
EKONOMİK FORUM32

Muğla Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Rusya krizinde başımıza gelenlerden ders çıkarmamız lazım. Yaş 
meyve ve sebzede alternatif pazarları geliştirmeliyiz” dedi.

TOBB ULUSAL

“Ders çıkaralım, alternatif 
pazarlar geliştirelim"

M uğla Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binasının 
açılış töreni yapıldı. Muğla Ticaret Borsası Başkanı 
Hasan Gökmen’in ev sahipliğindeki toplantıda 

konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla’nın tarih ve turizm kenti olduğu 
gibi aynı zamanda bir tarım kenti olduğunun altını çizdi. 
Ortaklık kültürünün üzerinde duran TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, kazanca ulaşmanın ve ticarette başarılı olmanın 
yolunun iyi bir ortaklık kültüründen geçtiğini bildirdi.

Tarımın Muğla ekonomisinde önemli bir payı bulun-
duğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünya 
çam balı üretiminin başkenti burası. Muğla, deniz kültür 
balıkçılığı ve çam balı üretiminde birinci. Bal ve nar üre-
timinde ikinci; badem, turunç, susam, sofralık domates, 
yağlık zeytinde üçüncü sıradasınız. Limon, marul, yeni 
dünya, roka, mandalina ve portakal üretiminde ilk beşin 
içinde yer alıyorsunuz. Böyle bereketli toprak herkese 
nasip olmaz. Üstelik ürettiğinizi ürünleri bir de ihraç edi-
yorsunuz. Geçen yıl 160 bin ton (662 milyon TL’lik) tarım 
ürününü, 48 bin ton (1 milyar TL’lik) su ürününü ihraç etti-
niz. Rusya krizinde başımıza gelenlerden ders çıkarmamız 
lazım burada. Yaş meyve ve sebzede alternatif pazarları 
geliştirmeliyiz” diye konuştu.

“Değerlere sahip çıkıyorsunuz”
Muğla’nın değerlerine de sahip çıktığını belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Muğla’nın tarhanası, saraylısıftesi, 
çam balı için de coğrafi işaret başvuru yapıldığını hatırlattı. 
Değerlerinize sahip çıktıkları için tüm Muğlalıları tebrik 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türki-
ye’de tescili aldıktan sonra sıra AB’de tescil ettirmekte. 
Sonrasında tüm bu ürünler Muğla ile anılacak. Turizmin 
yanında Muğla lezzeti ile de dünyada nam salacak. Bu 
benim Muğla’ya 11. gelişim. Muğla’ya hayırlı işler için 
geldik. Bu anlamlı günde bizleri buluşturan Hasan Gök-
men kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bugün burada 
olmamızın sebebi yeni hizmet binamızın açılışı. En son 
Muğla’ya geldiğimde hizmet binamızın temelini hep 
birlikte atmıştık. Allah’a şükürler olsun bugün açılışını yap-
mak da nasip oldu. Artık Borsa hizmet binalarımız illerin 
en modern hizmet binaları oluyorlar. Bu vizyonlarından 
dolayı Muğla Ticaret Borsamızı kutluyorum. 

Hem TOBB olarak biz hem de Muğla Büyükşehir Bele-
diyemiz, Muğla TSO ve Fethiye TSO yeni hizmet binası için 
elini taşın altına koydu. Bu birlik ve beraberlik ruhundan 
dolayı Borsamızın yeni hizmet binasına katkı sağlayanlara 
da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu
   ürün ticaret 

borsaları ile tarım 
sektörünün 50 
yıllık hayalinin 

gerçek olduğunu 
söyledi.
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Borsamızın bünyesinde bal satış salo-
nu bulunuyor. Yine Muğla için çok önemli 
olan Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratu-
arı da burada yer alıyor. İşte bu güzel işleri 
yaptıkları için en başta Hasan başkanımızı 
ve yönetimini tebrik ediyorum. Hasan 
Başkan’la TOBB Dilekleri İnceleme Komis-
yonu’nda birlikte çalışıyoruz.”

 
50 yıllık hayal

Oda-Borsalardan gelen talepler son-
rasında yapılanlarla ilgili bilgiler veren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, öncelikle 
ürün ticaret borsalarından bahsetti. Ürün 
ticaret borsaları ile tarım sektörünün 50 
yıllık hayalinin gerçek olduğunu duyuran 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ürün İhtisas 
Borsası’nın kurulması için Bakanlar Kurulu 
kararı çıktı. Artık hem üretici, hem tüketici, 
hem de sanayici daha güvende olacak. 
Fiyat hareketlerinden etkilenmeyecek. 
Ürün senetleri artık bir yatırım aracı ola-
cak. Üreticimiz, ürün senedi ile finansma-
na daha kolay erişecek. Ürün senedini te-
minat olarak gösterebilecek. En önemlisi 
tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatları 
artık ülkemizde belirlenecek” dedi.

Finansman konusunda da çok önemli 
çalışmalar yapıldığını kaydeden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 27 bin firmaya 
Nefes Kredisi sağladıklarını anlattı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “KOSGEB (sıfır faizli 
3 yıl vadeli), 260 bin firmaya kredi sağladı. 
Kredi Garanti Fonu 313 bin firmaya kefil 
oldu ve kredi almalarını sağladı. Toplam-
da 600 bin firmaya dokunabildik” diye 
konuştu.

“Devlet büyük destek verdi”
İstihdam konusunda tarihi bir ba-

şarıya imza attıklarını ifade eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, devletin verdiği 
büyük destekler ile altı ayda 1.6 milyon 
kişiye iş sağladıklarını kaydetti. TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, Muğla’nın 62 bin kişiyi 
istihdam ettiğini bunun da firma başına 
3.5 kişi ilave istihdam anlamına geldiğini 
belirterek, Türkiye’de birinci olduğunu 
söyledi.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan 
Gökmen ise çok önemli bir işe imza ata-
rak hizmet binasını yenilediklerini anla-
tırken, “Bundan sonrada durmayacağız. 
ISO 9000 ve akreditasyon çalışmalarımızı 
tamamlayacağız” dedi.

Muğla TOBB Fen Lisesi’nin temeli atıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından “81 İl’de 81 Okul” projesi 

kapsamında Menteşe İlçesi Yeniköy Mahal-
lesi’ne yapılacak olan TOBB Fen Lisesi’nin 
temeli atıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
törende yaptığı konuşmada eğitimin öne-
mine vurgu yaptı. Altı bin 110 metrekare 
alana yapılacak ve 16 derslikle 480 öğren-
cinin eğitim alacağı lisenin bir yıl sonra 
tamamlanacağı kaydedildi.

Törende bir konuşma yapan TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Muğlalılar çok 
zeki insanlar. Üniversitede bana fahri 
doktora cübbesi giydirirlerken, ilk olarak 
benden bu okulun sözünü aldılar. Ardın-
dan bir an önce protokolü hazırlayıp bana 
imzalattılar” şeklinde konuştu.

10 dönümlük alanda kurulacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ben iş 

adamıyım. Yapılan her yatırımda kâr ya 
da zarar edebilirsiniz. Zarar edilmeyecek 
tek yatırım ise eğitimdir. Çünkü eğitim ile 
birlikte siz kazanırsınız, şehir kazanır, ülke 
kazanır” dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Bülent Karakuş da yaptığı konuşmada, 
TOBB Fen Lisesi protokolünün geçen yıl 
imzalandığını, yaklaşık 10 dönümlük alan 
içinde kurulacak lisenin Muğla’nın eğiti-
mine katkı sağlayacağını söyledi. Karakuş 
açıklamasının sonunda, “Geleceğe yatırım 
yapıyoruz. İnsana yatırım yapıyoruz. Çün-
kü biliyoruz ki öğrenme durursa gelişim de 
durur. Yeni okulumuz hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.

Muğla Valisi Esengül Civelek’e ziyaret

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

lıoğlu, beraberindeki heyetle birlikte 
Muğla Valisi Esengül Civelek’i makamın-
da ziyaret etti. Vali Civelek ve TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, kentteki gelişmelere 

ve projelere ilişkin görüş alışverişinde 
bulundu.

Esengül Civelek’in bürokrat tecrü-
besini Valilik görevinde gayet başarıyla 
kullandığını ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Sizin gibi bir Vali Muğla 
için bir şans. Çalışmalarınızı ve iş alemini 
anlayan yaklaşımınızı takdirle karşılıyo-
ruz” dedi. 

Vali Civelek de ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken, sorum-
luluk sahibi olmanın ve yaptıkları faa-
liyetlerin takdir edilmesinin sevindirici 
olduğunu söyledi.
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Milas Ekonomisinin Öncüleri Ödül Töreni’nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Milas’ın Türkiye'nin ve turizmin yeni parlayan 
yıldızlarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

“Milas, Türkiye'nin ve turizmin 
 parlayan yıldızlarından biri”

M uğla’nın Milas ilçesinde Milas Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın düzenlediği Ekonominin Öncüleri 
Ödül Töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre il ve ilçeler-
den Oda ve Borsa başkanları ve çok sayıda iş adamının 
katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, “Dün-
yada 27 antik kente birden sahip Milas’tan başka bir 
şehir var mı, bilmiyorum. Üç bin yıllık kültür birikimine 
sahiptir Milas. Turizmin her çeşidini rahatlıkla yapabilir. 
Ovası, denizi, güzelim sahilleri ve koyları, gölü, ormanları, 
dağları, zeytinlikleri, lagunları, kuş cennetlerinin hangi 
birini saysak. Milas hem, güzel, varlıklı, hem de mütevazı 
bir duruşa sahip” ifadelerini kullandı.

Dünya turizminin, güneş-kum-deniz üçgeninden 
kurtulup kültür ve sağlık turizmine doğru yürüdüğünü 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Milas’ın da layık 
olduğu başarıya süratle ulaşacağını bildirdi.

Milas’ın, ovasıyla, koylarıyla Türkiye’nin gözbebeği 
olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu:

“Ünlü Fransız denizbilimci Kaptan Cousteau’nun 

‘Dünyanın bütün denizlerini gezdim. Eğer dünyada bir 
cennet arıyorsan, işte o cennet Gökova'dır’ övgüsüne 
mazhar kıyılara sahiptir Milas.

Gerçekten de Allah burada her nimeti vermiş. Müthiş 
bir iklim, verimli toprak, böyle çalışkan insanları var. Ben 
bu noktada, Milas’ın kalkınması için büyük emek veren 
değerli Oda Başkanımız Reşit Özer kardeşimi kutlamak 
istiyorum. Muğla’ya yeni eserler kazandırma konusunda 
müthiş çalışıyor.

Milas halısına coğrafi işaret
Milas OSB’yi atıl durumdan kurtardı, faaliyete geçme-

sini sağladı, yatırımcıları buraya çekti. Milas ekonomisinin 
temel direği ve en önemli ihraç ürünü zeytin ve zey-
tinyağının, hak ettiği değeri bulmasını hedefledi. Milas 
zeytinyağını, coğrafi işarete sahip değerli bir ürün haline 
getirdi, böylece üreticinin de yüzü gülmeye başladı.

Şimdi Odamız, Milas'ın sofralık yağlı zeytinine de 
coğrafi işaret kazandırmak için çalışma başlatmış. Ayrıca 
Milas zeytinyağını tanıtmak için de Zeytin Hasat Şenliği 
düzenliyorsunuz. İşte bunlar hep vizyon işi, markalaşma 
ve tanıtım. Yine Odamız, Milas halısının coğrafi işaret 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Milas’ın, ovasıyla 
koylarıyla 

Türkiye’nin 
gözbebeği 

olduğunu belirtti.
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"Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi" açıldı

M uğla'nın Marmaris ilçesinde, kaybolan 
mesleklerin yeniden canlandırılması için 

teşvik edici rol üstlenecek, kentin kültürünün 
ve gastronomisinin tanıtımını yapacak "Kapur-
cuk Kültür ve Gastronomi Evi" açıldı. Açılışta 
bir konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
"Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var-
dır. Daha ileriye gitmek, daha da zengin olmak 
istiyorsak birliktelikten başka çare yok" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kültür evinin 
öneminin sadece ekonomi ve turizmle sınırlı 
olmadığını; medeniyetin değerlerini ve kül-
türünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak 
açısından da önem taşıdığını ifade etti.

“Geçmişle bağ kurulacak"
Vali Civelek de zengin bir tarihe sahip Mar-

maris'in değişik kültürlere ev sahipliği yap-
tığını, tarihsel, kültürel, doğal güzellikleriy-
le önemli bir yerde bulunduğunu kaydetti. 
Kültür evinin başka projelere de örnek oldu-
ğunu aktaran Vali Civelek, burada geçmişle 

bağ kurulacağını, bireysel ve toplumsal yarar 
sağlanacağını anlattı. Marmaris Ticaret Odası 
Başkanı ve kültür evini hayata geçiren firmanın 
sahibi Mehmet Baysal da ilçenin Türk turizmi-
ne katkı sunduğunu ifade etti.

Kültür evini, geçmişin değerlerini yaşatmak 
için kurduklarını vurgulayan Baysal, "Üst ka-
tında Marmaris'in yaşamı anlatılmakta, alt ka-
tında kaybolan tatlar bölümünde Marmaris'in 
yerel tatları sunuluyor. Kaybolan meslekler 
bölümünde ilçemizin geçmişteki meslekleri ve 
Marmaris kültürünü anlatan çeşitli hediyeler 
yer almakta. Ürünlerin hepsi de markalıdır" 
ifadelerini kullandı.

Kapurcuk adı verilen Kültür ve Gastronomi 
Evi'nin 79 yıllık binası aslına uygun restore 
edilerek içi Marmaris kültürüne ait antika eş-
yalarla döşendi. Kaybolan tatlar, kültürel miras, 
kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin anlatıldı-
ğı üç ayrı bölümden oluşan evde, tamamen 
yöresel ve organik ürünler tanıtılıyor. Kapurcuk 
evi, her gün 10.00-22.30 saatleri arasında ziya-
ret edilebilecek.

tescilini devralmak üzere de girişim 
başlattı. Bu konuyu Reşit Başkan’la 
birlikte Maliye Bakanımıza anlattık. 
Böylece Milas’ın tarihi-kültürel de-
ğeri ve aynı zamanda da önemli 
ihraç ürünü olan Milas halısını koru-
yup, daha da geliştireceksiniz. 

Milas için önemli bir sektör de 
kültür balıkçılığı. Türkiye'nin kültür 
balığı üretim ve ihracat merkezi bu-
rada. Levrek ve çipuranın üçte ikisi 
Milas kıyılarında üretiliyor. Odamız, 
kültür balığı üretimini desteklemek, 
sektör üzerindeki vergi ve diğer 
mali yükleri azaltmak için bakan-
lıklar nezdinde girişimlere başladı. 
Biz de Ankara’dan destek veriyor, 
takip ediyoruz. Zeytinyağı ve balık 
üretiminde en önemli gider kalemi 
elektrik. Odamız, buradaki gideri 
azaltmak için de projeler hazırlamış.

Kalkınma Ajansı’ndan da hibe 
desteği sağlamışlar. Bu sayede 
Milas’a enerji yatırımları çekmek 
konusunda da potansiyel yatırım-
cılar nezdinde, Milas’ın cazibesini 
artırdılar. 

"Odamız elini taşın
altına koydu"

Üyelerimizin önemli bir sıkıntısı 
finansman ve banka kredisine ula-
şımdı. TOBB Nefes Kredisi’nde 1.5 
milyon lira kaynak aktardı, 29 firma-
mızın kullanmasını sağladı. Kısacası 
Milasımız, böyle çalışkan ve kendini 
Milas’a adamış bir Oda Başkanı’na 
sahip olduğu için de ayrıca şanslı. 
Başkanımız aynı zamanda TOBB’da 
da komisyon üyesi, Ankara’da birlik-
te çalışıyoruz.

Sizlerde kendisiyle iftihar et-
melisiniz. Başkanımızı, yönetimini, 
Meclis’ini ve tüm çalışanlarını, tüm 
bu özverili gayretleri ve emekleri 
için kutluyorum.”

Milas TSO Başkanı Reşit Özer 
de Odanın faaliyetlerine ilişkin bilgi 
verirken, Milas’ın özellikle bal konu-
sunda da iddialı olduğuna vurgu 
yaptı, kaliteli zeytinyağına teşvik is-
tedi. Milas’ın çipura balığında önemi 
bir üretimi bulunduğunu açıklayan 
Özer, balığa KDV’nin yüzde 8’den 
yüzde 1’e indirilmesini talep etti.

Hisarcıklıoğlu, Hekatomnos 
kazılarını inceledi, Milas 
Müzesi'ni ziyaret etti

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Muğla Valisi Esengül Civelek, beraber-

lerindeki Oda başkanları ile birlikte Muğla 
programı kapsamında, Milas ilçesindeki 
Hekatomnos Uzun Yuva kurtarma kazıla-
rını inceledi, Milas Müzesi’ni ziyaret etti.



EKONOMİK FORUM36

TOBB ULUSAL

Balıkesir İl Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kentin istihdam seferberliğinde 
gösterdiği başarıdan dolayı özel sektörü kutladı.

"Balıkesir, istihdam seferberliği
için verdiği sözü yerine getirdi"

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Ticaret Odası hizmet 
binasında düzenlenen, Balıkesir İl Oda ve Borsaları 

İstişare Toplantısı’na katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
kentin istihdam seferberliğinde gösterdiği başarıdan dola-
yı özel sektörü kutladı. Balıkesir'in sözünü yerine getirdiğini 
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kentte 15 bin 
üyenin 16 bin istihdam sağladığını belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'in şanslı bir il 
olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dün akşam Belediye Başkanımız yeni binayı gezdirdi. 
Müthiş bir hizmet binası olmuş. Yanında kongre mer-
keziyle birlikte bir ticaret odasının olması aslında bütün 

şehirlere örnek ve rol model olacak bir konsept ortaya 
çıkmış. Balıkesir bu açıdan çok şanslı. Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanımızın eski bir Ticaret Odası Başkanı ol-
ması ticaret ve sanayi alemi için şans. Balıkesir, Türkiye'de 
öncü şehirlerimizden bir tanesi. Özellikle Balıkesir, 81 il 
içinde yaşanabilirlik olarak yedinci sırada. Bir kere onun 
için şanslı insanlarsınız. Allah size tarım ve hayvancılığı 
vermiş, birçok yöreye buradan geliyor. Bir taraftan sanayi, 
bir taraftan turizm bir taraftan enerji merkezi bu açıdan 
Balıkesir şanslı bir il."

En fazla kefil olan Oda
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler de Türki-

ye'de üyelerine en fazla kefil olan Oda olduklarını söyledi. 
Ermişler, en çok hizmet edilen dönemin bu dönem oldu-
ğunu dile getirerek, "KOBİ'lerin krediye erişimini kolaylaş-
tıran Kredi Garanti Fonu hizmetlerinin Balıkesir şubesini 
2015 yılında Sayın Hisarcıklıoğlu sayesinde halkımızın 
ayağına getirdik. Kredi Garanti Fonu, iki yıl gibi kısa bir 
zamanda 1 milyar 350 milyon lira gibi bir rakamı Balıkesir 
ekonomisine kefalet olarak kazandırarak bir Türkiye reko-
runa imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada Balıkesir Genç ve 
Kadın Girişimci Kurulları'yla da bir araya gelerek görüş alış-
verişinde bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi 
doyuran şehir olarak adlandırılan Balıkesir'de ayrıca, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yapılan Avlu Balıkesir'i de gezdi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Balıkesir’in 
Türkiye'nin öncü 
şehirlerinden biri 

olduğunu söyledi.
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Malazgirt 1071 Anma Programı yapıldı

“TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi, Türkiye için övünç kaynağı”

S ağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB 
ETÜ) Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek, 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zi-
yarette Bakan Demircan'a, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.

TOBB ETÜ'nün Türkiye'nin çok önemli 
üniversiteleri arasında yer aldığını dile 
getiren Bakan Demircan, tesiste yapılan 
çalışmaların Türkiye için bir övünç kay-

nağı olduğunu ifade etti.
Bakan Demircan, teknoloji merke-

zindeki laboratuvarların, tıbbi ilaç mal-
zemelerinin aynı zamanda Türkiye'de 
üretilmesi, cerrahi aletlerin ve cihazların 
kalibrasyonu, denetimi ve standardizas-
yonu testlerinin de yapılabileceği yerler 
olduğunu aktardı.

Bakanlık olarak bu laboratuvarlarla 
birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade 
eden Bakan Demircan, "Önümüzdeki 

günlerde, Türkiye'de tüketilen tıbbi ihti-
yaç malzemelerinin ve Türkiye'de üreti-
len ve satılan cerrahi aletlerin, cihazların 
kalibrasyonu ve standardizasyonunun 
birlikte çalışması için gerekli çalışmaları 
yapacağız. Gerekli protokolleri imzala-
dıktan sonra burada bu çalışmaları yap-
tıracağız. Amacımız, Türkiye'deki cerrahi 
aletlerin cihazların tüketim malzemele-
rinin yerlileşmesini sağlamak. Biz artık 
kendi tüketimimizi üretmeliyiz" dedi.

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

- AB KİK üyeleri ile birlikte, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 
düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 
1071 Anma Programı'na katıldı.

1071 Malazgirt Anıtı’nın bulunduğu 
alanda düzenlenen programda halka hi-
tap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gön-

lü bizimle beraber olan dünyanın dört 
bir yanındaki kardeşlerime Malazgirt’ten 
sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" 
diye konuştu.

Sultan Alparslan'ın 946 yıl önce bir cuma 
günü Malazgirt’te kazandığı zaferle Ana-
dolu'yu ebedi yurt yapacak adımı attığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir 
elinde al bayrağı, diğer elinde yeşil san-

cağıyla Anadolu'ya Malazgirt’ten girip 
Avrupa'nın ortalarına kadar şanla şerefle 
zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar edi-
yoruz" dedi.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan törende Okçular Vakfı tarafından 
hazırlanan tanıtım filmi izlendi. Sanatçı 
Arslanbek Sultanbekov aralarında Dombı-
ra'nın da bulunduğu eserlerini seslendirdi. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “OSB’lerdeki 
emlak vergisi sıfırlandı. Damga vergisi azaltıldı. Bu reformlarla, Türk girişimcisinin 
üzerinden kalkan yük 1 milyar TL. İşte Odalar bu işi yapıyor” diye konuştu.

TOBB ULUSAL

“Türk girişimcisinin üzerinden 
kalkan yük 1 milyar TL oldu”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çanakkale’nin Yıldızları 
Müşterek Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, 

Çanakkale’nin 80 milyon için farklı bir anlamı olduğunu 
belirterek, “Bu milletin dirilişini müjdeleyen şehirdir Ça-
nakkale. Bugün başımız dik, bu topraklarda yaşıyorsak, 
Çanakkale’de başlayan milli direniş ve istiklal ruhu sa-
yesindedir. Çanakkale, ümidin inanca, inancın başarıya 
döndüğü yerdir. Allah, bu toprakları, bu vatanı korumamız 
için bize güç, kuvvet versin; bizleri ecdadımızın mirasına 
layık bir millet olmamızı nasip etsin” dedi.

Çanakkale TSO ve TB ile iftihar ettiğini ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 5 yıldızlı akredite Oda ve 
Borsa olduklarını anımsatarak, üyelerine Londra, Paris ve 
Berlin odaları ile aynı standartlarda hizmet verdiklerini 
bildirdi.

İş dünyası olarak en büyük şikâyetin yüksek istihdam 
maliyetleri olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 
başlattıkları İstihdam Seferberliği’nden bahsederek, ilk altı 
aylık dönemde 1 milyon 600 bin ilave istihdam sağlandı-
ğını, Çanakkale’nin bu kapsamda Marmara’da en başarılı 
üç il içinde olduğunu söyledi.

İş dünyasının ikinci büyük şikâyetinin de finansman 
konusunda olduğuna işaret eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, yüzde 9.9 faizle verdikleri Nefes Kredisi’nden 27 bin 
firmanın yararlandığını söyledi. KOSGEB aracılığıyla da 260 
bin firmaya üç yıl vadeli sıfır faizli yedi milyar lira civarında 
bir kaynak kullandırıldığını ifade eden TOBB Başkanı, Kredi 
Garanti Fonu aracılığıyla ise 322 bin firmaya kefil oldukla-
rını anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplamda 600 bin 
firmaya dokunmayı başardıklarını da vurguladı.

 
“TRT payı kaldırıldı”

TOBB ve Oda/Borsaların girişimleri ile sanayi elektriği 
üzerindeki yüzde 2 TRT payının sıfırlandığını anımsatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “OSB’lerdeki emlak vergisi 
sıfırlandı. Damga vergisi azaltıldı. Bu reformlarla, Türk gi-
rişimcisinin üzerinden kalkan yük 1 milyar TL. İşte Odalar 
bu işi yapıyor” dedi. 

Çanakkale ekonomisinin iyi gittiğine işaret eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çanakkale'nin Türkiye orta-
lamasının üzerinde olduğunu ifade etti. 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün dünyanın 1 numarası olacağını vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu köprü ile Çanakkale’de 
ekonomi canlanacak. Rumeli’yi Anadolu’ya bağlayacak-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
Çanakkale’nin 

Yıldızları’na 
ödüllerini verdi.
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sınız. Bütün Marmara geçiş hatlarının 
kavşak noktası haline geleceksiniz” 
dedi.

Çanakkale'de tarihin ve turizmin 
fazlasıyla yer aldığını belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Tarih var, deniz var. Allah size 
her şeyi vermiş. Müthiş de topraklar 
vermiş. Çanakkale'ye baktığınız za-
man, Allah'a çok şükür, huzur var, her 
şey var. Şimdi topraklara bakıyorum. 
Bizim Kayseri'de inanın yeşil fidanı 
alıyoruz, dikiyoruz. Beş sene sonra 
ağaç ölüyor. Çanakkale'de kuru dalı 
dik, bir sene sonra meyve vermeye 
başlıyor. Allah'tan reva mı bu? Siz 
buradasınız, biz oradayız. Şimdi size 
de beş vakit namaz farz. Bize de 
beş vakit namaz farz. Ben diyorum 
ki eğer Kayserili’ye beş vakit namaz 
farzsa, Çanakkale'de ilave beş vakit 
şükür namazı kılınması lazım. Allah 
size böyle bereketli topraklar verdi 
diye. Çanakkale'de 109 tane farklı 
ürün ekiliyor. Şu zenginliğe bakın. 
109 tane farklı ürün içinde 35 ürün 
ve organik tarımda Türkiye'de ilk 10 
içinde Çanakkale var."

“Ezine peyniri 
dünyaya açılacak”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ça-
nakkale'nin meşhur ezine peyniri ko-
nusunda da ticaret borsasının önemli 
girişimleri bulunduğuna değinerek, 
"Kaya Üzen başkanımız gerçekten 
ezine peyniri konusunda çok koştu-
ruyor. Coğrafi işaretleme konusunda 
gerçekten çok çaba sarf etti. Bundan 
sonra hedef ezine peynirini yurt dışı-
na açmak. Nasıl ki bugün Yunanlıların 
Feta'sı dünya çapında markaysa bizim 
ezinemiz de dünya çapında bir marka 
haline gelecek. Çünkü bütün ulusal 
ve uluslararası fuarlarda Kaya başkanı-
mız bizim ezine peynirimizi tanıtıyor" 
dedi. Borsa üyelerinin ödüllerini ve-
ren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha 
sonra Çanakkale Ticaret Borsası'nın 
kurucularından olan ve halen başkan 
yardımcılığı görevinde bulunan, ge-
lecek dönem için ise seçimlere katıl-
mayacağını açıklayan TOBB Delegesi 
Salamon Halyo'ya plaket takdim edip, 
emeklilik pastasını kesti.

Çanakkale TOBB Sosyal 
Bilimler Lisesi açıldı

Çanakkale Valisi Tavlı’ya ziyaret

“Gençlerimize ve kadınlarımıza fırsat verilmeli”

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

lıoğlu, Gelibolu Ekonomisine Değer 
Katanlar ödül töreninde, girişimci ve 
iş adamının güçlü olmasının önemine 
işaret etti.

Yönetici ve siyasetçilerin iş ya-
pan kişilere her zaman sahip çıkma-
sı gerektiğini belirten TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, ''Gençlerimize ve 
kadınlarımıza iş insanı olarak fırsat 
verilmesini istiyorum. Kadınlarımızı, 
özellikle iş kadını olmaları noktasında 
desteklememiz lazım. Ne için? Tabi 
ki ülkemizin zenginliği için. Bugün 

her bir iş yeri ilave 10 kişiye iş imkanı demektir. Bu da demek ki her yıl 150 bin yeni iş 
yeri açılırsa ancak 1.5 milyon kişiyi zar zor doyurabileceğiz. Eğer biz bunlara iş imkânı 
çıkartmazsak ne olacak? Tabi ki bir işsizler ordusu olacak ve hiçbirimiz evlerimizde, iş 
yerlerimizde rahat olamayız” dedi.

Gelibolu’nun Türkiye’nin varoluşunun ve destanının yazıldığı yer olduğunu anım-
satan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eğer Gelibolu ve Çanakkale olmasaydı bizler bu 
coğrafyada olmazdık. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Ben ne zaman Gelibolu 
ve Çanakkale'ye gelsem tüylerim diken diken olur, beni bir heyecanlı gurur basıyor'' 
ifadelerini kullandı.

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın Akredite Oda olduğunu anımsatan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, üyelerine verdiği hizmet noktasında Paris, Londra ve Berlin odaları 
ile aynı konumda olduğunu vurguladı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından Çanakkale’de yaptırılan 

TOBB Sosyal Bilimler Lisesi, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı’nın katılımı ile düzenlenen kur-
dele kesme töreni ile açıldı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, lisenin Çanakkale ve Türki-
ye’ye hayırlı olmasını diledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Çanakkale programları 
kapsamında Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı’yı makamında ziyaret ederek bir 
süre görüştü. Ziyarette, TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Vali Tavlı’ya TOBB tara-
fından bastırılan Dede Korkut kitabını 
hediye etti.
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TOBB ULUSAL

Biga Ticaret ve Sanayi Odası yeni Hizmet Binası açılışı ile Biga Ekonomisine Değer 
Katanlar ödül törenine katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tüccar ve sanayicinin 
en iyi hizmeti hak ettiğini belirtti.

“Tüccar ve sanayicimiz 
en iyi hizmeti hak ediyor”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Biga Ticaret ve Sanayi Odası 
yeni Hizmet Binası açılış ve Biga Ekonomisine 

Değer Katanlar ödül törenine katıldı.
Biga’ya iki hayırlı iş için geldiğini belirten TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, birinci hayırlı işin Biga TSO’nun yeni 
binasının açılışı, ikinci hayırlı işin ise Biga’ya değer katan 
ekonominin yıldızları olan tüccar ve sanayicilere ödülle-
rini takdim etmek olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık Odaların hizmet 
binalarının, şehirlerin en modern hizmet binaları haline 
geldiğini, tüccar ve sanayicinin en iyi hizmeti hak ettiğini 
belirtti.

Biga TSO ve TB’nin akredite olduğunu ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, üyelerine Fransa, Almanya 
ve İngiltere’deki Oda ve Borsalarla aynı standartta hizmet 
verdiklerini vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Biga TSO ve TB’nin eğitim 
konusuna özellikle odaklandığını anlatarak, “Biga’da mes-
leki ve teknik eğitimin reel sektörün ihtiyacına göre şekil-
lenmesini sağlamak için mesleki teknik Anadolu liseleri 
ile işbirliği protokolü imzalandı. İŞKUR ve KOSGEB işbirliği 
ile  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenliyorlar” dedi.

Biga’ya okul sözü
Biga’da birlik ve beraberliğin olduğuna dikkat çeken 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şehirlerin markalaşmasının, 
şehrin valisi, milletvekilleri, belediye başkanı ve STK’ların 
birlikte hareket etmesi ile mümkün olduğunu söyledi.

TOBB olarak 81 İl’e 81 Okul projesini tamamladıktan 
sonra sıranın 160 ilçeye geleceğini kaydeden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Biga’ya da bir okul yaptırma 
sözü verdi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu Biga 

TSO ve TB’nin 
eğitim konusuna 

özellikle 
odaklandığını 

kaydetti.
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“Bandırma’daki 
girişimciler kent 
adına büyük şans”

“Trafik kazaları kader değildir, terördür”

T rafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Çalıştayı, TOBB Kon-

ferans Salonu’nda düzenlendi. Ça-
lıştaya katılan TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Karakuş, Türkiye’nin iki 
temel sorunun silahlı terör ve trafik 
terörü olduğunu vurgulayarak, “Trafik 
kazaları kader değildir, terördür. Son 
10 yılda yaklaşık 50 bin insanımızı bu 
teröre kurban etmişiz” dedi.

“Bizim kültürümüzde insan hayatı 
her şeyden önemlidir” diyen Karakuş, 
“Başta İçişleri, Ulaştırma ve Milli Eği-
tim Bakanlıklarımız olmak üzere ilgi-
li kamu kurumlarımızın son yıllarda 
attığı adımlar sayesinde bu belayla 
mücadele ülkemizin ilk gündem mad-
delerinden biri haline geldi” ifadelerini 
kullandı. Karakuş, yapılması gereken 
düzenlemelerle ilgili çalışmaların mey-

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Bandırma Ticaret Odası’nı ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kılkışlı ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyarette 
yaptığı konuşmada, Bandırma ekono-
misinin çok canlı olduğunu belirterek, 
“Bandırma’da, çok sayıda girişimci bulun-

ması kent adına büyük şans. Bandırma 
Ticaret Odası başkanları, Yönetim Kurulu 
ve Meclisi’nin çalışmalarından çok mem-
nunum” dedi.

Türkiye’de girişimcilik ruhunun, rah-
metli Turgut Özal’ın başbakanlığı döne-
minde keşfedildiğini anlatan TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, “Bu girişimcilik ruhunu 
geliştirmeliyiz. Bu arada, iyi ve kötü gün-
lerde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. 
Bizde, sadece yoklukta birleşme alışkan-
lığı var. Türk Milleti, son dönemde, kötü 
günde birleşmenin en güzel örneğini 15 
Temmuz’da verdi” şeklinde konuştu.

4.5 yıllık görev süreleri içinde kendileri-

ne verdiği destekten dolayı TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Bandırma 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kılkışlı da “İki bin faal üyemizin 
iletişim bilgilerinin güncellemesini yaptık. 
Şimdi, elektronik ortamda kendilerine 
çok daha rahat ulaşıyoruz. Ülkemizin en 
iyi çalışan meslek komiteleri bizde” dedi.

Bandırma TB’ye ziyaret
Diğer yandan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Bandırma Ticaret Borsası’nı da ziyaret 
ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sez-
gin ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

velerini almaya başladıklarını, meyda-
na gelen ölümlü trafik kazalarının sa-
yısının azalmaya başladığını söyledi. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "En 
önemli meselelerden bir tanesi bizim 
devlet olarak vatandaşla aramızda 
bir güven tesis etmemiz lazım. Bu 
konuda 'tuzak radar' olarak ifade edi-
len uygulamayı kaldırdığımızı ifade 
etmek istiyorum" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan da ulaştırmanın 
en önemli kollarından biri karayolu taşı-
macılığının çağın gereklerine, teknoloji-
sine ve güvenlik ile rahatlık ihtiyaçlarına 
göre geliştirilmesi zorunluluğunun göz 
ardı edilemez gerçek olduğunu ifade 
etti. Bakan Arslan, yıllarca denetime 
tabii tutulmadan yapılan faaliyetlere 
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 
son verdiklerini anımsattı.
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TOBB ULUSAL

Sivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam kampanyasının başarısından söz ederken, “Sivas da 
sözünü tuttu ve üye başına bir istihdamı geçti” diye konuştu.

“Sivas başarılı oldu, üye 
başına bir istihdamı geçti”

S ivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni, Sivas Ticaret 
ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. Törene 
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Sivas’ın yiğit 
insanların şehri olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Sivas için şunları söyledi: “Sivas, yiğidoların şehri. 
Türk tarihinde, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluşunda ve yükselişinde, hep öne çıkan şehir 
oldu. Havası sert ama insanı mert demeleri de boşa değil. 
Zira Pir Sultan’dan Âşık Veysel’e, Kadı Burhanettin’den Halil 
Rıfat Paşa ve Nuri Demirağ’a kadar nice âlimler, devlet 
adamları burada yetişti. Sivas dendiğinde, değerli dostum 
Muhsin Yazıcıoğlu’nu da anmadan geçemeyeceğim. 
İmanı, vatanseverliği, mücadelesi, dürüstlüğü ve güzel 
ahlâkıyla, tam anlamıyla bir 'Alperen' idi. Tüm hayatını, 
ideallerine nasıl vakfettiğine ve siyaseti nasıl 'Allah rızası' 
için yaptığına bizzat şahit oldum. Böylesine samimî bir 
mücahide de ancak 'şehadet şerbeti' yakışırdı. Allah, hep-
sinden, tüm Sivaslılardan, geçmişlerinizden, razı olsun.

İstiklal mücadelesi ve bağımsızlık ateşi, Sivas Kong-
resi’nde doğdu. Sivas Kongresi’nde karar alındı, dendi ki 
‘Vatan bir bütündür, bölünemez.’  Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yine burada söylediği çok güzel bir söz var:  
‘Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener.’  Zaten 
bizim kültürümüzde de ne diyor:  ‘Birlikte rahmet ve bere-
ket, ayrılıkta azap vardır.’  Sivas Kongresi'ndeki millî birlik, 
beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, 
bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler 
karşısında en büyük gücümüzdür. Bu ülkenin birliğini, bü-
tünlüğünü bozmak isteyen herkes bilsin ki Sivas ruhu ve 
Sivaslılar var oldukça, bu ülkeyi kimse bölemez.”

 
Sivas’ın başarıları 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Ticaret Borsası’yla 
iftihar ettiğini dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Her 
ikisi de akredite, beş yıldızlı Oda-Borsa, Avrupa standar-
dında. Bir defa başta söyledim, birlik-beraberlik konusunu 
başarmışlar. Sivas’taki tüm sivil toplumu, Danışma Kuru-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası 

ile Sivas Ticaret 
Borsası’yla iftihar 

ettiğini söyledi.
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Sivas Valisi Gül ve Belediye Başkanı Aydın’a ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas 

Ticaret Borsası’nın 25. Kuruluş Yıldönümü 
dolayısıyla düzenlediği toplantı ve ödül 
törenine katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
Sivas’ta tarım ve hayvancılığın gelişmesinde 
Borsa’nın çok önemli katkıları olduğuna 
işaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas Ticaret Borsası’nın 25 yılı geride 
bıraktığına dikkat çeken TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu “Burada en çok tescil yapan 
üyelerimize ve 25 yıldır Borsamıza üye ola-
rak tarım ve hayvancılıkla uğraşan girişim-
cilerimize vefa ödüllerini takdim ediyoruz. 
Sivas Ticaret Borsası, tam 25 yıldır Sivas’ta 
tarım ve hayvancılığın daha çok gelişmesi 
için çalışıyor. Laboratuarıyla, satış salonuyla 
üyesinin ihtiyaç duyduğu her hizmeti su-
nuyor. Üstelik Sivas Ticaret Borsası üyesine 
akredite borsa olarak hizmet sunuyor. Beş 
yıldızlı hizmet veriyor. Şimdi de kendilerine 
hedef koymuşlar; yeni bir borsa komplek-
si yapacaklar. İçinde Borsa hizmet binası, 
canlı hayvan borsası, buğday borsası, kaba 
yem ve ot borsası yer alacak. Bakın bunların 
hepsi vizyon işi. Üyeye hizmet işte böyle 
olur” dedi.

Yaptığı hizmetlerden dolayı Borsa Baş-

kanı Abdülkadir Hastaoğlu’nu, yönetimini, 
meclisini ve çalışanlarını tebrik eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Vergi Komisyo-
nu Başkanlığı görevini de yürüten Hastaoğ-
lu’na teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşma-
sında üretirken, alırken, satarken, ortalık 
kültürünü ihmal edilmemesi çağrısında 
bulundu. “Göreceksiniz o zaman daha çok 
üretecek, daha ucuza üretecek daha çok 
satacaksınız” diyen TOBB Başkanı, üretilen 
ürüne mutlaka değer katılması ve öyle sa-
tılmasını tavsiye etti. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Değerlerinize sahip çıkıyorsunuz. 
Sivas El Halısı ve Sivas Köftesi tescil edilmiş. 
Sivas Katmeri için de başvuru yapılmış. Tür-
kiye’de tescili aldıktan sonra sıra AB’de tescil 
ettirmekte. Sonrasında tüm bu ürünler Av-
rupa’da Sivas ile anılacak” dedi.

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

lu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
ile birlikte, Sivas Valisi Davut Gül ve Sivas 
Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ayrı ayrı 
ziyaret ederek görüş alışverişinde bulun-

du; Sivas’ın Markaları, Sivas’ın Değerleri 
Etkinliği'nin açılışını yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaptığı 
konuşmada bu buluşmanın aslında bir 
hemşehri buluşması olduğunu ifade ede-
rek, Sivaslı olmanın bir ayrıcalık olduğunu 
vurguladı.

lu’nda bir araya getirmişler, Odamız da 
sekretarya görevini üstlenmiş. Sivas’a 
sahip çıkmışlar. Altyapıdan, yatırımlara 
kadar Sivas için yol haritası hazırlamışlar. 
Sivas’ın ihtiyaç duyduğu öncelikli pro-
jeleri belirlemişler. Mesele Sivas olunca, 
tüm Sivaslılar bir ve berabersiniz. Bir 
yerde birlik varsa, sırtınız yere gelmez. 
Sizdeki bu birlik, beraberlik ve başarı 
TOBB’a da yansıyor. Osman Yıldırım Baş-
kanımızı, sadece Sivas’a değil, Türkiye’ye 
de kazandırdınız. TOBB’da mesai arkada-
şım, birlikte çalışıyoruz. TOBB’un bugün 
ulaştığı seviyede, büyük emeği, katkısı 
var. Ticaret-Sanayi Odalarının Konsey 
Başkanı. Yani 81 ilde tüccar ve sanayiciyi 
koordine ediyor. Ayrıca TSE’de, İKV’de, 
Vergi Danışma Kurulu’nda, bizi, özel 
sektörü temsil ediyor. Sivas’a ilk termal 
tesisi, çağdaş konut alanlarını, iktisadi 
ve sosyal hayatını canlandıran ilk iş ve 
alışveriş merkezlerini kazandırmış. Yük-
sek teknolojiyi getirmiş, lens fabrikası 
ve milli piyade tüfeğimiz için gelişmiş 
görüş sistemlerini burada üretmeye 
başlamış. Yük taşımada kullanılacak ilk 
yerli vagonun da Sivas’ta üretilmesinde 
büyük payı var.”

İstihdam maliyetleri
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 

söyledi: “En büyük şikâyetiniz yüksek 
istihdam maliyetleriydi. Odalarımız ve 
Borsamızla istihdam seferberliği hayata 
geçirdik. Sivas sözünü tuttu, üye başına 
istihdam biri geçti. İkinci büyük şikâyet 
finansmandaydı. Yüzde 9.9 faizle ne-
fes kredisi verdik. 27 bin firma, 5 milyar 
liralık kaynaktan yararlandı. Sivas’taki 
316 KOBİ 31 milyon liralık kredi kullandı. 
KOSGEB (sıfır faizli 3 yıl vadeli) 260 bin 
firmaya, 7 milyar lira kredi kaynağı sağ-
ladı.” Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ise Sivas'ta olmaktan ve iş dün-
yasının arasında bulunmaktan dolayı 
mutlu olduğunu söyledi. Ödül alacak 
girişimcilere ve iş adamlarını tebrik eden 
Bakan Tüfenkci, başarılarının devamını 
diledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 
da üreten, istihdam sağlayan herkesin 
hükümet tarafından desteklendiğini 
belirterek, ülkede ihracatın, istihdamın 
arttığını, istikrar ve güven devam ettiği 
sürece Türkiye'nin tüm hedeflerine ula-
şacağını ifade etti.

“Değerlere sahip 
çıkalım, ürüne 
katma değer katalım”
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Lisanslı depoculuğun Türk tarımında çığır açacağını ifade eden TOBB  Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu bu projenin hayata geçmesinde katkı sağlayan hükümete, Bakanlara 
Başbakana ve Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Giresun Fındık Lisanslı 
Deposu ve Spot Borsası açıldı

G iresun Ticaret Borsası yeni hizmet binası ile 
Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katıldığı 
törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, lisanslı 
depoculuk ve ürün ihtisas borsasının önemine değindi. 
Lisanslı depoculuğun Türk tarımında çığır açacağını ifade 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu projenin hayata 
geçmesinde katkı sağlayan hükümete, Bakanlara, Başba-
kana ve Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Lisanslı depoculuk hakkında bilgi veren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Kendi deponda veya bir başkasının depo-
sunda fındığı tutacağına, getirip buraya koyacaksın. Koy-
duğun zaman eline bir belge alacaksın, tüm Türkiye'nin 
her yerinde bankasında, tüccarında, borsasında geçerli 
olan bir belge. Benim 10 ton fındığım şu kalitede dediğin 
zaman her tarafta bu geçerli" dedi.

Bu işin çiftçilere sağlayacakları hakkında değerlendir-
mede bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Aslında bu 
işin üretimini yapan değerli çiftçi kardeşlerimi de büyük 
bir yükten kurtarmış oluyor. İnşallah bunun bir sonraki 
adımı da ürün ihtisas borsasında bu ürünlerin fiyatını 
belirlenmesine geliyor" diye konuştu.

"Fındık stratejik olarak önemli"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fındığın önemine vurgu 

yaparak, "Giresun için fındık önemli. Fındık aynı zamanda 
sadece Giresun için değil, hem ülkemiz için hem stratejik 
olarak bizim için de önemli, bütün Türkiye için önemli. 
Fındığın değeri artsın, Giresun daha fazla kazansın diye 
Odalarımız ve Borsalarımız çalışıyor ve Türkiye'de bir ilki 
gerçekleştiriyorlar, lisanslı depoculuğu hayata geçirerek" 
dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılan binanın hayırlı 
uğurlu olması temennisinde bulunarak, emeği geçen ve 
katkı verenlere teşekkür etti.

Son dönemde yaşanan olaylar hakkında da de-
ğerlendirmede bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Fındığın değeri 
artsın, Giresun 

daha fazla 
kazansın diye 
Odalarımız ve 

Borsalarımız 
çalışıyor” dedi.
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Giresun Valiliği ile TSO'ya ziyaret

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

lu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba ile birlikte Giresun Ticaret 

ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette, 
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 
Odanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Milli Sa-
vunma Bakanı Nurettin Canikli, Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba ile birlikte Giresun Valiliği’ni de 
ziyaret etti. Giresun Valisi Harun Sarıfa-
kıoğulları, ziyarette kentteki yatırımlara 
ilişkin bilgi verdi.

sözlerini şöyle tamamladı: "Bu son dönem-
de PKK, DAEŞ, FETÖ ne kadar terör örgü-
tü varsa, aynı anda ülkemize saldırmaya 
başladı. Hain bir darbe girişimi yaşadık. 
Bütün bu yaşadıklarımız son bir yılda bir 
başka ülkenin başına gelseydi, emin olun 
o ülke ayakta kalamazdı ama biz dimdik 
ayaktayız. Ben diyorum ki bunların 7 be-
lası değil, 70 belası gelse bizi yıkamaz. Biz 
yeter ki istikrarımıza sahip çıkalım, birlik 
beraberliğimizi muhafaza edelim, bizi kim-
se durduramaz. "

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli 
de söz konusu tesisin, fındıkla ilgili bundan 
sonra gerçekleştirilecek işlemler dikkate 
alındığında fındığın gerçek anlamda altın 
olmasının önünü açacak proje olduğunu 
söyledi.

Projenin, fındıkla ilgili reform mahiye-
tinde hatta bir adım da ileri giderek devrim 
mahiyetinde olduğunun özellikle altının 
çizilmesi gerektiğini vurgulayan Canikli, 
projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Canikli, uzun yıllardır fındık konusu 
gündeme geldiğinde hep "Niye fındığın 
borsası, hiç üretimi olmayan Almanya’da, 
Hamburg’da kurulur da Türkiye’de olmaz, 
Doğu Karadeniz ’de olmaz, Giresun’da 

olmaz?" diye konuşulup tartışıldığına 
dikkati çekti.

“Ekonomide önemli bir yeri var”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-

fenkci de fındıkta lisanslı depoculuk siste-
minin faaliyete geçtiği böylesi bir günde bir 
arada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu 
belirtti.

Türkiye'nin, uygun iklim koşulları, doğal 
özellikleri, nitelikli üretim alanları ile dünya-
da önemli tarım, bitkisel üretim ile sebze 
meyve üretimi açısından dünya çapında 
önemli bir potansiyele sahip olduğuna 
işaret eden Bakan Tüfenkci, "Türkiye'yi bol, 
kaliteli, ucuz ve dünya ile rekabet eden 
ürünler yetiştiren bir tarım ülkesi haline 
getirmek temel hedeflerimizden birisidir" 
diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri 
olan fındığın, yoğun olarak Karadeniz Böl-
gesi’nde olmak üzere 39 ilde üretildiğini 
belirten Bakan Tüfenkci, "Baktığımız zaman 
genel olarak fındığın aile işletmeciliği şek-
linde yapıldığını görüyoruz. Tarımsal ürün 
ihracatımızda yaklaşık yüzde 15-20 gibi bir 
payı olan fındığın en önemli özelliklerinden 
biri de ülkemize getirdiği döviz girdisinin 

tamamının milli kaynaklardan sağlamasıdır. 
Yaklaşık bir milyar 882 milyon dolar da 1 Ey-
lül 2016 ile 1 Eylül 2017 tarihleri arasındaki 
ihracat rakamımızdır" ifadelerini kullandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ah-
met Eşref Fakıbaba ise tarım sektörünün 
önemine dikkati çekti.

Tarım sektörünün insanların beslenme-
si, istihdamı, ekonomiye katkısı ve ihracat 
potansiyeli bakımından büyük önem taşıdı-
ğını ifade eden Bakan Fakıbaba, geleceğin 
dünyasında gıda ve tarımın bugünkünden 
çok daha önemli ve kritik noktada olacağını 
vurguladı.

Bakan Fakıbaba, hükümet olarak fın-
dık üreticilerinin hep yanında olduklarını 
vurgulayarak, "Üreticilerimize 2009'dan 
beri toplam 6 milyar lira destek ödemesi 
yaptık. Mazot ve gübre desteğiyle beraber 
her yıl üreticimize verdiğimiz destek miktarı 
dekara 181 Türk lirasıdır" şeklinde konuştu.

Fındık bahçelerinin geliştirilmesine yö-
nelik de çalışmaların devam ettiğini aktaran 
Bakan Fakıbaba, bütün bunların yanında 
fındığı en iyi şartlarda muhafaza etmek ve 
zamanı geldiğinde değerinde satıp, harca-
nan emeğin karşılığının alınabilmesinin de 
çok önemli olduğunu vurguladı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üretim nerede yapılıyorsa ihracat da vergi de o ile 
yazılmalı. O zaman üyelerimize ve o kente daha iyi hizmet sunma imkânı bulabiliriz. Sayın 
milletvekillerimiz duysun. Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var bu konuda” diye konuştu.

“Üretim nerede yapılıyorsa 
ihracat ve vergi oraya yazılmalı”

Ç orlu Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Açılışı 
ve Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Oda ve Borsaların, iş dünyasındaki sıkıntıları hükümete 
aktararak çözüm bulunması için çalıştığını vurguladı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Oda ve Borsa üyelerinin 
finansman ve istihdam yükleri başta olmak üzere sorun-
ların çözümüne çok önemli katkılar sağladıklarını anlattı.

Vergi ve ihracat rakamlarının üretim nerede yapılı-
yorsa oraya ait olması gerektiğini belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Üretim nerede yapılıyorsa ihracat da 
vergi de o ile yazılmalı. O zaman üyelerimize ve o kente 
daha iyi hizmet sunma imkânı bulabiliriz. Sayın Millet-
vekillerimiz duysun. Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var 
bu konuda” diye konuştu.

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gönül’ün 
ev sahipliğinde düzenlenen açılış ve ödül töreninde 
konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çorlu’ya yine 
hayırlı işler için geldiklerini söyledi. Yeni hizmet bina-

sının yapılmasında emeğe geçenleri, rahmetli Başkan 
Enis Sülün başta olmak üzere kutladığını belirten TOBB 
Başkanı Hisarckılıoğlu, “Bu vesileyle Çorlu ekonomisine 
büyük katkısı ve hizmetleri olan Sayın Sülün’e bir defa 
daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar 
diliyorum” dedi.

“Çorlu, ülke sanayinin gözbebeği”
Çorlu’nun ülke sanayinin gözbebeği ve adeta loko-

motifi olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Çorlu Trakya’nın en gelişmiş ilçesi. Türkiye’de de ilk 10 
ilçe içindesiniz. Ayrıca Türkiye'nin dördüncü büyük sa-
nayi kenti. Trakya’nın tek hava limanı da Çorlu’da. Türki-
ye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 19’u Çorlu’dan 
çıktı. Sadece son beş senede dört yeni OSB kuruldu. 
Kısaca Çorlu adeta, geleceği kucaklayan şehir. Çorlu’nun 
ülkemizin ekonomisi ve sanayisine katkılarından dolayı 
gurur duyuyorum. Sanayimizin bu yıldız şehrine yakışır 
bir Oda hizmet binası lazımdı. Çorlu Odamızın yönetimi 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Çorlu’nun 
ekonomi ile 
sanayimize 

katkılarından 
dolayı gurur 

duyuyorum” dedi.
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“Tarımda çağ 
atlıyoruz”

Çorlu Ticaret Borsası’nı zi-
yaret eden TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ürün 
ihtisas borsalarının yürürlüğe 
girmesiyle Türkiye’nin tarım-
da çağ atlayacağını söyledi. 
Ürün ihtisas borsalarının Türk 
tarımının 50 yıllık rüyası oldu-
ğunu belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, artık üretici, 
tüccar sanayicinin aldanma-
dan gerçek fiyatların oluşaca-
ğını söyledi.

K eşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan 
Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Bor-

sası tarafından düzenlenen müşterek ödül 
törenine katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu bir arada hareket eden Keşan 
ve İpsala’daki Oda ve Borsalara teşekkür 
ederken, “Bu bölge, yani Hamzadere Böl-
gesi hep birlik ve beraberlik içinde hareket 
eder. Bu ödül törenini de birlikte yapıyor. 
Bundan dolayı her üç başkanımı da tebrik 
ediyorum” ifadesini kullandı.

Hamzadere Bölgesi’nin Türkiye’nin 
Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu belir-
ten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugün 
Edirne’nin en büyük ve en verimli tarım 
alanları burada. Ülkemizdeki çeltik ekimi-
nin %35’i burada yapılıyor. Sofralarımızın 
en çok tercih edilen pirinci baldo burada 
yetiştiriliyor. Keşan; tarım, turizm, ticaretin 
merkezi. Buğday, ayçiçeği, arpa, mısır, şeker 
pınarı, çeltik, bağcılık ve meyvecilik burada. 
Hamzadere Barajı’nın sulama imkanlarına 
da kavuşunca Keşan ve çevresi ihya olacak 
inşallah. Turizme bakarsanız; Saros Körfezi 
kıyıları, cennet gibi bir yer. Hem turizm hem 
de balıkçılık var. Enez’e yat limanı projesi 
var. Saros Körfezi’nin 1/25’lik planlarının 
hazırlanması lazım. Ticaret açısından kavşak 

noktasındasınız. Keşan Pazarı adeta açık 
hava alışveriş merkezi. 50 bin ziyaretçisi 
oluyor. Yunanistan gelip buradan alışveriş 
yapıyor. Avrupa’yı geçin hadi hemen yanı 
başınızdaki Balkanlar. Nüfusu Türkiye ka-
dar. Nüfusu 500 bin üzeri 20 şehir var. Son 
yıllarda hızla büyüyorlar. Türkiye kadar it-
halat yapıyorlar. Onlar bizim akrabalarımız, 
benzer kültürlere sahibiz. Onların damak 
tatlarını en iyi biz biliriz. Onlara en çok malı 
bizim satmamız lazım” diye konuştu.

Bölgedeki Oda ve Borsa başkanlarını 
öven TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, üç baş-
kanın da Keşan ve İpsala’nın gelişmesi ve 
kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

bu vizyonu gösterdi. Odamız ku-
rumsal anlamda çok ileri noktalara 
geldi” diye konuştu.

 
“Odamız başarılı
projeler yürütüyor”

Çorlu Ticaret Odası’nın akredi-
te Oda olarak A sınıfı, yani en üst 
seviye Oda durumuna geldiğin-
den söz eden TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, bu yıl da tetkiklerden 
başarıyla geçtiğini bildirdi. TOBB 
Başkanı, “Çorlu TSO artık Avrupa 
standartlarında bir Oda. Sizlerin 
ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet 
veriyor. Çorlu geliştikçe daha fazla 
göç alıyor, niteliksiz işgücü artıyor. 
Odamız bu sıkıntıya çözüm üret-
miş. KOSGEB ile birlikte Uygula-
malı Girişimcilik eğitimleri veriyor. 
Tekirdağ’da kendi işini kuran giri-
şimcilerin yarısı Çorlu’dan çıkmış. 
Bu da, Çorlu’nun girişimci kültü-
rünün ne kadar sağlam olduğunu 
gösteriyor. Ayrıca Odamızın da 
doğru bir iş yapıp, iyi bir sonuç al-
dığına işaret ediyor. Yine Odamız, 
Ar-Ge birimi kurmuş. KOSGEB’e de 
proje sunup kabul ettirmiş. Bölge-
sel kalkınmada Ar-Ge ve inovas-
yon projesi yapıyor, ücretsiz eği-
timler veriyorlar. Çorlu'nun Ar-Ge 
ve inovasyon kapasitesini artırıyor. 
Mesleki yeterlilikte Türkiye’de en 
aktif Odalardan (ilk 10 içinde). Bu-
rada da hizmeti üyesinin ayağına 
getirmiş durumda. Çorlu Odamı-
zın çalışmalarıyla iftihar ediyorum. 
Oda Başkanımız İbrahim Gönül 
kardeşim, devraldığı bu bayrağı 
çok daha ileriye taşıyacak azme ve 
kapasiteye sahip. Hem kendisini, 
hem de Meclis Başkanımız İsmail 
Güleroğlu başta olmak üzere, Oda 
Yönetimini, Meclisini ve çalışan-
larını, tüm bu özverili çalışmaları 
ve başarıları için kutluyor, tebrik 
ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ayrıca, binanın içindeki konferans 
salonuna rahmetli Oda Başkanı 
Enis Sülün’ün isminin verilmesini 
istedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
Çorlu’ya bir üniversitenin yakışa-
cağını da söyledi.

Keşan ve İpsala’nın 
ekonomi yıldızları 
ödüllendirildi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tekirdağ ile 
Tekirdağlı girişimci kardeşlerimle gurur duyuyorum. Sizlerle iftihar ediyor ve 
hepinizi alkışlıyorum” diye konuştu.

T ekirdağ’ın Yıldızları Müşterek Ödül Töreni ile TOBB 
Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temel 
Atma Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ’ın 
sadece sanayide değil tarımda da ön plana çıktığını 
belirterek, Tekirdağlı girişimcileri performanslarından 
dolayı kutladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünyaca ünlü bir iş 
dergisi araştırma yapmış. İş Yapmak ve Yaşamak İçin En 
İyi Kentleri araştırmış. Burada da İstanbul, Ankara ve İz-
mir’den sonra dördüncü sırada yer aldınız. Esasında tüm 
bunların yansımasını şurada görüyoruz. Türkiye’nin en 
büyük 1000 sanayi kuruluşu içinde, Tekirdağlı firma sayı-
sına bakın. 10 sene önce sekiz firmanız vardı, şimdi sayı 
20’ye yükseldi. Ayrıca 13 OSB ile bu alanda da Türkiye’nin 
lider şehirlerindensiniz. Altı kıtada, 146 ülkeye ihracat 
yapıyorsunuz. Sadece sanayi ile değil, tarımda da öne 
çıkıyorsunuz. Ayçiçeğinin yüzde 33’ü, kanolanın yüzde 
66’sı burada üretiliyor.

Böyle müthiş bir performans gösteren Tekirdağ ile 
Tekirdağlı girişimci kardeşlerimle gurur duyuyorum. Siz-

lerle iftihar ediyor ve hepinizi alkışlıyorum. Valimiz, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız özel sektörümüzle birlikte 
Tekirdağ’ın kalkınması, yatırımların artması için çalışıyor. 
İş dünyamıza destek veren, Tekirdağ sevdalısı bir valimiz 
ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olduğu için Tekirdağ 
ayrıca şanslı. Bu örnek tutumları-vizyonları nedeniyle, 
kendilerine teşekkür ediyorum. Diğer bir güzel olay, Oda 
ve Borsamızın müşterek tören yapmaları. Bir yerde birlik 
varsa, sırtınız yere gelmez. Tekirdağ’da bu var, o yüzden 
Tekirdağ’ın önü açık” dedi.

"Yürekten teşekkür ediyorum"
Tekirdağ Odasının da Borsasının da akredite oldu-

ğuna işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 
söyledi: “Avrupa kalitesinde hizmet sunuyorlar. Oda ve 
Borsam, bu başarılarını TOBB’a da taşıdı. Cengiz Günay 
Başkanımızı, sadece Tekirdağ’a değil, Türkiye’ye de ka-
zandırdınız. Kendisi TOBB yönetiminde mesai arkadaşım, 
birlikte çalışıyoruz. TOBB’un bugün ulaştığı seviyede, 
hizmetlerinde büyük emeği, katkısı var. Cengiz Başkan 
aynı zamanda, Türkiye’nin en büyük düşünce kuruluşu 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Oda ve Borsamız 
her alanda en iyi 
hizmeti üretiyor. 

Sıkıntılarınızı 
hükümete iletiyor 

çözüm arıyor ve 
buluyor” dedi.

“Tekirdağ’ın girişimcileri
ile iftihar ediyoruz”
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Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri açıldı

“Kırklareli’nin yıldızları” ödüllerini aldı

K ırklareli Odalar ve Borsalar Bölge 
Toplantısı Ekonomiye Değer Katan-

lar Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Kırklareli’nin Anadolu ile 
Avrupa arasındaki geçiş bölgesi olduğuna 
işaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırkla-
reli’ne ilişkin olarak şu değerlendirmeleri 
yaptı: “Tarihi eserler bakımından Osmanlı 
kültür mirasına sahip zengin illerimiz-
den. Hem tarih hem kültür kenti. Osmanlı 
eserleri, höyükler ve tümülüslerle ünlü. 
Müthiş bir coğrafya. Kırklareli’nin %40’ı 
ormanlarla kaplı. İğneada longoz orman-
ları cennet bir yer. İğneada ve Kıyıköy 
bölgenin önemli turizm merkezleri. Tarım 

ve hayvancılık da var. Kişi başına düşen 
tarımsal üretim değeri bakımından 10. sı-
rada. Türkiye'nin ilk şeker fabrikası Alpullu 
Şeker Fabrikası burada kuruldu. Sanayi 
hızla gelişiyor. Çok açık söylüyorum Kırk-
lareli’nin geleceği çok parlak."

K ırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan 
Satış Tesisleri’nin açılış törenine katılan 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 
Borsaların dünyaya örnek hale geldiğini 
söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılış sırasın-
da yaptığı konuşmada Kırklareli’ne hayırlı 
işler için geldiklerini duyurdu. Kırklareli’nin 
Trakya’nın göz bebeği olduğunu ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kırklareli ve 
Trakya’da tarım ve hayvancılık çok önemli. 
Bu bölge tarım ve hayvansal üretimin ve 
buna bağlı sanayinin önemli bir merkezi. O 
yüzden bölgede tarım ve hayvancılığı daha 
geliştirecek altyapı yatırımlarına ihtiyaç 
duyuyoruz. İşte Kırklareli’nde hayvancılık 

daha da gelişsin diye canlı hayvan borsasını 
hayata geçiren Kırklareli Ticaret Borsamı 
tebrik ediyorum. Başta Turhan kardeşim 
olmak üzere, yönetimini, meclisini ve tüm 
çalışanlarını kutluyorum” dedi.

Canlı Hayvan Borsası sayesinde alıcı ve sa-
tıcıların artık borsada buluşacağını bildiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, canlı hayvan 
ve et fiyatlarının artık bu hayvan borsasında 
oluşacağını dile getirdi. 

“Böylelikle hayvan üreticilerimiz artık alıcı 
ve satıcı arasında oluşan güvenli fiyatla 
mağdur olmayacak” diyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, modern altyapıya sahip tesis-
lerde hizmet almış olacağını kaydetti. TOBB 
Başkanı, bugün borsaların dünyaya örnek 
hale geldiğini de belirtti.

TEPAV’ın da yönetiminde. Burada 
hem özel sektöre, hem de kamu 
sektörüne danışmanlık yapıyor, yol 
haritası çiziyor.

Keza Borsa Başkanım Osman Sarı 
kardeşim; UMAT Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri isimli Atatürk’ün kurduğu 
ve TOBB Oda-Borsaların ortak olup, 
geliştirdiği, 80 yıllık şirketin başkan 
vekili. Ayrıca Türk özel sektörünün 
AB konularındaki uzman kuruluşu, 
İKV’de TOBB’u temsil ediyor.

Özel sektörümüzün AB ilişkile-
rine Osman Başkanla birlikte yön 
veriyoruz. Ben her iki Başkanımızla 
da birlikte çalışmaktan çok mem-
nunum. Böyle iki gayretli, azimli, 
vizyoner başkanı seçerek, Tekirdağ 
ve Türkiye’ye hizmet etmesini sağ-
layan siz Tekirdağlı kardeşlerime de 
yürekten teşekkür ediyorum.

"O devir çok geride kaldı"
Eskiden ‘Odalar-Borsalar ne iş 

yapıyor?’ diyorlardı. O devir çok ge-
ride kaldı. Artık Oda ve Borsamız 
sizlere her alanda en iyi hizmeti 
üretiyor. Sizin işlerinizi geliştirme-
niz, daha çok kazanmanız için çalı-
şıyor. Sıkıntılarınızı hükümete ileti-
yor, çözüm arıyor ve buluyor. 

İstihdam seferberliği ile mali-
yetlerinizi düşürdüler. TOBB Ne-
fes Kredisi ve KGF ile finansman 
sağladılar. Sanayicinin üzerindeki 
enerji ve emlak vergisi yüklerini dü-
şürdüler. Tekirdağ ile ilgili bir kaç 
çarpıcı örnek vereyim. Tekirdağ’ın 
en büyük ihtiyaçlarından biri fuar 
ve kongre merkeziydi. Oda ve Bor-
samız birlikte çalışarak bu merkezi 
yapıyorlar. Girişimcilik eğitimleri ile 
yedi bin yeni girişimci yetiştirdiler. 
Odamız bünyesinde kurulan ABİ-
GEM, yaptığı projelerle Tekirdağ’a 
63 milyon lira kaynak sağladı. Yine 
Odamız ve Borsamız birlik oldu, bu 
okulu da size kazandırdılar. Ergene 
Nehri ve havzasını temizlenmesi 
için birlikte Ankara’da çok gayret 
gösterdik, nihayet bu çalışmalar da 
başladı. İşte böyle aktif ve vizyoner 
Oda ve Borsa Başkanına sahipsiniz. 
İnşallah Tekirdağ yeni başarı hikâ-
yeleri yazmaya devam edecek."
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “80 milyon birbirimizin kardeşiyiz. Farklı 
düşüneceğiz ama ortak akılda birleşeceğiz. Ortak paydada buluşursak, bizim 
bileğimizi kimse bükemez. Allah bizim birliğimizi muhafaza etsin” diye konuştu. 

“Ortak akılda birleşirsek 
kimse bileğimizi bükemez”

E dirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Ticaret 
Borsası’nın birlikte organize ettiği istişare top-
lantısına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk girişimcisinin 
dünyanın her tarafına mal sattığına işaret ederek, kimseyi 
ötekileştirmeden ortak akılda buluşulması gerektiğini 
ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, herkes farklı dü-
şünecek ama sonunda ortak akılda buluşacağız. İşte o 
zaman bileğimizi kimse bükemez” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Edir-
ne'nin tarihiyle kültürüyle Türk milletinin tüm ortak renk-
lerini içinde barındıran bir şehir olduğunu söyledi.

Bölgenin çok bereketli topraklara sahip olduğunu 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, çiftçilerin bu konuda 
çok şanslı olduğunu da dile getirdi.

Edirne'nin, Avrupa'da Floransa'dan sonra en fazla 
tarihi eseri barındıran ikinci şehir olduğunu ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarihi eserleriyle, bereketli 
topraklarıyla, Edirne'nin Balkanlar'ın ticaret merkezi ol-
ması gerektiğini aktardı.

"Halkın iradesi üstünde 
başka irade olamaz"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, vergisini düzenli öde-
yen üyelere gelecek yıldan itibaren indirim yapılaca-
ğını belirterek, "Yeni yıldan itibaren vergisini düzenli 
ödeyen her kardeşimize yüzde 5 indirim olacak. Siz 
istediniz, biz de Maliye Bakanımızla görüşüp indirimi 
sağladık" dedi.

 15 Temmuz gecesi, Ankara'da Almanya Odalar Birliği 
Başkanı'yla birlikte olduğunu, olanları öğrenince büyük 
şaşkınlık yaşadığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
şöyle devam etti:

"O gece uçaklar uçuyor, sanki bomba atılıyormuş 
gibi ses geliyor. Yanımda misafirim Alman Odalar Birliği 
Başkanı. Ben de ona Alman iş dünyasını getirerek Türki-
ye'de yatırım yapmasını anlatmaya çalışıyorum. Bir anda 
uçaklar, adam şaşkın, ben şaşkın. Biz bilgiyi aldık, adamı 
doğru otele gönderdik. Baktım ki milli iradeye darbe 
var, 'Biz bunu kabul etmiyoruz ve sonuna kadar bunun 
karşısındayız' dedim. Halkın iradesi üstünde başka irade 
olamaz. Sonra Oda ve Borsalarımız hepsi tüm Türkiye'de 
aynı tepkiyi gösterdi. 15 Temmuz gecesi 80 milyon hep 
birlikte tek yürek olduk. Fikir, zikir, mezhep ve inancı ne 
olursa olsun herkes birlik oldu. Bu birliktelik neyi getirdi? 
Bugün bu toplantıları yapamazdınız, Allah korusun. Der-
dimizi, fikrimizi söyleyebiliyoruz."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık bütün dünya ülke-
lerindeki gümrük kapılarından Türk mallarının girdiğini 
belirtti. Türkiye'nin tüm dünyaya mal sattığına işaret 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bütün dünyaya mal 
satıyoruz. Tek yapmamız gereken; birbirimizi fikrinden, 
zikrinden, siyasi görüşünden, dininden, ırkından dolayı 
ötekileştirmeyeceğiz. 80 milyon birbirimizin kardeşiyiz. 
Düşüneceğiz, farklı düşüneceğiz ama ortak akılda bir-
leşeceğiz. Ortak paydada buluşursak bizim bileğimizi 
kimse bükemez. Allah bizim birliğimizi muhafaza etsin" 
değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

artık bütün dünya 
ülkelerindeki 

gümrük 
kapılarından 

Türk mallarının 
girdiğini belirtti.
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“Oda ve Borsa 
Başkanları, iş 
dünyasındaki 
sorunlara 
çözümler üretiyor”

Elektronik Satış 
Salonu ve Lisanslı 
Depo açıldı

Edirne Belediye Başkanı Gürkan’a ziyaret

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

lıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep 
Gürkan’ı makamında ziyaret etti. 

Kentin iş dünyasına ilişkin görüş 
alışverişinde bulunulan ziyarette, 
Edirne’nin vizyonu ve projeleri de 
ele alındı.

U zunköprü Ekonomiye Değer Katan-
lar Ödül Töreni’ne katılan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trakya Bölgesi’nin 
hem tarımda hem sanayide önemli bir 
potansiyele sahip olduğunu vurgula-
yarak, ilçenin ekonomiye değer katan 
işadamlarını kutladı.

“İnsanların en hayırlısı insanlara fay-
dalı olandır” anlayışından geldiklerini 
söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
girişimcilerin insanlara iş ve aş sağlayarak 
çok önemli bir toplumsal görev yaptıkla-
rını anlattı.

Oda ve Borsa başkanlarının iş dünya-
sındaki sorunları ve beklentileri çok iyi 
tespit ederek, çözüm üretilmesine yar-

dımcı olduğunu belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, özellikle finansman ve 
istihdam konusu başta olmak üzere Hü-
kümetin desteğiyle gerçekleştirilen çok 
sayıda projenin içinde Oda ve Borsaların 
çok önemli rol oynadığını belirtti. Yüzde 
9.9 faiz imkânıyla sağlanan nefes kredisi 

ve istihdam seferberliğinden söz eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, vergisini 
düzenli ödeyene yüzde 5 vergi indirimi 
sağlandığını dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşma-
sının ardından ekonomiye değer katan 
işadamlarının ödüllerini verdi.

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

programı kapsamında Edirne Ticaret Bor-
sası'nı (ETB) ziyaret ederek, Elektronik Satış 
Salonu ve Lisanslı Depo'nun açılışını yaptı. 

Burada gonk çalarak ürün satışı da ger-
çekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
ETB Başkanı Özay Öztürk'ten elektronik 
satış sistemi hakkında bilgi aldı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Antalya çok önemli bir iş yaptı. Yüzlerce yöresel 
ürünün ekonomiye kazandırılmasına umut oldu. YÖREX ile KOBİ'lerimiz hem ürünlerini 
tanıtıyor hem de büyük firmalarla iş bağlantıları sağlıyorlar” diye konuştu.

Kalkınmaya "YÖREX”in eli değdi

A ntalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ 
Antalya Fuar Merkezi’nde düzenlenen 8. Yöresel 

Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATB Başkanı Ali 
Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut 
Çetin ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 
YÖREX'e her yıl geldiğini, her bölgeden, her ilden Türkiye'nin 
zenginliğinin YÖREX'te sergilendiğini söyledi. Coğrafi işaretin, 
yerelin dünya ile buluşmasını sağladığını vurgulayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu büyük organizasyon kalkınma 
noktasında yeni bir bilinç inşa etti. Zenginleşme noktasında 
çok doğru bir alan açtı. Bu işin mimarı ayrı bir takdiri hak 
ediyor. Antalya TB Başkanımız Ali Çandır bir fikir üretti, bu 
fikrini projeye dönüştürdü. 

Ülke çapında müthiş bir başarıya imza attı. İşte vizyoner 
olmak, cesur bir girişimci olmak, budur. Ali Çandır başka-
nımızla iftihar ediyorum. Kendisine en büyük desteği de, 
Odalarımız ve Borsalarımız verdi. Burada 120’nin üzerinde 
Oda ve Borsamız var. Bunu çok önemsiyorum zira biz kendi 
değerimize sahip çıkmazsak, başkası gelir sahiplenir. Oda 
ve Borsalarımız hem YÖREX’e destek veriyor, hem de kendi 
yöresel ürünlerine sahip çıkıyorlar. Bunların coğrafi işaretlerini 
alıp, şehirlerine kazandırıyorlar" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, halihazırda üç yöresel ürü-
nün Avrupa'da tescillendiğini belirterek, "Gaziantep Baklava-

sı, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı. Bunu başaran Gaziantep 
SO’mızı, Aydın TO’mızı ve Malatya TSO’mızı tebrik ediyorum. 
Diğer yerel ürünlerimizin de AB nezdinde tescili için TOBB, 
Oda ve Borsa camiası olarak çalışıyor ve üreticilerimize yar-
dım ediyoruz" ifadesini kullandı.

YÖREX'in bir vizyon işi olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Antalya çok önemli bir iş yaptı, senelerdir çok 
büyük bir emek veriyorlardı. Attıkları tohum tuttu. Yüzlerce 
yöresel ürünün ekonomiye kazandırılmasına umut oldu. YÖ-
REX ile KOBİ'lerimiz hem ürünlerini tanıtıyor hem de büyük 
firmalarla iş bağlantıları sağlıyorlar. Bu yıl da muhteşem bir 
fuar ortaya çıkmış. Anadolu'nun ruhu, kimliği, tüm renkleri 
burada toplanmış" diye konuştu.

“Fuarın kalitesi her yıl artıyor”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da YÖREX'e katılımcı 

sayısının ve fuarın kalitesinin yıldan yıla arttığını söyledi.
Fuarı uluslararası niteliğe kavuşturmak istediklerini be-

lirten Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası fuar olması demek 
dünyanın her yerinden firmaların gelip, burada stant açması 
demek değildir. Uluslararası fuar olması demek, Türkiye'nin 
her yerinden burada sergilenen ürünlerin dünyanın her 
yerine pazarlanması demektir. 

Elbette KKTC'den ve bazı kardeş ülkelerden de stantlar 
gelip, kurulabilir. Bunu yapabilmek için dünyanın her yerin-
den alım heyetleriyle üreticilerimizi ve ürünlerimizi buluştur-
mamız lazım" diye konuştu.

Antalya'da daha önce sağlık, spor ve alternatif turizm 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
halihazırda üç 

yöresel ürünün 
Avrupa'da 

tescillendiğini 
ifade etti.



üzerine düzenlenen HESTOUREX fuarına 170 
ülkeden 4 bin 30 alım heyeti katıldığını ha-
tırlatan Bakan Çavuşoğlu, fuarda yaklaşık 10 
milyar liralık sözleşme imzalandığını ifade etti. 
Bakan Çavuşoğlu, söz konusu fuarda sadece 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir 
Rus sigorta firmasıyla 20 bin Rus'un tedavisi 
için sözleşme yaptığını anlattı.

YÖREX'in de uluslararası boyuta taşınması 
için bakanlık olarak elinden geleni yapacağını 
ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydet-
ti: "Tarım ürünlerinin yurt dışına ihracatında 
da ciddi artış var. Antalya'daki, Türkiye'deki 
rakamlar ortada. Demek ki bir taraftan kalite, 
üretim artıyor, bir taraftan coğrafi işaret dahil 
markalaşma süreci hızlı şekilde devam ediyor. 
Üreticilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. 
Artık Çin'e tarım ürünlerimizin ihracatının 
önündeki engeller kalkıyor. Bu sene, kiraz 
mevsiminin sonuna doğru kiraz ürünleriyle 
ilgili engeller kalktı. Şimdi bazı meyvelerle ve 
süt ürünleriyle ilgili engeller de kalkıyor. Tüm 
engelleri kaldırarak, Çin gibi büyük bir piyasa-
ya giriyoruz. Özellikle bu ürünlerin, yani kiraz 
gibi benzeri ürünlerin Türkiye'de üretiminin 
artırılmasında fayda var. Burdur ve Ispartamıza 
güzel haberi vermek istedim."

“Antalya fuarların merkezi oluyor”
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın fuarların 

da merkezi olmaya başladığını, sadece bir iki 
sektörün merkezi olmanın yetmeyeceğini, 
markalaşmak için bu tür fuarların sayısını ar-
tırmak gerektiğini vurguladı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da YÖREX'in 
yöresel ürünlerin daha fazla ticari değer ka-
zanabilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin en önemli saklı güçlerinden 
birisinin yöresel ürünler olduğunu belirten 
Bakan Elvan, bir yöresel ürünün kendi ülke-
sinde yaygınlaşmadan küresel ölçekte marka 
haline gelemeyeceğini dile getirdi. Bakan 
Elvan, dünyada güçlü olarak ayakta kalmanın 
şartının üretmekten geçtiğini ifade etti.

ATB Başkanı Ali Çandır'ın yöresel ürünlerin 
tanıtımı konusunda Kalkınma Bakanlığı'ndan 
destek istediğini aktaran Bakan Elvan, "Bu 
konuda biz TOBB Başkanımızla beraber ge-
rekli desteği vereceğiz. Bunu buradan ifade 
etmek istiyorum. Hem Kalkınma Bakanlığı ola-
rak hem de kalkınma ajansları olarak yöresel 
ürünlerimizin tanıtımı için ne gerekiyorsa bu 
destekleri sağlayacağız" dedi. Antalya Ticaret 
Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise hükümetin 
ekonomik büyüme bakımından birinci sırada 

yüksek katma değerli ürünlerin üretim ve 
ihracatını artırma hedefini koyduğunu belir-
terek, "Ülkemizin kısa sürede bu hedefe ulaş-
masında Coğrafi İşaret Tesciline sahip yöresel 
ürünlerimizin hayati bir yeri bulunmakta" dedi.

Kamudan destek talebi
Gelecek nesillere emanet bin yıllık zeytin 

ağaçlarından elde edilen zeytin ve zeytinyağ-
larının, incirin, fındığın, pirincin ve daha nice 
ürünün ne bir eşi ne de bir benzeri olduğuna 
işaret eden Çandır, kamudan en büyük talep-
lerinin Anadolu'nun eşsiz nitelikli ve coğrafi 
işaretli bu ürünlerin üretim ve ihracatına stra-
tejik bir değer verilmesi ve en önemli teşvikle-
rin sağlaması olduğunu dile getirdi.

Çandır, çünkü Avrupa Birliği içerisinde 
sadece tarım ve gıda ürünleri maharetiyle 22 
milyar Euro’nun üzerinde bir satış değerine 
ulaşıldığını ifade etti. "Bizim mevcut coğrafi 
işaretli tarım ve gıda ürünümüzün yarısı ka-
dar ürüne sahip bulunan Almanya 4 milyar 
Euro’luk, yarımızdan daha az sayıdaki İngil-
tere ise 1,5 milyar Euro bir gelire sahip" diyen 
Çandır, bu konuda Avrupa'nın liderliğinin 
6'şar milyar Euro’luk gelirle Fransa ve İtalya'da 
bulunduğu bilgisini verdi.

Çandır, Türkiye'nin potansiyelinin bu lider-
leri bile zorlayacak düzeyde olduğuna işaret 
ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz genelinde bu potansiyeli ha-
rekete geçirebilmek için birbirinden değerli 
uğraşılar verilmektedir. Ancak bunlar ayrık ve 
dağınık bir yapıda yürütülmektedir. Birlikte 
hareket etmenin ve güç birliğinin avantajla-
rından yararlanmak için özellikle Kalkınma Ba-
kanlığımızın çatısı altında müstakil bir yapıya 
kavuşturmamız gerekmektedir. Böylece Türk 
Patent ve Marka Kurumu’nun tescil yetkisiyle 
birlikte çok daha üretken ve verimli bir sektör 

yaratma gücüne sahip olabiliriz."

“Özel sektörün morali daha iyi”
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Davut Çetin ise bu yıl Antalya'da özel sektörün 
moralinin daha iyi olduğunu, kentte gelen 
turist sayısında yüzde 66 artış olduğunu, Tür-
kiye turizmini artıya geçirdiği gibi ekonomik 
büyümeye de katkı yaptığını anlattı.

Antalya'nın, Türkiye'nin yöresel ürünlerini, 
konuk ettiği milyonlarca turiste tanıtma gö-
revini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden 
Çetin, şöyle konuştu: "Yöresel ürünlere coğrafi 
işaret alma konusunda önemli mesafe aldık. 
Şimdi yöre kültürünü de ele almamız gerekti-
ğini görüyoruz. Yani, yöresel ürünlerle beraber 
yöresel birlikteliği de geliştirmeye önem ver-
meliyiz. Yöresel ürünün anlam kazanması için 
yöre halkı, yöre esnafı yörenin markalaşmasına 
sahip çıkmalıdır. Avrupa'da artık bir çok bölge 
yüzde 100 bölge ürünü ve yüzde 100 ekolojik 
biyolojik ürün konseptlerine geçmektedir. 
Küçük kırsal yörelerimizin birçoğu bu modeli 
kullanabilir."

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPA-
TENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da 10 Ocak 
2017'de yeni bir patent kanunun yürürlüğe 
girdiğini anımsatarak, artık coğrafi işaretlere 
3üç ay gibi kısa bir sürede tescil yapabildikle-
rini kaydetti. Bu yıl sonundan itibaren coğrafi 
işaretlere logo kullanım zorunluluğu getirile-
ceğine işaret eden Asan, şu anda 210 tescilli 
coğrafi işaret olduğunu dile getirdi.

Vali Münir Karaloğlu da yedi coğrafyanın 
81 ilin yerel değerlerinin, renklerinin yer alma-
sını ve ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması-
nın önemli olduğunu söyledi. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Mesut Kocagöz de önemli bir organizasyon 
gerçekleştirildiğini ifade etti.
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Antalya’nın gurur verici bir yerde olduğuna dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sadece turizmle değil, sanayi ve tarımda da öne 
çıkıyorsunuz. Yat üretiminde de dünya markası haline geldiniz” diye konuştu.

“Antalya, artık sanayi ve 
tarımda da öne çıkıyor”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisar-
cıklıoğlu yaptığı konuşmada, bugünün Antalya 
iş dünyasının gurur günü olduğunu belirterek, 

“Böyle bir günde sizlerin arasında bulunmaktan dolayı 
çok mutluyum. Bugün üç hayırlı iş vesilesiyle Antalya’ya 
geldik. Sabah Antalya Ticaret Borsamızın emekleriyle ha-
yata geçen Türkiye’nin tek ve en büyük yerel ürünler fuarı 
Yörex’i açtık. Artık YÖREX kurumsallaştı. Yöresel ürünlerin 
öne çıktığı bir fuar haline geldi. Şimdi de başarılı girişimci 
kardeşlerimizi ödüllendireceğiz. Antalya TOBB Fen Lisemi-
zin de açılışını yapacağız” dedi. 

Birlik ve beraberliğin önemine değinen TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, “Kamu - özel, iktidar - muhalefet, tüm 
Antalya burada birlikte. Mesele Antalya olunca Antalya 
sevdalıları bir araya geliyor. Birlikte rahmet ve bereket, 
ayrılıkta azap vardır. Antalya’nın bereketi buradan geliyor” 
ifadelerini kullandı.

“Antalya gurur verici bir yerde”
Antalya’nın gurur verici bir yerde olduğuna dikkat 

çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “An-
talya okuryazarlıkta Türkiye birincisi. Türkiye'nin en ge-
lişmiş, hayat standardı en yüksek, ilk 10 ilinden birisi de 
Antalya’mız. Dünya üniversiteleri sıralamasında, Antalya 
Akdeniz Üniversitesi de bu yıl yer almayı başardı. Turizm-
de dünyada en çok ziyaret edilen ilk 12 şehir içindesiniz. 
Sadece turizmle değil, sanayi ve tarımda da öne çıkıyor-
sunuz. Yat üretiminde de dünya markası haline geldiniz. 

Meyve-sebze-seracılık-çiçekçilikte, yine lider il Antalya. 
Antalya tüm bunları nasıl başardı? Kimlerle başardı? 
İşte bu salonda bulunan müteşebbis insanların emeği 
ve gayretiyle başardı. Antalyalıların girişimci gücüne bir 
örnek daha vereyim. Son 10 senede en fazla marka tescili 
yaptıran beşinci ilsiniz. Bu nedenle en büyük takdir de 
sizlerin olmalı, sizleri alkışlıyorum”.

“Oda ve Borsalarla iftihar ediyorum”
Antalya’nın Türkiye ve ekonomi için çok önemli oldu-

ğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Antalya büyür-
se, Türkiye’de büyüyor, Antalya sıkıntı yaşarsa Türkiye’de 
yaşıyor. Bu nedenle Antalya’nın yeri farklı, buraya özel bir 
ihtimam göstermek durumundayız. İşte bu nedenle ben 
her sene aksatmadan Antalya’ya muhakkak geliyorum. 
Sizlerin nabzını tutuyor, sıkıntılarınızı, görüşlerinizi din-
liyorum. Oda ve Borsa başkanlarımla birlikte çözümler 
üretiyor, önerilerimizi hükümete iletiyoruz” dedi.

Antalya’daki Oda ve Borsalarla iftihar ettiğini belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hepsinin akredite Oda-Borsa 
olduğunu, üyelerine Avrupa kalitesinde hizmet sunduk-
larını söyledi.

Yaşanan sıkıntıları ve bu sıkıntıları nasıl aştıklarını 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin 
de destek vermesiyle sizlere yönelik önemli adımlar 
atılmasını sağladık. En büyük şikayetiniz yüksek istihdam 
maliyetleriydi. Odamızla birlikte istihdam seferberliğini 
hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odası 

Geleneksel Ödül 
Töreni, TOBB 

Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu 

ve Kalkınma 
Bakanı Lütfi 

Elvan’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.
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“Gerede'nin derisini ve turizm potansiyelini tanıtmalıyız"

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

lıoğlu, Gerede Ekonomisine Değer 
Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. 

Gerede’nin dünya çapında bir deri 
markası çıkarabilecek potansiyeli bu-
lunduğunu ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Gerede derisini daha 
iyi pazarlamalı, dünyaya tanıtmalıyız. 

Gerede’nin güzelliklerinden para da 
kazanmak istiyorsanız, turizm yatırım-
larını buraya çekmeniz lazım. Burada 
bir de talebimiz var. İsmetpaşa-Sakar-
ya demiryolu’nun Gerede’den geçme-
sini istiyoruz” dedi.  

Kendi isminin verildiği Gerede Ti-
caret ve Sanayi Odası Konferans Salo-
nu’nun da açılışını yapan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Haberim olsaydı izin 
vermezdim ama madem böyle uygun 
gördünüz teşekkür ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ge-
rede’nin, uluslararası yarışmalara ev 
sahipliği yapabilecek düzeyde kayak, 
bisiklet ve kros için orman içi spor 
alanlarına da sahip olduğunu da kay-
detti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; Bolu 
Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni, Bolu TOBB Zübeyde Hanım 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Geçici 
Depolama Tesisi’nin açılışına katıldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eskiden Odalar-Borsalar ne iş yapıyor? 
diyorlardı. O devir çok geride kaldı. Odalarımız-Borsalarımız artık proje 
fabrikası gibi çalışıyor. Artık Odalarımız sizlere her alanda en iyi hizmeti 
üretiyor. Sizin işlerinizi geliştirmeniz, daha çok kazanmanız için çalışıyor, 
sıkıntılarınızı hükümete iletiyor, çözüm arıyor ve buluyor” dedi.  

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın Bolu Dağ Fındığı, Keşi, Kıbrıscık 
Pirinci, Alıç Sirkesi, Uğut Tatlısı, Kanlıca Mantarı ve Abant Nilüfer Çiçeği 
Kolonyası için coğrafi işaret başvuru yaptığını belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, TOBB MEYBEM ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 
sınav ve belgelendirme yaptığını ve üyelerine hizmet sunduğunu söyledi.

Bolu ekonomisine değer 
katanlar ödüllendirildi
TOBB Meslek Lisesi açıldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Osmaniye, bölgenin lojistik 
merkezi haline gelmeli. Osmaniye OSB’yi Erzin Limanı’na bağlayan bağlantı yolu tamamlandı. Bu 
konu önemliydi, zira Osmaniye’nin hızla gelişmesinde, OSB’nin çok büyük payı ve katkısı var” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası 
ve Ticaret Borsası Müşterek Ödül Töreni’nde yap-

tığı konuşmada, Osmaniye’de bulunmaktan dolayı onur 
duyduğunu, yiğitlerin mekânı, kaleler şehri Osmaniye’nin 
yaylarıyla ve yer fıstığıyla gönüllerde ve ekonomide büyük 
yer aldığını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Osmaniye tüccar ve sanayi-
cisinin asli temsilcileri olan Oda ve Borsa Başkanlarının el ele 
vererek bu ödül törenini hazırladığını belirterek, “Her şehirde 
görmek istediğim bu örnek birliktelikleri için, Osmaniye 
Odama ve Borsama teşekkür ediyorum. Niye önemli. 365 
Oda ve Borsanın Başkanıyım. Bir şehirde iki kurum olursa 
aralarında çekişme olur. Ama burada Oda ve Borsam birlikte 
hareket ediyor. Birlikte bereket ayrılıkta azap vardır. Birlikte 
hareket ederseniz başarıyı elde edersiniz. Osmaniye Odamız 
ve Borsamızla iftihar ediyorum” dedi.

"Hizmet kalitesi artıyor”
Osmaniye TSO’nun akredite olduğunu anımsatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Otellerde olduğu gibi Oda ve Bor-
salarda da dünya çapında yıldızlama sistemi var. Osmaniye 
Ticaret ve Sanayi Odam da beş  yıldızlı bir Oda. Üyelerine, 
Avrupa kalitesinde hizmet sunuyor. Paris, Londra odaları 
standardında hizmet veriyor. Dış ticaretten, çalışma hayatına 
kadar pek çok konuda eğitimler veriyor, girişimcilerimize 
destek oluyor” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Osmaniye Ticaret Borsası’nın 
da hizmet kapasitesini devamlı artırdığına dikkat çekerek, 
2014’de alfatoksin analiz laboratuarını, 2015’deyse hububat 

analiz laboratuarını hizmete açarak, üreticiye destek sağ-
ladığını söyledi.

Üyelerine en iyi hizmeti vermek için emek veren Os-
maniye TSO Başkanı Murat Teke ve Ticaret Borsası Başkanı 
Sait Çenet’i çalışmalarında dolayı kutlayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Her iki Başkanımla Ankara’da 
da teşriki mesaimiz var. Murat Başkanımız ile ekonomik 
işbirliği teşkilatı ticaret ve sanayi odasında birlikte görev 
yapıyoruz. Sait Başkanımız da TOBB’un Ekonomi Politikası 
Komisyonu’nda, politikaları birlikte belirliyoruz. Ben ken-
dileriyle yan yana çalışmaktan çok memnunum. İnşallah 
onların tüm bu çabaları ve sizlerin emekleriyle Osmaniye’yi 
parlak bir gelecek bekliyor”.

Osmaniye’nin, Çukurova’yı doğuya bağlayan kavşak 
noktasında olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Limana, havalimanına ve çevredeki büyük şehirlere 
yakın olduğundan, geleceğin ticaret ve sanayi üssü Os-
maniye’dir. 

Yerli otomobil talebi
Osmaniye bölgenin lojistik merkezi haline gelmeli. 

Osmaniye OSB’yi Erzin Limanı’na bağlayan bağlantı yolu 
tamamlandı. Bu konu önemliydi, zira Osmaniye’nin hız-
la gelişmesinde, OSB’nin çok büyük payı ve katkısı var. 
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren hattı inşa 
çalışmaları da devam ediyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Osmaniye’nin, tüm bu 
yatırımları fazlasıyla hak ettiğini vurgulayarak, “Son 15 sene-
de yıllık ortalama ihracatı en hızlı artan iller sıralamasında 
ikincisiniz. Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu içinde, 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
Osmaniye’nin

tüm yatırımları 
fazlasıyla hak 

ettiğini belirtti.

“Osmaniye, bölgenin lojistik 
merkezi haline gelmeli”
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“Ortak akıl varsa 
başarı da oluyor”

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

Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası 
açılışı ve ödül töreninde yaptığı konuşma-
da, yeni hizmet binasının bir vizyon işi oldu-
ğunu vurgulayarak, “Çünkü Odamız size en 
iyi en kaliteli hizmeti vermek istiyor. Bunun 
için de Erdemli’ye bu güzel eseri kazandır-
dılar. Bu vizyonlarından dolayı Odamızı ve 
Orhan Sarı Başkanımızı kutluyorum” dedi.

Erdemli’nin tüm bu hizmetleri fazlasıyla 
hak ettiğini belirten TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Mersin'de turfanda sebze ve tu-
runçgillerin en çok üretildiği yersiniz. Limon 
ve narenciye ticaretinde de önemli bir yere 
sahipsiniz. Tarımın yanı sıra turizmde de 
daha çok geliştirilecek imkânlar var. Kız 
Kalesi, Cennet-Cehennem, astım mağarası 
gibi” şeklinde konuştu.

Erdemli TSO Başkanı Orhan Sarı’nın Er-
demli’ye yakışan bir oda meydana getir-
mek için büyük gayret gösterdiğine dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Oda-
yı akredite etmek için çalışma başlattı. 
Oda bünyesinde KOSGEB temsilciliğiyle 
hizmeti ayağınıza getirdi. IPARD-II’den 
Erdemli daha fazla yararlansın diye Oda 
bünyesinde bilgilendirme yaptı. İş-Kur'la 
ortak girişimcilik eğitimi düzenledi. On-
larca girişimci yetiştirerek kendi iş yerlerini 
açmasını sağladı” dedi.

10 sene evvel Osmaniye’den kimse yoktu. 
Şimdi Osmaniye merkezli üç şirketiniz var” 
şeklinde konuştu.

Yerli otomobilin Osmaniye’de üre-
tilmesi konusundaki talepleri yanıtlayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın Bakan 
hükümet tarafının koordinasyonunda gö-
revli, ben de özel sektörü koordine etmek-
le görevliyim. Bu kapsamda babayiğitler 
var mı var. Bu girişimcilere, Sayın bakanla 
beraber en önemli iller arasında Osma-
niye’nin de olduğunu söylemek benim 
boynumun borcu” ifadelerini kullandı.

Osmaniye’ye teknik meslek lisesi tale-
bini değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“TOBB’un yaptığı ilk okullardan birisi Os-
maniye Fen Lisesi Türkiye’nin en başarılı 
fen liselerinden bir tanesi. TOBB Fen Lisesi 
Türkiye birincisi çıkartmış bir okul. O karde-
şim okulumuzun da desteğiyle Türkiye’nin 
ilk üç üniversitesi içinde yer alan TOBB 
ETÜ’yü tercih etti. TOBB ETÜ kimin? Bu 
salonu dolduran herkesin. 81 ile 81 okul 
sözüm var. 12 tane il kaldı. Onları tamam-
ladıktan sonra görevlerimiz devam ederse 
yeni bir okulu değerlendiririz” dedi. 

Oda ve Borsa Başkanları ile birlikte 
çalıştıklarını söyleyen TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, hem Osmaniye hem de Türkiye 
ekonomisi için çözümler üreterek, öne-
rilerini hükümete ilettiklerini Hükümetin 
de bu konularda çok olumlu yaklaştığını 
ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık 
Odalar-Borsaların hizmeti üreten, sıkıntı-
lara çözüm arayan bir yapıya dönüştüğü-
nü söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
TOBB’un 365 Oda ve Borsanın katkıları ile 
istihdam üzerindeki yükler ve finansmana 
erişim konularındaki şikayetleri hükümete 
ileterek bu konuların çözüme kavuşturul-
duğunu belirtti. 

Üretim Reform Paketi 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Üretim 

Reform Paketi'ne değinerek, "Birçok talep-
lerimiz reform paketiyle kanunlaştı. Peki 
üzerimizden ne kadar yük kalktı 1 yılda. 
Tam 1 milyar liralık yük kalktı. Allah Sayın 
Bakan'dan razı olsun. Cebimizden 1 milyar 
lira çıkmayacak" ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm 
Türkiye'de karşılıksız çıkan çek adedinin 
yüzde 42 azaldığına işaret ederek, "Ülke-
nin geleceğini açık görüyorum. Birlik ve 

beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece 
aşamayacağımız hiçbir şey yok. En son 15 
Temmuz'da bunu gösterdik" diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü de Osmaniye'de bugün dünya ça-
pında bir çelik üretim tesisini gördüklerini 
aktararak, kente yatırımlar gerçekleştiren 
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı'yı kutladı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'n-
de bugün bir Teknoloji Geliştirme Merke-
zi'nin temelini attıklarını vurgulayan Özlü, 
teknoparklarda yükte hafif pahada ağır 
işlerin gerçekleşeceğini bildirdi.

“Yoğun işler yapın”
Türkiye'de sanayinin gelişmesi, üretim 

ve üretimden kazancın, istihdamın artması 
noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını 
anlatan Bakan Özlü, değerlendirmelerini 
şöyle sürdürdü: "Bugün ödül alan sanayi-
cilerimizi tebrik ediyorum. Osmaniye'de 
Ar-Ge merkezi açabilecek 16 şirket var. 
Fakat bir tane Ar-Ge merkezi var, Tosyalı 
Holding'e ait. Bunun artmasını istiyoruz. 
Sizlerden, sanayicilerden Ar-Ge merkezi 
açmanızı ve devletin teşviklerinden, des-
teklerinden istifade etmenizi istiyoruz. 
Daha az vergi ödeyin, daha fazla teknoloji 
yoğun işler yapın, daha çok kazanın."

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teke de 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu gibi bir Baş-
kanları olduğu için şanslı olduklarını, Türk 
iş dünyasının önünü açan birçok çalışma-
da emeği olduğunu söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın akredite 
sürecini tamamladıklarını anımsatan Teke, 
üyelerine Avrupa standartlarında hizmet 
verdiklerini belirtti.

Teke, Oda olarak verdikleri hizmetler 
ve yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler 
verdi. Teke, Osmaniye olarak yerli otomo-
bil üretimi için talip olduklarını anlatarak, 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan bu ko-
nuda destek istedi.

 TOBB tarafından yapılan Fen Lisesi’nin 
eğitim-öğretime başladığını belirten Teke, 
Osmaniye’ye TOBB tarafından Teknik Mes-
lek Lisesi yapılmasını talep etti. 

Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sait Çenet ise hoş geldin 
konuşmasında, borsa olarak tüm sorunlara 
çözüm bulunması için ellerini taşın altına 
koyduklarını söyledi.
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TOBB ULUSAL

“Mersin, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı”

M ersin ili Oda-Borsaları müşterek 
toplantısına katılan Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanı olduğu 
zamandan beri senede bir kez Mersin’e 
geldiğini belirterek, “Mersin Türkiye için 
çok önemli. Akdeniz’in incisi, dünya kenti. 
Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı” dedi.

Mersin’deki Oda-Borsaların birlik 
ve beraberliğini tüm Türkiye’ye örnek 
gösterdiğini anlatan TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, “Birlik ve beraberlik olunca 

meselelerin çözümü de o kadar kolay 
oluyor. Birlikte rahmet ve bereket var” 
ifadelerini kullandı.

Mersin’de bulunan dokuz  Oda ve 
Borsadan biri hariç tüm Oda-Borsala-
rın akredite olduğunu anımsatan TOBB 
Başkanı, “Akredite Oda-Borsa ne demek? 
Üyeye 5 yıldızlı hizmet demek. Yani otel-
lerdeki gibi. Bu değerlendirmeyi ulusla-
rarası bir kuruluş yapıyor. Paris, Berlin, 
Londra odaları ile en az aynı konumda 
hizmet veriyorlar” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mer-
sin’deki Oda-Borsaların Mersin’in ve ilçe-
lerinin gelişmesi ve kalkınması için her za-
man elini taşın altına koyduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk 
tarımının 50 yıllık bir rüyası olan Ürün İhtisas Borsası’nı hayata geçiyoruz. 
Ürün İhtisas Borsası’nın kurulması için Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Artık 
hem üretici, hem tüketici, hem de sanayici daha güvende olacak” dedi.

“Ürün İhtisas Borsası’nı hayata geçiyoruz”

M ersin Ticaret Borsası Kuruluş Yıldö-
nümü ve Ödül Töreni’ne katılan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mer-
sin’in marka şehir olmasını sağlayanın birlik 
ve beraberlik olduğunu belirterek, “Burada 
sizleri böyle görünce moral buluyorum. Sonra 
80 ile gidip sizi anlatıyorum. Sizi örnek göste-
riyorum” dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın kendilerini 
yalnız bırakmadığını ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Daha beş gün önce Antalya’da 
YÖREX’te Bakanımızla birlikteydik. Kendisi her 
zaman Türk özel sektörünün ve tarım-hayvan-
cılık sektörünün her zaman yanında. Sayın 
Bakanımızla müsteşarlığından bu yana yakın 

çalışırız. Şunu samimiyetle söylüyorum. Tür-
kiye’nin kalkınma politikalarının altında Sayın 
Bakanımızın imzası vardır” şeklinde konuştu.

Beş yıldızlı hizmet
Mersin Ticaret Borsası’nın akredite Borsa 

olduğunu anımsatan TOBB Başkanı şunları 
kaydetti: “Üyesine Beş yıldızlı hizmet sunuyor. 
Satış salonuyla, laboratuarıyla üyesine 90 
yıldır hizmet ediyor. Özellikle narenciye ve 
bakliyatta ülkemizin lider borsası. Mersin Ti-
caret Borsası aynı zamanda ilklerin de Borsası. 
Bakın 1927’de henüz yeni kurulmuşken ne 
yapmışlar? O zamanki teknolojiyi düşünün. 
Haberleşme imkanlarını düşünün. Mersin 
Ticaret Borsası, telsiz sistemi kuruyor. İstanbul 

Ticaret Borsası ve Liverpool Ticaret Borsası ile 
bağlantı kuruyor. Oradaki ürünleri ve fiyatları 
takip ediyorlar. Bugün de bir ilki başardılar. İki 
sene önce kurmuş oldukları bakliyat tohum 
şirketi ile üreticilere sertifikalı tohum sağlıyor-
lar. Onlara alım garantisi veriyorlar”.

“Abdullah Başkan, Türkiye genelindeki 
113 Ticaret Borsasının temsil edildiği, TOBB 
Ticaret Borsaları Konseyi’nin Başkanı” diyen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Aynı zamanda 
ICC Türkiye Milli Komitesi’nin yönetim kuru-
lu üyesi. Bilgisinden, tecrübesinden istifade 
ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Mersin Ticaret Borsası’nın 113 borsa ara-
sında örnek bir borsa olduğuna vurgu yapan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam 
etti: “Ticaret Borsaları ülkemizde tarım ve 
hayvancılık fiyatlarının güvenli ve sağlıklı 
bir ortam oluştuğu kurumlardır. Türkiye bir 
dönüşümden geçerken, borsalarımız da bu 
dönüşümden geri kalmadı. Elektronik satış 
salonlarıyla, akredite laboratuarlarıyla, canlı 
hayvan borsalarıyla ve lisanslı depolarıyla 
üreticilerimizin ve üyelerimizin hizmetin-
deyiz. 

Şimdi de Türk tarımının 50 yıllık bir rüyası 
olan Ürün İhtisas Borsası’nı hayata geçiyoruz. 
Ürün İhtisas Borsası’nın kurulmasını için Ba-
kanlar Kurulu kararı çıktı. Artık hem üretici, 
hem tüketici, hem de sanayici daha güvende 
olacak. Fiyat hareketlerinden etkilenmeyecek. 
Ürün senetleri artık bir yatırım aracı olacak. 
Üreticimiz, ürün senedi ile finansmana daha 
kolay erişecek. Ürün senedini teminat olarak 
gösterebilecek. En önemlisi tarım ve hay-
vancılık ürünlerinin fiyatları artık ülkemizde 
belirlenecek”.
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