Kıymetli Üyelerimiz!
Dolu dolu faaliyetlerle
geçirdiğimiz
2017
yılının
ardından, seçimle geçen 2018
Faaliyet yılını da geride bırakarak,
2019 yılının yepyeni projeler ve
stratejilerle geçmesini planlıyoruz.
Sene boyunca odamızın
yürüt-mesi gereken faaliyetler ve
hizmetlerin
eksiksiz
olarak
tamamlanmasının
yanı
sıra
üyelerimizin hizmetlere ulaşımı
noktasında daha hızlı çalışmalar
gerçekleştirdik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğimizin oda ve borsa üyelerine sunmuş olduğu tüm yenilikleri personellerimizin
aldığı eğitimler sayesinde hızlı bir biçimde üyelerimize sunduk.
2018 yılında organize edilen yurtiçi ve yurtdışı fuarlara üyelerimizle birlikte
katılım sağlayarak, üyelerimizin ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması konusunda
desteklerde bulunduk.
Üyelerimizin görüş, öneri ve isteklerini dikkate alarak, onlara en iyi hizmeti
vermeyi amaçladığımız yıl içerisinde birçok kez üye ziyaretleri gerçekleştirdik ve
karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Civar il ve ilçelerdeki oda ve borsalarla bir araya
gelerek ticari faaliyetlerin ve ikili ilişkilerin arttırılması noktasında birlikte çalışmalar
gerçekleştirdik. Yine yıl içerisinde ilçemizde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının
yanı sıra STK’larla birlikte çalışmalar gerçekleştirerek ilçemizin sorunlarının çözüme
kavuşturulmasını amaçladık.
Sürekli kendini yenileyen bir oda olarak, güncel gelişmeleri takip ederek alınan
kararları ve yapılması gereken çalışmaları hızlı bir şekilde odamız faaliyetlerine
entegre etmekteyiz. Bu bakımdan kalite yönetim sistemi çalışmalarımızda da “Sürekli
Yeniliğe ve İyiliğe Bir Adım” sloganı ile çalışmalarımıza ve yenilenmeye devam
ediyoruz.
Her yıl odamızın üye sayısında gözlemlenen artış 2018 yılında da devam etmiş
olup faaliyete başlayan üye sayısı ile faaliyetini terk eden üye sayısı arasındaki makas
har yıl daha da artmaktadır. Belgelendirme işlemleri ve hizmetlerimiz de üye sayımızla
orantılı olarak artış gösterdiği için odamızın gelirlerinde de aynı oranda artış devam
etmektedir. Genel olarak kar amacı gütmeyen bir kuruluş olmamıza rağmen yılsonu
bilançolarında gözlemlediğimiz kar oranı bizi ileriki yıllarda daha çok ve daha hızlı
hizmet verme noktasında teşvik etmektedir.
Odamız ve odamızda gerçekleşen faaliyetleri üyelerimize duyurmak amacıyla
hazırlanan bu rapor vesilesiyle bütün üyelerimizin çalışmalarında başarılar diler, hayırlı
ve bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ederiz.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci ve Türkiye’nin birçok şehrinden gelen Oda ve Borsa başkanları ile iş adamları
Katar’ın başkenti Doha’da başlayan 2. Expo Turkey by Qatar fuarının açılışına katıldı.
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminin ardından Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin
Casim bin Muhammed Al Sani ile birlikte stantları gezdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, fuar açılışının ardından
gerçekleştirilen
Katar-Türkiye
İş
Forumu’na katılarak İş dünyasına
çağrıda bulundu. İki ülkenin güçlü
yanlarını birleştirme çağrısı yapan
Hisarcıklıoğlu, "Sizde sermaye, bizde
girişimci ruh var. Somut projelerle
bunları bir araya getirelim. TürkiyeKatar ortaklığını da bütün dünyaya
kabul ettirelim" dedi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Katar
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
düzenlenen, "Türkiye-Katar İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün
darbe girişiminin ardından Türkiye'ye
destek veren ilk ülkenin Katar olduğuna
dikkati çekti.
Türkiye ve Türk iş dünyasının da
bölgesel sorunlarla uğraştığı bir
dönemde Katar'ın yanında durduğunu
söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti: "Türkiye ile Katar birlik olunca,
ekonomiye de bereket geldi. Bundan 15
yıl önce, 1 yılda sadece 600 Katarlı

kardeşimiz Türkiye'yi ziyaret ediyordu
şimdi bu rakam 77 katına çıktı yıllık 46
bin kişi oldu. Karşılıklı ticaret hacmimiz
sadece 15 milyon dolardı bu rakam da
60 katına çıktı 900 milyon dolara ulaştı.
Ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı 1,6 milyar
doları buldu. Geçmişte Katar'da hiç
Türk yatırımı yokken, bugün iş adamlarımız burada önemli yatırımlar yapmaya başladılar. Yine 15 yıl önce Türk
firmalarının Katar'da adı geçmezken,
bugün firmalarımız Katar'da 14 milyar
dolarlık proje üstlendiler." Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de
Katar'ın güvenlik, huzur ve istikrarını
Türkiye'nin güven ve istikrarından ayrı
görmediklerini, özellikle son yıllarda
karşılıklı ortak siyasi iradeyle ilişkilerin
mükemmel düzeye ulaştığını söyledi.
Katar'a karşı geçen yıl bazı
ülkelerin uyguladığı haksız, kanunsuz
ambargo ve yalnızlaştırma girişimlerine
Türkiye'nin ilk andan itibaren karşı
çıktığını anımsatan Tüfenkci, Katar'ın
ve halkının yanında durulduğunu,
siyasi, ekonomik ve askeri destek
gösterildiğini belirtti.

Tüfenkci, iki ülke arasında
2015 yılında 784 milyon dolar
düzeyinde bulunan ticaret
hacminin, 2016 yılında 678
milyon dolara gerilese de 2017
yılının 11 ayı itibariyle 788 milyon dolara ulaştığına dikkati
çekti. Tüfenkci, "İki ülke dış
ticaretinin bu seviyenin çok daha üzerinde olması gerektiğini
düşünüyorum. Bu konuda da
en büyük görev siz iş adamlarına düşmektedir. İki ülkenin
siyasileri ve ilgili bakanlıkları
olarak bizler sizlere bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.
Gerçekleştirilen
gerçekleştirdi.
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Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2018 yılı içerisinde
belge yenileme denetimi geçirecek olan 3. ve 8. Dönem Akredite Oda/Borsalara 29-30
Ocak 2018 tarihlerinde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret
Borsası’nın ev sahipliğinde, ISO 9001:2015 Yeni Versiyon Kalite Yönetim Sistemi
Eğitimi verildi.

Eğitime odamız adına Genel Sekreterimiz ve Akreditasyon Sorumlumuz Ahmet
Süha Bülbül Katıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerde, ISO 9001 Standardının 2015 yılında
revize edilen versiyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sisteminin Standardı gereklilikleri Akreditasyon Standardı beklentileri ile
eşleştirilerek örnek uygulamalar gerçekleştirildi.

TOBB Oda / Borsa Genel
Sekreterleri Bilgilendirme Semineri, TOBB İkiz Kuleler’de
gerçekleştirildi.
2 gün süren seminerin
kapanış oturumunda Genel
Sekreterlere
hitap
eden
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160
ilçedeki Oda ve Borsa
camiası olarak tek bir aile
olduklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin her kesiminden, her sektöründen şirketleri,
girişimcileri temsil eden, tek meslek örgütüyüz. Gücümüz de, birliğimizden, birbirimize
sımsıkı kenetlenmiş olmamızdan geliyor. Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bu
camianın farkıdır. Başka kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özellik
budur” dedi.

Odamız Genel Sekreteri Ahmet Süha Bülbül’ün de katıldığı seminerde
Konuşma gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, camia olarak büyük işler ve hizmetler
yaptıklarını, tüm bunların arkasındaki asıl kişilerin Genel Sekreterler olduğunu
belirterek, “Sizler başarılı işler yaptığınızda, biz de başarılı oluyoruz. Böylece hepimizin
gücü ve itibarı da artıyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu TOBB olarak kendilerine düşen görevin, Genel Sekreterleri en iyi şekilde
hazırlamak ve bilgi ile donatmak olduğunu ifade etti. TOBB ve Oda/Borsaların verdiği
hizmetler ve yaptığı faaliyetler ile Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da örnek alınır
hale geldiğini, tüm bu çevre coğrafyanın rol modeli ve ilham kaynağı olduğunu
anlatarak, Genel Sekreterlerle gurur duyduğunu, başarılı çalışmalarının devamını
dilediğini söyledi.

Oda/Borsa
Akreditasyon
Sistemi çalışmaları kapsamında, 2018 yılı içerisinde
belge yenileme denetimi
geçirecek olan 3. ve 8.
Dönem
Akredite
Oda
/Borsalara 15-16 Mart 2018
tarihlerinde, Kızıltepe TB ve
Kızıltepe TSO ev sahipliğinde, Stratejik Plan İzleme
ve Değerlendirme Eğitimi
verildi.
3. ve 8. Dönem Oda
ve
Borsaların
Genel
Sekreter ve Akreditasyon
sorumlularının katıldığı eğitimde akreditasyon denetimlerinin çatısı haline gelen,
Oda/Borsaların vizyonunu ortaya koyan stratejik planlarının hedeflerinin takibini
yapma, sonuçları değerlendirme ve gerekmesi halinde revizyonlarının nasıl
yapılacağına ilişkin örnek uygulamaların yanı sıra stratejik plan risk analizi
çalışmalarına yönelikte bilgi paylaşımında bulunuldu.

Eğitimlere Odamız adına Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlumuz Ahmet
Süha Bülbül katıldı.

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ 3. BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI TOBB'DA YAPILDI
Ticaret Sicili Müdürlükleri 3. Bilgilendirme Toplantısı ticaret ve sanayi odaları ile
ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Tica-ret
Genel Müdürü Adnan Yankın, TOBB Genel Sekreter
Yardımcısı Sarp Kalkan ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
bürokratları iştirak etti.
Toplantıda 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan ve şirket kuruluş işlemlerini
basitleştiren 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’daki değişiklikler konusunda Ticaret Sicili Müdürlükleri
bilgilendirildi.

Ticaret Sicili Müdürlükleri 3.
Bilgilen-dirme Toplantısı’na odamızı
temsilen Ticaret Sicili Müdürümüz ve
Genel Sekreter Yardımcımız Ümit
Basri Bülbül ile Oda Sicil Memurumuz Ferhat Kaman katıldı. Alınan
eğitimlerle birlikte odamızda “Tek
Merkez
Ofis”
uygulaması
başlatılarak
Şirket
kuruluş
işlemlerinde Noter SGK ve Vergi
Dairesi’nden
istenen
evraklara
ihitiyaç duyulmaksızın Ticaret Sicili
Müdürlüğümüz tarafından tek çatı altında şirket kuruluşları 1 gün içerisinde
tamamlanmış olmaktadır. Bu uygulama sayesinde hem şirket kuruluşlarında yaşanan
bürokrasi ve evrak trafiğinin önüne geçilmekte hem de evrak işlemleri neticesinde
kurumlara ödenen harç ve diğer ödenekler an aza inidrgenmiş olmaktadır. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığımızın sunmuş olduğu bu kolaylık sonucunda kısa sürede ilçemizde
de şirket kuruluşları artmış ve bu sayede üye sayımızda da kısa sürede artış
yaşanmıştır.

Develi Ticaret Odası olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gayretleri ile
başlatılan ve üyelerimizin rahat bir nefes almasını sağlayacak şekilde uygun faiz ve
taksitlendirme koşullarında hazırlanan Nefes Kredisi’ne katılım sağladık.
Yönetim Kurulumuz, Baş-kan Mustafa Maşlak öncülüğünde aldığı kararla
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Oda ve Borsalar için ayırmış olduğu 900 Bin ₺’lik
kredi imkanından, daha çok üyemizin yararlanabilmesi için Develi Ticaret Odası’nın öz
varlıklarını bankalara bloke etti-rerek 3 Milyon liralık ek kredi limitinin açılmasını
sağladı.
Odamız Yönetim Kurulu ’nun özverisinden duyduğu mem-nuniyeti dile getiren
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Develi Ticaret Odası’na özel olarak ekstra 900
Bin ₺ Limit açılmasını onaylayarak toplamda 4,8 Milyon ₺’lik kredi limitini üyelerimizin
tasarrufuna sundu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan
Başkan Maşlak “TOBB nefes kredisi
üyelerimize nefes aldıracak güzel bir proje
olduğu için, biz de taşın altına elimizi
koymak istedik. Odalar ve Borsalar
Birliğinin
üyelerine
sunduğu
kredi
imkanından mevcut şartlarda ilçemizde az
sayıda üye yararla-nabilecekti. Ancak biz
Develi Ticaret Odası’nın öz varlıklarını
bankalara bloke ederek TOBB’nin
Develi’mize sunduğu limitin üzerine ilave
3 Milyon Liralık yeni bir Kredi limitinin
açılmasını sağladık. Yine daha çok üye
yararlanabilsin diye alt limit ve üst limit
belirleyerek üyelerimizin kullanımına sunduk” dedi.
TOBB nefes kredisinin 6 ay geri ödemesiz ve 0,99 faiz oranı ile 18 ay vade
imkanı sunduğunu belirten Başkan Maşlak “Üyelerimiz Develi Ticaret Odasından temin
edecekleri Faaliyet Belgesi ile, ilgili bankalara giderek bu krediye başvurabilirler” dedi.

13. Dönem’de akredite olan 18 oda/borsa ve 2 şube ile belge yenileme
denetimleri tamamlanan 96 oda/borsaya, akreditasyon sertifikaları TOBB Konferans
Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.
Tören, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı
Harekatı kapsamında hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına
başlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Nisan'a kadar Türkiye genelindeki
oda ve borsa seçimlerinin yüzde 99'nun biteceğini, her dönemin bir başarı hikayesi
olduğunu belirterek, "Sizin döneminizdeki başarı hikayenizden biri de bugün verilen
akreditasyon çalışmalarıdır. TOBB
Başkanı olduğum dönemde odalar
ve borsalar birliği camiasında bir
kalite ve müşteri odaklı kalite
anlayışı yoktu. Biz de dünyadaki
en tecrübeli olan İngiltere Odalar
Birliği ile görüştük ve buraya gelip
bizi eğitti. Eğitimler sayesinde biz
de akreditasyon veren bir kurum
haline geldik. İlk önce kendimizi
disipline ettik. Sonra ülke geneline
yaymaya başladık bu eğitimleri.
2002 itibariyle bir tane proje
yazabilen odam yoktu benim. Dil
bilen oda sayım beşti. Bugün çok
şükür oda ve borsalarımız 800 milyar liralık proje yaptı."

2018 YILI İÇERİSİNDE DENETLENEN VE
İLK KEZ AKREDİTE OLAN 13. DÖNEM ODA/BORSALAR:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MALKARA TB
SÖKE TB
YÜKSEKOVA TSO
KEŞAN TB
İMEAK DTO İZMİR ŞUBE
KIRIKKALE TSO
BULANCAK TSO
MALKARA TSO
BOĞAZLIYAN TSO
GEREDE TSO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ERDEMLİ TSO
İMEAK DTO ANTALYA ŞUBE
ÇAYELİ TSO
ALACA TSO
BABAESKİ TB
MALATYA TB
BAFRA TB
KIRKLARELİ TB
NİKSAR TSO
BİRECİK TSO

AKREDİTASYON BELGELERİNİ YENİLEYEN ODA/BORSALAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

EGE BÖLGESİ SO
KONYA TB
KOCAELİ SO
GAZİANTEP TB
ANKARA SO
KONYA TO
RİZE TSO
SAKARYA TB
ANKARA TB
MARMARİS TO
KASTAMONU TSO
UŞAK TSO
BANDIRMA TB
IMEAK DTO
İZMİR TO
ANKARA TO
DENİZLİ TO
İSTANBUL TO
KÜTAHYA TSO
SAMSUN TB
AFYONKARAHİSAR TSO
KÖRFEZ TO
TARSUS TSO
ALANYA TSO
POLATLI TB
KIRŞEHİR TSO

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ÇANAKKALE TB
ÇERKEZKÖY TSO
KIRŞEHİR TB
GAZİANTEP SO
MERSİN TSO
BOZÜYÜK TSO
NİZİP TB
GEMLİK TSO
GİRESUN TSO
MANAVGAT TSO
SİVAS TSO
DİYARBAKIR TSO
KARAMAN TSO
KAHRAMANMARAŞ TSO
NİZİP TO
IĞDIR TSO
UZUNKÖPRÜ TSO
AKSARAY TB
ZİLE TSO
KUMLUCA TSO
AKSARAY TSO
BALIKESİR TB
KARADEN. EREĞLİ TSO
ZONGULDAK TSO
MERSİN TB
SİVEREK TSO

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

BARTIN TSO
ORDU TB
TEKİRDAĞ TSO
KARAPINAR TSO
YALOVA TSO
CEYHAN TB
HAYRABOLU TB
BOLU TSO
TOKAT TB
AKHİSAR TSO
KIRIKKALE TB
DEVELİ TO
OSMANİYE TSO
SUSURLUK TB
MARDİN TSO
BURDUR TSO
BEYPAZARI TO
ÇAYCUMA TSO
IĞDIR TB
ELAZIĞ TB
ŞANLIURFA TB
ILGIN TB
ÇANKIRI TSO
KASTAMONU TB
KIRKLARELİ TSO
SOMA TSO

Türkiye genelindeki Oda ve Borsaların seçim dönemine Nisan Ayında Develi
Ticaret Odası da seçim çalışmalarını tamamladı. 7 ayrı meslek grubunun seçim yapması
için kurulan 7 sandıkta oy kullanma işlemleri İlçe Seçim Kurulu gözetiminde 2 Nisan
Pazartesi günü Develi Ticaret Odası’nda yapıldı.

BAŞKAN MUSTAFA
MAŞLAK GÜVEN TAZELEDİ
Mevcut başkan Mustafa Maşlak’ın
hazırlamış olduğu tek liste ile oy kullanma
işlemleri başladı. 7 ayrı meslek grubundan
seçme hakkına haiz 309 üyenin 132’sinin
oy
kullandığı
seçimlerde
yeniden
başkanlığa seçilen Mustafa Maşlak;
kendisine duyulan güven nedeniyle
üyelerine teşekkürlerini ileterek: “Ticaret
Odası Başkanlığına seçildiğimiz ilk günden
itibaren Develi Ticaret Odası’nı Türkiye
genelindeki Oda ve Borsalar arasında iyi bir
konuma getirmek için mücadele ettik. Oda
faaliyetlerini
üyelerimizin
ihtiyaçları

doğrultusunda genişletmeye çalıştık. Bu
süreçte Kalite Yönetimi belgeleri ve Türkiye
genelinde sayılı odalara verilen akreditasyon
belgelerini birçok il ticaret odasından önce
almış olduk. Bu belge sayesinde üyelerimizi
birçok yenilikle tanıştırdık. Yurtdışı ve yurtiçi
fuar gezileri için destek sağladık. Her zaman
üyelerimizin işlerini kolaylaştırmak ve bu
sayede işlerini geliştirecekleri ortam sağlamak
için yapılabilecek her hizmeti Develi’de de
uygulamaya
sunduk.
Bugüne
kadar
koşturduğumuz ter döktüğümüz günlerin
takdirini üyelerimiz bugün tek aday olarak
yeniden başkanlığa seçerek bize sundular. Bu
nedenle oy kullanmaya gelen gelemeyen tüm
üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Maşlak: “Şirket kuruluşlarını
hızlandırmak ve girişimcilerimizin üzerindeki
bürokrasi yükünü azaltmak için hazırlanan
‘Tek Merkez Ofis’ uygulamasını Develi Ticaret Odası’nda da başlatarak üyelerimizin
üzerindeki bürokrasi yükünü ortadan kaldıracak alt yapıyı hazırladık. Bu konuda
eğitimlerimizi aldık ve sorunsuz bir şekilde bu hizmeti de Develimize sağlamış olduk.
Seçimlerimizin yapıldığı 2 Nisan itibarıyla da odamızın bağlı bulunduğu Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin üyelerine destek amaçlı sunduğu ‘Nefes Kredisi’ başvurularını da
almaya başladık. İhtiyacı olan üyelerimiz ya da işini büyütmek için kaynak arayışında olan
üyelerimiz belli bir süre geri ödemesiz olarak uygun faiz oraları ile ‘Nefes Kredisi’
imkanından faydalanabilecekler” diyerek yeni dönemde de hizmetlerin artarak devam
edeceğini belirtti.

02 Nisan’da başkanlık seçimlerini gerçekleştiren Develi Ticaret Odası mevcut
başkan Mustafa Maşlak’ın tek aday olduğu seçimlerde yola devam etme kararı almıştı.
06 Nisan Cuma günü yapılan organ seçimlerinin ardından yeni yönetim Mustafa
MAŞLAK, Uğur ÖZYALÇIN, Nafiz CEVİZLİ, Uğur HORASAN ve Davut TOKER’den
oluştu.
Yeni Yönetim Kurulunda görev dağılımı; Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
MAŞLAK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Nafiz CEVİZLİ ve Davut TOKER,
Yönetim Kurulu Sayman Üye Uğur HORASAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur
ÖZYALÇIN şeklinde oluşturuldu.

Meclis Başkanlığı için yapılan ilk oylamada üyelerin tamamının oylarıyla meclis
başkanlığı’na İsmail Cabbar seçilmiştir. İsmail Cabbar’la birlikte Meclis’te yer alan
üyeler ve görev dağılımları şu şekilde oluşturulmuştur; Meclis Başkanı İsmail CABBAR,
Başkan Yardımcıları Mehmet UNUTULMAZ ve Osman YILMAZ, Katip Üye Burak
YAVAŞ ve Meclis Üyeleri Mustafa MAŞLAK, Nafiz CEVİZLİ, Davut TOKER, Uğur
HORASAN, Uğur ÖZYALÇIN, Ahmet KAVRUK, Kamil ÇELİK, Murat ÜNAL, Mustafa
EKEN ve Yahya AYDAR.

Yeni yönetimin ilk ziyareti 09 Nisan Pazartesi Günü Ankara’ya oldu. Yeni
Yönetimde yer alan isimler Başkan Mustafa Maşlak ve Meclis Başkanı; İsmail
Cabbar’la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla
gerçekleştirilen ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları
Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Ekonomi
Bakanlığınca,
Türkiye'nin mevcut veya gelecekte
ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını
karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve
teknolojik dönüşümünü sağlama
hedeflerini gerçekleştirebilmek için
geliştirilen teşvik sistemi kapsamında,
petrokimya,
savunma
sanayisi, ulaşım sistemleri, enerji
teknolojileri, havacılık ve uzay gibi
sektörlerde yatırım tutarı yaklaşık
135 milyar lira olan 23 projeyle ilgili firmalara teşvik belgeleri verildi.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcılar;














Gümrük vergisi muafiyeti,
KDV istisnası,
Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi,
Yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar
kurumlar vergisi istisnası,
10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği,
49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi,
Yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması
şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya
kar payı desteği ya da hibe desteği,
10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği,
Enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji
desteği,
5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel
desteği,
Yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl
içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı,
Kamu alım garantisi ve altyapı desteğiyle izin, ruhsat, tahsis, lisans ve
tescillerde istisna getirilmesi şeklindeki desteklerin bir veya birden fazlasından
yararlanabilecekler.

9 Nisan Pazartesi Günü Ankara’ya giden Develi Ticaret Odası yönetimi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen programın ardından Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ederek Develi’de
ticaretin geliştirilebilmesi için her alanda hizmet etmek istediklerini belirttiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Mustafa
Maşlak Başkanımız bugüne kadar yaptığı hizmetlerle bizim takdirimizi kazanmış bir
başkanımızdır. Yeni dönemde de bu hizmetlerin artarak devam edeceğine güvenimiz
tamdır. Bu vesileyle yeni yönetime seçilen arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” diye
konuştu. TOBB Nefes Kredisine de değinen Hisarcıklıoğlu “Develi Ticaret Odası’nın
daha çok üyenin yararlanması için TOBB Nefes Kredisine verdiği destek bizi ziyadesi
ile memnun etmiştir” dedi.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun misafirperverliği nedeniyle teşekkürlerini belirten Mustafa
Maşlak ve yönetimi TOBB Nefes Kredisinden
daha çok üyemizin yararlanması için yapılabilecek her türlü desteğe hazır olduklarını
belirttiler. Mustafa Maşlak ziyaret sonrasında
yaptığı açıklamada, “Yeni çalışma dönemimizde inşallah ilçemize yardımcı olmaya,
sorunları neyse çözmeye çalışacağız.
Başkanımızı ziyarete geldik. Başkanımızın
her zaman zaten sıcak bir karşılaması olur.
Biz onu severiz, o bizi sever. Muhabbetimiz
iyidir. Allah başımızdan eksik etmesin. İnşallah bu seçimde de yine başımızda olmasını
istiyoruz tabi ki” şeklinde konuştu.

YENİ PERSONEL VE ÜYELERE
ORYANTASYON EĞİTİMLERİ VERİLDİ
Üyelerimizin taleplerini dikkate alarak, onlara daha kaliteli ve hızlı hizmet
verebilmek için personel sayımızı arttırdık. Yeni başlayan personelimize hizmetiçi
eğitimler ve diğer oda ve borsalardaki işleyişlerin yerinde tespiti açısından oryantasyon
eğitimleri verildi.
Odamızın yeni personeli
Ferhat KAMAN, ilk olarak
Odamız Genel Sekreteri Ahmet
Süha BÜLBÜL tarafından verilen
eğitimlere katıldı.
Eğitimlerde; Üye İlişkileri,
Odamız
tarafından
verilen
hizmet ve belgeler, Üye Kayıt,
Tasfiye ve terk süreçleri, Evrak
ve yazışma kuralları, Oda sicil
işlemlerinde uygulanacak prosedürler, işlemlerde kullanılan
program ve donanımların nasıl
değerlendirileceği gibi çeşitli
konular özellikle incelendi.
Eğitimlerin devamında Yönetim Kurulu ve Meclis’in görev ve yetkileri, alınması
gereken kararlar ve imza prosedürleri hakkında bilgiler verildi.
Personelimiz Ferhat KAMAN, Genel sekreterimizin vermiş olduğu eğitimlerin
ardından Ticaret Sicili konusunda Ticaret Sicil Müdürümüz ve Odamız Genel Sekreter
Yardımcısı Ümit Basri BÜLBÜL’den ticaret sicili işlemleri ile ilgili bilgiler aldı.
Ticaret Sicil Müdürümüz
vermiş
olduğu
eğitimlerde
MERSİS programının kullanımı,
Ticaret sicili mevzuatı, yapılan
işlemler ve bu işlemlerde gerekli
olan evraklar, dosyalama ve
yazışma kuralları gibi önemli
konuların üzerinde durdu.
Odamızın Mart ayı itibarı
ile “Tek Merkez Ofis” olarak
hizmet vermeye başlamıştıur.
Bu nedenle Şirket kuruluşlarında
Defter
Tasdiklerinin
odamızda gerçekelştirilmesi için uygun eğitimler de yine Ticaret Sicili Müdürmüz Ümit
Basri BÜLBÜL tarafından verilmiştir.
Verilen eğitimler sayesinde odamızda iş yükünün artmasına rağmen verilen
hizmetlerin aksamadan devam etmesi sağlanmıştır.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize görev tanımlamaları ve
odamızın hizmet ve işleyişleri hakkında detaylı bilgiler verilmek üzere oryantasyon
eğitimleri düzenlenmiştir. Ayrıca odamız Meclis Üyeleri ve personelimize Dış Ticaret
Eğitimi gerçekleştirilerek, ithalat ve ihracat çalışmaları, belirli ticari ürünlerde yapılan
devlet destekleri, yapılacak çalışmalarda gerekli olan belge ve yaptırımlar konusunda
eğitim gerçekleştirildi. Personellerimiz için dış ticaret konusunda üyelere verilecek
hizmet ve belge hazırlama konularında detaylı eğitim verilmiştir.
Eğitimlerin devamında üyelerimizin günlük hayatında da ihtiyaç duyduğu ve
kurumsallaşma yolunda önemli gördüğü konularda eğitimler verildi. Bu eğitimler
Toplantı Yönetimi Eğitimi, İletişim Teknikleri Eğitimi ve Protokol Kuralları eğitimi
olmuştur. Protokol kuralları eğitiminde, Meclis üyelerimizin katılması gereken birçok
protokol toplantısında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili detaylı bilgilendirme
sağlandı.
Eğitimlere katılan meclis üyelerimiz yapılan bu eğitimlerin gerekliliğinden
bahsederek, bu eğitimlerin çeşitliliğinin artırılarak sürekli hale getirilmesini dilediklerini
belirttiler.

KAYSERİ’DEKİ ODA VE BORSALARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Birlik ve beraberlik vurgusuyla bir araya gelen Kayseri’deki Oda ve Borsa
başkanlıkları Ankara’ya giderek üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi. Kayseri heyeti
sırasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Grup
Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti.
Kayseri heyetini Bakanlıktaki
makamında ağırlayan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,
Kayseri’deki tüm odalar ve borsa
yönetimlerini Ankara’da görmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Develi Ticaret Odası ve diğer oda
borsalarda
yapılan
seçimlerin
ardından oluşan yeni yöne-timleri
tebrik etti. Kayseri’nin geçmişte
kazanılanlara ve geleneklere bağlı bir
ticaret yaşantısına sahip olduğunu
vurgulayan Bakan Özhaseki, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine değindi.
Odalarda ve borsada yapılan seçimlerin huzur içinde geride bırakıldığını belirten
Bakan Özhaseki, “Olgunluk içerisinde şehrimizde seçimlerimiz yapıldı. Önemli olan
yapılan hizmetlerdir. Geride bir eser bırakabilir, bir hayır duası alabilirsek ne mutlu bize.
Kayseri’nin en güzel taraflarından biri uyum kültürünün olması. Senelerdir şahsi bir
derdimize, kavgamıza kimse denk gelmemiştir” diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Binasında gerçekleşen görüşmeye,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili

İsmail Tamer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih
Hasyüncü katıldı.
Kayseri heyeti daha sonra TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu TOBB İkiz Kulelerde ziyaret etti. Kabulde TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, yeni dönemde Oda ve Borsa organlarında görev alan herkesi tebrik
ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrasında değerlendir-mede bulunan Ömer Gülsoy, “Biz birlikte
güçlüyüz diyerek, Kayseri’deki 6 oda başkanım, yönetim kurulu ve üst kurul delegeleri
ile beraber Başkanıma açık ve net bir destek vermek, bağlılığımızı bildirmek için
ziyarete geldik. Daha açıkçası bizim gururumuz, hemşehrimiz hem bizim Birlik
Başkanımız, onun için ziyarete geldik. Güzel bir şekilde karşılandık. Kendisine
başarılar diliyoruz. Rabbim utandırmasın diyoruz. Biz her daim başkanımızın
yanındayız. Bize ne emrederse, bize ne görev verirse biz yaparız. Bizim
başkanımızdır” dedi.
Mehmet Büyüksimitçi de “Bugün TOBB Başkanımızı ziyarete geldik. Biraz önce
Başkanımızla konuştuğu-muzda, herhalde yapılan en demokratik seçim. Kendi
rakiplerimizden oy alarak, buraya geldik ve kendi şehrimizi temsil edeceğiz. Tabi
Türkiye’nin gururu TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu da inşallah sonuna
kadar destekleyeceğiz. Yaptığı hizmet-lerin devamını hakikaten arzu ediyoruz.
Elimizden ne gelirse kendisi için, aslına bakarsanız ülke için yapmaya devam
edeceğiz. Rabbim hepimiz hakkında hayırlısını versin” ifadelerini kullandı
Recep Bağlamış da “Demokratik bir seçim yaptık Kayseri’de. Bize nasip oldu ve
geldik. Şu anda TOBB Başkanımızı ziyarete geldik. Başkanımıza desteğimiz tam.
İnşallah bizde bir Kayserili olarak, Başkanımızın neferi olarak görevdeyiz” dedi.
Ahmet Koyuncu ise “Demokratik bir seçimle geldik. Sayın Başkanımızı ziyarete
geldik. Devamlı destekçisi olduğumuzu göstermek için geldik. Başarılarının devamını
diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Maşlak
“Kayseri ‘deki Odaların bir araya
gelerek oluşturmuş olduğu bu birlik ve
beraberliğin tüm yurtta her alanda
olması gerektiğini dile getirdi.
Bizler Ticaret Odaları olarak
ekonomimizin
gelişmesinin
birlik
beraberlik ve istikrara bağlı olduğunu
düşünüyoruz. Bu nedenle TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret
ederek yapılan güzel işlerin arkasında
olduğumuzu ve bağlılığımızı bildirmek
istedik” diye konuştu.
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ise
Kayseri’deki oda ve borsaların birlikte
hareket
etmesinden
duyduğu
memnuniyeti dile getirerek “Kayserili
bir hemşehriniz olarak iş dünyasının
birlikte
hareket
ediyor
olması,
Kayseri’deki
ticaret
ve
sanayi
faaliyetlerinin haksız rekabetten uzak
bir şekilde belirli bir düzen içerisinde
gelişmesini
sağlamaktadır.
Bu
nedenle sizlerin bu çabalarını bizler de görerek, siyasi arenada sizlere destek
sağlayacak çalışmalara yön vermeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Daha sonra Kayseri heyeti Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi
makamında ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, yeni göreve gelen Oda ve Borsa yöneticilerini
tebrik ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Odalardan gelen taleplere daha fazla kulak kabartılması gerektiğini vurgulayan
Bakan Tüfenkci, ”Çünkü sizler bu işin içerisindesiniz. Bu işin ticaretini, üretimini yapan
insanlarsınız. Oradaki tabloyu çok net görüyorsunuz. Bürokrasinin bize anlattıkları ile
sizin anlattıklarınız arasında çok farklar olabiliyor. Dolayısı ile siz alt kurullarınızı ne
kadar iyi çalıştırır, oradan gelen sorun ve sıkıntıları bize aktarırsanız, bizler de o kadar
hızlı adımlar atmış oluruz” diye konuştu.

Kayseri Oda/Borsa heyeti son olarak Meclise geçerek AK Parti Grup Başkan
vekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret. Mustafa Elitaş, böyle kalabalık bir Kayseri heyetini
Ankara’da görmekten son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, yeni yönetimlere
başarılı bir çalışma dönemi diledi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, Ak Parti Grup İdare Amiri Develili
hemşerimiz Halil Ergen’i de ziyaret eden topluluk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de
incelemelerde bulundu.

Yapılan ziyaret ve gezilerin ardından Heyet, Ankara’dan ayrılarak Kayseri’ye
hareket etti.

TOBB Delegeleri Hizmet Şeref Belgelerini
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elinden Aldı

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.
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.
Hisarcıklıoğlu: “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!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 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 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.

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

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

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.
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

Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemleri, gerçekleştirildi. Oylama da
Develi Ticaret Odası adına TOBB Delegemiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa
Maşlak oy kullandı.

Başkan Mustafa Maşlak
yapılan Genel Kurulun ülkemiz
için hayırlara vesile olmasını
dileyerek "Rifat Hisarcıklıoğlu
başkanımızın göreve geldiği ilk
günden beri Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği büyük bir değişim
ve dönüşüm yaşamıştır. Bu
değişim ve dönüşüm gerek ülke
ekonomisini geliştirme yönünde,
gerek ticaret erbabının üzerindeki bürokrasi yükünü azaltma
yönünde gerekse de siyasi
arenada Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği'nin söz sahibi bir
kurum haline gelmesi yönünde
güzel gelişmeler göstermiştir. Bu
nedenle bu güzelliklerin devam
etmesi ve Birliğimizin yeni
dönemde daha ileri seviyeye
ulaşabilmesi için başkanımıza
güvenimiz tamdır. Biz de odamız
adına oyumuzu kullandık. Hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan oylamanın ardından TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu geçerli
oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanı oldu. TOBB Başkanlığına
ilk kez 16 Haziran 2001'de seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi yürütecek.
Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Salih Zeki Murzioğlu
Cengiz Günay
Davut Çetin
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu
Selçuk Öztürk
Mahmut Özgener
Öztürk Oran
Ayhan Zeytinoğlu
Zeki Kıvanç
Ali Kopuz
Faik Yavuz
Özer Matlı
Engin Yeşil
Tamer Kıran

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı,
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı,
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı,
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı,
Konya Ticaret Odası Başkanı,
İzmir Ticaret Odası Başkanı,
İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı,
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı,
Adana Sanayi Odası Başkanı,
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı,
Ankara Ticaret Borsası Başkanı,
Bursa Ticaret Borsası Başkanı,
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı,
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri
Deniz Ticaret Odası Başkanı

FUAR VE İŞ GEZİSİ
ORGANİZASYONLARI

KONMAK 2018 Konya 15. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme
Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı (Hidrolik – Pnömatik Özel Bölümü )
kuruluşumuz Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından TİAD Takım Tezgahları Sanayici
ve İşadamları Derneği, MİB Makine İmalatçıları Birliği işbirliği, Konya Ticaret Odası,
Konya Sanayi Odası, Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve KOSGEB'in
sağladıkları değerli destekler ile "KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİ"adı altında KONYA
SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ, İSKON ve KONELEX 2018 Fuarları ile eş zamanlı
olarak 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası-Tüyap Konya
Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl 24 ülkeden 504 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile 4 ayrı
salonda gerçekleştirilen fuar, yurt içinde 58 ilden, yurt dışında ise 24 ülkeden gelen
toplam 53.446 ziyaretçiyi Konya'da Tüyap çatısı altında bir araya getirmişti.
Yurt dışı tanıtım faaliyetleri
kapsamında, yurtdışından gelen
firma temsilcileri ile üyelerimizin
ürünlerini buluşturmak ve yurtiçi
fuar
gezilerimiz
kapsamında
üyelerimizin talepleri doğrultusunda
Konya’daki
KONMAK
2018,
KOLENEX
2018
ve
İSKON
fuarlarına ziyaret gerçekleştirdik.
Fuarda bu yıl Konya Sanayi
Odası destek ve işbirliği ile önceki
yıllarda
olduğu
gibi
B2B
Uluslararası İkili İş görüşmeleri
etkinliğimizi gerçekleştirdik. İkili iş görüşmeleri kapsamında Avrupa ve Balkanlar başta
olmak üzere Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelecek firma temsilcilerine Develi’deki
üretim potansiyelleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk.

FRUIT LOGISTICA BERLIN 2018 SEBZE VE MEYVE FUARINA KATILIM
SAĞLADIK.
Avrupa'nın en büyük yaş meyve sebze
fuarı olan FRUIT LOGISTICA fuarında 2017
yılında 84 ülkeden 3.100 firma yer almıştır.
106.000 m2 alana kurulu ve sadece ticari
ziyaretçilere açık olan fuarı 130 ülkeden 75.000
civarında ziyaretçi gezmiştir.
FRUIT LOGISTICA FUARI'NDA
SERGİLENEN ÜRÜNLER;
Yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik
ürünler, dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu
meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze
ürünler, çiçekler, tohum ve fidanlar, bitkiler,
paketleme-etiketleme makineleri, paketleme
malzemeleri,kalite kontrol sistemleri, soğutmaürün izleme sistemleri, meyve sebze işlemeyıkama sistemleri.
Berlin’de düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarı
konusunda en önemli ve en kapsamlı fuarıdır. Berlin Fruit Logistica fuarına dünyanın
her yerinden birçok katılımcı iştirak etmektedir. Fuara meclis üyeleri ve oda
üyelerimizden katılım sağlanmıştır.

Develi Ticaret Odası üyelerine yönelik Avusturya,
Macaristan ve Çekya ülkelerini kapsayan 7 günlük iş gezisi
düzenlenmiştir. Düzenlenen geziye odamız üyelerinden ve
meclis üyelerinden oluşan 6 kişillik bir heyet katılmıştır.

İş gezisinin temel amacı “Sektör üreticilerinin bilgilendirmeleri ve ikili görüşmeler
gerçekleştirmek” olarak belirlenmiştir.
Gezide gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler şu şekildedir.
1. Viyana Ticaret Ataşeliği resmi ziyareti, bilgilendirme ve sektörel görüşmeler
gerçekleştirmek.
2. Prag Ticaret Ataşeliği resmi ziyareti, bilgilendirme ve sektörel görüşmeler
gerçekleştirmek.
3. Budapeşte Türk İş Adamları Derneği ziyareti olarak planlanmıştır.

Katılımcılar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı
Mehmet Erden ÇARIKÇI arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş, aynı gün Viyana’da
bulunan Türk İşadamları ile bir toplantı düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Yetkilisi Necmi Uğurlu
arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş, aynı gün Prag’da bulunan Türk İşadamları ile
bir toplantı düzenlenmiştir.
Ardındanı budapeşte Türk İş Adamları Derneği ziyaret edilerek, Dernek Başkanı
Osman ŞAHBAZ ve yönetim kurulu üyeleri ile Macaristan’da yatırım olanakları ile ilgli
bilgiler alınmıştır.
Katılımcılar ile yapılan iş gezisi değerlendirme anketleri sonuçlarında göre;
katılımcıların iş gezisinden, organizasyondan ve görüşülen firmalarla yapılan ikili iş
görüşmelerinden çok memnun oldukları görülmüştür.

Develi Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Mustafa Maşlak’la birlikte
Kayseri’de seçimleri tamamlanan Borsa ve Odaları ziyaret etti.
Yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri
Ticaret Odası’nda görevi devralan yeni başkanlar ve Kayseri Sanayi Odası’nda
yeniden seçilen mevcut başkan ve yönetim kurullarını tebrik eden heyet yaklaşan
seçimler, ekonomik durum ve döviz artışı konularında karşılıklı fikir alışverişlerinde
bulundu.
Yönetim Kurulu
Başkanımız Mustafa Maşlak,
Meclis Başkanımız İsmail
Cabbar, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Nafiz Cevizli ve
Davut Toker’den oluşan
heyetin ilk durağı Kayseri
Ticaret Odası oldu. Burada
yeni başkan Ömer Gülsoy ve
yeni yönetimden isimlerle bir
araya gelen heyet karşılıklı
tebriklerin ardından gündeme
ilişkin konular üzerinde fikir
alışverişinde bulundu.

Heyetin ikinci durağı Kayseri Sanayi Odası oldu. Burada da yeniden seçilen
Başkan Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret eden heyet yeni dönemin hayırlı ve başarılı
olması dileklerini ilettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet
Büyüksimitci de Develi Ticaret Odası’nın yeni dönemde de başarılı çalışmalar
gerçekleştireceğinden emin olduklarını belirterek çalışmaları nedeniyle Başkan
Mustafa Maşlak’ı tebrik etti.
Kayseri Sanayi Odası’nda yapılan çalışmalar ve yeni dönemde yapılması
planlanan projeler hakkında da bilgiler alan Başkan Maşlak, yeni yönetim kurulu
nezdinde başkan Mehmet Büyüksimitçi’yi tebrik etti.

Son olarak Kayseri Ticaret Borsası'nı ziyaret eden heyet, görevi devralan
Başkan Recep Bağlamış ve yeni yönetimden isimlerle bir araya geldi. Karşılıklı
tebriklerin ardından Kayseri ticareti ve yaklaşan seçimlerin ekonomiye katkısı üzerine
fikir alışverişinde bulunuldu.

Yapılan ziyaretlerin ardından konuşan Başkan Mustafa Maşlak “Develi Ticaret
Odası olarak çevremizdeki oda ve borsalarla uyum içerisinde olmaya gayret ediyoruz.
Yeni seçilen yönetimler ve başkanlarımızla bir araya gelip tanışmak ve tebrik etmek
istedik. Böylelikle birlik ve beraberlik ortamında hareket etmek istiyoruz. Bu sayede
sorunların çözümü noktasında göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik hizmetlerin
arttırılması noktasında tatlı bir rekabete dönüşüyor. Bu nedenle yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarımızla birlikte bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Güzel bir tanışma ve kaynaşma
vesilesi oldu. Karşılıklı olarak başarı dileklerinde bulunduk. İnşallah Kayseri ticaret
hayatı için iyi bir dönem olur” dedi.
Kayseri Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Bağlamış da yaptığı konuş-mada
Develi’den çok sayıda üyeleri
bulunduğunu ve bu üyelerin
işlemleri için Develi Ticaret Odası
bünyesinde
haftanın
belirli
günlerinde bir Masa oluşturularak
Borsa üyelerinin Tescil işlemlerinin
gerçekleştirildiğini
belirterek,
“Develi Ticaret Odası’na destekleri
nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

DEVELİ VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU

Odamız üyelerinin 2017 yılı ticari kazanç beyanlarına göre ilçemizde ilk 30'a
giren kurumlar vergisi mükellefleri ile yine 2017 yılı ticari kazanç beyanlarına göre ilk
30'a giren şahıs işletmelerinde vergi rekortmenleri belli olmuştur.
Buna göre ilk 30 kurumlar vergisi mükellefi üyelerimiz vergi matrahlarına göre
sıralanmıştır. Kurumlar vergisinde ilk sırayı 1.448.482,38 matrah beyanı ile BULUT
OTOMOTİV TRAKTÖR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ almıştır.
Değerli üyelerimize ilçemiz ve ülkemiz yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz.

KURUMLAR VERGİSİ İLK 30 ŞİRKET

1

1391

BULUT OTOMOTİV TRAKTÖR DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

2

883

HAVADAN YÖRESİ MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

774.326,26

3

1765

ÇEVİKTAŞ YAPI VE BETON ELEMANLARI İNŞAAT NAKLİYE
MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

676.212,80

4

1087

MAVİLER DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

628.080,15

5

1065

ÖZDEMİR İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ PETROL PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

607.636,20

6

1540

BULUTLAR PETROL İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

564.855,56

7

1103

DOĞANLAR NAKLİYE YAKACAK GIDA İNŞAAT MADENCİLİK
PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

512.474,20

8

1770

DEVELİ ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT TAŞIMACILIK HAFRİYAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

507.186,56

9

KEVSER GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEMİZLİK PETROL
1490 HAYVANCILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

1.448.482,38

431.709,05

10 1285

ULUYOL VETERİNERLİK HAYVANCILIK DEPOCULUK
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

418.790,23

11 1085

TOKERLER TARIM ÜRÜNLERİ TURİZM SEYEHAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

397.868,39

12 1156

KÖŞEM TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

373.585,17

13 1548

ERTAŞ İNŞAAT KUYUMCULUK OTOMOTİV TURİZM
PETROL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

361.847,58

14 1202

MAKO İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYE MADENCİLİK SU VE SU
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

357.570,16

15 1771

DEVELİ MERMER İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

350.981,76

16 1011

UĞURLU TARIM MAKİNALARI HAYVANCILIK VE TARIM
ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

332.468,39

17 1557

MEPA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TAAHHÜT
NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

312.991,92

18 1634

A KARE TARIM PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

214.664,03

19 1766

HİZMETET HAYVANCILIK TAŞIMACILIK GIDA TARIM
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

205.958,34

BÜYÜKKILIÇ İLETİŞİM ÖZEL EĞİTİM GIDA VE TARIM
20 1499 İNŞAAT MADENCİLİK OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

202.868,71

21 1477

KAYSERİ ÜNAL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

194.804,57

22 1741

SERHAT TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM
LİMİTED ŞİRKETİ

186.946,00

23 1811

DİNÇ MİMARLIK MÜHENDİSLİK PLAN PROJE İNŞAAT VE
REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

166.969,51

24 1299

ÜNAL NAKLİYE TAAHHÜT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

161.535,60

DEVELİOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ YAKACAK NAKLİYAT
25 1159 KONFEKSİYONCULUK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜÇGÜL HAYVANCILIK VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA
26 1416 NAKLİYAT İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
GÜN İNŞAAT TAAHHÜT DERİ VE KONFEKSİYONCULUK
27 1150 MADENCİLİK TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

153.572,50

145.549,49

134.290,04

28 1616

POLAT İNŞAAT EMLAK NAKLİYE PETROL SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

133.852,27

29 1429

DEV-TAŞ MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

123.691,44

30 1852

DİRİLİŞ TAAHHÜT İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

123.610,31

GERÇEK GELİR VERGİSİ İLK 30 KİŞİ
1

1711 KIYGA İNŞAAT - ABDULMENAF KIYGA

530.170,45

2

1789 CUMA ÖZDEMİR ÖZDEMİR KARDEŞLER İNŞAAT

451.593,29

3

1718 GÖKHAN YILMAZ MGM İNŞAAT

249.139,46

4

1762 LEYLA YALÇIN NATUREL GIDA

167.774,62

5

1813 FATİH YEŞİLYAPRAK ZER YAPI MÜTEAHHİTLİK

151.083,43

6

1781 HÜLYA ERCİYES ERCİYES HAYVANCILIK

148.517,13

7

1329 ÖZTÜRKLER MERMER - HALİM ÖZTÜRK

137.355,70

8

1793 TACETTİN KÖSEOĞLU ADİL İNŞAAT

130.279,58

9

1671 MENTEŞOĞLU PETROL - MEHMET TUNA

126.382,57

10 1755 İSMAİL YAZICI YAZICI SARRAF VE YAPI

116.098,40

11 1664 HALİL NEBİOĞLU NEBİOĞLU İNŞAAT

114.470,95

12 1440 TOKER İNŞAAT - ADNAN TOKER

104.397,76

13 1698 HAYRİYE ŞİMŞEK ŞİMŞEK İNŞAAT

101.133,99

14 1910 TAŞAR SARRAF - HÜSEYİN TAŞAR

100.501,95

15 1218 MURAT DEMİRCİ

98.969,38

16 1386 MEHMET SEÇİLİR SEÇİLİR İNŞAAT

92.504,33

17 1866 TOKERLER İNŞAAT - MEHMET TOKER

89.494,27

18 1633

ARGAN SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ BÜLENT DUMAN

88.639,56

19 1315 ADİL İNŞAAT - MURAT KÖSEOĞLU

80.113,75

20 1697 ELİT PERDE - DURMUŞ ALİ ÇAL

76.531,34

21 1564 BURAK YAVAŞ DEVELİ ÇEKİRDEK PAZARI

74.009,64

22 1837

KUBİLAY SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ İSMAİL CABBAR

68.054,19

23 1283 ÇARŞI İNŞAAT - MUSTAFA SAĞ

65.189,58

24 1704 FEYYAZ İLKER KURMEL

64.273,77

25 1643 EYUP ŞİMŞEK ŞİMŞEK İNŞAAT

62.763,45

26 1776 MAŞLAK TİCARET - MUSTAFA MAŞLAK

62.023,91

27

725

CEVİZLİ TİCARET - BEHZAT CEVİZLİ

61.510,08

28

996

CEMAL ŞIHBARAKLIOĞLU

61.243,28

29 1554 ŞULE OTOMOTİV - MUSTAFA ÇİMEN

60.395,83

30 1532 DEVELİ BAZALT - MUSTAFA EKEN

59.466,61

BÜYÜKKILIÇ ÖZEL EĞİTİM VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ YENİ BİNASININ
AÇILIŞI YAPILDI
10 yıldır İlçemizde hizmet veren ve odamızın üyesi olan Büyükkılıç Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezinin yeni hizmet binası açılışı ve engelliler günü etkinliği
gerçekleştirildi.

Üyelerimizden Yunus
Büyükkılıç'ın girişimi olan
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yeni
binası için tertip edilen
açılış programına katılımın
yoğun olduğu gözlenirken
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Maşlak ve Yönetim
kurulu üyeleri de programa
iştirak etiiler.

Yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın
göreve başlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görkemli bir tören
düzenlendi.

Türkiye'nin bu tarihi gününe yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda
davetli tanıklık ederken, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törene TBMM Geçici Başkanı
Durmuş Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı İsmail
Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra sanat, spor, iş, hukuk ve
siyaset dünyasından çok sayıda isim ve din alimleri katıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan tören öncesinde konuklara mehter
birliği ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından konser verildi. Güne özel
yapılan ve üzerinde "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" yazılı rozetler
davetlilerin yakalarına takıldı. Külliye binasına dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi asıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa MAŞLAK Kayseri’de bulunan Borsa ve
Oda başkanları ile birlikte, odamızı temsilen törene katılım sağladı. Türkiye için tarihi
bir güne yerinde ve canlı olarak tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan
Maşlak; “Yeni dönem Ülkemiz ve Milletimiz için inşallah hayırlara vesile olur.
Kalkınmanın büyümenin önündeki engellerin ve bürokrasi-nin ortadan kalkacağına
inanıyoruz bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine güvenimiz ve inancımız
tamdır. Allah Muvaffak etsin” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
törende yaptığı konuşmada “Bürokrasi değil,
hizmet üreten bir devlet yapısı inşa etmiş
durumdayız" diyerek,
“Yeni yönetim sis-temimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet
üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız.
Türkiye'yi savunma sanayinden sınır güvenliğine
kadar her türlü alanda güçlendireceğiz.
Makroekonomik dengelerden yatırımlara kadar
her alanda çok büyük hamleler yapacağız” Dedi.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için gittiğimiz Ankara'da, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilen Kayseri Sanayi Odası Başkanı
Sayın Mehmet Büyüksimitçi'yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar
diledik.

Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Maşlak nezdinde
gerçekleştirilen ziyarete Kayseri Ticaret Odası Başkanı Sayın Ömer Gülsoy, Yahyalı
Ticaret Odası Başkanı Sayın Ahmet Koyuncu ve Bünyan Ticaret Odası Başkanı Sayın
Naim Yavuz'da eşlik ederek TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet
Büyüksimitçi'ye temennilerini dile getirdiler.

KAYSERİ ODA BORSA ORTAK İSTİŞARE
TOPLANTISINA KATILDIK
Kayseri'de bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 'ne bağlı Odalar ve Borsa
ortak toplantısı Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.
Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Maşlak, Meclis Başkanımız
İsmail Cabbar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nafiz Cevizli'nin katıldığı toplantıya,
Kayseri'deki Borsa ve Odaların yanı sıra Yahyalı ve Bünyan Ticaret Odaları Meclis
Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreterleri
katıldı.

Gündem dâhilinde konuların konuşulduğu toplantıda geleceğe dair izlenimler ve
görüşler değerlendirildi. İlimizdeki Odalar ve Borsa Başkanları tarafından Kayseri için
ortak akılda buluşularak birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

Toplantıya dair görüşlerini bildiren Başkan Mustafa Maşlak; "Kayseri ticaret
hayatının gelişmesi için gündemi, yaşanan olayları ortak akılla istişare ederek
değerlendirme ve sonuçlar karşısında birlikte hareket etme açısından bu tarz
toplantılar çok önemlidir. Uzun zaman sonra 2018 Yılının ilk toplantısını
gerçekleştirerek bir araya geldiğimiz bu toplantıların belli aralıklarla devam etmesini
arzu ediyoruz. Bu noktada ilk toplantının ev sahibi olan Kayseri Ticaret Odası nezdinde
Başkan Ömer Gülsoy 'a teşekkürlerimi iletiyorum. Katılımcı Borsa ve Oda başkanlarına
da çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise Kayseri’deki odalar olarak ortak
akılla hareket etmenin önemine vurgu yaparak, “Bu akşam yeni oluşan oda meclisleri
ve yönetim kurullarını tanımak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak iş ve
işleyişlerimizde neler yapılabilir? Eksik ya da yanlış uygulamalar karşısında nasıl
hareket edilebilir? Geleceğe dair plan ve projeler noktasında neler yapılabilir? Soruları
üzerinde bir tanışma toplantısı olarak değerlendirdik ve verimli bir toplantı oldu. Bu
vesileyle katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

TOBB İÇ ANADOLU BÖLGESİ İSTİŞARE
TOPLANTISINA KATILDIK

İç Anadolu Bölge Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında, TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı. Toplantıya katılan bölge oda/borsa
başkanlarına, TOBB’un çalışmaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yapıldı.
Toplantıya odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Maşlak katıldı.

KAYSERİ TİCARET BORSASI YÖNETİMİ
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurlu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim
kurulu üyelerinden oluşan heyet odamızı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanımız
Mustafa Maşlak ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden ilçemiz ve odamızın faaliyetleri
hakkında bilgi aldı.
Yeni yönetim kurulu
üyelerimizle de görüşen
heyet yeni yönetimde yer
alan
üyelerimizi
tebrik
ederek
yeni
dönemin
hayırlara vesile olma-sını
dilediler.
Yapılan görüşmelerin
ardından heyete yemek
ikramı-nda bulunuldu.

Yahyalı Ticaret Odası ve Odamız işbirliğinde, 17-18-19 Ağustos tarihlerinde
üyelere yönelik Karadeniz Turu ve Gürcistan'ın Batum şehrine iş gezisi düzenledik.
Geziye Karadeniz bölge turu ile başlayarak, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini
görme fırsatı bulduk.
Gezide ağırlıklı olarak tarım
ve nakliyecilik hususları ile
ilgili iş geliştirme
konularında Karadeniz
Bölgesinde faaliyet
gösteren firmalar hakkında
bilgiler aldık. Rize
Bölgesinde Çay Fabrikası
ziyaret ederek Bölgenin
Doğal Güzelliklerinden olan
Çay bitkisinin üretim
süreçleri hakkında da
bilgiler edindik.

Gezimizin devamında Gürcistan’a geçerek Batum Konsolosluğu Ticari Ateşesi
olan hemşehrimiz Mikail Develioğlu'nu ziyaret ettik. Gürcistan ve Batum'un ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlarında bilgiler edindik.
Türki Cumhuriyetlerin karayolu nakliyecilikle ilgili ilk çıkış noktası olan Batum
yöremiz ekonomik değerleri hususunda önemli bir yer kaplamaktadır. Elmacılık ve
tarım hususunda yine Gürcistan, Türki Cumhuriyetleri ve Rusya'ya ihracatla ilgili ilk
durak olması nedeniyle ayrıca önem arz etmektedir. Bununla ilgili olarak ikili iş ortaklığı
çalışmaları yapmayı planladığımızı bildirdik.
Hemşehrimiz Ticari
Ateşe Mikail Develioğlu
ve konsolosluk
görevlileri ellerinden
gelen katkıyı
sağlayacaklarını
bildirdiler.
Kendilerine
misafirperverliklerinden
dolayı teşekkür
ediyoruz.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ
Odamız personellerine yönelik iş
geliştirme eğitimlerinden olan Dış Ticaret
Eğitimi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Eğitim Salonunda yapıldı. Eğitime odamızı
temsilen Genel Sekreterimiz Ahmet Süha
Bülbül ve Genel Sekreter Yardımcımız Ümit
Basri Bülbül Katıldı.
TOBB tarafından verilen bir diğer
eğitim olan Muhasebe Programı Eğitimine
de odamız adına Genel Sekreter
Yardımcımız Ümit Basri Bülbül ve Oda Sicil
Memurumuz Ferhat Kaman katılmıştır.
Akreditasyon
çalışmaları
kapsamında
İyi
Uygulama
Kıyaslama çalışmaları yapmak
amacıyla odamıza gelen Yahyalı
Ticaret Odası Genel Sekreteri
İbrahim Parlak, odamız Genel
Sekreteri Ahmet Süha Bülbül’den
odamızdaki
akreditasyon
çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Odamızda
yapılan
değerlendirmelerin
ardından
odamız Genel Sekreteri Ahmet
Süha Bülbül, Yahyalı Ticaret Odası
Genel Sekreteri İbrahim Parlak ile
birlikte Bünyan Ticaret Odasını ziyaret ederek Bünyan’daki akreditasyon çalışmaları
hakkında bilgi edindiler.

KAYSERİ TİCARET BORSASI
ONUR GECESİ’NE KATILDIK
KAYSERİ Ticaret Borsası (KTB) 2017 yılında en çok tescil yaptıran 10 firmaya
düzenlenen törenle plaket verdi.
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış yaptığı konuşmada
Kayseri Ticaret Borsası olarak vizyonun 2023 yılında işlem hacmi olarak ilk 10 borsa
arasına girmek olduğunu vurgulayarak;
"Hedeflerimize
ulaşmak
için
üye
oryantasyon eğitimi, TOBB iş birliği ile
teknoloji buluşmaları konferansları yapıldı.
İzmir Ticaret Borsası ile şubat ayında Eticaret anlaşması yapılıp, üyelerin burada
ürünleri alıp satma imkanı sunuldu.
İlerleyen dönemde borsayı A plus
seviyesine çıkarmak, canlı hayvan pazarı,
hububat ticaret merkezi ve satış salonu
kurmak diğer çalışmalarımız arasındaki
faaliyetlerdir" dedi.

Mahall Garden Kongre ve Balo Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, odamız
adına Yönetim Kurlu Başkanımız Mustafa Maşlak ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı.
Törende ödül alan firmalar arasında Develi Ticaret Odası üyelerinden “Hizmetet
Hayvancılık Taşımacılık Gıda Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” Kayseri
bazında 2017 Yılında en çok tutarla tescil yaptıran ilk 10 firma arasına girerek törende
plaket almıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin geleneksel hale getirdiği Eğitim Yardımları
ile ilçemizdeki ihtiyaç sahibi 600 öğrenci için ayakkabı dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım
okulların vermiş oldukları listelere göre her öğrencinin ayak numarası tespit edilerek
kendilerine uygun ayakkabılar temin edilerek gerçekleştirilmiştir.

.

TOBB’NDEN ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN BÜYÜK ADIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programını
desteklediklerini belirterek, “81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte
Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için
çalışacağız” dedi. Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Türkiye bir defa daha devlet-millet
birlikteliğiyle topyekûn bir iktisadi
mücadele başlatmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığımız
tarafından hazırlanan ve Bakanımız
Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde
başlatılan
Enflasyonla
Mücadele
Programını makroekonomik istikrar
için son derece önemli buluyor ve
destekliyoruz.
Zira artan enflasyon, girdi ve finansman maliyetlerimizi artırmakta, firmalarımızı
olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına
özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir.
Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi
maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş
sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır.
Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da
milli bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte

Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için
çalışacağız.
İş dünyamızda bir diğer büyük sorun olan ve uzun süredir talep etmekte olduğumuz
birikmiş KDV iade süreçlerini hızlandırma planı için de Sayın Bakanımıza ayrıca
teşekkür ediyoruz.
İnanıyoruz ki, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden
geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacak ve yeniden tempolu ve istikralı büyüme
sürecine gireceğiz” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun bu çağrısının ardından tüm Türkiye’de oda ve
borsalar tarafından bir seferberlik başlatılmış ve Enflasyonla Topyekun Mücadele
Kampanyasının sahadaki yansımalarının görmek adına çalışmalar başlatılmıştır.

DEVELİ HALKI OLARAK “ENFLASYONLA TOPYEKÛN MÜCADELE”
KAMPANYASINDA BİZ DE VARIZ
Fiyat istikrarı, makroekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir.
Türkiye 2001 krizinden sonra mali ve siyasi istikrar arayışına girmiş ve 2002
seçimlerinden sonra başlayan siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da
çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır.
Siyasi olarak gözlenen istikrarın piyasalara yansıması olumlu olmuş ve bu sayede
sanayicilerimiz ve tüccarlarımız gelecek kaygısı taşımadan üretim ve yatırımlarına
devam ederek fiyat istikrarını da korumuşlardır.
Bu süreçte birçok badire atlatan ekonomimiz gelişmesini ve büyümesini sürdürerek
dünya genelinde büyüme hızında artış gösteren nadir ülkeler arasında yerini almıştır.
Ancak son dönemde döviz kurlarında olağandışı dalgalanmalar ve artışlar gözlenmeye
başlamıştır. Bu artışların önüne geçebilmek için atılan adımlar faizlerin artmasına yol
açmış ve bu nedenle kısa sürede ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.
Artan döviz kurları ve faiz oranları neticesinde ithal ürünlerin girdi maliyetleri artmış ve
artan girdi maliyetleri nedeniyle firmalarımız olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Bu

durumun sonucu etiketlere yansımış ve beklenmedik fiyat artışları neticesinde
enflasyon rakamları yeniden iki haneli günlere dönmüştür.
Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve
Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele
Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz.
Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör
yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir.
Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi
maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş
sergileyerek, elini taşın altına koymakta ve ülkemizin her koşulda yanında olduğunu
göstermektedir.
Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında yer alan Oda ve Borsalar,
her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir.
81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte
ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatılmıştır.
Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye
olarak aynı hedefe kenetlendik. Hepimiz tek yürek ve tek ses olarak, enflasyonla
mücadelede de netice alacağımıza emin olarak adımlar attık.
Bu süreçte ilçemiz genelinde afiş ve broşür çalışmaları yaparak esnaflarımızın
katılımlarını sağladık. Otomotiv sektöründen gıdaya, beyaz eşyadan mobilyaya kadar
hemen her üründe indirimlerin düzenlenmesini sağladık.
Bu kampanyada bizlere destek olan esnaflarımızın firma unvanları ve kampanyaya
destek verdikleri ürünlerin listesini www.tobb.org.tr internet sitesinde ve odamızın
sosyal medya hesaplarında paylaşarak, bizler de onların tanıtımını sağlayarak onların
iş hacminin gelişmesine destek olduk.

Enflasyonla Topyekun Mücadele kampanyasında bizlere destek olan üyelerimizden
bazıları…

"Uluslararası Standartlara Yön Ver" konulu Standardizasyon Zirvesi, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem
Şahin'in katılımıyla TOBB’da yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya
Standartlar Günü’nü bu yıl da TOBB ve Türk Standartları Enstitüsü olarak birlikte
kutladıklarını belirterek, “Uluslararası Standartlara Yön Ver temasını kullandığımız bu
yılki etkinliğimizde özel sektörün tecrübelerini paylaşacağı bir panel gerçekleştireceğiz” dedi.
Her şeyin bir standardı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Büyük endüstri
makinelerinden tutun da şu önümdeki su şişesinin kapağına kadar her şeyin standardı
bulunuyor. Bir ürünün standardı değiştiğinde, biz de o standarda uygun üretim
yapıyorsak, süreçlerimizi yenilenen standarda göre şekillendiriyoruz” şeklinde konuştu.
Standartların üretime ve iş yapış şekline ilişkin şartnameler olduğunu
vurgulayan TOBB Başkanı, “Peki, bu standartlar nasıl belirleniyor? CEN, CENELEC,
ISO, IEC gibi kuruluşların kendi komitelerince belirleniyor bu standartlar. Peki, bu nasıl
oluyor? Şimdi, bu kuruluşlara üye ülkeler var. Biz de o üye ülkelerden bir tanesiyiz.
Diyelim bir ürün, basit olsun diye, yine önümdeki su şişesinden bir örnek vereyim. Bu
az önce bahsettiğim uluslararası kuruluşlar bu ürün için komite oluşturuyorlar. Bu
komitede ise birçok ülkenin sandalyesi var. Fransa, Almanya, İtalya gibi birçok ülkenin
sandalyesi var. Aslında bizim de sandalyemiz var ama Fransa, Almanya, İtalya ve diğer
birçok ülkenin sanayicisi veya tüccarı konunun önemli olduğunu düşünerek, bu
sandalyeleri doldururken, bizim bazı sandalyelerimiz şimdiye kadar boş kalmış, yeteri
kadar doldurulamamış. Dolayısıyla şimdiye kadar birileri bizim yerimize standartlar
belirlemiş. Biz sadece izlemişiz, onlar ne yazarlarsa onu yapmak zorunda kalmışız.
Hatta zaman zaman belirlenen standartlarda üretim yapamamış, kimi Pazarlara
girmekte güçlükler yaşamışız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, standardizasyon
komiteleriyle tüccar ve sanayicisinin olası standart değişikliklerine karşı önceden hazırlıklı
olarak ve değişikliklere şerh
koyarak ülkenin üretimine yönelik
tehditleri bertaraf edeceğini, bu
alanda müthiş
bir
tecrübe
paylaşım ve iş birliği imkanı
kazanacağını vurguladı.
Özel
sektöre
çağrıda
bulunan Hisarcıklıoğlu, "Dünyaya
daha çok mal satmak istiyorsak
mutlaka bu komitelerde çalışmalarda bulunmak zorundayız. İşte bu yüzden Türk sanayisini buralarda daha çok
temsil etmeliyiz. Bu işi, özel sektörün daha çok katılımı ile birlikte daha başarılı bir
sonuca ulaştırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, gelecek süreçte özel sektör çalışanlarına TOBB ve Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) olarak standardizasyon eğitimi vereceklerini, özel
sektörün komitelere katılımını artırmak için TSE'den destek beklediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ve TSE Başkanı Adem Şahin, Ayna Komitelerde yer alarak ülkemiz
adına uluslararası standardizasyon çalışmalarına katkı sunan özel sektör kuruluşları,
kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden temsilcilere teşekkür plaketi
verdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ın katıldığı
çalıştayda Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Maşlak ve Meclis
Başkanımız İsmail Cabbar yer almıştır.
Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, eski köye yeni adet getirmek gerektiğinin altını çizerken, zengin olmak
için tek yolun girişimcilik olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Silifke’nin değerlerini ve
potansiyelini ekonomiye ve kazanca dönüştürmesi gerektiğini de dile getirdi.
Bu devirde asıl sermayenin para değil, icat çıkarmak olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Biz evlatlarımızı icat çıkarmayın diye yetiştirdik. Aslında bizim dilimizde çok güzel bir
laf var. Eski köye yeni adet getirmek. İşi, kimsenin yapmadığı şekilde yapmak şart.
Kendini yenileyemeyenler kaybeder” diye konuştu.

Çok çalışmanın gereği üzerinde de duran
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Hedefe
gözyaşı olmadan ulaşmak mümkün değil.
Bir Türk Atasözü der ki; Keskin bıçak
olmak için çok çekiç yemek gerekir. Ter
akacak. Başarmak için çok çalışacağız!
Benim kendi ilkelerimi paylaşmak isterim:
İşten artmaz, dişten artar, işin hilesi
dürüstlüktür, önce kontrol, sonra itimat,
hafızasına güvenen daima yanılır, işte
idare olmaz, takımsız lider olmaz, kuş
alayıyla uçar”
Çalıştay’da ‘umutsuz olmayın’ mesajı
veren
Hisarcıklıoğlu
“Bu
ülkenin
potansiyeli çok büyük. 95 yılda nereden
nereye geldik. Bir ülke düşünün. Yiyecek
ekmeği yok… Savaştan çıkmış. Sanayi devrimini ıskalamış. Sermayesi, üretecek
makinası, eğitimli iş gücü yok. Toprağı işleyecek traktörü yok, dil bilen insanı yok…
Ama neyi var. Müthiş bir azmi var. Biz bir araya geldiğimiz zaman kazanırız. Kimseyi
ötekileştiremeyiz. Benim fikrimden değil diye insanı dışlarsak biz kaybederiz. Bu
ülkenin her bir akla ihtiyacı var. Bir olacağız, beraber olacağız. Geleceğe birlikte
yürüyeceğiz. Ve kazanacağız. Ben buna inanıyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Maşlak, KKTC
Başbakanı Sayın Tufan Erhürman ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirerek, potansiyel
ticaret çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB)
desteğiyle Antalya Expo Center'da açılan 9. YÖREX'e KKTC ve 72 ilden 485 kurum ve
firma katıldı. Fuara Odamız tarafından da bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete Meclis
Başkanımız İsmail Cabbar’ın yanısıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Nafiz
Cevizli ve Genel Sekreter Yardımcımız Ümit Basri Bülbül katıldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, YÖREX'te 81
milyonun sahip olduğu zenginliklerin, her ilin, ilçenin yöresel lezzetlerinin ve coğrafi
işaretli ürünlerin sergilendiğini söyledi.
YÖREX'in coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem de dünya ile buluşmasını
sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek
istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın, bunları araştırın, markalaştırın ve
dünyaya satın. Fransa, İtalya bir peyniri markalaştırıyor, dünyaya satıyor. Bizim her
ilimizde, ilçemizde farklı peynirler var ama kimse bilmiyor. Markalaştıramamışız." diye
konuştu.
Odalar ve borsalar aracılığıyla 150'nin üzerinde ürünün tescilinin yapıldığını dile getiren
Hisarcıklıoğlu, ancak potansiyele bakıldığında bu sayının yeterli olmadığını vurguladı.
- "YÖREX'i yurt dışına taşımanın vakti geldi"
Tescilli coğrafi işaretli ürün sayısının bine çıkarılması temennisinde bulunan
Hisarcıklıoğlu, "Sadece yurt içi tescille iş bitmiyor. Artık YÖREX'i yurt dışına taşımanın
vakti geldi. Bunları markalaştırmak için Avrupa Birliği'nde tescil ettirmek lazım. Şu ana
kadar Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa'da tescillendi. Diğer
ürünlerimiz de Avrupa'da tescillenirse kopyalayamazlar." dedi.

Odamız adına fuara katılarak ziyaretler gerçekleştiren Meclis Başkanımız İsmail
Cabbar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Nafiz Cevizli ve Genel Sekreter Yardımcımız Ümit Basri Bülbül stantları tek tek dolaşarak ürünler hakkında bilgiler alıp,
pazar araştırmaları gerçekleştirdiler.

Fuarda Kayseri Ticaret Borsası tarafından açılan standı da ziyaret eden ekip, Coğrafi
işaret Tescili alan yöresel ürünlerimizin tanıtılmasına da katkıda bulundu. İlçemiz adına
tescillenmiş olan Develi Cıvıklısı hakkında katılımcıların sorularını yanıtlama ve ürün
hakkında bilgilendirme imkanı buldular.

Mustafa Maşlak
Yönetim Kurulu Başkanı

Adana Ticaret Odası Başkanı Hemşerimiz Atila Menevşe’nin 5 Kasım 2018 Tarihinde
vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak için ilçemize gelen KTO Başkanı Ömer
Gülsoy ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi cenaze töreni öncesinde Odamızı
ziyaret etti.
Yanlarında bulunan meclis üyeleri ile birlikte ziyaret gerçekleştiren başkanları Yönetim
Kurulu Başkanımız Mustafa Maşlak ağırladı. Odamızda yapılan görüşmelerin ardından
Ömer Gülsoy ve Mustafa Maşlak, İlçemiz Kaymakamı Murat Duru’ya da bir ziyaret
gerçekleştirdiler.

Yönetim Kurulu Başkanımız
Mustafa Maşlak, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Nafiz
Cevizli, Uğur Özyalçın ve
Uğur Horasan ile birlikte
Meclis Başkanımız İsmail
Cabbar’dan oluşan bir heyet
ilçemiz Emniyet Müdürlüğü’ne
atanan Mehmet Özgür
Özgündüz’ü ziyaret ederek
hayırlı olsun temennisinde
bulundular.

Aynı gün içerisinde İlçemiz genelinde
çeşitli ziyaretler gerçekleştiren heyetin
ikinci ziyareti Ak Parti İlçe Başkanlığı’na
seçilen Odamız üyesi Osman Turan’a
oldu.
Ülke siyaseti ve ilçemizdeki
yansımalarının konuşulduğu ziyaret
sırasında ilçemizin ticari faaliyetleri
noktasında iktidardan beklentiler dile
getirilerek istihdam ve üretim noktasında
yapılacak çalışmalar hakkında detaylı
görüşmeler gerçekleştirildi.

Odamız Yönetim Kurulu gün
içerisindeki son ziyaretini
Develi Belediyesi’ne
gerçekleştirdi. Belediye Başkan
Yardımcısı Abdullah İslamoğlu
ile görüşme gerçekleştiren
heyet İlçemizde faaliyet
gösteren firmalardan Saray
Halı’nın içinde bulunduğu
ekonomik durumun
iyileştirilmesi ve işten
çıkarmaların önüne
geçilebilmesi adına atılabilecek
adımlar hakkında bir görüşme
gerçekleştirdi.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
2008 yılından beri sahip olduğumuz ISO 90012008 Kalite Yönetim Sistemi belgemizin 2015
Revizyonu 2017 yılı içerisinde yapılarak 25.11.2017
tarihinde belgemiz yenilenmiş ve kalitemiz yeniden
tescillenmiştir.

DEİK ODA TEMSİLCİLİĞİ
2012 Yılı Mart Ayında Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu’na yaptığımız
müracaatımız, 2012 yılı sonunda kabul
edilerek Odamız DEİK oda temsilcisi
seçilmiştir. Odamız Genel Sekreteri
Ahmet Süha Bülbül DEİK temsilcisi
olarak görevlendirilmiştir.

ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Oda ve
Borsalarda hizmet kalitesini yükseltmek ve AB
ülkeleri ile ortak standart ve kalitede bir Oda/Borsa
sistemi oluşturmak amacı ile kurduğu Oda/Borsa
Akreditasyon sürecine 2011 yılı Ekim ayında dahil
edildik.
Alınan
eğitimler
ve
gerçekleştirilen
çalışmalar neticesinde Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) bağımsız denetçileri tarafından 2012 yılı
içerisinde iki defa denetleme süreci gerçekleştirildi.
Yapılan denetlemelerden başarıyla geçerek Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 15.10.2012 tarihinde Akredite Oda statüsüne
alındık.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel
Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı Kayseri’de yapıldı.
Reel sektör ve finans sektörünün temsilcileri Denizli, Konya, İzmir ve İstanbul’dan
sonra Kayseri’de gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın, basın mensuplarına açıklama yaptı.
TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, TBB ile TOBB’un birlikte bir ilki
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Anadolu’da diyalog toplantıları düzenliyoruz. DenizliKonya-İzmir-İstanbul’dan sonra şimdi Kayseri’deyiz. Bankalarımız, reel sektörün
dertlerini dinlemek için sahaya indi” dedi.
Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörünün birbirini daha iyi anlayarak, ortak
çözümler geliştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak
atlatacağız. Her iki sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki
önerilerimizi hükümete ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle
de KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkânlarının açık tutulması hayati önemde” şeklinde
konuştu.
Hisarcıklıoğlu,
son
dönemde
ekonomide olumlu gelişmeler
olduğunu, ancak ekonomideki
canlanmanın henüz istedikleri
noktada olmadığını söyledi.
Bu konuda Borsa ve Odaların,
hükümete ilettikleri ve bazı sektörlerdeki vergi indirimlerinin hayata
geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Hükümetimiz ilk adımı böylece
attı. Sonrasında kısa çalışma
ödeneği aktif hale getirildi. Dün de
ödeme sıkıntısına düşen, düzgün

mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Tüm bu önlemler piyasaya
moral verirken, hükümetimizin ticareti desteklediğini gösteriyor” dedi.
Bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inandıklarını ifade eden TOBB Başkanı şöyle
devam etti: “Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğunu biliyoruz. Son 25 senede, iç ve
dış kaynaklı, çeşitli kriz ve çalkantıyı atlattık. Hepsinin de üstesinden geldik ve yola
devam ettik. Bu sıkıntılı
günleri aşmak için, reel
sektör ile finans sektörü el
ele vermiş durumunda.
Çünkü biz hepimiz Türkiye
için varız. İnanıyorum ki, bu
teker
bu
tümsekte
kalmayacak”.
Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) Başkanı Hüseyin
Aydın da ''Bankalar Birliği
olarak ekonominin olumlu
yönde
seyrettiğini
söyleyebilirim. Reel sektörle
biz finans sektörü olarak
aynı gemideyiz. Hızlı koşuyoruz.. Elbette eksiklerimiz oluyor. Özeleştiri yapıyoruz ve
yapacağız'' dedi.
Toplantıya Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz
katılarak, İş Dünyasında yaşanan hareketliliğin ve
ekonomik piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi
edindiler.
Başkan Mustafa Maşlak toplantı hakkında şu şekilde
görüş bildirdi; “Yapılan bu toplantının Ticaretin Başkenti
olarak gördüğümüz Kayseri’de düzenlenmiş olması
bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Ankara ve
İstanbul’da İşadamlarımız, gelişmeleri yakından takip
ederek ticari faaliyetlerini sürdürmekte iken Kayseri’de
birçok insan faaliyetlerini, tabiri caizse gözü kapalı bir
şekilde yürütmektedir. Bu tarz toplantılar vasıtasıyla iş
dünyasında atılacak adımlar korkudan ve endişeden uzak bir biçimde geleceğe
güvenle bakılarak atılacaktır” dedi.
Sektörel toplantıların önemine vurgu yapan Maşlak; toplantıların geleneksel hale
getirilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Konferansta 28 ülkeden, 400’e yakın iş adamı, bankacı ve meslek örgüt yöneticilerinin
bir araya geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, ilk defa Türk iş dünyasının, bu kadar geniş
katılımla, Asya-Pasifik iş dünyasıyla buluştuğunu ifade etti. Onlara birbirini tanıma,
böylece yeni iş ve yatırım imkânları ile stratejik ortaklıklar kurabilecekleri bir ortam
sunmuş olduklarından bahseden Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik bölgesindeki başarılı
girişimciler ve Odalar seçilerek ödüllendirileceğini hatırlatarak, finale kalan Ege Bölgesi
Sanayi Odası ve Erkunt Traktör’den Zeynep Erkunt Armağan’ı da tebrik etti.
Konferans’ın ilk gününde; CACCI
Ödülleri finalistlerinden kazananların belirlenmesi, CACCI Kadın
Girişimciler Konseyi, Asya Bilgi ve
İletişim teknolojileri (ICT) Konseyi,
Asya Sağlık ve Eğitim Konseyi,
Asya-Pasifik Genç Girişimciler
Grubu, Asya Turizm Konseyi, Asya
Ticareti Kolaylaştırma Konseyi,
KOBİ Geliştirme Konseyi, Asya
Gıda ve Tarım Konseyi, Asya Su,
Enerji ve Çevre Konseyi, Politika
Savunuculuğu Çalışma Grubu,
CACCI ile İş İmkânlarını Keşfetme
Toplantısı, Danışma Konseyi,
Bütçe Komisyonu, CACCI Konsey
Toplantısı gibi paralel toplantılar gerçekleştirildi.

Konferansın ikinci gününde; Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Yi
Xiaozhun’un değerlendirmelerinin yanı sıra; İş Dünyasının Desteklenmesinde Odaların
Değişen Rolü, İnovasyon ve Dijitalleşme’nin İş Dünyasına Yansımaları, Sürdürülebilir
Gelişme İçin Bölgesel Entegrasyon ve Bağlayıcılık ile Yeni Dünya Düzeni Asya için ne
anlama geliyor başlıklı oturumlar yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, Inaishvili ve Modi; toplantı sonrasında basın mensuplarının soruları
yanıtladı. Milli para birimleriyle ticaret yapma fikrinin olup olmadığına yönelik soru
üzerine Hisarcıklıoğlu, “Bu bizlerin değil, hükümetlerin alacağı bir karar. Ülkeler kendi
parasıyla ticaret yapması için çalışmalar var. Hatta anlaşma yaptığımız ülkeler de var.
Bu geliştiği takdirde daha rahat alışveriş yapılacak. Dünyada herkes bu baskıdan
kurtulmak istiyor.” şeklinde konuştu.

ÜYE ZİYARETLERİ
2012 yılında başlayarak geleneksel hale getirdiğimiz üyelerimizi
işyerlerinde ziyaret etme uygulaması 2017 yılında da sürdürülmüş ve her hafta
cuma günleri öğleden sonraları bir üyemizin işyeri belirlenerek Yönetim Kurulu
üyelerimizin katılımı ile ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde Yönetim
Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimizi ve Genel Sekreterimiz
üyelerimizin her türlü sorun şikayet ve dileklerini dinleyerek çözüm için gerekli
girişimlerin yapılmasını amaçlamaktadır.
Üyelerimize yönelik Üye Memnuniyet anketleri uygulamamız 2018 yılı
içerisinde de, üye memnuniyetlerinin ve taleplerinin analiz edilebilmesi ve
odamızın kendini yenilemesi amacıyla devam ettirilmiş ve bu kapsamda birçok
üyemiz tarafından anket formları doldurulmuştur.
Üyelerimizin doldurmuş olduğu formların analizleri neticesinde talepler
dikkate alınarak faaliyet ve etkinlikler belirlenmiştir. Yine aynı analizler dikkate
alınarak üyelerimizin dilek ve şikâyetleri belirlenerek sürekli yenilenme ve çözüm
odaklı çalışmalara yön verilmiştir.

Üye ziyaretlerinden kareler

HİZMET VE FAALİYETLER
Üyelerimiz Odamızın rutin faaliyetleri dışında rapor ve belgelendirme gibi çeşitli
konularda da talepte bulunmaktadırlar. Bu taleplerini gerek memnuniyet anketleri
aracılığı ile gerek odamızı ziyaretleri esnasında dile getirerek Odamızın sürekli olarak
kendini yenilemesini sağlamaktadırlar.

2018 yılında üyelerimiz için verilen rapor ve belge sayıları şu şekildedir:

Kapasite Raporu

6 Adet

Ekspertiz Raporu

20 Adet

Yerli Malı Belgesi

1 Adet

Su İhtiyaç Belgesi

0 Adet

İş Makinesi Tescil Belgesi

14 Adet

İhracata Yönelik Belgeler

1 Adet

Odamızdan bilgi talebinde bulunan üyelerimizin talepleri en hızlı şekilde yerine
getirilmiş, odamızca yerine getirilecek işlemler anında gerçekleştirilmiş odamız
dışındaki kurumlar tarafından yapılması gereken iş ve işlemler için gerekli
bilgilendirmeler yapılarak o kurumlara yönlendirmeleri sağlanmıştır.
Bu kapsamda özellikle K Yetki belgesi ve Sigortacılık hizmetleri ile ilgili belge ve
bilgi talep eden üyelerimizin gerekli evrakları hazırlandıktan sonra ilgili Oda ya da
Borsa’ya yönlendirilerek bu hizmetlerden faydalanmaları sağlanmıştır.
KOBİ teşvikleri, KOSGEB Kredileri, ihracat ve ithalat işlemleri ile ilgili belge ve
bilgi, yurtdışına çıkacak üyelerimizin vize işlemlerinde ihtiyaç duyulan belge ve bilgiler
tarafımızdan temin edilmiştir.

ODAMIZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak
üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler
ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe
sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

FAALİYET ALANI
Ticaret Odası kuruluş kanunu Odanın görev ve faaliyet alanlarını özetle şöyle
tespit etmiştir:
 Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve
sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
 Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak,
ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve
özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi,
başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini
kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol
gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve
işletmek.
 Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi,
ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin
piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
 Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda
bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki menfaati olduğu
takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
 Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit etmek
 Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki karar almak.
 Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
 Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununun 125 inci
maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için,
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
 Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve
Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.
 Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına
ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
 Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin,
bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara
tevdii halinde bu işleri yürütmek.
 Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri
yapmak.
 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak.
 Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları
doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.
 Sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.
Bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;









Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak
veya bunlara iştirak etmek, uluslararası ölçümleme, test ölçme laboratuvarı
kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak,
Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili
kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında
ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; mesleki ve
teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi
üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri
düzenlemek.
İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları
oluşturmak,
Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar,
müzeler ve kütüphanelere katılmak,
Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri,
organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji
merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo
işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak,
işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

ODAMIZIN HİZMETLERİ
Odamızca düzenlenen veya onaylanan belgeler ile verilen hizmetler şunlardır:
 Fatura suretlerinin onayı,
 Rayiç fiyatların onayı,
 Ticari ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı,
 Bilirkişi ve uzman raporları ile kapasite raporları,
 Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil
durumunu gösteren onay ve şerhler,
 Sınaî ve ticari mahiyette belgeler,
 Ticari kefalet onayları,
 Tahsis ve sarfiyat belgeleri,
 Kalite, yeterlik ve numune belgeleri,
 Yerli malı belgeleri,
 Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı,
 Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri,
 Ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli
olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar.
 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş
makineleri tescil belgesi.









TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri
ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki
beyanname, vesika ve benzeri belgeler.
Mücbir sebep belgeleri,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri,
Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel
hizmetler.
Ticaret sicili hizmetleri,
Ticari ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler.

DEVELİ TİCARET ODASININ KURULUŞU
Odamız 01/10/1969 tarihinde fiilen kurulmuştur. Oda, kuruluşunda 12 m²’lik bir
işyerinde her türlü hizmet donanımından yoksun olarak faaliyete başlamış olup bugün
üyelerine yakışan ve kendi mülkü olan hizmet binasında hizmet vermeye devam
etmektedir. Kuruluşunda 1 Genel Sekreter, 9 tane müdür kadrosu olan Oda 1978 yılına
kadar tek personelle, 1978 yılından bugüne kadar da 2 personelle hizmet vermektedir.
Develi Ticaret Odası dışarıdan bakıldığında tek müessese gibi görünmekteyse de
aslında aynı çatı altında 2 ayrı müessese mevcuttur. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği kanununun verdiği görevler ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun vermiş olduğu Ticaret Sicili hizmetleri aynı personel tarafından
aksatılmadan yürütülmektedir.
YÖNETİM VE İDARİ DURUM
Odanın organ seçimleri bağımsız yargı gözetiminde yapılmaktadır. Odamızca
İlçe Seçim Kurulu'na sadece seçimin yapılacağı bildirilir. Seçim takvimi İlçe Seçim
Kurulu belirler, ilan eder ve seçimleri yapar. Oda, Bu seçimler sonucunda seçilen
yönetim kurulu Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Odanın Genel Sekreterliğini 1995
yılından itibaren AHMET SÜHA BÜLBÜL yapmaktadır.
HİZMETLER
Yukarıda bahsedilenlere ek olarak Odanın görevi Kanun, Tüzük ve
Yönetmelikler ile diğer Kanunlara göre verilen kuruluş gayesine uygun hizmetleri
yapmaktır. Görüleceği üzere mevcut yasalar ve teamüller Odalara geniş yelpazede bir
faaliyet ve görev addetmektedir. Ancak görevinin bilincinde olan Odamız, mali
nedenlerle bu görevlerini yerine getirememenin sıkıntısını çekmektedir. Bu görevlerin
yanında ilçemizdeki ve yurtiçindeki diğer meslek kuruluşları ile devamlı irtibat halinde
olan odamız, bu kuruluşlarla sürekli bilgi alışverişinde bulunmakta, üyelerimizin diğer
meslek kuruluşlarında ya da diğer resmi kurumlardaki iş ve işlemlerinde mevzuat ve
diğer konularda her türlü yardımı yapmaktadır.

Misyon
Misyon bir kurumun kuruluş amacıdır. Kurumun ne yaptığını, nasıl çalıştığını, nerede
ve kimin için faaliyet gösterdiğini ifade etmelidir.
Kâr amacı gütmeyen kurumlarda başarının ölçütü, kurumun misyonuna ulaşıp
ulaşamamasıdır.
Açık bir misyonu olmayan bir kurum, başarısını da ölçemez.
Develi Ticaret Odası’nın Misyonu:
ÜYELERİMİZİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK
ÇÖZÜMLER ÜRETMEK VE HİZMETLER SUNMAKTIR.

Vizyon
Vizyon bir kurumun varmak istediği nihai hedef, bir diğer ifade ile ufkudur. Kurumun
ulaşmaya çalıştığı nihai başarıyı tarif eder.

Develi Ticaret Odası’nın Vizyonu:
İLÇENİN ÜRETİM GÜCÜNÜ VE ÜYELERİNİN GİRİŞİMCİ KAPASİTESİNİ BİRLEŞTİREREK HER
YIL EN AZ 2 YENİ İHRACATÇI ÜYE KAZANDIRIP DEVELİ’Yİ TİCARET VE İHRACAT ALANINDA
SÖZ SAHİBİ YAPMAKTIR

Temel Değerler
Organizasyonları güçlü kılan, sahip oldukları ortak değerlerdir. Ortak değerler, kurumu
oluşturan tüm bireyleri (çalışanlar, seçilmişler, üyeler) ortak bilinç ve kültür etrafında
birleştirir. Kurumun önceliklerini ifade ettiği için yönetime karar aşamasında yol
gösterir, kurum kaynaklarının hangi faaliyetlere harcanacağına rehberlik eder.
Develi Ticaret Odası’nın Temel değerleri:
 Girişimci ruhun desteklenmesi
 Yüksek ticari ve mesleki ahlak
 Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 Tarafsız, hızlı, doğru hizmet
 Sürekli gelişim
 Saygınlık ve güvenilirlik
 Çağdaşlık
 İşbirliğine dayalı toplumsal gelişim
 Bilgi ve değer üretmek

TİCARET SİCİLİ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği Odamız bünyesinde Ticaret Sicili
Müdürlüğü bulunmakta olup Ticaret Sicili ile ilgili her türlü hizmet verilmektedir. Ticaret
Sicili Müdürlüğü görevini 1999 yılından itibaren ÜMİT BASRİ BÜLBÜL yerine
getirmektedir.
Develi Ticaret Odasının kanunlarla kendisine vermiş olduğu Ticaret Sicili hizmetleri
büyük şehirlerdeki Odaların aksine aynı gün içerisinde ve derhal yerine getirilmektedir.

Oda ve Ticaret Sicil İşlemleri
2017 yılı faaliyet döneminde Odamıza ve Ticaret Sicili Müdürlüğümüze gelen
evrak ve giden evrak sayıları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Üyelerimizden ya da
üyemiz olmayan kişi ve kurumlardan Bilgi Edinme Yasası kapsamında herhangi bir
talep olmadığı görülmüştür.

GELEN EVRAK

ADET

TİCARET ODASI

841

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

369

TOPLAM

1210

GİDEN EVRAK
TİCARET ODASI

878

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

409

TOPLAM

1287

KAPASİTE RAPORU
Sanayi kuruluşu niteliğinde olan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde
olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini,
teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam
bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporları Odamızca düzenlenmektedir.
Odamızca 01/01/2007 tarihinden itibaren 90 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir.
Bunların 15 tanesi aktif durumdadır.
İŞ MAKİNESİ TESCİLİ
Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince Develi İlçe sınırları içerisinde
trafiğe çıkan ve inşaat ve hafriyat işlerinde kullanılan iş makinelerinin tescili de
Odamızca yapılmaktadır. Bu yetkiyi veren kanunlar tescil edilmemiş iş makinelerinin
tescil ettirilebilmesi için ne yazık ki Odamıza bir yetki vermemiştir. Bu yüzden sadece

talepte bulunan iş makinelerinin tescil işlemleri yapılmaktadır. Şehir içinde ve dışında
trafikte seyretmekte veya çalışmakta olan pek çok iş makinesi mevcut olup; bunların
bir an önce tescilinin yapılması gereklidir. İş makinelerinin envanterinin çıkarılmasının
ne kadar önemli olduğu 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra da açıkça
görülmüştür. Odamızda ilk iş makinesi tescili 1991 yılında yapılmış olup bugüne kadar
toplam 162 iş makinesi tescil edilmiştir. Bunların 94 adedi kayıtlarımızda aktif olarak
görünmektedir.
YILLAR İTİBARI İLE İŞ MAKİNESİ TESCİL SAYILARI
YIL
1991
1993
1997
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOPLAM

ADET
1
1
1
1
3
4
4
6
8
13
11
26
6
13
25
27
172

ODA İNTERNET SİTESİ VE ELEKTRONİK HİZMETLER
01/01/2006 tarihinde hizmete giren Odamız internet sitesinde üyelerimizi
ilgilendiren bütün haber ve duyurular üyelerimize duyurulmaktadır. Oluşturan
elektronik posta bildirimi ile internet sitemizdeki duyurular ile acil yapılması gereken
duyurular anlık olarak yapılmaktadır. Bu duyurular, ayrıca kısa mesaj servisi ile de
üyelerimize duyurulmaktadır.
01.01.2018 tarihinde itibaren 5174 sayılı Kanun gereği üyelerimizin Odamızdan
talep ettikleri belgeler e-imzalı olarak elektronik ortamda verilmektedir.
Ticaret Sicili tescil işlemleri ile belge düzenleme işlemleri Merkezi Tüzel Kişilik
Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

İhracatçı üyelerimizin, ihracat yapılan ülkelere ibraz etmek zorunda oldukları
A.TR, EUR.1, Form-A, Menşe Şahadetnamesi gibi menşe belgeleri hizmetleri Merkezi
Dolaşım Belgeleri Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.
ÜYE İSTATİSTİKLERİ
Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ticaret ile iştigal eden ve bir ticari
unvan kullanan gerçek veya tüzel kişilerin Ticaret Siciline kayıt yaptırmaları
gerekmektedir. Ticaret Siciline kayıt yaptıran bu kişilerin bulunduğu yer Ticaret
Odasına kayıt olmaları yine kanun hükmüdür.
2018 FAALİYET YILINDA YAPILAN KAYITLAR
Anonim Şirket
Limited Şirket
Şahıs Firması
Kooperatif Şirketi
Kolektif Şirket
Birlik
İktisadi İşletme
TOPLAM

3
15
16
0
0
0
0
34

İşini terk eden veya başka bir Ticaret Sicili görev alanına taşıyan gerçek veya
tüzel kişilerin Ticaret Sicili ve Ticaret Odası kayıtlarını da sildirmeleri gerekmektedir.
2018 FAALİYET YILINDA YAPILAN TERKİNLER
Anonim Şirket
Limited Şirket
Şahıs Firması
Kooperatif Şirketi
Kolektif Şirket
Birlik
İktisadi İşletme
TOPLAM

1
6
6
0
0
0
0
13

ASKIYA ALINAN ÜYELİKLER
5174 sayılı kanun gereğince 2 yıl üst üste aidatlarını ödemeyen üyelerin
üyelikleri, bir sonraki yılın Ocak ayı sonunda kadar Oda Yönetim Kurulu taraşından
askıya alınmakta ve odamız tarafından hiçbir talepleri karşılanamamaktadır. 2018 yılı
Ocak Ayı itibarı ile 42 üyemiz askıya alınmıştır.

Yıl içerisinde aidat borçlarını ödeyen üyelerimizden 24’ü yine Oda Yönetim
Kurulu tarafından askıdan indirilerek odamız tarafından hizmet verilmeye başlanmıştır.
2018 Yılı sonu itibarı ile toplam 76 üyemiz askıda bulunmaktadır.
TASFİYE SÜRECİNDEKİ ÜYELER
2018 yılı içerisinde 3 üyemiz tasfiye sürecinin başlatılması için tescil işlemi
yaptırmıştır. Daha önceki yıllardan tasfiye süreci başlatmış olup 2018 yılı içerisinde
tasfiye sürecini tamamlayarak kaydını sildiren üye sayısı 11 adettir.
ÜYE DAĞILIMI
Odamızın 24.12.2018 tarihi itibarı ile toplam 512 üyesi bulunmaktadır. Üyelerin
dağılımı şu şekildedir:
Anonim Şirket
Limited Şirket
Şahıs Firması
Kooperatif Şirketi
Kolektif Şirket
Birlik
İktisadi İşletme
TOPLAM

49
192
242
21
2
2
4
512

MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÜYE DAĞILIMI
GRUP
NO
1
2
3
4
5
6
7
X

GRUP ADI
1. MESLEK GRUBU
2. MESLEK GRUBU
3. MESLEK GRUBU
4. MESLEK GRUBU
5. MESLEK GRUBU
6. MESLEK GRUBU
7. MESLEK GRUBU
MESLEK GRUBU TANIMLANMAMIŞ

ÜYE
SAYISI
71
125
85
65
37
53
64
12
512

İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR VE İŞTİGAL KONULARI
Türkiye’nin önemli halı markalarından olan Saray Halı A.Ş. ilçemizde faaliyet
göstermektedir. Ayrıca İlçemizdeki hayvancılığın gelişmesinde büyük payı olan Saray
Tarım İşletmeleri A.Ş. de ilçemizde faaliyet göstermektedir.
Odamızca Kapasite Raporu Tanzim edilerek imalatı ve kapasitesi tespit edilmiş
ürün gruplarına göre firma sayıları.
ÜRETİM KONUSU FİRMA ADEDİ
1 Tarım Makinesi İmalatı
2 Süt ve Süt Ürünleri İmalatı
3 Madencilik ve Doğal Taş
4 Et ve Et Ürünleri İmalatı
5 Konfeksiyon ve Giyim Eşyası İmalatı
6 Ayakkabı İmalatı
7 İnşaat Malzemesi İmalatı
8 Beton Bordür, Kilitli Beton Parke İmalatı
9 Ekmek İmalatı
10 Acılı-Acısız Sos İmalatı
11 Organik Gübre İmalatı
12 Hazır Beton Üretimi

4
3
5
3
2
1
1
1
2
1
1
3

İLÇEMİZİN ÖNEMLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Odamızca başta Türkiye Odalar ve Borsalar birliği olmak üzere diğer kurum ve
kuruluşlara da iletilen ilçemizin önemli sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri:
İŞSİZLİK
Odamızın çalışma alanı içerisinde en öncelikli sorun işsizliktir. İlçemizde mevcut
bulunan bir adet halı fabrikası zaman içerisinde ilçemizin önemli ölçüde göç almasına
neden olmuştur. Son 10 yıl içerisinde firmanın teknolojiye yaptığı yatırımlar ile işçi
sayısı yarı yarıya düşmüştür. Bu süreç içerisinde ilçemize gelen irili ufaklı yatırımcılar
da devamlılık arz etmemiştir. Civar il ve ilçelere göre nüfus ve gelir bakımından iyi
konumda bulunan ilçemizde işsizliğin önlenmesi için istihdamın önündeki engellerin
kaldırılması yeterli olacaktır. İşverenin üzerindeki stopaj ve sigorta primi yükü yeni
işyerlerinin açılmasını engellediği gibi mevcutları da işyerlerini küçültmeye, hatta
kapatmaya zorlamaktadır.

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE STATÜSÜ
İlçemiz Türkiye’nin en hızlı kalkınan ili Kayseri’ye bağlıdır. Kayseri ekonomik
krizlerin en son uğradığı, en az tahribat yaptığı sayılı illerimizdendir. Kayserili sanayici
ve tüccarın ileriyi görmedeki başarıları Kayseri’yi gelişmede lider konuma getirmiştir;
ancak Kayseri’nin bu avantajı ilçemize dezavantaj olarak yansımaktadır. Çevre illerimiz
(Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kalkınmada öncelikli yöre statüsünde bulunmakta ve bunun
avantajlarından istifade etmektedirler. İlçemizde faaliyet gösteren firmalar ise vergi,
sigorta, elektrik v.b. yatırım araçlarını ve istihdam yükünü karşılamada Kayseri sanayici
ve tüccarı ile aynı kefede tutulmakta, mecburen onlarla yarışmaktadırlar.
Bunun çözümü kalkınmada öncelikli yöre statüsü yeniden ele alınarak il bazında
değil ilçeler bazında kalkınmada öncelikli yörelerin tespit edilmesi ve ilçemizin de bu
statüye göre değerlendirilmesidir.
SANAYİ TARIMI – ALTERNATİF ÜRÜNLER
Bölgemizde en önemli geçim kaynağı tarım ürünleridir. Ülkemizin tarımda kendi
kendine yetebilen 7 ülkeden biri olduğu gerçeği uygulanan politikalarla sona
erdirilmiştir. Çevremizde hep aynı ürünleri görmekteyiz. Tahıl, bakliyat, ayçiçeği,
pancar, tahıl ve bakliyat ilçe dışına pazarlanmakta, ayçiçeği yüksek oranda ilçemizde
tüketilmektedir. Sanayi tarımına yönelik sadece pancar üretilmekte, onda da kota
uygulandığından üretici istediği yıllık üretimi elde edememektedir. Bölgemiz sulu
tarıma elverişlidir. Yapımı çeyrek asırdır sürmekte olan Develi Ovası Projesinin ilk
meyveleri alınmaya başlamıştır. Projenin bir an önce bitirilmesi sadece ilçemizin değil
civar ilçelerinde gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. 65.000 hektarlık düz ekilebilir
araziye sahip bölgemizde tamamen sulu tarıma geçilmesi, ayrıca sanayi tarımının
geliştirilerek çiftçinin bu konuda bilinçlendirilmesi ve önünün açılması sadece bölgenin
değil tüm ülke gelişmesine katkı sağlayacaktır. Sanayi tarımında çeşitli ürünlerle çiftçi
bilinçlendirilmeli, mahsul ettiği ürünü en hızlı şekilde ekonomiye katarak üretime teşvik
edilmeli ve sadece makine sanayi ile değil sanayi tarımı
ile de ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında yerini almalıdır.
TURİZM
Bölgemizin Kapadokya’ya yakınlığına ve Erciyes’in komşuluğuna, ayrıca sahip
olduğu tarihi ve turistik değerlere rağmen bunların değerlendirilememesi ve tanıtımının
yapılmaması nedeniyle hak ettiği payı alamamıştır. Kapadokya’nın kaynağı olan
Erciyes Dağı’nın güneyinde yer alan ilçemiz ciddi bir tanıtım programıyla cazip hale
getirilebilir. Gerek Kapadokya turizminden gerekse Erciyes kış turizminden pay alarak
gelişmesine katkıda bulunabilir. İlçemizdeki tarihi ve turistik yerler turizme
kazandırılabilir. Neredeyse sosyal ve kültürel hiçbir faaliyetin olmadığı ilçemizde bu
faaliyetlerin artırılması sağlanmalı, Seyrani, Yunus Emre gibi, Karacaoğlan gibi, Pir
Sultan gibi tüm Türkiye'ye tanıtılmalı. İlçemiz dünyada önemli bir yere sahip olan Sultan

Sazlığı Kuş Cennetini de bünyesinde bulundurmaktadır; ancak turizm yönünden Kuş
Cennetinin ilçemize herhangi bir getirisi yoktur. Hatta doğal sit alanı olduğundan
ilçemize gelen sanayi yatırımcılarının önüne ciddi bir engel olarak çıkmaktadır. Ayrıca
Gereme uygarlığı gibi uygarlıklara ve diğer uygarlıklara ait kalıntılar da zamanla yok
olma tehdidi altındadır. Bu kalıntılar koruma altına alınmalı ilçemiz turizminde
değerlendirilmelidir.
ORGANİZE SANAYİ
İlçemizde son 10 yıldır Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti kurulmuş, alt yapı işlerini Belediye üstlenmiş
olmasına rağmen Organize Sanayi için tespit edilen her yerde doğal sit alanı engeli ile
karşı karşıya kalınmıştır. En sonunda tayin edilen bölge ise Organize Sanayi
Müteşebbis Heyetini teşkil eden kurumlarca hemen her yönüyle uygun görülmemiştir.
Sit alanı denilen ve Organize Sanayi için talep edilen yerlerde 8 adet fabrika
faaliyetlerine devam etmekteyken bunun en az 10 km daha dışında olan bölge Çevre
Bakanlığınca uygun görülmediğinden Organize Sanayi Bölgesi ümidimiz hayal olarak
kalmıştır.
SANAYİ VE YATIRIMLAR
İlçemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan Saray Halı fabrikası göz önünde
bulundurulduğunda yatırım yapmak isteyen firmaların ilçemizde yatırım yapmaları için
teşvik edilmesi gerektiği görülmektedir. Ayrıca ilçemize yatırım yapmak isteyen
müteşebbislere her konuda kolaylıklar gösterilmeli, bu tür işletmelerin açılması için
teşvikler sağlanmalı. Mevcut işletmelerin çalışmaya devam etmeleri için de aynı şey
uygulanmalı. Aslında başlıklar halinde belirttiğimiz bütün sorunlar birbirleriyle doğrudan
ilgilidir. İstihdamın üzerindeki vergi ve özellikle sigorta yükü hafifletilirse atıl durumdaki
firmalar faaliyetlerine yeniden dönecek, daha fazla işçi çalıştıracak ve işsizliğin önüne
geçilecektir. Bu firmalar daha çok işçi çalıştıracağı için devletin buradan alacağı vergi
ve sigorta geliri eskisine nazaran daha fazla olacaktır.

