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TOBB 21. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı’na katılan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu girişimcilere, “Hem birbirinizle 

hem Türkiye ile iş yapabilmek için bu müthiş bir fırsat. Her şeyin 
kazası olur ama fırsatların olmaz” dedi.

TİCARET FIRSATINI 
KAÇIRMAYIN!
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TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLERE TAVSİYE:  
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, TOBB 21. Türkçe 

Konuşan Girişimciler Programı 

kapsamında farklı ülkelerden gelen yakla-

şık 50 katılımcı ile düzenlenen toplantıya 

katıldı. TOBB İkiz Kuleler’de ev sahipliği 

yaptığı girişimcilere konuşan TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının 

Türkiye’nin kalkınmasında büyük rol oy-

nadığına işaret ederek, ticaretin gelişme-

deki etkisini vurguladı. 

1980’den sonra Rahmetli Başbakan 

Turgut Özal’ın özel sektörün önünü açarak, 

girişimci ruhun keşfedilmesine aracı oldu-

ğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“O gün hepimiz eleştirmiştik ama o bizlere 

rekabet etmeyi ve dünyaya mal satmayı 

öğretti. 1985 yılında bir yılda yaptığımız 

ihracatı 1 günde yapar hale geldik. 3 milyar 

dolar ihracatımız vardı. Dünyaya sadece 5 

ürün satabiliyorduk. Bugün 170 milyar do-

lar ihracata ulaştık ki yüzde 90’ı sanayi ürü-

nü. İhracatımızın yüzde 60’ı AB ülkelerine. 

Yılda sadece 300 bin turist gelirken bugün 

40 milyon turiste ulaştık. Bunların hepsi 

girişimci ruh ile gerçekleşti” diye konuştu.

“Artık siz de bu büyük 

ailenin mensubusunuz”

Ülkeye faydalı olmanın çok zengin 

olmaktan geçtiğini ifade eden TOBB Baş-

kanı, “Biz istiyoruz ki sizler de zengin olun. 

Yanınızda daha fazla insan çalıştırın. İçeri-

de kalırsanız küçük kalırsınız. Büyük tüccar 

olmak için mutlaka dışarı ile ticaret ya-

pın” tavsiyesinde bulundu. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu gelen konuk girişimcilere 

“Artık siz de bu büyük ailenin mensu-

busunuz” derken birlik ve beraberliğin 

önemine vurgu yaptı.

Hangi illerde yapıldı?

28 Nisan-11 Mayıs 2019 tarihlerini kap-

sayan TOBB 21. Türkçe Konuşan Girişim-

ciler Programı Ankara, Adana, Mersin ve 

İstanbul’daki etkinlikleri kapsadı. Program 

komşu ülkeler, Orta Asya ile Balkanlar’da 

yaşayan ve Türkçe konuşan girişimciler 

ile Türkiye’nin bağlarını güçlendirmek için 

2005 yılından bu yana Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile Dışişleri Bakanlığı’nın 

işbirliğinde düzenleniyor. Bugüne kadar bu 

programlara komşu ve akraba topluluklar-

dan 800 iş insanı iştirak etti.
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Anatoliy Ribchuk (Ukrayna): Ukray-

na’dan geldim. Aynı zamanda  Türk-Uk-

rayna İşadamları Derneği (TUİD) üyesiyim. 

Emlak sektöründe çalışıyorum. Yeni sektör-

lere de girmek istiyoruz. Kuruyemiş, cips ve 

meşrubat gibi gıda sektörü ürünlerine de 

hazırlığımız var. Burada GİMAT ile görüşme-

ler yapacağım. Biz sadece bu alanlar için 

değil, dernek olarak tüm sektörlerle işbirliği 

arayışındayız. Ukrayna’da özellikle enerji 

sektöründe ortak veya yatırımcı bekliyoruz. 

Tatiana Çelebi (Moldova – Gagavuz-

ya): Gagavuzya Dış İlişkiler Genel Müdür-

lüğü’nde görev yapıyorum. Hem ekonomi 

hem diğer alanlarda Türkiye’den gelen 

işadamları ile bağlantılar kuruyoruz. Danış-

manlık yapıyoruz.  Profesyonel olarak hiz-

met ediyoruz. DEİK ile beraber işadamları 

için her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. 

GİRİŞİMCİLER İŞBİRLİĞİNDEN UMUTLU

Elnaz Entezar (İran): İran’dan katılıyo-

rum, Urmiye kentinden. Bizim Van ile sınırı-

mız var. Çok iyi bağlantılarımız bulunuyor. 

Aynı zamanda Hopa ve Edirne Odalarıyla 

bağlantılarımız da var. Gıda sektöründe 

fabrikamız var. 170 ürün üretiyoruz. Ka-

nada’dan Katar’a kadar çok sayıda ülkeye 

ihracatımız var. Aynı zamanda taze meyve 

ihracatı da yapıyoruz. Buradaki organizas-

yonu çok faydalı bulduk. Kısa zamanda 

çok kişiyi ve sektörü tanıma fırsatı bulduk.

Arslan Ganeev (Tataristan): Geçen 

sene Moskova’da festivaller yaptık. Rusya 

halkına Türk kültürünü tanıttık. Tataristan 

olarak Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Biz Rus-

ya dışına açılmak istiyoruz ve bu bizim için 

iyi bir fırsat oldu. TOBB’a teşekkür ediyoruz. 

Burada TÜRKSOY yöneticileri ile tanışma 

imkanı bulduk.

TOBB 21. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı’na katılan girişimcilere Türkiye ile olan ticari 
ilişkilerini sorduk. Dergimize konuşan girişimcilerin düşünceleri şöyle:

Bulat Gatin (Tataristan): Tataristan 

Kazan’dan geliyorum. İki şirketimiz var. 

Biri İstanbul’da elektrik iletkenleriyle ilgili. 

Başka bir şirketim de bir Rus toz boya 

firmasının Tataristan bayiliği. Türkiye sana-

yisi ile daha iyi tanışmak istiyoruz. Çıkarsa 

yeni işler de bizim için kazançtır. İki ülke 

ilişkilerinin daha fazla geliştirilebileceğini 

düşünüyoruz.

Murat Epli (Almanya): Almanya MÜ-

SİAD Berlin Başkan Yardımcısıyım. Fırıncılık 

ve pastanecilik hammaddelerini Türki-

ye’den alıyorum Almanya’ya ve diğer ülke-

lere ihraç ediyorum. Beş firmanın bayiliğini 

yapıyorum. Organizasyondan çok mem-

nunuz. Ben ambalaj sektörüne de girdim. 

Onunla ilgili de katkılar oldu. 16 ülkeden 

40’dan fazla arkadaşım oldu burada. Ben 

Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum.
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Türk işadamları çok güzel bir ülkeye sahip. 

Gelişmiş ticaret ve sanayi imkânları var. Ga-

gavuzya ve Moldova yeni gelişmeye başladı; 

ama bizim de çok güzel imkânlarımız var. Ya-

tırım için fırsatlarımız var. İşbirliği yapmalıyız.

Alibek Churin (Kazakistan): Kazakis-

tan’da otomobil lambalarına ilişkin mümes-

silliğimiz var. Ayrıca fren balataları ve inşaat 

malzemeleri de var. Türkiye ile bağlantımız 

var. 2000’li yılların başında yaklaşık 10 sene 

Türkiye’ye, Pakistan, Hindistan ve Tayland gibi 

ülkelerden hammadde sevk ediyordum. Şu 

anda daha düşük seviyede Türkiye’den mal 

alıyorum. Burada yeni insanları tanıyıp yeni 

iş imkânlarını görmek istiyorum. Yeni işbirliği 

imkânları için çok güzel bir fırsat burası.

Ermek Omuraliev (Kırgızistan): Kırgı-

zistan’dan geliyorum. Avrasya iş derneğinin 

başkanıyım. Firma olarak da iş geliştirme da-

nışmanlık firmasının sahibiyim. Ben rahmetli 

Özal’ın projesi kapsamında Türkiye’de eğitim 

aldım. ODTÜ’den mezun oldum. Türkiye’nin 

ekmeğini yedim, suyunu içtim. Şimdi de Tür-

kiye’nin potansiyelini tanıtmak için çalışıyo-

rum. Bu programı bizlere sağlayan herkese 

şükranlarımı sunarım. Çünkü burada inanıl-

maz bir network oluşturuyoruz.

Timur Lokmanov (Rusya): Rusya’dan 

katılıyorum. Çin’de ticari ilişkilerim var. Baş-

kurdistan’da organizasyon işleri de yapıyo-

rum. Aynı zamanda Türkiye’de işadamları ile 

ortaklık kuruyorum. 2015’de ikili ve ekonomik 

ilişkiler kesildi. Şimdi Başkurdistan’ın yeni yö-

neticisi geldi ve onun hedefi dış temsilciler 

oluşturmak. Kültürel ve ekonomik ilişkileri ye-

niden geliştirmek istiyoruz. Bu organizasyon 

yeni talepler ve işbirliği için güzel bir fırsat.

Agamammet Tachsaparov (Türkme-

nistan): Türkmenistanlıyım. İnşaat sektö-

ründe elektrik üzerine çalışıyoruz. Trafolar 

ve panolar pazarlıyoruz. Profesyonel olarak 

çalışıyorum. TOBB’un bu projesi mesleğimiz 

ve ticaret açısından çok güzel bir girişim 

oldu. Çok kişi ile tanıştım. En azından 16 

ülke ile burada sağlam bağlantılar kurduk. 

Afganistan, Kazakistan gibi ülkelerden bir 

çok arkadaş ile iş imkanı konuştuk. Bu çok 

faydalı bir tecrübe oldu bize.


