
ocaeli'nin Körfez ilçesinde Körfez Ticaret
Odas› hizmet binas›n›n temel atma töreni ya-
p›ld› Törene kat›lan Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›k-

l›o¤lu, yapt›¤› konuflmada, ülke olarak 1990'l› y›llar›n
bafl›nda bafllayan sürecin öneminin yeni alg›lanmaya
baflland›¤›n› söyledi. Bu geliflmeye “küreselleflme”,
“global dünya” dendi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu,

bu sayede dünya ticaretinde müthifl bir de¤iflme yafland›¤›n›, 1990'da dünya ticaretinin yak-
lafl›k bir trilyon dolarken, 2007 y›l› itibariyle 12 trilyon dolara ulaflt›¤›n› belirtti. 

‹fi‹M‹Z‹ BÜYÜTMEL‹Y‹Z

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, dünyadaki ticaretin 16 y›lda 12 kat artt›¤›n›, dünyan›n
hiçbir evresinde ticaretin bu kadar artt›¤›, geliflti¤i baflka bir evre görülmedi¤ini ifade ederek
flunlar› söyledi: “1990'l› y›llarda iç ifllerimizle u¤raflmaktan, içimizdeki meseleleri çözmekle
u¤raflmaktan dolay› dünyadaki bu geliflmeyi 2001 ekonomik krizine kadar fark edemedik.
Ekonomik kriz, asl›nda bizim için bir f›rsata dönüfltü. 2002 y›l›ndan itibaren bafllayan dö-
nemde h›zla dünya ekonomileri içindeki pay›m›z› almaya bafllad›k, ama çok süre kaybettik.
Bu nedenle özellikle geliflen dünya ticaretinden pay alabilmek için ifllerimizi h›zla büyütme-
miz gerekir.” 

“E¤er dünya ekonomisinde söz sahibi olmak, ticaretimizi art›rmak, dünya ekonomisin-
de yerimizi almak istiyorsak iflimizi büyütmeliyiz” diyen Hisarc›kl›o¤lu, art›k “Küçük olsun,
benim olsun” prensibiyle hareket edenin kaybetti¤i bir süreç yafland›¤›n›, eskiden rekabet
eden dünyan›n en büyük otomobil firmalar›n›n, bankalar›n›n flirket evlili¤i yapmaya bafllad›-
¤›n› anlatt›. 

Konuflmalar›n ard›ndan, Körfez Ticaret Odas› Baflkan› Mehmet Efe, Hisarc›kl›o¤lu’na
katk›lar›ndan dolay› plâket verdi. ‹nflaat›n›n 2009 y›l› bafllar›nda sona ermesi planlanan Kör-
fez Ticaret Odas› binas›n›n iki bin 95 metrekare alana sahip olaca¤› ve iki milyon YTL'ye mal
olaca¤› belirtildi.

K

iki bin 95 metrekare alana kurulacak Körfez Ticaret Odas› hizmet binas›n›n temel atma törenine kat›lan
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, dünya ticaretinin yaflad›¤› de¤iflime dikkat çekerek, “Türkiye'nin
geliflen dünya ticaretinden pay alabilmesi için h›zla ifllerimizi büyütmeliyiz” dedi 

HABER

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Körfez
Ticaret Odas› Baflkan› Mehmet Efe.

Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Körfez Ticaret Odas› Baflkan›
Mehmet Efe.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu: 

“E¤er Çok Para Kazanmak
‹stiyorsak Markalaflmal›y›z”
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Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ‹lhan Parseker
ve Körfez Ticaret Odas› Baflkan› Mehmet Efe.


