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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bir ve beraber olunca 
Allah rahmeti ve bereketi de veriyor. Peki, sıkıntılar yok mu? Var. Ama hepsini aşacak 
irade ve imkâna sahibiz. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlar olsun. Gerisini biz 
hallederiz, yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim” diye konuştu.

TOBB ULUSAL

“Devletten tek 
isteğimiz
rakiplerle eşit 
şartlar olsun”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Hatay’ın Erzin ilçesinde, Ticaret ve Sana-
yi Odası Meclis Üyeleri ve işadamlarıyla bir araya geldi.

Erzin Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konu-
şan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hatay programına Erzin ile 
başladıklarını ifade etti ve “Bazen soruyorlar, ‘Niye bu kadar 
geziyorsun’ diye. Tüm il ve ilçelerde 365 Oda ve Borsa’yı gidip 
gören ilk tek TOBB Başkanıyım. Niye, çünkü Ankara’da durup, 
iş dünyasının sorunlarını çözemezsin. Gidecek, göreceksin, 
hissedeceksin. Sonra da Ankara’da sizlerin sesi, sözcüsü ola-
caksın. Sorunlarınıza çözüm arayacaksın, sıkıntılarınızı çare 
bulacaksın. Biz hep bu ilkeyle çalıştık. Hem TOBB’u, hem de 
Odalarımızı dönüştürdük, geliştirdik. Sizlere en iyi hizmeti 
sunan yerler haline getirdik” dedi.

"Erzin OSB daha da büyüyecek”
Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Bekir Soylu’nun da aynı azimle ve heyecanla çalıştığını 
bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ankara’da sizleri en iyi 
şekilde temsil ediyor. Erzin’in gelişmesi ve zenginleşmesi için 
elini taşın altına koyuyor. İşte projesini hazırladı, takip etti ve 

sonuçlandırdı. Böylece Hatay’ın en büyük OSB’sini Erzin’e 
kazandırdı” diye konuştu.

Narenciyenin, Erzin için çok önemli olduğuna işaret 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülkenin narenciye üre-
timinin dörtte birini, ihracatının da üçte birini tek başına 
Erzin’in karşıladığını belirtti. “Ama Erzin’e alternatif de lazım” 
diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, otoyola ve limana bağ-
lantılı, yatırımlar için cazibe merkezi bir OSB’nin hayata 
geçtiğini hatırlattı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Aslında 
bu da yetmiyor. Odamız burayı genişletmek için yeni bir 
çalışma da başlatmış. İnşallah bu da gerçekleşecek, Erzin 
OSB büyüyecek. Erzinimize ve ülkemize büyük katma de-
ğer sağlayacak. Erzin’de sanayi geliştikçe, nitelikli eleman 
ihtiyacı da artıyor. Odamız bu konuda da güzel bir çalışma 
başlatmış. Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü yapmış. Böylece 
Erzin OSB’deki yatırımlar için gerekli olan işgücü analizini 
yapacak. Sonra da ihtiyaç duyulan iş gücünün Erzin’den 
karşılanmasını sağlayacak. Böylece genç nüfus da iş alanı 
bulmuş olacak. Elbette, büyüyen ve gelişen Erzin, daha mo-
dern bir Oda hizmet binasına da ihtiyaç duyuyor. Odamız 
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da buraya yakışan, üyesine en iyi, en kaliteli 
hizmeti vermek isteyen, bir hizmet binası 
kurmak istedi. Yeni Oda hizmet binamızın 
inşaatını da başlattılar. Bu hizmetler, projeler, 
bir vizyon işidir. Üyesinin derdine çözüm 
üretmek isteyen, şehrini zenginleştirmeyi 
amaçlayan bir vizyonun göstergesidir. Bekir 
Soylu Başkanımızı, yönetimini, Meclisini ve 
tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum.”

“Talepleri sonuçlandırdık”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 

yaptıklarını ise şöyle anlattı: “Sadece bu sene, 
10 ayda neler yaptık? Esasında tüm çalışmalar 
hepimizin ortak eseri. Odalarımızdan, yani 
sizlerden gelen talepleri sonuçlandırdık. Siz 
bize, biz hükümetimize ilettik, onlar da ha-
yata geçirdi. Finansman sıkıntısı çeken işlet-
melerimiz için yüzde 9.9 faizle nefes kredisi 
temin ettik. 27 bin firmaya 5 milyar lira kaynak 
sağladık. Hatay’da 450 KOBİ’ye 40 milyon lira 
kredi verdik. KOSGEB 275 bin firmaya sıfır 
faizli üç yıl vadeli 7 milyar lira kredi sağladı. 
Kredi Garanti Fonu olarak 351 bin firmanın 
220 milyar liralık kredisi için kefil olduk. En 
büyük şikayet yüksek istihdam maliyetleriydi. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da öncülüğüyle 
istihdam seferberliği  başlattık. Hükümetimiz 
tarihi destekler sağladı. Düşünün, ilk üç ay 
her şey devletten, sonra vergi ve SGK primi 
indirimleri sağlandı.

“1 milyar TL'lik yük üzerimizden alındı”
Sanayi - Üretim Reform paketi ile bü-

yük yenilikler geldi. Yüzde 2 TRT kesintisi, 
OSB’lerde emlak vergisi, damga vergisi gibi 
düzenlemelerle toplamda 1 milyar TL'lik yük 
üzerimizden alındı. İç ticarette önemli icra-
atlar oldu. Mobilya, beyaz eşya ve konutta 
vergi indirimleri sağlandı. Altı ayda beyaz eşya 
ve mobilya satışları yüzde 30, konut satışları 
yüzde 10 arttı. Bakın tüm bunları birlik ve 
beraberlik içinde hareket ederek başardık. 
Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve be-
reketi de veriyor. Peki, sıkıntılar yok mu? Var. 
Ama hepsini aşacak irade ve imkâna sahibiz. 
Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlar 
olsun. Gerisini biz hallederiz, yeter ki birbiri-
mizi ötekileştirmeyelim.”

Öte yandan toplantı sonrasında TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzin Ticaret ve Sanayi 
Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir 
Soylu ile birlikte, Erzin TSO’nun yapımı devam 
eden yeni hizmet binasında incelemelerde 
bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

“Bir ve beraber olduğumuzda
karşımızda kimse duramaz"

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

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Başkanı Cemal Talay’ın ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya katıldı. Konuşma-
sında, Dörtyol’un narenciyesiyle, tarihi ve 
kültürel dokusuyla, gelişen ekonomisiyle, 
Türkiye’de nüfusu en fazla artan ve büyü-
yen ilçelerin başında geldiğine değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dörtyol ilçe 
gözükse de sanayisiyle maşallah pek çok 
ili de geride bırakıyor. En büyük 500 sanayi 
kuruluşundan altısı Dörtyol’da bulunuyor. 
Yani 65 ili geride bırakmışsınız, Türkiye’de 
16. sıradasınız” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşma-
sında şu cümlelere yer verdi: “Dörtyol tari-
himizde bir ilki de gerçekleştirmiş bir şehir. 
İstiklal harbinde düşmana karşı ilk kurşun, 
burada, Dörtyol’da, Mehmet Çavuş tara-

fından atılmış. Yani kurtuluşun işareti bu-
rada verilmiş. Ama şunu da unutmayalım, 
düşmana “ilk kurşunun” kim tarafından 
atıldığı, asıl tartışma konusu olmamalı. 
Önemli olan İstiklal Harbi’nde milletin 
topyekûn varoluş savaşı verdiğidir. Bir ve 
beraber olduğumuzda karşımızda kimse-
nin duramadığıdır.

"Dörtyol Ticaret ve Sanayi 
Odamla iftihar ediyorum"

Üyesinin derdine çözüm üretmek isteyen, 
şehrini zenginleştirmeyi amaçlayan bir viz-
yonun göstergesidir. Ben Dörtyol Odamla ve 
çalışmalarıyla iftihar ediyorum. Dörtyol’un 
gelişmesi ve zenginleşmesi için elini taşın al-
tına koyan, Cemal Talay Başkanımızı, yöneti-
mini, Meclisini ve tüm çalışanlarını yürekten 
kutluyorum. Cemal Başkan, Ankara’da da 
sizleri en iyi şekilde temsil ediyor.” 

Adana TB'nin kampüs 
inşaatına ziyaret

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

lu, Adana Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç ile bir-
likte Adana Ticaret Borsası’nın kampüs 
inşaatını gezdi.

Kampüs içindeki sülolar, satış salonu 
ve Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı De-
poculuk AŞ’de incelemelerde bulunan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu inşaata ve 
çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Hatay, en büyük ikinci nakliye filosuna sahip 
muhteşem bir lojistik kenti. Rüzgar enerjisinde bir cazibe merkezi. İki üniversitemiz var. 
Eğitim şehri olma yolunda ilerliyoruz. Hatay çok yönlü ve rekabet gücü yüksek şehir” dedi.

“Hatay, çok yönlü ve rekabet 
gücü yüksek bir şehir”

H atay İl ve İlçeleri Oda ve Borsaları Müşterek Top-
lantısı’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hatay’ın 

tarih, kültür, medeniyet ve turizm şehri olduğunu söyledi.
Hatay’ın, Mevlana gibi düşünüp, Yunus gibi anlayan 

insanların kardeşçe yaşadığı bir hoşgörü şehri olduğuna 
vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Cemil Meriç 
gibi düşünce hayatımıza damga vurmuş bir münevveri 
ülkemize kazandırmış bir şehir. 8 bin 500 yıllık tarihiyle 
dünyanın en eski yerleşim alanlarından birisi. Her yüzyıl 
ve her medeniyet burada bir iz bırakmış. Bu anlamda 
eşsiz lezzetleri, kültürleri, Anadolu ve dünyanın ilklerini de 
bünyesinde barındırıyor. Anadolu’nun ilk camisi, Habib-i 
Neccar Camisi burada. Kurtuluş Caddesi’nde camii, sina-
gog ve kilise yer alıyor. İşte Hatay böyle bir şehir, dinler 
arası kardeşliğin simge şehri” dedi.

Medeniyetler Bahçesi
İnsanlığın ilk mağara müzesinin Hatay’da olduğu-

nu anımsatan TOBB Başkanı, “Hatay Arkeoloji Müzesi, 
dünyanın en büyük ikinci mozaik koleksiyonuna sahip. 
Kısacası Hatay, her yanı tarih ve tabiat hazinesiyle dolu 
modern bir şehir. EXPO’nun “Medeniyetler Bahçesi” 

temasıyla 2021’de Hatay’da yapılacak olması da bölge 
için büyük bir şans. Expo’nun Türkiye’ye ikinci kez ka-
zandırılmasında emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hatay’ın aynı zaman-
da tarım, sanayi, lojistik ve eğitim şehri de olduğuna 
değinerek şunları kaydetti: “Amik Ovası gibi bereketli 
topraklarınızda narenciye, turunçgiller, zeytin, yerfıstığı, 
buğday, pamuk gibi çok çeşitli ürünler yetişiyor. İskende-
run Limanı, Türkiye’nin en büyük dördüncü limanı. Körfez 
ülkeleriyle Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasın-
daki ticarette önemli bir konuma sahip. Bu bölgelerimizle 
dünyayı bağlıyor. Demir-çelik kapasitesi olarak Türkiye’de 
ilk sırada yer alıyorsunuz. Ülkemizin yassı ve uzun ürün 
üretebilen tek entegre yassı çelik üretimi burada yapılıyor.

Rüzgar enerjisinde bir cazibe merkezi
Hatay, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en büyük ikinci 

nakliye filosuna sahip muhteşem bir lojistik kenti. Rüz-
gar enerjisinde bir cazibe merkezi. İki üniversitemiz var. 
Eğitim şehri olma yolunda ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi 
Hatay çok yönlü ve rekabet gücü yüksek bir şehir”.

“Hatay’ı bugünlere getiren herkesten Allah razı 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Hatay, Anadolu ve 
dünyanın ilklerini 

bünyesinde 
barındırıyor” diye 

konuştu.
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Doğu Akdeniz ABİGEM'den büyük başarı

A BİGEM Pencere Proje Kapsamında An-
takya Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılan 

Ahşap Kurutma Fırını’nın açılış töreninde 
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugün 
Hatay’a yeni bir eser kazandırmanın sevinci 
içindeyiz. Açılışını yaptığımız Ahşap Kurutma 
Fırını, ABİGEM kapsamında, Oda camiamızın 
hayata geçirdiği bir proje. İş dünyamızın ih-
tiyacını görüp, buna çözüm üretme işi yani 
esasında güzel bir vizyon işi” dedi.

Artık mobilya üreticilerinin, ahşap kurutma 
işlemini 5-6 ayda değil maksimum bir ayda 
tamamlayabileceğine dikkat çeken TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Uzak yerlere gitmeye, gü-
neşin altında kurutma yapmaya gerek kalma-
yacak. Bölgenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış 
olacak. Bu tesis ayrıca, özellikle ihracat yapacak 
mobilya üreticilerimizin stok maliyetlerini de 

düşürecek” ifadelerini kullandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 

toplam 19 tane AB – Türkiye İş Geliştirme 
Merkezi (ABİGEM) olduğunu, her birinin 
proje hazırlayarak, eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri sağlayarak, kendi bölgesinde 
ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

“İşinizi büyütmenize destek oluyoruz” 
diyen TOBB Başkanı, “Hatay’daki Doğu Ak-
deniz ABİGEM, bu kapsamda pek çok ba-
şarı hikayesinin yazılmasına yardımcı oldu. 
Çarpıcı tek bir örnek vereyim. Beş nesildir 
Antakya’da faaliyet gösteren TeoFarm diye 
bir firma vardı. Önceden sadece fason üre-
tim yapıyordu. Hatay ABİGEM ile birlikte 
oturdular, çalıştılar. Şimdi kendi markasıyla 
iş yapıyor. Cirosu, çalıştırdığı personel sayı-
sı, sattığı ürün çeşidi katlanarak arttı” diye 
konuştu.

olsun” diyen TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Bu vesileyle Hatay’ın anavata-
na katılmasında çok büyük emekleri 
olan devlet büyüğümüz Tayfur Sök-
men’i de saygıyla ve rahmetle anmak 
istiyorum” dedi.

Ev sahipliği yapan, Antakya Oda 
ve Borsası'na da teşekkür eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hikmet Başka-
nı ve Mehmet Ali Başkanı kutluyorum. 
Hatay’daki Oda ve Borsaların birlik ve 
beraberliğini ben tüm Türkiye’ye ör-
nek gösteriyorum. Burada bizlerin gu-
rur duyması gereken bir konu daha 
var. Antakya TSO ve TB akredite. Ha-
tay’daki Oda ve Borsa başkanlarımla 
Ankara’da ve TOBB’da yakın çalışıyoruz. 
Onların tecrübelerinden faydalanıyo-
ruz. Hatay’ı Ankara’da en iyi şekilde 
temsil ediyorlar. TOBB’un bugün gel-
diği noktada Hatay’ın payı büyüktür. 
Hatay’daki Oda ve Borsalarım Hatay’ın 
gelişmesi ve zenginleşmesi için ellerini 
taşın altına koyuyor, çalışıyorlar. Ben 
de buna bizzat Ankara’da şahidim” 
şeklinde konuştu.

“Oda ve Borsalar
sıkıntıları tespit ediyor”

Oda ve Borsaların, üyelerinin nab-
zını en iyi şekilde tutarak, sıkıntıları 
tespit ettiğini, sonra da hep birlikte 
bunlara çözüm aradıklarını belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Mesela, 
Hatay’a özel teşvikler istiyoruz. Çünkü 
Suriyeli kardeşlerimizi misafir etmede 
en büyük yük sizlerin omuzlarında. 
Dörtyol-Hassa tünelinin de bir an 
önce bitirilmesini bekliyoruz. Bu tünel 
bitince Hatay; Doğu Anadolu ve Gü-
neydoğu Anadolu’nun denize açılan 
kapısı olacak. Hatay bunları fazlasıyla 
hak ediyor, çünkü ülkemiz ekonomisi-
nin lokomotif şehirlerinden biri” dedi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 
(ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hik-
met Çinçin de kentin, Türkiye’nin Orta-
doğu'ya açılan kapısı, dünya üretim ve 
tüketim üsleri arasında geçiş noktası 
olduğunu bildirdi.

Antakya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kuseyri ise 
kentin zenginliklerinden bahsederek 
teşvik kapsamına alınması gerektiğini 
ifade etti.

Antakya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi için tören

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hatay Va-

lisi Erdal Ata ve beraberlerindeki Oda ve Borsa 
başkanları ile birlikte Antakya TOBB Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nin açılış törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden, onlara kitap 
hediye eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
eğitimin önemine dikkat çekti. Vali Ata da 
eğitime verdiği katkılardan ötürü TOBB’a 
teşekkürlerini iletti.
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Savaştan kaçıp, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin Reyhanlı’ya getirdiği yükün farkında 
olduklarını ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Altı yıldır en büyük yükü 
Hatay ve Reyhanlı üstlendi. Bu yükü tüm ülke olarak paylaşmamız lazım” diye konuştu.

“Reyhanlı’nın üstündeki yükü 
tüm ülke olarak paylaşmalıyız”

R eyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Reyhanlı 
Ticaret Borsası’nın ortak hizmet binası düzen-
lenen törenle açıldı. Törende konuşan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Reyhanlı’nın, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan 
kapısı olduğunu vurgulayarak, “Hem siyaset hem de 
ticaret açısından çok önemli. Reyhanlı demek Suudi 
Arabistan, Ürdün, Katar, Kuveyt demek. Reyhanlı çok 
verimli topraklar üzerine kurulu. Taş eksen ağacı çıkar. 
Buğdaydan lahanaya, karpuzdan kabağa her şey 
yetişiyor. Reyhanlı, Avrupa’ya çiçek ihraç ediyor” dedi.

Reyhanlı’da gördüğü güzel bir olay olduğunu 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları ifade etti: 
“Bugün bizlere birlikte ev sahipliği yapan Odamızı, Bor-
samızı da ayrıca kutluyorum. Reyhanlı Oda ve Borsamı-
zın birlik ve beraberliği Türkiye’ye örnek olmalı. Odam 
ve Borsam aynı hizmet binasında bulunuyorlar. Zaten 
hoşgörü kentimiz Hatay’a da bu yakışır. Birlikte rahmet 
ve bereket ayrılıkta azap vardır. Birlik ve beraberlik 
olunca başarı da geliyor. Bakın bu yeni hizmet binamız 
bir vizyon işi. Odamızın ve Borsamızın birlikte, sırt sırta 

TOBB Başkanı  
Hisarcıklıoğlu 

“Cilvegözü Sınır 
Kapısı tekrar açıldı. 

Artık tarım ve 
temizlik ürünlerini 
ihraç edebiliyoruz” 

dedi.
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EBSO’da Ar-Ge semineri düzenlendi

E ge Bölgesi Sanayi Odası ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği işbirliğiyle Ege Bölgesi 

Sanayi Odası’nda, tekstil, hazır giyim ve deri 
sektörlerine yönelik 'Ar-Ge, Tasarım Destekleri 
ve Proje Teklifi Verme’ semineri düzenlendi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas De-
mirkalkan’ın yönettiği ve Resmi Gazete’de 
yayımlanan Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve 
Deri Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde; 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB 
ve İZKA temsilcileri, Ar-Ge tasarım destekleri, 
İzmir Kalkınma Ajansı uzmanları da proje 
teklifi sunumu yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Ateş İlyas Demirkalkan, son yıllarda gerek 
küresel ölçekte gerekse Türkiye’de ekonomik 
ve politik gelişmelerin yanında teknolojik 
ilerlemelerin de hız kazandığını belirterek, 
“Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan teks-
til, hazır giyim ve deri ürünleri sektörleri bu 
gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmektedir. 
Sektörlerin istihdam, ihracat ve yatırımlarda 

sağladığı katkının göz ardı edilmemesi ve 
çağı yakalayarak bir üst seviyeye taşımak 
adına hepimizin elinden geleni yapması ge-
rektiği inancındayım” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sek-
tör Ar-Ge Uygulama Daire Başkanlığı temsil-
cisi Perviz Özdündar ise Türkiye Tekstil, Hazır 
giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri Strateji Bel-
gesi ve Eylem Planı’nda firmalara mevcut Ar-
Ge destekleri ve proje verme seminerlerinin 
TOBB sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİ-
TAK, KOSGEB, YÖK, Bursa Tekstil ve Konfek-
siyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile işbirliği 
yaparak seminer takvimi ve içeriğinin belir-
lendiğini söyleyen Özdündar, “Ar-Ge desteği 
verecek kurumlarla, tekstilin yoğun olduğu 
bölgelerde ticaret ve sanayi odalarımız ile 
koordineli çalışma yapılmasına karar verildi. 
Daha sonra tekstilin ve ilginin yoğun olaca-
ğı iller tespit edildi. Kahramanmaraş, Çorlu, 
Tekirdağ, Gaziantep, Adana, Bursa, İstanbul, 
Denizli ve İzmir’de seminerler düzenliyoruz” 
bilgisini verdi. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB işbirliği ve 

Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde; hazır giyim 
ve deri ürünleri sektörlerine yönelik olarak, 'Ar-Ge, 
Tasarım Destekleri ve Proje Teklifi Verme Semineri' 
düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan ATO Yö-
netim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, bilgi ça-
ğında Ar-Ge ve inovasyonun rekabette büyük 
üstünlük sağladığını vurguladı.

Seminerin açılışında konuşan TOBB Reel Sek-
tör Ar-Ge Uygulama Daire Başkanlığı'ndan Per-
viz Özdündar da Yüksek Planlama Kurulu’nun 
18 Haziran 2015 tarih ve 2015/25 numaralı ka-
rarıyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum/kuru-
luşları ve özel sektörün katkıları ile hazırlanan 
‘Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri 
Sektörleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın 
25 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlandığını söyledi. 

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meh-
met Şahbaz ve konuyla ilgili firma yetkililerinin 
katıldığı seminerde daha sonra, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcısı Muham-
med Fatih Taşkın, KOSGEB Adana Müdür Vekili 
Aysun Dördü ile Çukurova Kalkınma Ajansı Proje 
Uygulama Birimi Uzmanı Murat Kaplan sunum-
larını gerçekleştirdiler ve katılımcıların konuyla 
ilgili sorularını yanıtladılar.

hizmet verecek olması da beni 
ayrıca mutlu ediyor. Reyhanlı 
Oda ve Borsa Başkanlarımdan 
Allah razı olsun”.

“Ankara’da çaba 
içerisindeyiz”

Savaştan kaçıp, Türkiye’ye 
sığınan Suriyelilerin Reyhanlı’ya 
getirdiği yükün farkında olduk-
larını ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Altı yıldır en bü-
yük yükü Hatay ve Reyhanlı üst-
lendi. Bu yükü tüm ülke olarak 
paylaşmamız lazım. Bu konuda 
Hatay ve Reyhanlı’ya daha fazla 
kamu desteği verecek düzen-
lemeler gerekiyor ve bunların 
en kısa sürede hayata geçmesi 
için de Ankara’da çaba içerisin-
deyiz. Maalesef Ortadoğu’daki 
olumsuz gelişmeler Hatay ve 
Reyhanlı’ya da birebir yansıyor. 
Fakat Allah’a şükür Oda ve Bor-
samızın da gayretiyle OSB’nin 
yer belirleme işlemleri tamam-
landı. Cilvegözü Sınır Kapısı tek-
rar açıldı. Artık tarım, temizlik 
ürünlerini ihraç edebiliyoruz. 
Hâlâ devam eden demir, çelikle 
ilgili kısıtlamaların da en kısa 
sürede kalkması için çalışıyo-
ruz” dedi. 

Reyhanlı Barajı’nın en kısa 
sürede tamamlanması gerekti-
ğine dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, bu süreci hızlan-
dırmak için çalıştıklarını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
özelleştirmelerden sonra çiftçi-
den aylık olarak alınan elekt-
rik faturası bedelinin de tekrar 
mahsulden mahsule alınması 
için yetkililerle görüştüklerini 
ifade etti.   

Reyhanlı ’ya 32 dersl ik l i 
okul talep edildiğini anımsa-
tan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, “81 ilde TOBB olarak okul 
yapma sözü vermiştik. Bunu 
gerçekleştirdik. Önümüzdeki 
hafta Milli Eğitim Bakanlığı il 
ilçeler için protokol yapıyoruz. 
Bu kapsamda Reyhanlı’ya da bir 
okul yapacağız” dedi.

“Ar-Ge ve 
inovasyon 
rekabette 
büyük 
üstünlük 
sağlıyor”
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Facebook, kendi işini kuran ve girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere 
başlattığı kapsamlı küresel projesi #SheMeansBusiness’i Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte hayata geçirecek. 

TOBB ULUSAL

Girişimci olmak isteyen 
kadınlara TOBB’dan destek

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook 
ile gerçekleştireceği #SheMeansBusiness projesi 
ile Türkiye'nin dört bir yanında kendi işini kurmak 

isteyen kadınlara ilham vermeyi ve kadın girişimcilere 
işlerini bir adım daha öteye taşımaları için gerekli bilgi, 
beceri, bağlantı ve teknolojiyi sunmayı hedefliyor.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, dünyanın yeni bir sanayi devrimini 
yaşadığını belirterek, birinci sanayi devriminde, 18'inci 
yüzyılda üretim alanında erkeklerin kadınlardan daha 
avantajlı olduğunu belirtti.

O dönem fabrika işçilerini kas gücü avantajı nede-
niyle çoğunlukla erkeklerin oluşturduğunu anımsatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Birinci 
sanayi devriminde üretimin organizasyon biçimi kadınları 
ekonomide dezavantajlı bir konuma düşürmüştü. Yeni 
sanayi devriminde ise işler değişiyor. Kas gücünün yerini 
akıl ve dijital teknolojilerdeki yetkinlik almaya başladı. Bu 
Türkiye için büyük, çok önemli bir fırsattır. Birincisi Tür-
kiye genç nüfusu sayesinde dijital çağa çok daha kolay 
uyum sağlayacak ülkelerin başında gelmektedir. İkincisi 
ise ekonomik hayatta yeteri kadar yer alamayan kadınlar, 
dijital teknolojiler sayesinde gerek girişimci gerekse de 

profesyonel olarak öne çıkabilirler.
İşte Facebook ile birlikte gerçekleştirdiğimiz proje 

bunu hedefliyor. Bugün girişimcilik ikiye ayrılıyor. Bir ta-
rafta geleneksel yöntemlerle kısıtlı kalanlar, diğer tarafta 
ise dijital platformları etkin kullanıp ürün ve hizmetlerini 
dünyaya pazarlayanlar olacak. Türkiye'deki girişimcilerin 
ikinci grupta olmasını istediğimiz için bu projeye başlı-
yoruz. Proje sonunda Facebook ve Instagram sayesinde 
işlerini büyütme yetkinliğine sahip beş bin kadın ortaya 
çıksın istiyoruz. TOBB olarak kadın girişimcilere yönelik 
pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz."

 
Mendelsohn: İlham vermeyi amaçlıyoruz

Türkiye’nin gün geçtikçe zenginleşen girişimci ekosis-
temini tebrik eden Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, kadınların 
güçlenmesi halinde ekonominin de güçlendiğini aktardı. 
Nicola Mendelsohn, bu yüzden Facebook olarak kendi iş-
lerini kuran ve başarıyla yürüten kadınları kutladıklarını ve 
bir gün kendi girişimlerine imza atmak isteyen kadınlara 
yardımcı olacak kaynakları sunmak için çalıştıklarını belir-
terek, "Türkiye'de her ay 44 milyon kişi Facebook'u, 31 mil-
yondan fazla kişi ise Instagram'ı ziyaret ediyor. Bu zengin 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Facebook 
ve Instagram 

sayesinde 
işlerini büyütme 

yetkinliğine sahip 
beş bin kadının 

ortaya çıkmasını 
istiyoruz” dedi.



topluluk Türkiye'deki KOBİ'lere, mevcut ve 
potansiyel müşterilerine doğrudan ulaş-
ma fırsatı sunuyor. #SheMeansBusiness 
projesi ile Türkiye'deki kadın girişimcilerin 
bu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamayı 
ve hayallerini büyütmek için onlara ilham 
vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Matraş: Türkiye'de 
büyük potansiyel var

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya 
Matraş ise "Kadınların başarısının sosyal ve 
ekonomik büyümenin güçlenmesi açısında 
büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ken-
di işini kurmak isteyen kadın girişimciler 
için Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Bu 
yüzden TOBB iş birliği ile Türkiye'de daha 
fazla kadın girişimciye ilham vermek için 
#SheMeansBusiness projesini hayata ge-
çiriyoruz. Bu anlamlı projenin bir parçası 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" 
değerlendirmesinde bulundu.

“Proje Lansmanı” yapıldı
Diğer yandan TOBB ve Facebook işbirli-

ği ile “She Means Business Proje Lansmanı” 
yapıldı. Lansmana TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Kopuz, Facebook Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı 
Nicola Mendelsohn, Facebook Türkiye Ülke 
Direktörü Derya Matraş, TOBB Girişimci-
ler Kurulu Başkanı Evrim Aras gibi isimler 
katıldı.

Lansmanda konuşan Ali Kopuz, kadın-
lara dijital ekonominin kapılarını açmak 
amacıyla yeni bir projeye başlandığını ve 
bu kapsamda dünyanın en büyük sosyal 
medya platformu Facebook ile Türkiye’nin 
10 ilinde 1 yıl süreyle 5 bin kadına eğitim 
düzenleneceğini söyledi.

Ali Kopuz “Eğitimlere katılacak kadınlara 
Facebook ve Instagram üzerinden satış ve 
pazarlama yapmanın yollarını öğreteceğiz. 
Dün bu proje kapsamında bizimle birlikte 
çalışacak olan eğiticilerimizin eğitimlerini 
tamamladık. Bugün projenin basın lansma-
nını yapıyoruz. Hemen arkasından illerdeki 
eğitimlere başlayacağız” dedi.

Kadınların geleceği oluşturduğuna ve 
her şeyden daha değerli olduğuna vurgu 
yapan Kopuz “Toprağın altında değil, topra-
ğın üstünde muazzam bir hazine yatıyor. Bu 
hazineyi değerlendirmek zorundayız. Dijital 
teknolojileri bilen daha çok kadın girişimci 

çıkarmalıyız” şeklinde konuştu.
2007 yılında Türkiye’deki işverenlerin 

yüzde 6’sını, 2016 yılında ise sadece yüz-
de 10’unu kadınların oluşturduğunu ifade 
eden Kopuz, “Gerçekleşen dört puanlık 
artışta TOBB Kadın Girişimci Kurullarımızın 
emeği büyüktür. 2007 yılında kurduğumuz 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz bugün 
dünyanın en geniş kadın girişimci networ-
kü haline geldi. Çok şükür görüyoruz ki göle 
çaldığımız maya tuttu. Türkiye’de girişimci-
lik gündemdeyse, bunu TOBB Başkanımız 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun vizyonuyla 
girişimci kurullarımız sağladı” dedi.

Kadın girişimcilerin Oda ve Borsa mec-
lislerinde ve yönetimlerinde yer almaya 
başladığına dikkat çeken Başkan Ali Kopuz 
“2010 yılında kadın Oda Başkanı yoktu. Bu-
günse üç Oda ve Borsamızın Başkanı ve üç 
Oda ile Borsamızın meclis başkanı kadınlar-
dan oluşuyor. 81 ilde, Oda ve Borsalarımızın 
koordinasyonunda çalışan Kadın Girişimci 
Kurullarımız her yıl yüzlerce faaliyet ger-
çekleştiriyorlar. Allah hepsinden razı olsun” 
ifadelerini kullandı.

Kopuz, “TOBB olarak kadın girişimcileri-
mize her türlü alanda destek sağlamaya da 
devam ediyoruz. KGF kefaletinde kadın gi-
rişimcilerimize öncelik veriyoruz. Fuarlarda 
ücretsiz yer veriyoruz. Tüm bu çalışmaları 
yaparken de Kadın Girişimciler Kurulu Baş-
kanımız Evrim Aras ile birlikte çalışıyoruz. 
Bugün bizi bir araya getiren bu proje de 
Evrim Hanım’ın eseridir” dedi.

“Yetkin insan kaynağına 
ihtiyacımız var”

Her şeyi devletten bekleme dönemi-
nin artık bittiğini, eğitimden sağlığa birçok 
alanda özel sektör ve sivil toplum kuruluş-
larının üzerine düşeni yaptıklarını söyleyen 
Kopuz “Facebook ile birlikte gerçekleştirdi-
ğimiz bu proje buna çok güzel bir örnek. 
Projeye dahil olan illerdeki Oda ve Borsa 
başkanlarım projemizi sahiplenecekler. 
İllerindeki kadınları projeden haberdar ede-
cekler. Eğitimlere ev sahipliği yapacaklar. 
Odalarımızın destekleri ve kadın girişim-
ci kurul başkanlarımızın liderliğinde bu 
projeyle fark yaratacağımıza eminim” diye 
konuştu.

Konuşmasına projenin öneminden 
bahsederek devam eden Ali Kopuz, “Bu 
proje üç nedenle çok önemli. Birincisi, tek-
noloji dünyasında kadın-erkek eşitliğinin 

sağlanmasına önemli bir katkı yapacağız. 
Silikon Vadisi’nde bile teknoloji şirketle-
rinde kadınların düşük temsili önemli bir 
sorun. ABD’deki mühendislerin yüzde 11’i, 
kodlama yapanların ise sadece yüzde 26’sı 
kadın. Bizde de durum farklı değil. Üniversi-
te sınavında ilk 1000 kız öğrencinin sadece 
200’ü mühendislik, pozitif bilimler ya da 
matematik bölümlerini tercih ediyor. Yani 
teknoloji dünyasında cinsiyet eşitsizliği üni-
versitede başlıyor. Başarılı kız öğrencilerin 
mühendislik bölümlerini tercih etmeme 
nedenlerinin başında önyargı geliyor. Tek-
noloji, dünyanın her yerinde erkeklere özgü 
bir alan olarak algılanıyor. Bu projenin ba-
şarısı bu algının ne kadar yanlış olduğunu 
gösterecektir. Kadınların da dijital dünyada 
en az erkekler kadar başarılı olabileceğini 
kanıtlayacaktır. İkincisi, genç nüfus avanta-
jımızı fırsata çevirmek için böyle projelerin 
sayısını artırmalıyız. İçinde bulunduğumuz 
bu hızlı dönüşüm sürecinde gelecekte nasıl 
bir dünya olacağını tahmin etmek mümkün 
değil. Ama geleceği inşa etmek mümkün. 
Bunun için Yeni Sanayi Devrimi teknoloji-
lerinde yetkin insan kaynağına ihtiyacımız 
var. Bakın, işinizi dijitale taşırsanız şirketinizi 
büyütürsünüz. Üçüncüsü, yeni nesillerin 
21’nci yüzyıl becerilerini kazanacakları tek 
yer üniversiteler değildir. İşte o yüzden bu 
proje ve benzerlerinin önemi artıyor” dedi.
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TOBB ULUSAL

Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni yapıldı. 
Törene katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, köklü otomotiv devlerinin yeni nesil 
otomobil teknolojilerini yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştıklarını belirterek, "İşte bu 
yüzden Türkiye'nin otomobilinin tam zamanıdır" dedi.

TOBB, "Türkiye'nin Otomobili" 
projesi için dev imzayı attı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye’nin Otomobili Projesi 
Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde 
yaptığı konuşmasına, Hakkari'deki terör saldırısında şehit 
olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Bugün çok büyük bir hayali gerçekleştirmek için yola 
çıktıklarını söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türki-
ye'nin otomobilini üretmek için Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın kendilerine çağrı yaptığını hatırlattı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biz de elimizi taşın altına 
koyduk. Yaklaşık beş aydır 100'e yakın toplantı yaptık, 
bu sürecin planlamasını gerçekleştirdik. Ben her zaman 
söylüyorum; bir ülkenin müteşebbisi ne kadar güçlüye, 
cesaretliyse o ülke de o kadar güçlü olur. Girişimcilerimiz 
bizim övünç kaynağımız. Türkiye’nin artık muazzam bir 
birikimi var. Ülkemiz tarımsal toplum yapısını kırmış ve 
sanayi toplumu haline gelmiştir. Bizler ülkemizin müte-
şebbisleri olarak bugün 200 ülkeye mal satıyoruz. Avru-
pa’da tüketilen her üç beyaz eşyadan birisini üretiyoruz. 
Sibirya’nın -40 derece soğuğunda toplu konut, Fas’ın 40 
derece sıcağında rafineri yapıyoruz. Dünyanın en büyük 
havaalanını İstanbul’da biz inşa ediyoruz. Bombay’da, 
Macaristan’da havaalanı işletiyoruz. Katar’da, Tunus’ta, Ma-
kedonya’da havaalanı inşaa ediyoruz. Küresel piyasalarda 

milyar dolarlık satın almalar yapıyoruz. Ülkemizin ürettik-
lerini dünyanın dört bir köşesine taşıyoruz. Öte yandan 
Türk profesyonellerimiz, küresel şirketleri, uluslararası 
kuruluşları yönetiyor. Global Türk yöneticiler arasında 
adeta bir bayrak yarışı yaşanıyor" diye konuştu.

“Dönüşüm sürecini yakalamalıyız”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık Türkiye'nin küresel 

devlerle rekabet edecek teknolojiyi geliştirme zamanının 
geldiğini dile getirerek, "Burada devletimizin öncülüğü bu 
ürün setinin genişlemesi için son derece önemlidir. Büyük 
bir vizyon işidir, yeni bir ekonomik kalkınma modelidir. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’nin oto-
mobili bu hedeflerden biri haline geldi. 100 yıldır yollarda 
arabaların olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin bu teknolojiyi 
üretme noktasında geride kaldığının da farkındayız. Ama 
bugün küresel otomotiv sektörü çok ciddi bir dönüşümün 
içinden geçmektedir. 100 yıllık otomotiv devleri yeni nesil 
otomobil teknolojilerini yakalayabilmek için birbirleriyle 
yarışıyor. TESLA gibi yeni bir şirket 100 yıllık devlere kafa 
tutabiliyor. İşte bu yüzden Türkiye’nin otomobilinin tam 
zamanıdır. Türkiye, kendi markasıyla, kendi tasarımıyla, 
kendi teknolojisiyle bu sektörde yer alacaksa, bu dönüşüm 
sürecini yakalamalıdır. Ve inanıyorum ki yakalayacaktır" 
ifadelerini kullandı.

Projenin, Türkiye'nin teknolojik dönüşümü için de 
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model olacağını belirten TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, proje kapsamında geliştirilecek 
teknolojilerin birçok sektörde yeni ürün ge-
liştirilmesini tetikleyeceğini kaydetti.

Ortaya koyduğu vizyon için Cumhur-
başkanı Erdoğan'a teşekkür eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Kendisinin ısrarlı 
çağrıları olmasaydı, hiçbirimiz bugün bu 
salonda ‘Türkiye’nin otomobilini yapacağız’ 
diye oturmazdık. Liderlik ve vizyon böyle bir 
şey. Gerçekten bizi yüreklendirdiğiniz ve bu 
süreçteki tüm desteğiniz için çok teşekkür 
ediyoruz. Beş aydır ne zaman bu proje için 
yanınıza gelsek, önümüzü açtınız. Destek 
verdiniz. Moral verdiniz. İnşallah, sizin lider-
liğiniz ve desteklerinizle bu projeyi başarıya 
götüreceğiz" dedi.

"2018'in ilk aylarında 
şirketimizi kuracağız"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, destek-
lerinden ötürü Başbakan Binali Yıldırım 
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü'ye de teşekkürlerini ileterek, "Sayın 
Başbakanımız ve Sayın Bakanımız, ilk gün 
bize 'Bu işi yapmak devletin işi değil', de-
diler. 'Özel sektör olarak siz yapacaksınız, 
biz de kapsamlı devlet destekleriyle sizleri 
destekleyeceğiz'dediler. 'Gerekirse Cum-
hurbaşkanımızın talimatlarıyla bu projeye 
özel yeni bir mevzuat hazırlayacağız' dediler. 
İşte bu güven bizi bugün buraya getirdi. 
'Devletimiz arkamızda olursa biz bu işi ba-
şarırız' dedik. Sayın Bakanımızla yaklaşık 100 
ayrı toplantı yaptık. Dünyada, Türkiye’de bu 
konuda çalışma yapmış tüm tarafları dinle-
dik. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek 
için ince ince çalıştık. Bu süreci ilmek ilmek 
dokuduk" ifadelerini kullandı.  

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'n-
da beş ortak bulunduğunu anlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, söz konusu firmaların 
toplamda 110 bin kişiye istihdam sağladığı-
nı, geçen yılki cirolarının da 65 milyar liraya 
yakın olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugün atı-
lan ortak girişim grubu imzasının bir başlan-
gıç olduğunu kaydederek, "3-4 ay çok yoğun 
çalışacağız. Alternatif teknolojileri, fonlama 
imkanlarını analiz edeceğiz. Bu projeye ilişkin 
devlet desteklerimizi Cumhurbaşkanımızın 
talimatları doğrultusunda hükümetimiz-
le, bakanlığımızla birlikte tasarlayacağız ve 
2018'in ilk aylarında inşallah şirketimizi de 
kuracağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ise konuşmasında, Türkiye'nin otomobili 
için elini taşın altına koyan babayiğitlerin 
ilan edilecek bu toplantının ülkeye, millete, 
sektöre ve girişim grubunu oluşturan şirket-
lere hayırlı olmasını diledi.

“Hayal gücü olmayan 
insanın kanatları yoktur”

Girişim Grubu'nun oluşturulması saf-
hasına gelene kadar projede emeği geçen 
herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Merhum Muhammed Ali, 'hayal 
gücü olmayan insanın kanatları yoktur' diyor. 
Bizim de bugün Ortak Girişim Grubu'nun 
tanıtımı için bir araya geldiğimiz markası 
Türk, tasarımı Türk, mühendisliği Türk, tek-
nolojisi Türk, üretimi Türk, pazarlaması Türk 
bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. 
Aslında bu bizimle birlikte milletimizin de 
hayalidir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, zaman kaybına tahammülün bu-
lunmadığının altını çizerek, "Mademki bu 
babayiğit arkadaşlarımız çıkıp ellerini taşın 
altına soktular, bize de onlara gereken her 
yerde omuz vermek, destek vermek düşer. 
Şimdiden ilan ediyorum, piyasaya süreceği-
niz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla 
taliplisi de benim" dedi.

“Yerli marka otomobil 
için artık vakit geldi”

Başbakan Binali Yıldırım da önemli bir 
proje için bir araya geldiklerini, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türki-
ye’nin potansiyelini, gücünü en iyi şekilde 
değerlendirecek yerli marka otomobil için 
artık vaktin geldiğini söylemesiyle bu süreci 
resmen başlatıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak 
üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fa-
ruk Özlü ve emeği geçen herkese teşekkür 

eden Yıldırım, "Yok mu bir babayiğit çağrı-
sına cevap veren beş babayiğide de burada 
teşekkürlerimi sunuyorum, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı'na da teşekkür 
ediyorum. TOBB koordinasyonundaki beşli 
ortaklığın ülkemize ve taraflara hayırlı uğur-
lu olmasını Mevla’mdan niyaz ediyorum" 
ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, bu önemli projenin 
otomotiv sektörüne ve iş dünyasına yeni 
bir heyecan getireceğinden endişesinin 
olmadığını, bu projenin büyüyen, kalkınan, 
geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye'nin 
başarılarına yeni bir başarı ekleyeceğini 
bildirdi. 

“Çıtamız yüksek, hedefimiz büyük”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü de yerli marka otomobilin otomotiv 
sanayisindeki bütün yeniliklere, dijitalleş-
meye, dönüşüme, yazılımlara, taleplere 
ve trendlere cevap verir nitelikte olacağını 
belirterek, "Türkiye'nin otomobilinin fazlası 
olacak, eksiği olmayacak. Çıtamız yüksek, 
hedefimiz büyük. Sadece iç pazarda değil, 
dış pazarlarda da göz dolduran, farkındalık 
oluşturan bir marka ve küresel bir başarı 
hedefliyoruz" dedi.

Bakan Özlü, bugün atılacak imzaların 
milli ve yerli sanayiyi daha da ileri taşıyaca-
ğını belirterek, "Bu imzalar bizi, dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi olma hedefine ve 
2023 vizyonumuza bir adım daha yaklaştı-
racak. Bu milli hedefe, 'ben varım' diyerek 
niyet beyan eden ve birazdan bu iş birliğine 
imza atacak olan girişimci grubuna, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'na hu-
zurlarınızda teşekkür ediyorum. Çıktığımız 
bu yolda verdiğiniz sınırsız destek, büyük 
moral ve himayeleriniz için zatıalinize bir 
kez daha şükranlarımı ve saygılarımı arz 
ediyorum" şeklinde konuştu.
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Ayvalık zeytinyağının coğrafi işaret aldığını belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
“Artık hedef dünyaya açılmak. Bunun yolu da markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret 
bunun ilk adımıydı. İnşallah sizler devamını da getireceksiniz” diye konuştu.

“Dünyaya açılmanın yolu
markalaşmaktan geçiyor”

13. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri prog-
ramına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ayvalık 

Ticaret ve Sanayi Odası sayesinde Ayvalık zeytinyağının 
coğrafi işaret aldığını belirtirken, “Şimdi de Avrupa’da 
tescil ettirmek için girişimlere başladı. Avrupa’da Ayva-
lık zeytinyağı bir marka olacak. Biz de bu süreçte her 
türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. İnanıyorum ki bele-
diyemizin ve Odamızın bu güzel çalışmaları sayesinde, 
Ayvalık’ın dünyaca ünlü zeytinyağı, hak ettiği noktaya 
ulaşacak” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada bu etkinliğin hem Ayvalık’ın, hem de ülke ve ilçe 
ekonomisi için çok önemli olduğuna işaret etti. İnsan 
ömrünü uzatan üç ürün olduğunu belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bunları üçü de Türkiye’de yetişiyor; zeytin, 
fındık ve üzüm. Ama biz bunların kıymetini hala tam 
olarak bilmiyoruz. Üstelik zeytin hem zenginlik, hem barış 
sembolü. Zeytin ağacı, öyle bir ağaç ki bin yıl yaşıyor. Baş-
ka hiç bir ağacın ömrü bu kadar değil. Zeytinin anavatanı 

bu coğrafya. Dünya zeytin üretiminin yüzde 90’ı Akdeniz 
havzasında yapılıyor.

“100'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz”
Türkiye olarak dünya zeytin üretiminde İspanya, İtalya 

ve Yunanistan’ın ardından dördüncü sıradayız. Bu sene ih-
racat anlamında iyi geçti. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı 
ihraç ediyoruz. 2017 sezonunda zeytinyağı ihracatımız, 
önceki sezona göre yüzde 216 arttı ve 55 milyon dolardan 
174 milyon dolara yükseldi” dedi.

Son dört sezondaki en yüksek ihracat rakamına ula-
şıldığına değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Türkiye’de 
zeytinin çok sevildiğini hatırlattı. Sofralık zeytin tüketiminde 
dünyada Türkiye’nin ilk sırada olduğunu söyleyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Fakat zeytinyağı 
tüketiminde diğer üretici ülkelere göre çok gerilerdeyiz. 
Komşumuz Yunanistan’da kişi başına tüketim 20 litre sevi-
yesinde. Bizdeyse iki litre civarında. Bunu mesela beş litreye 
çıkarabilsek, zeytinyağının pazarlama sorunu kalmaz. İşte 
Ayvalık, bu vizyonla 13 senedir müthiş bir performans 
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Hisarcıklıoğlu, Ayvalık ve 
Burhaniye'de ziyaretlerde bulundu

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

lu, Ayvalık programı kapsamında zeytin-
yağı pazar yerini ziyaret ederek, standları 
tek tek dolaştı. Ayvalık Belediye Başkanı 
Rahmi Gençer’in ev sahipliği yaptığı zi-
yaretlerde ürünler hakkında bilgi alan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, katılımcılarla 
hatıra fotoğrafları çektirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra 
Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’i 
makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulan ziyarette, Gençer’e Dede Korkut 
kitabı hediye etti. Gençer de TOBB Başka-
nı’na günün anısına bir hediye takdim etti.

Diğer yandan Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Sarıbaş ve Meclis üyeleri-
ni de ziyaret ederek istişarelerde bulundu. 
Sarıbaş’tan Oda’nın projeleri hakkında bil-
gi alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis 
üyeleri ile sohbet etme imkanı buldu.

gösteriyor. Burada hem Ayvalık zeytinya-
ğını tanıtıyor, hem de zeytinyağı kullanma 
kültürünü yayıyorsunuz. Sizlerin bu büyük 
gayreti ve emeğinin de sayesinde, 13 sene 
önce 100 gram civarındaki kişi başı tüketim, 
bugün 20 katına çıktı ve iki litreye ulaştı. Bu 
rakamı yükselten de kabul edelim ki Egeliler, 
yani sizlersiniz. Akdeniz tipi beslenmenin 
trend olduğu günümüzde, bu tüketimin 
çok daha fazla olması gerekiyor. Öte yandan 
artık hedef dünyaya açılmak. Bunun yolu 
da markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret 
bunun ilk adımıydı. İnşallah sizler devamını 
da getireceksiniz. Burada her şey var; Allah 
her şeyi vermiş. Ayvalık dünyaca ünlü zeytin 
ve zeytinyağı ile barışın ve hoşgörünün şehri.”

Ayvalık için okul sözü
“Ayvalık zeytini hem yağlık üretime hem 

de sofralık üretime uygun. Her ürettiğiniz 
ayrıca meşhur; Ayvalık tostunuz, lor tatlınız, 
sakızlı dondurmanız var. Turizm desen o da 
var. İrili ufaklı 22 adaya sahipsiniz. Cunda'sı, 
Sarımsaklı, Altınova burada. Ayvalık, dünya-
nın en uzun kumsal plajı, mimari ve kendine 
özgü tarihi dokusuyla burası adeta turizm 
cenneti. Bütün mesele bu işi alıp daha çok 
para kazanır hale getirmek. Bunun da yolu 
tek bir yerden geçiyor. Yaşadığın mekânı, 
ürettiğin ürünü, ülkeni marka yapmak. Ben 
bu konuyu her yerde uzun uzun anlatırım 
ama burada gerek yok. Siz zaten Ayvalık'ı 
marka yapmak adına önemli çalışmalar ya-
pıyorsunuz. Atıl durumdaki Kırlangıç Zey-
tinyağı fabrikası projesini hayata geçirip, Ay-
valık'a soluk aldıracak bir yaşam merkezine 
dönüştürüyorsunuz. Yine Ayvalık Belediye 
Başkanımız ile Ayvalık Oda Başkanımız, ortak 
hedef belirlemiş; Ayvalık'ı UNESCO Kültür 
Mirası Listesi’ne sokacaklar.

Sizler de bu azim ve birliktelik olduğu 
müddetçe eminim bunu da başaracaksınız. 
Zaten Ayvalık şimdiden Türkiye'de en yaşana-
bilir ilk beş ilçesi arasında yer alıyor. En kaliteli 
ve lezzetli zeytinyağının üretildiği Ayvalık’ta 
arazisinin yüzde 60’ı zeytinlik. O yüzden de 
hepimiz Ayvalık'ın kıymetini bilelim. Ayvalık'ı, 
doğayı ve zeytin ağaçlarını koruyalım.”

Öte yandan Ayvalık Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı 
ve Meclis üyeleri TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu’ndan ilçeleri için bir lise istedi. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da 81 ile ya-
pılacak okulların ardından Ayvalık’a da bir 
okul kazandırma sözü verdi.



EKONOMİK FORUM40

TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Girişimcilik ne bilimdir, ne sanattır. Okuyarak değil, tatbik 
ederek öğrenilir. TOBB olarak bunun farkındayız. Girişimciliğin Türkiye’nin geleceği olduğuna 
inanıyoruz. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmek için yoğun çaba sarfediyoruz” dedi.

“Girişimcilik ekosistemini 
geliştirmek için çaba sarfediyoruz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülü-
ğünde, girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak 
amacıyla tüm dünyada 160 ülke ile eş zamanlı 

kutlanan Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzen-
lenen ‘Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum İstanbul’un 
yedincisi İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

“Altın Yumurtlayan Kafalar” ana teması ile gerçekleş-
tirilen G3 Forum; Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde, 
DenizBank ve Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda Türki-
ye’nin önde gelen iş insanlarını genç girişimci ve girişimci 
adayları ile buluşturdu.

Açılış konuşmalarını G3 Platform Başkanı Gülden Yıl-
maz, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Turkcell Dijital 
Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem 
Ertopuz ve Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır’ın yaptığı 
G3 Forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimcilik konulu konuşması ile 
devam etti. 

Global Girişimcilik Haftası’nın 160’ı aşkın ülkede aynı 

anda kutlandığını anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Girişimciliği, ülkemiz gündemine bu camia, yani bizler ge-
tirdik, sahip çıktık ve tanıttık. Bu konuda mütevazi olmaya-
cağım, çünkü sizlerle gurur duyuyorum. TOBB olarak, dün-
ya çapındaki bu organizasyonu da ülkemize kazandırdık. 
Girişimcilik alanında, Türkiye’deki en kapsamlı ve en önemli 
organizasyona, hep birlikte imza attık” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin, günümüzün 
en önemli zenginleşme, kalkınma ve toplumsal refahı 
yükseltme aracı olduğunu söyledi. 

Önceki yüzyılın 3. Sanayi Devrimi dönemi ve kay-
nağının da petrol olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bu yüzyıl, 4. Sanayi Devrimi’nin dönemi. 
Kaynağıysa insan. Geçtiğimiz yüzyılda amaç, zengin doğal 
kaynaklara, mesela petrole ulaşmaktı. Şimdi amaç, insan 
kalitesini artırmak. Zira zenginlik, doğal kaynakla değil, 
fikir üreterek geliyor. Fikri üreten de insan. O yüzden artık 
dünyanın en güçlü insanları, en çok takip edilen, en çok rol 
model alınan kişileri, girişimciler. Çünkü dünyayı, iş yapma 
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biçimini, muazzam bir şekilde değiştiriyor, 
alıştığımız ezberleri bozuyorlar. Sürücüsüz 
otomobiller, asistan robotlar, yapay zekâ, 
dünyanın yeni gerçekleri. Eskiden dünyanın 
en büyük kurumları; petrol şirketleri, büyük 
bankalar, dev sanayi kuruluşlarıydı. Şimdi 
Google, Facebook, Amazon, Tesla, Alibaba 
gibi genç teknoloji şirketleri bunların yerini 
alıyor” dedi. 

“Geride kalmış ülkeler için büyük fırsat”
Yeni çağın sanayileşmede geride kalmış 

ülkeler için büyük fırsat sunduğunu belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eskiden zengin 
olmak için, milyarlarca dolar yatırım yapmak, 
tesis inşa etmek gerekirdi. Artık bir bilgisayar 
ve iyi bir fikir kafi. Eskiden kaynak bulmak 
büyük meseleydi. Şimdi hem kamu büyük 
maddi destek veriyor, hem de pek çok özel 
fon mevcut. Eskiden, bir şey üretsem, nerede 
pazarlarım derdi vardı. Şimdi, 10 bin kilomet-
re öteden bir tıkla sipariş veriyorsun geliyor” 
şeklinde konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sadece App 
Store’daki uygulamaların satışından, girişim-
cilerin bugüne kadar, toplamda 70 milyar 
dolar gelir sağladığını, son 10 yılda buradan 
180 milyar adet kullanım yapıldığını, burada 
satışı yapılan Türkiye kökenli ürün sayısının 
ise dokuz bine ulaştığını bildirdi.

‘11 Kasım Alışveriş Festivali'nde tek bir 
mağazası olmayan Alibaba.com üzerinden, 
bir günde tam 25 milyar dolarlık satış yapıl-
dığını anlatan TOBB Başkanı şunları söyledi: 
“Geçen seneki miktar 18 milyar dolardı, yani 
satışlar yüzde 40 büyümüş. Peki size bir soru; 
Türkiye’nin en büyük şirketinin yıllık cirosunu 
bilen var mı? En büyük şirketimiz Tüpraş. 
Tüpraş’ın yıllık cirosu 10-12 milyar dolar arası. 
Yani bizim en büyük şirketin bir yılda yaptığı 
ciroyu, burası bir günde ikiye katladı. Tek bir 
mağazası, tek bir stoğu yok. Toplam sipariş 
sayısı tam 812 milyon. 60 bin uluslararası 
marka ve ürün listelenmiş durumda. 

Güzel bir söz var, ‘Sen pekmezi iyi yap, 
alıcısı Bağdat'tan gelir’ derler. Yani müşteriniz 
artık e-posta ile web üzerinden, ışık hızında 
geliyor, bunu unutmayın”.

“Girişimcilik ne bilim, ne sanattır”
‘Yeterli eğitimimiz yok’ denildiğini vur-

gulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ba-
kın gerçek bir hikaye anlatayım. Çin’den bir 
heyet, eğitim konusunu araştırmak üzere 
ABD’yi ziyaret eder. Gittikleri ABD okulları, 

en büyük özelliklerinin girişimcilik olduğunu, 
mezunlarının ne kadar başarılı girişimciler 
haline geldiğini anlatır. Okulların müfredatını 
inceleyen Çinlilerinin dikkatini bir şey çeker. 
Ve derler ki ‘Sizin müfredatın hiçbir yerinde 
girişimcilikle ilgili ders göremedik’. Amerikalı 
okul yöneticisi de şunu söyler: ‘Yenilikçi ve 
girişimci insan, ders okutularak yetiştirilmez. 
Bu bir zihniyet ve alt yapı, yani ekosistem 
meselesidir’. Gerçekten de girişimcilik ne 
bilimdir, ne sanattır. Okuyarak değil, tatbik 
ederek öğrenilir. TOBB olarak bunun far-
kındayız. Girişimciliğin Türkiye’nin geleceği 
olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de girişimcilik 
ekosistemini geliştirmek için yoğun çaba 
sarfediyoruz. TOBB Kadın ve Genç Girişim-
ci Kurulları’nı, bundan 10 sene önce, işte 
bunun için kurduk. Çok şükür, bugün de, 
çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz” dedi.

Ana tema, “Altın Yumurtlayan Kafalar”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, G3 Fo-

rum’da, Türkiye’yi ileriye taşıyacak, girişimcilik 
ekosistemine katkıda bulunmayı hedefle-
diklerini, her sene 1000’i aşkın katılımcıyla, 
mentorları, girişimcilik alanında başarıya 
ulaşmış isimleri, bir araya getirerek, fikir, bilgi 
ve tecrübe alışverişi yapmaları için alan oluş-
turduklarını söyledi.

TOBB olarak girişimcilere sağladıkları 
desteklerden bahseden TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Girişimciliğin 
finansmanını kolaylaştıran melek yatırımcılık 
mevzuatının çıkarılmasını sağladık. TOBB 
Girişim Sermayesi Meclisimizin Başkanı Gök-
tekin Bey’in öncülüğünde Girişim Sermayesi 
Anadolu Buluşmaları’nı gerçekleştiriyoruz. 
Milyar dolarlık fonları Anadolu’daki şirketlerle 
bir araya getiriyoruz. Konya, Gaziantep ve 
İzmir’e gittik, şimdi sırada Adana var."

G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz da 
“G3 Forum’un bu yılki temasını “Altın Yumurt-

layan Kafalar” olarak belirledik. Bu temayı 
seçtik, çünkü geride bıraktığımız dönemde 
yaptığımız çalışmalarda, Türkiye’de özellikle 
genç girişimcilerin gerçekten zamanın ruhu-
na uygun, çok üretken, yaratıcı fikirlere sahip 
olduğunu gördük. Ne var ki pek çok girişimci 
adayı bu parlak, etkileyici fikirleri hayata ge-
çirme konusunda nereden başlayacağını 
ve nasıl yol alacağını görmekte zorlanıyor. 
Bu forum, temelde girişimci adaylarının bu 
fikirlerini tartıştıkları ya da tarttıkları bir ortam 
olmaktan çok onları geliştirecek yöntemleri 
keşfetmek ve girişimcilere yola çıkacak cesa-
reti aşılamak için de çok önemli bir platform 
olma özelliği taşıyor” diye konuştu.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş 
ise “Türkiye ekonomisinin gelişiminde kritik 
öneme sahip sektörlerde öncü konumda 
bulunmamızın arkasında girişimci ruh yer 
alıyor. Bu ruhu Türkiye ve dünya çapında 33 
finans kurumuna bankacılık paketi satmanın 
ötesinde, 1000’den fazla yazılım mühendi-
sini istihdam ettiğimiz ve inovasyon üssü 
olarak nitelediğimiz Intertech çatısı altında 
besliyoruz.”

Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları 
Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz da 
“Girişimcileri ve girişimci adaylarını iş dünya-
sıyla buluşturarak bir anlamda bu rehberliği 
onlara sağlayan G3 Forum, çok önemli bir 
misyonu yerine getiriyor. Bu nedenle, G3 
Forum’da ikinci kez ana sponsor olarak yer al-
mak bizim için çok anlamlı” şeklinde konuştu.

Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır ise 
“Bugüne kadar 81 ilde 10 bin yüz yüze eği-
tim, beş milyon kişi ile etkileşim, 70 farklı 
eğitim içeriği, 40 ulusal proje, 14 gençlik 
merkezi, 2000 eğitmen, 27 bilişim akade-
misi, altı ulusal kampanya, beş ödül, 47 fikir 
üretme kampı ve start-up weekend, 5000 
gönüllü aracılığıyla, 1300 kişiye yüz yüze 
eğitim verdik” dedi. 
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Küresel Katılım Finans Zirvesi’nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Her 
iki işletmeden biri TOBB ile Oda ve Borsa camiası sayesinde faizsiz krediye ulaştı. Şimdi 
benzer adımları, bankalarımızdan da görmek istiyoruz" diye konuştu.

“Her iki işletmeden biri TOBB 
sayesinde faizsiz krediye ulaştı”

C umhurbaşkanlığı himayelerinde; Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Katılım 

Bankaları Birliği (TKBB) tarafından, Başbakanlık Hazi-
ne Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 
Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) destekleriyle organize 
edilen Küresel Katılım Finans Zirvesi (GPAS İstanbul 2017) 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı 
konuşmada, İslam dininin daha ilk günden itibaren, 
sosyal adalete vurgu yaptığını belirterek, “İslam’ın bu 
prensip ve hikmetine uygun bir şekilde, adaletin tesisi, 
en başta Müslümanların vazifesidir. Günümüzde ne 
yazık ki dünya çapında gelir adaletsizliği devam ediyor, 
azalmıyor. Yoksulluk giderek büyüyen bir problem haline 
geliyor, düzelmiyor. Bundan en çok da Müslüman ülkeler 
etkileniyor” dedi. 

İslam’ın özünde bir ilim ve irfan medeniyeti olduğuna 

işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Aldığı ilk emri 
‘oku’ olan, beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsiye 
eden bir dinin mensuplarıyız. Ama bugün İslam dünya-
sındaki nüfusun yarısı, okuma yazma dahi bilmiyor. Yine 
baktığımızda, dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman. 
Ama dünya üretiminin sadece yüzde 9’u Müslüman 
ülkelerden geliyor. Yani ortalama bir dünya vatandaşının, 
üçte biri kadar üretiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Faizin ekonomideki ağırlığı azaltılmalı”
Sosyal ve iktisadi adaletsizliğin, en temel sebeplerin-

den birisinin faiz olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, faize dayalı ekonomide refahın, toplumun 
genelinden, çok küçük bir azınlığa aktığına ve eşitsizliğin 
büyümesine yol açtığına işaret etti. Bu sebeple faizin, 
ekonomideki ağırlığının azaltılmasına ihtiyaç duyuldu-
ğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“Katılım bankacılığı, parayı faizle değil, üretim ve yatırımla 
büyütmeyi amaçlayan, daha insani ve adaletli bir finansal 
alternatif sunuyor. Bunu yansıtacak şekilde, burada "İnsani 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

faizin 
ekonomideki 

ağırlığının 
azaltılmasına 

ihtiyaç 
duyulduğunu 

söyledi.
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Finans" kavramının seçilmesini de fevkala-
de yerinde buluyor ve destekliyorum. Pek 
çok yerli ve yabancı, siyasetçi, iş adamı, 
bürokrat ve akademisyenin katıldığı bu 
zirve, faize dayalı olmayan, finansal sistemin 
gelişmesi ve yaygınlaşmasında, inşallah 
önemli bir milat olacak. 

Türkiye, katılım sisteminin gelişmesi 
anlamında, önemli adımlar attı. Bu saye-
de; katılım bankacılığının kurumsal yapısı 
güçlendirildi. Kamu desteğiyle yeni katılım 
bankaları kuruldu. Katılım sigortası gibi 
yeni enstrümanlar hayata geçirildi. Sonuçta 
katılım bankacılığı sektörü, son 10 sene-
de, büyüme anlamında, klasik bankacılığı 
ikiye katladı. Bu dönemde, bankacılık sek-
törünün aktif büyüklüğü altı kat artarken, 
katılım bankaları 13 kat büyüdü. Finansal 
sistem içindeki payı, yüzde 3’den, 6'ya çıktı. 
2025 yılı için de çok iddialı hedefleri var. Bu 
oranın yüzde 15'e yükselmesi ki reel sektör 
olarak bizi de heyecanlandıran ve motive 
eden bir hedef. 

Klasik bankacılık sektöründe verilen 
krediler içinde, KOBİ’lerin payı yüzde 25. 
Katılım bankacılığındaysa bu oran yüzde 
35'e çıkıyor. Yani katılım bankaları, KOBİ’lere 
daha yakın çalışıyor. Onların büyümesi, 
esasında KOBİ’lerin de büyümesi, finansma-
na erişimlerinin kolaylaşması demek. Öte 
yandan, dünyada da, bu yöndeki eğilim 
güçleniyor.”

"Sektörün önü açık" 
Türkiye’nin faizsiz bankacılık alanında 

dünyada yedinci sırada bulunduğunu vur-
gulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İstan-
bul'un, bölgesel ve küresel bir finans mer-
kezi haline getirilmesi hedefi kapsamında, 
sektörün önünün açık olduğunu söyledi.

TOBB olarak, özellikle KOBİ’lerin faizsiz 
veya çok düşük faizle, kredi almalarını sağ-
layan, önemli adımlar attıklarına değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 
Başbakanımızın ve Başbakan Yardımcımız 
sayın Mehmet Şimşek’in destekleri ve gi-
rişimleriyle birlikte, 2017’de hayata geçir-
diğimiz projeler, KOBİ’lere can suyu oldu. 
Ekonominin çarklarının dönmesi sağlandı. 
Önce 81 ildeki Oda ve Borsalar ile TOBB, 
tüm kaynaklarını bir araya getirdi. Bankalar-
la anlaştık ve topladığımız her 1 lira karşılığı 
KOBİ’lere 10 lira yeni kredi kullandırdılar. 
Kredi faizi yıllık yüzde 9.90 ile bugüne kadar 

ticari kredilere uygulanmış en düşük faiz 
oldu. Enflasyondan arındırdığımızda, esa-
sında o tarihte reel olarak sıfır faizli kredi de-
mekti. Şimdilerdeyse reel faizi eksi bile oldu.

“KGF’nin kredi kefalet
hacmi artırıldı”

İkinci adımı Sanayi Bakanlığımızla bir-
likte attık. KOSGEB aracılığıyla, üç yıl vadeli 
ve faizsiz olarak, 50 bin lira işletme kredisi 
imkanı sağlandı. Üçüncü adım da TOBB’un 
kurucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu 
KGF’nin kredi kefaleti hacmi, Hükümetimi-
zin desteğiyle artırıldı. KGF’nin kredi kefa-
leti limiti 250 milyar liraya çıkarıldı. Bu üç 
projemizle birlikte, Türkiye çapında toplam 
653 bin firma, toplam 232 milyar lira banka 
kredisi kullanabildi.

Türkiye’deki aktif firma sayısı yaklaşık 
1.2 milyon. Demek ki her iki işletmeden biri 
TOBB ve Oda ve Borsa camiası sayesinde 
faizsiz krediye ulaştı. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın ifadesiyle, finansmanda inovasyon 
yapmış olduk. Şimdi benzer adımları, ban-
kalarımızdan da görmek istiyoruz. Yüksek 
faize karşı, bizim gösterdiğimiz mücadele-
ye, onlardan da destek bekliyoruz."

 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek’ten çağrı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 
ise konuşmasında, "Özellikle katılım ban-
kalarına sesleniyorum; işin kolayını artık 
bırakalım, artık daha inovatif, gerçek an-
lamda ortaklıkları içeren bir iş modeliyle 
büyüyelim. Bu konuda her türlü desteği 
göreceksiniz. Biz yanınızdayız. Önünüzü 
açacağız" dedi.

Mehmet Şimşek, dünyanın katılım fi-
nans modeline ihtiyacının büyük olduğu-
nu söyledi. Mehmet Şimşek, son birkaç 
yüzyıla bakıldığında mevcut geleneksel 
sistemin dönem dönem aşırıya kaçtığını ve 
kriz ile birlikte reel ekonomide, toplumlarda 
tahribata yol açtığının görüldüğünü ifade 
ederek, geleneksel sistemde bu krizlerin 
dün yaşandığını, bugün ve yarın da ya-
şanabileceğini kaydetti. Mehmet Şimşek, 
Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun 
büyük bir değer olduğunu belirterek, is-
tihdam oranının düşük olduğunu ancak 
arttığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
küresel girişimcilik ekosisteminde Türki-
ye'nin 137 ülke arasında 36. sırada olduğu-

nu, finansa erişim problemini çözerek ilk 
25'lere gireceklerini bildirdi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk 
Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah 
Utku da katılım bankacılığının Türkiye'de 
35-40 yıllık bir geçmişi bulunduğunu belir-
terek, "Ancak kabul etmek gerekir ki bunun 
ilk 15 yılı mevzuat alt yapısından yoksun, 
ekonomik kırılganlığın yüksek olduğu ve 
bizatihi bu işi yapanların, mevzuat yapıcı-
ların ve potansiyel müşterilerimizin bu işi 
deneye yanıla öğrendiği bir dönem olarak 
geçti" dedi.

2000'lerin başından itibaren, finansal 
sistem içerisindeki payın çok hızlı bir şekil-
de arttığını kaydeden Utku, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Rakamlara baktığımızda 2002'den bu 
yana sektörümüz yıllık ortalama yüzde 30 
civarında bir büyümeyle pazar payını yüzde 
6 civarına getirdi, 15 bine yakın vatanda-
şımıza istihdam kapısı sağladı. Bu nokta 
önemli bir eşik oldu. Bu eşiğin aşılması için 
sadece katılım bankalarının gayretinden 
öte adımlar atılması gerekiyordu. Katılım 
finansın gelişmesi için etkin ve çalışan bir 
ekosistemin varlığı da bir ihtiyaç olarak 
karşımıza çıkmış durumdaydı."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman 
Kaan ise MÜSİAD olarak üretimi, ortaklığı, 
yatırımı, istihdamı, katma değerli ihracatı 
artıran iş modelleri oluşturmak için tüm 
paydaşlarla çalıştıklarını belirtti.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Rehavete kapılmayacağız. Riskleri göz ardı 
etmeyeceğiz. Ama fırsatları da gözden kaçırmayacağız. Kamu ve özel sektör el birliği 
içinde çalışarak, yüksek büyüme temposunu yeniden ülkemize kazandıracağız” dedi.

“Riskleri göz ardı etmeyeceğiz
fırsatları gözden kaçırmayacağız”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi 
Odaları Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Bilim Teknoloji 

ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün de katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de gerçekleştirildi. Konsey toplantısının açılışında 
bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu son dö-
nemde ekonomi ve sanayiyi rahatlatan, önemli reformla-
rın hayata geçirildiğini anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Bu Konsey’de dile getirdiğimiz önerilerin pek çoğu dikka-
te alındı. Mesela OSB’lerin yapısında, yönetiminde bir da-
ğınıklık vardı. Bunlar giderildi, çok daha etkin bir yapı tesis 
edildi. Son olarak OSB’lerde ot parası problemi kalmıştı. 
Son yasal düzenlemeye Bakanımız bunun da girmesini 
sağladı. Sanayiciler olarak üzerimizdeki girdi maliyetleri, 
bizlere çok sıkıntı yaşatıyordu. Elektrikteki TRT payı gibi, 
anlamsız ve faydasız yükler altındaydık. Bunu yıllardır hep 
dile getirmiş, kalkmasını istemiştik. Ancak yüzde 3.5’tan 
yüzde 2’ye indirilmesini sağlamıştık. Yıllardır çözülemeyen 
bu konu da nihayet halledildi. Üzerimizden önemli bir 
maliyet unsuru daha kalktı. Damga ve emlak vergisi yükleri 
vardı. Çok büyük ölçüde hafifletildiler” diye konuştu.

“Tarihi adımlar için teşekkür ediyoruz”
Tüm bu gelişmelerin Bakan Özlü’nün liderliğinde 

hazırlanan, Üretim Reform Paketi’nde yer aldığına dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sadece TRT payı, 

emlak vergisi ve damga vergisi indirimleriyle, sanayi-
cimiz üzerinden, 2017’de 1 milyar liraya yakın mali yük 
kaldırılmış oldu. Sanayimizin rekabet gücünü artıran bu 
tarihi adımlar için, Sayın Bakanımıza ve ekibine teşekkür 
ediyoruz. Peki, yapılan tüm bu işlerin sonucu ne oldu? 
Bir işe yaradı mı diye soran olabilir. Bakın tek bir rakam 
vereyim. Bu sene ilk dokuz ay itibariyle sanayimiz yüzde 
5.6 oranında büyüdü. Geçen sene aynı dönemde bu oran 
sadece 1.8 idi. Yani sanayimiz, geçen seneki büyümeyi 
neredeyse üçe katladı. Temel sektörlerimiz bazında da 
durum aynı. Mesela ilk 10 ayda; beyaz eşya sektöründe 
yüzde 8.2. otomotiv sektöründe yüzde 27 oranında 
üretimi artırdık.

AB’nin motorlu taşıt ithalatında, Japonya, Güney 
Kore ve ABD gibi devleri geride bıraktık ve en büyük 
tedarikçi ülke haline geldik. Öte yandan, Bakanlığımızın 
gayretleriyle hayata geçen Ar-Ge destekleri de hedefe 
ulaştı. Türkiye’deki Ar-Ge harcaması 2016'da, bir önceki 
yıla göre, yüzde 20 artışla, 24.6 milyar liraya yükseldi. Milli 
gelire oranı, önceki sene binde 8.8 iken, şimdi binde 9.4 
oldu. Ve yine tarihi yüksek bir seviyeye ulaştı. Demek ki 
hükümetimizin attığı adımlar, ekonomide, reel sektörde 
karşılık buluyor, boşa gitmiyor. Sanayi Bakanımız, daha ilk 
günden itibaren, reel sektör dostu bir çalışma tarzı be-
nimsedi. Sıkıntılarımızı, sorunlarımızı bizzat kendi dinledi, 
dinliyor” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

2017’den 2018’e 
geçerken, içeride 

ve dışarıda, mali 
piyasalarda 
çalkantının 

arttığını söyledi.
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Bakan Faruk Özlü’nün iş dünyası ile is-
tişareye büyük önem verdiğini ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu yaklaşımın 
iş dünyası için moral olduğundan söz etti. 
Faruk Özlü’nün daha iyi işler yapmaları için 
kendilerini yüreklendirdiğini bildiren TOBB 
Başkanı, “Türkiye’nin Otomobili projesinde 
de sağolsun yine Sayın Bakanımızdan en 
büyük desteği aldık. Onun bu işe sahip 
çıkması ve tüm kamuyu koordine etmesi 
sayesinde, bu tarihi adımın gerçekleşmesi 
mümkün oldu” dedi.

“Fonlar, Ocak ayının ikinci 
yarısından sonra dönecek”

2017’den 2018’e geçerken, içerde ve 
dışarıda, mali piyasalarda çalkantının art-
tığına vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, ABD Merkez Bankası FED’in Aralık’ta 
yapması beklenen ve devamı da gelecek 
gibi görünen faiz artırımından bahsetti. 
Trump’ın tartışmalı vergi reformunun ya-
salaşması olasılığının yükselmesi, Çin’in sıkı 
para politikasına geçmesi, Venezuela’daki 
ekonomik çöküntü ve dış borcunda mo-
ratoryuma doğru gidişatı, Orta Doğu’da 
Suudi Arabistan-İran gerginliği, en büyük 
ihracat pazarı ve fon kaynağı AB ve ABD 
ile yaşanan gerilimler ve geleneksel olarak, 
yıl sonu geldiği için, portföy hesaplarının 
kapatılması gibi hadiselerin uluslararası fon-
ların yeni yıla kadar saha kenarına çekilmesi 
için bahane olarak kullanılacağını bildiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunların da 
etkisiyle, hem faiz oranları, hem de döviz 
kurlarındaki yükselmenin, reel sektörü zor-
ladığını söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle ko-
nuştu: “Şu an çıkan fonların, Ocak ayı ikinci 
yarısından sonra tekrar geleceğini düşünü-
yoruz. Bu süre zarfında, çalkantılı dönemi 
en az hasarla atlatmamızı sağlayacak des-
teklerin, sanayimize ve reel sektöre verile-
ceğine inanıyoruz. Bizler TOBB camiası ola-
rak hep şunu bildik, söyledik. Türkiye büyük 
bir ülkedir. Her sorunu aşacak güçtedir. 
Yeter ki birliğimizi, istikrarımızı muhafaza 
edelim. İşte tüm göstergelerde, dünyadaki 
çalkantılara rağmen, Türkiye ekonomisinin, 
reel sektörümüzün, sağlamlığını gösteri-
yor. İlk ayda ekonomimiz yüzde beş büyü-
dü. İnşallah yılın tamamını 6 civarında bir 
büyümeyle kapatacağız. Türkiye sanayisi, 
küresel anlamda olumlu ayrışmayı sür-
dürmekte. Ama rehavete kapılmayacağız.  

Riskleri göz ardı etmeyeceğiz. Ama fırsatları 
da gözden kaçırmayacağız. Kamu ve özel 
sektör el birliği içinde çalışarak, yüksek 
büyüme temposunu yeniden ülkemize 
kazandıracağız.”

“AB, bize hangi 
standartlardan bahsediyor?”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, AB'nin "Avrupa standartlarından sap-
tığı" iddiasıyla Türkiye'ye ayırdığı fonlarda 
105 milyon Euro kesintiye gittiğini belir-
terek, "Biz 3 milyon mülteciye kucak açar-
ken üç maymunu oynayan AB bize hangi 
standartlardan bahsediyor? Standarttan 
kasıtları kendilerine geldiği zaman her türlü 
koruma ve yaptırımı uygun görüp, bize ge-
lince akıllarına gelen öncelikler ise kusura 
bakmasınlar, bunun adı standart değil, çifte 
standarttır. Türkiye'ye kimse çifte standart 
dayatamaz" dedi.

Bakan Özlü, TOBB'un Türk sanayisine 
hizmet yolunda en büyük paydaşlardan 
ve en önemli partnerlerden olduğunu, 
milli hedef etrafında birleşmenin en son 
örneği olan "Türkiye'nin Otomobili" proje-
sinin olgunlaşmasında TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun büyük emeğinin bulun-
duğunu söyledi.

Bakan Özlü, bir yandan ihracatı artırır-
ken diğer yandan da ithal edilen ara malları 
ve sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi ge-
rektiğini belirterek, bu kapsamda "ithalata 
karşı yerli üretim, yerli hamle" çalışmasını 
başlattıklarını ve Bakanlar Kuruluna projeye 
ilişkin sunum yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'nin ithalatını yaptığı ara mal-
lardan ilk aşamada 978 ürün tespit ettik-
lerini, bu sayıyı zamanla 2 bin 600'e kadar 
çıkaracaklarını anlatan Bakan Özlü, kimya, 
ilaç, elektronik, makine, teçhizat, gıda ve 

motorlu kara taşıtları sektörlerindeki ürün-
lerin Türkiye'de üretilmesi için teşvik meka-
nizması kuracaklarını söyledi.

“TOBB, yerli üretimde hassas”
Bu projede Maliye, Ekonomi ve Kalkınma 

Bakanlıklarıyla çalışacaklarını dile getiren 
Bakan Özlü, 2018'de ilk ürün sözleşmelerini 
yapacaklarını ve gelecek yılsonunda ilk ürün-
lerin üretileceğini ifade etti. TOBB'un da yerli 
üretim konusunda hassas olduğunu belirten 
Bakan Özlü, "Hep birlikte, omuz omuza vere-
ceğiz, teknolojiye 'Made in Turkey' damgası-
nı vuracağız" dedi.

Bakan Özlü, "İleri sanayi ülkesi, teknoloji 
üssü ve bilim merkezi Türkiye" hedeflerine 
ulaşmak için Ar-Ge, inovasyon ve tasarı-
ma her zamankinden daha fazla yatırım 
yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları 
kaydetti:

"Kendi markalarımızla, kendi insan kay-
nağımızla, kendi teknolojimizle 2023 hedef-
lerine doğru ilerleyeceğiz. 2023 hedeflerimiz 
doğrultusunda, iş adamlarına, girişimcilere, 
sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler 
düşmektedir. Türkiye'nin önde gelen 'kamu-
oyu önderleri' olarak sizlerin, ülkemize yeni 
değerler katacağına, yeni ufuklar açacağına 
yürekten inanıyorum. Bizler de hükümet 
ve Bakanlık olarak sizlerin yanında olmaya, 
işlerinizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

TOBB Sanayi Odaları Konsey Başkanı 
Erdal Bahçıvan da konseyin üretim ekonomi-
sini gündeme getiren başlıca platformlardan 
olduğunu söyledi. Hükümet ile Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının üretim ekonomi-
sine yönelik son dönemde attığı adımların 
kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten 
Bahçıvan, "Yeni çağın sanayi anlayışında bil-
gi, inovasyon ve teknoloji anahtar konumda 
bulunuyor" dedi.
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TOBB ULUSAL

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Amasra’da gerçekleştirilen Kadın Girişimciler Karadeniz 
Bölge Toplantısı’nda kadın girişimcilerin sorunları masaya yatırıldı. Bölge toplantısında, kurullar arası 
işbirliği geliştirildi, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bartın TSO'nun 
ev sahipliğinde 
kadın 
girişimcilerin 
sorunları 
görüşüldü

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
( TOBB) Bartın Kadın Girişimciler 
Kurulu tarafından, Bartın Ticaret ve 

Sanayi Odası ev sahipliğinde Amasra’da 
Karadeniz Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurullar arası işbirliğini geliştirmek ve 
gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bil-
gi alış verişinde bulunmak üzere yapılan 
bölge toplantısında, TOBB Bartın Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Şahiner, 
mazeretleri nedeniyle görevini bırakacağını 
açıklarken, “Ben yıllardır bu görevi yürütü-
yorum ve turizmci olarak ekonominin içeri-
sindeyim. Benden sonra başkanlık görevini 
sürdürecek arkadaşlarım da bu görevi layı-
kıyla yapacaklardır. Benim bütün amacım 
kadındı. Artık erkekler kadar kadınlarımız 
da ekonominin ve hayatın içerisindeler, 
olmaya da devam edeceklerdir” dedi.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Halil Balık da TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu Karadeniz Bölge Toplan-
tısı’nda, Karadenizli kadın girişimcileri yalnız 
bırakmadı. Konuşmasında kadın girişim-
ciliğinin her zaman arkasında olduklarını 
belirterek, “Bizler her daim kadının ve kadın 
girişimciliğinin arkasındayız. Oda olarak 
KOSGEB ve İŞKUR ile ortaklaşa yapmış ol-
duğumuz eğitimlerde önceliği her zaman 
girişimci kadınlarımıza verdik. Kontenjan 
hakkımızı her zaman onların bu pastadaki 
payı almaları yönünde kullandık. 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle, 
sadece kadın girişimcilerimize özel bir Uy-
gulamalı Girişimcilik Kursu düzenledik. Bu 

eğitimlere katılımları oldukça fazlaydı. Sa-
dece bir ayda 48 kadın girişimciye KOSGEB 
ve Danışman Firma vasıtasıyla girişimcilik 
sertifikası verdik. Bakıldığında her yaş ve 
eğitim grubundan girişimcilerimiz var. Bir-
çoğu işlerini kurmak, desteklerden yararlan-
mak için bu belgeyi almayı bekliyor” dedi.

“Kadınlar hayatımızın
odak noktasında yer alıyor”

Konuşmasında TOBB Bartın Kadın Giri-
şimciler Kurulu’nun gerçekleştirdiği faaliyet-
lere ilişkin bilgi veren Balık, Cumhuriyetimiz 
ile muasır hak ve özgürlükler kazanmış, 
hayatımızın odak noktasında yer alan, ya-
şamın her alanında çağdaş günlere gelme-
mizde büyük mücadeleler vererek başarılar 
elde etmiş bütün kadınlarımızı yürekten 
kutluyor, eşitlik, özgürlük, mutluluk dolu bir 
hayat diliyorum” diye konuştu. 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kara-
deniz Bölge Temsilcisi ve Bayburt İl İcra 
Komitesi Başkanı Leyla Karabulut da ko-
nuşmasında kadının çalışma hayatına 
dahil olması ve kadının ön plana çıkması 
adına güzel işlere imza attıklarını belirte-
rek, Bu yönde çalışmalara devam ettikle-
rini söyledi. 

Programın devamında, TOBB Kadın Gi-
rişimciler Kurulu tanıtım ve çalışmalarına 
yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Özellikle 
son dönemde TOBB, TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulu ve Turkcell işbirliğinde gerçek-
leştirilen “Geleceği Yazan Kadınlar” ve yine 
Facebook işbirliğinde yürütülen SheMe-

ansBusiness Projesi’nin amacına ilişkin bilgi 
paylaşımında bulunuldu.  

Kadın ve erkek eşitliğinin 
sağlanmasına katkı

Gerçekleştirilen bu projelerin başarısı ile 
sadece erkeklere özgü bir alan olarak değer-
lendirilen teknoloji dünyasında, kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanmasına önemli katkı sağ-
lanacağı belirtildi. Devamında da bugüne 
kadar TOBB Bartın Kadın girişimciler Kurulu 
Başkanlığı’nı yürüten Nurten Şahiner’e, TOBB 
Bartın Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komite-
si Başkanlığı görevinden ayrılma kararından 
duyulan üzüntü ile birlikte gerçekleştirdiği 
hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Programa bölge illerinden gelen TOBB 
İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
başkanlarının sunumları ile devam edildi. 
TOBB Karabük Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Nuray Alpboğa, Geleceği Yazan 
Kadınlar Projesi kapsamında Karabük ekibi 
olarak, iki  proje ile yarı finale yükselmelerin-
den ve büyük  finalde  bir proje ile dereceye 
girmelerinden  dolayı duyduğu memnu-
niyeti ifade ederken, “İstanbul’da, Büyük 
Final’de Karadeniz bayrağını salladık” dedi. 

Yerelde örnek kadın girişimci olarak 
programa katılan, Selma Makar, Nurper Ma-
kar Pekatik ve Berna Makar kardeşler KOS-
GEB kurslarına katılarak kurdukları Sisters 
Restoran’ın kuruluş öyküsünü katılımcılar ile 
paylaştılar. Kendilerine belirledikleri ilkeleri; 
korkmamak, yılmamak, pes etmemek ola-
rak tanımladılar. 
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