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“Mutlu ve huzurlu bir
bayram diliyorum”
Türk Milletinin Bayramlar için geliﬂtirdi¤i duygular›n,
dünyaya örnek olabilecek önemli bir de¤er oldu¤unu
belirten TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
“Ramazan Bayram›’n›n, Türkiye’yi ayd›nl›k
gelece¤e ulaﬂt›rmay› ﬂiar edinmiﬂ, büyük
milletimize, ‹slam âlemine ve bar›ﬂa her
günkünden daha çok ihtiyac› olan bütün insanl›¤a
mutluluk, huzur ve baﬂar› getirmesini diliyorum” dedi.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Ramazan Bayram› nedeniyle
bir mesaj yay›nlad›. Mesaj›nda,
Türk Milleti’nin bayramlar için geliﬂtirdi¤i
duygular›n, dünyaya örnek olabilecek
önemli bir de¤er oldu¤unu belirtip, “Milli
ve dini duygular›m›z›n, inançlar›m›z›n, örf
ve adetlerimizin uygulan›p sergilendi¤i bayramlar›m›z›n, bugün her günkünden daha
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çok ihtiyac›m›z olan, millet olma ﬂuurunun
ﬂekillendi¤i, kuvvetlendi¤i günler olmas›n›
temenni ediyorum. Ramazan günleri boyunca zenginleﬂtirdi¤imiz ruhumuzun bu
niteli¤ini di¤er günlere de taﬂ›mam›z ve hep
bir arada, müreffeh ve huzurlu gelecek için
çaba sarf etmemiz gerekti¤ini asla akl›m›zdan ç›kartmamal›y›z” dedi.
Ramazan Bayram›’nda da Türkiye’de
ve dünyada bar›ﬂ›n ve refah›n gönüllere

umut serpti¤i, huzurun, hoﬂgörünün, dayan›ﬂman›n, sevgi ve sayg›n›n sembolü olacak
bir bayram yaﬂamay› dilediklerini aç›klayan
Hisarc›kl›o¤lu, mesaj›na ﬂöyle devam etti:
“Ramazan Bayram›’n›n, Türkiye’yi ayd›nl›k gelece¤e ulaﬂt›rmay› ﬂiar edinmiﬂ, büyük milletimize, ‹slam âlemine ve bar›ﬂa her
günkünden daha çok ihtiyac› olan bütün
insanl›¤a mutluluk, huzur ve baﬂar› getirmesini temenni ediyorum.”

Hisarc›kl›o¤lu: ”30 A¤ustos önemli bir tarihtir”
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
30 A¤ustos Zafer Bayram› ile ilgili yapt›¤› aç›klamada, tarihin büyük milletlerin zaferleri ile ﬂekil buldu¤unu belirterek, “Tarih içindeki bu büyük
zaferler, sadece mensubu olduklar› milletin de¤il, insanl›¤›n kaderinin de de¤iﬂimine neden olur. 30 A¤ustos zaferi, Türk tarihinde oldu¤u kadar, dünyan›n
ﬂekillenmesi ve yeni bir dönemin baﬂlamas› aç›s›ndan da önemli bir tarihtir.
Ulu Önder Atatürk büyük zafer ve sonras›nda ortaya koydu¤u onurlu çizgide,
hukuki ve siyasi ba¤›ms›zl›¤› ve bunun sa¤lanmas› için gerekli olan ekonomik
ba¤›ms›zl›¤›, milletin en de¤erli hazinesi olarak ifade etmiﬂtir” dedi.
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,Türk özel sektörü ad›na 30 A¤ustos’ta kazan›lan zaferi, ekonomik zaferlerle yar›nlara taﬂ›mak için mücadele
etmeyi, bu mücadeleden büyük baﬂar›larla ç›kmay› ve bu u¤urda müteﬂebbisler olarak büyük gayret göstermeyi bir onur sayd›klar›n› belirtti. Hisarc›kl›o¤lu,
“Büyük Atatürk’ün önderli¤inde kazan›lan zaferin bu anlaml› y›ldönümünde bir
kez daha gazilerimizi ﬂükranla, ﬂehitlerimizi de rahmetle an›yoruz” dedi.
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