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MAHSUM ÖZMEN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

01.04.2018 Tarihinde yapılan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerinde Mahsum 
Özmen yeniden Başkan seçildi.10.04.2018

 

 

BAŞKAN ÖZMEN’E KUTLAMA ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

01.04.2018 Tarihinde yapılan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Organ  Seçimlerinde yeniden 
seçilen Mahsum Özmen Üyelerimiz ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Başkan Özmen 
beni yeniden bu göreve layik  gören üyelerimize ve vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerini 

ilettiler. NTSO olarak her zaman üyelerimizin hizmetinde olduk ve olmaya devam edeceyiz.
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NUSAYBİN’DE MST YAVUZ TEKSTİL FABRİKASI AÇILDI

Nusaybin’de kurulan MST Yavuz Tekstil Fabrikasının açılışı yapıldı.İpek Yolunda kurulan MST 
Yavuz Tekstil Fabrikasının açılış kurdelesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel ve Esnaf Sanatkârlar Kefalet Kredi Kooperatifi 

Başkanı Zeynel Tunçalan tarafından kesildi. Kurdele kesiminden sonra açılışa katılanlara fabrika sahibi 
Mesut Yavuz tarafından bilgi verildi.Tekstil fabrikasında 100 ile 150 kişinin çalışacağını kaydeden 
Yavuz, fabrikada kesim, dikim, ütü ve paketleme işleri yapılacağını söyledi. Yavuz açılışa katılan 
misafirlere teşekkür etti.-5 KURBAN KESİLDİ MST Yavuz Tekstil fabrikasının açılışında 5 kurban 
kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra İlçe Müftüsü İrfan Açık dua etti. Dualar eşliğinde 5 
kurban kasaplar tarafından kesildi.16.04.2018 
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NUSAYBİN’DE STK VE NAKLİYECİLER DEMİRYOLUNUN FAALİYETE 
GİRMESİNİ İSTEDİ

Nusaybin’de ortak açıklama yapan 5 STK Başkanı ilçeye tekrar tren seferlerinin başlamasını 
istedi.Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şoförler ve Esnaf 
Odası, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Sulama Birliği yöneticileri ile nakliye firma 

çalışanları Nusaybin Tren Garında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. STK ve Nakliyeciler adına 
basın açıklaması yapan Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel, İlçede bulunan 
Demiryoluna tekrar tren seferlerinin başlamasını istediklerini belirtti.6 - 7 Ekim Kobani (Ayn El Arap) 
olayları sonrası Nusaybin Demiryoluna gelen tren seferlerin iptal edildiğini bildiren Özel: “Nusaybin 
Demiryolumuz yaklaşık 5 yıldır, 6 - 7 Ekim Kobani olaylarından beri kapalıdır. İlçemizde fabrika yok, 
tek geçim kaynağımız demiryolu ve sınır kapısıdır. Hem sınır kapısı hem de demiryolunun kapalı 
olması ilçe esnafımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Nusaybin halkı olarak hem devletimizden hem 
de hükümetimizden acilen tren seferlerinin başlatılmasını istiyoruz. Nusaybin’de artık huzur var, 
güvenlik sorunu kesinlikle yoktur. İnsanlarımız işsiz durumda, tren seferleri başladığı takdirde en az 
bin aileye ekmek kapısı olacaktır. 

Devlet büyüklerimizden çağrımıza biran önce kulak verilmesini talep ediyoruz. Nusaybin’de bulunan 
tüm STK’lar olarak bu girişimi Ankara’ya taşıyacağız”şeklinde konuştu.Basın açıklamasından sonra 
bir açıklama yapan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ise tren seferleri iptal 
olmadan önce ilçeye günlük olarak 40 iel 50 vagon yük taşındığını belirtti. Nusaybin’e gelen yüklerin 
Irak başta olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerine gönderildiğini kaydeden Özmen, İlçede bulunan 
tüm nakliye şirketlerinin iflasın eşiğine geldiğini söyledi.Açıklamalardan sonra STK yöneticileri ve 
nakliyeciler tren seferlerinin tekrar başlaması için Demiryolları Genel nezdinde girişimlere bulunma 
kararı aldı.18.04.2018
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SRTATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI

Odamız TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında DİKA teknik desteği ile MB eğitim ve 
danışmalık firması Yetkilisi Mehmet Besleme ile, hazırlanan 4 yıllık Stratejik Planın (2018-
2021)  çalışmaları yapıldı. Bu stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturulan Stratejik 

Planın, Bütçesinin ve 2018 İş Planının uygunluğuna karar verildi.25.04.2018

2018 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYI BÜLTENİ



6NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
info@nusaybintso.org.tr

 İLÇEMİZDE ELİT GÜMÜŞÇÜLÜĞÜ HİZMETE AÇILDI 

İlçemizde Yeni Açılan ELİT GÜMÜŞ’ çülüğü Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum 
Özmen ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel ve çok sayıda katılan vatandaşlar 
tarafından Açılışı Yapıldı. Yeni İşinde Başarılar Bol Kazançlar Diliyorum. Allah Tüm Esnaflarımızın 

İşini Gücünü Rast getirsin dilenlerinde bulunuldular.07.05.2018

 

NUSAYBİN’DE KURULAN TAŞHAN AVM’NİN AÇILIŞI YAPILDI

Nusaybin’de kurulan 5 katlı ilk Alışveriş Merkezi olan Taşhan AVM’nin açılışı yapıldı. Lozan 
Caddesi, Halk Eğitim Merkezi karşısı, Garanti Bankası yanında kurulan Taşhan AVM’nin açılışı 
önceki Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Daha Kaymakam ve Belediye Başkan 

Vekili Ergün Baysal, Garnizon Komutanı P. Bbn. Latif Kara, Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin, 
Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mahsum Işık, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı 
Mehmet Dündar ve Taşhan AVM Sahibi İbrahim Danışman tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Açılıştan sonra davetliler AVM’yi gezerken, Taşhan AVM Müdürü Ömer Faruk Danışman’dan ürünler 
ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.5 katlı Taşhan AVM’de Beyaz eşya, Mobilya, Ev tekstili, Züccaciye, 
Hediyelik eşya, Motosiklet, Bisiklet ve Çocuk Mobilyası başta olmak üzere Ev ihtiyacı olan tüm 
ürünlerin bulunabileceğini belirten Ömer Faruk Danışman, Sloganlarının “A’dan Z’ye evinizin tüm 
ihtiyaçlarını bulabileceğiniz ve Aileniz ile rahatça alışveriş yapabileceğiniz tek adres” olduğunu ifade 
etti.Nusaybin halkına en iyi hizmeti sunmak için yola çıktıklarını belirten Danışman, tüm ev eşyası 
ve gerekçelerini tek bir mekanda topladıklarını ve bu hizmeti vatandaşların ayağına getirdiklerini 
söyledi.Açılıştan sonra davetlilere çeşitli ikramlar yapılırken, Taşhan AVM Sahibi İbrahim Danışman 
ve İşletmecisi Ömer Faruk Danışman açılışta kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür 
etti.09.05.2018
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TOBB DA DÜZENLENEN ŞEREF HİZMET BELGESİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

TOBB camiasına ve ülke ekonomisine hizmette bulunan delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ve 
Plaketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımlarıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde düzenlenen törende verildi.Törene Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen 
katılım sağladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu plaket alacak iş dünyası 
insanlarının kıymetlerini her zaman minnet ve takdirle anacaklarını söyledi. Onların emekleri ve 
gayretleriyle, Oda ve Borsaların, reel sektörün asli hizmet merkezleri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Kurumsal hizmet kapasiteleri büyüdü, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü. Dijital Oda-Borsa 
devrimi gerçekleştirdik, tek durak ofis haline geldik. Odalarımız ve Borsalarımız geliştikçe, özel 
sektörümüze daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını 
sağladılar. Böylece memleketimiz daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kazandı. Tüm bunları, 
el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken, 
herkesin başarılarını daim kılsın” dedi.

2018 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYI BÜLTENİ
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-CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iş hayatından gelmiş, üretimin ve ticaretin zorluklarını 
bilen, reel sektörün içinde yetişmiş biri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Göreve geldiğiniz 
günden itibaren, hep bu camianın yanında yer aldınız. Genel Kurullarımızda ve Ekonomi Şuralarında, 
saatler boyunca, sorunlarımızı dinlediniz. Pek çok faaliyetimize katılıp, Türk iş âlemine desteğinizi 
gösterdiniz. Sizin liderliğinizde, iş hayatını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan pek çok 
düzenlemenin hayata geçmesi mümkün oldu. Tarihi bir başarı elde ettiğimiz istihdam seferberliğini, 
yine sizin himayenizde gerçekleştirdik. Verdiğiniz destekle, 1.5 milyon ilave istihdam sağladık. 
Külliyede, sizin ev sahipliğinizde, başarılı illerimize ve firmalarımıza ödüllerini takdim ettik. Yine 
sizin liderliğinizde, “istihdam seferberliğini”, 2018’de de devam ettiriyoruz. İstihdamın yanı sıra, 
finansmanda da Oda-Borsa camiası farkını gösterdi. Sizin, faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrınıza, 
ilk ve en somut katkıyı verdik. TOBB, Oda ve Borsalar, tüm kaynaklarını bir araya getirdi. Bugüne 
kadar ticari kredilere uygulanmış en düşük faiz oranıyla, aylık 0,99’la KOBİ’lerimize nefes olduk. 
Sizin tabirinizle finansmanda inovasyon yaptık” değerlendirmesinde bulundu. Salondaki TOBB üyesi 
işadamları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayağa kalkarak, alkışlarla teşekkür ettiler.

-MEVCUTLA YETİNMEK ANLAYIŞINDA DEĞİLİZ

Başbakan Yıldırım’ın da destekleriyle, 2017’de olduğu gibi 2018’de de TOBB Nefes Kredisine devam 
ettiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Yine sizin vizyonunuzla, yıllardır 
özlemle beklediğimiz, Türkiye’nin Otomobili projesine başladık. Geçen seneki Genel Kurulumuzda; 
siz, bize güvendiniz ve bu görevi tevdi etmiştiniz. Sanayi Bakanımız Sayın Faruk Özlü ile birlikte bu 
konuda da somut adımlar atmaya başladık. İnşallah sonucunu da en iyi şekliyle, hep birlikte göreceğiz. 
Allah’ıma şükürler olsun ki, bu camia, üzerine aldığı tüm görevleri yerine getirdi, getirmeye de devam 
edecek. Bizlere güveniniz ve desteğiniz için, şahsım ve camiam adına size en içten şükranlarımızı 

2018 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYI BÜLTENİ
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sunuyorum. Bizler, Oda ve Borsa başkanlarım, 
sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek 
gibi bir anlayışta asla olmadık. Hep, daha fazla 
üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, 
çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük 
hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Kadim 
Ahilik teşkilatımızın, günümüzdeki temsilcileri 
olarak, ecdadın bize bıraktığı, bu kutlu mirasın 
hakkını vermek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, 
sadece şikâyet etmek, sadece talep etmek bize 
yakışmaz.

Sorunlar ve tespitlerle birlikte, çözüm önerilerini 
hazırlıyor, sizinle ve hükümetimizle istişare 
ediyoruz. G-20’den, Milletlerarası Ticaret 
Odası’na, Avrupa Odalar Birliği’nden, İslam 
Odası’na ve hatta Asya-Pasifik Odası’na kadar, 
tüm küresel platformların yönetimlerine girdik. 
Buralarda, Türk iş dünyasının sesini duyuruyor, 
hakkını savunuyoruz. Bu camianın mensupları, 
yaşadıkları sıkıntılara rağmen, her sene daha 
çok iş, daha çok aş sağlıyor. Milletimize daha 
çok umut veriyor. Yatırımı, üretimi, istihdamı, 
ihracatı, işte bu salonda gördüğünüz insanlar ve 
temsil ettikleri kitle yapıyor.

Girişimcilerimizle, onların asli temsilcileri 
olan Oda ve Borsa Başkanlarımız, meclis 
başkanlarımız ve genel sekreterlerimizle; yani bu 
salonu dolduran vefakâr ve cefakâr dostlarımla 
iftihar ediyorum. Ben, bu ülkenin her karışında 
alın teri olan, bu salonu dolduran sizleri, bir kez 
daha kutluyorum. Sizler her türlü iftiharı hak 
ediyorsunuz. Ay yıldızlı bayrağımızı, dünyanın 
dört bir yanında dalgalandıran, Türkiye’nin 
gururusunuz! Allah hepinizden razı olsun!”

-Safları sıklaştıracağız

Küresel risklerin, hem iktisadi ve hem de 
coğrafi olarak, yeniden arttığı bir dönemde 
bulunduklarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
malum bazı çevrelerin de, terör örgütlerini 
kullanarak, ülkemizi zora düşürmek istediğine 
değindi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm 
bunlara karşı içeride safları sıklaştırma çağrısında 
bulundu.

Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm 

kazanımların temelinde, güven ve istikrar yattığını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “TOBB camiası olarak, 
bunların değerini çok iyi biliyoruz. Zira özellikle 
90’larda, güven ve istikrar kaybolduğunda, 
ne sıkıntılar yaşadığımızı unutmadık. Bizler, 
Türk özel sektörü olarak, dün olduğu gibi yarın 
da, ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha 
müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi 
sürdüreceğiz. Bugüne kadar; YOİKK’te, İstihdam 
Seferberliğinde, Nefes Kredisi’nde ve Türkiye’nin 
Otomobili’nde olduğu gibi, bundan sonra da, 
devletimizin bize verdiği her görevde, Türk 
özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, tüm 
kıymetli dostlarımı kutluyorum. Fazlasıyla hak 
ettikleri bu ödülleri, onlara sunacak olmaktan, 
büyük onur duyuyorum. Başkanlarımdan, genel 
sekreterlerime kadar, camiamıza hizmet eden tüm 
çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve başarı 
dolu nice yıllar diliyorum.  Biz, bu ülkeye hizmet 
için varız. Biz, bu ülkenin sevdalısıyız.  Daha 
yapacak çok işimiz var. Burada durmayacağız. 
Daha fazla çalışacağız. Ve inşallah elbirliğiyle, 
ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına sokacağız.  Dünyadaki yeri, tarihteki 
yerine yakışan bir Türkiye için koşmaya devam 
edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Allah, hepimizin 
yar ve yardımcısı olsun” dedi.

-CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün 
burada girişimcilik ruhumuzun, kültürümüzün 
özellikle de 21. yüzyılın ahileri olan oda, 
borsa camiamızla birlikte olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum” diyerek TOBB’un 14-
15 Mayıs’ta yapılacak 74’üncü Genel Kurulunun 
hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, TOBB’da 10’uncu, 20’inci ve 30’uncu 
yılları dolayısıyla hizmet şeref belgesi takdim 
edilecek birlik üyelerini tebrik ederek, “Bu 
toplantı vesilesiyle iş dünyamızın vereceği 
güçlü mesajların, ekonomimizle ilgili olumsuz 
algılar oluşturmaya çalışanlara en güzel cevabı 
oluşturacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

İş dünyasının kalbinin attığı bu platformdan 
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çıkan mesajların da bulunduğuna işaret eden 
Erdoğan, “Ben sandığa, seçime, temsile inanan 
birisiyim. Üyelerinizin oylarıyla sandıktan çıkan 
sizlerin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 
Bizim gözümüzde ülkemizin reel ekonomisini, 
üretimini, yatırımını istihdamını, 81 ilimizin oda, 
borsa yönetim kurulu ve meclis başkanlarıyla 
genel sekreterlerinden oluşan işte bu hazırun 
temsil ediyor.” diye konuştu.

Erdoğan, “Bunun için bizi ne kur spekülatörleri 
ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu 
maskesinin altında gizlenen Türkiye düşmanları 
ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz. Bizim 
bakacağımız tek yer işte burasıdır. Buradaki 
kardeşlerimizin yüreğidir, umududur, 
beklentisidir.” dedi.

-”Kendi çatım, kuruluşum, evim olarak 
görüyorum”

Geçmişten bu yana TOBB’un genel kurullarına ve 
önemli toplantılarına hep iştirak etmeye gayret 
gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: 
“Burada soluduğum havaya, sizlerden gelen 
mesajlara, bizim sizlerle paylaştığımız hususlara 
aslında çok önem veriyorum. Geçmişte ticaret 
yapmış, işletme kurmuş, almış-satmış, kazanmış-
kaybetmiş birisi, yani sizlerden birisi olarak 
buradaki hissiyatı en iyi anlayabilecek kişilerden 
biri olduğumu düşünüyorum.

Dolayısıyla burayı aynı zamanda kendi çatım, 
kendi kuruluşum, kendi evim olarak görüyorum. 
Buradaki farklı fikirlerden, meşreplerden, 
kökenlerden, inançlardan arkadaşlarımız 
olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim 
zaafımız değil gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar 
nasıl kardeşse sizlerin her birini de kardeşim 
olarak kabul ediyorum. Kardeşin kardeşe bakışı 
neyse bizim sizlere bakışımız da aynıdır. Sizlerin 
sevinci bizim sevincimiz, sizlerin sıkıntısı bizim 
sıkıntımızdır. Sevinçlerimizi birlikte paylaşacak, 
sıkıntılarımızı birlikte çözeceğiz.”

-”ÜLKEMİZ HEP KAZANÇLI ÇIKTI”

TOBB’un adına yakışır şekilde ekonomideki 
lokomotif rolünü sürekli ileriye taşıyarak devam 

ettirdiğini belirten Erdoğan, “Birliğimizle birlikte 
aldığımız ve uyguladığımız hiçbir karardan 
pişmanlık duymadık. Çünkü ülkemiz bunlardan 
hep kazançlı çıktı.” dedi.

Sektörün sorunlarını birlikte tespit ettiklerini 
ve birlikte çözüm yolları geliştirdiklerini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgelerin ve şehirlerin 
dertlerine birlikte derman aradıklarını vurguladı.

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik tedbirleri 
beraber belirlediklerini, özel sektörün borçlarının 
yapılandırılması formülünü birlikte ürettiklerini 
bildiren Erdoğan, vergi mevzuatındaki 
değişikliklere de ortak akılla karar verdiklerini 
kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu primi indirimi başta 
olmak üzere, iş dünyasını rahatlatacak formüllerin 
kararını birlikte verdiklerini aktaran Erdoğan, 
kamu alımlarında yerli üretime avantaj sağlayan 
kanunu da beraber hazırladıklarını ifade etti.

Erdoğan, salondaki iş dünyası temsilcilerine şöyle 
seslendi: “Sizler, istihdam seferberliği için çağrı 
yaptığımda hiç tereddüt etmeden elinizi taşın 
altına koydunuz ve 1,5 milyon işsize iş imkanı 
sağladık ama bunu devam ettirelim diyorum. 
Aynen devam. Ne olacak, iki tane garip, işsiz varsa 
bunlara benim buradaki kardeşlerim iş yerlerinde 
kapıyı açtıkları zaman ne kaybederler? Kazanırlar 
ve bu oyun bozar. Kimlerin oyununu bozar? 
Batı’nın oyununu bozar, zaten biz bu Batı’nın 
oyununu bozmakla mükellefiz.”

-”YERLİ OTOMOBİLLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
GAYET İYİ”

Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla piyasalara aktarılan 
kaynakta TOBB’un da katkısı bulunduğunu 
belirten Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle 
devam etti: “Birliğimizin geçtiğimiz yıl yapılan 
Genel Kurulu’nda, yerli otomobil için ‘babayiğit’ 
çağrısı yaptığımda cevap yine sizlerden geldi. Yerli 
otomobille ilgili çalışmalar gayet iyi bir noktaya 
ulaştı. Aslında bugün bazı sürprizler de olacaktı 
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ama maalesef aksamalar oldu galiba, onun için onu erteledik. İnşallah çok yakında meyvesini görmeye 
başlayacağız. Gördüğünüz gibi biz size, siz bize güvenerek attığımız hiçbir adımdan pişman olmadık. 
Gelin, bu dayanışmamızı, bu birlikteliğimizi daha da sıklaştıralım. Geçtiğimiz 16 yılda yaptıklarımızı 
katlayarak sürdürmek için tek yapmamız gereken, birlikte çalışmaya devam etmektir.

Yaptığınız her yatırımda, giriştiğiniz her mücadelede yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. 
Sadece ülkemiz içinde değil, dünyanın dört bir yanında sizlerin hakkını, hukukunu korumak için neler 
yaptığımızı en iyi yine sizler biliyorsunuz. Sizin derdinizi, sıkıntınızı en iyi biz anlarız. Büyük, güçlü, 
müreffeh Türkiye için birlikte, sizlerle yol yürümekten hep şeref duyduk. Biz bundan sonra da aynı 
şekilde devam etmeye hazırız. Sizlerin kararını inşallah 24 Haziran’da göreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek üyeleri tebrik ederek, 
konuşmasını tamamladı.

-BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM

Başbakan Binali Yıldırım da son iki yıldaki ekonomik gelişmeleri hatırlatarak, büyük kriz senaryoları 
üretilirken, aldıkları kararlarla ekonomiyi canlandırdıklarını söyledi.

Özellikle Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi genişlemesi ve üretime yönelik desteklerin hemen sonuç 
verdiğini belirten Yıldırım, 2017’yi rekor büyümeyle 7,4’le kapattıklarının altını çizdi.

Bu büyüme oranının dünyada ve G20 içerisinde bir numara olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2018’de 
de yine kriz senaryoları üretilmeye başlandığını ve bu yöndeki algı operasyonlarının ardı arkasının 
kesilmediğini söyledi.

-”Türkiye büyümeye, üretmeye, refahını artırmaya devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “istihdam seferberliği” çağrısında bulunduğunu hatırlatan 
Yıldırım, bunun sonucunda 1,5 milyona yakın yeni istihdam oluştuğunu söyledi.
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 TOBB 74 GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir 

katılımla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 
iş dünyası olarak kendilerine güvendiklerini 
belirterek, “Hedeflerimiz büyük. Türkiye sadece 
bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak” 
dedi. Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahsum Özmen ve Meclis Başknımız Müfit 
Adnan Yumuşak katılım sağladılar.

Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve 
beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte 4 ana meseleye 
odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın 
gücünü ve kapasitesini artırdık. Odaklandığımız 
ikinci konu, özel sektörümüzün yurtdışındaki 
lobisiydi. Eskiden kapısından dahi giremediğimiz 
küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz 
sahibi olduk. Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm 
dünyada savunan bir camia haline geldik. Üçüncü 
önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak 
oldu. Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi 
için fikir ürettik, proje ürettik” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB 74’üncü Genel Kurul 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Genel Kurul Başkanım ve Konsey 
Başkanlarım, Çok kıymetli Oda ve Borsa 
Başkanlarım, Meclis Başkanlarım, Genel 
Sekreterlerim, Genel Kurul delegelerim, Değerli 
çalışma arkadaşlarım, 

Basınımızın seçkin mensupları, Sizleri, şahsım 
ve TOBB Yönetim Kurulu adına gönül dolusu 
muhabbetle selamlıyorum. 

74. Genel Kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
Konuşmamın başında, ahirete uğurladığımız tüm 
dostlarımıza, camiamız mensuplarına, Allah’tan 
rahmet diliyorum. 

Öte yandan İsrail’in Filistinlilere yönelik, dünkü, 
insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyor, ölenlere 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

ABD yönetiminin uluslararası hukuku yok 
sayarak İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma 
kararının ne kadar yanlış olacağını vurgulamıştık.

Maalesef, Gazze’de yaşanan ölümler gergin olan 
bölgemizi daha da gergin hale getirdi. 

Bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Filistin 
ve Kudüs yalnız değildir. Cuma günü Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve 
Bakanlarımızla birlikte, camiamıza uzun süre 
hizmette bulunmuş arkadaşlarımıza, Hizmet 
Şeref Belgelerini takdim ettik.

Yarın da inşallah, mübarek Ramazan başlıyor.
Dilerim Ramazan, ülkemizde ve İslam dünyasında 
hayırlara vesile olsun. Barış, kardeşlik ve huzur 
getirsin. Sayın Başkanlar, Kıymetli Delegeler,Oda 
ve Borsalarımızın seçimleriyle başlayan, uzun bir 
seçim dönemini bitiriyoruz.

Sizler, demokrasi sınavından başarıyla geçtiniz.
Özel sektörü temsil görevini hakkıyla üstlendiniz.
Ülkemizin dört bir yanında, yüzbinlerce 
tüccarın, sanayicinin oylarıyla seçildiniz. Yani, 
demokrasinin ve sandığın gücüyle buradasınız. 

Oda ve Borsa seçimlerimiz sonucunda 
Başkanlarımızın yüzde 42’si, meclis üyelerimizin 
de yüzde 50’si değişti. Seçilen tüm başkanlarımı ve 
delegelerimi, yürekten kutluyorum. Yeni seçilen 
ve bu büyük ailenin bir ferdi olan başkanlarıma ve 
delegelerime de hoş geldiniz diyorum. 

Değerli dostlarım,

Zorlu bir dönemi başarıyla tamamlamış olmanın, 
huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bunu mümkün 
kılan Cenab-ı Hakka hamd ediyorum. 2013-2018 
döneminde hem üyelerimize hizmet etme, hem de 
ülkemiz ekonomisine katkı sağlama noktasında, 
pek çok proje hayata geçirdik. 

Az önce filmde de izlediniz. Bütün bu faaliyetler, 
elde edilen tüm bu başarılar, sizin emek ve 
gayretlerinizin eseridir. Ne yaptıysak, neleri 
başardıysak, gücümüzü sizden aldık, sizin 
desteğinizle yaptık. 

Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk. 
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Sesimiz daha gür çıktı.

Biz, bir oldukça önümüzdeki engelleri aştık, 
yeni yollara çıktık. Ahiliğin, “doğru ok, menzil 
alır” düsturuyla, her zaman dosdoğru olduk.
Ülkemizin, milletimizin, camiamızın hak ve 
hukukunu koruduk. Bu çatı altında hiçbir zaman 
ayrımcılık yapmadık. Gönüllerimizi de, aklımızı 
da farklı seslere, farklı düşüncelere açtık. 

“İstişare sünnettir” öğüdüne hep bağlı kaldık. 

Anadolu’nun sesi, yüreği olduk. Bu birliktelik 
sizlerin eseridir. Her birinizi tek tek tebrik ediyor, 
en içten şükranlarımı sunuyorum. 

Bu dönemde Yönetim Kurulumda, 
Konseylerimizde, Kurullarımızda, 
Komisyonlarımızda, birlikte görev yaptığımız 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 

Değerli dostlarım, Bu süreçte 4 ana meseleye 
odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın 
gücünü ve kapasitesini artırdık. Şirket kurmak 
için kapı kapı gezme dönemi bitti.

Odalarımızı tek durak ofise dönüştürdük. Oda ve 
Borsalarımızda dijital dönüşümü gerçekleştirdik. 
Bütün işlemleri, tek tuşla yapar hale geldik.
Odalarımızın sorumluluk aldı. Organize Sanayi 
Bölgelerimiz gelişti ve sanayi Anadolu’ya yayıldı.

Ticaret Borsalarımız, elektronik satış salonlarını, 
akredite laboratuvarlarını ve canlı hayvan 
borsalarını reel sektörün hizmetine sundu.

Dün, yabancı dil bilen çalışanımız yoktu. Bugün 
Odalar ve Borsalar, uluslararası projelere imza 
atar hale geldi.

Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avrupa 
Odalarıyla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Akredite 
olan Oda ve Borsa sayımız her sene artıyor. Şu an 
269 Oda ve Borsamız akredite, yani 5 yıldızlı.

Avrupa’nın en iyi Odalarıyla aynı hizmeti, aynı 
kalitede verdikleri belgelendi. Bugün dünyada 
üyesine en çok hizmet veren, en gelişmiş, ilk 3 
Oda-Borsa sisteminden biri, biziz. Yani Türk 
Oda-Borsa sistemidir.

Yurt dışında diyorlar ki, ülkenizde özel sektörün 
gelişmesini istiyorsanız, Türkiye’dekine benzer 
Oda ve Borsa yapısı kurun. 

İşte bu onurun, bu gururun, bu başarının sahibi 
sizlersiniz.

Gecesini gündüzünü bu camianın gelişmesine, 
büyümesine adayan, ülkesi ve milleti için, tek 
kuruş almadan çalışan sizleri, Oda ve Borsa 
Başkanlarımı, Yönetimlerini, Meclis Başkanlarımı, 
Meclislerini ve Meslek Komitelerini, Genel 
Sekreterlerini, yani bu salonda bulunan sizleri, 
içtenlikle alkışlıyorum.

Sağ olun, var olun!

Odaklandığımız ikinci konu, özel sektörümüzün 
yurtdışındaki lobisiydi. 

Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel 
iş örgütlerinin tamamında artık söz sahibi olduk. 

Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada 
savunan bir camia haline geldik.

Dünyanın en büyük iş örgütü olan Milletlerarası 
Ticaret Odası, Avrupa’nın en büyük iş örgütü 
Eurochambres, İslam dünyası iş örgütü 
İslam Ticaret-Sanayi Odası, Asya-Pasifik 
Konfederasyonu.

Seçimle bunların hepsinin yönetimine girdik. 
Türk iş dünyasının sesi olduk.

Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif 
almak oldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbe bildirisi 
okunur okunmaz ilk tepkiyi biz gösterdik.

“Darbeyi asla kabul etmiyoruz, seçilmiş meşru 
hükümetin yanındayız” dedik.

Bütün üyelerimizi meydanlara, demokrasiye 
sahip çıkmaya davet ettik.

Terör saldırılarının arttığı dönemde, “teröre 
hayır, kardeşliğe evet” diyerek Türkiye’nin en 
büyük yürüyüşünü düzenledik.

Afrin Zeytindalı harekâtında, bizzat sınır 
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bölgesine giderek devletimize desteğimizi 
gösterdik. 

Bir kez daha ifade ediyorum.

Bu camia, her zaman devletinin, milletinin 
yanındadır.

Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için 
fikir ürettik, proje ürettik.

Her önemli meselede, bu camianın katkı vermesi 
istendi.

“İstihdam Seferberliği”nde, finansmana erişimde, 
“Türkiye’nin Otomobili”nde bu hep böyle oldu.

İşte bu itibardır, güçtür. 

Türk özel sektörünün gücüdür. Oda ve 
Borsalarımızın gücüdür. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gücüdür.

Biz biliyoruz ki sizlerin zenginliği Türkiye’nin 
zenginliği. 

Bu bilinçle üyelerimizin sorunlarını çözmek için 
pek çok alanda adım attık.

Mesleki eğitim büyük bir sıkıntıydı.

İlk defa özel sektör, Oda ve Borsalarımız 
vasıtasıyla, mesleki eğitimde söz sahibi oldu.

Şirketlerimiz daha çok ihracat yapsın diye yurtdışı 
taşımacılığına 35 milyar Avro kefil olduk.

Dünyada en çok TIR karnesi veren kuruluş haline 
geldik.

Tüm büyük kara gümrük kapılarımızı modernize 
ettik. 

Kredi Garanti Fonu kanalıyla, KOBİ’lerin 
finansmana erişimini kolaylaştırdık. 

Üyelerimize kefil olduk.

TOBB Nefes Kredisiyle, bugüne kadar uygulanmış 
en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimiz kredi aldı.

Yaklaşık 700 bin üyemiz, tüm bunlar sayesinde 
ucuz kredi imkanına ulaştı.

Değerli arkadaşlarım,

Kültürümüzde güzel bir söz var: “zorlaştırmayın, 
kolaylaştırın”. 

Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri 
tespit edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık.

En çok şikâyet ettiğimiz konu olan, istihdam 
maliyetlerinin düşürülmesini sağladık.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize 
büyük yükler getiriyordu, bunları kaldırttık.

Mesleki Yeterlilik konusunda da hemen inisiyatif 
aldık. 

81 ilde üyelerimize tehlikeli mesleklerde sınav ve 
belgelendirme hizmeti verdik.

Çek’e olan güven kaybolmuştu.

Burada da yine bir ilki gerçekleştirdik. 

Çek’e itibarını yeniden kazandıran kare kod 
uygulamasını hayata geçirdik.

Sanayicinin üzerindeki emlak vergisi yükünün 
azaltılmasını sağladık.

Konutta, beyaz eşyada, mobilyadaki vergiler, 
bizim önerimizle indirildi.

Turizm sektöründe uçak ve kurvaziyer destekleri, 
bizim talebimizle getirildi. 

Sigorta acentelerimizi KOBİ kapsamına aldırdık.

Hep şikâyet ettiğimiz damga vergisinin kapsamını 
daralttık.

Yıllardır hep talep ederdik. 

Vergisini düzenli ödeyen mükellef için, yüzde 5 
vergi indirimi de nihayet geldi.

Biriken KDV alacaklarımız konusunda da 
talebimiz üzerine bir çalışma başlatıldı.

Bunun da sonuçlanmasını bekliyoruz.

Tarımda 50 yıllık hayalimiz gerçek oldu.

Lisanslı Depoculuk sistemini başlattık. 
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Ürün İhtisas Borsası için de ilk adımı attık.

Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı 
sistemiydi.

Özellikle İş Mahkemelerindeki davalarda, işveren 
yüzde 99 haksız çıkıyordu.

Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk 
sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık.

Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık günler-
haftalar içinde çözülüyor.

Bu vesileyle, bizlere her zaman destek olan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
Bakanlarımıza ve Meclisimize, bizimle birlikte 
çalışan, emek veren bürokratlarımıza, camiamız 
adına teşekkür ediyorum. 

Kıymetli dostlarım,

Allah’a çok şükür, tüm bu çalışmalarımız sonuç 
verdi.

İçerde ve dışarda terör örgütlerinin saldırılarına 
rağmen, özel sektörümüz daha fazla çalıştı, üretti.

Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma ve büyüme 

gösterdi. Oda ve Borsa üyelerimiz geçen sene yeni 
bir başarı hikâyesi yazdı. 

1,5 milyon ilave istihdam sağladık. 

327 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık. 

160 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. 

44 milyar dolar turizm ve taşımacılık geliri elde 
ettik.

Bütün dünyaya, bu milletin neler yapabileceğini 
gösterdik. 

Tüm bunları sizlerle başardık. 

Oda ve Borsalarımızda ortaya koyduğunuz çağdaş 
vizyonla başardık. 

İşte bu nedenle bu salonu dolduran Türk özel 
sektörünün temsilcisi delegelerimizi yürekten 
kutluyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
İyi ki varsınız!

Sevgili dostlar,

Sıkıntılarımız var mı? Elbette var.

Bunları da biliyor, hükümetimizle paylaşıyor, 
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çözmek için çalışıyoruz.

24 Haziran seçimlerinden sonra da bunları takip 
edip, sonuçlandırmak için gayret göstereceğiz.

Daha yapacak çok işimiz var. 

Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası 
daha hızlı koşmak zorunda.

İş dünyasının hızlı koşabilmesi için de, bizim 
önden gidip, yolu açmamız gerekiyor.

Oda ve Borsalarımızda Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezleri açacağız.

Coğrafi işaretli ürünlerimizi, helal gıda 
sertifikasına sahip ürünlerimizi önce ülkemizde 
sonra dünyada yaygınlaştıracağız.

81 ildeki eğitim tesislerimizi tamamlayıp, Oda ve 
Borsalarımızın bulunduğu 160 ilçemize de, yeni 
eğitim tesisleri kazandıracağız.

Yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha hızlı 
çalışacağız, daha verimli çalışacağız.

Önce KOBİ’lerimizi küresel KOBİ’ler haline 
getirmeliyiz

Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst seviyeye 
çıkarmalıyız.

Yerli ve akıllı üretimle ithalatı yüksek ürünlerin 
Türkiye’de üretilmesini sağlamalıyız.

E-ticaret ve E-ihracat hamlesi başlatarak, yeni 
ürünlerle yeni pazarlara girmeliyiz.

Türkiye’yi bu coğrafyanın girişimcilik üssü 
yapmalıyız.

Nitelikli eleman açığını kapatmak üzere, mesleki 
eğitim sistemini özel sektörle tam entegre 
kılmalıyız.

Bu hedefler için, üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız, yapacağız.

Saygıdeğer Başkanlarım ve Delegelerim,

Bugüne kadar sizlerle birlikte, hayal görünen nice 
hedefi gerçeğe dönüştürdük.

Bugün hayal gibi görünen nice hedefe de yarın, 
yine birlikte ulaşacağız.

Umutsuzluğa asla prim vermeyeceğiz.

Fitneyi, ayrışmayı asla yanımıza 
yaklaştırmayacağız. 

Kimseyi ötekileştirmeyecek, öteki diye 
görmeyeceğiz.

Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul 
edecek, Türkiye’yi bu zenginlikle daha da 
büyüteceğiz.

Biz kendimize güveniyoruz. 15.05.2018
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TOBB TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2018 YILI GIDA YARDIMI ODAMIZ 
TARAFINDAN DAĞITILDI

Her yıl olduğu gibi TOBB tarafından Yoksul ve Muhtaç ailelere gönderilen yardım Odamız Meclis 
Başkanı Müfit Adnan Yumuşak, Meclis Üyesi İlhami Kok, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Dündar ve Odası personeli İlhan Özmen tarafından dağıtıldı.04.06.2018 
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