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Milli iradeye yönelik darbe girişimine karşı ilk andan itibaren karşı duruş sergileyen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), demokrasiyi kesintiye uğratmaya yönelik 
girişimleri bir kez daha kınadı.
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Oda ve Borsa Başkanları ATO Yönetim Kurulu 

Üyesi M.Ülkü Karakuşu Ziyaret Etti...
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365 Oda ve Borsa Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan 
İle İstişareToplantısında Bir Araya Geldi... 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, diğer oda ve borsa başkanlarıyla birlikte 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen 
istişare toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün 
olduğu gibi yarın da, demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

MİLLİ İRADE 

GÜCÜMÜZ
DEMOKRASİ 
VAZGEÇİLMEZİMİZ

KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZ
ürk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) TYönet�m Kurulu Başkanı M. R�fat 

H�sarcıklıoğlu’nun 19 Temmuz Salı günü saat 
11.00’de açıkladığı b�ld�r�, aynı zamanda 
eşzamanlı olarak ülke genel�ndek� bütün oda 
ve borsalarda da okundu. B�ld�r�, odamız 
Mecl�s Toplantı Salonun da Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z ve Turhal'da d�ğer federasyon ve 

konfederasyonlara bağlı oda başkanlarının da 
kat ı l ımıyla  okundu.  Yönet �m Kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z tarafından okunan 
b�ld�r�de şu �fadeler yer aldı; “15 Temmuz 
geces� m�llet�m�z ve m�ll� kurumlarımız, 
demokras�m�ze kasteden alçakça b�r saldırıyı 
önlem�şt�r. Halkımız sandığa ve demokras�ye 
sah�p çıkmıştır.”den�ld�.

Tüm Yurtta Oda ve Borsalarca yapılan ortak 
gerçekleştirilen açıklama Yönetim Kurulu 

Başkanımız Ömer Çenesiz tarafından okundu...

Oda - Borsa Camiasından Güçlü Bir Ekonomi İçin 
Daha Çok Çalışma Sözü...

UGE Eğitimlerimiz Devam Ediyor...
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365 Oda ve Borsa Başkanı 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 

İLE İSTİŞARE TOPLANTISINDA  
BİR ARAYA GELDİ...

TOBB bünyes�nde 
bulunan 365 Oda ve 

Borsa'nın başkanları, 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayy�p Erdoğan �le 
düzenlenen �st�şare 
toplantısına katıldı. 
Cumhurbaşkanlığı 

Küll�yes�'nde 
gerçekleşt�r�len 

toplantıya odamız 
Yönet�m Kurulu Başkanı 

Ömer Çenes�z �şt�rak 
ett�.

TOBB bünyes�nde bulunan 365 Oda ve Borsa'nın başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan �le düzenlenen �st�şare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�'nde 
gerçekleşt�r�len toplantıya odamız Yönet�m Kurulu Başkanı Ömer Çenes�z �şt�rak ett�.

 TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, d�ğer oda ve borsa başkanlarıyla b�rl�kte 
Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan �le düzenlenen �st�şare 
toplantısına katıldı. H�sarcıklıoğlu, “TOBB ve Oda-Borsa cam�ası olarak, dün olduğu g�b� yarın 
da, demokras�den, m�llet�m�zden, devlet�m�zden yana olmaya devam edeceğ�z” ded�. 

Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�'nde Oda ve Borsa Başkanları �le İst�şare Toplantısında b�r konuşma 
yapan TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olağan üstü durum 
karşısındak� soğukkanlı tavrının ve bu zor süreçte b�le ekonom�y� ön planda tutmasının �ş 
dünyasının moral�n� ve çalışma şevk�n� artırdığını söyled�. “B�zler, ülkem�z�n tüccar ve 
sanay�c�ler� olarak, daha güçlü b�r ekonom� �ç�n, h�çb�r kes�nt�ye uğramadan yola devam etmek 
azm�ndey�z. Bu çerçevede üzer�m�ze düşen� yapıyoruz, yapacağız” d�yen H�sarcıklıoğlu, ülke ve 
m�llet olarak büyük b�r bad�re atlatıldığını �fade ett�.

TOBB ve Oda-Borsa cam�ası her zaman demokras�den ve m�llet�nden yana olacaktır

TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla b�rl�kte Cumhurbaşkanlığı 
Küll�yes�'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan �le düzenlenen �st�şare toplantısına katıldı. 
H�sarcıklıoğlu, “TOBB ve Oda-Borsa cam�ası olarak, dün olduğu g�b� yarın da, demokras�den, 
m�llet�m�zden, devlet�m�zden yana olmaya devam edeceğ�z” ded�. 

� Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�'nde Oda ve Borsa Başkanları �le İst�şare 
Toplantısında b�r konuşma yapan TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın bu olağan üstü durum karşısındak� soğukkanlı tavrının ve bu zor süreçte b�le 
ekonom�y� ön planda tutmasının �ş dünyasının moral�n� ve çalışma şevk�n� artırdığını söyled�. 
“B�zler, ülkem�z�n tüccar ve sanay�c�ler� olarak, daha güçlü b�r ekonom� �ç�n, h�çb�r kes�nt�ye 
uğramadan yola devam etmek azm�ndey�z. Bu çerçevede üzer�m�ze düşen� yapıyoruz, yapacağız” 
d�yen H�sarcıklıoğlu, ülke ve m�llet olarak büyük b�r bad�re atlatıldığını �fade ett�.

� Karşılaşılan tehl�ken�n sıradan b�r darbe g�r�ş�m� olmadığını anlatan 
H�sarcıklıoğlu, “Bu aynı zamanda yen�den yüksel�şe geçen Türk�ye'n�n önünü kesme ve em�n 
adımlarla �lerled�ğ�m�z Büyük Türk�ye hayal�m�z� sonsuza kadar yok etme planıydı. Allah'ıma 
hamd ed�yorum. O gece bu m�llet�n yardımına yet�şt�. 15 Temmuz geces� FETÖ terör örgütünün 
gerçekleşt�rd�ğ� ha�n saldırı, Cumhurbaşkanımızın l�derl�ğ�nde başlatılan m�ll� d�ren�şle ve 
m�llet�m�z�n feraset�yle akamete uğradı. B�zler� böyle b�r m�llet�n ferd� yaptığı �ç�n Allah'a 
şükürler olsun” d�ye konuştu.

-TOBB cam�ası demokras� mücadeles�n�n yanınnda

TOBB cam�asının, oda ve borsaların �l ve �lçeler�nde, cunta karşıtı mücadelen�n şerefl� b�rer nefer� 
olduğuna �şaret eden H�sarcıklıoğlu bu süreçte cam�anın b�r de şeh�t verd�ğ�nden söz ett�. 
H�sarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrenc�m�z Ömercan Açıkgöz'ün darbec�lere karşı, 
Cumhurbaşkanlığı Küll�yes� mevk��nde mücadele ver�rken şeh�t düştüğü b�lg�s�n� verd�.

FETÖ kaynaklı bu darbe g�r�ş�m�n�n ortaya çıkmasıyla b�rl�kte, �lk tepk�y� gösteren meslek örgütü 
olduklarının altını ç�zen TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu şöyle konuştu:

“Korsan darbe b�ld�r�s� okunur okunmaz, demokras�den ve m�ll� �radeden yana olan tavrımızı, 
�nternet üzer�nden ve TV'lerden tüm ülkeye hemen duyurduk. Demokras�ye sah�p çıkılması �ç�n, 
81 �l ve 160 �lçede Oda ve Borsalarımızın mecl�s üyes�, meslek kom�tes� üyeler� dah�l 85 b�n k�ş�ye 
SMS mesajı attık. Ertes� gün 16 Temmuz'da gaz� Mecl�s�m�ze g�tt�k. Mecl�s Başkanımıza, s�yas� 
part�lere taz�ye z�yaret�nde bulunduk.

� Mecl�stek� tar�h� oturuma katılarak, Türk �ş dünyası olarak demokras�den yana 
olduğumuzu gösterd�k. 19 Temmuz'da 365 Oda ve Borsamızla b�rl�kte darbeye karşı tepk�m�z�, 81 
�l ve 160 �lçede eş zamanlı olarak gösterd�k. 'Demokras� Vazgeç�lmez�m�z, M�ll� İrade Gücümüz, 
Kardeşl�ğ�m�z Geleceğ�m�zd�r' ded�k. 20 Temmuz'da da 538 STK tems�lc�s� �le TBMM'y� b�r kez 
daha z�yaret ett�k. 'Demokras�ye Bağlılık' b�ld�r�m�z� deklare ett�k. Yurt dışındak� tüm 

muhataplarımızla temasa geçt�k. Demokras�m�z�n ve ekonom�m�z�n sapasağlam ayakta 
olduğunu, Türk�ye'ye yönel�k h�çb�r end�şe duymamaları gerekt�ğ�n� b�ld�rd�k.

� Türk�ye'dek� en büyük uluslararası yatırımcılarla b�r araya geld�k. Hem 
yaşadığımız sürec�, hem Türk�ye ekonom�s�n�n temeller�n�n nasıl güçlü olduğunu anlattık. Y�ne 
tüm bu süreçte, Oda ve Borsalarımız, �l ve �lçeler�nde, �lk andan �t�baren cunta karşıtı bu 
mücadelen�n şerefl� b�rer nefer� oldular.

� Her b�r şeh�rde halkımızın demokras� nöbetler�ne katıldılar, loj�st�k ve gıda g�b� 
destekler verd�ler.

� Demokras�ye ve sandığa sah�p çıkan Oda ve Borsa cam�amla, buradak� tüm 
arkadaşlarımla gurur duyuyorum.

� Bu mücadelede ağır bedeller de öded�k. Şeh�t düşen kardeşler�m�ze b�r kez daha 
Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ac�l ş�falar d�l�yorum. Şeh�tler�m�z�n kanının yerde kalmaması 
�ç�n devlet�m�z terör örgütü �le en etk�n şek�lde mücadele ed�yor, suçluların cezalandırılması �ç�n 
çalışıyor.

� B�zler�n yapması gereken de şeh�tler�m�z�n verd�ğ� mücadeleye yakışır şek�lde, 
her zamank�nden daha fazla çalışmak ve üretmekt�r. Artık kaybedecek vakt�m�z yok. Türk�ye'y� 
ekonom�k olarak çok daha güçlü hale get�rmek zorundayız.”

-OHAL'a destek

� Öte yandan Oda-Borsa cam�ası olarak, kamu düzen�n�n korunması ve h�zmetler�n 
etk�n b�r şek�lde �şlemes� �ç�n alınan OHAL kararını destekled�kler�n� de vurgulayan 
H�sarcıklıoğlu, bu zor dönemde herkes�n devlete yardım etmes�n�n m�llet olmanın gereğ� 
olduğunu anlattı. TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, devlet�n başlattığı şeh�t ve gaz�lere yönel�k 
dayanışma kampanyasına da, TOBB-Oda-Borsa cam�ası olarak öneml� b�r katkı sağlayacaklarını 
b�ld�rd�.

� “Özetle bu cam�a, demokras�ye ve sandığa sah�p çıkmıştır. Bundan sonra da, 
Devlet�m�z�n yanında, m�llet�m�z�n emr�nde olacağız” d�yen TOBB Başkanı şöyle konuştu: “Bu 
ülkey�, bu m�llet� daha zeng�n yapmak �ç�n çalışacağız. Ş�md� esk�s�nden daha büyük �şler yapmak 
zorundayız. Daha fazla yatırım, �st�hdam, �hracat sağlamak zorundayız.

� S�z�n desteğ�n�zle �nşallah, tüm bu tuzakları aşacağız, ülkem�z� dünyanın en büyük 
10 ekonom�s� arasına sokacağız. TOBB ve Oda-Borsa cam�ası olarak, dün olduğu g�b� yarın da, 
demokras�den, m�llet�m�zden, devlet�m�zden yana olmaya devam edeceğ�z.

� Kısa sürede hep beraber daha güvenl� b�r ülke ve daha güçlü b�r ekonom�ye 
kavuşacağımıza �nanıyoruz. Bu süreçte b�ze düşen görev, m�llete ve devlete bağlılıktır. Ülkem�z�n 
b�rl�ğ�ne, kardeşl�ğ�m�ze ve demokras�m�ze düşman olanların da karşısına d�k�leceğ�z.”

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar

� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan da burada yaptığı konuşmada, "H�ç 
şüphen�z olmasın, 15 Temmuz bu m�llet� bayraksız, vatansız, devlets�z, bırakma g�r�ş�m�d�r çünkü 
bu g�r�ş�mde bulunan �hanet şebekes�n�n ne m�llet d�ye ne bayrak d�ye ne vatan d�ye ne devlet d�ye 
b�r derd� yoktur" �fades�n� kullandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�'nde düzenlenen Oda ve Borsa Başkanları �le İst�şare 
Toplantısı'nda konuştu.

� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, "M�llet� h�mmet d�yerek soydular soğana 
çev�rd�ler. Ş�md� her şey meydana çıkıyor. Daha çok şeyler çıkacak. Daha noktayı koymuş 
değ�l�z, bu b�r v�rgüldür. Daha devam ed�yoruz. Rehavet yok, gevşemek yok, kararlı b�r şek�lde bu 
sürec� devam ett�rmek durumundayız." ded�.

� M�llet�n 15 Temmuz'da, "B�z�m bu ülkeden başka vatanımız yoktur ve bu ülkem�z� 
de bu sapıklara bırakmayacağız." ded�ğ�n� aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, m�llet�n o gece 
köken, meşrep, part� farkı gözetmeks�z�n sokaklara dökülerek "B�z�m b�rl�k, beraberl�k ve 
kardeşl�kten başka güvenecek dalımız yoktur." ded�ğ�n� de anımsattı.

Bunun asla b�r �çe kapanma refleks� 
olmadığını vurgulayan Erdoğan, dün gece 

TOBB'un hastanes�nde 19 gündür yaralı 
olan ancak şeh�t düşen Oğuzhan 

Yaşar'ın a�les�n� z�yaret ett�ğ�n� 
söyled�.

- "Bu defa da 
başaramadılar"

� C u m h u r b a ş k a n ı 
Erdoğan, ah�n�n sadece �ş�n� 

yapan, üreten, sanatını �cra eden 
k�ş� olmadığını, aynı zamanda 

yer� geld�ğ�nde ülkes� ve m�llet� 
�ç�n malıyla, canıyla, yüreğ�yle 

mücadele eden, geleceğ� de �nşa eden 
k�ş� olduğunu kaydett�.

� Erdoğan, esnafın, sanatkarın, �ş 
adamlarının 15 Temmuz'da gösterd�ğ� güçlü 
duruşu, verd�kler� mücadeley� yakından 
b�ld�ğ�n� aktardı.

� Darbe g�r�ş�m�n�n ger�s�ndek� 
amaçlardan b�r�n�n de Türk�ye'n�n tüm 
b�r�k�mler�n� yok etmek, b�r�ler�ne peşkeş 
çekmek olduğunun farkında olduklarını d�le 
get�ren Erdoğan, şu değerlend�rmelerde 
bulundu:

� "Çünkü bu oyun defa larca 
oynandı. B�z bunun bedel�n� defalarca 
öded�k. Bu defa da başaramadılar. Ş�md� artık 
kazanımlarımızı koruma değ�l, daha çok 
çalışma, üretme, �hraç etme, �st�hdam etme, 
dünyayı dolaşma zamanıdır. Daha çok 
koşacağız. Yaşanan darbe g�r�ş�m�ne rağmen 
ekonom�m�z çok sınırlı ve kısa sürede telaf� 
ed�len b�r dalgalanma dışında yolunda 
�lerlemeye hamdolsun devam ed�yor. Batı 
ba şka  ş ey l e r  bek l � yo rdu ,  z � l  t ak ıp 
oynayacaklardı. Ama Rabb�m onlara bu 
fırsatı vermed�. Z�ller� de eller�nde kaldı 
oturdukları yerde kaldılar."

� E r d o ğ a n ,  m � l l e t e  ş ü k r a n ı , 
teşekkürü, m�nnet� ekonom�y� sürekl� �ler�ye 
t a ş ı y a r a k ,  r e f a h ı  a r t ı r a r a k  � f a d e 
ed�leb�leceğ�n� d�le get�rd�.

� Oda ve borsa başkanlarına çok 
öneml� görevler düştüğünün altını ç�zen 
Erdoğan, oda ve borsa başkanlarının, �ş 
adamlarının en çok b�r araya geld�kler�, 
�st�şare ett�kler� kes�m olduğunu anımsattı.

� U l u s l a r a r a s ı  c a m � a n ı n 
Türk�ye'dek� en üst düzey yönet�c�ler� �le 
"Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyl� 
E k o n o m �  To p l a n t ı s ı " n d a  b � r  a r a y a 
geld�kler�n� hatırlatan Erdoğan, �ş adamlarına 
yatırımlarını daha da artırma, hızlandırma 
çağrısında bulunduklarını bel�rtt�.

- "Türk�ye'n�n ekonom�k göstergeler�nde 
h�çb�r sorun yok"

� Erdoğan, devam eden yatırımların 
olduğunu, bunlarla beraber yen� yatırımlarla 
�lg�l� de müjdeler bekled�kler�n� söyled�.

� Oda ve borsa başkanlarına, 
"Küresel kr�z�n der�nlemes�ne yaşandığı 2007 
yılından bu yana 7,3 m�lyon yen� �st�hdam 
üreten ekonom�k başarının sah�pler� olarak 
s�zlere güven�yorum." d�ye seslenen Erdoğan, 
Türk�ye'n�n ekonom�k göstergeler�nde h�çb�r 
sorun ve sıkıntının bulunmadığını vurguladı.

� Kamu borçlanmalarının vades�n�n 
2002'den bugüne 9,5 aydan 71 aya çıktığına 
�şaret eden Erdoğan, borçlanma fa�z�n�n 
yüzde 63'ten haz�ran ayı �t�barıyla yüzde 9,3'e 
ger�led�ğ�n� �fade ett�.

� Erdoğan, "Darbe g�r�ş�m�ne 
rağmen uluslararası f�nansman konusunda 
h�çb�r sıkıntımız yok. Tam ters�ne 15 
Temmuz'dan sonrak� borçlanma �haleler�ne 
dah� beklenen�n çok üzer�nde talep gel�yor. 
Merkez Bankasındak� döv�z rezerv�m�z 
azalmak şöyle dursun artarak 125 m�lyar 
doların üzer�ne çıktı. B�z�m süratle �lk 
hedef�m�z 165 m�lyar dolara Merkez 
Bankamızın döv�z rezerv�ne ulaşması." 
şekl�nde konuştu.



NİSAN 2016

DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ 

KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZ
Milli iradeye yönelik darbe girişimine karşı ilk andan itibaren karşı duruş sergileyen Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), demokrasiyi kesintiye uğratmaya yönelik girişimleri bir kez daha kınadı.

M�ll� �radeye yönel�k darbe g�r�ş�m�ne karşı �lk andan �t�baren karşı 
duruş serg�leyen Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB),  
demokras�y� kes�nt�ye uğratmaya yönel�k g�r�ş�mler� b�r kez daha 

kınadı.Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Yönet�m Kurulu Başkanı M. 
R�fat H�sarcıklıoğlu’nun 19 Temmuz Salı günü saat 11.00’de açıkladığı b�ld�r�, 
aynı zamanda eşzamanlı olarak ülke genel�ndek� bütün oda ve borsalarda da 
okundu. B�ld�r�, odamız Mecl�s Toplantı Salonun da Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z ve Turhal’da d�ğer federasyon ve konfederasyonlara bağlı oda 
başkanlarının da katılımıyla okundu. Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z tarafından okunan b�ld�r�de şu �fadeler yer aldı; “DEMOKRASİ 
VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİĞİMİZ 
GELECEĞİMİZDeğerl� Basın Mensupları;Turhal T�caret ve Sanay� Odası 
Yönet�m Kurulu olarak karşınızdayız.Türk�ye’de özel sektörün tamamını 
tems�l eden TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 81 �l’de bu ortak açıklamayı aynı 
anda yapıyoruz.15 Temmuz geces� m�llet�m�z ve m�ll� kurumlarımız, 
demokras�m�ze kasteden alçakça b�r saldırıyı önlem�şt�r. Halkımız sandığa ve 
demokras�ye sah�p çıkmıştır.Darbe g�r�ş�m� haberler� ortaya çıktığı gece, 
b�rl�ğ�m�z ve Oda-Borsa cam�ası olarak tepk�m�z� �lk anda ortaya koyduk.Bu 
ha�n kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk m�llet�n�n b�rl�kte duruşu, 
kararlı tutumu ve demokras�ye sah�p çıkma �rades�yle mümkün 
olmuştur.Ülkem�z�n bütün kurumlarının, s�yas� part�ler�m�z�n, s�v�l toplumun, 
basın kuruluşlarımızın demokras�y� sah�plenm�ş olmasından herkes büyük b�r 
mutluluk duymalıdır.Demokras� düşmanlarına karşı �kt�darı ve muhalefet�yle 
s�yas� part�ler�m�z�n ve s�yasetç�ler�m�z�n gösterd�ğ� b�rl�k, beraberl�k ve 
kararlı duruş, en büyük takd�r� hak etmekted�r.Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Mecl�s Başkanımız, Başbakanımız ve Mecl�stek� tüm s�yas� part�ler�m�z�, cunta 
hevesl�ler� karşısındak� d�k duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz.Gözü 
dönmüş darbec�ler�n saldırılarına büyük b�r sebatla d�renen, böylece Gaz� 
unvanını b�r kez daha hatırlatan mecl�s�m�zle gurur duyuyoruz.Bu darbe 
g�r�ş�m� karşısında d�renen, tavır serg�leyen herkese, başta kahraman emn�yet 
görevl�ler�m�ze ve TSK’nın şerefl� mensuplarına, gönül dolusu teşekkür 
ed�yoruz. Onlara m�nnettarız.Ama en çok, darbec�ler�n s�lahları karşısında 
kahramanca d�renen m�llet�m�z�n az�m ve cesaret�yle kıvanç duyuyoruz.B�zler, 
gücünü sandıktan, yetk�y� m�lleten almayan b�r �dare �stem�yoruz. Ülkem�z �ç�n 
demokras� dışında b�r seçenekte görmüyoruz.Ordu �ç�nde örgütlenm�ş bu 
terör�st çeten�n tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap 
vermes�n� bekl�yoruz.Hayatını kaybeden kahraman şeh�tler�m�ze Allah’tan 

rahmet, kıymetl� a�leler�ne sabırlar, yaralılara ac�l ş�falar d�l�yoruz.M�llet�m�z 
onları da�ma m�nnetle ve rahmetle anacaktır.Değerl� Basın Mensupları, Allah’a 
şükür m�llet�m�z�n sağduyusu, feraset�, cesaret� ve Allah’ın yardımıyla bu 
belayı, bu f�tney� durdurduk.Bu şerden, hem demokras�m�z�, hem de b�rl�k ve 
beraberl�ğ�m�z� güçlend�rerek çıktık.Hep�m�z demokras� konusunda toplumda 
sağlanan bu büyük mutabakatın değer�n� b�lmel�y�z.Ş�md� çok daha güçlü 
olmak, b�rb�r�m�ze daha fazla sarılmak, b�rb�r�m�z� daha fazla sevmek 
zorundayız. Çünkü b�z� b�z yapan, b�z� ayakta tutan, b�z� m�llet yapan unsur 
budur.Ülkem�z� kaosa sürüklemek �steyenler�n tuzağına düşmeyeceğ�z.İş 
dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, �st�hdam sağlama zamanı 
d�yoruz.Geçm�şte olduğu g�b�, bugün de, yarın da TOBB ve 365 Oda-Borsa 
olarak demokras�den, m�llet�m�zden, devlet�m�zden yana olmaya devam 
edeceğ�z.Ülkem�z�n b�rl�ğ�ne, kardeşl�ğ�m�ze ve demokras�m�ze karşı 
olanlarında karşısına d�k�leceğ�z.Özel sektör olarak, ülkem�z ve m�llet�m�z �ç�n 
daha büyük b�r az�mle çalışacak ve Türk�ye’y� büyük hedefler�ne 
taşıyacağız.Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâk�m�yet Kayıtsız Şartsız 
M�llet�nd�r” sözünü hep aklımızda tutarak; ülkem�z �ç�n durmadan çalışmaya, 
üretmeye devam edeceğ�z.Yeter k� b�rl�k ve beraberl�ğ�m�z�n kıymet�n� 
aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verel�m. Yeter k� b�rb�r�m�z� sevel�m, 
b�rb�r�m�ze �nanıp güvenel�m.Bu ves�leyle halkın �rades� dışında h�ç b�r �radey� 
tanımayacağımızı, demokras�den vazgeçmeyeceğ�m�z� ve darbe g�r�ş�mler�n� 
kabul etmeyeceğ�m�z� b�r defa daha vurguluyoruz.Devlet�m�z ve ülkem�z var 
oldukça b�zde varız. Demokras� varsa hep�m�z varız. Allah, Ülkem�ze Ve 
M�llet�m�ze B�r Daha Böyle Acılar Yaşatmasın.Kamuoyuna Saygıyla 
Duyururuz”
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İŞKUR DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
ODAMIZ TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ...

Odamız ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) �şb�rl�ğ�nde odamız 
üyes� f�rmalara yönel�k olarak "İŞKUR Destekler�" 
b�lg�lend�rme toplantısı gerçekleşt�r�ld�. Odamız Konferans 

Salonunda gerçekleşt�r�len toplantıya Odamız üyes� f�rmaların 
tems�lc�ler� ve sah�pler� katılırken, Meslek� Eğ�t�m ve İst�hdam 
Seferberl�ğ� Protokolü kapsamında Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü �le Tokat İl�nde faal�yet gösteren tüm Oda ve Borsaların 
yetk�l�ler�n�n yer aldığı Çalışma Grubunda bulunan oda ve borsa genel 

sekreterler� �le tems�lc�ler� de toplantıda hazır bulundu.
 Toplantıda katılımcılara İŞKUR tarafından sağlanan destekler 
hakkında b�lg�ler veren  Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve 
Meslek Danışmanı Mustafa Ek�c� �şveren s�gorta p�r�m teşv�k�, İşbaşı 
eğ�t�m programları, Meslek� eğ�t�m kursu, Kısa çalışma ödeneğ� ve 
İŞKUR tarafından sağlanan d�ğer destekler hakkında katılımcılara 
b�lg�ler verd�. Odamız Konferans Salonunda gerçekleşt�r�len toplantı soru 
cevap bölümü �le son erd�.

ODA VE BORSA BAŞKANLARI
ATO YÖNETİM KURULU ÜYESİ

M. ÜLKÜ KARAKUŞ’U ZİYARET ETTİ...

TOBB'a bağlı olarak Tokat'ta h�zmet veren Oda ve Borsa 
Başkanları, Ankara'da b�r d�z� z�yaretler gerçekleşt�rd�. 
Z�yaretler kapsamında Tokat TSO Yönet�m Kurulu Başkanı 

Ahmet ARAT, Tokat TB Yönet�m Kurulu Başkanı Lütf� BORA, Erbaa 
TSO Yönet�m Kurulu Başkanı Gökalp COŞKUN, Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Ömer ÇENESİZ, Z�le TSO Yönet�m Kurulu Başkanı Şükrü 
SARGIN 03 Aralık 2016 tar�h�nde gerçekleşt�r�len seç�mlerde Ankara 
T�caret Odası Yönet�m Kurulu Sayman Üyel�ğ� görev�ne seç�len, 
Türk�ye Yem Sanay�c�ler� B�rl�ğ� Başkanı M.Ülkü Karakuşu z�yaret 
ederek tebr�k ett�ler ve görevler�nde başarılar d�led�ler. 

Oda ve Borsa Başkanları 
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı 

Makamında Ziyaret Etti...

TOBB'a bağlı olarak Tokat'ta h�zmet veren Oda ve Borsa 
Başkanları, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı 
Makamında Z�yaret Ett�. Z�yaret kapsamında Tokat TSO 

Yönet�m Kurulu Başkanı Ahmet ARAT, Tokat TB Yönet�m Kurulu 
Başkanı Lütf� BORA, Erbaa TSO Yönet�m Kurulu Başkanı Gökalp 
COŞKUN, Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer ÇENESİZ, Z�le TSO 
Yönet�m Kurulu Başkanı Şükrü SARGIN YÖK Başkanı Prof.Dr. M.A. 
Yekta Saraç'ı Makamında Z�yaret ett�ler.
 Z�yarette karşılıklı f�k�r alışver�ş�nde bulunulurken, YÖK 
Başkanı Prof.Dr. M.A. Yekta Saraç z�yaretten duyduğu memnun�yet� 
d�le get�rerek oda ve borsa başkanlarına teşekkür ett�.  
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Hükümete Aktardı...  
           Türk Özel Sektörü Sorunlarını 

X.I  Türk�ye T�caret ve Sanay� Şurası, Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun 
evsah �p l �ğ �nde ,  Başbakan  B �na l �  Y ı ld ı r ım ' ın 

başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Nurett�n Can�kl�, Ekonom� 
Bakanı N�hat Zeybekc�, Gümrük ve T�caret Bakanı Bülent Tüfenkc�, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çel�k �le 365 oda ve borsanın 
yönet�m kurulu başkanları ve mecl�s başkanlarının katılımıyla TOBB 
Konferans Salonu'nda gerçekleşt�r�ld�. 

 IX. Türk�ye T�caret ve Sanay� Şurası, Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun evsah�pl�ğ�nde, 
Başbakan B�nal� Yıldırım'ın başkanlığında, Başbakan Yardımcısı 
Nurett�n Can�kl�, Ekonom� Bakanı N�hat Zeybekc�, Gümrük ve T�caret 
Bakanı Bülent Tüfenkc�, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çel�k �le 365 oda ve borsanın yönet�m kurulu başkanları ve mecl�s 
başkanlar ın ın  kat ı l ımıyla  TOBB Konferans  Salonu 'nda 
gerçekleşt�r�ld�. Şurada odamızı Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, Odamız Genel Sekreter� Alper Saygılı tems�l ett�.Şurada, 81 
�lden 365 oda/borsa başkanı özel sektörün sorunlarını ve çözüm 
öner�ler�n�, Başbakan Yıldırım ve bakanlara �lett�. �l�m�z adına 
sorunları  d�ğer odaların sözcüsü olarak Tokat T�caret ve Sanay� Odası 
Yönet�m Kurulu Ahmet Arat kab�ne üyeler�ne �lett�.

 Başbakan B�nal� Yıldırım şurada yaptığı konuşmada, sanay� ve 
t�caret odası başkanlarının �fade ett�ğ� sorunları şuraya katılan 
bakanlarla b�rl�kte büyük b�r t�t�zl�kle not ett�ğ�ne d�kkat� çekerek, 
"Bunların heps�ne çözüm bulmak, ülkem�z�n ve m�llet�m�z�n muasır 
meden�yetler yolculuğunda en öneml� paydaşlarından b�r� olan s�z 
sanay� ve t�caret erbabının önünü açmak, yolunu aydınlatmak, 65. 
Hükümet olarak b�z�m en öneml� görevler�m�zden b�r�d�r. Bundan em�n 
olab�l�rs�n�z. AK Part� �kt�darı olarak geçt�ğ�m�z 14 yılda hep bunu 
yaptık. Her şey� b�z b�l�r�z, b�z yaparız zehabına kapılmadan, 
memleket�n bütün paydaşlarını, her alandak� s�v�l toplum kuruluşlarını 
�ş�n �ç�ne dah�l etmek suret�yle vatandaşımızın, m�llet�m�z�n bekled�ğ� 
en uygun, en �deal çözümü üretmeye çalıştık" �fades�n� kullandı.

 "İş�m�z bundan sonra daha fazla tak�p" Anlatılan sorunların 
yüzde 60-70�n�n uygulamayla �lg�l� sorunlar olduğuna d�kkat� çeken 
Yıldırım, "Yasalar var, altyapı var ama uygulamaya gel�nce maalesef 
keyf�l�k yüzünden vatandaşımız, yatırımcımız, sanay�c�m�z zaman 
kaybed�yor, üzülüyor. Bunları da b�rl�kte aşacağız. İnsanın olduğu 
yerde sorun var ama sorunları çözecek olan y�ne �nsandır" ded�. 

Yıldırım, bu konuda beraber çalışılacağını, daha yakın temasta 
olunacağını bel�rterek, TOBB, odalar ve �lg�l� bakanların her b�r 
konuyu tek tek tak�p edeceğ�n�, kend�s�n�n de tak�pç�s� olacağını 
söyled�. Düzenlemeler�n yeter�nce var olduğunu, asıl meselen�n �se 
uygulamada bulunduğunu �fade eden Yıldırım, "Uygulamaya gel�nce 
maalesef taşrada, orada, burada farklı farklı durumlar ortaya çıkıyor ve 
bundan da sektörümüz, s�zler zarar görüyorsunuz. Em�n olab�l�rs�n�z k� 
�ş�m�z bundan sonra tak�p, daha fazla tak�p. Sahada ne oluyor, ne 
b�t�yor, yukarıda alınan kararlar sahada hang� oranda uygulama �mkanı 
buluyor. Bunları bütün bakanlarımız tek tek tak�p edecekler ve gereğ�n� 
yapacaklardır." d�ye konuştu.

 "Gençler� geleceğe hazırlayacaksınız" Yıldırım, şurada 
sanay�n�n daha da gel�şt�r�lmes�, yen� OSBler yapılması, loj�st�k 
merkezler yapılması, b�rtakım bürokrat�k engeller�n ortadan 
kaldırılması g�b� talepler�n d�le get�r�ld�ğ�n� aktararak, "Ben burada 
lükse yönel�k, �srafa yönel�k h�çb�r talebe rastlamadım. Heps� kend� 
�ç�nde tutarlı, heps� de ülkeye katma değer sağlayacak, bölgeye daha 
fazla yatırım yapmayı tem�n edecek talepler. Bunlara karşı duyarsız 
olamayız, h�ç k�mse olamaz." değerlend�rmes�nde bulundu. Türk�ye �n 
mutlak üstünlüğü olmadığına d�kkat� çeken Yıldırım, "Petrolü yok, 
doğalgazı yok. Mukayesel� üstünlüğümüz var. Mukayesel� 
üstünlüğümüz ne? Genç nüfusumuz. Beşer� kaynağımız. Bu b�z�m 
b�rçok ülkede olmayan gücümüz. Bu gücümüzü ş�md� kullanma 
zamanı gelm�şt�r." ded�. Yıldırım, bu gücü kullanmak �ç�n gençler�n en 
�y� şek�lde eğ�t�mle donatılacağını �fade ederek, "S�zler de bu gençler� 
alıp önler�n� açacaksınız, geleceğe hazırlayacaksınız." d�ye konuştu.

-15 Temmuz darbe g�r�ş�m�

 Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü ün 15 Temmuzdak� darbe 
g�r�ş�m�n� anımsatarak, şöyle devam ett�: "Hep�m�z beraber yaşadık, 15 
Temmuz geces� Türk�ye �ç�n �k�nc� Kurtuluş Savaşıdır, �k�nc� kurtuluş 
mücadeles�d�r. Bu mücadeley� yüzümüzün akıyla m�lletçe kazanmış 
olmanın haklı gururunu ve baht�yarlığını yaşıyoruz. O gece herkes 
meydanlardaydı. Türk�ye �n en büyük s�v�l toplum kuruluşu Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, başkanı, bütün üyeler�, yurdun her 
köşes�nde demokras�nden yana, m�ll� �radeden yana net b�r tavır 
koymak suret�yle darbe g�r�ş�m�ne kalkan ha�nlere en güzel cevabı 
verd�n�z. Hep�n�ze çok teşekkür eder�z."
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ODA - BORSA CAMİASINDAN 
GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMA SÖZÜ

TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu öncülüğündek� oda ve borsa başkanları, 
Başbakan B�nal� Yıldırım’ı z�yaret ederek �st�şarede bulundu. Yönet�m kurulu 
Başkanımız Ömer Çenes�z'�nde katıldığı z�yarette H�sarcıklıoğlu, “Ülkem�z�n 

tüccar, sanay�c� ve üret�c�ler� olarak, daha güçlü b�r ekonom� �ç�n, h�çb�r kes�nt�ye 
uğramadan yola devam etmek azm�ndey�z” d�ye konuştu. Başbakanlık’ta düzenlenen 
�st�şare toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, Başbakan 
Yıldırım’a, reel sektörün güçlenmes� ve rekabet gücünün artması konusunda yaptığı 
çalışmalardan dolayı teşekkür et�. İst�şareye ver�len önem�n �ş dünyasının şevk�n� 
artırdığını �fade eden H�sarcıklıoğlu, “Ş�md� s�z�n l�derl�ğ�n�zde, hükümet�m�z�n, 
ekonom�ye odaklanıp, büyüme ve reform alanında yen� b�r sıçrama başlatacağına 
�nanıyoruz. Bu çerçevede üzer�m�ze düşen� yapıyoruz, yapacağız” ded�.Darbe 
kalkışmasında, oda ve borsaların �lk andan �t�baren, �l ve �lçeler�nde, cunta karşıtı 
mücadelen�n şerefl� b�rer nefer� olduğunu b�ld�ren H�sarcıklıoğlu, cam�anın bu süreçte 
b�r de şeh�t verd�ğ�n� hatırlattı.TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu şöyle konuştu: “FETÖ 
kaynaklı bu darbe g�r�ş�m�n�n ortaya çıkmasıyla b�rl�kte, �lk tepk�y� gösteren meslek 
örgütüyüz. Demokras�den ve m�ll� �radeden yana olan tavrımızı, �nternet üzer�nden ve 
TV’lerden tüm ülkeye hemen duyurduk.Demokras�ye sah�p çıkılması �ç�n, 81 �l ve 160 
�lçede Oda ve Borsalarımızın mecl�s üyes�, meslek kom�tes� üyeler� dah�l 85 b�n k�ş�ye 
SMS mesajı attık. Ertes� gün 16 Temmuz’da gaz� Mecl�s�m�ze g�tt�k. Mecl�s 
Başkanımıza, s�yas� part�lere taz�ye z�yaret�nde bulunduk.Mecl�stek� tar�h� oturuma 
katılarak, Türk �ş dünyası olarak demokras�den yana olduğumuzu b�r daha gösterd�k.19 
Temmuz’da 365 Oda ve Borsamızla b�rl�kte darbeye karşı tepk�m�z�, 81 �l ve 160 �lçede 
eş zamanlı olarak gösterd�k. ‘Demokras� Vazgeç�lmez�m�z, M�ll� İrade Gücümüz, 
Kardeşl�ğ�m�z Geleceğ�m�zd�r’ ded�k.20 Temmuz’da da 538 STK tems�lc�s� �le 
TBMM’y� b�r kez daha z�yaret ett�k. “Demokras�ye Bağlılık” b�ld�r�m�z� deklare ett�k. 
Yurt dışındak� tüm muhataplarımızla temasa geçt�k. Demokras�m�z�n ve ekonom�m�z�n 
sapasağlam ayakta olduğunu, Türk�ye’ye yönel�k h�çb�r end�şe duymamaları gerekt�ğ�n� 
b�ld�rd�k.  Öte yandan Oda-Borsa cam�ası olarak, kamu düzen�n�n korunması ve 
h�zmetler�n etk�n b�r şek�lde �şlemes� �ç�n alınan OHAL kararını destekled�k. Z�ra bu zor 
dönemde hep�m�z�n devlet�m�ze yardım ed�yor olması, m�llet olmanın 
gereğ�d�r.Devlet�m�z�n başlattığı şeh�t ve gaz�lere yönel�k dayanışma kampanyası yurt 
çapında duyuruyor, TOBB-Oda-Borsa cam�ası olarak öneml� b�r katkı sağlıyoruz. Oda 
ve Borsalarımız, her b�r şeh�rde halkımızın demokras� nöbetler�ne katılıyor, gıda ve 
benzer� destekler ver�yorlar.”- “Demokras�ye ve sandığa sah�p çıktık”Cam�a olarak 
demokras�ye ve sandığa sah�p çıktıklarını �fade eden H�sarcıklıoğlu, “İlk andan �t�baren 
darben�n karşısında, m�ll� �raden�n yanında olan bu arkadaşlarımla �ft�har ed�yorum. 
Bundan sonra da, Devlet�m�z�n yanında, m�llet�m�z�n emr�nde olacağız. Bu ülkey�, bu 
m�llet� daha zeng�n yapmak �ç�n çalışacağız. Daha fazla yatırım, �st�hdam, �hracat �ç�n 
çalışacağız. S�z�n de desteğ�n�zle, ülkem�z� dünyanın en büyük 10 ekonom�s� arasına 
sokacağız. TOBB ve Oda-Borsa cam�ası olarak, dün olduğu g�b� yarın da, demokras�den, 
m�llet�m�zden, devlet�m�zden yana olmaya devam edeceğ�z. Kısa sürede hep beraber 
daha güvenl� b�r ülke ve daha güvenl� b�r ekonom�ye kavuşacağımıza �nanıyoruz. Bu 
süreçte b�ze düşen görev, m�llete ve devlete bağlılıktır. Ülkem�z�n b�rl�ğ�ne, 
kardeşl�ğ�m�ze ve demokras�m�ze düşman olanların da karşısına d�k�leceğ�z” d�ye 
konuştu.- Başbakan B�nal� YıldırımBaşbakan B�nal� Yıldırım da konuşmasında, 
"Şeh�tler�m�z sayes�nde m�llet�m�n bütün fertler� beraberce yen� b�r destan yazdı. Bu 
gözü dönmüş kat�ller, darbe sonrası �ç�n her şey� �nce �nce hesaplamışlar ama b�r şey� 
unutmuşlar, o da m�llet. M�ll� �radey�, m�llet� hesaba katmamışlar. Ankara'da, İstanbul'da 
Cumhurbaşkanımızı nasıl yakalayacaklarını, nasıl öldürecekler�n� hesap etm�şler ama 
Türk�ye'de �st�klal ruhunu asla hesap edemem�şler" �fades�n� kullandı.Başbakan 
Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Oda ve Borsa Başkanları İle İst�şare 
Toplantısı'nda b�r konuşma yaptı.Türk�ye'n�n kalkınmasında, büyümes�nde çok büyük 
emeğ� olan, müstesna toplulukla b�r arada olmanın mutluluğunu yaşadığını bel�rten 

Yıldırım, salonda 81 �l, 160 �lçe 365 oda ve borsa tems�lc�s�n�n bulunduğunu �fade 
ett�.Katılımcılara seslenen Başbakan Yıldırım, "S�zler üreten, ürett�ğ�n� satan, �st�hdam 
oluşturan, reel ekonom�n�n tems�lc�ler�s�n�z. Yatırım yapıyorsunuz, üret�yorsunuz, 
�hracat yapıyorsunuz, Türk�ye'n�n daha kalkınmış ülke olması �ç�n r�sk alıyorsunuz. Akıl 
ter�, alın ter� döküyorsunuz. Esnaf ve sanay�c�ler�m�z� tems�l ed�yorsunuz. Türk�ye'n�n 
bütün kazanımlarında s�z�n ve tems�l ett�ğ�n�z kes�mler�n çok büyük emeğ�, çok büyük 
gayret� var, açılan köprülerde, yollarda, �nşa ed�len hastanelerde, okullarda, yapılan hızlı 
trenlerde h�ssen�z var, akıl ter�n�z, alın ter�n�z var. Bu emek ve fedakarlığınız �ç�n s�zlere 
şahsım adına m�llet�m adına teşekkür ed�yorum." d�ye konuştu.- Darbe 
g�r�ş�m�Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da gerçekleşt�r�len 
darbe g�r�ş�m�ne değ�nen Başbakan Yıldırım, �ş adamlarının h�ç tereddüt etmeden 
m�lletten, hukuktan, adaletten yana olduklarını bel�rterek, kend�ler�n� kutladı.Başbakan 
Yıldırım, yen� b�r dönem�n başladığına �şaret ederek, "15 Temmuz, Türk s�yas� dönem 
noktası. 15 Temmuz, b�r anlamda Kurtuluş mücadeles�n�n zaferle sonuçlandığı günün 
adı." ded�.FETÖ'nün dehşet saçan b�r darbe g�r�ş�m�nde bulunduğunu anımsatan 
Yıldırım, o gece TBMM, M�ll� İst�hbarat Teşk�latı, Özel Harekat Pol�s Merkez� g�b� 
kr�t�k yerler�n bombalandığını, �nsanların üzer�ne ateş açıldığını, masum �nsanların 
öldürüldüğünü, her yer�n yakılıp yıkıldığını anlattı.B�nal� Yıldırım, m�llet�n, b�rl�ğ�ne, 
huzuruna, kardeşl�ğ�ne kurşun sıkıldığını vurgulayarak, "Asker kıyafet� �ç�ndek� bu 
can�ler, bu terör�stler, 238 canımızı, vatandaşımızı kalleşçe katlett�." d�ye konuştu.Darbe 
g�r�ş�m� sonrası hayatını kaybeden şeh�tlere, ülken�n bölünmez bütünlüğü �ç�n PKK terör 
örgütü �le mücadeledek� şeh�tlere rahmet, yaralılara da ac�l ş�falar d�leyen Yıldırım, 
şeh�tler�n bıraktıkları mesajı h�ç ama h�ç unutmayacaklarını kaydett�.
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ARALIK 2016

ODAMIZDAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE
TAZİYE ZİYARETİ...

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z ve Mecl�s Başkanımız 
Osman Bayram beraberler�nde Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Ceng�z 
Öz, Mehmet Erdem Ural, Süleyman Aykut  ve Yalçın Çet�n �le   b�rl�kte 

Turhal İlçe Emn�yet Müdür Vek�l� Ceng�z Coşan'a Taz�ye z�yaret�nde 
bulundular.

� Z�yaret esnasında konuşan Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, "10 Aralık'ta İstanbul Beş�ktaş'ta meydana gelen terör saldırısında 
36′sı emn�yet mensubu 8′� s�v�l 44 vatandaşımızın yaşamını y�t�rmes�nden 

büyük üzüntü duyduk. Maalesef ülkem�z�n bulunduğu coğrafya neden�yle 
sıkıntılar var ama hakkından geleceğ�z �nşallah. Yeter k� b�z b�rl�k ve 
berberl�ğ�m�z� bozmayalım.  Türk M�llet� tek yumruk olduğu sürece h�ç k�mse 
vatanımızı bölemez ve bayrağımızı �nd�remez. En öneml� görev� �cra eden, Türk 
M�llet�n�n huzur, güven�n�, canını, canı pahasına koruyan, bu uğurda b�r an b�le 
düşünmeden canını feda eden Türk Pol�s Teşk�latımızın her zaman yanındayız" 
ded�. Emn�yet Müdür Vek�l� Ceng�z Coşan da Yönet�m Kurulu Üyeler�m�ze 
gerçekleşt�rd�kler� z�yaretten dolayı teşekkür ett�.

Odamız, Türk�ye'n�n kalkınma hedefler�ne ulaşmasında k�l�t 
rol oynayan g�r�ş�mc�ler� ekonom�ye kazandırmak �ç�n 
KOSGEB �le b�rl�kte Uygulamalı G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�mler� 

düzenlemeye devam ed�yor.

� G�r�ş�mc�ler� �ş dünyasına çekmek �ç�n teşv�k ed�c� 
çalışmalara �mza atan odamız öncülüğünde, KOSGEB �şb�rl�ğ�yle 
sert�f�kalı uygulamalı g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m programları devam 
ed�yor. Sert�f�kalı uygulamalı g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m programlarına b�r 
yen�s�n� daha ekleyen odamız, Kasım ayı yen� dönem g�r�ş�mc�l�k 
eğ�t�mler�ne start verd�.

� 2016 yılı Mart ayında �lk� düzenlenen programın devamı 
n�tel�ğ�ndek� eğ�t�mlerden 30 kurs�yer faydalanacak. Odamız 
Eğ�t�m ve Konferans salonunda  gerçekleşt�r�lecek eğ�t�m, hafta �ç� 
5 gün sürecek. 2016 yılı �t�bar�yle kurslardan faydalanan g�r�ş�mc� 
sayısı 60 k�ş�ye ulaşmış olacak.

� Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, g�r�ş�mc�l�ğ�n 
Turhal'ın ve Türk�ye'n�n hedefler�ne ulaşmasında anahtar rol oynadığını 
söyled�. Özell�kle yen� nesl�n g�r�ş�mc�l�ğe özend�r�lmes� noktasında 
devlet�n KOSGEB g�b� kurumlar aracılığıyla öneml� destekler 
sunduğunu hatırlatan Çenes�z, “Turhal T�caret ve Sanay� Odası olarak 
b�zler de g�r�ş�mc�l�k kültürünün yaygınlaşması �ç�n eğ�t�m 
programlarımıza devam ed�yoruz. Genç bey�nler�n kar�yer planlarında 
g�r�ş�mc�l�ğ�n de ön planda olmasını �st�yoruz. Yetenekl� ve yen�l�kç� 
g�r�ş�mc�ler�m�z�n kend� �şler�n� kurması �ç�n sert�f�kalı g�r�ş�mc�l�k 

programları büyük önem taşıyor. B�zler �nanıyoruz k�, ülkem�z üret�m 
gücü yüksek ve yen�l�kç� f�k�rlere sah�p g�r�ş�mc� ruhu �le hedefler�ne 
ulaşacaktır” ded�.

� Oda olarak düzenled�kler� eğ�t�m programlarından yararlanan 
b�r çok g�r�ş�mc� adayının kend� �şler�n� kurduklarını �fade eden Çenes�z, 
kurs�yerler�n g�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler�n� tamamlayarak, projeler�n� 
hazırlayarak sunmaları ve hazırladıkları projeler�n desteklenmeye değer 
görülmes�n�n ardından 50 b�n TL'ye kadar h�be desteğ�, 100 b�n TL'ye 
kadar kred� �mkanından faydalanma fırsatını yakalayacağını da 
sözler�ne ekled�.
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ARALIK 2016

ODAMIZ AKREDİTE 
ODA - BORSA
 SİSTEMİNE DAHİL OLDU...
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NİSAN 2016

Bölgemizin Sanayi ve Hizmet Sektörüne Yönelik 
Mali Destekler Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi...

Turhal Vergi Dairesi Müdürü Ömer Yılmaz
Odamızı Ziyaret Etti... 
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Baskı:

Ömer ÇENESİZ Alper SAYGILI
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