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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret 
Odası’nda düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada 
"Yöresel ürünlere sahip çıkmak için coğrafi işaret alınmalı" diye konuştu.

TOBB ULUSAL

“Yöresel ürünlere sahip 
çıkalım, coğrafi işaret alalım”

C oğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Ankara Valisi Ercan Topaca ve ATO Başkanı Gürsel 
Baran ile birlikte geniş bir izleyici kitlesinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu zirvede yaptığı konuş-
mada coğrafi işaretin önemine değindi. “Allah’a şükür 
bize petrol verilmemiş, doğalgaz verilmemiş” diyen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun yerine çok daha 
önemli iki hazineye sahip olduklarını söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Birincisi 
müthiş bir girişimci ruh vermiş. İkincisi de müthiş bir 
coğrafya vermiş. Anadolu’nun her şehrini yılda bir defa 
gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Her şehrimiz-
den, ilçemizden, beldemizden zenginlik fışkırıyor. El 
emeğinden tut, yiyeceğine, içeceğine kadar üç binden 
fazla yöresel ürünümüz, yöresel marka değerimiz var. 
Şimdi bu marka değerlere hakkını vermemiz gerekiyor. 
Coğrafi işaret meselesini ülke olarak sahiplenmek zo-
rundayız. Biz bu işin önemini geç fark ettik. Geçmişte 
kendi malımıza sahip çıkamadık. En iyi örneği lale...

Düşünün şimdi lalenin anavatanı neresi? Anado-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Atamızdan 
miras kalan her 

değeri, dünya ile 
buluşturacağımıza 
inanıyorum” dedi.
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lu! Avrupa laleyi bilmezken bizde lale 
bahçeleri vardı. Hollanda bizden ithal 
ettiği lale soğanları ile lale ülkesi oldu. 
Sadece laleden bir yılda elde ettiği kazanç 
1 milyar Euro’ya ulaştı. Arkadaş benim 
malımla marka oluyor, benim malımla 
zengin oluyor. Biz daha yeni yeni laleyi 
gündeme getirmeye başladık. Bunun gibi 
o kadar çok değerimiz var ki. Bakın 50 yıl 
önce Avrupa’da yoğurdu bilen yokken, 
benim annem çocukluğumda, yoğurtla 
reçeli karıştırır bize yedirirdi. Hepimiz ye-
medik mi çocukken pekmezli yoğurdu, 
reçelli yoğurdu? Şimdi Avrupalı yoğurdu 
aldı, meyveli yoğurt diye paketledi bize 
satıyor, bizim çocuklarımıza yediriyor. 
Bunu yapan şirket yılda 20 milyar dolara 
yakın ciro yapıyor. Yani benim annemin, 
büyükannemin aklı ile para kazanıyor. 
İşin özeti bu.”

 
Üç ürün AB’de tescil edildi

Son 10 yılda bu alanda çok önemli 
başarılar sağlandığının altını çizen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülkedeki pek çok 
ürüne coğrafi işaret aldıklarını söyledi. Bu 
konuda siyasetçilerin, kamu kurumlarının 
bu işe öncelik vermesinin etkili olduğu-
nu belirten Hisarcıklıoğlu, TOBB camiası 
olarak da buna büyük destek verdiklerini 
açıkladı.

Şu an tescil edilmiş 204 coğrafi ürü-
nün yüzde 35’i, süreci devam eden 300 
ürünün de yüzde 45’inin başvurusu Oda 
ve Borsalar tarafından yapıldığını bil-
diren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Üç 
ürünümüz AB’de tescil edildi. Gaziantep 

Baklavamız ve Aydın İncirimiz. İnşallah 
Malatya Kayısımız da bugün, yarın tescil 
edilecek. Sekiz ürünümüz de tescil süre-
cinde. Bunların da büyük bölümü Oda ve 
Borsalarımız tarafından yürütülüyor. Ben 
bu nedenle bütün Oda ve Borsalarımızı 
yürekten kutluyorum. Şimdi önümüzdeki 
dönemde en önemli konu coğrafi işaret-
li ürünlerin doğru yerde, doğru şekilde 
üretilmesi ve bu işin denetimi. Bunların 
hepsini yapıyoruz. Burada önemli olan şu. 
Kültürümüzde çok güzel bir öğüt var: ‘Bir-
likte rahmet bereket, ayrılıkta azap vardır’ 
diye. Biz bu yola girdik. İnşallah kamu özel 
sektör bir ve beraber olarak çalışmaya 
devam edersek kısa sürede çok önemli 
mesafe kaydedeceğimize inanıyorum. 
Atamızdan miras kalan her değeri, dünya 
ile buluşturacağımıza inanıyorum” dedi.

2,2 kat daha pahalı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-

fenkci ise konuşmasında, dünya pazar-
larında coğrafi işaret tescilli ürünlerin, 
eşdeğerine göre 2,2 kat daha pahalıya 
satıldığını belirterek, “Türkiye’de coğrafi 
işaretli olma kapasitesine sahip ürün sa-
yısı, Avrupa Birliği (AB) toplamından daha 
fazla” ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti: “Yö-
resel ürünler ile coğrafi işaretli ürünlerin 
birbirinden ayrılması gerekiyor. Yöresel 
ürünler, farklılıkları, kaliteleri ve üretimle-
rindeki tekillikleri ile ön plana çıkarlar. Biz-
de ekmeğin, tarhananın, reçelin, peynirin 
sayılamayacak kadar çeşidi vardır. Coğrafi 
işaret ise belirli bir bölgeden kaynaklanan 

bir ürünün, sadece o bölgede buluna-
bilecek karakteristik özellikler taşıdığını 
ifade eden ad ve işaretlerdir. Bunlar tarım 
ürünleri olabildiği gibi el sanatları, ma-
den, değerli taşlar ya da yöresel yemek-
lerden de oluşabilen anonim değerler 
olabilir. Bir ürünün coğrafi işaret almış 
olması, ürünün tüketicisi için ürünün sa-
dece kaynağını, karakteristik özelliklerini 
değil, karakteristik özellikleriyle coğrafi 
alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve 
tüketilen ürünü garanti altına alan bir 
nevi kalite tescilidir.”

 
302 ürün inceleme aşamasında 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü de 204 ürünün coğrafi işaret tescili 
aldığını, 302 ürünün başvurusunun ince-
leme aşamasında olduğunu belirterek, 
“Bu sayılar yeterli değil. Yaptırdığımız bir 
araştırma, 2 bin 500 civarında ürünün 
coğrafi işaret tescili alabilecek bir potansi-
yel taşıdığını ortaya koyuyor. Bu konudaki 
farkındalık arttıkça, tescilli ürün rakamla-
rın da artacağına inanıyorum” dedi. 

Bakan Özlü, yaptığı konuşmada, coğ-
rafi işaret korumasının sadece kültürel 
ve yerel değerlerin korunmasından iba-
retmiş gibi algılandığını ancak konunun 
ekonomik boyutunun ciddi değer taşıdı-
ğını söyledi. Özlü, ekonomik ve rasyonel 
açıdan şehirleri geliştirmek, bölgesel 
kalkınmayı hızlandırmak açısından da bu 
konuyu önemsediklerini vurgulayarak, 
coğrafi işarete sahip ürünlerin, pazar-
lara daha yüksek fiyatlarla girebildiğine 
işaret etti.

Özlü, bazı ülkelerin coğrafi işaretli 
ürünlerden ciddi oranda gelir elde et-
tiğine dikkati çekerek, Fransa'nın gıda 
endüstrisinde yaptığı ihracatın yaklaşık 
yüzde 30'unun coğrafi işaret tescili olan 
ürünlerden oluştuğunu aktardı.

 
Kırsal kalkınma için önemli

ATO Başkanı Gürsel Baran ise kırsal 
kalkınmaya büyük katkıda bulunacağı-
na ve ekonomiye ivme kazandıracağına 
inandığı zirve boyunca coğrafi işaret ko-
nusunun tüm yönleriyle ele alınacağını 
söyledi. Küresel ölçekte coğrafi işaretli 
ürün pazarının 200 milyar dolarlık büyük-
lüğe ulaştığını dile getiren Baran, Avrupa 
Birliği ülkeleri için söz konusu pazarın yak-
laşık 55 milyar Euro olduğunu kaydetti.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Para 
pul istemiyoruz. Önümüzde eğer 18 ülke 
varsa bu ülkelerin iş dünyası hangi şartlarla 
çalışıyorsa devletimizden isteğimiz bize o 
şartları sağlasınlar. Gerisini biz hallederiz. 
Bizim prangalarımızı çıkarırsanız 
müteşebbisimizin yapamayacağı 
başaramayacağı hiçbir iş yok” dedi.

TOBB ULUSAL

“Biz para pul istemiyoruz
prangalarımızı çıkarın yeter”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ticaret Odası tarafından 
düzenlenen Geleneksel Ödül Töreni’nde yaptığı 

konuşmada, kendisini en çok gururlandıran anın böyle 
törenler olduğunu belirterek, “İş hayatı zaten zor. Ekmek as-
lanın midesine inmiş. Buna rağmen hem ayakta kalacaksın, 
hem de başarılı olacaksın. Bu herkesin yapacağı iş değil. O 
yüzden, burada fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alan firma-
larımızın kıymetini herkes bilmeli” dedi.

Özellikle devlet yetkililerinin bu camiaya sahip çık-
masını isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çünkü bu 
insanlar, İzmir’in gözbebeği, İzmir iş dünyasının da gurur 
timsalleri” ifadelerini kullandı. İzmir’de her firmanın bir 
yıldız olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, “Her biri ayrı ayrı madalya almayı hak ediyor. Çünkü 
üretim, istihdam sağlıyorlar. O yüzden, sizlerle iftihar 
ediyorum. Herkes de sizlerle iftihar etmeli, gurur duymalı. 
Sizler gibi müteşebbisler oldukça, ülkemizin sırtı yere 
gelmez” dedi.

"Yapamayacağımız hiçbir iş yok”
Devletten sadece tek bir talepleri olduğunu vurgu-

layan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Para pul istemiyoruz. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“İzmir’de her 

firma bir yıldız. 
Her biri ayrı ayrı 
madalya almayı 
hak ediyor” diye 

konuştu.
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Önümüzde eğer 18 ülke varsa bu ülkelerin 
iş dünyası hangi şartlarla çalışıyorsa devle-
timizden isteğimiz bize o şartları sağlasın-
lar. Gerisini biz hallederiz. Onlardan geride 
kalmayalım, onlarla eşit seviyeye getirin 
bizi. Bizim prangalarımızı çıkarırsanız bizim 
müteşebbisimizin yapamayacağı, başara-
mayacağı hiçbir iş yok” şeklinde konuştu.

Toparlanma süreci
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem De-

mirtaş ise imalat sanayisinde bir toparlanma 
sürecinin yaşandığını söyledi.

Demirtaş, İzmir’de yıl başından 23 Nisan’a 
kadar 39 bin 648 istihdam sağlandığını, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sözünü 
verdikleri 100 bin ek istihdam hedefini tuttu-

racaklarına inandıklarını kaydetti.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Mecli-

si’nin Türkiye’yi siyasi denetime alma kararını 
da eleştiren Demirtaş, buna gerekçe olarak 
OHAL sürecinin gösterildiğine işaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ödül töreni-
nin ardından, İzmir İli/İlçeleri Müşterek Oda/
Borsa toplantısına katıldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni 

ziyaret etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 

tarihi ticaret yollarının önemine vurgu yaparak, “Geleceğimiz 
açısından, gerek zenginlik gerekse siyasi olarak istikrarımız açı-
sından önemlidir. Tarihi ticari yolların üzerinde kim oturuyorsa o 
ülkelerde bir istikrarsızlık olmaz. Kim ticaret yolu üzerindeyse o 
ülke orada istikrarsızlık, huzursuzluk, düzensizlik olsun istemez. 
Bizim ülke olarak stratejik önemimiz açısından biz bunu ıskala-
dık. Ama halen alternatif yollardan biriyiz. Fırsatımız var” dedi. 

“En ucuz taşıma yolu deniz”
Denizin ticaretin olmazsa olmazı olduğunu anlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “En ucuz taşıma yolu deniz. Ticaret ol-
madan da insanların zengin olabilme şansı yok. Halkın zengin 
olabilmesinin yolu ticaretten geçiyor” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Denizcilikte 
kim ileriye gitmişse dünyaya o hükmetmiş. Geçmişe baktı-
ğımız zaman bu böyledir. Denizcilik bizim vazgeçilmezimiz. 
Çünkü coğrafya bize denizciliği önemli kılmaya hedef koy-
muş. Bizim dünyaya açılabilme kapımız aslında denizlerimiz. 
Bu müthiş bir şans. Denizcilik turizm açısından da çok önemli. 
En çok para bırakan turistler denizde seyahat eden turistler. 
Bizim buna dikkat ediyor olmamız lazım”. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf 
Öztürk de Odanın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler 
vererek, deniz ticareti ve tersanecilikte yaşadıkları sorunları 
aktardı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, daha 
sonra İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yeni binasını ziyaret etti.

Ziyarete TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Eskişehir 
Milletvekili Harun Karacan, eski Bakan Kudbettin Arzu, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TOBB ETÜ Hastanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Eren katıldı. 

“Denizcilik bizim vazgeçilmezimiz”

“İş dünyası olarak yapısal reformlara önem veriyoruz”

Y atırım Ortamının İyileştirilmesi Koordi-
nasyon Kurulu (YOİKK) Başbakan Yar-

dımcısı Nurettin Canikli’nin başkanlığında 
toplandı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da yer 
aldığı, Başbakanlık Merkez Bina’daki top-
lantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Mehmet Özhaseki, Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ve TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat 
Özyeğin katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yap-
tığı konuşmada, iş dünyası olarak yapısal 
reformlara büyük önem verdiklerine vurgu 

yaptı ve hızlı kararlar alınarak hayata geçiril-
mesinin önemi üzerinde durdu.

Türkiye içine kapanır diyenlere inat daha 
büyük ve hızlı adımlar atmaları gerektiğini 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son 
dönemde yapılan düzenlemelerin yatırım-
cılara, devletin sahip çıktığının göstergesi 
olduğuna değindi.

“Özel sektör yatırımları daha da artacak”
Toplantının açılışında konuşan Başbakan 

Yardımcısı Nurettin Canikli ise “30 Nisan iti-
barıyla 225 bin 358 firmaya Kredi Garanti 
Fonu (KGF) destekli 160 milyar liralık kredi 
imkanı sağlanmıştır. 25 Nisan itibarıyla faizsiz 
KOSGEB kredisi çerçevesinde 238 bin 595 
KOBİ 5,9 milyar liralık kredi kullanmıştır” dedi.

Canikli, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği 
referandumuyla Türkiye’nin tarihi bir değişi-
me tanıklık ettiğini söyledi.

Daha fazla üreten, yatırım çeken, ihracat 
yapan, istihdam oluşturan ve küresel eko-
nomide daha fazla söz sahibi bir Türkiye için 
yeni hükümet sisteminin kaçırılmaması gere-
ken bir fırsat olduğunun altını çizen Canikli, 
bu nedenle özel sektör yatırımlarının daha 
da artmasını beklediklerini ifade etti.



EKONOMİK FORUM36

TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Türk 
müteahhitlerin aktif oldukları ülkelerde yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016 
yılında alınan yeni işlerin tutarının 12,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

İnşaat sektörünün geleceği 
TOBB’da tartışıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB), “İnşaat 
Sektörünün Geleceği Çalıştayı” düzenlendi. Çalış-
tay’da konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 

Ülken, inşaatın Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında 
geldiğini söyledi.

Ülken, inşaatın Türkiye'nin milli geliri içinde yaklaşık 
yüzde 8, istihdamında ise yüzde 7'lik paya sahip olduğuna 
işaret ederek, sektöre ürün ve hizmet tedariki yapan diğer 
alanlara dikkati çekti.

Türk müteahhitlerin aktif oldukları ülkelerde yaşanan 
olumsuzluklara rağmen 2016’da 12,7 milyar dolarlık yeni iş 
alındığını anlatan Ülken, Türkiye’nin, Çin’den sonra dünya-
nın en fazla müteahhitlik şirketine sahip ülkesi olduğunu 
söyledi. Ülken, Türkiye’nin patentli yeni bina yapım tek-
nolojisi, yol yapım tekniği, baraj inşa yöntemi geliştirerek 
küresel ölçekte ülkeyi ayrıştıracak avantajlar elde edebile-
ceğini dile getirdi. Gelecek dönemde Türkiye’nin altyapı 
ve üstyapı yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade 
eden Ülken, bu noktada sektörün kendi yapım tekniklerini 
geliştirmek için gayret sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

“Firmalarımız beş kıtada” 
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Ye-

nigün de küresel ekonomik büyüme trendleriyle dünya 

nüfusu ve kentleşme oranına yönelik projeksiyonların sür-
dürülebilir gelecek kurgusunda inşaat sektörünün önemini 
artırdığını söyledi.

Bir ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında güvenilir 
elektrik ve su kaynaklarından yüksek kaliteli yollara ve hava-
limanlarına kadar altyapının büyük payı bulunduğuna işa-
ret eden Yenigün, bu yönüyle inşaat sektörünün büyüme 
motorunun önemli kalemlerinden biri olduğunu belirtti.

Yenigün, Türk müteahhitlik firmalarının beş kıtadaki 
115 ülkede rakipleriyle yüksek kaliteli üretim sayesinde 
başarıyla rekabet ettiğine dikkati çekti. Türk müteahhit-
lerinin son 45 yıllık dönemde yaklaşık 350 milyar dolarlık 
yaklaşık 9 bin proje gerçekleştirdiğini dile getiren Yenigün, 
söz konusu dönemde sadece pazarların değil üstlenilen 
işlerin de çeşitlendiğini söyledi.

Toplam yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık 
yüzde 35’ini oluşturan Rusya, Libya ve Irak pazarlarından 
doğan kaybı dengeleyebilecek yeni fırsatlar için pazar 
çeşitliliğinin önem kazandığına değinen Yenigün, Sahraaltı 
Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki potansiyel yatırım-
ların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülken ve Yenigün’ün açılış konuşmalarını yaptığı Çalış-
tay, inşaat sektörünün geleceği ve verimlilik düzeyinin nasıl 
artırılabileceğinin tartışıldığı panelle devam etti.

TOBB’da 
yapılan “İnşaat 

Sektörünün 
Geleceği 

Çalıştayı"nda 
sektörün 

sorunları masaya 
yatırıldı.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Gaziantep’te düzenlendi

İ ş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlik-
lerinin 31’incisi, Gaziantep Şehitkâmil 

Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi. Hafta etkinlikleri kapsamın-
da gerçekleştirilen açılış törenine Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) 
temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Şahin 
Bilgiç katıldı. 

Etkinlik kapsamında çeşitli sempozyum 
ve toplantılarla, “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
bilincinin geliştirilmesi ve iş kazalarını 
önlemeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bu-
lunuldu. Daha önce Ankara, Bursa, Konya, 
Kayseri, Şanlıurfa ve İzmir’de düzenlenen 
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası; son olarak 

8. Uluslararası Konferansı kapsamında 
2016 yılında İstanbul’da düzenlendi.

Alanlarında öncü akademisyenler, 
uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası ku-
ruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve 
benzeri sivil toplum örgütlerinden tem-
silcilerin katılımıyla gerçekleştirilen hafta 
etkinlikleri bu yıl, 4-7 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında “Hayatınıza iş sağlığı ve güven-
liğini dâhil edin” mottosu/deyişi ile Gazi-
antep’te fuar, seminer, panel etkinlikleri 
ile gerçekleştirildi. “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Haftası” etkinlikleri, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı tarafından 1987 yılından 
bu yana düzenleniyor.

R adyo Televizyon Gazetecileri Der-
neği (RTGD) tarafından düzenlenen 

Medya Oscarları sahiplerini buldu. Ödül 
törenine, Türkiye Odalar ve Birliği (TOBB) 
adına TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya 

Toplu da katıldı.
“En iyi dizi” ödülü, Show Tv’de yayınla-

nan “İçerde” dizisine, “En iyi erkek oyun-
cu” TRT’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” 
dizisi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a, 
“En iyi kadın oyuncu” ödülü ise ATV’de 
yayınlanan “Kırgın Çiçekler” dizisi oyun-
cuları Biran Damla Yıldız, Gökçe Akyıldız, 
Hazar Motan, Naz Çağla Irmak ve Aleyna 
Solaker’e takdim edildi.

“En iyi sabah programı” ödülü CNN 
Türk’te yayınlanan “Parametre”ye, “En iyi 
tartışma programı” ödülü Haber Türk’te 
yayınlanan “Türkiye’nin Nabzı”na, “En iyi ha-
ber programı” ödülü A Haber’de yayınlanan 
“Diplomasi”ye, “En iyi ekonomi programı” 
ödülü Bloomberg HT’de yayınlanan “Kü-

resel Piyasalar”a, “En iyi yarışma” programı 
ödülü ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Ol-
mak İster”,  “En iyi şov program”ı ise Tv8’de 
yayınlanan “O Ses Türkiye”ye verildi.

“En iyi radyo ödülü” “TRT Ankara Rad-
yosu”na, “En iyi radyo yapımcısı” Kral 
FM’den “Gezegen Mehmet” programıyla 
Mehmet Akbay’a, “En iyi spor programı” 
ödülü A Spor’da yayınlanan “Takım Oyu-
nu”na, “En iyi magazin programı” Beyaz 
TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz”a, 
“En iyi gezi kültür programı” ödülü Show 
TV’de yayınlanan “Turgay Başyayla ile 
Lezzet Yolculuğu”na, “En iyi aktüel yaşam 
programı” ödülü Fox TV’de yayınlanan 
“Benden Söylemesi”ne, “En iyi yerel tele-
vizyon ödülü” ise ÇAY TV’ye verildi.

Yerel kalkınmanın fitili ateşlendi

Ü niversite-iş dünyası işbirliğinin ge-
liştirilmesi ve Oda ve Borsaların 

yerel ekonomi ve kalkınma süreçlerine 
katkı sağlaması amacıyla TOBB Yönetim 
Kurulu kararıyla başlatılan 81 ile 81 aka-
demik danışman projesi çerçevesinde, 
illerdeki Oda ve Borsaların tamamının 
mutabakatıyla belirlenen akademik 
danışmanların birinci grubunun bilgi-
lendirme toplantıları sona erdi. 

28 Nisan 2017 Cuma günü TOBB’da 
başlayan bilgilendirme toplantıları 30 
Nisan 2017 tarihinde TEPAV ve TOBB 
ETÜ’de tamamlandı.

Toplantılarda; TOBB’un yapısı, hizmet, 

görev ve faaliyetleri, Türkiye, dünya ve 
küresel ekonomilerin görünümü, böl-
gesel kalkınma ve rekabet gündemi, 
yatırım ortamı, ihracat ve üretim yapısı 
analizi, değer zinciri analizi, yaşanabilir 
kentler analizi, girişimcilik, endeks ve 
bülten hazırlama konularında bilgilen-

dirmeler yapılarak,  fikir alışverişinde 
bulunuldu. 

Ayrıca İŞKUR, KOSGEB, TKDK ve Eko-
nomi Bakanlığı yetkilileri tarafından 
İŞKUR destekleri, KOSGEB destekleri, 
TKDK destekleri ve URGE projesi hak-
kında sunumlar yapıldı.

Medya Oscarları 
sahiplerini buldu
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TOBB Tunceli Kız Öğrenci Yurdu’nun temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, en büyük sermayenin eğitimli insan olduğunun 
altını çizerken, Tunceli’nin eğitimdeki başarısına dikkat çekti. 

TOBB’dan Tunceli’ye  
kız öğrenci yurdu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eğitime 
destek olmayı sürdürüyor. Bu amaç doğrultusun-
da yaptırılacak olan 200 kişilik TOBB Tunceli Kız 

Öğrenci Yurdu’nun temeli atıldı. Temel atma törenine 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tunceli Valisi Os-
man Kaymak, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu 
ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz 
ile çok sayıda işadamı katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuş-
mada, her yatırımın riskinin bulunduğunu ancak eğitime 
yapılan yatırımda risk olmayacağını vurgulayarak, “Ben bir 
iş adamıyım. Yaptığımız her yatırımın riski var. Kâr da ede-
bilirsiniz, zarar da. Ama eğitime yatırım yaptığınız zaman 
asla zarar etmezsiniz. Hem ülke kazanır, hem siz kazanırsı-
nız. Çünkü insana yapılan yatırım, en büyük yatırımdır. En 
büyük sermaye altın, petrol falan değil, eğitimli insandır. 

Bunu da en iyi Tunceli bilir. Bunu bildiğini de sınavlarda 
gösteriyor zaten. Tunceli en başarılı iller arasına adını gu-
rurla yazdırıyor. Benden de kız öğrenci yurdu istediler. Biz 
de bu kapsamda valimizin verdiği destekle bunun açılışını 
yapacağız. İnşallah Tunceli’nin en başarılı kızları buradan 
çıkacak” diye konuştu.

Vali Kaymak’tan teşekkür
Tunceli Valisi Osman Kaymak da yurdun yapımında 

emeği geçenlere teşekkür ederek, “Tunceli’nin gerçekten 
okuma ve yazma oranı çok yüksek. Son dört yıldır ilimiz 
TEOG’da birinci, üniversite sınavlarında ise ilk 10 içinde. 
Tunceli’nin halkı çok aydın ve eğitime önem veren insan-
lar. O nedenle eğitime yapılan her yatırım bizler için çok 
anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kız yurdunun temeli atıldı. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Yaptığımız 
her yatırımın 

riski var. Kâr da 
edebilirsiniz

 zarar da. Ama 
eğitime yatırım 

yaptığınız 
zaman asla zarar 
etmezsiniz” dedi.
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“TOBB - Genç Başarı Şirketleri” 
başarılarını sergiledi

Tunceli’de Vali Kaymak’a ziyaret 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Genç Başarı Eğitim 
Vakfı’nın uyguladığı 3X Şirket Programı’nın finali olan ‘Yılın 

Şirketi Yarışması’nda, liseli öğrenciler tarafından kurulan ve işleti-
len “TOBB - Genç Başarı Şirketleri” ürün ve hizmetlerini sergiledi. 

Yılın Şirket Yarışması 13 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sütlüce kampüsünde gerçekleşti.

Şirket Programı sonunda öğrencilerin ürettikleri ürün ve 
hizmetleri sergileyebilecekleri Ticaret Fuarı düzenlendi. Fuara 
katılan şirketler farklı kategorilerde birbirleriyle yarıştılar. İş 
dünyası temsilcilerinden oluşan jüri tarafından farklı katego-
rilerde birinci seçilen şirketlere ödülleri verildi. En iyi şirket ise 
uluslararası alanda 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Brük-
sel’de gerçekleştirilecek olan “Avrupa Ticaret Fuarı ve Avrupa 
Yılın Şirketi” finaline ülkemizi temsilen katılmaya hak kazandı.  

 Şirketler inovasyon, pazarlama ve en iyi stant dallarında jüri 
üyeleri tarafından puanlandı. Jüri üyeleri tarafından gerçekleş-
tirilen değerlendirmenin ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi 
konferans salonunda dereceye girenlerin açıklandığı oturumda 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hil-
mi Çolakoğlu, Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Barış Tezcan ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil 
Çelebi tarafından açılış konuşmaları gerçekleşti.

 Brüksel’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finale ülkemizi 
temsilen doğal tarımı destekleyen kompost üretim cihazı satışı 
gerçekleştiren "Compose It” şirketi katılmaya hak kazandı. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Tunceli’ye yapılacak 200 kişilik TOBB Kız Öğrenci Yurdu’nun 

temel atma töreni için gittiği Tunceli’de tören sonrası Tunceli Valisi 
Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
Vali Kaymak’a iş dünyasına gösterdiği yakınlık ve Tunceli’ye hizmetleri 
için teşekkür ederken, Vali Osman Kaymak da TOBB Başkanı’nı hayırlı 
işler için kentlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu anlattı. 

Çocuk Hakları ve İş İlkeleri 
Projesi Bilgilendirme 
Toplantısı Ankara’da yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve UNICEF işbir-
liğinde, uluslararası düzenlemeler ve ulusal mevzuat 

çerçevesinde çocuk işçiliğinin tanımı, neden ve sonuçları 
ile proje hakkında bilgilendirme yapmak, katılımcıların 
konuyla ilgili kendi illerindeki deneyimlerini ve çözüm 
önerilerini paylaşmak amacı ile “Çocuk Hakları ve İş İlkeleri 
Projesi Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Toplantıda; TOBB ve UNICEF temsilcilerinin yaptığı açılış 
konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü temsilcisi ile UNICEF 
temsilcilerinin “Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Projesi Tanıtımı”,  
“Çocuk İşçiliği: Kavram, Kapsam ve Çocuk İşçiliğinde Mev-
cut Durum”,  “Çalışan Çocuklara İlişkin Ulusal ve Uluslararası 
Düzenlemeler ve Çocuk Hakları ve İş İlkeleri” , “Mesleki Eği-
tim”, “İşveren Sorumlulukları” konulu sunumlardan sonra 
dinleyiciler ile izlenecek yol haritası değerlendirilerek soru 
ve cevap ile toplantı sonlandırıldı.

 Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Projesi kapsamında Adana, 
Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, 
Kocaeli, Mersin ve Şanlıurfa illerinde; işverenlerin çocuk iş-
çiliğine ilişkin önleme ve iyileştirme stratejileri konusunda 
farkındalıklarının ve savunuculuklarının geliştirilmesi ile 
profesyonel örgütlerin çocuk işçiliği konusunda üyelerine 
verecekleri rehberlik, izleme ve teşvik sağlama konusunda 
kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.  
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam konusunda devletin çok önemli destekler 
verdiğine işaret ederek, dört ayda 1 milyon kişiye istihdam sağladıklarını vurguladı. 

“Dört ayda 1 milyon 
kişiye istihdam sağladık”

E lazığ Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası 
ve Vali Murat Zorluoğlu Konferans Salonu’nun 
açılışına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin zor bir 
süreçten geçtiğini dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin başına ge-
lenler başka bir ülkenin başına gelse yerle bir olur ve 
kendisini toparlayamazdı. Darbe girişimi olmak üzere bir 
sürü hadise yaşadık. Ekonomimiz olumsuz etkilendi ama 
yıl sonu itibariyle tekrar büyüme noktasına geldik. Bu süreç 
içerisinde hükümetimizden de büyük bir anlayış gördük. 
Biz de elimizi taşın altına koyduk. Yeni işçi alacakların üç ay 
maaşını devlet ödüyor. Üç ay sonrada dokuz  ay boyunca 
vergisi ve sigortasını devlet ödüyor. Yani bin 400 lira senin 
cebinden çıkıyor gerisini dokuz ay boyunca devlet ödüyor. 
Bu istihdamda tarihi bir destek. Dört ayda 1 milyon kişiye 
şu an istihdam sağladık. Elazığ’da verdiği sözü büyük çap-
ta yerine getirdi. Yıl sonunda hepimiz getirmiş olacağız. 
Cazibe merkezleri müthiş bir fırsat ve iyi tanıtmak lazım. 
Elazığ için de iyi bir fırsat. Biriktirmiş olduğumuz kaynakları 
ve sizlerden almış olduğumuz kaynakları biz üyelerimize 
zor zamanda kredi olarak verelim dedik ve nefes kredisini 
çıkardık. Şu anda bundan kullanabilirsiniz” diye konuştu.

Elazığ’ın önemi ve sahip olduğu imkânlar konusunda 
da sunumda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Elazığ 
insanının hayır işler konusunda yarıştığını ifade etti. 

Elazığ’da Oda ve Borsa 5 yıldızlı 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Bor-

sası’nın akredite olarak 5 yıldıza sahip olduğunu belirten 
TOBB Başkanı, Paris’te Londra’da Oda ve Borsalar hangi 
standartta hizmet sunuyorsa Elazığ’da da aynı standartta 
hizmet sağlandığını kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
kentin birlik ve beraberliğini de överken, başarının ve 
zenginliğin ancak bu yolla geldiğini anlattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Türkiye 
ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan reel sektör ve 
hükümet arasında gayet iyi ilişkiler sağlandığını söyledi.

 Vali Murat Zorluoğlu da böyle bir ilde çalışıyor ol-
maktan ve güzel insanlara hizmet ediyor olmaktan çok 
büyük bir şeref duyduğunu aktardı. Elazığ TSO Başkanı 
İdris Alan ise “Toplum içerisinde hep saygın bir konumu 
olan Elazığ TSO'nun hizmette 100. yılında çok daha do-
nanımlı, altyapısı, vizyonlu ve hedefleri olan toplumun 
yüklemiş olduğu misyonu içerisinde hareket eden bir 
durum haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Cazibe 
merkezleri 

müthiş bir fırsat 
ve iyi tanıtmak 

lazım. Elazığ için 
de iyi bir fırsat” 

dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından Elazığ’ın Karakoçan ilçesin-

de yapılan TOBB Anadolu İmam Hatip Li-
sesi ve Pansiyonu ile Elazığ Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Ali Dumandağ tarafından 
yaptırılan caminin toplu açılış törenine ka-
tılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
günümüzde en büyük sermayenin eğitimli 
insanlar olduğunu söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu gittiği her 
yerde kendisine “Başkan eğitime neden bu 
kadar yatırım yapıyorsun?” diye sordukları-
nı, kendisinin de “Zenginleşmenin, birlik ve 
beraberliği tesis etmenin yolu eğitimden 
geçer” dediğini aktardı.

“Başarılı nesiller yetiştiriyoruz”
 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları söy-

ledi: “Bugün en büyük sermaye altın, petrol 
falan değil, eğitimli insanlardır. İnşallah bu 
okulumuzdan mezun olacak gençlerimiz de 
hem ilim sahibi olacak hem milli ve manevi 
değerleri bilerek yetişecekler. Ailelerine, şe-
hirlerine, ülkelerine, hayırlı hizmetler yapa-
caklar. Biz çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve 
beraberliğimiz muhafaza edersek Allah’ın 
izniyle bizim önümüzde kimse duramaz. 

“En büyük sermaye 
altın veya petrol değil 
eğitimli insanlardır” 

İnşallah bu okulumuzla hem Elazığ hem 
Türkiye kazanacak.”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
ise burada yaptığı konuşmada, eğitime ver-
dikleri destekten dolayı TOBB’a teşekkür etti, 
cami yaptırdığı için de Dumandağ’ı kutladı.

Tüfenkci, İmam hatip liselerinin gönüllerin-
de ayrı bir yeri olduğunu, bu liseleri sadece 
diplomaya yansıyan bir okul olarak görme-
diklerini ifade ederek, “İmam hatip liseleri 
geçmişte de çok başarılı nesiller yetiştirdi. Bu 
neslin bugünkü Türkiye’nin yönetici kadrola-
rının büyük bir kısmını oluşturdu. Başta Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
bugün Türk halkını olduğu kadar dünyadaki 
pek çok milletin kalbinde taht kurmuştur. 
Bu kadrolarla yönetilen Türkiye mazlumun, 
ihtiyaç sahibinin yanında olan, tarihten gelen 
misyonunu devam ettiren, ekonomisiyle 
dünyaya örnek olan bir ülkedir” diye konuş-
tu. Programda Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Odası Başkanı 
İdris Alan ve Elazığ Ticaret Borsası Başkanı 
Dumandağ da bir konuşma yaptı. Konuşma-
ların ardından Bakan Tüfenkci ve TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu’na plaket takdim edildi.

“Türkiye tekrar büyüme noktasına geldi”

E lazığ Ticaret Borsası Başkanı Meh-
met Ali Dumandağ tarafından 

yaptırılan Hacı Sıdıka Dumandağ Ya-
tılı Kız Kur’an Kursu ek binası ve Elazığ 
Ticaret Borsası yeni pazar alanı toplu 
temel atma törenine katılan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu dört ayda 
1 milyonun üzerinde istihdam sağla-
dıklarını belirterek, yıl sonunda hedefe 
ulaşılacağı mesajı verdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu temel 
atma töreninde yaptığı konuşmada 
Türkiye ekonomisinin, başta darbe 
girişimi ve küresel kriz olmak üzere 
yaşanan birçok hadiseden olumsuz 
etkilendiğini ifade etti.

Bunların başka bir ülkede yaşanması 
halinde, o ülkenin kendisini toparla-
yamayacağını, yerle bir olacağını dile 
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin yıl sonu itibarıyla tekrar bü-
yüme noktasına geldiğine dikkat çekti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu: ‘’İş dünyası olarak gelirken 
bir anket yaptık. ‘Neden şikayetçisiniz?’ 
diye soruyoruz. En fazla istihdam üze-
rindeki vergi yükleri söyleniyor. Şimdi 
arkadaşlar, rüyamızda göremeyeceği-
miz şekilde biz istemedik, hükümeti-
miz çıkarttı.” 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ise törende yaptığı konuş-
mada, “Mart ve Nisan ayında işsizlik 
rakamlarının daha da aşağı doğru gel-
diğini göreceksiniz. Mayıs ayında da 
bu rakamları daha da aşağı çekerek yıl 
sonu itibarıyla işsizlik rakamlarını tek 
haneli rakamlara indireceğiz” ifadesini 
kullandı.




