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Sayın Bakanım, 
Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirlerimiz ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 
 
Acısını hâlâ yüreğimizde taşıdığımız ve kolay kolay 
unutamayacağımız Soma faciasında hayatını kaybeden 
madencilerimizi rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar 
diliyorum. 
 
Avrupa Birliği Bakanımız ve Baş Müzakereci Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci, 
Bütünsel Kalkınma Perspektifi ve Sanayimizin Geleceği” konulu 
bu ayki meclis toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız, 
zat-ı âlinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz.   
 

Bugün aramızda Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
kıymetli üyeleri de var. Başta Sayın Başkan Rolf A. Königs olmak 
üzere, sizler de hoş geldiniz…  
 
Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ile TOBB arasındaki 
protokole dayanılarak 2003 yılında kurulan Türk-Alman Ticaret 
ve Sanayi Odamız, bu tarihten itibaren tüm Almanya’yı 
kapsayan faaliyetleri ile dikkat çekmektedir.  
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Odamızın da üyesi olduğu Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın her iki ülkenin ticaretinde oynadığı rolü çok önemli 
buluyor ve gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ediyoruz.  
 
Bu Odanın kuruluşunda emeği olan onur üyemiz Sayın Engin 
Koyuncu’ya teşekkür ederken, Odanın aktif çalışmasına her 
zaman destek olan, başta TOBB Başkanı Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 
 
28-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’a ve Güney Marmara 
Bölgesine düzenledikleri ziyaretin her iki ülkenin ticari ve 
ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine de önemli katkı 
sağlayacağına inanıyoruz.  
 

Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ülkemizin yaklaşık yarım asırdır büyük emek verdiği Avrupa 
Birliği’ne katılım süreci, aslında iki yüzyıldan bu yana devam 
eden Batı’ya yönelimin nihai aşamasını ifade etmektedir. 
 
Avrupa Birliği, modern zamanların en büyük birlik projesidir. 
Bu projenin temeli, kıtada refah ve barışı kalıcı hâle 
getirmektir.  
 
Zaman zaman yaşanan sorunlara rağmen biraz önce de ifade 
ettiğim gibi Türkiye her zaman bu önemli projenin bir parçası 
olmak istemiştir. 
 
İşte bu çerçevede, değerli konuğumuz Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun “sürecin hızlandırılması ve AB müzakereleriyle 
ilgili olarak kendi ev ödevlerimizi yapmamızı” önemseyen 
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yaklaşımını çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Biz de aynı şekilde 
AB’ye tam üyelik sürecinde yeni bir ivmenin doğmasını arzu 
ediyoruz.  
 
Sayın Bakanımızın başta Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi’nin Başkanlığını yapan ilk Türk olmak üzere, Avrupa 
kurumları konusunda bilgi ve deneyimiyle bu sürece önemli 
katkı yapacağına yürekten inanmaktayız. 
 
Türkiye’nin eninde sonunda Birliğin onurlu bir üyesi olacağına 
dair umutlu olmaya devam ediyoruz. Ancak kaybedecek fazla 
bir zamanın olmadığını da biliyoruz. 
 
Bu bağlamda Sayın Bakanımızın konuya yönelik düşüncelerini 
büyük bir ilgi ve heyecanla dinleyeceğimizi ifade etmek 
istiyorum.   
 
 
Değerli Meclis Üyelerimiz, 
 
Konuşmamın başında da belirttiğim gibi Türkiye’nin AB’ye üye 
olmak yönündeki çabaları 50 yılı aşan bir süredir devam 
etmektedir. Bu özverili çabaya rağmen AB tarafının, 
Türkiye’nin bir türlü tam üyeliğe hazır bulunmadığına dair 
tutum ve yaklaşımı önümüzdeki en ciddi sorundur.  
 
 
Bunun ciddi bir sorun olduğuna sadece İstanbul Sanayi Odası 
değil, kamuoyunun önemli bir bölümü de inanmaktadır. Öyle 
ki, ülkemiz kamuoyunda ve iş dünyasında bu konuda yaşanan 
hayal kırıklığı, üyelik sürecine olan inancı zayıflatmaktadır. 
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Yaşanan belirsizlik, müzakerelerde her iki tarafta da rehavete 
yol açmaktadır.  

 

Türkiye’nin AB’yle günümüzdeki ilişkilerinin zemini katılım 
müzakereleri sürecinden önce, 1995’te başlayan Gümrük 
Birliği’ne dayanmaktadır. Tam üyelik süreci tamamlanmadan 
önce Gümrük Birliği’ne katılmış olan Türkiye’nin bu durumuna 
benzer AB üyesi hiçbir ülke bulunmamaktadır. 

 

Türkiye’nin katılım sürecinde yaşadığı mağduriyet, hiç şüphesiz 
AB-Türkiye ilişkilerinin temelinde yatan bu istisnai durumdan 
kaynaklanmaktadır.  

 

Gümrük Birliği konusunda çok ciddi bir ödün vermiş olmasına 
rağmen, Türkiye’nin tam üyeliğinin belirsizliğe mahkûm edilmiş 
olması ülkemize yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu bağlamda 
yaşananlar bir maskeli baloya benziyor. Bu maskeli balo artık 
sona ermelidir.  

 

Bunu söylerken Gümrük Birliği’nin yirminci yılına yaklaşması 
nedeniyle artık revize edilmesi ve kapsamının değişen ticari 
koşullara uygun olarak genişletilmesi gerektiğine inanıyoruz.  

 

Özellikle “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı”nın ivme 
kazandığı bir süreçte bu öneri son derece önemlidir. O halde 
Gümrük Birliği’nde yapılacak revizyonla birlikte, Türkiye’nin 
üçüncü ülkelerle ticaretinde mağduriyet yaşamaması için her 
türlü tedbirin alınması gerektiğini burada özellikle ifade etmek 
istiyorum.  
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Gümrük Birliği’nden kaynaklanan sıkıntımıza bu şekilde 
değinmişken; şimdi de siyaset odaklı soruna değinmek 
istiyorum. 

 

Türkiye’nin AB üyeliği ağırlıklı olarak AB tarafında maalesef iç 
siyaset malzemesi yapılmaktadır. Bu sorun mutlaka aşılmalıdır. 
Bunun için de müzakere sürecinin seçim odaklı popülist 
söylemler ile kısa vadeli dar bakış açılarından kurtarılması 
gerekmektedir. Son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 
merkez partilerinin oy kaybı bu gerekliliğe aciliyet 
kazandırmıştır. 

 

Son seçim sonuçlarının da gösterdiği gibi AB değerleriyle asla 
bağdaşmayan yabancı düşmanlığı olgusunda görülen yükseliş 
herkes için endişe vericidir.  

 

Bugün milyonlarca vatandaşımız AB üyesi ülkelerde 
yaşamaktadır. Avrupa’nın kalbindeki Türk topluluğunun bu 
varlığı, kıtada barış, kültürel zenginlik ve medeniyetler arası 
işbirliği bakımından önemli bir fırsat sunmaktadır.  

 

Ne yazık ki bu fırsatın yeteri kadar değerlendirilemediğini 
görüyoruz. Oysa Avrupa’daki Türk topluluğunun, çoğulcu 
Avrupa kimliğinin çok önemli bir parçası olarak görülmesi, 
Avrupa’nın sahip çıktığı değerleri daha da güçlendirecektir.  
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Sayın Bakanım, Sayın Başkan, Kıymetli Misafirlerimiz ve 
Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Siyasetten kaynaklanan sorunlara değinirken çözüm 
bağlamında şu önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum: AB’yle 
devam eden katılım müzakerelerinin sağlıklı bir şekilde 
ilerlemesi, müzakerelerin siyasi etkilerden kurtulup teknik bir 
nitelik kazanmasına bağlıdır.  

 

Müzakere sürecine bu niteliği kazandırmak için; enerji arzı 
güvenliği, ortak savunma ve dış politika, istihdam piyasasının 
ihtiyaçları ve küresel ekonomide rekabet gücü artışı gibi 
konularda, Türkiye’nin AB’ye sağlayacağı katkı AB kamuoyuna 
çok iyi anlatılmalıdır.  

 

Özetle; Türkiye’nin üyeliğine ilişkin AB kamuoyundaki olumsuz 
algı giderilmelidir. Bu süreçte bizim kadar AB üyesi ülkelere de 
önemli görevler düşmektedir.   

 

AB ile müzakerelerin ilerlemesinde, AB mevzuatına uyum 
kadar Türkiye’nin duruşunun da önemli olduğu 
unutulmamalıdır.  

 

Geride bıraktığımız yıllara baktığımızda, özellikle AB ülkelerinin 
ekonomik krize odaklandığı dönemde diğer bütün konuları 
ikinci plana attığını görmekteyiz. Bu çerçevede Türkiye’nin 
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üyelik müzakereleri süreci de olumsuz koşullardan etkilenmiş, 
yeni fasılların açılması gecikmiştir. 

 

Bugün, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusunda her iki tarafın 
da özellikle politik açıdan kararlılığına ilişkin soru işaretleri 
bulunmaktadır.  

 

Türkiye’nin bir gün AB’ye tam üye olacağına dair inancın 
azalması nedeniyle, AB’ye uyum adı altında yapılan mevzuat 
değişiklikleri de şüpheyle karşılanmaktadır.  

 

Bu nedenle tüm temas ve demeçlerde, yürütülen 
müzakerelerin nihai hedefinin ülkemizin AB’ye tam üyeliği 
olduğu açık yüreklilikle vurgulanmalıdır. 
 

Tam üyelik hedefine kilitlenirken, Avrupa Birliği’ne üye 
olmanın faydaları yalnızca Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım 
hakkı ve ülkenin zenginleşmesinden ibaret görülmemelidir. 

 

Esas kazanç; yaşam kalitesinin ve genel refah düzeyinin 
artmasıdır. Bunun için en önemli araçlardan biri, insan 
sağlığına saygılı, çevreye duyarlı üretim ve yaşam için gerekli 
kuralların kabul edilmesi olacaktır.  

 

Daha temiz bir hava solumak, daha temiz su kaynaklarına sahip 
olmak, piyasada bulunan tüm ürünlerin güvenli ve insan 
sağlığına zararsız olduğunu bilerek yaşamak, AB sürecinin 
sağlayacağı önemli katkılardır.  
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Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Aslında bütün bu katkıları ifade eden çok önemli bir kavram 
var. O da 12. Sanayi Kongresi Bildirgemizde öne çıkardığımız 
temel yaklaşımımız olan “Bütünsel Kalkınma”dır.  

 
Bütünsel kalkınma önerimiz; ekonomik, sosyal, çevresel ve 
insani gelişmişlik, sürdürülebilirlik ve yönetişim unsurlarının 
aynı anda ve birbiriyle uyumlu olarak gelişmesini ifade 
etmektedir. 
 

Özetle; bütünsel kalkınma, güçlü ekonomik büyüme ile birlikte 
insanların yaşam kalitesi ve hayat standartlarında iyileşmeyi 
öngörmektedir. 

 
İşte bu noktada çok önemli gördüğüm bir hususa dikkat 
çekmek istiyorum. Türkiye bugün mevcut ekonomik büyüme 
modeliyle varabileceği yere varmış durumda. 
 
Ülkemizin 2023 Vizyonundaki hedeflere ulaşabilmesi ancak 
yeni bir hikâyeyle mümkün olacaktır. 
 
Yeni bir hikâyeye olan ihtiyacı vurgularken, bütünsel kalkınma 
yaklaşımımızın ekonomik temelinde, sanayi başta olmak üzere 
her alanda inovasyon ve verimlilik artışına dayalı yeni bir 
büyüme modeline geçişin yattığını da özellikle ifade etmek 
istiyorum. 
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Bütünsel kalkınma anlayışı eşliğinde yeni bir büyüme modelini 
gündeme getirirken, aralarında yer almak istediğimiz gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi bu modelin; insan odaklı, kuvvetler 
ayrılığına ve demokrasiye dayalı, hukukun üstünlüğü ile insan 
hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir model olmasını 
çok önemsiyoruz. 
 
 
Biraz önce ifade ettiğim gibi bu model AB’nin vizyonuyla da 
örtüşen bir modeldir. O halde bu modeli benimsememiz ve 
hayata geçirmemiz, AB’ye tam üyeliğe giden süreçte en büyük 
güvencemiz olacaktır.  
 
 
Bu konuda biz sanayicilere de görev düşmektedir: 
Sanayicilerimiz orta ve uzun vadeli planlarını yaparken AB’ye 
tam üyelik nihai hedefini her zaman göz önünde 
bulundurmalıdır.  

 

Dolayısıyla stratejilerimizi oluştururken ulusal mevzuatımızın 
yanı sıra AB mevzuatına da dikkat etmeliyiz. 

 

İstanbul Sanayi Odası olarak sanayicimizin bu konuda daha 
sonra maliyet artışı yaşamaması için elimizden gelen her türlü 
çabayı sergiliyoruz. Sergilemeye de devam edeceğiz. 
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Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 

 

Önümüzdeki aylar, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik 
müzakerelerinde yeni bir atılımın sağlanması için önemli bir 
fırsat sunmaktadır.  

 

Geçtiğimiz Kasım ayında, uzun bir aranın ardından yeni bir 
müzakere faslının açılması; Aralık ayında taraflar arasında Geri 
Kabul Antlaşması’nın imzalanması; Ocak ayında Fransa 
Cumhurbaşkanı Sayın François Hollande’ın uzun bir aradan 
sonra ülkemize resmi ziyarette bulunmasının yanı sıra Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yaptığı Avrupa 
ziyaretleri ve ülkemize gelen değerli konuklar arzu edilen 
“Pozitif Gündemi” desteklemektedir.  

 

Bu pozitif gündeme destekte AB’nin lokomotif ekonomisine 
sahip Almanya’nın çok önemli bir rol oynayacağına 
inandığımızı burada özellikle ifade etmek istiyorum.  

 

Tarihsel süreçten baktığımızda Türkiye – Almanya ilişkilerinin 
köklü oluşu kadar zaman zaman iki ülkenin kader ortaklığı 
yaptıkları da görülmektedir. Bu kader ortaklıklarına dair; Birinci 
Dünya Savaşı’ndaki müttefikliğimiz ve İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında Alman ekonomisinin kalkınmasına Türkiye’den 
giden işçilerimizin yaptığı hayati katkı ilk akla gelen örneklerdir. 

 

Geçmişten bugüne iki ülke arasındaki ilişkiler, zaman zaman 
sorunlar yaşasa da, başta ekonomi olmak üzere her alanda 
güçlenerek devam etmektedir. 
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İki ülke arasında hâlihazırdaki güçlü ilişkiyi ekonomiye yönelik 
rakamlarla da somutlaştırmak istiyorum:  

 

Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 29 milyar 
Euro’ya ulaşmış durumda. Türkiye’nin en önemli ekonomik 
partneri olan Almanya, ülkemizdeki 16 milyar Dolarlık yatırımla 
yabancı sermaye listesinin de en başında duruyor.  

 

1990’lı yıllarda Türkiye’de Alman sermayesinin katıldığı şirket 
sayısı 500 iken, bu sayı bugün 6 bine yaklaştı. Türkiye’ye gelen 
şirketler ülkemizi sadece büyük iç pazarı ve tüketime yatkın 
genç nüfusu nedeniyle tercih etmiyor. Aynı zamanda 
Ortadoğu, Asya ve Afrika’ya yönelik ihracat için stratejik olarak 
uygun üretim mevkii olması nedeniyle de çekici buluyorlar. 

 

İşte bu noktada önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 
Almanya’nın iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun geçmişine ve 
ekonomik menfaatlere odaklanarak; Türkiye’nin AB’ye tam 
üyeliğini desteklemesi gerektiğine inandığımızı burada özellikle 
vurguluyorum.  

 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  

 

Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi bu şekilde ifade 
ettikten sonra şimdi bazı faaliyet ve etkinliklerimizi kısaca 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 
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Geçtiğimiz günlerin en önemli etkinliğini, 12. Sanayi 
Kongremizi 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirerek yaşadık.  
Yaklaşık 1.300 kişinin izlediği kongrede Kongre Bildirgesini de 
kamuoyu ile paylaştık.  
 
Geçtiğimiz haftalarda yoğun bir Ankara ziyareti gerçekleştirdik. 
Bu ziyaret kapsamında Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet 
Yılmaz, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik ve İçişleri 
Bakanımız Sayın Efkan Ala’yı ziyaret ederek sanayimiz ve 
Bakanlıklarımızla ilgili konuları paylaştık. Aynı ziyaret 
kapsamında TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu da 
ziyaret ettik.  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 70. Mali Genel Kurulu’na 
İstanbul Sanayi Odası mensubu TOBB delegeleriyle birlikte 
katıldık. 
 
Genel Kurul Başkanlığını yaptığım toplantıya başta Sayın 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yoğun bir 
katılım sağlandı.  
 
Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte Odamızın da stratejik ortak 
olarak hazırlık sürecine destek verdiği Genç Türkiye Zirvesi 
“İnovatif Düşün, Geleceği Yönet” ana teması ile İstanbul’da 
düzenlendi. 
 
Zirve’de bir sanayici olarak, genç nüfusumuzun enerjisinin 
özellikle ülkemizin bütünsel kalkınması için kullanılması 
gerektiğine olan inancımızı katılımcılarla paylaştık. 
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Uluslararası Robot Yarışması’nda hareketli robotlar 
kategorisinde birinci olan İstanbul Sanayi Odası Vakfımızın 
Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri de Zirve’ye 
katılarak “Robotino” isimli robotla buz hokeyi gösterisi yaptı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık ile birlikte 
büyük bir beğeniyle izlediğimiz gösteri ve birincilik derecesi için 
öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yetkililerini tebrik 
ediyoruz. 
 
 
İstanbul Sanayi Odası olarak sanayiye yeniden dönüşü 

sağlamak, sanayide verimliliği, katma değeri artırmak, inovatif bir 

yaklaşımı sanayiye hakim kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.  

 

Bu kapsamda, kısa bir süre önce, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile birlikte oluşturduğumuz 

“Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu” çok hızlı bir şekilde yol 

almaktadır.  

 

Üniversite- Sanayi İşbirliği Platformu Çalışma Grupları, belirli 

periyotlar halinde sistematik toplantılar ve çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. Bu konudaki en güncel çalışmamız, 

Haziran ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz Çalıştaylar’dır. 

Odağında üniversite ve sanayi temsilcileri olan iki adet Çalıştay 

ile Sanayi ve Üniversite’nin ihtiyaçlarını belirlemeyi hedefliyoruz. 
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Kuruluşunu geçtiğimiz ay Meclisimizle de paylaştığımız “İSO-
İSOV Eğitim İhtisas Kurulu”muz ilk toplantısını gerçekleştirerek 
görev dağılımını yaptı. 
 
Bu toplantıda Başkanlığa seçilen İSO Meclis Başkan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede ile Başkan Yardımcılıklarına seçilen İSO 16. 
Grup Meclis Üyesi Ülkü Büyükgönenç ve İSOV Mütevelli Heyeti 
Üyesi Fevzi Torolsan’ı kutluyorum. Eğitim İhtisas Kurulu’nun 
değerli çalışmalar yapacağına inanıyoruz.  
 
 
Sanayi sektörlerimizin rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla 
Odamız tarafından hazırlanan sektör raporlarını 
zenginleştirerek yayımlamaya devam ediyoruz.  
 
Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde “Tekstil”, “Elektrikli 
Teçhizat”, “Elektronik” ve “Mineral Ürünler” sektör 
raporlarımızı kamuoyuyla paylaştık.  
 
T.C Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın Sovereign 
Wealth Fund ile birlikte Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiği 
“Türkiye Yatırım Zirvesi”ne katılarak yabancı yatırımcıların 
ağırlıkta olduğu katılımcılara Türkiye sanayisi hakkında bilgi 
verdik.  
 
Bu arada Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Sayın İlker Aycı’yı 
Dünya Yatırım Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
seçilmesi ve Ajansın merkezinin Türkiye’ye taşınacak olması 
nedeniyle kutluyorum. 
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Meslek Komiteleri Ortak Toplantılarımız,  sanayimizin 
sorunlarının konuşulduğu önemli ve gelenekselleşmiş 
platformlarımızdan biridir. Bu yıl Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantımızın ikincisini 17 Haziran'da Maliye Bakanımız Sayın 
Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştireceğiz.  
 
Ekonomik durumun ve yatırım ortamının yerinde incelenmesi, 
işbirliği imkânlarının görüşülmesi ve odalar arasında iletişimin 
güçlendirilmesi amacıyla, Meclis üyelerimizin katılımlarıyla 13-
14-15 Haziran 2014 tarihlerinde Kastamonu ilimize seyahat 
gerçekleştireceğiz. Hepinizi bu seyahatimize bekliyoruz.  
 
Sayın Başkan, Kıymetli Misafirlerimiz, Meclisimizin Değerli 
Üyeleri, Kıymetli Onur Üyelerimiz ve Değerli Medya 
Mensupları, 

 

Sözlerimi burada noktalarken; Avrupa Birliği Bakanımız ve Baş 
Müzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na tekrar hoş geldiniz 
diyor, hepinizi, şahsım ve yönetim kurulumuz adına bir kere 
daha saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 


