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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

“Genç girişimcilerin önü
açıldıkça ülkemin önü açılacak”
Trabzon TSO’da, Trabzon Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu’nca düzenlenen “Trabzon’da
Girişimci Olmak” konulu toplantıda, Türkiye’de para kazanmak için cesaretli ve girişimci
olmak gerektiğini anlatan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “70 milyon olarak zengin
olmaya mecburuz, onun da yolu girişimcilikten geçiyor. Sizin gibi genç girişimcilerin
önü açıldıkça ülkemin önü açılacak” dedi.
aldı ne sattı’ konuşulur. Kayserilinin başarılı olmasının sırrı bu” dedi.
Trabzonluların kent dışında başarılı olduğunu
ve tüm Trabzonluların daha çok para kazanmanın hesaplarını yapması gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Trabzon zengin olursa Türkiye zengin olur” ifadesini kullandı. Para kazanmak için
cesaretli ve girişimci olmak gerektiğini anlatan
Hisarcıklıoğlu, “70 milyon olarak zengin olmaya
mecburuz, onun da yolu girişimcilikten geçiyor.
Sizin gibi genç girişimcilerin önü açıldıkça ülkemin önü açılacak” diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU:
BÜYÜK ÖLÇEKTE İŞ YAPIN

> > TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Trabzon Kadın
Girişimciler Kurulu
Başkanı İlknur Seyhan.

T

rabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) Trabzon Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu’nca düzenlenen “Trabzon’da Girişimci Olmak” konulu toplantıya katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de altı milyon 300 bin kişinin işsiz olduğunu belirterek, “Türkiye’nin birinci sorunu işsizlik” dedi. Hisarcıklıoğlu, işsizlik sorununun girişimciler sayesinde çözüleceğine ve kadınların da girişimci olması gerektiğini belirterek, “Kadınlardan tek isteğim
var, çıkın konuşun genç kardeşlerimiz sizi görsün, heves etsin” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Trabzonlu olmanın dışarıda büyük avantaj olduğunu ve kentin
marka haline getirilmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:
“Trabzon’da bir araya gelindiğinde Trabzonspor’un geçmiş ya da gelecek maçları konuşuluyor. Trabzonspor dördüncü büyük ama karın doyurmuyor. Benim doğduğum Kayseri’de, insanlar bir araya gelince futbol ya da siyaset konuşulmaz, ‘Kim ne
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bilginin
bu kadar erken eskidiği bir çağda her şeyi bilmenin mümkün olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Dün bildiğin, İnternet ve iletişim araçları
sayesinde bir anda eskiyor. Her şeyi bilmek mümkün değil. Onun için para kazanmak istiyorsak danışmanlık hizmeti de almamız lazım. Bunun için
Trabzon’da yeni kurulan Trabzon Avrupa İş Geliştirme Merkezi’nden (ABİGEM) faydalanın. Ayrıca
büyük ölçekte iş yapın. Çünkü küçük ölçekte iş
yaparsanız, zamanla rakipleriniz tarafından mağlup ediliyorsunuz. Para kazanmak için çok üreten,
çok alan ve çok satan olmalısınız.”
Para kazanmak ve başarılı olmak için birlikte
hareket etmenin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, “Dünyada şirketler birbiriyle evleniyor. Ayrı baş
olduğunuz sürece kaybolursunuz. Günümüzde ticarette baş olmak değil, bir araya gelmek
önemli” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, para ka-
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zanmak ve başarılı olmak için sevginin de çok
önemli olduğunu belirterek, “Başarılı olmak için
birbirimizi sevmeye mecburuz. Kazanmak istiyorsanız, ortaklık kültürünün geliştirilmesi lazım. Ne
iş yaparsanız yapın, marka haline getiremezseniz
para kazanamazsınız” dedi. Para kazanmak için
örgütlü olmak, hayal kurmak ve paraya hükmetmek de gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“25 yıl önce bu ülkenin sadece 3 milyar dolar ihracatı vardı. Bunun da büyük çoğunluğu tarım ürünüydü. 2008 sonu itibarıyla ise ihracatımız 132 milyar dolar, bu ihracatın ise çoğunluğunu sanayi ürünleri teşkil ediyor. Avrupa’da satılan her üç televizyondan biri Türk malı. Bu bir başarı hikâyesidir. Bu duruma girişimcilik ruhu sayesinde gelindi.”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin,
“yapamayız” denilen turizmde de dünyada yedinci
sıraya yükseldiğini ancak daha yapacak çok işi olduğunu vurguladı ve sözlerini, “Devletten para istemiyoruz. Sadece bizim rakiplerimizle eşit şartlarda yarışmamızı sağlasın” diyerek tamamladı.
Toplantının ardından Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı İlknur Seyhan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir tespih ve Trabzon
anahtarlığı armağan etti.

AB’ye yönelik taşımalarda
Uygun Fiyatlı Pilot TIR Karnesi
uygulaması başladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), ekonomik kriz nedeniyle
zorlanan uluslararası nakliye sektörünün
maliyetlerinin azaltılması amacıyla,
Avrupa Birliği ile Birliğe sınır ülkeler
arasındaki ikili taşımalarda kullanılmak
üzere Uygun Fiyatlı Pilot TIR Karnesi
uygulamasına başladı.
TOBB’dan yapılan açıklamaya göre,
taşıma maliyetlerinin azaltılmasına
yönelik olarak Uluslararası Karayolu

Taşımacıları Birliği (IRU) nezdinde
yürütülen girişimler sonucunda ilk olarak
Dört Yapraklı TIR Karneleri için hayata
geçirilen uygulamayla, uluslararası taşıma
yapan ﬁrmaların daha etkin hizmet
vermelerinin sağlanması hedeﬂeniyor.
Açıklamada, pilot uygulama sonuçlarının
değerlendirilmesi neticesinde, altı, 14 ve
20 yapraklı TIR karnelerinin de projeye
dâhil edilmesinin mümkün olabileceği
belirtildi.
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