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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya’nın sadece 
Türkiye’ye değil ekonomisi ve şehirciliği ile dünyaya örnek bir şehir olduğunu, dünya 
ekonomisinin en önemli 500 şehrinden biri olarak listede yerini aldığını söyledi.

TOBB ULUSAL

“Konya, sadece Türkiye'ye 
değil dünyaya da örnek oldu”

K onya Ekonomi Ödülleri Töreni, Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu’nun katılımıyla Konya Ticaret Odası’nda yapıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törene katılan Bakan 

Tüfenkci’ye teşekkür ederek, “Camiamızın içinden bir 
bakan. Hepimizden daha çok ev sahibi. Göreve geldi-
ğinden bu yana camiamızın abisi oldu. Peygamberimizin 
istişare sünneti bakanımızın karakterine aynen oturmuş 
durumda. Her işi camiamızla istişare ediyor. Taleplerimiz 
doğrultusunda hayata geçirilen reformların en büyük 
mimarlarından biri. Her derdimizi, sıkıntımızı kendi işi 
gibi takip ediyor” dedi. 

Ödül alacak firmaları kutlayan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Konya iş camiasının tamamını tebrik ediyorum. 
Müthiş bir işi başardılar. 20 yıl önce Konya, “Türkiye’nin 
buğday ambarı” diye bilinirdi. Tarım şehriydi. Sadece 

20-30 yılda buğday ambarı Konya’yı modern tarımın ve 
tohumculuğun merkezi yaptınız. Türkiye’nin en büyük 
ticaret şehirlerinden biri yaptınız. 1,3 milyar dolar ihracat 
yapan sanayi şehri yaptınız. 2,5 milyon turist ağırlayan 
turizm şehri yaptınız. Dört üniversitesi ile eğitim şehri 
yaptınız” ifadelerini kullandı.

10 milyon turist hedefi 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya’nın sadece Tür-

kiye’ye değil ekonomisi ve şehirciliği ile dünyaya örnek 
bir şehir olduğunu, dünya ekonomisinin en önemli 500 
şehrinden biri olarak listede yerini aldığını anlattı.

Konya’nın şimdi 15 milyar dolar ihracat ve 10 mil-
yon turist hedefi olduğunu anımsatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Konya’nın bu hedefleri de yakın zamanda 
yakalayacağını vurguladı.

Son beş yılda Konya’nın ekonomisine ilişkin verilere 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Konya TO, Konya 
SO ve Konya TB 

Konya için büyük 
şans” dedi.
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G S1 Türkiye Vakfı ofisinin açılış tö-
reni TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Açılış kurdelasını kesen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu ‘hayırlı olsun’ 
temennisinde bulundu ve ofisi ge-
zerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa TOBB Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Ender Yorgancılar, GTİ 
Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmak-
sız, milletvekilleri Erdoğan Özegen 
ve Harun Karacan, eski GS1 Komite-
si Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve 
TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadan Eren de katıldı.

TOBB-GS1 Türkiye Vakfı, geçtiğimiz 
günlerde iki yıllığına GS1 Avrupa Yö-
netim Kurulu’na seçilmişti.

GS1, ürünlerin üzerine basılan 
barkod başta olmak üzere ürünleri, 
firmaları, taşıma birimlerini belirle-
meye ve tedarik zinciri üzerindeki 
ürün alışverişini izlemeye yönelik 
farklı standartlar ve çözümler geliş-
tiriyor. Hızlı tüketim malları, sağlık, 
taze gıda, ulaştırma ve lojistik sektör-
lerinin yanı sıra, savunma, ağır sanayi 
gibi farklı sektörlere de tanımlama, 
kaydetme ve izlemeye yönelik çö-
zümler sunuyor.

GS1 organizasyonu; 112 ülkede 
faaliyet gösteren üye organizasyon-
lar kanalıyla tedarik zincirinin daha 
etkili ve verimli bir şekilde işletilebil-
mesine hizmet eden uluslararası bir 
organizasyon olarak dikkat çekiyor.

GS1 Türkiye Vakfı ofisi açıldı

değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işyeri 
sayısı artışının Türkiye’de yüzde 49 iken Kon-
ya’da yüzde 63, turizm Türkiye’de yüzde 34 ar-
tarken Konya’nın yüzde 65, istihdam artışında 
Türkiye’de yüzde 54 iken Konya’nın yüzde 74 
ve ihracat artışında Türkiye yüzde 40 artarken 
Konya’da yüzde 79 artış olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya’nın 
tarımda suya, turizmde Konya-Antalya tu-
rizm hattına, ihracatta Mersin limanına 
bağlantı ve demiryoluna ihtiyacı olduğu-
nu, bu üç konunun yatırım programında 
yer aldığını ve bunlar bitince Konya’nın he-
deflerine ulaşacağına inandığını ifade etti.

Konya TO, Konya SO ve Konya TB’nin 
Konya için büyük şans olduğuna dikkati 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Elleri 
taşın altında. Dünyada örnek Oda-Borsa-
lar. Bunu uluslararası kuruluşlar belirliyor. 
Büyük projelere imza atıyorlar” dedi.

Konyalı tüccar sanayicinin alan el değil 
veren el olduğunu belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz’da vatanper-
verliğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.   

TOBB Başkanı, 365 Oda/Borsa, 60 sek-
tör meclisi ve 310 OSB başkanının katıldığı 
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda, Cum-
hurbaşkanı, Başbakan ve 11 bakanın tam 
altı saat bölgelerin sorunlarını, sanayinin, 
ticaretin, tarımın sorunlarını, sektörlerin 
sorunlarını tek tek dinlediklerini, bunu 
dünyanın hiçbir ülkesinde görülemeye-
ceğini vurguladı.

İstihdam üzerindeki vergi yükü
En çok istihdam üzerindeki vergi yük-

lerinden şikayetçi olduklarını belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın bu konuda açıklama 
yaptığını anlatarak, “Artı 1 kişi al, vergi-
si ve SGK primi devletten. Sen çalışanın 
net ücretini ver, gerisini devlet hallediyor. 
İkincisi işbaşı eğitim. İşsizi al çalıştır. Maaşı 
sigortası devletten. İşbaşı eğitim bitince 
istihdam şartı yok. Ama istihdam edersen 
42 ay sigorta işveren primi yok” dedi. 

Oda-Borsaların yaptıkları işleri anlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Oda/Borsa-
lar ucuz kredi sağlıyor. Nitelikli eleman 
yetiştiriyor. İstihdam üzerindeki maliye-
tini azaltıyor. Oda ile ilgili tüm hizmetleri 
üyemizin ayağına getiriyoruz. Bundan 
sonra Odadan alacağın her hizmeti, her 
belgeyi oturduğun yerden telefon ekra-
nından yapacaksın. Telefondan belgeyi 

isteyeceksin. İstersen elektronik imzalı 
olarak sana gönderilecek. İstersen ıslak 
imzalı olarak ayağına gelecek. İstersen 
senin adına kamu kurumlarına doğrudan 
gönderilecek. Bu sisteme geçiyoruz. Daha 
ne yapsın” ifadelerini kullandı. 

 
“Türkiye yoluna devam ediyor” 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci de Türkiye’nin yaşanan tüm ba-
direlere rağmen yoluna devam ettiğini 
söyledi. Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İlave 1 milyon istihdam des-
teği veriyoruz. Buradaki amacımız işsizli-

ği azaltmak ama esas amacımız üretimi 
ve kapasiteyi artırmak. Sadece üretimi 
artırmak yetmez, ürettiğinizi de satabil-
melisiniz. Satamadığın mal senin değildir. 
O kadar teşvik ve tedbirler aldık ki bize 
yönelik talepleri zaten gerçekleştirmişiz. 
Yeni pazarlara girdiğinizde oradaki belge-
ler de danışmanlık hizmetleri de dahil ol-
mak üzere bütün masraflarınızı hükümet 
karşılıyor. Bu noktada fuar destekleri de 
dahil olmak üzere biz karşılıyoruz. Bundan 
sonra yurt içi fuarlara katıldığınızda, yurt 
dışı fuarlar gibi değerlendirilerek yüzde 
yüz bu noktada da gayret gösteriliyor.”
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Dünya Gümrük Günü toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde 
yapıldı. Toplantıya katılan Başbakan Binali Yıldırım, 2016'da taşımacılık hizmetlerinin 
etkinleştirilmesinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dünya Gümrük Günü
toplantısı TOBB’da yapıldı

D ünya Gümrük Günü dolayısıyla düzenlenen 
kutlama programı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’nun ev sahipliğinde Başbakan Binali Yıldırım ile Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, ev 
sahipliği için TOBB’a teşekkür ederken, geçen yıl Dünya 
Gümrük Günü için “Dijital Gümrükler” temasının belir-
lendiğini, Türkiye’de bu temaya uygun birçok faaliyetin 
başarıyla tamamlandığını hatırlattı.

Bu yıl kutlamalar için Dünya Gümrük Örgütü’nce 

“Etkin Sınır Yönetimi İçin Veri Analizi” temasının benim-
sendiğini belirten Başbakan Yıldırım, bu çerçevede hem 
gümrük idarelerine hem de gümrük işlemlerine katkıda 
bulunan özel sektör kuruluşlarının, veri analizinin güm-
rük çalışmalarına sağladığı katkıya dikkat çekeceklerini 
vurguladı.

Uluslararası işbirliğiyle taşımacılık hizmetlerinin et-
kinleştirilmesinde 2016’da yoğun çalışma gerçekleştir-
diklerini, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, TIR sistemine 
ilişkin teknik alt yapısı hazırlanan “e-TIR” projesine öncü-
lük ettiğini anlatan Başbakan Yıldırım, projenin, ulusal 
gümrük sistemleri ile diğer paydaşlar arasında güvenli 
veri değişimi ve eşyanın ülkeler arasında güvenli, dü-
zenli aktarımı imkanı getirdiğini vurguladı.

“Ekonomide yeni önlemler alınıyor”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuş-

masında, hükümet olarak ekonomi alanında da önemli 
adımlar atıldığına dikkati çekerek, “Ekonomide her şey 
kontrol altında. Ekonomimizi etkileyen, ekonomiyle 
ilişkili her konuda kolaylık sağlayan, iş adamlarımızı 
rahatlatan tedbirler alıyor, yeni teşvikleri uyguluyoruz” 
diye konuştu. Bakan Tüfenkci gümrüklerde gerçekleş-
tirilen çalışmaları da anlattı. 

Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 

Bülent Tüfenkci 
toplantıda 

yaptığı 
konuşmada, 

hükümet 
olarak ekonomi 

alanında önemli 
adımlar attıklarını 

söyledi.
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“Türkiye’nin turizmde 
pazarlama stratejisi 
dijitale kaydırılmalı”

Lojistikte 1 milyar dolarlık 
tasarruf sağlandı

Bu arada toplantının öncesinde 
TEPAV Direktörü Güven Sak’ın yönet-
tiği panelde konuşan TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, faaliyetler 
hakkında bilgi verirken şunları söyledi: 
“Türk özel sektörünün çatı kuruluşu 
olan TOBB, 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 
Oda ve Borsası ve 1,5 milyonu aşan 
üyesi ile ekonominin nabzını yakından 
tutmaktadır. Birliğimiz, TIR sisteminde 
kefil kuruluştur. 2016 yılında ihracat-
çılarımıza 15 milyar Euro kefalet sağ-
ladık. Bu sayede ülkemiz dış ticaret 
lojistik faaliyetlerinde 1 milyar dolarlık 
bir tasarruf elde etmiş oldu.” 

Dış ticareti kolaylaştırma anlamın-
da bir diğer önemli faaliyetin de kara 
gümrük kapılarının modernleştirilmesi 
olduğunu vurgulayan Burkay, “2005 
yılında, TOBB ile 137 Oda ve Borsanın 
ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri Ticaret A.Ş (GTİ) “yap-iş-
let-devret” modeli çerçevesinde sınır 
kapılarını modernize etmektedir” dedi.

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

lu, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen 
Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç 
Lansmanı’na katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım burada yap-
tığı konuşmada, dünyada özellikle Tür-
kiye’nin içinde bulunduğu bölgenin sı-
kıntılı bir dönemden geçtiğini, ülkelerin 
ekonomik ve siyasi krizlerle mücadele 
ettikleri bugünlerde bazı ekonomilerin 
hızla büyürken bazılarının da kan kay-
bettiğini gördüklerini söyledi.

“Türkiye, emin adımlarla yürüyor”
Birçok ülke bütçe açıklarıyla ekono-

mik daralmayla borçların finansmanıyla 
uğraşırken Türkiye’nin genç ve dinamik 
iş gücüyle büyüme oranlarıyla kalkın-
masını emin adımlarla sürdürdüğünü 
ifade eden Başbakan Yıldırım, Türki-
ye’nin bölgede en büyük büyüme ora-
nına sahip ülkelerden biri olduğunu, 
kalkınmasını, gelişmesini devam ettir-
diğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, Türkiye ekonomi-
sinin iç ve dış tehditlere karşı ne kadar 
dayanıklı, temellerinin ne kadar sağlam 
olduğunu gördüklerini, küresel krizlere 
rağmen yüksek büyüme oranıyla ne ka-
dar dinamik bir ekonomiye sahip olduk-
larını cümle alemin gördüğünü ifade etti.

Cazibe Merkezleri Programı 
Başlangıç Lansmanı yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğinde 
E-ticaret SEM tarafından organize edilen 

Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği An-
talya’da yapıldı. Toplantıya TOBB Yönetim 
Kurulu üyesi Bülent Karakuş da katıldı. 

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Ka-
rakuş, Türkiye’nin turizmde pazarlama 
stratejisini dijitale kaydırması gerektiğini 
bildirdi.

Karakuş, özel sektörün çatı kuruluşu ola-
rak sektörlerin rekabet gücünü artıracak 
politikaların tasarımında hükümet ile ya-
kın çalıştıklarını söyledi. Sektörel politika 
konularını sektördeki tüm aktörlerin uzlaşı 
içinde ele alabileceği meclisler kurdukları-
nı belirten Karakuş, bu anlamda geçen yıl 
e-ticaret meclisi kurduklarını dile getirdi.

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren 
önde şirketlerin üst düzey temsili ile olu-
şan mecliste kamu ile yeni mevzuat tasarı-
mında çalıştıklarına dikkati çeken Karakuş, 
bu çalışmaların sonucunu ilerleyen gün-
lerde açıklayacaklarını kaydetti.

Dünya Gümrük Örgütü tarafından 
başlatılan “Dünya Gümrük Günü” 
kutlamaları çerçevesinde, 2017 yılı 
“Veri Analizi” teması altında “Etkin 
Sınır Yönetimi için Veri Analizi” sloganı 
belirlendi. Türkiye’de dijital gümrükler 
alanında katkıda bulunan gümrük 
çalışanları ile kamu ve özel sektör 
temsilcileri, söz konusu girişim ve 
çabalarından dolayı DGÖ Liyakat 
Sertifikaları ile ödüllendirildi.
 2017 yılı “Veri Analizi”  temasının 
amaç ve hedefleri çerçevesinde 
çalışmalar yürüten ve Geçiş Belgesi 
Otomasyon Sistemi’nin ikinci sürü-
münü (GEBOS2) başarıyla hayata 
geçirilmesine katkıda bulunan TOBB 
TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü Liyakat 
Ödülü'ne layık görüldü. 
Ödülü, TOBB adına Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Halim Mete ve 
beraberindeki TIR ve ATA Karnesi 
Müdürlüğü çalışanları aldı.

TOBB TIR ve ATA Karnesi
Müdürlüğü’ne Liyakat Ödülü
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5 YILDIZLI ODA VE BORSA 
SAYISI 250’YE ULAŞTI
TOBB tarafından 2001 yılından itibaren yürütülen Akreditasyon 
Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler sonucu akredite Oda/Borsa sayısı 250 oldu. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsaların 5 yıldızlı hizmet 
sunarak üyelerine yol açtıklarını ve özel sektörün öncüsü olmaya 
devam ettiklerini söyledi.

A kreditasyon Sistemi çalışmaları 
kapsamında, 2016 yılında ger-
çekleştirilen faaliyetler sonucu 
24 Oda/Borsa akreditasyon sta-

tüsü kazanırken, daha önce akredite olmuş 
52 Oda ve Borsa da akreditasyon belgesini 
yeniledi. Böylece, akredite Oda/Borsa sayısı 
250’ye ulaştı. 2017 yılı çalışma planı çerçeve-
sinde ise 28 Oda/Borsanın da akreditasyon 
çalışmaları başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsaların 5 
yıldızlı hizmet sunarak üyelerine yol açtıkla-
rını ve özel sektörün öncüsü olmaya devam 
ettiklerini söyledi.

Akredite Oda statüsü kazanan ve akredi-
tasyon belgesini yenileyen Oda ve Borsaları 
tebrik eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “24 
Oda ve Borsamız daha akredite olarak sundu-
ğu kaliteli hizmeti tescilledi. 52 Oda ve Borsa-
mız da hizmette sınır tanımadığını yeniden 
kanıtladı” şeklinde konuştu.

Kurumsallaşma serüveninde akredite 

Oda/Borsaların marka değerinin her geçen 
gün daha üst seviyelere taşındığını belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Benim Oda ve 
Borsalarım; yerelde ürettiği projeleriyle, yap-
tığı inovasyon çalışmalarıyla ve etkin paydaş 
yönetimiyle bulunduğu ilin ve ilçenin kalkın-
masında baş aktör olmaya devam ediyor. He-
defimiz 365 Oda ve Borsamızın Akreditasyon 
Standardı’nı uygular hale gelmesi” dedi.

 
Akredite Oda/Borsa nedir? 

Akreditasyon sürecine başlayan Oda/
Borsalar; Akreditasyon Standardı’nı oluşturan 
Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yöne-
tim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması 
ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, 
Kalite, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, 
Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, 
Uluslararası Ticaret, Borsacılık Faaliyetleri baş-
lıkları altındaki 103 kriterden bağımsız denetçi 
kuruluşlarca denetlenerek akreditasyon statü-
sü kazanabiliyor. Akredite Oda/Borsalar da söz 
konusu kriterlerden her üç yılda bir yeniden 
denetlenerek sürdürülebilir ve kaliteli hizmet 
sunma noktasında performans ölçümüne 
tabi tutuluyor.
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1 Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası

2 Alaşehir Ticaret Borsası

3 Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası

4 Aydın Sanayi Odası

5 Çorum Ticaret Borsası

6 Denizli Ticaret Borsası

7 Didim Ticaret Odası 

8 Düzce Ticaret Borsası

9 Fatsa Ticaret Borsası

10 Hopa Ticaret ve Sanayi Odası

11 Kars Ticaret ve Sanayi Odası

12 Nevşehir Ticaret Borsası

13 Niğde Ticaret Borsası 

14 Ödemiş Ticaret Borsası

15 Ödemiş Ticaret Odası

16 Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası

17 Selçuk Ticaret Odası

18 Söke Ticaret Odası

19 Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası

20 Van Ticaret Borsası

21 Yozgat Ticaret Borsası

1 Adana Sanayi Odası 

2 Akhisar Ticaret Borsası

3 Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

4 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

5 Aydın Ticaret Borsası

6 Aydın Ticaret Odası 

7 Balıkesir Ticaret Odası

8 Bandırma Ticaret Odası

9 Batman Ticaret ve Sanayi Odası

10 Biga Ticaret Borsası

11 Bodrum Ticaret Odası 

12 Burdur Ticaret Borsası

13 Bursa Ticaret Borsası

14 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

15 Çorlu Ticaret Borsası

16 Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

17 Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

18 Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

19 Erdek Ticaret Odası

20 Ereğli(Konya) Ticaret Borsası

21 Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası

22 Eskişehir Ticaret Borsası

23 Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası 

24 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

25 Giresun Ticaret Borsası

26 Isparta Ticaret Borsası

27 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

28 İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası

29 İzmir Ticaret Borsası

30 Karacabey Ticaret Borsası 

31 Karaman Ticaret Borsası

32 Karapınar Ticaret Borsası

33 Kayseri Ticaret Odası

34 Keşan Ticaret ve Sanayi Odası

35 Kocaeli Ticaret Odası

36 Kuşadası Ticaret Odası

37 Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

38 Manisa Ticaret Borsası

39 Menemen Ticaret Odası 

40 Mersin Deniz Ticaret Odası 

41 Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 

42 Of Ticaret ve Sanayi Odası

43 Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

44 Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 

45 Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

46 Tarsus Ticaret Borsası 

47 Tire Ticaret Odası

48 Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

49 Turgutlu Ticaret Borsası

50 Ünye Ticaret Borsası 

51 Van Ticaret ve Sanayi Odası 

52 Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası

1 Alaca Ticaret ve Sanayi Odası 

2 Babaeski Ticaret Borsası

3 Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası

4  Bafra Ticaret Borsası

5 Birecik Ticaret ve Sanayi Odası 

6 Boğazlıyan Ticaret Borsası

7 Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası 

8 Bolvadin Ticaret Borsası

9 Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası

10 Bucak Ticaret ve Sanayi Odası

11 Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

12 Bünyan Ticaret Odası

13 Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası

14 Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası

15 Gerede Ticaret ve Sanayi Odası

16 Havza Ticaret ve Sanayi Odası

17 Islahiye Ticaret Odası

18 Keşan Ticaret Borsası

19 Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası

20 Kırklareli Ticaret Borsası

21 Kozan Ticaret Borsası

22 Malatya Ticaret Borsası

23 Malkara Ticaret Borsası

24 Malkara Ticaret ve Sanayi Odası

25 Niksar Ticaret ve Sanayi Odası

26 Söke Ticaret Borsası

27 Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası

28 Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası

2017 yılında akreditasyon çalışmaları başlatılan 13. dönem Oda/Borsalar

Akreditasyon statüsü kazanan 
11. dönem Oda/Borsalar

Akreditasyon statüsü kazanan 
12. dönem Oda/Borsalar

Akreditasyon belgesini yenileyen 4., 6. ve 9. dönem Oda/Borsalar

1 Silifke Ticaret ve Sanayi Odası

2 Simav Ticaret ve Sanayi Odası 

3 Terme Ticaret Borsası
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TOBB, ihracat yapmayan KOBİ’leri ihracatçı hale getirmek için “Dış Ticarette İstihbarat” 
eğitimlerine başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  “İhracat yapmak isteyen 
firmalarımızı yurt dışı hedef pazarlar, müşteriler, ülke mevzuatları hakkında dış ticaret 
bilgilendirmesi ile sınırları aşmaya teşvik edeceğiz” diye konuştu. 

TOBB ULUSAL

TOBB, KOBİ’leri ihracatçı 
yapmak için kolları sıvadı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin 
yaptığı değerlendirmede daha fazla KOBİ’yi ihracat ya-
par hale getirebilmek için kolları sıvadıklarını vurguladı. 
Firmaları global ticaretin oyuncusu yapmak istediklerini 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sınır tanımayan 
firmalar arıyoruz. Bunun birinci aşaması firmalarımızı 
cesaretlendirmek. Hükümetimiz yatırım ve ihracat için 
çok kapsamlı teşvikler üretiyor. Bizler de ihracat yapmak 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu  

daha fazla KOBİ’yi 
ihracatçı yapmak 

istediklerini 
bu yolla ülke 
ekonomisine 

istihdam ve döviz 
kazandıracaklarını 

söyledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KO-
Bİ’leri ihracat konusunda bilinçlendirip, cesa-
retlendirerek, ülke ekonomisine yeni ihracatçı 
firmalar kazandırabilmek için atağa kalktı. Bu 

kapsamda TOBB bünyesinde “Dış Ticarette İstihbarat” ko-
nusunda Oda ve Borsa personellerine eğitim verilmeye 
başlandı. Üç grup halinde yapılacak eğitimler, 9 Mart 
2017 günü tamamlanacak.
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isteyen firmalarımızı yurt dışı hedef 
pazarlar, müşteriler, ülke mevzuatları  
hakkında dış ticaret bilgilendirmesi ile 
sınırları aşmaya teşvik edeceğiz. Eski-
den bilgi, bir amaca ulaşmak için veri 
görevi görürken, şimdi bilginin kendisi 
büyük bir değer. Bu değeri, üyelerimi-
ze, Birliğimiz koordinasyonunda Oda 
ve Borsalarımız kanalıyla başlattığımız 
‘Dış Ticarette İstihbarat’ projesiyle ulaş-
tıracağız. Birliğimiz koordinasyonunda 
Oda-Borsalarımızın bünyesinde ve-
rilecek bu hizmet ile üyelere nitelikli 
ticari bilgi ve teknik bilgi sağlanması 
yoluyla dış ticarette bilgi eksiklikleri-
nin giderilmesini amaçlıyoruz. Bu bilgi 
kaynakları; küresel düzeyde pazarlar, 
hedef ülke pazarları, hedef rakipler, 
hedef müşteriler, ülke mevzuatları, dış 
ticaret işlemleri, yeni teknoloji ve uy-
gulamalar alanlarındaki ticari bilgiler 
olacak” diye konuştu. 

Oda ve Borsalar, TOBB’da gördük-
leri eğitimin ardından üyelerine bu 
konuda hizmet vermeye başlayacaklar.

İstihdam ve döviz kazandıracak
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak üyele-

rine yönelik başlattıkları “Dış Ticarette 

İstihbarat” projesinin ardından ikinci 
projelerinin de dijital alanda üyele-
rin uluslararası alanda ticari işbirliğini 
geliştirmeye yönelik olduğunu ve bu 
yıl içinde hizmete gireceğini bildirdi. 

Daha fazla KOBİ’yi ihracatçı yap-
mak istediklerini, bu yolla ülke eko-
nomisine istihdam ve döviz kazandı-
racaklarını dile getiren TOBB Başkanı, 
küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin 
güçlü ekonomik yapısıyla var olması 
için çabaladıklarını söyledi.

Dünya ekonomisinin çalkantılı bir 
dönemden geçtiğini belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları ifade 
etti: “Dünya dış ticaret hacmi, son 15 
yılda iki defa gerileme yaşadı. 2008 
yılı dünya ekonomik krizinin etkisiy-
le talep daralması yaşandı ve 2009 
yılında 7,4 trilyon dolar, 2015 yılında 
ise 4,9 trilyon dolar küçülme oldu. 
Global ticaret hacmi eskisi kadar can-
lı değil. Gelişmiş ülkeler kendi ülke 
ekonomileri için korumacılık önlem-
lerini giderek artırıyorlar. Artık hiper 
rekabet koşullarına maruz kalıyoruz. 
KOBİ’lerin, hiper rekabet koşullarında 
dünyaya mal ve hizmet satabilmesi 
giderek güçleşiyor.”

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile bir araya geldi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun dönem başkanlığını yürüttüğü 

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) üyeleri; 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Genel Sekreteri 
Bülent Pirler, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Türkiye KAMU-SEN Genel Mevzuat Sekreteri Mehmet Özer, 
TOBB’da bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-

lıoğlu’nu kabul etti.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Türkiye-AB KİK üyeleri 
TOBB’da toplandı
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Türk Araştırma ve İş Dünyası 
Kuruluşları Ofisi (TuR&Bo) 
Koordinasyon Kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi. 

TOBB ULUSAL

TOBB’dan 
araştırma ve 
teknolojik 
gelişim desteği

T ESK binasında gerçekleştirilen 2017 
yılının ilk TuR&Bo Koordinasyon Ku-
rulu toplantısına, TOBB Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, TÜBİTAK 

Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, 
TESK Genel Sekreteri Naci Sulkalar, KOSGEB 
AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necmi Uzun 
ve paydaş kurum temsilcileri katıldı. 

TuR&Bo Koordinasyon Kurulu toplantı-
larında, TuR&Bo’nun daha etkin çalışmalara 
imza atması adına genişletilen yeni TuR&Bo 
ekibi ve 2016 yılı değerlendirilerek, 2017 yılı 

için program oluşturuldu.
TuR&Bo, TOBB, TÜBİTAK, KOSGEB ve 

TESK ortaklığı ile Türkiye’nin, araştırma ve 
teknolojik gelişim ile özel sektör odaklı 
programlarındaki başarılarını artırmak, Tür-
kiye’nin AB çerçeve programlarında etkin 
yer almasını sağlamak amacıyla 2004 yılın-
da Brüksel’de kuruldu.

İstanbul bin aile, İzmir bin aile, Bursa bin 
aile, Ankara 500 aile, Kayseri 500 aile, Sa-
karya 500 aile, Antalya 500 aile, Konya 500 
aile, Tekirdağ 500 aile olarak bu proje çalış-
masının kapsamı içinde yer alacak” dedi. 

Bakan Müezzinoğlu konuşmasına şöy-
le devam etti: “Büyükanne Projesi bugün 
dünyada ilk defa uygulanan proje bazlı da 
olsa uygulamaya sokulan bir proje olacak 
ve bakanlıklarımıza ve paydaşlarımıza ait 
bir proje olmuş olacak. O nedenle paydaş-
larımıza da değerli bakanımıza da teşek-
kür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu 
protokolden sonra bu ay talepleri alacağız. 
Bu talepleri ay sonuna kadar değerlendir-
mesini yaptıktan sonra mart ayı itibarıyla 
projenin fiilen uygulamasına geçeceğiz. 
Burada öncelikle aile seçiminde veya bü-
yükanne seçiminde çok detaya gitmeyen 
temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan bi-

B üyükanne Projesi Protokolü imza 
töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sa-
yan Kaya ve projenin diğer paydaşlarının 
katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreninde 
TOBB’u Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ender Yorgancılar temsil etti. İstanbul Ti-
caret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim 
Burkay ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı 
Erdal Bahçıvan da paydaş kurumları tem-
silen imza töreninde yer aldılar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu burada yaptığı ko-
nuşmada, Büyükanne Projesi için talepleri 
alacaklarını ve projenin Mart ayı itibariyle 
fiilen uygulamasına geçileceğini belirte-
rek, “Net asgari ücretin yüzde 30’u yani 
425 lira katkı sağlayacağız büyükanneye. 

Büyükanne Projesi’nin imzaları atıldı
rincisi doğum yapmış annenin asgari 
1 yıllık geriye dönük sigortalı olmasını 
arayacağız. Ondan sonra doğum yapmış 
çocuğunun ilk 1 yaşının içinde olması 
lazım bu 1 yılı görelim. Zaten ilk 6 ayda 
yasal farklı hakları var.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya 
ise geleneksel aile bağlarını daha da 
güçlendirecek ve kadın istihdamını da 
artıracak bir projenin protokolünü im-
zalayacaklarını ifade ederek, “Torununa 
bakan büyükanneye ekonomik destek 
projesini biz bakanlığımız olarak çalı-
şıyorduk. Sayın Çalışma Bakanımız da 
paydaşlarımızla birlikte böyle bir pro-
jenin hazırlığındaymış. Bunu öğrenince 
birlikte bu projeyi yürütmeyi amaçladık. 
Bu projenin iki amacı var. Birincisi kadın 
istihdamını desteklemek, ikincisi de ge-
leneksel aile bağlarını kuvvetlendirmek 
nesiller arası iletişimi ve etkileşimi arttı-
rarak aile kurumunu daha da güçlendir-
mek” diye konuştu.






