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T ürkiye Odalar Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) 74. Genel Kurulu, Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen 
iş dünyasının önde gelen tem-

silcilerinin katılımıyla TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’nde yapıldı.

Genel Kurul öncesi Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) camiasına ve ülke 
ekonomisine hizmette bulunan delege-
lere Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de ka-
tılımlarıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 
törende verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu pla-
ket alacak iş dünyası insanlarının kıymet-
lerini her zaman minnet ve takdirle ana-
caklarını söyledi.

YENİ HEDEFLER, YENİ 
UFUKLAR, YENİ HEYECANLAR
Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
Başkanlığı’na 
yeniden M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu seçildi. 
Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi'ndeki 
74. Genel Kurul'da 
yapılan seçimde geçerli 
oyların tamamını alarak 
dört yıl süreyle TOBB 
Başkanı oldu. 

“Yeni Hedefler, Yeni 
Ufuklar, Yeni Heyecanlar” 
sloganları ile yapılan 
Genel Kurul’da TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu 
yaptığı konuşmada “Yeni 
dönemde daha çok 
çalışacağız, daha hızlı 
çalışacağız, daha verimli 
çalışacağız” dedi.
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TOBB, Ata’nın huzurunda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  

74. Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim 
Kurulu, Konseyler, Oda ile Borsa başkanla-
rı ve delegeler Anıtkabir’i de ziyaret ede-
rek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda 
bulundular.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anıtkabir 
Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

“Büyük Atatürk,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yö-

neticileri ve delegeleri olarak, 74’inci Genel 
Kurulumuz öncesinde huzurunuzdayız. 

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına adım 
adım yaklaşırken, Türk iş dünyası üzerine 
düşen görevlerin, ödevlerin bilincinde, var 
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gücü ile çalışmaktadır.
İstihdam, yatırım ve büyüme noktasında 

elde ettiğimiz başarılar bizleri, uygarlık yarı-
şındaki hedeflere ulaşmamız bakımından 
daha da cesaretlendirmektedir. 

Silah arkadaşlarınızla ve yüce milletimiz-
le topyekûn yürüttüğünüz Kurtuluş Müca-
delesi ve ardından sizin önderliğinizde ku-
rulan Cumhuriyetimiz bizler için en anlamlı 
ve en değerli mirastır.

Bu mirası, büyük bir onurla korumaya 
çalışan bizler de hiç şüpheniz olmasın ki biz-
den sonraki nesillere, aynı gurur ve özenle 
devredeceğiz. 

Emanetiniz bizim namusumuz, en bü-
yük hazinemizdir. İlelebet payidar kalacaktır.

Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bu-
günlere gelmesinde emeği olanları, canlarını 
feda edenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Bize gösterdiğiniz hedefleri, daima isti-
kamet edineceğimizi bir kez daha huzuru-
nuzda deklare ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Genel Kurul büyük ilgi gördü
Anıtkabir ziyaretinden sonra Türkiye 

Odalar Borsalar Birliği’nin 74. Genel Kurulu 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu bu-
rada yaptığı konuşmada iş dünyası olarak 
kendilerine güvendiklerini belirterek, “He-
deflerimiz büyük. Türkiye sadece bölgesinin 
değil, dünyanın ekonomik devi olacak” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “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 getirme-
liyiz. Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst seviyeye 
çıkarmalıyız” diye konuştu.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
yeniden TOBB Başkanı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversite-

si'ndeki 74. Genel Kurul'da yapılan seçimde 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu geçerli oyların tama-
mını alarak dört yıl süreyle yeniden TOBB 
Başkanı oldu.

TOBB Başkanlığına ilk kez 16 Haziran 
2001'de seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez 
bu görevi yürütecek. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Genel Kurulu’nda Birlik Başkanlığı’na seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
yönetiminde bir araya gelen yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen görev dağılımı şöyle:

1. Ali KOPUZ (İstanbul TB) Başkan Yardımcısı

2. Selçuk ÖZTÜRK (Konya TO) Başkan Yardımcısı

3. Salih Zeki MURZİOĞLU (Samsun TSO) Başkan Yardımcısı

4. Ayhan ZEYTİNOĞLU (Kocaeli SO) Başkan Yardımcısı

5. Tamer KIRAN (İMEAK DTO) Başkan Yardımcısı

6. Faik YAVUZ  (Ankara TB) Sayman Üye

7. Cengiz GÜNAY (Tekirdağ TSO) Üye

8. Mahmut ÖZGENER (İzmir TO) Üye

9. Davut ÇETİN (Antalya TSO) Üye

10. Öztürk ORAN (İstanbul TO) Üye

11. Zeki KIVANÇ (Adana SO) Üye

12. Özer MATLI (Bursa TB) Üye

13. Engin YEŞİL (Diyarbakır TB) Üye

14. Oğuzhan Ata SADIKOĞLU (Malatya TSO) Üye

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
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ve Plaketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de 
katılımlarıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 
törende verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu plaket ala-

TOBB DELEGELERİ, HİZMET ŞEREF 
BELGELERİNİ CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’IN ELİNDEN ALDI

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) camiasına ve ülke eko-
nomisine hizmette bulunan de-
legelere Hizmet Şeref Belgeleri 
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ve istihdam kazandı. Tüm bunları, el birliği, 
gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Allah, 
bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri dö-
ken, herkesin başarılarını daim kılsın” dedi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da iş hayatından gelmiş, üretimin 
ve ticaretin zorluklarını bilen, reel sektörün 
içinde yetişmiş biri olduğuna işaret eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Göreve gel-
diğiniz günden itibaren, hep bu camianın 
yanında yer aldınız. Genel Kurullarımızda 

ve Ekonomi Şuralarında, saatler boyunca, 
sorunlarımızı dinlediniz. Pek çok faaliye-
timize 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 ettiği-
miz istihdam seferberliğini, yine sizin hima-
yenizde gerçekleştirdik. Verdiğiniz destekle, 
1.5 milyon ilave istihdam sağladık. Külliye-
de, sizin ev sahipliğinizde, başarılı illerimize 
ve firmalarımıza ödüllerini takdim ettik. Yine 
sizin liderliğinizde, “İstihdam Seferberliği'ni”, 
2018’de de devam ettiriyoruz. İstihdamın 

cak 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 TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Kurumsal hizmet kapasi-
teleri 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, dışa-
rıya açılmasını sağladılar. Böylece memle-
ketimiz daha çok yatırım, üretim, ihracat 
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bili 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. Bizle-
re güveniniz ve desteğiniz için, şahsım ve 
camiam adına size en içten şükranlarımızı 
sunuyorum. Bizler, Oda ve Borsa başkan-
larım, sadece günü kurtarmak, mevcutla 
yetinmek gibi bir anlayışta asla olmadık. 
Hep, daha fazla üretim, yatırım, istihdam 
ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. Her alan-
da yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaş-
mak 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 hükümeti-
mizle istişare ediyoruz. G-20'den Milletle-
rarası Ticaret Odası’na, Avrupa Odalar Birli-
ği’nden İslam Odası’na ve hatta Asya-Pasifik 
Odası’na kadar, tüm küresel platformların 
yönetimlerine girdik. Buralarda, Türk iş dün-
yasının sesini duyuruyor, hakkını savunu-
yoruz. Bu camianın mensupları, yaşadıkları 
sıkıntılara rağmen, her sene daha çok iş, 
daha çok aş sağlıyor. Milletimize daha çok 
umut veriyor. Yatırımı, üretimi, istihdamı, ih-
racatı, işte bu salonda gördüğünüz insanlar 
ve temsil ettikleri kitle yapıyor.

 
“Vefakâr ve cefakâr 
dostlarımla iftihar ediyorum”

Girişimcilerimizle, onların asli temsilcile-
ri olan Oda ve Borsa Başkanlarımız, Meclis 
başkanlarımız ve genel sekreterlerimizle; 
yani bu salonu dolduran vefakâr ve cefakâr 
dostlarımla iftihar ediyorum. Ben, bu ülke-
nin 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 gururu-
sunuz! Allah hepinizden razı olsun!”

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

 
“Biz, bu ülkeye hizmet için 
varız, bu ülkenin sevdalısıyız”  

Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm 
kazanımların temelinde, güven ve istikrar 
yattığını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “TOBB camiası olarak, bunların değe-
rini çok iyi biliyoruz. Zira özellikle 90’larda, 
güven ve istikrar kaybolduğunda, ne sıkın-
tılar yaşadığımızı unutmadık. Bizler, Türk 
özel sektörü olarak, dün olduğu gibi yarın 
da, ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha 
müreffeh yapmak için üretmeyi, emek ver-
meyi sürdüreceğiz. Bugüne kadar; YOİKK’te, 
İstihdam Seferberliği’nde, Nefes Kredisi’nde 
ve Türkiye’nin Otomobili’nde olduğu gibi, 
bundan sonra da, devletimizin bize verdiği 

yanı sıra, finansmanda da Oda ve Borsa 
camiası farkını gösterdi. Sizin, faizlerin dü-
şürülmesi yönündeki çağrınıza, ilk ve en 
somut katkıyı verdik. TOBB, Oda ve Borsalar, 
tüm kaynaklarını bir araya getirdi. Bugüne 
kadar ticari kredilere uygulanmış en dü-
şük faiz oranıyla, aylık 0.99’la KOBİ’lerimize 
nefes olduk. Sizin tabirinizle finansmanda 
inovasyon yaptık” değerlendirmesinde bu-
lundu. Salondaki TOBB üyesi işadamları da 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayağa kalkarak, 
alkışlarla teşekkür ettiler.

 
“Camiamız üzerine aldığı 
tüm görevleri yerine getirdi”

Başbakan Yıldırım’ın da destekleriy-
le, 2017’de olduğu gibi 2018’de de TOBB 
Nefes Kredisi’ne devam edildiğini hatır-
latan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 
söyledi: “Yine sizin vizyonunuzla, yıllardır 
özlemle beklediğimiz, Türkiye’nin Otomo-
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leri olan Oda ve Borsa camiamızla birlikte 
olmaktan büyük bir memnuniyet duyu-
yorum" diyerek TOBB'un 14-15 Mayıs'ta 
yapılacak 74'üncü Genel Kurulunun hayırlı 
olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her 
birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB'da 
10'uncu, 20'inci ve 30'uncu yılları dolayı-
sıyla 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" ifade-
sini kullandı. 

İş dünyasının kalbinin attığı bu plat-
formdan çıkan mesajların da bulunduğu-
na işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Ben sandığa, seçime, temsile inanan 

birisiyim. Üyelerinizin oylarıyla sandık-
tan çıkan sizlerin her birini ayrı ayrı tebrik 
ediyorum. Bizim gözümüzde ülkemizin 
reel ekonomisini, üretimini, yatırımını is-
tihdamını, 81 ilimizin Oda, Borsa Yönetim 
Kurulu ve Meclis başkanlarıyla genel sekre-
terlerinden oluşan işte bu huzurun temsil 
ediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için 
bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne 
de derecelendirme kuruluşu maskesinin 
altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgi-
lendirmez, bunlar bizi bağlamaz. Bizim ba-
kacağımız tek yer işte burasıdır. Buradaki 
kardeşlerimizin yüreğidir, umududur, bek-
lentisidir" dedi.

"Kendi çatım, kuruluşum
evim olarak görüyorum"

Geçmişten bu yana TOBB’un genel 
kurullarına ve önemli toplantılarına hep 

her görevde, Türk özel sektörü adına çalış-
maya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, tüm kıymetli dost-
larımı 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 diliyo-
rum. 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, hepi-
mizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
da "Bugün burada girişimcilik ruhumuzun, 
kültürümüzün özellikle de 21. yüzyılın ahi-
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kazançlı çıktı" dedi.
Sektörün sorunlarını birlikte tespit et-

tiklerini ve birlikte çözüm yolları geliştir-
diklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bölgelerin ve şehirlerin dertlerine birlikte 
derman aradıklarını vurguladı.

Yatırım ortamını iyileştirmeye yö-
nelik tedbirleri beraber belirlediklerini, 
özel sektörün borçlarının yapılandırılması 
formülünü birlikte ürettiklerini bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi mevzua-
tındaki değişikliklere de ortak akılla karar 
verdiklerini kaydetti.

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

Cumhurbaşkanı 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 sağ-
ladık ama bunu devam ettirelim diyorum. 
Aynen devam. Ne olacak, iki tane garip, 
işsiz varsa bunlara benim buradaki kardeş-
lerim 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 boz-
makla mükellefiz."

"Yerli otomobille ilgili 
çalışmalar gayet iyi"

Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla piyasalara 
aktarılan kaynakta TOBB’un da katkısı bu-
lunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 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 ama maalesef aksa-
malar 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 dayanışmamı-
zı, 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 olduğumu-
zu bilmenizi istiyorum. Sadece ülkemiz 
içinde değil, dünyanın dört bir yanında 
sizlerin hakkını, hukukunu korumak için 
neler yaptığımızı en iyi yine sizler biliyor-
sunuz. 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 

iştirak etmeye gayret gösterdiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 
"Burada soluduğum havaya, sizlerden ge-
len 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 olduğu-
mu düşünüyorum.

Dolayısıyla burayı aynı zamanda kendi 
çatım, kendi kuruluşum, kendi evim olarak 
görüyorum. Buradaki farklı fikirlerden, meş-
replerden, kökenlerden, inançlardan arka-
daşlarımız olduğunu biliyorum. Bu farklılık-
lar 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 sıkıntı-
mızdır. Sevinçlerimizi birlikte paylaşacak, 
sıkıntılarımızı birlikte çözeceğiz."

“TOBB, ekonomideki lokomotif 
rolünü sürekli ileriye taşıyor”

TOBB’un adına yakışır şekilde ekonomi-
deki lokomotif rolünü sürekli ileriye taşıya-
rak devam ettirdiğini belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Birliğimizle birlikte aldığımız 
ve uyguladığımız hiçbir karardan pişmanlık 
duymadık. Çünkü ülkemiz bunlardan hep 
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Başbakan Yıldırım, geçen yıl işveren-
lere verilen asgari ücret desteğinin bu 
sene de devam ettiğini belirterek,  yatırım 
ortamının iyileştirilmesi adına çok önemli 
adımlar atıldığını, yasal düzenlemeler yap-
tıklarını aktardı.

İhracatı teşvik için de önemli adımlar at-
tıklarını ve ihracatın artmaya devam ettiğini 
söyleyen Başbakan Yıldırım, toplumun her 
kesimiyle çok kapsamlı bir barış imzaladık-
larını dile getirdi.

Varlık barışından, stok affı, iş aleminin 
yükümlülüklerinin yeniden yapılandırıl-
ması, her türlü cezaların yeniden değer-
lendirilmesine yönelik çalışmaları tamam-
ladıklarına işaret eden Başbakan Yıldırım, 
Türkiye'nin son 50 yıldır kanayan yarası olan 

ve 13 milyon yapıyı ilgilendiren bir imar 
barışını da Meclis'ten geçirerek Cumhur-
başkanının onayına gönderdiklerini anlattı.

“Durgunluğu aşmak 
için tedbirler aldık”

Konut sektöründe belirli bir segmentte 
yaşanan durgunluğu aşmak için tedbirler 
aldığını belirten Başbakan Yıldırım, şöyle 
konuştu: "Bir kampanya başlattık. Biz, KDV, 
tapu harcı indirimi yaptık, bunun üzerine 
bankalarda bir araya geldiler aylık faiz oranı 
0.98 olmak üzere bu çalışmalar yapıldı. Bir 
kaç gün önce Cumhurbaşkanımızın baş-
kanlığında yaptığımız ekonomi toplantısıy-
la KGF'nin 2018'de de aynı şekilde devam 
etmesine karar verdik. Özellikle KGF'de bu 

kararını inşallah 24 Haziran'da göreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet 

Şeref Belgesi takdim edilecek üyeleri tebrik 
ederek, konuşmasını tamamladı.

Başbakan Yıldırım: 
Ekonomiyi canlandırdık

Başbakan Binali Yıldırım da son iki yılda-
ki ekonomik gelişmeleri hatırlatarak, büyük 
kriz senaryoları üretilirken, aldıkları karar-
larla ekonomiyi canlandırdıklarını söyledi. 

Özellikle Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi 
genişlemesi ve üretime yönelik desteklerin 
hemen sonuç verdiğini belirten Başbakan 
Yıldırım, 2017'yi rekor büyümeyle 7.4'le 
kapattıklarının altını çizdi.

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

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın "istihdam seferberliği" çağrısında 
bulunduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, 
bunun sonucunda 1.5 milyona yakın yeni 
istihdam oluştuğunu söyledi.

AB ülkelerinin 10 yılda ürettikleri istih-
damın bile Türkiye'nin gerisinde kaldığı-
nı vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Türkiye 
büyümeye, üretmeye, refahını artırmaya 
devam ediyor" dedi.
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Yakında, ilk çeyrek büyümesi açıklanacak. 
İnşallah o da güzel olacak. Ben rakam te-
laffuz etmeyeyim, sadece tahminlerimizi 
söylüyoruz, yüzümüzü güldürecek bir bü-
yümeyi hep beraber göreceğiz."

Bakan Tüfenkci: Üretim 
temelli büyümeyi esas aldık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci ise konuşmasında, dünyayla rekabet 
edebilmek için istikrar ve güvene ihtiyaç 
olduğunu belirterek, "Erdem, irade ve ce-

saretle Türkiye'yi kimin şaha kaldıracağını 
iş dünyamız iyi bilir. Birlikte daha güçlü 
bir Türkiye'ye doğru yola devam" ifadesini 
kullandı.

Hükümetçe aldıkları tedbir ve teşvikler-
le Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7.4 büyüme 
kaydettiğine dikkati çeken Bakan Tüfenkci, 
AK Parti hükümetleri olarak her zaman reel 
sektörün yanında olduklarını söyledi.

Bakan Tüfenkci, üretim temelli büyü-
meyi esas aldıklarına ve üretenin yanında 
olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu: 
"2002'de bütçenin yüzde 43'ü faize gider-
ken 2017'de bu oran yüzde 9'lara düştü. 
2002'de toplanan her 100 liranın 86 lirası 
faize giderken 2017'de sadece 11 lirası faize 
gidiyor. İhracatımızı beş kat büyüttük, milli 
gelirimizi 3.5 kat artırdık. Yatırım ortamlarını 
sürekli iyileştirdik. Türkiye'de iş yapmayı, 
finansa erişimi kolaylaştırdık, sermayeyi 
tabana yaydık. Savunma sanayinde dışa 
bağımlılığı azalttık. Demokrasiyi geliştirdik, 
sosyal devlet vasfını öne çıkardık, kardeşli-
ğimizi yücelttik, huzuru tesis ettik."

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli ya-
pısal reformlarından cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sistemini 16 Nisan 2017'de milletin 
kabul ettiğini anımsatan Bakan Tüfenkci, bu 
sistemin uygulamasına 24 Haziran seçim-
leriyle yine milletin oylarıyla geçileceğini 
dile getirdi.

Konuşmaların ardından TOBB'daki 10, 
20 ve 30'uncu yılları dolayısıyla üyelere 
hizmet şeref belgesi takdim edildi.

sefer sektörel dilimler yapmıştık. Yatırım, 
turizm, işletme gibi 2 aylık uygulamaya 
baktık. Yatırımla ilgili talep, istediğimiz dü-
zeyde değil. Onun üzerine küçük ve orta 
ölçekli işletmeler öncelikli olmak üzere bu-
radaki, KGF'den dönen kaynağı 40 milyar 
lira civarında işletmelere yönelik işletme 
kredisi olarak kullandırmaya karar verdik. 
Bu önemli bir gelişme."

Satılanın, alınandan daha fazla olduğu 
durumda cari açık probleminin çözüleceği-
ni, bütçe açığının da kontrol altında tutula-
cağını kaydeden Başbakan Yıldırım, bunun 
yolunun da ithalattaki girdilerin azaltılması 
olduğunu söyledi.

“Yerli kaynağa döneceğiz”
Bu nedenle sürekli "yerlileşme, millileş-

me" dediklerini ve 135 milyarlık, teknolojik 
değeri olan 23 projeye özel teşvik öngören 
bir sistemi kamuoyuna tanıtıldığını hatır-
latan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: 
"Burada amacımız petrokimya, enerji, bilgi, 
iletişim, elektronik, sanayi gibi ithalatı azal-
tacak ve döviz açığımızı azaltacak yatırım-
lara öncelik verilmesi. Türkiye, sadece bu 23 
projenin hayata geçmesiyle 19 milyar dolar 
ithal ikamesiyle ödediği paradan kurtulmuş 
olacak. İhracata yönelik aramalı hammadde 
ithalatından vazgeçmiş olacağız, yerli kay-
nağa dönmüş olacağız. Böylece aldığımız 
tedbirler sonucu bu sene de durmak yok 
yola devam, büyümeye, üretmeye devam. 
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30 YILLIK

20 YILLIK

10 YILLIK

1. SEFER KALKAVAN (İMEAK DTO)

2. YAHYA TOPLU (POLATLI TİCARET BORSASI)

3. TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL (KONYA SANAYİ ODASI)

4. M. ALİ DUMANDAĞ (ELAZIĞ TİCARET BORSASI)

5. ÖZKAN IŞILDAR (ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI)

6. İBRAHİM YÜKSEL (SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI)

7. SÜLEYMAN KUTLU (ESKİŞEHİR TİCARET ODASI)

8. ÖZTÜRK ORAN (İSTANBUL TİCARET ODASI)

9. NEJAD ÖZALP (KUŞADASI TİCARET ODASI)

10. ENDER YORGANCILAR (EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI)

11. ERDAL BAHÇIVAN (İSTANBUL SANAYİ ODASI)

12. YASİN MİLLİ (ADANA TİCARET BORSASI)

13. NAMIK KİBAROĞLU (BAFRA TİCARET BORSASI)

14. BAHRİ KARAPINAR (KONYA TİCARET BORSASI)

15. HÜSNÜ BEŞER (LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI)

16. BÜLENT KARACA (REYHANLI TİCARET BORSASI)

PLAKET ALMAYA HAK KAZANAN DELEGELER
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“YENİ DÖNEMDE 
DAHA ÇOK 
DAHA VERİMLİ 
ÇALIŞACAĞIZ”

TOBB'un 74. Genel Kurulu’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yeni 
dönemde daha çok çalışacağız, daha hızlı çalışacağız, daha verimli çalışacağız. Önce 
KOBİ’lerimizi küresel KOBİ’ler haline getirmeliyiz” diye konuştu.
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cıklıoğlu burada yaptığı konuşmada iş 
dünyası olarak kendilerine güvendiklerini 
belirterek, “Hedeflerimiz büyük. Türkiye 
sadece bölgesinin değil, dünyanın eko-
nomik devi olacak” dedi.

Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik 
ve beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte dört ana 
meseleye odaklandık. İlk olarak Oda ve 
Borsalarımızın gücü ve kapasitesini artırdık. 

T ürkiye Odalar Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) 74. Genel Kurulu TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversi-
tesi’nde geniş bir katılımla ger-

çekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
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Maalesef, Gazze’de yaşanan ölümler gergin 
olan bölgemizi daha da gergin hale getirdi. 
Bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Filistin ve 
Kudüs yalnız değildir.

"Ramazan, barış, kardeşlik 
ve huzur getirsin”

Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanımız ve Bakanlarımızla birlikte, 
camiamıza uzun süre hizmette bulunmuş 
arkadaşlarımıza, Hizmet Şeref Belgeleri’ni 
takdim ettik. Yarın da inşallah, mübarek 
Ramazan başlıyor. Dilerim Ramazan, ülke-
mizde 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. Siz-
ler, demokrasi sınavından başarıyla geçti-
niz. Özel sektörü temsil görevini hakkıyla 
üstlendiniz. Ülkemizin dört bir yanında, 
yüzbinlerce tüccarın, sanayicinin oylarıyla 
seçildiniz. Yani, demokrasinin ve sandığın 
gücüyle buradasınız. 

“Seçilen başkanlarımı ve 
delegelerimi kutluyorum”

Oda ve Borsa seçimlerimiz sonucunda 
Başkanlarımızın yüzde 42’si, Meclis üyele-
rimizin de yüzde 50’si değişti. Seçilen tüm 
başkanlarımı ve delegelerimi, yürekten kut-

luyorum. 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 ekonomi-
sine 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. Sesimiz daha 
gür çıktı. Biz, bir oldukça önümüzdeki en-
gelleri aştık, yeni yollara çıktık. 

Ahiliğin, “doğru ok, menzil alır” düs-
turuyla, her zaman dosdoğru olduk. Ül-
kemizin, milletimizin, camiamızın hak ve 
hukukunu koruduk. Bu çatı altında hiçbir 
zaman ayrımcılık yapmadık. Gönüllerimizi 
de, aklımızı da farklı seslere, farklı düşünce-
lere 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 su-
nuyorum. Bu dönemde Yönetim Kurulum-
da, Konseylerimizde, Kurullarımızda, Ko-

Odaklandığımız ikinci konu, özel sektö-
rümüzün yurt dışındaki 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.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 
74’üncü Genel Kurul konuşmasında şu ifa-
delere yer verdi: “Sayın Genel Kurul Başka-
nım ve Konsey Başkanlarım, Çok kıymetli 
Oda ve Borsa Başkanlarım, Meclis Başkan-
larım, Genel Sekreterlerim, Genel Kurul 
delegelerim, Değerli çalışma arkadaşla-
rım, basınımızın seçkin mensupları, sizle-
ri, 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 yöne-
lik, dünkü, insanlık dışı saldırısını şiddetle 
kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralıla-
ra acil şifalar diliyorum. ABD yönetiminin 
uluslararası hukuku yok sayarak İsrail’deki 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının 
ne kadar yanlış olacağını vurgulamıştık. 
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sektörün gelişmesini istiyorsanız, Türki-
ye’dekine benzer Oda ve Borsa yapısı ku-
run”. İşte bu onurun, bu gururun, bu başa-
rının sahibi sizlersiniz. Gecesini gündüzünü 
bu camianın gelişmesine, büyümesine ada-
yan, ülkesi ve milleti için, tek kuruş almadan 
çalışan sizleri, Oda ve Borsa Başkanlarımı, 
Yönetimlerini, Meclis Başkanlarımı, Mec-
lislerini ve Meslek Komitelerini, Genel Sek-
reterlerini, yani bu salonda bulunan sizleri, 
içtenlikle alkışlıyorum. Sağ olun, var olun!

“Türk iş dünyasının 
dünyadaki sesi olduk”

Odaklandığımız ik inci konu, özel 
sektörümüzün yurt dışındaki lobisiydi. 
Eskiden kapısından dahi giremediğimiz 
küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz 
sahibi olduk. Özel sektörümüzün çıkarları-
nı tüm dünyada savunan bir camia haline 
geldik. Dünyanın en büyük iş örgütü olan 
Milletlerarası Ticaret Odası, Avrupa’nın en 
büyük iş örgütü Eurochambres, İslam dün-
yası iş örgütü İslam Ticaret-Sanayi Oda-
sı, Asya-Pasifik Konfederasyonu. Seçimle 
bunların hepsinin yönetimine girdik. Türk 
iş dünyasının sesi olduk. Üçüncü önceli-
ğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak 
oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, 
darbe bildirisi okunur okunmaz ilk tepkiyi 
biz gösterdik. “Darbeyi asla kabul etmiyo-
ruz, seçilmiş meşru hükümetin yanındayız” 
dedik. Bütün üyelerimizi meydanlara, de-
mokrasiye sahip çıkmaya davet ettik. Terör 
saldırılarının arttığı dönemde, “teröre hayır, 
kardeşliğe evet” diyerek Türkiye’nin en 
büyük yürüyüşünü düzenledik. Afrin Zey-
tindalı Harekâtı’nda, bizzat sınır bölgesine 
giderek devletimize desteğimizi gösterdik. 

Bir kez daha ifade ediyorum. Bu camia, her 
zaman devletinin, milletinin yanındadır.

“Türkiye’nin zenginleşmesi 
için fikir ve proje ürettik”

Dördüncü olarak, Türkiye’nin zengin-
leşmesi için fikir ürettik, proje ürettik. Her 
önemli meselede, bu camianın katkı ver-
mesi istendi. “İstihdam Seferberliği”nde, 
finansmana erişimde, “Türkiye’nin Otomo-
bili”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 vası-
tasıyla, mesleki eğitimde söz sahibi oldu.

Şirketlerimiz daha çok ihracat yapsın 
diye yurt dışı taşımacılığına 35 milyar Euro 
kefil olduk. Dünyada en çok TIR karnesi 
veren kuruluş haline geldik.

Tüm büyük kara gümrük kapılarımızı 
modernize ettik. Kredi Garanti Fonu kana-
lıyla, KOBİ’lerin finansmana erişimini ko-
laylaştırdık. Üyelerimize kefil olduk. TOBB 
Nefes Kredisi’yle, bugüne kadar uygulanmış 
en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimiz kredi 
aldı. Yaklaşık 700 bin üyemiz, tüm bunlar 
sayesinde ucuz kredi imkanına ulaştı.

“İş ve yatırım ortamı 
önündeki engelleri bildirdik”

Değerli arkadaşlarım, kültürümüzde 
güzel bir söz var: “Zorlaştırmayın, kolaylaş-
tırın”. Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki 
engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte 

misyonlarımızda, birlikte görev yaptığımız 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 

 
“Dört ana meseleye odaklandık”

Değerli dostlarım, bu süreçte dört 
ana meseleye odaklandık. İlk olarak Oda 
ve Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini 
artırdık. Şirket kurmak için kapı kapı gez-
me dönemi bitti. Odalarımızı Tek Durak 
Ofis’e dönüştürdük. Oda ve Borsalarımızda 
dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Bütün 
işlemleri, tek tuşla yapar hale geldik. Oda-
larımızın sorumluluk aldı. Organize Sanayi 
Bölgelerimiz gelişti ve sanayi Anadolu’ya 
yayıldı. Ticaret Borsalarımız, elektronik satış 
salonlarını, akredite laboratuarlarını ve 
canlı hayvan borsalarını reel sektörün hiz-
metine sundu. Dün, yabancı dil bilen ça-
lışanımız yoktu. Bugün Odalar ve Borsalar, 
uluslararası projelere imza atar hale geldi.
Yurt dışından 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 beş yıldızlı. Avrupa’nın en 
iyi Odalarıyla aynı hizmeti, aynı kalitede 
verdikleri belgelendi. Bugün dünyada üye-
sine en çok hizmet veren, en gelişmiş, ilk 
üç Oda ve Borsa sisteminden biri biziz. 
Yani Türk Oda ve Borsa sistemidir.

Yurt dışında diyorlar ki “Ülkenizde özel 
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rindeki emlak vergisi yükünün azaltılmasını 
sağladık. Konutta, beyaz eşyada, mobilyada-
ki vergiler, bizim önerimizle indirildi. Turizm 
sektöründe uçak ve kurvaziyer destekleri, 
bizim talebimizle getirildi. Sigorta acentele-
rimizi KOBİ kapsamına aldırdık. Hep şikâyet 
ettiğimiz damga vergisinin kapsamını da-
ralttık. Yıllardır hep talep ederdik. Vergisini 
düzenli ödeyen mükellef için, yüzde 5 vergi 
indirimi de nihayet geldi. Biriken KDV alacak-
larımız konusunda da talebimiz üzerine bir 
çalışma başlatıldı. Bunun da sonuçlanmasını 

bekliyoruz. Tarımda 50 yıllık hayalimiz gerçek 
oldu. Lisanslı Depoculuk sistemini başlattık. 
Ürün İhtisas Borsası için de ilk adımı attık. 
Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, 
yargı sistemiydi. Özellikle İş Mahkemele-
ri’ndeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız 
çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu 
arabuluculuk sisteminin uygulamaya alın-
masını sağladık. Aylar, hatta yıllar süren da-
valar, artık günler-haftalar içinde çözülüyor. 
Bu vesileyle, bizlere her zaman destek olan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
Bakanlarımıza ve Meclisimize, bizimle birlikte 
çalışan, emek veren bürokratlarımıza, camia-
mız adına teşekkür ediyorum. 

“Özel sektörümüz 
daha fazla çalıştı, üretti”

Kıymetli dostlarım, Allah’a çok şükür, 
tüm bu çalışmalarımız sonuç verdi. İçeride 
ve dışarıda terör örgütlerinin saldırılarına 
rağmen, özel sektörümüz daha fazla çalıştı, 
üretti. Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlan-
ma ve büyüme gösterdi. Oda ve Borsa üye-
lerimiz geçen sene yeni bir başarı hikâyesi 
yazdı. 1.5 milyon ilave istihdam sağladık. 
327 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yap-
tık. 160 milyar dolar mal ihracatı gerçekleş-
tirdik. 44 milyar dolar turizm ve taşımacılık 
geliri elde ettik. Bütün dünyaya, bu milletin 
neler yapabileceğini gösterdik. Tüm bunları 
sizlerle başardık. Oda ve Borsalarımızda or-
taya koyduğunuz çağdaş vizyonla başardık. 
İşte bu nedenle bu salonu dolduran Türk 
özel sektörünün temsilcisi delegelerimizi 
yürekten kutluyor, her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. İyi ki varsınız!

 
“Önümüzde daha 
yapacak çok işimiz var”

Sevgili dostlar, sıkıntılarımız var mı? El-
bette var. Bunları da biliyor, hükümetimizle 
paylaşıyor, çözmek için çalışıyoruz. 24 Ha-
ziran seçimlerinden sonra da bunları takip 
edip, sonuçlandırmak için gayret göstere-
ceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. Ülke-
mizi 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 Borsaları-
mızda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezleri 
açacağız. Coğrafi işaretli ürünlerimizi, helal 
gıda sertifikasına sahip ürünlerimizi önce 
ülkemizde sonra dünyada yaygınlaştıraca-
ğız. 81 ildeki eğitim tesislerimizi tamamla-

kaldırdık. En çok şikâyet ettiğimiz konu 
olan, istihdam maliyetlerinin düşürülmesini 
sağladık. İş sağlığı ve güvenliği mevzua-
tı, KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyordu, 
bunları kaldırdık.

Mesleki Yeterlilik konusunda da hemen 
inisiyatif aldık. 81 ilde üyelerimize tehlikeli 
mesleklerde sınav ve belgelendirme hiz-
meti verdik. Çeke olan güven kaybolmuştu. 
Burada da yine bir ilki gerçekleştirdik. Çeke 
itibarını yeniden kazandıran kare kod uygu-
lamasını hayata geçirdik. Sanayicinin üze-
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uluslararası müteaahhit Türkiye’den çıkacak. 
En fazla taşımayı Türk lojistikçileri yapacak. 
En fazla turisti Türk otelleri ağırlayacak. Türk 
perakendecileri dünya çapında dağıtım 
ağları kuracak. Türkiye en fazla sanayi malı 
ihracatı yapan ülke olacak. Çevre coğrafya-
mızda her yerde şantiyelerimiz, yatırımları-
mız bulunacak. Türk çiftçisi sadece ülkemizi 
değil, tüm dünyayı besleyecek. 

Türk malları fiyatıyla değil, kalitesiyle 
tercih edilecek. Uluslararası yatırımcılar Türk 
şirketlerine ortak olmak için sıraya girecek. 
Ve dünyadaki her evde en az bir Türk malı 

kullanılıyor olacak. Benim çok kıymetli yol 
arkadaşlarım, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve 
aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, 
hepimizin omuzlarında yükselecek ve yeni-
den lider ülke haline gelecek. Bunu da hep 
birlikte başaracağız. Zira bizi başarıya ulaştı-
racak esas güç, birliğimizdir. Sizlerle birlikte 
çalışmaktan, mesai arkadaşınız olmaktan 
büyük şeref duyuyorum.  Allah gönlümüzü 
zengin, emeğimizi ve kazancımızı bereketli, 
milletimizin birliğini, dirliğini ve kardeşliğini 
daim kılsın. Yolumuz, bahtımız açık olsun. 
Allah, yar ve yardımcımız olsun.”

yıp, Oda ve Borsalarımızın bulunduğu 160 
ilçemize de yeni eğitim tesisleri kazandıra-
cağız. Yeni dönemde daha çok çalışacağız, 
daha hızlı çalışacağız, daha verimli çalışa-
cağız. 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-ihra-
cat hamlesi başlatarak, yeni ürünlerle yeni 
pazarlara girmeliyiz. Türkiye’yi bu coğraf-
yanın girişimcilik üssü yapmalıyız. Nitelikli 
eleman açığını kapatmak üzere, mesleki 
eğitim sistemini özel sektörle tam entegre 
kılmalıyız. Bu hedefler için, üzerimize düşe-
ni yapmaya hazırız, yapacağız.

“Umutsuzluğa asla 
prim vermeyeceğiz”

Saygıdeğer Başkanlarım ve Delegele-
rim, 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 yaklaştırma-
yacağız. Kimseyi ötekileştirmeyecek, öteki 
diye görmeyeceğiz. Tüm farklılıklarımızı 
zenginlik olarak kabul edecek, Türkiye'yi bu 
zenginlikle daha da büyüteceğiz. Biz ken-
dimize güveniyoruz. Hedeflerimiz büyük. 
Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın 
ekonomik devi olacak. Dünyada en fazla 


