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Sorunların birçoğunun birlik içinde hareket edilmesi ile çözüldüğünü belirten TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de veriyor. 
Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim, ayrım yapmayalım” diye konuştu.

TOBB ULUSAL

“Sorunlar birlik içinde 
hareket edilirse çözülür”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Torbalı Ticaret Odası’nın yeni 
hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışın ardından 

gerçekleştirilen İzmir İli ve İlçeleri Oda ve Borsaları İstişare 
Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tor-
balı'nın, ülkenin parlayan sanayi yıldızı olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada Tor-
balı’nın potansiyeli ve başarılarından söz etti. Çalışma-
larından dolayı Torbalı Ticaret Odası’nı kutlayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyaretinin Torbalı’nın 95. kuruluş 
yıldönümüne denk geldiğini ifade etti. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, “Yeni hizmet binası bir vizyon işi. Çünkü Oda-
mız; en iyi, en kaliteli hizmeti vermek istiyor. Bunun için de 
Torbalı’ya bu güzel eseri kazandırdılar. Bu vizyonlarından 
dolayı Odamızı ve Başkanımızı kutluyorum. Torbalı tüm 
bu hizmetleri fazlasıyla hak ediyor. Çünkü İzmir’in en hızlı 
büyüyen ilçesi. Esasında ilçe demek yanlış, zira onlarca ili 
geride bırakmış durumda. İzmir’in ödediği verginin yarısı 
Torbalı’dan toplanıyor. Vergi sıralamasında da Türkiye’de 
beşinci. Yüzde 99’luk tahsilat oranıyla Türkiye’de birinci. 1 
milyar dolara ulaşan ihracatıyla da 66 ili geride bıraktı. İz-
mir’den ihraç edilen her 10 üründen birini Torbalı üretiyor. 
Türkiye’nin parlayan sanayi merkezi haline geldiniz” dedi.

Torbalı’nın iki OSB, 700 civarında fabrika, 45 farklı sek-

törden 2000 firması bulunduğunu bildiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Ege Bölgesi’nin ilk 100 firmasının 12’si, Tür-
kiye’nin en büyük 500 firmasından da altısının Torbalı’dan 
çıktığını hatırlattı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketin-
den birinin de yine burada bulunduğunu kaydeden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Sadece sanayiyle 
değil, tarımda da öne çıkıyorsunuz. Her türlü hububat, en-
düstriyel bitki, sebze ve meyve burada yetişiyor. Dünyanın 
kuru domates ihtiyacını Torbalı karşılıyor. Kısaca Torbalı; 
otoyola, havalimanına, tren hattına, Ege Serbest Bölge-
si’ne ve İzmir limanına yakınlığıyla, yatırımcılar için tam bir 
cazibe merkezi konumuna gelmiş durumda. Torbalı-Ke-
malpaşa demiryolu hattı ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 
tamamlanmasıyla buranın yıldızı daha da parlayacak. İşte 
Vahap kardeşim, Torbalı’ya yakışan bir Ticaret Odası mey-
dana getirmek için büyük emek veriyor. Odayı akredite 
yaptı. Beş yıldızlı Oda haline getirdi. Her hizmeti üyemizin 
ayağına getiriyor. İlçeler bazında ilk KOSGEB temsilciliğini 
Torbalı Ticaret Odası’nda açtırdı.

‘Cazip Kent Torbalı’ girişimi başlatıldı
Yine Oda bünyesinde İŞKUR hizmet noktası kurdu. 

TOBB MEYBEM ile 40 farklı meslek grubunda sınav yapıyor. 
Uygulamalı girişimcilik kurslarıyla, genç girişimciler yetiş-
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tiriyor. Torbalı’yı marka kente dönüştürmek 
için de ‘Cazip Kent Torbalı’ sloganıyla güzel 
bir girişim başlatmış. Böyle aktif ve vizyoner 
bir başkanımız olduğu için iftihar ediyorum. 
Vahap Başkan’la Ankara’da da TOBB Basın Ya-
yın Komisyonu’nda birlikte çalışıyoruz, onun 
bu aktif duruşundan istifade ediyoruz. Sizler 
Odamız kanalıyla taleplerinizi bize iletiyor-
sunuz. Biz de Oda ve Borsa camiası olarak, 
hükümet nezdinde istişare edip, bunları so-
nuçlandırıyoruz. İzmir’deki 12 Oda ve Borsa 
başkanımızla birlikte çalışarak, sizlerin işinizi 
kolaylaştıran önemli adımlar atılmasını sağ-
ladık. Siz bize ilettiniz, biz de hükümetimize...”

“Beklentileri seslendirdik”
Oda ve Borsa başkanlarının üyelerinin 

dertlerini beklentilerini seslendirdiklerini söy-
leyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, onlarla 
birlikte bu sıkıntıları hükümete aktardıklarını 
ve birçok sorunun çözümüne ulaştıklarını 
anlattı. Finansman sıkıntısı çeken KOBİ’ler için 
yüzde 9.9 faizle 27 bin firmaya nefes kredisi 
verdiklerini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, İzmir’de de bin 714 üyenin 211milyon 
liralık nefes kredisi kullanıldığı bilgisini verdi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun yanında 
yönetiminde oldukları KOSGEB’in de üç yıl 
vadeli sıfır faizli 260 bin firmaya kredi imkanı 
sağladıklarını vurguladı. Kredi Garanti Fonu 
olarak 335 bin firmaya da 217 milyar liralık 
kefalet sağladıklarını bildiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Baba oğula, komşu komşuya 
kefil olmazken Kredi Garanti Fonu sizlere kefil 
oldu” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplamda, 
finans anlamında 620 bin firmaya dokun-
duklarını belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
böyle bir sistemin dünyada benzeri olmadı-
ğına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
öncülüğünde istihdam seferberliği başlat-
tıklarını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
hükümetin bu alanda tarihi destekler sağ-
ladığını ve özel sektörün 1.6 milyon ilave 
istihdam sağladığına işaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İlk üç ay 
SGK primleri faizsiz olarak yıl sonuna erte-
lendi. Vergisini düzgün ödeyenler için yüz-
de 5 vergi indirimi geldi. KDV için de Maliye 
Bakanımız için çalışıyoruz. Kare kodlu çek 
geldi. Gözü kapalı mal satma devri bitti. 
Üretim Reform paketi ile büyük yenilikler 
geldi. Üzerimizdeki yüzde 2’lik TRT kesintisi 
kaldırıldı” diye konuştu.

KOSGEB’den işletmelere iki yeni destek

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

lu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) tarafından verilecek iki yeni 
destek programının tanıtımının yapıldığı 
toplantıya katıldı.

Toplantıda desteklere ilişkin bilgi veren 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, KOSGEB’in KOBİ Gelişim Destek 
Programı'nın yeni proje çağrısı kapsa-
mında, işletmelere, üst limitleri 300 bin 
lira geri ödemesiz, 700 bin lira faizsiz geri 
ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon 
lira destek vereceğini bildirdi.

Hayata geçirdikleri yeni programlar-
dan birinin KOBİ Gelişim Destek Prog-
ramı (KOBİGEL) kapsamında üretim ve 
ihracatta teknoloji seviyesi yüksek katma 
değerli ürünlerin ve KOBİ'lerin payının ar-
tırılması konulu bir projenin teklif çağrısı 
olduğunu belirten Bakan Özlü, ikincisinin 
ise KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek 
Programı olduğunu ifade etti.

Toplantıda, nanoteknoloji, kimya ve 
havacılık alanlarında üretim yapan Ki-
metsan Kimya, Nano Biyomed, Netmak, 
Bama Teknoloji ve Gökser Makina olmak 
üzere beş firmaya temsili olarak 300 bin 
liralık çek avans verildi.

2018 yılında 474 fuar düzenlenecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından önümüzdeki 

yıl 123’ü uluslararası olmak üzere 474 
fuarın yapılmasına izin verildi.

TOBB, Türkiye’de düzenlenecek fu-
arların etkin ve kapsamlı biçimde tanı-
tılması ve yıl boyunca kullanılabilecek 
bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın 
karşılanması amacıyla hazırladığı 2018 
Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı.

2018 yılında en yoğun fuar prog-
ramı, 474 fuarın, 80’inin Nisan ayında 
düzenlenmesi ile olacak. Nisan ayın-
dan sonra yoğunlukla, Mart (75), Ekim 
(68) ve Eylül (56) aylarında fuarlar dü-
zenlenecek. 12 aylık ortalamaya ba-

kıldığında 2018 yılında Türkiye gene-
linde aybaşına 39 fuar düzenlenecek.

Gelecek yıl düzenlenecek 474 fu-
ardan; İstanbul (218), İzmir (42), Anka-
ra (34), Bursa (33), Antalya (27), Konya 
(16), Adana (12) ve Gaziantep (9) dik-
kat çekiyor. 2018’de tarım ve hayvan-
cılık konusunda 60 fuar düzenlenecek. 
İnşaat malzemeleri ve iklimlendirme 
konusunda 32, gıda konusunda 21, 
metal işleme konusunda 17, mobil-
ya konusunda 17, deri teknolojileri 
ve ürünleri konusunda 15, kitap ve 
süreli yayınlar konusunda 14, elektrik 
elektronik konusunda 13, otomotiv 
konusunda ise 13 fuar yapılacak.
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Ahilerin toplumun çimentosu olduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ahiliğin birliğin sembolü, Türkiye’nin dayanışma ruhu 
olduğunu söyleyerek, “Ahilik vatan sevgisidir” diye konuştu.

“Ahiler, toplumun çimentosu
Türkiye’nin dayanışma ruhudur”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Kırşehir Cacabey Meydanı’nda 
gerçekleştirilen 30. Ahilik Haftası Kutlamala-

rı’nda yaptığı konuşmada, 2014 yılında şahsına fahri 
hemşehrilik beratının layık görüldüğünü anımsatarak, 
“Memleketim Kırşehir’de bulunmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Kırşehirli hemşehrilerimi muhabbetle se-

lamlıyorum” dedi. Ahilerin toplumun çimentosu olduğu-
nu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ahiliğin birliğin 
sembolü, Türkiye’nin dayanışma ruhu olduğunu söyledi. 
TOBB olarak, Ahi Evran Külliyesi’ne en büyük katkıyı ve-
ren kurumlardan biri olduklarını hatırlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bu Kırşehir’deki tek yatırımımız da değil. 
TOBB olarak 2003’te üniversitemizin fen fakültesine de 
katkı sağlamıştık. Şimdi Kırşehirimize 500 öğrencimizin 
kalabileceği bir yurt yapıyoruz. Bu hizmetler bizim boy-
numuzun borcu. Bizim için önce vatan gelir. Ahilik işte 
budur. Ahilik vatan sevgisidir. Ahilik, ‘Sekiz günlük ömre, 
dokuz günlük rızk katma’ anlayışıdır. Ahi, kendisi siftah 
ettikten sonra komşusunun da siftah etmesini sağlayan 
kişidir” ifadelerini kullandı.

"Bu topraklar bizim namusumuzdur”
Bu büyük geleneğin sahipleri müteşebbisler olarak 

asla sadece kendilerini düşünmediklerini belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gün oldu Edirne’de, Samsun’da, 
Antakya’da afet mağdurlarının yanında olduk. Sakarya’da, 
Bingöl’de, Elazığ’da depremzedelere ev olduk. 15 Tem-
muz şehitlerine yönelik kampanyalarda en önde olduk. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Ahilik, bugün 

de yarın da 
Türkiye'nin manevi 

muhafızı olmaya 
devam edecektir” 

dedi.
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Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret

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

Ertaş Kültür Sanat Festivali sonrasında Kır-
şehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada Kır-
şehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve Meclis 
üyeleri ile biraraya geldi. 

Ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na, 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve 
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Arif Parmaksız eşlik etti.

Bu topraklar bizim namusumuzdur! Bu 
büyük millet bizim baş tacımızdır” dedi.

Kimi milletler için üzerinde yaşa-
dıkları yerin sadece bir toprak parçası 
olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bizim 
yurdumuz ‘Anadolu’, bu toprağın adı 
değil, bu topraktaki ruhun adıdır. Ahi 
Evran öncülüğünde kurulan Ahilik, Sel-
çuklu’nun mayasıdır. Ahilik, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun adeta nüvesi, çekir-
değidir. Ahilik, Cumhuriyet döneminin 
ve toplumsal yapımızın sarsılmaz mu-
hafızıdır. 1000 yıl öncesinden bugüne 
uzanan Ahilik, bugün de yarın da Türki-
ye'nin manevi muhafızı olmaya devam 
edecektir. 

Bu ruh 15 Temmuz’da kendini bir 
kez daha göstermiştir. Hain darbe giri-
şiminde de sokağa ilk çıkanlar, darbeye 
direnenler bugünün ahileri olmuştur. 
Bizim duruşumuz belli. Bizim için va-
tan deyince, millet deyince akan sular 
durur! 

“Fırsatçılıkla sonuç alamazsınız”
Bakınız işte, Kuzey Irak’taki referan-

dum konusu bizleri çok rahatsız ediyor. 
Irak’ın toprak bütünlüğü milletimizin, 
devletimizin hassasiyetidir. Bu toprakla-
rın ahileri olarak devletimizin arkasında 
dimdik duruyoruz. Küçük siyasi ma-
nevralarla bölgenin yüzyıllardır süren 
sorunlarını çözmek mümkün değildir. 
Meclisimizin bugün bu yönde alaca-
ğı kararları destekliyoruz. Kuzey Iraklı 
siyasetçilere sesleniyorum. Gelin bu 
sevdanızdan vazgeçin. Kavgada hayır 
yok. Ayrılıkta hayır yok. Fırsatçılıkla so-
nuç alamazsınız.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türki-
ye’nin birliğe ve beraberliğe en fazla 
ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini 
yaşadığına dikkat çekerek, “Bir olacağız, 
beraber olacağız, çok çalışmaya devam 
edeceğiz. Rahmetli Neşet Ertaş ne diyor-
du: ‘Aşk ile çalışan yorulmaz’. İşte bugü-
nün Ahileri olarak aşk ile çalışmaya de-
vam edeceğiz. Ahilik haftasının hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha 
sonra Başbakan Binali Yıldırım ile bir-
likte Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Neşet Ertaş Kültür Sanat 
Festivali’ne katıldı.

“Kamu ve özel sektör el ele vermeli”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Faik Yavuz, Tekstil, Deri, Mobil-
ya, Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı ve 
Kimya Ürünleri İmalatı Sektörlerindeki 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
Geliştirilmesi Projesi kapanış konferan-
sına katıldı.

Faik Yavuz, burada yaptığı konuş-
mada, kamu ve özel sektörün uçan ku-
şun kanatları gibi olduğunu belirterek, 
“Biri olmazsa hedefe ulaşamıyorsunuz. 
Kamu ve özel sektör el ele olduğu za-
man aşamayacağımız sorun yok” dedi.

İş kazaları ve meslek hastalıkları-
nın küresel boyutta çalışma hayatının 
temel sorun alanlarından birisi oldu-
ğuna dikkat çeken Yavuz, “Bu konuda 

son yıllarda Bakanlığımız öncülüğün-
de, sosyal tarafların desteği ile yapılan 
düzenlemeler ve yürütülen faaliyetler 
neticesinde önemli gelişmeler kaydet-
tik. Hem mevzuat, hem de anlayış de-
ğişikliği olarak yeni bir döneme girdik. 
Ancak şunu açıkça ifade etmeliyim ki 
önümüzde daha alınacak epey mesafe 
var” dedi. Faik Yavuz, işverenler ola-
rak iş kazası ve meslek hastalıklarının 
mümkün olabilecek en düşük seviyeye 
inmesini istediklerini belirterek şöyle 
devam etti: “Üretim sürecinde bir tek 
işçi kardeşimizin bile zarar görmesini 
istemiyoruz. İş kazalarının sadece yapı-
lacak yasal düzenlemeler ve uygulana-
cak yaptırımlar ile önlenemeyeceğini 
tecrübelerimiz bize göstermektedir". 
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Bodrum Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Açılış ve 40. Yıl Kutlama töreni yapıldı. Törene 
katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bodrum bir dünya markası. Bodrum Ticaret 
Odası, Londra, Paris, Berlin odaları ile aynı standartta hizmet veriyor” diye konuştu.

Bodrum Ticaret Odası yeni
hizmet binasına kavuştu

B odrum Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Açılış ve 40. 
Yıl Kutlama törenine katılan Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

“Bu yeni hizmet binası bir vizyon işi. Makam mevkiler geçici, 
yapılan eserler baki kalıyor” dedi.

Bodrum Ticaret Odası’nın akredite bir Oda olduğunu 
anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Akredite Oda 
ne demek? Otellerde yıldızlama sistemi var. Bizim de 
dünyada odalarda yıldızlama sistemi var. Beş yıldızın da 
kendi içinde dereceleri var. Bodrum Ticaret Odam beş yıl-
dızlı A sınıfı Oda durumunda. Bodrum bir dünya markası. 
Bodrum Ticaret Odası, Londra, Paris, Berlin odaları ile aynı 
standartta hizmet veriyor. İyi yapılan hizmetleri alkışlamayı 
bileceğiz. Bodrum Odam Muğla ilimizde ilk akredite Oda 
unvanını aldı. Tüm Ege’de de üçüncü Oda oldu” şeklinde 
konuştu. 

Bodrum Ticaret Odası’nı yaptığı çalışmalardan dolayı 
kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: 
“Ticaret Odam Bodrum’da stratejik plan yapan, kalkınma 
ajansından ilk desteği alan ve en fazla proje yapan bir 
kurum. Bölgede iş yeri envanteri çalışmasını ilk olarak 

Odamız yaptı. Hizmeti üyemizin ayağına götürmek için, 
özel istihdam bürosu kuran, vize ofisi açan ilk Odamız da 
Bodrum’dur. 

Tehlikeli meslekler için zorunlu olan mesleki yeterlilik 
belgesini de üyelerimiz artık Odamızdan alabiliyor ki şu 
ana kadar 52 kişi aldı. Eğitim ve girişimcilik alanlarında da 
Bodrum TO’muz çok aktif. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
ile BODTO Eğitim Merkezi'ni kurdu. Muğla Teknopark’ın 
kurucularından oldu ve yönetiminde görev aldı. KOSGEB 
ile birlikte yeni girişimciler yetiştiriyorlar.”

Bodrum Leleg Yolu Projesi hayata geçti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bodrum Ticaret Odası’nın, 

Bodrum’un değerlerine de sahip çıktığını vurgulayarak, 
“Bodrum mandalinasının ‘Coğrafi İşaret Tescili’ Odamızın 
desteğiyle gerçekleşti. Şimdi hedef bunu Avrupa Birli-
ği’ne tescil ettirip bütün dünyada bodrum mandalinası 
satmak” dedi.

TOBB Başkanı, Bodrum Ticaret Odası’nın turizm ko-
nusundaki faaliyetleriyle de gurur duyduğunu belirterek, 
“Alternatif turizmi geliştirmek üzere, Odamızın öncülü-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Bodrum Ticaret 
Odası’nın 

Bodrum’un 
değerlerine sahip 

çıktığını belirtti.
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Deniz TO Bodrum 
Şubesi’ne ziyaret 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Bodrum 
programı kapsamında İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarete, 
TOBB Yönetim Kurulu üyeleri 
de katıldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren 

Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi’nin, 
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı’nın katkılarıyla 
gerçekleştirdiği Girişim Sermayesi İzmir 
Buluşması, İzmir Hilton Oteli’nde ger-
çekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe İzmir 
Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliği yaptı. 

Etkinliğe İzmir’deki yüksek büyüme po-
tansiyeline sahip şirketlerin ve Türkiye’nin 
önde gelen girişim sermayesi fonlarının 
yetkilileri katıldı. Toplantıda, etkinliğin 
temel amacının yüksek büyüme potan-
siyeli olan şirketlerle, bu şirketlerin bir 
üst lige çıkmasını kolaylaştıracak girişim 
sermayesi fonlarını buluşturmak olarak 
ifade edildi. Yatırıma dönüştürebilecek-
leri fon büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ABD 
Doları olan girişim sermayesi fonlarının 
İzmir’in başarılı şirketleriyle muhtemel bir 

yatırım ilişkisinin ilk adımını bu etkinlikte 
atmaları bekleniyor.

Toplantıya 5 milyon TL üzerinde ciroya 
sahip olan ve geçtiğimiz üç yılda yıllık 
ortalama yüzde 20’nin üzerinde ciro artışı 
sağlayan, sanayi ve hizmet sektörlerinde 
faaliyet gösteren şirketler davet edildi.

Etkinliğin açılış konuşmaları bölü-
münde Ege Bölgesi Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ender 
Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkan 
Yardımcısı Cüneyt Güleç ve İzmir Ticaret 
Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz 
ve  Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme 
ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul 
yaptı.

TOBB Türkiye Girişim Sermayesi Meclis 
Başkanı Göktekin Dinçerler de İzmir’de 
üçüncüsü gerçekleştirilen Girişim Serma-
yesi Anadolu Buluşmaları etkinliklerinin 
amacıyla ilgili bilgi verdi.

ğünde ve GEKA desteğiyle, Bodrum Leleg 
Yolu projesi hayata geçirildi. Turizmi canlı 
tutmak için yurtdışı fuarlara aktif katılım 
sağlandı. Yine belki unutmuş olabiliriz, o 
yüzden hatırlatmakta fayda görüyorum. 
Geçen sene turizmde yaşanan sıkıntılar 
karşısında da, Bodrum Odamız ve Serdar 
Başkanımız ilk inisiyatif alanlardan oldu. 
Hazırladığı kapsamlı rapor ve öneriler, hem 
TOBB olarak bizim, hem de hükümetimizin 
çalışmalarına yön verdi. Seyahat acentala-
rına ve uçak seferlerine destek sağlanması, 
ecrimisillerin ertelenmesi, turizmcilerin Kre-
di Garanti Fonu kapsamına alınması, hep 
bu sayede gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Oda başkanlarının üyelerinin sıkıntıları-
nı ve çözüm önerilerini TOBB’a ilettiklerine 
dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. 

“Dünyada böyle bir uygulama yok”
Finansman sıkıntısı çeken KOBİ’ler için 

yüzde 9.9 faizle 27 bin firmaya nefes kredisi 
verdiklerini ifade eden TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, bunun yanında yönetiminde 
oldukları KOSGEB’in de üç yıl vadeli sıfır fa-
izli 260 bin firmaya kredi imkanı sağladığını 
söyledi. Kredi Garanti Fonu olarak 335 bin 
firmaya 217 milyar liralık kefalet sağladıkla-
rını da anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
dünyada böyle bir uygulamanın olmadığını 
ifade etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eskiden 
‘Odalar ne iş yapıyor?’ dendiğini anımsata-
rak, “O devir çok geride kaldı. Artık Odalar 
sizlere her alanda en iyi hizmeti üretiyor. 
Sizin işlerinizi geliştirmeniz, daha çok ka-
zanmanız için çalışıyor. Sıkıntılarınızı hükü-
mete iletiyor, çözüm arıyor ve buluyor. Bir 
düşünün, 30 sene önce bir balıkçı kasabası 
görünümünde olan Bodrum şimdi Cannes 
ile yarışıyor. Akdeniz’in yeni Fransız rivie-
rası haline geliyor ve hatta geçiyorsunuz. 
Tam bir cazibe merkezi konumuna gelmiş 
durumdasınız” dedi. Türkiye’nin geleceğin-
den umutlu olduğunu vurgulayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ama birlik ve bera-
berlikten ayrılmayalım. Yeter ki birbirimi-
zi ötekileştirmeyelim, ayrım yapmayalım. 
Birbirimiz sevelim. 80 milyon olarak bizim 
bizden başka dostumuz yok. Ortak akılda 
buluşacağız. Farklı düşüneceğiz ama ortak 
akılda birleştikten sonra hareket edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

"Girişim Sermayesi Anadolu 
Buluşmaları" İzmir’de yapıldı
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Türkiye E-ticaret Buluşmaları programında sektörün sorunları masaya yatırıldı. Etkinlikte 
teknoloji sektörünün lider firmaları, KOBİ’lere, girişimcilere ve esnafa bir yandan bilgi 
aktarımında bulundu, diğer bir yandan gerekli adımları atabilmeleri için yeni imkanlar sundu.

TOBB ULUSAL

“Dünya artık hızla yol alıyor
e-ticarette geride kalmayalım”

T ürkiye E-ticaret Buluşmaları programı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Konya Ticaret 
Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsa-

sı tarafından Konya’da gerçekleştirildi. Programa TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, TOBB Türkiye E-Ticaret Meclis Başkan Yardımcısı 
Merter Özdemir ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Etkinlikte teknoloji sektörünün lider firmaları, KOBİ’le-
re, girişimcilere ve esnafa bir yandan bilgi aktarımında 
bulunurken bir yandan da gerekli adımları atabilmeleri 
için yeni imkanlar sundu.

Açılışta konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Siyasi, sosyal ve eko-
nomik olarak çok büyük bir değişim içindeyiz. Bugün 150 
milyar dolar seviyelerinde ihracatımız var. 2017 yılında 
tüm dünya ülkeleri daralma yaşarken Türkiye her şeye 
rağmen yüzde 5’in üzerinde büyüme ile dünya çapında 
bir başarı göstermektedir. Refah seviyemiz AB ülkelerin-
kine yaklaşmaktadır” dedi.

E- Ticaret ekonomik anlamda ülkelerin dış ticaretine 
büyük katkılar sağladığını belirten Öztürk, “Ülkemizde 
e- ticaret 100 binin üzerinde istihdam sağlayan ve her yıl 
yüzde 30 ‘luk bir büyüme performansı gösteren bir sektör 

olmakla birlikte e-ticaret hacmi 2015 yılında 25 milyar TL 
civarında iken 2017 yıl sonunda 50 milyar TL’lik bir hacme 
ulaşacağının öngörülmesi aslında sektörün ülkemiz ve 
şehrimiz için önemini göstermektedir. 

 
"KOBİ'ler için önemli"

Özellikle KOBİ’lerin ve genç girişimlerin rekabet güç-
lerini, pazar paylarını ve kurumlaşma düzeylerini artırma 
noktasında e-ticaretin bir fırsat olduğunu düşünmekten-
se, firmalarımızın küresel pazarda söz sahibi olmaları için 
de önemli bir araç olarak görmekteyiz. Artık dünyanın 
hızla yol aldığı e-ticaret yarışında Türkiye ve Konya olarak 
geride kalmamamız gerekir. Çünkü büyük ihracat he-
defleri olan bir ülke ve şehir olarak bu alanda daha çok 
ilerleme kaydetmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, e-ticarete nasıl başlayabilirim?, İnterneti 
kullanarak nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilirim?, Sosyal 
medyayı işimi geliştirmek için nasıl kullanabilirim? gibi 
sorulara sektör liderlerinden cevaplar verildi.

TOBB liderliğinde birçok ilde gerçekleştirilen TOBB 
Türkiye Teknoloji Buluşmaları ve TOBB Türkiye E-Ticaret 
Buluşmaları etkinlikleri 2018 yılı içerisinde de çeşitli böl-
gelerde gerçekleştirilecek.

TOBB liderliğinde 
birçok ilde 

gerçekleştirilen 
etkinlikler, 2018 
yılı içerisinde de 

çeşitli bölgelerde 
yapılacak.
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Oda ve Borsa 
İstişare 
toplantısı 
yapıldı

O da ve Borsa İstişare 
toplantısı, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler Konfe-
rans Salonu'nda gerçek-
leştirildi.

“Coğrafi işaretler ile yöresel 
ürünlerimize sahip çıkmalıyız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Patent ve 
Marka Kurumu’nun iş birliğiyle, 26 bölgede yapılacak olan 

“Coğrafi İşaretler Bilgilendirme” toplantısının ikincisi Uşak Tica-
ret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi 
işaretler uzmanı Gonca Ilıcalı, TOBB-ETÜ SEM öğretim görevlisi 
Serdar Bilecen pazarlama ve satış, Özener Patent Yönetim Kurulu 
Başkanı Huriye Özener Avrupa Birliği başvuru süreçleri ve de-
netim ile iyi uygulama örnekleri, Ankara Patent’ten avukat Ekin 
Karakuş Öcal tescil sahibinin hak ve sorumlulukları, Metro Top-
tancı Market Kategori Md. Birol Uluşan coğrafi işaretli ürünlerin 
yurt içi ve yurt dışı pazarlanması konularında bilgi akışı sağladı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Selim Kandemir açılışta yaptığı konuşmada, “Coğrafi işaretle-
meyi çok önemsediklerini ifade ederek, 2010 yılında Uşak kenti 
ile özdeşleşen Uşak halısının coğrafi işaretini aldıklarını ve bu 
ürünü ihraç ettiklerini ve aynı zamanda halının dokunmasında 
kadınlarımızın emeğinin büyük olduğunu anlattı.

Köylülere geçim kaynağı
Uşak'ın yöresel ürünler açısından çok zengin olduğunu 

söyleyen Kandemir, “Türkiye yöresel ürünler konusunda büyük 
bir zenginliğe sahip. Hemen hemen her ilin kendine özgü özel-
likler taşıyan bir ürünü var. Bir ürünün belli bir yöreye, kente 
veya bölgeye ait olduğunu ispat etmenin en kolay yolu "Coğrafi 
İşaret Tescili"nden geçiyor. Yöresel değerler ancak tescille koru-
nur. 16. yüzyıldan itibaren dünyada ünü giderek artan Avrupalı 
ressamların tablolarına konu olmuş ve kadınlarımızın el emeği 
göz nuru ile dokunan, Topkapı Sarayı başta olmak üzere pek çok 
sarayın nadide köşesinde yer bulmuştur. Ayrıca gerek yapımıyla 
gerekse damak tadıyla ilk yapımındaki lezzeti koruduğumuz 
Uşak tarhanası da 23 Şubat 2015 tarihi itibariyle menşe işareti 

alarak ülkemizde koruma altına alınmıştır. 
Görüldüğü üzere ilimizde biri mahreç diğeri de menşe işareti 

olan iki ürünümüz koruma kapsamındadır. Bu ürünler ilimiz için 
elbette ki yeterli değildir. Yeni başvurularımız için de araştır-
malarımız devam etmektedir. Coğrafi işaretlerimize ve yöresel 
ürünlerimize hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor’’ dedi.

Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sarı, Ka-
pıdağ Mor Soğanı’nın coğrafi işaret yolculuğu süreci hakkında 
bilgilendirme yaptı. Sarı; “Erdek Ticaret Odası olarak ulaşmak 
istediğimiz hedef; yıllardır bu dört kırsal mahallede üretimi 
devam eden ve köylülerin ana geçim kaynağı olan mor soğana, 
coğrafi işaret alarak, köylülerin maddi ve manevi değerlerini 
korumak, bölgeyi desteklemek, daha kaliteli ve profesyonel 
şekilde ürünü çoğaltıp, Kapıdağ Mor Soğanı'nı yurt içi ve yurt 
dışı pazarlarda tanıtarak mor soğana olan ilginin artmasını 
sağlamaktır ve bu alanda çalışmalarımız devam edecektir” diye 
konuştu. Toplantının ikinci gününde yapılan saha ziyaretleri 
kapsamında, Metro Toptancı Market, Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası ile firmaların üretim yerlerinde iş görüşmelerinde bulu-
narak ikili anlaşmalara imza atıldı.
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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2018 yılında düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk ve 
tek bölgesel fuarı olan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nın bölgeye ciddi 
kazanımlar getireceğini, yerel dinamikleri harekete geçireceğini söyledi.

“Batı Karadeniz Turizm Tanıtım 
ve İş Birliği Fuarı milat olacak”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ve Kastamo-
nu’nun Ekonomik Geleceği konulu toplantıda, 

Kastamonu’nun tarihiyle, doğasıyla, müstesna bir yere 
sahip olduğunu, Osmanlı’nın kültür ocağı bir şehir oldu-
ğunu söyledi.

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinin halen 
Kastamonu'da olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, “Kastamonu Lisesi Anadolu’da açılan ilk lise. 
İnebolu, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun lojistik merke-
ziydi. İstiklal madalyalı tek ilçesi olan olarak da tarihe geçti. 
İnebolu-Kastamonu-Ankara hattı, Millî Mücadele’nin en 
hayati yolu haline geldi. Öyle ki Mustafa Kemal Paşa; 'Gö-
züm cephede, kulağım İnebolu'da' sözüyle, bu durumu 
çok güzel ifade eder. Kastamonu, istiklal harbinde en çok 
şehit veren illerden de biri. “Çanakkale içinde aynalı çarşı” 
diye başlayan o meşhur türkümüz de Kastamonu’ya aittir, 
verdiğimiz şehitlere adanmıştır” dedi.

Kastamonu’nun doğa ve kültür açısından müthiş zen-
gin olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu: “Türkiye’nin ilk milli parkı olan Küre Dağları Milli 
Parkı. Türkiye’nin ilk kent tarihi müzesi. Dünyanın en büyük  
dördüncü mağarası Ilgarini. Dünyanın en derin ikinci kan-
yonu Valla. Sayısı bini geçen tarihi konakları var. Türkiye’nin 
tamamen ahşaptan ve hiç çivi kullanılmadan yapılmış tek 
camisi olan muhteşem Mahmutbey Camii. Ve elbette bu 
toplantıyı yaptığımız yer ünlü mimarımız Vedat Tek’in adını 

taşıyor. Kendisi, Sirkeci Büyük Postane'den Ankara'da İkinci 
Meclis Binası ve Ankara Palas'a; Kastamonu Hükümet Ko-
nağı’ndan Haydarpaşa Vapur İskelesi’ne kadar, Osmanlı’nın 
son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarının pek çok önemli 
yapısına imza atmıştır. Kıyı turizminden kış turizmine kadar, 
yılın 12 ayı burada turizm yapılabiliyor”.

“Fuar zenginlik katacak”
Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı olan Batı Karade-

niz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nın TOBB tarafından 
onaylandığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kasta-
monu dahil sekiz ili içine alacak fuarın 2018 Haziran’ında 
düzenleneceğini; bölgeye ciddi kazanımlar getirecek ve 
yerel dinamikleri harekete geçirecek fuarın Kastamonu 
açısından bir milat olacağını söyledi. Zenginleşme için 
önemli bir fırsatın da coğrafi işaretler olduğuna dikkat 
çeken TOBB Başkanı, “YÖREX'e 10 ürünle katılıp, tanıtım 
yaptınız. Kastamonu pastırması, kestane balı, çekme 
helvası, siyez buğdayı, Tosya bıçkısı, susamsız simiti gibi 
çok özel onlarca ürününüz var. Bunlara coğrafi işaret 
almak için Odamız ve Borsamız çalıyor, Valimiz ve Be-
lediye Başkanımız büyük destek veriyor. Bu vesileyle 
camiamızın çalışmalarına hep destek veren, bugün da 
aramızda bulunan sayın Valimize, Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Kastamonu Oda ve Borsalarının birlik 
ve beraberliği Türkiye’ye örnek olmalı. Birlik ve beraberlik 
olunca başarı da geliyor” dedi. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Kastamonu’nun 
doğa ve kültür 

açısından müthiş 
zengin olduğunu 

belirtti. 
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Tosya TSO'nun yeni hizmet 
binasının temeli atıldı

Hisarcıklıoğlu 
Kastamonu’da 
ziyaretlerde 
bulundu

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

lıoğlu, Kastamonu’da çeşitli ziyaretlerde 
bulundu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz 
ile makamında görüşen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Vali Karadeniz’e TOBB ta-
rafından bastırılan Dede Korkut kitabını 
hediye etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kasta-
monu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı 
da makamında ziyaret etti.

Ziyarette TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Belediye Başkanı Babaş’a Dede 
Korkut kitabını hediye ederken, Babaş 
da Hisarcıklıoğlu’na Kastamonu’ya özgü 

ürünlerden oluşan hediyeler verdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kas-

tamonu programı kapsamında Kasta-

T osya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni 
hizmet binasının temel atma töreni 

yapıldı. Törene katılan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Tosya’nın Türkiye’nin 
kapı ihtiyacının üçte birini karşıladığı-
nı belirterek, “Hem ihracatta hem kapı 
üretiminde Türkiye’de marka olmuş bir 
şehir” dedi.

Tosyalıların Kayserililere benzediğini 
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Masrafı ve gösterişi sevmezler. Ticaret 
ve Sanayi Odam bugüne kadar mevcut 
binalarında hizmet verdiler. Ama artık o 
bina iş görmüyor. Tosya’ya yakışan bir hiz-
met binası için karar aldılar. Bu bir vizyon 
işi. Bundan dolayı Tosya Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu ve Meclisini kutlu-
yorum” dedi.

Türkiye genelinde Oda ve Borsa binaları-
nı yenilediklerini vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "2001 yılında Türkiye'deki 
tüm Oda ve Borsaları gezmiş, binalarını 
görmüştüm. Tüm Oda ve Borsaları gezen 
ilk başkanım ben. O zamanki eksiklikleri 
gördüm. O binalarda hizmet verilemeye-
ceğini gördük ve bir kampanya başlattık. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 
başlattığımız kampanya ile 365 Oda ve 
Borsamızın 245'ini yeni hizmet binasına 
kavuşturduk. 120'sinin de mevcut hizmet 
binalarının kalitesini ve standardını artırdık. 
Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için 
bu çalışmayı yaptık" ifadelerini kullandı. 

Türkiye genelinde Oda ve Borsaların 
şehre değer katan binalara sahip olduğu-
nu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
"Tosya Ticaret ve Sanayi Odamız da bu 
yeni hizmet binasıyla birlikte Tosya'nın ge-
lişmesine daha da büyük katkılar verecek" 
diye konuştu.

81 ilde TOBB olarak okul yaptırdıklarını 
anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
önümüzdeki dönemde Tosya’ya da bir 
okul yaptırılması sözü verdi. 

monu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Seyit Aydın’ı da ziyaret ederek bir süre 
görüştü.
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TOBB ULUSAL

Elazığ Tanıtım Günleri 

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

lıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci ile birlikte Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Elazığ Tanıtım 
Günleri’ne katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Ba-
kan Tüfenkci, yöresel ürünlerin tanıtıldı-
ğı stantları gezdi. 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Sendikası (METESEN) koordinatörlüğünde, üniversite ve 
STK'ların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de "Endüstri 4.0'a Doğru 
Mesleklerin Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Endüstri 4.0'a doğru mesleklerin 
geleceği TOBB’da tartışıldı

T ürkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü Güven 
Sak burada yaptığı konuşmada, yeni 

dönemde mesleki eğitimin önemine dikkati 
çekerek, "Her durumda yeniliğe adapte ola-
bilecek yeni neslin gelmesi gerekiyor. Mesleki 
eğitimli çalışanın, iş yerinde karşılaştığı soru-
nun nereden geldiğini anında fark edecek 
kadar iyi eğitilmiş, problem çözme kabiliyeti-
ne sahip olması gerekecek. Makinalardan an-
layacaklar, dilini, programlamayı ve müdahale 
etme yolunu bilecekler" diye konuştu.

Meslek liselerinin toplumda uyandırdığı 
çağrışımın ötesine geçirmenin gerekliliğine 
vurgu yapan Sak, "Bu işi yeniden markalan-
dırmamız, teknik işlerle ilgilenecek perso-
nelin adını yeniden koymamız ve o okullara 
yeni isimler vermek gerekiyor" ifadelerini 
kullandı.

"Kalifiye iş gücü gerekiyor”
Mesleki ve Teknik Eğitim Sendikası (ME-

TESEN) Genel Başkanı Şahap Yılmaz ise "En-
düstri 4.0 ile yakın dönemde yaşanacak ge-

çişi yönetmek için planlı hamlelerle kalifiye iş 
gücünü inşa etmek gerekiyor" dedi.

Yılmaz, panelin açılış konuşmasında, ül-
kelerin gelişmişliğinin yenilikçilik, yüksek tek-
noloji üretimi ve bu teknolojiye patent alıp 
pazarlamasıyla değerlendirildiğini ifade etti.

Geleceğin dünyasının Endüstri 4.0 ile 
şekillenerek kendi kurallarını ortaya koydu-
ğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Endüstri 4.0 ile yakın dönemde yaşana-
cak geçişi yönetmek için planlı hamlelerle 
kalifiye iş gücünü inşa etmek gerekiyor. Ül-
kemizdeki mesleki ve teknik eğitimin yeni 
iş kollarına göre planlanması ve gerekli ha-
zırlıkların zaman geçirmeden başlatılması 
gerekmektedir. Kalkınmanın en önemli araç-
larından birisi olan meslek ve teknik eğitimi-
mize gereken önceliği vermemiz gerektiğini 
düşünüyoruz. Mesleki eğitimin geleceği 
Türkiye'nin geleceğidir." Panelde mesleki ve 
teknik eğitimin mevcut durumu, mezunların 
istihdamı, ileri teknolojilere yönelik yapılması 
gerekenler ele alındı.

Yerel kalkınmaya Oda ve Borsalardan destek

D icle Kalkınma Ajansı (DİKA) öncülü-
ğünde düzenlenen Türkiye Coğrafi 

İşaretler Beşiği Mezopotamya Uluslararası 
Sempozyumu Mardin’de gerçekleştirildi. 

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak Oda ve 
Borsalarının da katkı sağladığı sempoz-
yum ile yerel potansiyeli harekete geçire-
rek, buna paralel olarak ticari hareketliliğe 
ivme kazandırmak hedeflendi.

Sempozyumda, 'Beslenme ve sürdürü-
lebilir kırsal kalkınmanın temel kaldıraçları', 
'Küreselleşen dünyada coğrafi işaretler', 
'Coğrafi işaretlerde farkındalık öyküleri', 
'DİKA bölgesinde seçilen ürünlerin tescil 
süreçleri', 'DİKA bölgesinde gastronomi', 
'Fransa'da coğrafi işaret denetimi', 'Ana-
dolu'nun geçmişine uzanan lezzet keşfi', 

'Kolektif başarı öyküleri', 'Arıcılık', 'Yöne-
tişimde başarılı bir örgütlenme modeli 
olarak kümelenme stratejileri' ve 'Türkiye 
peynirleri' konuları konuşuldu.

Sempozyuma, Mardin Milletvekili Ceyda 
Bölünemez Çankırı, DİKA Genel Sekreteri 
Yılmaz Altındağ, Mardin Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, 
Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Şahin, Kızıltepe Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Dündar,  Nusaybin Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş,   
Yücita Başkanı Yavuz Tekelioğlu, MARSİAD 
Başkanı ve OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, 
işadamları, Oda ve Borsa temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı.
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