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TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir şehrin 
ekonomisinin birlik ve beraberlik sayesinde ileri gittiğini vurgulayarak 
Antalya’daki bu tabloyu tüm Türkiye’de görmek istediğini söyledi.

“Bir şehrin ekonomisi birlik 
ve beraberlikle ileri gider”

A kdeniz Üniversitesi Manavgat Ticaret ve Sanayi 
Odası Turizm Fakültesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Mü-
nir Karaloğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Antalya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Yardımcısı Mesut Kocagöz, Akdeniz Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat Belediye 
Başkanı Şükrü Sözen ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Ahmet Boztaş’ın katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ma-
navgat’a altıncı gelişi olduğunu söyleyerek, “Çok şükür, 
her gelişimiz hayırlı bir olaya vesile oluyor. Geçen sene 
geldiğimizde, Sayın Bakanımızla birlikte, Manavgat TSO 
Turizm Fakültesi’nin temelini atmıştık. Bu sene de Allah 
nasip etti, yine hep birlikte açıyoruz” dedi. 

“Manavgat TSO, vizyoner adımlar attı”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu bölgenin turizmin 

kalbi ve 250 bin yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en çok 
yatağa sahip bölgesi olduğunu söyledi.

Antalya’ya gelen turistin üçte birini Manavgat’ın ağır-
ladığını anlatan TOBB Başkanı, “Yılda 5 milyar dolar katma 
değer sağlıyor. Yani Manavgat Türkiye’nin cari açığını 5 

milyar dolar azaltıyor. Bu işin okulu yapılacaksa, en önce 
burada olmalı. İşte Manavgat TSO elini taşın altına koydu. 
Manavgat’ın geleceği için çok önemli, çok vizyoner adım-
lar attı. Yıllardır Manavgat’ın beklediği bir işi sonuçlandırdı. 
Öyle bir heyecan ve azimle çalıştılar ki 24 ayda bitme-
si planlanıyordu, 10 ayda işi bitirdiler. Odamızla iftihar 
ediyorum. İnşallah önce Türkiye’nin bir numaralı turizm 
fakültesi olacaklar. Sonra sırada üniversite var. Manavgat 
TSO’ya ve yönetimine güveniyorum. Evellallah bu işin de 
altından kalkacaklar” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Eğitime 
hep birlikte önem veriyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “İşte 
Manavgat’ı dünyanın en iyi turizm hizmetini veren bölge 
haline getirmek için, 5 milyon turisti 15 milyona çıkar-
mak için adım atıyor. Sadece şehrine değil, ülkesinin 
geleceğine de yatırım yapıyor. Manavgat TSO Başkanı 
Ahmet Boztaş kardeşime, yönetimine, Meclisi’ne teşekkür 
ediyorum. Sadece bu hizmet için teşekkür etmiyorum. 
Manavgat TSO’yu akredite yaptı. Beş yıldızlı Oda haline 
getirdi. Manavgat’ı zenginleştirmek için müthiş bir çaba 
ve gayret içinde. Manavgat’ın yerel değerlerini, ekono-
miye kazandırıyor.”

MATSO’ya destekleri ve kazandırdığı eserler için teşek-
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açılışı yapıldı.
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İPA Proje Yürütücüsü Ticaret Borsalarına destek

B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, İPA Proje Yürütücüsü 

Ticaret Borsalarına destek vereceklerini 
söyledi.

kür eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
da “Ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte 
bile hep birlikte eğitime önem veriyoruz. 
Dün Sümer Ezgü Sanat Akademisi’nin açı-
lışını yaptık, bugün turizm fakültesini açı-
yoruz. Antalya ve ilçelerinde açılmaya hazır 
çok sayıda lise var, hepsi değişik dallarda” 
diye konuştu. 

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal 
da eğitimin önemine değinerek, fakültenin 
Manavgat ve Türkiye’ye hayırlı olmasını 
diledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Ahmet Boztaş da Manavgat’a fakülteyi 
kazandırma sürecini anlatarak, 2013 yılının 
eylül ayında bir yönetmelik değişikliği ile 
yola koyulduklarını söyledi. Boztaş, fakül-
tenin yapımında emeği geçen herkese 
teşekkürlerini sundu.

Boztaş, bundan sonraki amaçlarının 
Manavgat’a bir üniversite kazandırmak ol-
duğunu, 10 yılda 25 bin öğrenci getirmeyi 
hedeflediklerini ifade etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sö-
zen ise Türkiye’nin tek yürekle hareket edil-
mesi gereken bir süreçten geçtiğini söyledi. 
Bu yatırımların Manavgat’ta artmasını dile-
yen Sözen, eğitimsiz toplumların yoksullu-
ğa mahkum olduğunu belirtti. 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Ünal da Akdeniz Üniversitesi’nin 21 
fakültede 69 bin öğrenciye eğitim verdiğini, 
açılan yeni fakültenin de bu yıl 100 öğrenci 
ile eğitim öğretime başladığını söyledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, seçimi yeni yapılan sektör meclisleri-
nin başkanlarını makamında kabul etti. 

Hisarcıklıoğlu kabulde, Tekstil Sanayi 
Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 
Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi Baş-
kanı Hakkı Matraş, Konfeksiyon ve Hazır 
Giyim Sanayi Meclisi Başkanı Şeref Fayat, 
Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk, 
Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Başka-
nı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Uluslararası 
Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi Başkanı 

Mithat Yenigün, Karayolu Yolcu Taşıma-
cıları Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 
Orman Ürünleri Meclisi Başkanı Ahmet 
Kahraman ve Turizm Meclisi Başkanı Os-
man Ayık ile görüştü.

TOBB bünyesinde sektörel gelişmeyi 
teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türki-
ye Sektör Meclisleri, TOBB adına sektörle-
ri temsil ederek, gerek sektörlerde ortak 
görüşlerin oluşturulmasına, gerekse özel 
sektör ile yetkili merciler arasında bir 
temas noktası olarak kamu özel sektör iş-
birliğinin geliştirilmesine imkân sağlıyor. 

Hisarcıklıoğlu, sektör meclisi 
başkanlarını kabul etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yö-
netim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, 
Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sedat İşeri, Giresun Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Yanıkoğlu ve beraberindeki heyet Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile 
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı 
(BROP) IPA hakkında görüşmek üzere 
bir araya geldi. 

Toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı’nın Bölgesel Rekabet Ede-
bilirlik Programı (BROP) IPA 1 projesi 
yararlanıcısı olan Ticaret Borsaları, pro-
jelerinin sürdürülebilirliği için mevzuat 
düzenlemeleri ve sağlanacak teşvikler 
için talepte bulundu. Bakan Özlü, söz 
konusu taleplerle ilgili olarak Ticaret Bor-
salarına her türlü desteği sağlayacakları 
konusunda söz verdi.

Toplantıya ayrıca IPA 1 kapsamında 
proje desteği alan, Ordu Arıcılık Araştır-
ma Enstitüsü, Tokat Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifi ve Bayburt İl Özel İdare-
si yetkilileri de hazır bulundu.
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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinde 
büyük bir yükü üstlendi. Şimdi ülkemizin zenginleşmesi yolunda da çok büyük bir yükü 
üstleniyor. Bütün teşvik ve destekleri sonuna kadar hak ediyor” dedi.

Gaziantep 
Sanayi Odası’nın 

organizasyonuna 
Başbakan 
Yardımcısı 

Mehmet Şimşek 
ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci 
de katıldı.

G aziantep’in Yıldızları Ödül Töreni, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci, Oda ve Borsa başkanları ve üyelerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuş-
mada Gaziantep’in vatanperverliğini 15 Temmuz hain 
FETÖ darbe girişiminde bir kez daha gösterdiğini söy-
ledi. Hisarcıklıoğlu, “Devletimizin şehit aileleri için açtığı 
yardım kampanyasına en yüksek katkıyı camiamız yaptı. 
Camia olarak kampanyaya toplam 56 milyon lira bağış 
yaptık. Bu bağışın 21 milyon lirasını da Gaziantep Sanayi 
Odamızın üyeleri yaptı” ifadesini kullandı. 

“Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır” sözü-
ne işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, marka şehir 
olmanın yolunun buradan geçtiğini bildirdi. Gaziantep 
6,5 milyar dolar ihracat yapan bir cazibe merkezi olduy-
sa, bu coğrafyanın marka şehirlerinden biri olduysa; 
buradaki birlik ve beraberlik sayesinde olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’ye örnek tablo: Buradaki 
Gaziantep ruhu” dedi.

“Gaziantep’in başarısını
Türkiye örnek almalı”

İşyeri sayısı yüzde 72 arttı
Küresel krizden bu yana; sadece son 7 yılda Gazian-

tep’in önemli başarılara imza attığını belirten Hisarcık-
lıoğlu, Türkiye genelinde işyeri sayısı yüzde 45 artarken, 
Gaziantep’de yüzde 72 arttığını bildirdi. TOBB Başkanı 
Türkiye genelinde istidam yüzde 57 artarken Gazian-
tep’de yüzde 94 arttığını, ihracat yüzde 41 artarken 
Gaziantep’de yüzde 119 arttığını kaydetti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Gazian-
tep neye rağmen yaptı bunları? Bir taraftan küresel kriz. 
Bir taraftan komşu ülkelerde savaşlar var, ihracat yolları 
tıkanıyor. Diğer taraftan da Gaziantep 320 bin mülteciyi 
misafir ediyor. 27 AB ülkesindeki toplam mültecilerin 3 
katına ev sahipliği yapıyor. Çok açık söylüyorum, dün-
yada Gaziantep’ten başka bunu başarabilecek başka 
bir şehir yok. 

O yüzden bütün teşvik ve destekleri sonuna kadar 
hak ediyor. Gaziantep Türkiye’nin kurtuluş mücadelesin-
de büyük bir yükü üstlendi. Şimdi ülkemizin zenginleş-
me yolunda da çok büyük bir yükü üstleniyor.”

 İş dünyasının sıkıntılarından da söz eden TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Özellikle son dönemde yaşadığımız 
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olaylar ekonomiye olumsuz yan-
sıdı. Ama inşallah en kötüsünü 
geride bıraktık. Bu dönemde hü-
kümetimiz özel sektörün önünü 
açmak için çok önemli hamleler 
yaptı. Bunu da müthiş bir anla-
yışla, özel sektörle istişare ederek 
yaptı. Son EKK kararlarında çok 
önemli maddeler var. Özellikle 
yatırımların, finansmanın, istih-
damın ve ihracatın desteklen-
mesi ile ilgili devrim niteliğinde 
kararlar alındı.

Taleplerimizi dikkate alarak ha-
yata geçirdikleri bu reformlar için 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanımız olmak üzere, Eko-
nomiden Sorumlu Başbakan Yar-
dımcımıza, Bakanımıza ve hükü-
metimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Elektronik belge 
Bundan sonra Oda’dan alı-

nacak her hizmeti, her belgeyi 
telefon ekranından yapmanın 
mümkün olduğunu belir ten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tele-
fondan belgeyi isteyeceksin. İster-
sen elektronik imzalı olarak sana 
gönderilecek, İstersen ıslak imzalı 
olarak ayağına gelecek. İstersen 
senin adına kamu kurumlarına 
doğrudan gönderilecek. Şubat-
ta bu sisteme geçiyoruz. Bunun 
müjdesini de veriyorum” dedi.

Ucuz kredi fırsatı 
Oda ve Borsaların ne iş yap-

tığına ilişkin sorularla karşılaş-
tıklarına değinen TOBB Başkanı 
şunları söyledi: “Oda-Borsa ne iş 
yapar diyorlar. Ucuz kredi sağlı-
yor. Nitelikli eleman yetiştiriyor. 
İstihdam üzerindeki maliyetini 
azaltıyor. Hizmeti ayağına ge-
tiriyor. Daha ne yapsın. Bu işte 
para yok pul yok. Alma yok – hep 
cepten verme. Daha canını mı 
versin? Türkiye’nin geleceğinden 
umutluyum. Türkiye’nin petrolü, 
doğalgazı yok. Girişimci ruh var. 
Devletten isteğimiz reformlar-
la önümüzü açsın. Biz de özel 
sektör olarak üzerimize düşeni 
fazlasıyla yaparız.”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep 

Ticaret Odası (GTO) yeni yönetim kuruluna 
“hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Birlik ve 
beraberliğin olduğu yerde başarının gelece-
ğini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
şehrin müteşebbis ruha, çalışkan bir insan 
kaynağına sahip olduğunu söyledi. Hisar-
cıklıoğlu, Hıdıroğlu ve yönetim kurulunun 
Gaziantep için güzel çalışmalar yapacağına 
inandığını söyledi. 

Gaziantep’in en önemli özelliğini birlik ve 
beraberlik olarak gösteren Hisarcıklıoğlu, “Bu 
birlikteliği muhafaza etmek lazım. Bu birlikte-
likle Gaziantep’i, Gaziantep yapabiliriz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, “Birlikte rahmet ve bereket, 
ayrılıkta azap vardır” sözünü hatırlatarak, bir-
likte hareket etme kültürünün öğrenilmesi 
gerektiğine dikkat çekti.

Oda seçiminin geride kaldığını hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Bu makamlarda, mevkilerde 
para da pul da yoktur, haberiniz olsun. Bu iş 
fedakarlık ister; işinizden, ailenizden, akra-
banızdan fedakarlık ister. Bu işin güzel olan 

tarafı ise insanlara faydalı olmaktır. Allah size 
bu fırsatı verdi, bunu iyi değerlendirin. Sizin 
tek göreviniz üyelerinize daha çok para ka-
zandırmak için çalışmaktır” şeklinde konuştu.

“Aramıza fitne sokmayalım”
Gaziantep’teki birlikteliğin çok önemli oldu-

ğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu birlikteliğe 
nazar değmesin. Aramıza fitne sokmayalım, fit-
ne boşa kürek çektirir, kimseye fayda sağlamaz. 
Hepimiz insanız, hepimizin eksiği var, hatasız 
olan bir Allah’tır. Negatif düşünmeyi bırakma-
lıyız, hele liderlik edenlerin kesinlikle negatif 
bakmaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hı-
dıroğlu da birlik ve beraberliğe önem veren 
bir ekiple göreve geldiklerini belirterek, “Birlik 
ve beraberlikle şehrimize ve üyelerimize ve 
vatanımıza hizmet edeceğiz” dedi.

Gaziantep’teki kurum ve kuruluşlarla işbirli-
ği içerisinde olacaklarını ifade eden Hıdıroğlu, 
Gaziantep’in girişimci insanlarıyla bir araya 
gelip yeni çalışmalara imza atmak istediklerini 
dile getirdi.

Ç alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Meh-
met Müezzinoğlu ve Türkiye-AB Karma 

İstişare Komitesi (KİK) üyeleri, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi 
Bayraktar’ın ev sahipliğinde TZOB Otel’de bir 
araya geldi. Toplantıya Bakan Müezzinoğ-
lu’nun yanında Türkiye-AB KİK üyeleri TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, TİSK Yönetim Kurulu Baş-

kanı Kudret Önen, Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk, Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay katıldı. 

KİK üyeliğinden ayrılan TİSK Yönetim Kurulu 
eski Başkanı Yağız Eyüpoğlu’na da bir plaket 
verildi.

AB KİK üyeleri, Bakan 
Müezzinoğlu ile 
TZOB’ta biraraya geldi

Gaziantep Ticaret Odası’na ziyaretGaziantep Ticaret Odası’na ziyaret
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Diyarbakır ziyaretinde, Oda ve Borsa 
başkanları ile birlikte kent merkezinde çay içip simit yerken, kendisiyle sohbet 
eden vatandaşlara da moral dağıttı. Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik olduğu 
takdirde her türlü sorunun aşılacağını, ekonominin de güç kazanacağını anlattı. 

TOBB ULUSAL

Hisarcıklıoğlu sıkıntıları 
dinledi ve moral verdi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Ticaret Bor-
sası’nda, Borsa Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri 

ve Diyarbakır İl Kadın Girişimcileri ile bir araya gelerek 
istişare toplantısı düzenledi. Hisarcıklıoğlu toplantıda, 
iş dünyasının temsilcilerinden talepleri ve çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. Zenginliğin olması için ticaretin 
büyümesi, ticaret için de huzurun var olması gerektiği-
nin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Diyarbakırlı kardeşlerimi 
kutluyorum. Ülkenin birliği ve beraberliği noktasında 
her zaman önemli rol oynadılar. Birbirimizi seveceğiz. 
Birbirimizi seversek, inanın Allah da onun bereketini 
bizlere verecektir” dedi. 

İş dünyası temsilcilerinin ekonomiyle ilgili sıkıntı-
larını dinleyen TOBB Başkanı, ekonomideki sıkıntıların 
yalnız Diyarbakır’a hatta Türkiye’ye özgü olmadığını 
bütün dünyada büyümenin düşük olduğunu ve sı-
kıntılar yaşandığını söyledi. 2009’dan bu yana dünya 

ekonomisinde daralma görüldüğünü belirten Hi-
sarcıklıoğlu bütün mücadelenin büyüme oranlarını 
yükseltmek üzerine olduğundan söz etti. Ticareti 
artırabilmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
veren Hisarcıklıoğlu Kredi Garanti Fonu üzerinden 
finansmana ulaşabilmek için oluşturulan imkânlardan 
ve yerli malına fiyat avantajına kadar birçok uygulama 
hakkında da bilgi verdi. 

Kadın girişimcilere destek
Toplantıda, kadın girişimcilerin destek talebinde 

bulunduğu Hisarcıklıoğlu, bu konuda önemli mekaniz-
malar olduğunu belirterek, kadın girişimcilerin önünün 
açılması gerektiğini vurguladı. TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun çalışmalarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu 
konuda ortaya konan mayanın tuttuğunu ifade etti.

Toplantıda  konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Baş-
kanı Engin Yeşil de TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na “Dün 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Diyarbakır Ticaret 
Borsası’nda, Borsa 

Yönetim Kurulu 
Meclis üyeleri 
ve Diyarbakır 

İl Kadın 
Girişimcileri ile 
bir araya geldi.
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T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu Diyarbakır programı kapsamında 

Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 
Oda Başkanı Ahmet Sayar ile Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyelerinin konuğu olan 
Hisarcıklıoğlu ekonomiye ilişkin görüş 
alışverişinde bulundu. Diyarbakır Ticaret 
Borsası Başkanı Engin Yeşil, Milletvekili 
Ebubekir Bal ve eski Bakan Kudbettin 
Arzu ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Arif Parmaksız da ziyarete katılan 
isimler arasında yer aldı. 

Ziyarette birlik ve beraberlik mesajı 
veren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, “Birbirimizi seversek, bir ve beraber 
olursak güçlü oluruz. Huzuru sağladı-
ğımız sürece de ticaret artar, zenginlik 
gelir” dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Ahmet Sayar ise kentin kalkınması 
ile ilgili verdiği destek ve ilgi için Hisarcık-
lıoğlu’na teşekkür ederken, 8 bin üyeye 
sahip olduklarını belirtti ve faaliyetlerine 
ilişkin detaylı bilgiler verdi. 

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Diyarbakır 

Bağlar TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni de 
ziyaret etti. 

Burada öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinleyen 
Hisarcıklıoğlu ve Bakan Özhaseki, öğrencilere kitap hedi-
ye etti, ziyaret sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

“Huzuru sağladığımız 
sürece ticaret artar 
zenginlik gelir”

Diyarbakır TOBB Ferdi Yiğit Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret

olduğu gibi bugün de halkın 
içinde vatandaşlarımızı ve biz-
leri dinliyorsunuz. Kentimize 
göstermiş olduğunuz büyük 
önemden dolayı sizlere teşek-
kür ediyorum” diyerek  Diyarba-
kır Ticaret Borsası’nın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Lisanslı depoculuk ve 
OSB'nin durumu

DTB Başkanı Engin Yeşil, daha 
sonra Diyarbakır Ticaret Borsa-
sı tarafından tamamlanan ve 
devam etmekte olan Hububat 
Laboratuvarı Geliştirme projesi, 
Lisanslı Depoculuk Projesi, To-
hum Sertifikasyonu Laboratuvarı 
ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nin son durumu 
hakkında bilgi verdi.

DTB Meclis Başkanı Ahmet 
Ay ise Borsa yönetim ve idari 
konularında TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu’na bilgi vererek bun-
dan sonraki süreçte de TOBB’un 
destekleri ile Diyarbakır iline ve 
üyelerimize aynı kararlılık ile hiz-
met vermeye devam edecekle-
rini söyledi.

TOBB Diyarbakır il Kadın gi-
rişimciler Kurulu Başkanı Hatice 
Akyıl ise kadın girişimcilerin daha 
fazla teşvik edilmesini isterken, 
yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

 
Hisarcıklıoğlu 
Diyarbakırlıları dinledi 

Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Arif Parmaksız, Di-
yarbakır Ticaret Borsası Başkanı 
Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet 
Sayar ile birlikte Diyarbakır’da va-
tandaşlarla da bir araya gelerek 
sorunları dinledi.

Kent Merkezinde bulunan 
tarihi Ulu Cami önünde vatan-
daşlarla simit yiyip, çay içen TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Diyarbakırlıların yüreğine gü-
veniyorum. Kamu ve özel sektör 
işbirliği ile her şeyin üstesinden 
gelinecektir. Bunu en kısa sürede 
başaracağız” diye konuştu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre ve 

Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte 
Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesini yeniden inşa 
edecek büyük projenin temel atma törenine 
katıldı. 

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu kadim şehir Diyarbakır’da bulun-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
“Bizi bölemeyeceklerine, ayıramayacaklarına 
tüm cihan şahit olsun istedik” ifadesini kullandı.

Birileri ülkede nefret tohumları ekerken, bazı 
kesimlerin de 100 yıl önce bozulan planlarını 
diriltmek istediğini işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
şöyle devam etti:

“Ama biz bu milletin her ferdine en çok da 
Diyarbakırlıların yüreğine güveniyoruz. Kork-
muyoruz, korkmayacağız, bir adım bile geri 
adım atamayacağız. Bizi parçalamaya çalıştılar, 

çalışacaklar ama biz de hep birlikte ülkemizi 
birleştirmeye çalışacağız. Allah’a çok şükür ki 
Sur’u yaşanmaz hale getirenler, çukurlar kazan-
lar karşılarında çok kararlı bir millet ve devlet 
gördüler. Onları burada barındırmadınız, Allah 
hepinizden razı olsun. Şimdi sıra Diyarbakır'ı 
yeniden imar etmekte. Kamu özel sektör işbir-
liği ile bunu en kısa sürede başaracağız.”

Sur’un yeniden inşaası 
için temel atıldı
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsalarımız İŞKUR hizmet noktaları haline 
gelecek. Oda ve Borsalarımızda İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları görev yapacak. 
Böylece hizmeti işverenin ve işsizin ayağına götürmüş olacağız” diye konuştu.

TOBB ULUSAL

Oda ve Borsalar, İŞKUR 
hizmet noktası olacak

olumlu işler yapmak ve Türkiye ekonomisinin sağlamlığını 
hem insanımıza göstermek, hem de dünyaya tanıtmak, 
çok daha önemli hale geldi” dedi.

Bu kapsamda, ilk olarak faiz baskısı altında ezilen KO-
Bİ’lere ucuz finansmanın önünü açtıklarını ve TOBB Nefes 
Kredisi’ni başlattıklarını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, yıllık yüzde 9,90 faiz 
oranı ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacına nefes olduklarının 
altını çizdi.

“İşgücü piyasası için el ele verildi”
Yine 2016’yı bitirmeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ve İŞKUR ile birlikte “Mesleki Eğitim ve İstih-
dam Seferberliği” başlattıklarını kaydeden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bu seferberlik, Türkiye’de kamu ile özel 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

devletin istihdam 
konusunda çok 

önemli destekleri 
yürürlüğe 

soktuğunu 
vurgulayarak 

bütün şirketleri 
bu fırsattan 

yararlanmaya 
çağırdı. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) arasında 
Odalarda ve Borsalarda kurulacak İŞKUR Hizmet 

Noktası protokolü Ankara’da imzalandı. 
İmza törenine, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, 
İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan ve 81 ilin İŞKUR 
müdürü katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törenin açışında yaptığı 
konuşmaya geçmişten bu yana özel sektöre verdiği des-
tekten dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’na teşekkür ederek başladı. Ekonomiyi nor-
malleştirme ve somut adımlar atma zamanının geldiğini 
söyleyen TOBB Başkanı, “Özellikle de böyle bir dönemde 
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sektör arasında gerçekleşen en büyük ortak 
çalışma girişimidir. Bu zamana kadar sadece 
bir projede olan işbirliğimizi, işgücü piya-
sasının tamamını kapsama alacak şekilde 
genişlettik. 81 ildeki Oda-Borsalarımız ve 
İŞKUR İl Müdürlüklerimiz hızla birlikte çalış-
maya başladılar. Nitelikli eleman ihtiyacın-
daki şirketlerimizle iş arayan kardeşlerimizi 
bir araya getirdiler. Oda-Borsalarımız İŞKUR 
İl Müdürlüğü oldu, İŞKUR İl Müdürlükleri 
Oda-Borsalarımız oldu. İşgücü piyasası için 
el ele, omuz omuza çalışmaya başladı” dedi.

 
Yeni bir atılım hamlesi 

Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı, TOBB ve İŞKUR olarak Türkiye ekono-
misinin istihdam dostu büyümesini daha da 
güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi başlat-
tıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
artık Oda ve Borsaların, 81 il ve 160 ilçede, 
İŞKUR faaliyetleri hakkında da işverenleri 
bilgilendireceğini ve tanıtacağını ifade etti. 

“Oda ve Borsalarımız İŞKUR hizmet nok-
taları haline gelecek. Oda ve Borsalarımızda 
İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları görev 
yapacak. Böylece hizmeti işverenin ve işsizin 
ayağına götürmüş olacağız. Ankara’dan ve 
merkezden çare arama dönemi kapanacak, 
yerelden çözümler hız kazanacak” diyen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, imzalayacakları 
protokolün bu konuya ilişkin olduğunu an-
lattı. TOBB Başkanı, “SGK İl Müdürlerimizden 
de bir ricam var. İş dünyasına, KOBİ’lerimize 
istihdam teşvikleri konusunda rehber olun. 
Yararlanabilecekleri halde yararlanmadıkları 
istihdam teşviklerinde onlara yol gösterin. 
Böylelikle bakanlığımızın tasarladığı politi-
kalar amacına ulaşmış olsun, iş dünyasının 
yarasına merhem olsun” diye konuştu.

 
“Türkiye’nin geleceğine 
sen de bir istihdam sağla” 

İş dünyası olarak istihdamdaki sıkıntıları 
hem Başbakana hem de Bakana ilettiklerini 
bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hükü-
metin de iş dünyasından gelen sıkıntıları ve 
çözüm önerilerini hızla hayata geçirdiğine 
dikkat çekti. 

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bakın 
Başbakanımız 2 Aralık’taki EKK’da açıkladı. 
İstihdam için 3 müjde verdi. Aralık 2016 ve 
Ocak-Şubat 2017 aylarında ödenmesi gere-
ken SGK primleri faizsiz olarak Ekim-Kasım-A-
ralık 2017’ye ötelenecek. Orta ve yüksek tek-
nolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak 

T ürkiye Ulaştırma ve Lojistik 
Meclisi Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Koordinas-
yon toplantısının altıncısı gerçek-
leştirildi.  Kamu ve özel sektör tem-
silcilerinin üst düzeyde geniş kalımı 
ile düzenlenen koordinasyon top-
lantısı TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Halim Mete ve Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Şaban Atlas’ın başkanlığında yapıldı.
Konuşmasında özel sektörün kamu ile istişare etmesinin önemine vurgu yapan 

Halim Mete, lojistik, enerji, iletişim ve yazılımın, ülkelerin ekonomileri için çok önemli 
olduğunu, lojistiğin ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak lojistiğe katkı veriyor olmanın Birliğimiz 
için bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Mete, TOBB tarafından yapılan gümrük 
kapılarının modernizasyonunun Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyaya örnek 
proje olarak gösterildiği bilgisini verdi. 

Günümüzde endüstri 4.0 süreci ile üretimde yeni bir döneme geçildiğini, geleceğin 
dünyasını bilgi tabanlı ekonomiye dayalı ülkelerin kuracağını belirten Halim Mete, 
lojistik sektörünün bu sürece hızla adapte olması gerektiğini ifade etti.  

“Lojistik sektörü endüstri 4.0’a adapte olmalı”

işverenlere bir yıl boyunca asgari ücretin 
yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25’i kadar destek 
verilecek. Başta İşbaşı Eğitim Programı olmak 
üzere İŞKUR programları ile 500 bin kişi özel 
sektörde istihdam edilecek.

 Şimdi iş dünyası olarak bizim üzerimize 
düşen nedir? Ülkemizin geleceğine daha 
çok yatırım yapmaktır. Burada tüm iş dün-
yasına sesleniyorum. Devletimiz, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız İŞKUR ve 
SGK, özel sektöre bu kadar destek verirken, 
özel sektörün önünü açarken, biz de elimizi 
taşın altına koyalım. Ve buradan iş dünyasına, 
üyelerimize bir çağrı da bulunuyorum. ‘Türki-
ye’nin geleceğine sen de bir istihdam sağla’ 
diyorum. Bunu da imkânın ölçüsünde sağla. 
İmkânın kısıtlıysa 1 istihdam sağla, imkânın 
varsa 10 istihdam, 100 istihdam sağla.

İŞKUR işe alacağı kişinin maaşını ödü-
yor, sigortasını yapıyor. Sana hiçbir maliyeti 
yok. Gel, işsiz bir kardeşime istihdam sağla, 
ekmeğini paylaş onunla. Program sonunda 
bu kişiyi istihdam etmeye devam edersen, 
SGK işveren payını İŞKUR ödüyor yine. Yani 
İŞKUR, senin istihdam üzerindeki yükünü 
azaltıyor. Bakın babanın oğluna yapmaya-
cağını İŞKUR, özel sektörümüze yapıyor. Bize 
de bundan yararlanmak düşer. 

Şimdi üyelerimize, KOBİ’lerimize diyo-
rum ki; hangi tür çalışana ihtiyacın varsa, gel 
üye olduğun Oda-Borsadaki İŞKUR Hizmet 

Noktası’na ihtiyacını söyle. Gerisini merak 
etme. Biz ihtiyacın olan nitelikli elemanı bu-
lup sana getireceğiz.”

Bakan Müezzinoğlu’ndan çağrı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh-

met Müezzinoğlu ise konuşmasında, işsiz-
likle mücadelede işverenlerin artı istihda-
mının büyük öneme sahip olduğunu ifade 
ederek, özellikle üniversiteden yeni mezun 
olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl 
boyunca bu çalışanların ücretinin yüzde 
50’sini destekleyeceklerini vurguladı. Tür-
kiye’de her yaştan 1 milyon 250 bin gencin 
istihdam beklediğini anlatan Müezzinoğlu, 
şöyle konuştu: “Ülkenin dinamiklerini çok 
daha güçlü hale getiremezsek kendimi-
zi de güvene almış olamayız. O nedenle 
çok daha güçlü dinamikler için daha cesur, 
daha özgüvenli adımlar atmalıyız. TOBB 
Başkanımızın dediği gibi bu millete inan ve 
güvenen mutlaka kazanır.”

İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet 
Ali Özkan da işsizlik dünyanın en önemli 
sorunlarından biri olduğunu, bu sorunun 
çözümünün toplumun her kesimin iş birli-
ğiyle sağlanabileceğini kaydetti. İmzalanan 
protokol ile istihdam artışını hedeflediklerine 
işaret eden Özkan, TOBB ile iş birliği kap-
samında 252 noktada hizmeti vatandaşın 
ayağına götüreceklerini bildirdi.
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TOBB, 600 milyon Euro’luk Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü 
(CERN) Projesi’nde Türk firmalarının pay alması için öncü oldu. 
Üç firma dört ihaleyi kazanarak, 400 bin Euro iş hacmine ulaştı.

TOBB ULUSAL

Türk firmalarının CERN’deki 
iş hacmi 400 bin Euro’ya ulaştı

T ürkiye’nin 2016 Mayıs ayında CERN’e 
ortak üye olmasının ardından, Türk 
firmalarının bu pazardan daha fazla 

pay alabilmesi için CERN’e üye ülkelerin sa-
nayi ve endüstri firmalarının ihale süreçlerine 
katılımda koordinasyonu sağlamak üzere 
TOBB bünyesinde kurulan Sanayi İrtibat Ofisi 
aracılığıyla ihalelere katılan üç Türk firması, 
dört ihaleyi kazandı.

Aldığı ilk ihale ile CERN’e adım atan 
Ankara merkezli Dora Makina, bu ihaleyi 
takiben aldığı bir ihale ve altı ayrı özel si-
parişle CERN de tanınan bir marka oldu. 
Halihazırda, İstanbul ve Kayseri’den iki firma 
ise kazandıkları ihalelerde öngörülen pro-

totiplerin üretimini yürütüyor. Bu ihaleler 
sonucunda Türk firmalarının CERN’deki iş 
hacmi 400 bin Euro’ya çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir yıldan 
kısa bir sürede CERN uzmanlarının da katıldığı 
birçok etkinlik ile Türk firmalarının bilgilendi-
rildiğini vurgulayarak, bundan sonraki süreçte 
daha çok firmanın ihalelere başvurarak, ihale 
kazanacağını umut ettiklerini söyledi.

Yeni fırsatlar açıldı
CERN’in yaklaşık 600 milyon dolarlık 

yıllık mal alımı gerçekleştirdiğini ve Türki-
ye’nin CERN’e ortak olmasıyla sanayicilere 
yeni fırsatlar açıldığını ifade eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye buraya 
para koyuyor. 40 ülkeden toplanan para 
buraya yatırılıyor. Bize de bir fırsat açıldı. 

Diyorlar ki 600 milyon dolarlık pazardan 
pay alabilirsiniz. Sanayicilere söylüyorum, 
CERN’e iş yapmak demek, müthiş bir itibar 
demek. Burada müthiş bir fırsat var” dedi.

2016 yılında 12 şehirde düzenlediği 19 
etkinlik ile CERN’deki Hızlandırıcı Teknoloji-
leri, iş, staj ve kariyer fırsatlarının tanıtımını 
gerçekleştiren TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofi-
si, CERN ihalelerini, binin üzerindeki takipçi 
networküne ve Sanayi Veri Tabanındaki 6 
binden fazla firmaya duyurdu. Bu duyuru-
lar sayesinde ihalelere başvuru yapan 120 
firmanın 27’sinden CERN tarafından teklif 
istendi. CERN tarafından proje büyüklük 
sınıflaması kapsamında 50 bin ile 200 bin 
İşviçre Frangı arasında değeri olan ihalelerde 
teklif istenen 16 Türk firmasından üçü, dört 
ihaleyi kazandı. Ayrıca, teklif verilen 12 proje-
nin de değerlendirme süreci devam ediyor.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 

Özhaseki, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, 
Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. 

Görüşmede TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan Özhaseki, 
Cizre’nin ekonomik sıkıntılarını dinledi. 

Cizre Ticaret ve Sanayi 
Odası’na ziyaret

Ç eşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a giden TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 

ile birlikte Cizre’de TOKİ tarafından terör mağdurları için yapımı süren 
konutları ve Dicle Nehri kıyısındaki park çalışmalarını inceledi.  Dicle 
Nehri rekreasyon alanını gezen Bakan Özhaseki, burada yaptığı açıkla-
mada, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde başladıkları çalışmalara Cizre ilçesinde 
devam ettiklerini söyledi. 

Cizre’de temel atma töreni yapıldığını hatırlatan Bakan Özhaseki, 
ilçede büyük bir park alanının yapımı ile Dicle Nehri'nin ıslah edilmesi 
için çalışmalara başladıklarını da aktardı. Daha sonra TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve Bakan Özhaseki, Sur Dibi Aile Parkı’nın açılışını yaptı.

Hisarcıklıoğlu, Cizre’de TOKİ konutlarını inceledi






