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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

“Salihli, bayrağı daha
yukarılara taşıyacak”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz Ağustos
ayında vefat eden Talat Zurnacı için ailesi ve Salihli
Ticaret ve Sanayi Odası’na taziye ziyaretinde bulundu.

T

ürkiye’deki sanayici ve işadamlarının çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcülüğü’nü de yürütmüş olan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın merhum başkanı Talat Zurnacı için taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Talat Zurnacı’nın gerek kişilik, gerekse de sanayici kimliğiyle örnek bir insan oldu-

Hisarcıklıoğlu Salihli TSO’yu ziyaret etti
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret
ederek yeni göreve gelen Salihli TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Özbaş ve Yönetim
Kurulu’na “hayırlı olsun” temennisinde
bulundu. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Amaç bayrağı daha yukarılara taşımak.
Bütün hedefimiz bu. Bir başarı oluyorsa hep
beraber oluyor. Eğer aile içinde huzur varsa,
başarı kendiliğinden geliyor. Bir söz var,
‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap
vardır’ diye. Bu konuda herkesin katkısı
gerekir."
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
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Kurulu Başkanı Ahmet Özbaş da rahmetle
andığı Salihli TSO eski başkanı Talat
Zurnacı’nın bir sözünü anımsatarak şöyle
konuştu:
“Rahmetli Başkanımızın bir sözü vardı.
Bir duvar ne kadar sert olursa olsun, bir çivi o
duvara milim milim de olsa girecek derdi.
Sevgili başkanımız duvara çiviyi çaktı.
Çakmakla kalmadı o duvara çiviyi çakmasını
da öğretti. Biz de onun bıraktığı çizgide o
çivilerin sayısını inşallah artıracağız.”
Konuşmaların ardından TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Özbaş’a içinde badem şekerleri
bulunan bir şeker kutusu hediye etti.

ğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Acımız büyük.
Derleyici, toparlayıcı bir kişilikti. Adeta şemsiye görevi görüyordu. Salihli’de ve Manisa’da olduğu kadar kendisinden Ankara’da da istifade ediyorduk.
Ama herkes bir gün ölecek. Dünyada topluma hayırlı işler yapmak, bırakılabilecek en büyük miras. Talat Zurnacı bunu yaptı” ifadesini kullandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Salihli’de ayrıca
merhum Talat Zurnacı’nın eşi Seçil Zurnacı ve babası Celal Zurnacı’ya da taziye ziyaretinde bulundu.

