Değerli Girişimci Kardeşim,
Ülkemizin geleceğine umutla bakarak, bir işletme kurduğunuzu
öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ailesine katılmanızdan ve iş dünyasına atmış olduğunuz bu adımdan
dolayı sizi tebrik ediyorum. İnşallah bu yatırımınız istihdama
dönüşecek, siz kazandıkça ülkemiz de kazanacak ve büyüyecektir.
Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB, 81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız
ve Borsalarımızla birlikte 1,5 milyon üyemizin hizmetindedir. İş
dünyamızın tamamının asli temsilcisi olmanın görev ve sorumluluğunu
üstlenmiş durumdayız. TOBB olarak misyonumuz; ekonominin
büyümesi, üyelerimizin rekabet güçlerinin artırılması,
ülkemizin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir.
Bu misyonla faaliyete başladığımız 1952 yılından
bu yana özel sektörümüzün önünü açan hemen
hemen her yasal düzenlemenin altında
TOBB’un imzası vardır.

Kıymetli Üyemiz;
Sizin için hazırladığımız “Özetle TOBB” kitabında, TOBB olarak iş
dünyamıza yönelik verdiğimiz hizmetlerin kısa bir özetini bilginize
sunuyoruz. Finansmana erişimden ihracatı kolaylaştıran uygulamalara,
ticareti kolaylaştıran uygulamalardan ticari anlaşmazlıkların hızlı
çözümüne, işlerinizi sürdürürken ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz. Bu süreçte yaşayacağınız her sıkıntıda hem
üyesi olduğunuz Oda veya Borsa hem de çatı kuruluş olarak TOBB’un,
her zaman sizin hizmetinizde olduğunu unutmayın.
Ülkesinin geleceğine inanan, Türk müteşebbisinin
potansiyelini bilen TOBB; geçmişte olduğu gibi
bundan sonra da Türk özel sektörünün daha
ileriye gitmesi için bitmek bilmeyen bir heyecan
ve azimle çalışmaya devam edecektir.
365 Oda ve Borsadan ve 1,5 milyon üyeden
müteşekkil TOBB ailesinin yeni üyesi
olarak aramıza hoş geldiniz. Bu vesileyle,
işletmenizin hayırlı ve uğurlu, kazancınızın
da bereketli olmasını en içten duygularımla
temenni ediyorum.

Yurtiçindeki geniş ağımız sayesinde
firmalarımızın sıkıntılarını yakından takip
ediyor ve çözüm önerileri geliştiriyoruz.
Kamu-özel sektör istişare mekanizmaları
vasıtasıyla kamu idaremizle istişare içinde
bu sorunların çözümünün takipçisi oluyoruz.
İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu alanlarda reform
çalışmaları yapıyoruz. Bu reformların hayata geçmesi
için devletimiz ile birlikte çalışıyoruz.

Saygılarımla,

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak eğitim
ve sosyal sorumluluk alanlarında da ülkemizin geleceğine yatırım
yapıyoruz. Tüm bunların yanında uluslararası arenada Türk iş dünyasını
en iyi şekilde temsil ediyor, sesi oluyor, haklarını koruyoruz. Küresel
ve bölgesel iş dünyası kuruluşlarının tamamına yakınının yönetim
kurullarında yer alarak Türk girişimcisinin lobisini yapıyoruz.
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