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Oda/borsalar
cazibe merkezi oldu
TOBB’a bağlı 365 oda/borsadaki seçimlerin ardından
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimlerini tamamlayan oda/borsaların
yeni yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek, başarılı çalışmalarının
yeni dönemde de devamını temenni etti.
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T

ürk iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) bağlı oda/borsaların Mayıs 2013’te başlayan seçimleri haziran ayının sonunda tamamlandı. Milletvekilliği seçiminden sonra Türkiye’nin en büyük seçimi olan
TOBB’da, oda/borsa seçimlerinde 213 mevcut yönetim kurulu başkanına güvenoyu çıkarken, oda/borsa yönetim kurulu başkanlığı için
aday olup kazanamayan eski başkanların sayısı 152’yle sınırlı kaldı.
Türkiye genelinde TOBB’a bağlı 365 oda/borsada haziran
ayında sonuçlanan seçimler tam bir demokrasi örneği oluşturdu.
Türkiye’nin dört bir yanındaki bir milyonu aşkın tüccar ve sanayiciyi ilgilendiren meslek odası seçimlerinde yönetim kurullarının
yarıdan fazlası değişti.
Katılımım %80-90’lara ulaşarak rekor kırdığı seçimlerde,

m TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
yeni dönem oda/
borsa başkanları
ve yönetim kurulu
üyeleriyle.

Türkiye’nin en büyük odalarından İstanbul
Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası
(İTO) başta olmak üzere birçok oda/borsada
yönetim kuruluna yeni isimler girdi. Bu oranın yüksekliği de yönetimlerde “kan değişimi” olarak yorumlanırken özellikle İSO’daki
yenilik dikkat çekti.
Seçimleri değerlendiren TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB tarihinin en
demokratik seçimlerinden birini yaşadıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, seçime giren başkanların çok büyük bir bölümünün yeniden
seçildiğini ifade etti.
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ZAMAN BİRLİK İÇİNDE
ÇALIŞMA ZAMANIDIR
Seçimler sürerken ve seçimler sonrasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimlerini tamamlayan oda/
borsaların, yeni dönem yönetim kurulu
üyelerini makamında kabul etti. Oda/borsaların bir anlamda yönetim kurullarıyla
tanışma niteliği taşıyan bu ziyaretlerde
konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
oda/borsa seçimlerinin geride kalması gerektiğini anımsatarak, “Zaman, birlik zamanıdır, birlikte hizmet zamanıdır” dedi.
Artık asla eski zihinsel zincirlere teslim olamayacaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “En iyisi, en güzeli neyse bu ülkede artık o olacak. Eskiden başka ülkelere
bakıp imrenirdik, şimdi imrenilen bir ülke
haline geldik. Oda/borsalarımız tüm çevre
coğrafyamızda rol model oldu. Bunu yaparken de asla değerlerimizi kaybetmedik.
Asla kendi kültürümüze sırtımızı dönmedik. O değerlerin ışığında en çağdaş şekilde hareket ettik” ifadesini kullandı.
İstişareye her zaman önem verdiklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, gönülleri
ve akılları farklı seslere farklı düşüncelere
açtıklarına dikkat çekti.
Hisarcıklıoğlu, “Yurt dışında ‘Ülkenizde özel sektörün gelişmesini istiyorsanız,
sermayenin tabana yayılmasını istiyorsanız, toplumun demokratikleşmesini is10
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“ODA/BORSALAR, ÜLKEMİZDEKİ,
YERLİ-YABANCI, KÜÇÜK-BÜYÜK TÜM
GİRİŞİMCİLERİ, TÜCCARLARI, SANAYİCİLERİ,
TURİZMCİLERİ VE MÜTEAHHİTLERİ TEMSİL
ETME YETKİSİNE SAHİP TEK TEŞKİLATTIR”
M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU | TOBB Başkanı

tiyorsanız, işte örnek orada, Türkiye’dekine benzer bir oda/
borsa yapısı kurun’ diyorlar” diye konuştu.
BAŞARIYA ULAŞTIRACAK ESAS GÜÇ BİRLİK OLMAKTIR
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB camiasının,
özel sektörün birlikten doğan gücü olduğunu belirterek, “Hem
Türkiye’ye hem de dünyaya örnek olan bu geleneğimiz sayesinde, bugün OECD tarafından komşu coğrafyamızdaki tüm
ülkelere bizim oda/borsa yapımız örnek gösteriliyor” dedi.
Gelecek nesillerin gurur duyacağı bir ülke bırakmak için el
ele gayret göstermeye, bu ülkenin sorumluluğunu taşımak için
birbirlerine omuz vermeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Yarın bugünden daha fazla zengin olmak istiyorsak, yarın
bugünden daha gelişmiş olmak istiyorsak, daha adil paylaşan,
daha özgür, daha demokratik, daha mutlu olmak istiyorsak,
birbirimize kenetlenelim. Zira bu seçimler ne ilktir ne de son
olacak. Bizi başarıya ulaştıracak esas güç, birlik olmamızdır.
Ben sizlere ve bu büyük camianın başarı inancına ve azmine
inanıyorum. Sizlerle birlikte omuz omuza çalışmaktan dolayı
büyük bir gurur duyuyorum.”

