sunduğumuz " ODA 

AKREDİTASYONU İÇİN STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMASI " Projemiz BEBKA tarafından uygun görülerek 
kabul edildi. 

 
Odamızın BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında talep ettiği Stratejik Planlama danışmanlığı 

desteği ile Kamu Kurumu Niteliğinde olan Meslek Kuruluşlarının Planlama çalışmaları ile bölge plan ve 
programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini arttırıcı faaliyetlerinin kurumsal nitelikte 
desteklenmesi önceliğini taşımaktadır. 28.12.2011 
 

 PARK MUTTFAK 
ÇEVRE YOLU TESİSLERİ AÇILIŞINA KATILDIK. 

 
 Odamız üyelerinden Doğuş Hilmi Üneral'e ait Çevre Yolu üzerindeki Park Mutfak’ın açılış törenine 
Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman TEKELİ,Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Buğra 

LEVENT, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa ŞEKER, 
Genel Sekreter Bedri 
ÖZTÜRK ve Oda 
temsilcileri katıldılar. 
 
 Park Mutfak’ın 
açılış kurdelesini 
katılımcılarla birlikte 
kesen Başkan Ahmet 

Berberoğlu 
“Bozüyük’ümüzün 

yetiştirmiş olduğu ve her 
zaman onlarla gurur 
duyduğumuz,genç iş 
adamlarımızdan birisi 
olan Doğuş kardeşimizin 
Bozüyük’e bir güzellik 
daha katan bu 
mükemmel tesisi açmak 
için buradayız. Ben bu 
genç iş adamlarımızla 
gurur duyuyorum.  

 
 Bunlar Bozüyük’ümüzün geleceği.Bu müessese Bozüyük halkına, çevremize, hayırlı uğurlu olur 
inşallah. Bereketli ve helal kazançlar diliyorum” dedi. Açılışın ardından açılış gününe özel yemek ikramı 
yapılırken davetliler de tesisi gezdiler.  
  
 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç girişimci üyemiz Sn: Doğuş ÜNERAL'i tebrik eder 
başarılar dileriz.15.12.2011 
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İNŞAAT FİRMALARININ 
DİKKATİNE 

İNŞAAT USTALARININ YETKİ BELGELERİNİ 
ALMALARI GEREKMEKTEDİR.  

 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 11/11/2011 tarih ve 25736 sayılı yazıda 
"Yetki Belgeli Usta Çalıştırma Zorunluluğu" hakkında ilgili 
Yönetmelik belirtilerek detay açıklamalara yer verilmiştir.  
 İlgili yazıda inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı 
müteahhitlerinin Yetki Belgesiz Usta çalıştıramayacakları belirtilmiş 
yine..,  
 Adı geçen yazının son paragrafında ilgililerin "....Geçici Ustalık 
Yetki Belgesi almak üzere, bir an önce Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü veya Yapı Ruhsatı Düzenlemeye Yetkili İdareye 
başvurulması ..." istenmektedir.  
 Buna göre Firmanız ve/veya Sektörde Faaliyet gösteren 
Meslek Mensuplarının "Geçici Ustalık Yetki Belgesi" almaları amacı ile 
Belediye Ruhsat Birimine başvurmaları gerekmektedir. 
 

BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ,  
ELECO 2011 BURSA 2. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ  

ve BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 2011 
FUARLARINA ODAMIZDAN ZİYARET 

 
 KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası desteği ve ilgili sektör temsilcisi kuruluş ve dernekler 
işbirliği ile hazırlanan..,  

 
 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI, 
10. Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme 
Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik ve Hidrolik Fuarı, 
ELECO 2011, 9. Elektrik, Elektronik, Otomasyon, 
Aydınlatma ve İletişim Fuarı ve Sempozyumu, BURSA 2. 
HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI ve BURSA SAC 
İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 2011, 3. Sac, Boru, Profil 
İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarları eş zamanlı 
olarak 1 - 4 Aralık 2011 tarihleri arasında Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
 
 Fuarlara Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Üyeleri ile 
birlikte 03.Aralık.2011 Cumartesi günü ziyarette bulundu. 
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MARKA ŞEHİR 
OLMA YOLUNDA GELİŞEN VE DEĞİŞEN BİLECİK’İN  

TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ YERİ VE ÖNEMİ 
KONULU PLATFORMA KATILDIK.  

 

 Bilecik Belediyesi tarafından “Marka şehir olma yolunda gelişen ve değişen Bilecik’in Türkiye ve 
dünyadaki yeri ve önemi” konulu arama platformu düzenlendi. Düzenlenen programa Odamızı temsilen Meclis 
Başkanı Osman TEKELİ ve Genel Sekreter Bedri ÖZTÜRK katıldılar. 

 Yapılan toplantıda Vali Akpınar, yaptığı 
konuşmada, Bilecik’in son 10-15 yılda 
gelişmeye başladığını ve nüfus oranıyla 
geçen yıl Türkiye’nin en hızlı nüfus artışı 
olan il olduğunu söyledi.  
 
 AK Parti Bilecik Milletvekili ve TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu 
Başkanı Fahrettin Poyraz, Bilecik'in birçok 
ille kıyaslanmayacak derecede işlenmesi 
gereken zengin bir potansiyele sahip 
olduğunu anlattı.  

 Bilecik’in genel nüfusla 
kıyaslandığında Türkiye ortalamasının 
üzerinde işçi potansiyelinin bulunduğunu 
belirten Poyraz, sözlerine şöyle devam etti:  

 “Bu işçi nüfusumuzu ve iş gücümüzü 
nereden kazanıyoruz diye baktığımız zaman köylerimizi görüyoruz. Bu sefer tarım potansiyelini tartışmaya 
başladığımız zaman köy nüfusumuzun gittikçe azaldığını, yaşlandığını ve üreten nüfusun köylerde kalmadığını 
görüyoruz. Bizim orta vadede tarımda karşılaşacağımız en büyük risklerden bir tanesi bu. Şu anda 
köylerimizde verimli tarım ve hayvancılık yapacak nüfusumuz hemen hemen kalmadı. Köy nüfusumuz azaldı 
ve köylerimizin nüfus ortalaması 60 yaşın üzerine çıktı. Bir risk daha bekliyor bizi. Verimli topraklarınız var bu 
topraklar mutlaka işlenecek, özellikle Sakarya havzasında. Aynı sanayide olduğu gibi biz il dışından tarım işçisi 
ithal eden bir il konumuna düşeceğiz. Başka yerlerden gelecek olan bu nüfusun sorunlarına karşı biz hazırlıklı 
mıyız? bunlara şimdiden hazırlıklı olmalıyız.”  

 MHP Bilecik milletvekili Bahattin Şeker de birlik ve beraberlik içinde Bilecik’e yeni bir yol çizilmesi, tarihi, 
kültürü, sosyal yaşamı ve doğa turizminin ön plana alınması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:  

 “Bunları öne çıkararak tur operatörü ve acentalarının iki gün burada ağırlayıp Bilecik’i tanıtacak bir 
propaganda yapmak lazım. Bu potansiyel Bilecik’te var. Bunların yanında tarihi dizilerle ilişkiler kurulup 
Bilecik’in turistlik güzel yerlerinde dizilerle ilgili bir çalışma yapılabilir. Bu dizilerden faydalanılması lazım. Birde 
biz bu memlekette seramik ve mermerin ana yatağıyız. Senelerdir konuştuk ama yapamadık. İtalya ve 
Almanya’da böyle bölgeler var. Bu bölgelerle ilgili uluslararası bir fuar yapılabilir. Bu da Bilecik’i öne 
çıkaracaktır.”  
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 TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi 
Avcı ise bu platformda sadece Bilecik'in 
değil, bölgenin sorunlarının da ele 
alınması gerektiğini söyledi.  

 Hükümetin, kalkınma 
ajanslarıyla bölgesel gelişme ve 
kalkınmayı ön plana çıkarmaya 
çalıştığını vurgulayan Avcı, şunları 
kaydetti:  

 'Bilecik, Eskişehir ve 
Bursa'nın da bir arada olduğu 
kalkınma ajansıyla birçok projesini 
çevre illerle, özellikle komşuları olan 
Eskişehir ve Bursa ile planlıyor. 
Dolayısıyla bu konferansta da 
gündeme gelecek konuların çapının 
biraz daha büyütülerek bu 
çerçevede ele alınmasının fizibilite 
ve ülke ekonomisi açışından doğru 
olacağını düşünüyorum. Bu 
çerçevede Eskişehir, 2013 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Bu sadece Eskişehir'i ilgilendiren bir girişim değil. Türk dünyasının başkenti 
olmak demek, aynı zamanda Osmanlı coğrafyasının da dünyaya tanıtılması anlamına geldiği için Bilecik, 
Bursa ve Sakarya bu projenin içindedir.'  

 Belediye Başkanı Yağcı da Bilecik’in önemli değerleri ve referanslarının bulunduğunu ancak bugüne 
kadar bu değerlerin ve referansların rekabetin oluştuğu dünyada iyi değerlendirerek ön plana çıkaramadıklarını 
söyledi. 

 Ellerindeki özellikleri daha iyi değerlendirerek günün şartları içerisinde marka değerleri oluşturarak 
gelecek nesillere daha güzel müreffeh çevreyi emanet etme sorumluluğu içerisinde olduklarının altını çizen 
Yağcı, şöyle konuştu: 

 “Bilecik her şeyden önce kuruluşun merkezi ve hiç birilerine nasip olmayan Osmanlı gibi bir devletin 
kurulduğu topraklar. Biz maalesef Osmanlı devletinin kuruluş mekanı, toprakları turizm anlamında gerektiği 
kadar değerlendiremediğimizi görüyoruz. Yine ilimiz coğrafi anlamda çok önemli bir konumda ve durumda. 
Yollarımızla, iklimimizle, üretilen tarım ürünlerinin marka değer oluşturma noktasında yapılacak çalışmalara 
bakıldığında bu alanın gerçekten istenilen paralellikte olmadığını görüyoruz ama bunlar yapılırken Bilecik’te 
hiçbir şey olmadığı anlamında değil. Buna karşı günümüz şartlarında çok güzel çalışmalar da var.”  

 İlçe ve belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Hüseyin Çelik, daire müdürleri, siyasi 
parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile işadamlarının katıldığı platformda 
Belediye Başkanı Yağcı, Vali Akpınar’a, milletvekilleri Avcı, Poyraz ve Şeker’e Osmanlı armasının bulunduğu 
tabak hediye etti.  

 Belediye Başkanı Yağcı, Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Bilecik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ahmet Özünlü, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Tekeli Genel Sekreter 
Bedri ÖZTÜRK, İl Genel Sekreteri Halis Nalbant, Mimarlar Odası Başkanı Ufuk Aykaç, Anadolu Basın Yayın 
Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Şubesi Başkanı Şadi Erdal ve işadamı Turgut Özen’den oluşan 
heyet, platformda Bilecik’i değerlendirdi. 05.12.2011 
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BOZÜYÜK TSO VE MESLEK LİSESİ İŞBİRLİĞİNDE 
BECERİ" 10 UMEM KURSİYERLERİ VE YENİ GİRİŞİMCİLERE 

SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ. 
  
 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Girişimcilik Eğitimi ve Bozüyük TSO, Bilecik İş-
Kur, Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi işbirliğinde düzenlenen BECERİ" 10 UMEM Kursları Sertifika 
Töreni Bozüyük Endüstri Meslek Lisesi Salonunda yapıldı.  

 
 29.11.2011 

tarihinde Bozüyük 
Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
Salonunda Bozüyük 
TSO Temsilcileri ve 
Endüstri Meslek Lisesi 
Temsilcilerinin ev 
sahipliğinde yapılan 
sertifika törenine; 
Bilecik Vali Yardımcısı 
Süleyman Deniz, 
Bozüyük Kaymakamı 
Dr.Oktay KAYA, 
Bozüyük Belediye 
Başkan Vekili 
Gençağa SERASLAN, 
TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi (İİBF) 
Dekan Yardımcısı 

Prof.Dr.Serdar Sayan, 
Eskişehir KOSGEB Müdürü Ali Vasfi ESKİCİOĞLU, Bilecik İŞ-KUR Müdürü Zihni YALÇIN, İşletme Temsilcileri 
ve Kursiyerler k atıldı. 
 
 Bozüyük TSO Meclis Başkanı Osman Tekeli bölgedeki işsizlere iş ve meslek kazandırıp iş hayatına 
hazırlanmaları, meslek kazananlara da iş sahalarının açılabilmesi adına, girişimciliğin desteklenmesi yönünde 
çalıştıklarını kaydetti. 
 
 TEKELİ ayrıca Girişimcilik kursunu başarı ile bitiren 29 kursiyerden 4 tanesinin işini kurduğunu ve 
KOSGEB desteklerinden yararlanmak üzere girişimlerini başlattığını kaydetti. 
 
 TEKELİ konuşmasının devamında UMEM Projelerini Bozüyük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve 
Bilecik İŞ-KUR müdürlüğünce oldukça özverili bir şekilde yürüttüklerini ve Bozüyük'te gayet başarılı sonuçlar 
elde ettiklerini belirtti. Yeni dönemde hali hazırda 2 adet büyük firmanın da 120 adet yeni stajyer talepleri 
olduğunu kaydetti. 
 
 İlginin yoğun olduğu sertifika töreninde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Serdar Sayan, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) projesi 
kapsamında açılan Kurslara kayıt olanlar, istihdam edilecek insan sayısının altında kalıyor dedi.  
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 Prof. Dr. Serdar Sayan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB 
işbirliğiyle düzenlenen kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikalarının verilmesi dolayısıyla Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek Lisesi Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu kurslara olan ilgisizlikten üzüntü 
duyduğunu kaydetti. 
 
 "UMEM kurslarına yeterince ilgi gösterilmiyor. Kurslara kayıt olanlar, istihdam edilecek insan sayısının 
altında kalıyor" diyen Prof. Dr. Serdar Sayan, şöyle konuştu:  
 "Bu pembe bir tablo. Türkiye'de hiç işsizlik yokmuş gibi görünüyor. Bu kurslara kayıt olmakta ve 
akabinde sanayide çalışmakta belli bir isteksizlik görüyorum. Bu Türkiye çapında bir sorun. Bozüyük 
ekonomisinin iş yaratmakta nispeten daha az sıkıntı çekmesi dolayısıyla burada daha farklı olabilir ama 
özünde bunu, Türkiye'nin problemi olarak görüyoruz. Dünyada yüksek katma değer yaratan ülkelerin 
tarihlerine baktığınızda, bunların sanayileştikten sonra bu hale geldiğini görürsünüz. Dolayısıyla bizim bu 
sıkıntımız, sanayileşmede yeni bir evreye geçmekte dar boğaz yaratıyor. Bunun üstesinden Türkiye olarak 
gelmek zorundayız. Bozüyük'te işe doygunluk bile olsa kursların, kursiyer talebi bulamamaktan kaynaklanan 
nedenlerden dolayı kapanmamasını sağlamalıyız. Türkiye'de bu kurslara daha fazla katılımın olmasını 
sağlamalıyız." 
 
 Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) Bilecik İl 
Müdürü Zihni Yalçın 
da bu yıl 
düzenlenen 11 
meslek edindirme 
kursuna katılan 
168 kişiden 
123'ünün kursu 
başarıyla 
tamamladığını, 
bunlardan 98'nin 
de iş yerlerinde 
staj yapmayı kabul 
ettiğini belirterek, 
kursiyer 
bulunamaması 
nedeniyle 9 grupta 
kurs 
açamadıklarını 
bildirdi. 
 
 Eskişehir 
KOSGEB Merkez 
Müdürü Ali Vasfi ESKİCİOĞLU ise Bozüyük TSO Organizasyonu ile Girişimcilik Eğitimi alan ve Sertifikalarına 
kavuşan Girişimcilere kendi işlerini kurmaları sırasında KOSGEB tarafından 27.000. TL sına kadar Hibe destek 
ve yine işlerini sürdürebilir hale getirdiklerinde ise 70.000 TL ye kadar Faizsiz Kredi kullanma imkanına 
kavuşacaklarını belirtti.  
 
 Konuşmaların ardından kursu tamamlayarak belge almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri, Vali 
Yardımcısı Süleyman Deniz, Kaymakam Oktay Kaya, Belediye Başkan vekili Gençağa SERASLAN , Bozüyük 
TSO Meclis Başkanı Osman TEKELİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin ELMAS, Fahri TUNCA ve 
diğer protokol üyeleri tarafından verildi. 29.11.2011 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
BOZÜYÜK'Ü ZİYARET ETTİ.  

 

 Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner YILDIZ, Oda Üyelerimizden Demirer Kablo Fabrikasını ziyaret 
etti. 
 Bakan YILDIZ, Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar, KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Bilecik Milletvekili 
Fahrettin Poyraz, MHP Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Kaymakam Oktay Kaya, Bilecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman TEKELİ ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fahri TUNCA, AK Parti İl Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Demirer Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Sait 
Gönenç, Fabrika Müdürü Cengiz Zeybek ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. 

 
 Bakan Yıldız'a Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Osman TEKELİ ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri TUNCA tarafından 
Bozüyük'ün Kurtuluşu ve Milli Mücadelede 
kazanılan zaferlere önderlik eden, ve tarihe "Siz 
Orada Yalnız Düşmanı Değil Milletin Makûs 
Talihini de yendiniz..," T.B.M.M. Başkanı Mustafa 
KEMAL" sözleriyle adını yazdıran İnönü Savaşları 
Metristepe Zafer Anıtı ve Bozüyük hakkında geniş 
bilgiler veren Geçmişten günümüze Bozüyük 
Kitabını hediye ettiler. 
 
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
"Özel sektörde yüzde 34 civarında olan enerji 
üretimi payları şu anda yüzde 53'lerde, amacımız 

bunu kısa ve orta vadede yüzde 75'lere taşımak" dedi. 
 Toplantı salonunda fabrika hakkında brifing alan Bakan Yıldız, işletme bölümlerinde ve laboratuvarda 
incelemelerde bulundu. 
 Yıldız, fabrika ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bozüyük'teki Mass Kablo'ya bağlı 
Demirer Kablo Fabrikası'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli kablo fabrikalarından biri olduğunu 
söyledi. 
 "Gerçekten insan iftihar ediyor. Burası, Türkiye'nin politikalarıyla örtüşen, uluslararası sermayeyle 
büyüyen, yerli kaynak haline getirilen bir üretim tesisi" diyen Yıldız, şöyle konuştu:  
 "Burada teknolojik bütün gelişmeler bizzat tatbik ediliyor, uygulanıyor. ARGE merkezlerini, test 
merkezlerini severek, isteyerek ve heyecan duyarak dolaştım. Türkiye son 9 yıl içinde özel sektör özellikle 
enerji üretim tesislerindeki payını artırarak bugünlere geldi. Özel sektörde yüzde 34 civarında olan enerji 
üretimi payları şu anda yüzde 53'lerde, amacımız bunu kısa ve orta vadede yüzde 75'lere taşımaktır. 
Dolayısıyla daha çok rekabet edebilen, serbest piyasa oluşturulabilen ve bundan vatandaşımıza mutlaka kalite 
olarak dönebilecek bir yapıyı sağlamamız gerekiyor. Hamdolsun yönümüz doğru bir yön, hedefimiz doğru bir 
hedef. Gittiğimiz ve yaptığımız işler de doğru işler. Genel itibariyle baktığımızda bunları daha da hızlandırıyor 
olmamız lazım. Bugün Mass Kablo Fabrikası bunun en iyi örneklerinden biridir.' 
 
 Bir gazetecinin "Enerji konusunda Türkiye'nin komşu ülkeleriyle herhangi bir sıkıntısı var mı- Son 
zamanlarda Suriye ile yaşanan sıkıntılardan dolayı bu ülkeyle enerji konusunda herhangi bir değişiklik olacak 
mı" yönündeki sorusunu yanıtlayan Yıldız, şunları söyledi:  "Başbakan Yardımcımız Babacan'ın başkanlığında 
bir toplantı yapacağız. Yaklaşık 5-6 Bakanla beraber toplanacağız. Bunlar değerlendirilecek. Şu anda 
stratejilerimizde ve politikalarımızda herhangi bir değişiklik yok. Bütün komşularımızla yürüttüğümüz enerji 
projelerinde herhangi bir değişiklik yok." Yıldız, daha sonra karayoluyla Kütahya'ya hareket etti. 27.11.2011 
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"TÜRK DİASPORASI" 
 

 Dünya Türk Girişimciler Kurultayı 17-18 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Kurultaya Odamızı temsilen Meclis Başkanı Sn: Osman TEKELİ ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn:Habib ESEL katıldılar.  
 
 “Artık biz göçmen işçi topluluğu değil; Türk Diasporasıyız”  
 
 Dünya Türk Girişimciler Kurultayı ikinci gün açılış oturumunda konuşan TOBB/DEİK/DTİK Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, gurbet döneminin bittiğini ifade ederek, “Madem dünya küresel, madem artık Türkiye’nin 
her yanı havaalanı olmuş, internet her yerde, şirketlerimiz her yerde, o zaman Türkiye heryerde! Artık biz 
göçmen işçi topluluğu değil; Türk Diasporasıyız” dedi.  
 
 Toplantıya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret 
Bakanımız Hayati Yazıcı, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün katıldı.  
 
 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “yıllar bizleri hakları çıkardı” diyerek, “7 yıl önce sloganımız “Türkiye’ye 
Yatırım Geleceğe Yatırım”dı. Bugün ise “Dünya Değişirken Yükselen Türkiye”. O gün kırılgan bir ekonomiden 
büyüme rekorları kıran bir ekonomiye dönüşümü konuşmuştuk. Türkiye hedeflerini ancak 2015’te yakalar 
diyenler vardı. Allah’a şükür 3 yıla kalmadan bu hedefler aşıldı” dedi. 
  
 “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz” 
 
 Gelişmenin, kalkınmanın ve ilerlemenin motorunun ekonomi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Ekonominin motoru da özel sektördür. Özel sektör de girişimcilik demektir. Bizim kaynağımız, bizim 
değerlerimiz, bizim geleceğimiz, bizim sigortamız toprağın altında değil, üstündedir. Bizim petrolümüz yok; 
bizim petrolümüz insanımızdır, girişimcimizdir. Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi girişimci ruhudur. O ruhu bu 
salonda hissediyorum. Biz bir hedef koyduk. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz” dedi.  
 



 

35 
 

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
 
 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, ''Bizim, hiçbir ülkenin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. 
Bizim, Türkiye olarak, hiçbir ülkenin topraklarında, siyasetinde, idari sisteminde asla ve asla gözümüz yok. Ne 
bölgemizdeki, ne dünyadaki hiçbir ülkeye çıkar kaygısıyla bakmadık ve bakmıyoruz. Bizim için her yerde 
öncelikli olan insandır'' dedi. 
 
 Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 
 
 Ekonomi Bakanı Zafer çağlayan ise, 
''Şükürler olsun Türkiye küresel krizi, teğetin 
de ötesinde bir durumla karşı karşıya kalarak 
yaşamıştır'' dedi. 
 
 Çağlayan, Türkiye'nin 2023 yılı 
hedeflerini hatırlatarak, bu yolda çalışmaya 
devam ettiklerini anlattı.  Çağlayan, Türkiye 
markasının gururunu bugün Türk iş 
adamlarının hepsinin bulundukları ülkelerde 
yaşadığını dile getirdi. 
 
 2002 yılında sadece 36 milyar dolar 
ihracat yapan Türkiye'nin bugün artık bunu iki 
sektörüyle yaptığını belirten Çağlayan, bu yıl 
Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin yeni ihracat 
rekorunu gerçekleştirerek 135 milyar doları 
göreceğini bildirdi. 
 
 Çağlayan, 
Türkiye'nin elde ettiği 
ekonomik kazanımları 
dünyanın her yerinde seve seve 
anlattıklarını ifade etti. 
 
 Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye 
olan ilgisine değinen Bakan Çağlayan, ''2002'den bugün itibariyle ülkemize gelen toplam doğrudan yatırım, 
şükürler olsun ve iftiharla söylüyorum ki 105 milyar dolar olmuştur. Bu Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada son 
derece güvenli bir liman olduğunu gösteriyor. Hiçbir uluslararası yatırımcı bir ülkeye giderken o ülkenin kara 
kaşına kara gözüne gelmez. O ülkenin siyasi, ekonomik istikrarına bakar'' dedi. 
 
 Çağlayan, bugün Türkiye'nin AB'nin birçok ülkesinden iyi durumda olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin 
mali disiplin, bütçe disiplini ve işsizlik konusunda son derece başarılı bir performans gösterdiğini söyledi. 
 
 Zafer Çağlayan, ''Şükürler olsun Türkiye küresel krizi, teğetin de ötesinde bir durumla karşı karşıya 
kalarak yaşamıştır'' dedi. 
 
 Türkiye'nin başarılarının sürdürülebilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çağlayan, ''Bu noktada Türk 
özel sektörü buna hazırdır'' dedi. 
  
 Bu arada, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan'a 
bir tablo hediye etti.19.11.2011 
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ECZACIBAŞI  
"VİTRA İNOVASYON MERKEZİ"  

AÇILDI  
 Bozüyük’te Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubunun üretim kampusunda faaliyet gösterecek VitrA İnovasyon 
merkezinin açılışı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirildi. 
 

 Açılışa Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Osman TEKELİ, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fahri TUNCA, Yönetim Kurulu Üyesi Sabri 
Katrancı ve Genel Sekreter Bedri ÖZTÜRK katıldılar. 
 
 VitrA İnovasyon Merkezi'nin resmi açılışında 
konuşan Ergün, "Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun 
banyo ve karo ürünlerinin toplamında Türkiye'de 
pazar liderliğini üstlendiğini” kaydetti. 
 
 Ergün, firmaların yenilik yaparak bir yere 
gelebileceklerini kaydederek,“Bu merkezde yapılan 
çalışmalarla verimliliği artıran, maliyetleri düşüren, 

yenilik oluşturan, tasarım ve teknolojide fark yaratan 
ürünler ortaya çıkacağına da inanıyorum. Eczacıbaşı 

Yapı Ürünleri Grubu yıllık 800 milyon Euro cirosuyla banyo ve karo ürünlerinin toplamında Türkiye pazarının 
liderliğini üstlenmiş durumda. Hali hazırda 
Türkiye’de Pazar liderliğini elinde bulunduran 
firmanın bir inovasyon merkezi açması son 
derece değerlidir. İnovasyonu yeniliği her 
sektör için vazgeçilmez kılan bir atmosferde 
yaşadığımızı unutmamalıyız” dedi. 
 
 Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Eczacıbaşı törende yaptığı 
konuşmada, Vitra İnovasyon merkezinin 
Eczacıbaşı yapı ürünleri grubunun AR-Ge 
çalışmalarına uzun yıllardır yaptığı yatırımların 
bugün vardığı en ileri noktayı simgelediğini 
ifade etti. Bülent Eczacıbaşı,”Bu merkez bizim 
için çok büyük önem taşıyor. İnovasyon, 
günümüzün küresel rekabet ortamında 
hedefini büyütmek isteyen şirketler için artık 
lüks değil, zorunluluk. Küresel rekabet ancak 
inovasyona dayalı kaliteyle mümkün. Vizyon 2023 Türkiye hedefimize ulaşma yolunda stratejik bir araç olarak 
konumlandırdığımız inovasyon için, açık ve net hedefler doğrultusunda sağlıklı bir yol haritası çizmemiz 
gerekiyor.”dedi. 
  
 Açılış programına Bakan Nihat Ergün ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Eczacıbaşı’nın yanı sıra, Vali H. İbrahim Akpınar, Milletvekili Bahattin Şeker, Bilecik Belediye Başkanı Selim 
Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, 
Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Dr. Erdal Karamercan, Eczacıbaşı Holding’in üst düzey yöneticileri, mimarlar, 
akademisyenler, Bozüyük ve Bilecikli iş adamları ve VitrA- Artema bayileri katıldı.17.11.2011 
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GENÇ GİRİŞİMCİLERDEN 
BOZÜYÜK'TE GİRİŞİMCİLİK PANELİ 

 
 Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bilecik Genç Girişimciler tarafından "Girişimcilik" konulu panel düzenlendi. 

 
 Bilecik Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Fikret Karaçalı, 3. Global 
Girişimcilik Haftası dolayısıyla 
düzenlenen panelde yaptığı 
konuşmada, 2008 yılında Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun 
girişimleriyle oluşturulan TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler 
Kurulu'nun Türkiye'de etkin ve verimli 
faaliyetler yürüttüğünü kaydetti. 
 
 Bilecik'te oda ve borsaların 
temsilcilerinin kurullarda genç ve 
dinamik nüfusun girişimcilik yolunda 
desteklenmesi için projeler 
gerçekleştirdiğini ifade eden Karaçalı, 
şöyle konuştu:  

 
 "Girişimci, toplumun gereksinim duyduğu ürünleri üreterek, hizmetleri sunarak ya da ticaret yaparak 
maddi manevi kazanç sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla kendi işini kurmak için harekete geçen ve işini 
gerçekleştirmek için araştırma, 
planlama, örgütleme ve 
koordinasyon çalışmaları yapan, 
gerekli bilgi, iş, beceri, eğitim, 
eleman, makine, işletme giderleriyle 
finansman kaynaklarını bir araya 
getirerek kendi işini kuran kişiye 
'girişimci' diyoruz. Bu doğrultuda, 
ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girmesi hedefinin baş 
aktörleri genç girişimciler olacaktır. 
Çalışmalarımız, genç girişimcilerin bu 
amaca yönelik olarak desteklenmesi 
konusunda ortak akıl arayışının bir 
sonucudur." 
 
 Bilecik Kadın Girişimcileri 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hülya 
Esel, Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Bedri Öztürk, 
Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç 
Girişimciler Kurulu üyelerinin katıldığı panelde genç girişimcilerden Fatih Öztürk "Girişimcilik" konusunda bir 
sunum yaptı.14.11.2011 



 

38 
 

BOZÜYÜK  
TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN  

YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE GIDA YARDIMI VE  
YARDIMA MUHTAÇ ÖĞRENCİLERE DE EĞİTİM YARDIMI YAPILDI 

 
 “Bozüyük Ticaret ve Sanayi 

Odasından Yardıma Muhtaç 678 aileye 
gıda yardımı ve 1060 Öğrenciye "TOBB" 
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği 
Finansmanı İle Gerçekleştirilen Eğitim 
Yardımı Çalışmaları Tamamlandı. 
 Oda tarafından daha önceki 
yıllarda da olduğu gibi geleneksel hale 
gelen ve yardıma muhtaç ailelere gıda 
yardımı ve İlköğretim okullarında eğitim 
gören ve yardıma muhtaç öğrencilere bu 
yıl da yardım yapıldı.  
 
 Önceki yıllarda da yardıma muhtaç 
ailelere gıda yardımı ve ilköğretim 
okullarında okuyan öğrencilere giyim, 
ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapılmıştı.  
 
 Bu yıl yine Bozüyük Ticaret ve 

Sanayi Odası ile İlçe Mahalle Muhtarları, 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlköğretim Okullarında görevli Öğretmen ve Yöneticilerinin özverili çalışmaları 
sonucunda Ramazan ayında gıda 
paketleri ve Bayram öncesi kışlık 
botlar öğrencilere verilerek 
öğrencilerin hem bayram ihtiyaçları 
hem de kışlık bot ihtiyaçları 
karşılanmış oldu.  
 
 Ayrıca Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün tespit ettiği yaklaşık 
60 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. 
 
 Öğrencilere yapılan yardım 
çalışmalarının İlk dağıtımına İlçemiz 
Milli Eğitim Müdür Vekili Feyyaz 
BULUTLAR, Bozüyük Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fahri TUNCA, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Buğra LEVENT, 
Genel Sekreter Bedri ÖZTÜRK ve 
diğer okul müdürleri katıldılar. 
02.11.2011 
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TOBB  
GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI 

 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 30.04.2012 tarih ve 9989 sayı  
ile Odamız Başkanlığı'na iletilen Ekonomik, Sosyal ve Uluslararası göstergeler 
konulu TOBB Gözden Geçirme Notları aşağıda verilmiştir. 
 
 “Resmi İstatistik Programı Çok Yıllı Programı” çerçevesinde verilerin 
derlenmesinden sorumlu olan kurum, kuruluşlarca yayımlanan Haber Bültenleri esas alınarak, Birliğimiz 
tarafından kurum içi kullanıma yönelik olarak hazırlanmakta olan Bilgi Notları, 2011 yılı Eylül ayından itibaren 
de “Gözden Geçirme Notları” adı altında Birliğimiz web sayfasından dış kullanıcılarımızın hizmetine sunulmaya 
başlanmıştır. 

 Ekonomik, Sosyal ve Uluslararası göstergeler olmak üzere 3 ana kategoride 37 konu başlığına 
yönelik, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık değişen periyotlarda hazırlanan TOBB Gözden Geçirme Notları 
tematik olarak:  

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları  Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi 
Borcu 

 Çocuk İşgücü  Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri 

 Gelir ve Yaşam Koşulları  Sanayi Üretim Endeksi 
 Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi  Satın Alma Gücü Paritesi 
 Göç (İç Göç ve Dış Göç)  Sektörel Güven Endeksleri 
 Hanehalkı İşgücü Araştırması  Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı 
 İşgücü Maliyet Endeksi  Ticaret ve Hizmet Endeksleri 
 Tüketim Harcamaları  Turizm İstatistikleri 
 Yaşam Memnuniyeti  Tüketici Fiyatları Endeksi 
 Yoksulluk  Tüketici Güven Endeksi 
 Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde 

ve Hanehalklarında) 
 Üretici Fiyatları Endeksi 

 Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Dengesi  Doğuşta Yaşam Beklentisi 
 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri  İnsan Hakları ve Kadın Hakları 
 Bütçe Gerçekleşmeleri  Uluslararası Nüfus Göstergeleri 
 Dış Ticaret Endeksleri  Uluslararası Demokrasi Endeksi 
 Dış Ticaret İstatistikleri  Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri 
 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri 

Oranları 
 Uluslararası Yaşam Maliyeti 

 Milli Gelir  Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri 
 Ödemeler Dengesi  

konularını içermektedir. 

 TOBB Gözden Geçirme Notları sayfasının erişim adresi  
 http://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/ggnot.aspx olup, sayfaya yönelik açıklamalar öz 
biçimde ekte sunulmuştur. 
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TOBB  
GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI 

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 

TOBB GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI SAYFASI HAKKINDA ÖZ AÇIKLAMALAR 

1. Birliğimiz ana sayfasında “İSTATİSTİKLER” ya da “YAYINLAR” konu başlıklarının altında “TOBB 
GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI” seçeneği ile sayfaya erişim mümkündür. 
 

2. TOBB GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI (GGN) sayfasında konu ile ilgili olarak kısa bir bilgilendirme 
metni yer almaktadır. 
 

3. GGN sayfasında sadece Gözden Geçirme Notları ile sınırlı olmak üzere (tamamen aranan 
kelimeler ile sınırlı olmak üzere) basit bir Arama Motoru yer almaktadır.  
 

4. GGN sayfasında; 
 Bugün Eklenenler ikonu (İlgili tarihte eklenen tüm gözden geçirme notları bu alanda 

listelenmektedir ve ekli pdf dosyasına link verilmektedir), 
 Son Eklenenler ikonu (eğer bugün eklenenler alanı boş ise en son eklenen  15 konu, eğer 

bugün eklenenler alanı dolu ise en son eklenen 6 konu) koşullu olarak en son eklenen 6 
veya 15 konu listelenmektedir ve ekli pdf dosyasına link verilmektedir, 
 

5. GGN sayfasında Takvim Excel dosyası konulmuştur. 
 

6. GGN sayfasında Geçen Haftaya Bakış ikonu ile de bir önceki haftanın Pazartesi-Cuma günleri 
arasında sayfaya yüklenen tüm GGN’ler listelenmektedir ve ekli pdf dosyasına link verilmektedir, 
 

7. Ana kategori altında listelenen konular sayfasından “Ana Sayfa” ya dönme ve  “Bir Önceki 
Sayfaya” dönme butonları yer almaktadır, 
 

8. Özellikle “EKONOMİK GÖSTERGELER” ve “SOSYAL GÖSTERGELER” ana kategorisi altında yer 
alan konulara yönelik olarak da Metaveri çalışması da kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. İlgili 
kategori altında yer alan konular listelenirken hem GGN metnine, hem de metaveri dokümanına 
erişim imkanı mevcuttur. Her iki dosya da pdf formunda yüklenmiştir, 
 

 Ayrıca sayfanın kullanıcılarımız tarafından ziyaret edilmesine yönelik olarak da  aylık bazda takip 
yapılmaktadır. 
 

 
 
 

SAHİBİ: 
BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Adına Yönetim Kurulu Başkanı 
HABİB ESEL 

 
YAYIN SORUMLUSU 

BEDRİ ÖZTÜRK/Genel Sekreter

ADRES  : Belediye İş Hanı Kat:3 No:307 
    BOZÜYÜK/BİLECİK 
TEL  : 0 228 314 29 21- 22 
FAKS  : 0 228 314 29 20 
E-POSTA : bozuyuk@bozuyuktso.org.tr 
WEB  : www.bozuyuktso.org.tr 

BASKI:
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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   SSSAAANNNAAAYYYİİİCCCİİİ   AAANNNKKKEEETTTİİİ   SSSOOONNNUUUÇÇÇLLLAAARRRIII 

 
1.Aşağıdaki Konularda Firmanızda Ne gibi gelişmeler oldu ? 2012 yılı için beklentileriniz nedir ? 
 

2.Aşağıda belirtilen dönemler itibariyle firmanızın ortalama üretim kapasite kullanım oranını işaretleyiniz. 
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BBBOOOZZZÜÜÜYYYÜÜÜKKK   TTTİİİCCCAAARRREEETTT   VVVEEE   SSSAAANNNAAAYYYİİİ   OOODDDAAASSSIII   
222000111222   YYYIIILLLIII   SSSAAANNNAAAYYYİİİCCCİİİ   AAANNNKKKEEETTTİİİ   SSSOOONNNUUUÇÇÇLLLAAARRRIII 
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BBBOOOZZZÜÜÜYYYÜÜÜKKK   TTTİİİCCCAAARRREEETTT   VVVEEE   SSSAAANNNAAAYYYİİİ   OOODDDAAASSSIII   
222000111222   YYYIIILLLIII   EEEKKKOOONNNOOOMMMİİİ   AAANNNKKKEEETTTİİİ   SSSOOONNNUUUÇÇÇLLLAAARRRIII    
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BBBOOOZZZÜÜÜYYYÜÜÜKKK   
AAATTTAAATTTÜÜÜRRRKKK   KKKÖÖÖŞŞŞKKKÜÜÜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




