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GÜNDEM 

 

- TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. 

 

-İstanbul Yapı Fuarı’na katıldık. 

 

- KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. 

 

- 666 aileye Ramazan Erzak Paketi dağıttık. 

 

-BTSO Ortak Akıl Toplantısına katıldık.. 

 

-7020 sayılı yeniden yapılandırma yasasıyla üyelerimizin 

aidat borçlarıyla ilgili çalışmalar başlattık. 

 

-Aidat ödeme dönemimizin başlamasıyla üyelerimize 

bilgilendirmelerde bulunduk. 
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TOBB 73. MALİ GENEL KURULA KATILDIK 

 

TOBB’un 73. Genel Kuruluna Katıldık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73. Mali Genel 

Kurulu nedeniyle, Meclis Başkanımız Erol Hatırlı ve Genel sekreterimiz Gürol Erol TOBB 73. genel kurul 

toplantısına katılım sağladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genel 

kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın da katımıyla başladı.  

Genel kurulda açılış 

konuşmalarının ardından, 

yönetim kurulu faaliyet raporu 

ile komisyonların raporları ve 

bütçe görüşmelerinin ve 

oylamalarının ardından genel 

kurul sona erdi. 

TOBB 73. Genel Kurulu öncesi, Hizmet Şeref Belgesi ve 

Plaket Takdim Töreni, TOBB Genel Merkezinde yapıldı. 

Törene, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı 

Emin Haluk Ayhan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkçi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 

katıldı.  

Törende, TOBB delegesi olarak 10 ve 

20 yılını dolduranlar ile hayatını 

kaybeden oda borsa yöneticilerinin 

ailelerine şeref belgesi ve plaket 

takdim edildi. Törende, Eski 

Bakanlardan ve Eski TOBB 

Başkanlarından Ali Coşkun’a da hizmet 

şeref belgesi verildi. 
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ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE İSTANBUL YAPI FUARINI ZİYARET 

ETTİK 

           

Türkiye’de düzenlenen ve Yapı sektörünün bütün bileşenlerini bir araya getiren en büyük ve en 

önemli yapı fuarı olma özelliğini 1978’den bu yana sürdürmekte olan Uluslararası İstanbul Yapı Fuarı 

kapılarını açtı. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl olduğu gibi, bu yılda İstanbul Yapı 

Fuarı’nı ziyaret ettik. 25 Mayıs Perşembe günü, üyelerimizin fuarı ziyaret etmeleri amacıyla ücretsiz 

otobüs kaldırdık. Oda üyeleri fuardaki gelişmeleri yerinde inceleyip, sektörle ilgili firmalarla bire bir 

görüşme yapma imkânı yakaladı. 
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KOSGEB KREDİSİNİ EN ÇOK KULLANDIRAN İLÇE OLDUK 

Odamızın KOSGEB temsilciliğinin çalışmalarının da etkisiyle, Orhangazi’deki yaklaşık 730 işletme, 

KOSGEB’ in faizsiz kredi desteğinden faydalandı. Sıfır faizli kredi desteği ile piyasalara verilen 11 

Milyar TL’lik kredi hacminin yaklaşık 17 milyon TL’si Orhangazi’ye kullandırıldı. 

 

 

Orhangazi, KOSGEB kredisini en 

çok kullanan ilçe oldu. KOSGEB’ 

den Orhangazi’deki, yaklaşık 730 

işletmeye faizsiz kredi desteği 

sağlandı. Odamızın başarılı 

girişimleri ve özverili çalışmaları 

sayesinde, Bursa’da kredi 

kullandırılan ilçeler 

sıralamasında, ticari faaliyetini 

yürüten işletmelerin sayısına göre hesaplandığında, tarafından en çok kredi kullandıran ilçe 

olduğumuz, KOSGEB belirtildi. Sıfır faizli kredi desteği ile piyasalara verilen 11 Milyar TL’lik kredi 

hacminin yaklaşık 17 milyon TL’si Orhangazi’ye kullandırıldı. 

 

Program kapsamında işletme başına sağlanan kredi 20 bin ile 50 bin TL arasında oldu ve bankalar 

üzerinden kullandırılan kredinin faiz oranının tamamı KOSGEB tarafından karşılandı. İşletme 

Sermayesi Kredi Faiz Desteği programı kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit 

taksitler halinde geri ödemeli toplam 36 ay şeklinde olacak. 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ergün Efendioğlu; 

“KOSGEB Orhangazi temsilciliğimiz aracılığıyla 

730 işletmeye faizsiz kredi imkânı sağladık.17 

Milyon TL kredi ile Bursa ve ilçeleri arasında en 

fazla desteği sağlayan oda olduk. Bu vesileyle 

üyelerimize ve ilçe ekonomimize büyük katkı 

sağladık. Çalışmada emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum” dedi. 
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666 AİLEYE RAMAZAN ERZAK YARDIMI YAPTIK 

 
666 Aileye Ramazan Erzak Yardımı Yapıldı. Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile 

her yıl organize edilen Ramazan Erzak yardımı uygulamasını bu yıl da gerçekleştirdi. Yürütülen 

çalışmalar sonucunda 666 ihtiyaç sahibi aileye,  Ramazan erzak paketleri Yönetim Kurulu ve Meclis 

üyeleri vasıtası ile ulaştırıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜYELERİMİZE AİDAT BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI 

7020 sayılı yeniden yapılandırma yasasının çıkmasıyla birlikte, üyelerimize aidat borçlarıyla ilgili 

yapılandırma yapabileceklerine dair 

bilgilendirmelerde bulunarak 

çalışmalarını başlattık. 7020 sayılı 

yeni düzenleme ile aidat borcu olan 

ve daha önce yapılandırmaya 

başvurmamış üyelerimiz, peşin veya 

6 aylık taksitli ödeyebilecekleri ve 

borçlarına ait faizlerin sıfırlanacağına 

dair bilgilendirmeleri paylaştık. 
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BTSO ORTAK AKIL TOPLANTISINA KATILDIK 

İl ve İlçe Oda Borsaları arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla BTSO’ nun öncülüğünde ve 

İznik TSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ortak Akıl Toplantısına katılım sağladık. Oda olarak, 

özellikle bölge turizmi konusunda  ve Asil Çelik MYO’ nun 

bölge üniversitesi olması için İznik ve Gemlik’le birlikte 

hareket etmemiz gerektiği ve bu ilçelerden destek 

beklediğimize vurgu yaparak, bölge odalarına bu konuda 

birlik olma çağrısında bulunduk. 

     Yönetim Kurulu Başkanımız Ergün Efendioğlu; Orhangazi, 

İznik ve Gemlik olarak birlikte hareket ederek, Orhangazi 

Yeniköy Asil Çelik MYO nun bölge üniversitesine 

dönüştürülmesi için girişimlerde bulunalım. Uludağ 

Üniversitesi rektörümüz,  İznik, Gemlik, Orhangazi bölge 

üniversitesi teklifimize sıcak bakacaktır. Eğer biz omuz 

omuza verirsek Asilçelik MYO’nun bölge üniversitesi 

olmasını sağlayabiliriz diyerek oda borsa başkanlarından 

destek istedi. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemlik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt ise, İlçelerimiz üniversitelere layık. Bölge Üniversitesi   

için çalışmalara memnuniyetle destek vereceklerini belirtti. 
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AİDAT ÖDEME DÖNEMİMİZ BAŞLADI 

 

Üyelerimiz 5174 Sayılı Kanunun 24. ve 25. maddeleri gereğince, her yıl yıllık aidat ve 

munzam aidatlarını, Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksit halinde ödeyebilmektedir. 

Üyelik aidatları Odaya elden, kredi kartıyla, banka hesabına ya da orhangazitso web 

adresinden online olarak ödenebilmekte olup üyelerimizle gerekli bilgi ve paylaşımlarda 

bulunduk.  

 

Üyelerimiz odamıza ya da Banka 

şubelerine giderek yaptıkları aidat 

ödemelerini artık web sitemiz 

üzerinden hızlı ve güvenli şekilde 

yapabilecekler. Aldığımız sanal pos 

hizmeti sayesinde üyelerimiz hem 

aidat borçlarını sorgulayabilecek hem 

de aidatlarını ödeyebilecekler. 
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ODAMIZ İLE İLGİLİ YAYINLANAN BASIN HABERLERİ 
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