
EKONOMİK FORUM26

TOBB ULUSAL

TOBB, ASKON, HAK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, MÜSİAD, TESK, TİM, TÜGİAD, 
TÜMSİAD TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği ve TÜRKONFED Başkan ve temsilcilerinden 
oluşan 13 sivil toplum kuruluşu Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek amacıyla Kilis, 
Kırıkhan Reyhanlı ve Cilvegözü Sınır Kapısı’nda ziyaret ve temaslarda bulundu.

“Devletin ve milletin yanındayız
aramıza kimse fitne sokamaz”

S ivil toplum ve iş dünyasını temsil eden 13 kuru-
luş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin bölgesinde 
başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek 

amacıyla çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.
ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, Türkiye KA-

MU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, 
Türkiye Barolar Birliği ve TÜRKONFED Başkan ve temsil-
cilerinden oluşan sivil toplum kuruluşları heyeti, önce 
Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan’ı ziyaret etti. Ziyaret 
sonrasında düzenlenen basın toplantısında heyet adına 
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası 
olarak devletin ve milletin yanında olduklarını belirterek, 
“Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimiz-
dir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz. Bizi birbirimize 
düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, 
insanlık neymiş görsünler” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Tür-
kiye’nin sivil toplumunu ve iş dünyasını temsil eden 
ülkemizin önde gelen kuruluşları olan ASKON, HAK-İŞ, 
MEMUR-SEN, MÜSİAD, Türkiye KAMU-SEN, TESK, TİM, 
TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birli-

ği, TÜRKONFED olarak buradayız. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi terör örgütlerinden 

temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir 
operasyon yürütüyor. Devletimize ve milletimize desteği-
mizi göstermek için Suriye sınırındayız. Bu kapsamda Kilis 
Valimiz Dr. Mehmet Tekinarslan’ı ziyaret ettik. Kendisi zor 
bir zamanda, çok önemli bir görevi başarı ile yürütüyor. 
Sayın Valimize bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. 

“Türkiye, büyük sorumluluk üstlendi”
Suriye’de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana, 

Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, 
PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele 
ediyoruz. Diğer taraftan, Suriye’nin toprak bütünlüğü 
için diplomasi yürütüyoruz. Diğer yandan da savaşın 
ortasında kalmış 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülke-
mizde misafir ediyoruz.

Bu süreçte, Suriye’ye komşu olan şehirlerimiz de bü-
yük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu 
şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce 
masumun umudu oldu. Kilis’in nüfusu 90 bin, misafir 
ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani Kilis kendi nüfusundan 
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daha fazla misafiri ağırlıyor. 
Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka 

bir örneğini göremezsiniz. Şimdi bazı ül-
keler, yaptığımız operasyonlar üzerinden 
ahkâm kesiyor, güya bize insanlık dersi 
vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etme-
sin, inancımız gereği insan hayatına en 
fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşa-
yanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. 
Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi 
birbirimize düşman edemez. Bize ders 
vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık 
neymiş görsünler.

“Terör gruplarına sessiz 
kalmamız beklenemez”

Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte bu şe-
hirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. 
Bir taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar. Diğer 
taraftan hain teröristlerin kahpece saldı-
rılarını göğüslüyorlar. Bu saldırılarda Kilis 
ve Hatay’da vatandaşlarımız şehit oldu. Ki-
lis’teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın 
üyesi, bir ahi. Kırıkhan’daki şehidimiz de 
işçilerimizin üyesi.

Sivil toplum olarak, millet olarak tek vü-
cuduz. Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi 
iletmek, hem de desteğimizi ifade etmek 
için buradayız. 

Herkes şunu artık görmelidir; masum 
insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine 
de açık tehdit oluşturan terör gruplarına 
sessiz kalmamız beklenemez. 

Tüm uluslararası camiayı, konuyu sap-
tırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak 

duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurt 
dışındaki muhataplarımıza da bu harekâtın 
haklılığını anlatıyoruz. Türkiye sivil toplu-
mu ve iş dünyası olarak devletimizin ve 
milletimizin yanındayız. Bu vesile ile şehit 
askerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha 
Allah’ta rahmet diliyoruz, mekânları cen-
net olsun. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, 
Ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yar-
dımcımız olsun”.

Kilis Belediyesi'ne ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve bera-

berindeki STK Başkan ve temsilcileri, daha 
sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı 
makamında ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve berabe-
rindekiler, ziyaretin ardından roket saldırı-
sına maruz kalan Kilis Çalık Camii'ne geldi. 
Burada edilen duadan sonra, camide haya-
tını kaybeden Muzaffer Aydemir'in ailesine 
taziyede bulunuldu.

Başkan ve temsilcilerinden oluşan sivil 
toplum kuruluşları heyeti, Reyhanlı Kayma-
kamı Fatih Çobanoğlu’nu da ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın Reyhan-
lı’dan ve Hatay’dan alacağı büyük bir insan-
lık dersi olduğunu, Reyhanlı’nın Suriye’deki 
terörün bedelini de ödemiş bir şehir oldu-
ğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıklama-
sında şu ifadelere yer verdi: “Reyhanlı’da 
esnaf ve tüccarımızı ziyaret edip, Kayma-
kamımız Sayın Fatih Çobanoğlu ile bir 

araya geldik. Sayın Kaymakamımız zor bir 
dönemde önemli bir görevi yürütüyor. 
Kendisine teşekkür ediyoruz. Son dönem-
de Suriye’ye komşu olan şehirlerimiz bü-
yük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Hatay 
onlardan biri. 

Dünyanın Reyhanlı’dan, Hatay’dan ala-
cağı büyük bir insanlık dersi var. Bu şehir 
Suriye’deki terörün bedelini de ödemiş bir 
şehir. Allah’ın izni ile Türk Silahlı Kuvvetle-
rimizin yürüttüğü operasyonla, bu terörün 
belini de kıracağız. Şunu herkes iyi bilsin; 
aynı medeniyetin ve kültürün mensup-
ları olan bizlerin arasındaki kardeşlik ve 
komşuluk hukukunu kimse yok edemez. 
Kimse aramıza fitne-fesat sokamaz, bizi 
birbirimize düşman edemez. Türkiye sivil 
toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin 
ve milletimizin yanındayız”.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve berabe-
rindeki heyet, Reyhanlı’dan önce Kırıkhan’a 
giderek, AFAD çalışmasında şehit olan TE-
DAŞ çalışanı Şahin Elitaş’ın evine taziye 
ziyaretinde bulundular.

STK’lar Cilvegözü’nde
ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, 

Türkiye KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİ-
AD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği 
ve TÜRKONFED Başkan ve Temsilcilerinden 
oluşan Sivil Toplum Kuruluşları heyeti, Cilve-
gözü Sınır Kapısı’nı da ziyaret etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sınır 
kapısında kurulan seyyar ilk yardım hastane-
sine giderek, yaralı askerler ile görüştü. 
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E-Ticarette Güven Damgası Protokolü’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, imzalanan protokolle TOBB’un Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı 
yetkiyle, Türkiye’deki e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlayacağını söyledi.

TOBB, e-ticaret sitelerine 
güven damgası verecek

E -Ticarette Güven Damgası Protokolü, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap 
Aşcı’nın katıldığı tören ile imzalandı. 

Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
imzalanan protokolle TOBB’un Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı’ndan aldığı yetkiyle, Türkiye’deki e-ticaret site-
lerine güven damgası vermeye başlayacağını söyledi.

Bakan Tüfenkci’ye e-ticaret konusuna verdiği 
önem yanında bu görevi TOBB’a verdiği için de teşek-
kür eden Hisarcıklıoğlu, “Protokolle birlikte e-ticaretin 
çok daha hızlı büyüyeceği yeni bir döneme gireceğiz. 
Sektörün büyümesi artacak. 

Çünkü güven damgası, daha güvenli bir ortamda 
alışveriş yapılmasını sağlayacak. Tebliğde belirlenen 
standartlara sahip e-ticaret siteleri TOBB’a başvura-
rak, güvenli ve standartlara uygun bir site olduklarını 
belgeleyebilecekler” diye konuştu.

“Anadolu’yu karış karış 
dolaşıyor, e-ticareti anlatıyoruz"

Türkiye’de perakende ticaret içinde, e-ticaretin pa-
yının yüzde 3.5 olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, dünya ortalamasının yüzde 8-9 arasında 
olduğunu ve hedeflerinin e-ticaretin payını en azından 
ikiye katlamak olduğunu vurguladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, karşılarına çıkan pek 
çok zorluğu da ortadan kaldırdığını ifade eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın Bakanımızın talimatıyla, 
e-ticaret üzerinden yurt dışına satılan malların iadesindeki 
gümrük prosedürleri önemli ölçüde azaldı. 

Bu adım, sınır ötesi e-ticaretin gelişmesine ve Türki-
ye’nin 2023 ihracat hedeflerini yakalamasına da büyük 
katkı sağlayacaktır. Hem geleneksel ticaretin hem de 
e-ticaretin gelişmesine liderlik eden Sayın Bakanımıza 
ve tüm çalışma arkadaşlarına özel sektörümüzün şük-
ranlarını sunuyorum. Biz de Bakanımızdan aldığımız güç 
ve destekle, Anadolu’yu karış karış dolaşıyor ve e-ticareti 
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anlatıyoruz. Bugüne kadar 29 ilimizde, 50 
bin KOBİ’ye, e-ticaretin nasıl yapılacağını ve 
faydalarını anlattık” dedi.

 
“Büyüyen pastadan pay 
almak için harekete geçin”

KOBİ’lere özellikle iki mesajı verdiklerini 
anlatan TOBB Başkanı şunları söyledi: “Bi-
rincisi, e-ticarete girmemek, dünyanın en 
kalabalık caddesindeki köşe başı mağazayı 
kapalı tutmak gibidir. İkincisi, e-ticaretin 
büyümesinden şikayet etmeyin, büyüyen 
pastadan pay almak için harekete geçin. 
Binlerce farklı ürünü, kaliteli ve uygun fiyata 
üretme kabiliyetimizin üzerine, e-ticareti et-
kin kullanmayı da ekleyebilirsek, Türkiye çok 
daha hızla zenginleşecektir. E-ticaret, özel-
likle Anadolu’nun kalkınması için eşsiz bir 
fırsattır. Anadolu’daki KOBİ’yle, İstanbul’daki 
KOBİ’nin erişebildiği pazar, e-ticaret saye-
sinde eşitlenmiştir. Büyük şehirler dışındaki 
KOBİ’lerin erişebildikleri pazarın büyümesi, 
bölgesel kalkınmayı da destekleyecektir”. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Güven 
Damgası’nın e-ticaret pazarını büyütmek 
için çok önemli bir adım olduğunu da 
ifade etti.

“Düşük maliyetlerle daha 
etkin bir hizmet sunuyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkci de dünya ve Türkiye’de e-ticaret 
sektörünün çok hızlı bir şekilde büyüdü-
ğünü ifade etti. Elektronik ticaretin coğrafi 
sınırları ortadan kaldırarak, geleneksel ti-

caret anlayışını değiştirdiğine işaret eden 
Bakan Tüfenkci, yeni döneme adapte ol-
manın önemine değindi. Bakan Tüfenkci, 
e-ticaretin işletmelerin doğru tüketiciye 
hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için en etkin 
yöntem olduğunu belirterek, e-ticaretle 
işletmelerin daha geniş kitlelere, düşük 
maliyetlerle daha etkin bir hizmet suna-
bildiğini kaydetti.

E-ticaretin KOBİ’lerin pazarda yer edi-
nerek markalaşmalarında etkili olacağını 
dile getiren Bakan Tüfenkci, şunları kay-
detti: "E-ticaretin, KOBİ’ler özelinde ba-
kıldığında sunduğu fırsatlar daha da ön 
plana çıkmaktadır. E-ticaretin etkin işleyişi 

için güven olmazsa olmaz bir şarttır. TÜİK 
verilerine bakıldığında tüketicilerin yüzde 
45'inin gizlilik ve güvenlik kaygıları sebe-
biyle internetten alışveriş yapmadıkları 
anlaşılıyor. Bu kapsamda Bakanlığımızca 
ilgili kurum ve kuruluşlarla çok sayıda top-
lantı gerçekleştirilerek, yurt dışı örnekleri 
araştırıldı. Hazırladığımız “Elektronik Tica-
rette Güven Damgası Hakkında Tebliğ” 6 
Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi”.

Konuşmaların ardından, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı ile 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Güven Dam-
gası Protokolü"nü imzaladı.
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Tasarım Vadisi kuruluyor

T ürk Tasarım Danışma Konseyi’nin 
17. toplantısı Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı’nda düzenlendi. Top-
lantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Günay da katıldı. 
Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Faruk Özlü, işletmelerin ta-
sarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma 
ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak 
yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım 
Vadisi’ni kurmayı hedeflediklerini belirte-
rek, "Tasarım Vadisi bünyesinde kurulacak 
tasarım stüdyoları, Ulusal Tasarım Araş-

tırma Merkezi, Tasarım Kütüphanesi gibi 
yapılar aracılığıyla tasarımcı ve sanayicile-
rin etkileşim içinde faaliyet göstermelerini 
amaçlıyoruz" dedi.

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin, 2009 
yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurul-
duğunu hatırlatan Bakan Özlü, konseyin 

tasarım farkındalığının artmasına önemli 
katkılar yaptığını söyledi. Bakan Özlü, ta-
sarım merkezi sayısının 138'e ulaştığını 
belirterek, merkezlerin Türkiye'nin tasarım 
üretme ve kullanma kapasitesini geliştirme 
sürecinde çok önemli katkılar sağlayacağı-
na inandığını vurguladı.



EKONOMİK FORUM30

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul 
Hizmet Binası içerisinde, İbrahim Çağlar Toplantı 
Salonu açıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi merhum 

İbrahim Çağlar’ın hatırasını yaşatacak salonunun açılışı 

TOBB ULUSAL

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi merhum İbrahim Çağlar’ın hatırası Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nde yaşayacak. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İbrahim Çağlar, hayırlı bir ömür sürüp 
geride hayırlı işler ve hayırlı evlatlar bıraktı. Hayırla yad edilen bir isim bıraktı” diye konuştu.

İbrahim Çağlar’ın hatırası 
TOBB’da yaşayacak

için düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Çağlar ile uzun yıllara dayanan dostlukları 
bulunduğunu belirterek, “Önemli olan hayırlı bir ömür 
sürmek, hayırlı işler bırakabilmek. Bunu yapabilirsek ne 
mutlu bize. İbrahim kardeşim de bu anlamda inşallah 
kazananlardan oldu. Hayırlı bir ömür sürüp, geride hayırlı 
işler ve hayırlı evlatlar bıraktı. Hayırla yad edilen bir isim 
bıraktı” diye konuştu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile 
başlayan törende İbrahim Çağlar'ın anısına hazırlanan ve 
hayatını konu alan kısa film gösterildi. 

"Başarısını, toplumsal hayata da taşıdı"
Bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, in-

sanın sevdiği insanı kaybetmesinin acı olduğuna işaret 
ederek şunları söyledi: “İnanıyoruz ki hepimiz Allah’tan 
geldik ve ona döneceğiz. Yüce Allah İbrahim Çağlar 
kardeşime rahmetinden bol bol ihsan etsin inşallah. Biz 
İbrahim kardeşimle 1991 yılında tanıştık. Yani 27 yıllık 
bir dostluğumuz vardı. Saygın, müteşebbis bir ailenin 
evladıydı. Kendisi de bu düzgün çizgide hayatını sürdür-
dü. Daha yedi yaşında, kendi isteğiyle ticaretle tanışmış, 
girişimci karakterini göstermiş biri.
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Lise mezuniyetinin ardından şirket 
hayatına adım atıyor. 1984’de yöneticisi 
olduğu şirkete, 1985’te ortak oluyor. İbra-
him kardeşim, ticari hayattaki başarısını, 
toplumsal hayata da taşıdı. Üyesi olduğu 
İstanbul Ticaret Odası’nın her kademesinde 
bulundu. Önce meslek komitesinde başladı. 
Sonrasında meclis üyeliği, yönetim kurulu, 
meclis başkanlığı ile burada da öne çıktı. 
İTO üyeleri de başarıları ve vizyonundan 
dolayı kendisini başkanlığa layık gördüler. 
Biz de kendisiyle 2005’ten itibaren TOBB 
yönetiminde birlikte çalışmaya başladık. 
2005 yılında TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi oldu. 2013 yılında da TOBB Başkan 
yardımcısı oldu. TOBB’un pek çok projesinde 
birlikte emek verdik, birlikte alın teri döktük. 
TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı’nda ve düşünce 
kurulumuz TEPAV’ın yönetiminde de mesai 
arkadaşı olduk. TOBB yönetimi olarak böyle 
bir dostumuz olmasından ve onunla yan 
yana çalışmış olmaktan onur duyuyoruz”. 

 
“Geride pek çok hayır bıraktı”

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı 
olanıdır” sözünü hatırlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “İbrahim Çağlar kardeşim 
de geride pek çok hayır bırakarak ebedi 
aleme intikal etti. Samimi ve inançlı bir 
vatansever olduğu gibi başarılı bir iş ada-
mıydı, hayırlı bir evlattı. İnsanlara iş ve aş 
sağlamakla kalmadı, sosyal hayatta yar-
dımsever ve eli açıktı, ailesine düşkün bir 
eş ve babaydı. Duygusaldı ancak duygu ve 
düşünceyi, her zaman birbirinden ayırma-
sını bilen bir kişiydi. İstanbul’a, camiamıza 
ve ülkemize hizmet için sürekli fikir üretir 
ve çalışırdı” dedi.

Dünya hayatının bir imtihan mekânı, 
ebediyete uzanan yolda bir iman sınavı 
olduğundan söz eden TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, mühim olanın kısa dünya hayatına 
sığdırılan hayırlar olduğuna vurgu yaptı.

TOBB camiasının mayasında ahde vefa 
bulunduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, “Biz de 
şimdi bu ahde vefa anlayışı ile burada, onun 
kıymetli hatırasını yaşatmak istedik. Onu her 
zaman hayırla yâd edeceğiz. Mekânı cennet 
olsun, nur içinde yatsın. Allah geride kalan-
lara, ailesine, tüm sevenlerine, hepimize 
sabır ve güç versin” ifadesini kullandı.

 
"Yaptığı her şey ekonomimiz içindi”

İTO Başkanı Öztürk Oran ise salona ismi 
verenlere saygılarını sunduğunu belirterek, 

Müslümanlar olarak ölülerini hayırla yad et-
tiklerini, burada da Çağlar için Kur'an-ı Kerim 
okunduğunu ve dua edildiğini söyledi.

Ölüler için yapılabilecek güzel şeylerin 
burada gerçekleştirildiğini dile getiren Oran, 
şu ifadeleri kullandı: "Biz iyi dostlar bırakınca 
onlar bizi unutmuyor, hatırla yad ediyor. 
1980'den beri tanışıyoruz. Anlatacak çok şey 
var ama vakit müsait değil. Biz kendisiyle abi 
ve kardeş gibiydik. Zaman zaman iş konu-
sunda da tartıştığımız olurdu ama hiçbir za-
man kırılmıyor ve alınmıyordu. Müteşebbis 
bir ruhu vardı. İş olduğunda bana da fikrimi 
sorardı. Düşündüğü her şey bu ülke için 
ticaret için ekonomimiz içindi. Her yaptığı 
işten keyif aldığını anlatıyordu".

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun 
Karacan da Çağlar'ın AK Parti'nin kurucu-
larından olduğunu hatırlatarak, "Beraber 
siyasete girmeden de çok yolculuk yaptık. 

Bize her zaman bir abi, her zaman bir yol-
daştı" diye konuştu.

İbrahim Çağlar'ın oğlu Mehmet Çağlar 
ise salona babasının isminin verilmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ederek, zor za-
manlarında yanlarında oldukları için kendi-
lerine minnet duyduklarını söyledi.

Toplantıda, İbrahim Çağlar'ın isminin 
TOBB'un hizmet binasında yer alan ve en 
çok kullanılan salona TOBB Yönetim Kurulu 
kararıyla verildiği belirtildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, etkinliğin 
sonunda Çağlar'ın 1985 yılında ortağı ol-
duğu ilk şirketin Ticaret Sicil Gazetesi'nin 
orijinal nüshasını Çağlar'ın kızı ve oğluna 
takdim etti.

Açılış ve anma etkinliğine TOBB ve 
İTO yönetim kurulu üyeleri, iş adamları, 
Çağlar'ın yakınları ve mesai arkadaşları ile 
sevenleri katıldı.
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A nkara Ticaret Odası (ATO) tarafından  düzenle-
nen "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının 
Rolü: Yerli ve Milli Üretim Konferansı” Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirildi. 

Konferansın açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, kamu alımlarının doğru yönetilmesinin 
milyarlarca liralık destek politikalarından çok daha etkili 
sonuçlar verebileceğine dikkat çekerek, "Reel sektörümü-
ze verilecek en büyük teşvik de bu olacak" dedi.

Sanayinin üzerindeki emlak vergisi, damga vergisi ve 
elektrikteki TRT payı gibi yıllardır şikayet edilen sorunların 
çözüldüğünü belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sana-
yicilerin üzerinden kaldırılan yükün, yıllık yaklaşık 1 milyar 
lira olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli 
ve Milli Üretim Konferansı"nda yaptığı konuşmada “Orta ve orta-yüksek teknolojili üretim 
yapan bir yapıdan bir üst lige çıkmayı, yüksek teknolojiye geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

TOBB ULUSAL

“Yüksek teknolojili üretimde 
üst lige çıkmayı hedefliyoruz” 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yıllardır yerli bir otomobil 
yapacak babayiğit bulunamadığına işaret ederek, "Genel 
Kurulumuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
bir çağrıda bulundu, 'Türkiye'nin otomobilini yapacak 
babayiğit, TOBB'un içinden çıksın' dedi. Biz de 'Siz bizim 
yanımızda olun, biz bunu yaparız' dedik. Bakanımızla 
birlikte yoğun bir mesai harcadık ve beş babayiğidi ortaya 
çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli üretim" hamlesi başlatıldı
İthal bağımlılığın azaltılması için sanayide "yerli ve 

milli üretim" hamlesinin başlatıldığını anımsatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, sanayide üretilen ürün 
çeşitliliği bakımından Avrupa'da yedinci sırada yer 
alıyor. Sanayi üretimimizin mali değerine baktığımız-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

bugüne kadar 
21 bin 813 

adet yerli malı 
belgesi verildiğini 

kaydetti.



da, 2015'te 956 milyar liralık sınai üretim 
yapmışken, 2016'da yüzde 9 artarak 1 
trilyon lirayı geçmiş durumda. Teknolojik 
yapımızsa, henüz arzuladığımız noktada 
değil. Sanayi üretimi içinde, yüksek tek-
noloji sınıfındaki ürünlerin payı yüzde 3.3 
iken orta-yüksek teknoloji grubunun payı 
yüzde 25.2" diye konuştu.

Türkiye'nin eskiden tarımsal ürün ağır-
lıklı bir ekonomisi olduğunu vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 
etti: "Bu yapıyı başarılı bir şekilde değiştir-
dik. Orta ve orta-yüksek teknolojili üretim 
yapan bir yapıya kavuştuk. Hedefimiz, bir 
üst lige çıkmak, yüksek teknolojiye geçmek. 
Kamu alımları bu süreçte bizce en etkili 
araçlardan biridir. Kamu, tüm ülkelerde 
olduğu gibi ülkemizde de en büyük müş-
teri konumunda. Kamu alımları yoluyla 
yerli sanayinin desteklenmesi yöntemi, 
tüm gelişmiş ülkelerde görülen, çağdaş bir 
yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bazen doğrudan 
yerli malı alımının teşvik edilmesi, bazen de 
yine yerli sanayinin dahil olması koşuluyla, 
Ar-Ge, inovasyon ve yeşil ürün destek poli-
tikaları olarak karşımıza çıkıyor".

Yerli mala fiyat avantajı sağlandı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sanayi-

cilerin eskiden kamu idarelerinin yaptığı 
ihalelerde milli şirketlere öncelik verilme-
diğinden şikayet ettiğini hatırlatarak, ge-
lişmiş ülkelerin, önce kendi üretimlerini 
desteklediğini, böylece KOBİ'lerinin ve aynı 
zamanda da ülke ekonomilerinin büyüme-
sini sağladıklarını dile getirdi.

Kamu İhale Kanunu'nda 2011'de ya-
pılan değişiklikle yerli malına fiyat avantajı 
sağlandığının altını çizen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"2014'te de Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız tarafından, orta ve yüksek 
teknolojili sanayi ürünleri yer alan malların 
ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler 
lehine yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması 
zorunlu hale getirildi. Bakanlığımızın uy-
gun görüşü sayesinde TOBB'a bağlı Oda 
ve Borsalar tarafından Yerli Malı Belgesi 
düzenlenmeye başlandı. Bugüne kadar 

21 bin 813 adet yerli malı belgesi verildi. 
Bu sayede eskiden kamu mal alım ihale-
lerinde, yerli üretimin payı sadece yüzde 9 
iken, şimdi bu oran yüzde 34'e ulaştı. Yani 
milli üretime, yılda yaklaşık ilave 30 milyar 
lira ilave iş imkanı sağlanmış oldu. Bu da 
esasında şunu gösteriyor: 'Kamu alımlarının 
doğru yönetilmesi, milyarlarca liralık destek 
politikalarından çok daha etkili sonuçlar 
verebilir'. Reel sektörümüze verilecek en 
büyük teşvik de bu olacak. Tüm kamu ku-
rumlarımızın 'ithal iyidir' anlayışını bırakıp, 
milli üretime şans vermesini bekliyoruz".
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TOBB ULUSAL

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması, daha fazla yatırım çekmesi 
huzurlu ve zengin olması için kamu ve özel sektörün el ele vermesi gerektiğine işaret etti.

“Türkiye için kamu ve 
özel sektör el ele vermeli” 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da yer aldığı Yatırım 
Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 

toplantısı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığın-
da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki'nin de katılımı ile gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-
da, hep birlikte Türkiye’deki yatırım ortamını iyileştirmek ve 
girişimcilerin işlerini kolaylaştırmak için bir araya geldikleri-
nin altını çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 
“Kamu ve özel sektör el ele verip doğru strateji uygulama-
mız gerekiyor. Biz birlikte daha güçlü olduğumuzu, birlikte 
Türkiye’yi daha ileri taşıyabileceğimizi çok iyi biliyoruz. 

Geçen sene 5 Mayıs’ta yine YOİKK toplantısında iş 
dünyası olarak çok daha hızlı karar alınmasının önemini 
söyledik. YOİKK artık her zamankinden çok daha önemli. 
Bugün geldiğimiz nokta gerçekten gurur kaynağı aslında. 
Türkiye’de yıllardır çözülemeyen birçok konuyu şu anda 
çözüyoruz. YOİKK kurulduğu günden beri tartıştığımız ko-
nunun da bugün çözümlenmiş olduğunu gördük. İcra ve 
İflas Kanunu hususundaki değişiklik, şirket kuruluşlarındaki 
tek durak hamlesi, inşaat izinlerinde ve tapu süreçlerinin 
basitleştirilmesi, dış ticaret işlemlerinin maliyetlerinin ve 
sürelerinin azaltılması, KOBİ’lerin finansmana erişimine 

ilişkin sorunların çözülmesi, e-devlet uygulamaları ile mü-
teşebbislerimizin yükünün hafifletilmesi gibi çok önemli 
konular var. Bunların hepsi devrim niteliğindeki işlerdir. Bu 
sürecin kolay olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz”.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız”
Bütün çalışmaların arkasında çok büyük bir emek bu-

lunduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk 
iş dünyası olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır 
olduklarını söyledi. 

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise Yatırım Orta-
mını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısında yeni 
reform paketlerinden bahsetti. Bakan Akdağ, "Yatırım 
Ortamını İyileştirme Kurulu 2016 yılına kadar Ekonomi 
Bakanlığı’nın başkanlığında çalıştı. Burada daha çok 
teknik çalışmalar vardı. 2016 yılından itibaren bu kurul 
başbakan yardımcısı başkanlığında çalışıyor. Bakan 
arkadaşlarımın da katılmasıyla daha güçlü bir yapıyla 
çalışıyoruz. TOBB'un koordinesi ile TİM, TÜSİAD, YASED 
ile bir araya gelerek bir sipariş listesi oluşturuyor. Bu yıl 
bakış açımızı biraz daha geliştirerek çalışma şeklimizde 
bir reform yaparak işe başlıyoruz. 

Bakanlarımızla bu kapsamda birçok toplantı gerçek-
leştirdik. Dünya Bankası’nın iş yapma kolaylığı endeksinde 
Türkiye'yi iki yıl içinde ilk 20'ye sokmayı hedef aldık. Türki-
ye'nin bunu hak ettiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 100'ün 
üzerinde eylem planı hazırladık" şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Türkiye’de yıllardır 
çözülemeyen 

birçok konuyu şu 
anda çözüyoruz” 

dedi.
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Sigorta Eksperleri Derneği’nin yeni 
hizmet binası açılışı ile derneğin 
kuruluş yıldönümü törenine 
katılan TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, “Sigorta 
eksperliği çok güçlü bir şekilde 
temsil edilmesi gerekiyor” dedi.

Sigorta 
Eksperleri 
Derneği’nin 
yeni hizmet 
binası açıldı

S igorta Eksperleri Derneği Yeni Hizmet 
Binası açılışı ve 83. Kuruluş Yıldönümü 
Töreni yapıldı. Törene Hazine Müsteşar 

Yardımcısı Dr. Ahmet Genç ile TOBB Sigorta 
Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Yalçın Kaya 
da katıldı.

Etkinliğe katılan TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar bir 
konuşma yaptı. 

Yorgancılar, “Bugün ülkemizdeki sigorta 
sektörü için önemli bir gün. Sigorta Eksper-
leri Derneği’nin 83. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyorum. Bu köklü derneğin sektöre hiz-
metlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
Sektöre emek veren tüm kardeşlerimi tebrik 
ediyorum. Derneğimiz hizmet binasının açılı-
şını az önce hep birlikte yaptık. Yeni binamızın 
eksperlik camiasına hayırlı olmasını diliyorum. 
Yeni binamızda hizmet kalitemizin daha da ar-
tacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Ülkemizde sigortacılık sektörünün hala 
gelişmeye çok açık, potansiyeli çok yüksek bir 
sektör olduğunu belirten Ender Yorgancılar, 
şöyle devam etti: “Sigorta eksperleri sektörün 
en önemli ayağını oluşturuyor. Ülkemizde 
sigorta eksperliği mekanizmasına yeterince 
önem verilmiyor. Bu algı sektörün içinden 
değil, dışından gelişen bir algıdır. Öncelikle 
bir noktanın altını çizelim. Sigorta eksperliği 

bir meslektir. Hem de çok önemli bir meslek-
tir. Burada bulunan eksper kardeşlerim çok 
zor sınavlardan geçerek eksper oluyorlar. Bu 
meslek sahip çıkılması gereken bir meslek-
tir. Saygı gösterilmesi gereken bir meslektir. 
Eğer eksper raporlama sistemi iyi işlemezse 
sigortacılık sektörü doğru işlemez. Bu nok-
taları, her yerde hep bir ağızdan yorulma-
dan, sıkılmadan tekrar etmeliyiz. Tarafsızlık 
ve bağımsızlık bu mesleğin atar damarlarıdır. 
Tarafsız ve bağımsız olarak ayakta duramayan 
eksperlerin olduğu yerde sigortacılık sistemi 
doğru çalışmaz. Bu farkındalığın hepimizde 
olması gerekiyor. Bu farkındalıkları yaymamız 
gerekiliyor. Zira bu farkındalığın gelişmesi 
için hepimizin her yerde eksperliği doğru tarif 
etmesi lazım. Sigorta eksperliği çok güçlü bir 
şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bu bilinçle 
Sigorta Eksperleri Derneği ve Sigorta Eksper-
leri İcra Komitemiz birlikte çalışmaya devam 
ediyor. Ben bu katkılar nedeniyle Sayın Ahmet 
Nedim Erdem’i ve tüm dernek mensuplarını 
tebrik ediyor ve kendilerine teşekkürlerimi 
sunuyorum” . 

“Değişimden uzak kalamayız”
Dünyanın müthiş bir hızla değiştiğini, 

20 – 30 yıl öncesinin kurallarının artık geçerli 
olmadığını kaydeden Yorgancılar sözlerine 
şöyle devam etti: “Teknoloji yalnızca iletişim 
biçimimizi değiştirmedi. Siyasal, ekonomik ve 
sosyal hayatımızın tamamını değiştirdi. İnsan-
lar bilgiye ve ürünlere, tarihte eşi görülmedik 
bir kolaylıkla erişebiliyor. Ortaya çıkan bu 
yenilikler daha büyük devrimlerin habercisi. 
Sigorta eksperlerinin kendilerini yenileme 
gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Spa-
ceX şirketinin kurucusu Elon Musk, dünyanın 

en güçlü roketi olan Falcon Heavy'i, elektrikli 
otomobil Tesla Roadster ile test amaçlı uzaya 
fırlattı. Artık arabalar uzayda yol almaya baş-
lıyor, onlara da sigorta lazım. Her şey değişir-
ken, bizler değişimden uzak kalamayız. 

Bunun için, eğitime ve teknolojik gelişme-
ye önem vermeliyiz. İş süreçlerimizi çağımızın 
gereksinimleri doğrultusunda yeniden dizayn 
etmeliyiz. Bu çerçevede icra komitesinin ön-
derliğinde, vakfımız, derneklerimiz ve tüm 
eksperler, mesleki değişim sürecinde etkin 
bir şekilde rol almalıdır. Bakınız yeni gelişme-
lerle pek çok meslek yok olma tehdidi altında, 
aynı zamanda sürekli olarak yeni meslekler, 
yeni fırsatlar doğuyor. Şayet birlikte hareket 
etmezsek, değişime sırt çevirirsek fırsatları 
kaçıracak, belki de yok olma tehdidi ile karşı 
karşıya kalacağız”. 

“Bölünmek güç kaybıdır”
“Birliğimiz ve beraberliğimiz başarının 

anahtarı” şeklinde konuşan Yorgancılar, “Bakı-
nız Sayın Başkanımız Hisarcıklıoğlu tüm üyele-
rinin sorunlarını ve çözüm önerilerini kamuya 
her an iletebilme şansına sahip önemli bir 
aktör. Sigorta eksperlerinin son yıllarda sahip 
olduğu kazanımlardan rahatsız olan bazı çev-
reler, eksperler arasındaki birlik ve beraberliği 
bozmak için, eksperleri bölmeye çalışıyor. Bö-
lünmek güç kaybıdır. Bugün önce bu kıymetli 
mesleğe hep birlikte sahip çıkmak gerekiyor. 
Bugün sahip olduğumuz mekanizmaları etkili 
kullanmak gerekiyor. Sorunlar varsa, burada 
sorunları en tepeye iletecek bir şemsiye mev-
cuttur. Bu şemsiyenin altından çıkanlar fayda 
değil zarar görür, bölünür, parçalanır etkisi 
azalır. Ben birlikte bütün sorunların üstesin-
den geleceğimize inanıyorum" dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı       
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himaye-

lerinde Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı ve Uluslara-
rası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle düzenlenen Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu İmza Töreni’ne katıldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törende yaptığı ko-
nuşmada çocukları her türlü istismara karşı korumak 
gerektiğinin altını çizdi. Emine Erdoğan’a, annelere ve 
çocuk işçiliğine karşı gösterdiği duyarlılıktan dolayı şük-
ranlarını ileten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Annelik ulvi 
ve mukaddes bir makam. Peygamber efendimiz şöyle 
buyurmuştur: Anne cennet kapılarının ortasındadır” 
dedi. Büyük bir vizyonla 2018 yılının çocuk işçiliği ile 
mücadele yılı ilan edildiğine işaret eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Böylesine geniş ve yüksek düzeyli katılım 
hükümetimizin konuya verdiği değerin en önemli gös-
tergesidir. Çocuklarımız bize yüce Allah’ımızın emaneti-
dir. Onlara kıymak cana kıymakla aynıdır. Çocuklarımızı 
her türlü istismardan korumak önce insanlığımızı, sonra 
geleceğimizi korumaktır. 

İşte Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde çocuk 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çocuk işçiliği hayat hırsızlığıdır. Küçücük 
hayatların, büyük geleceklerin, küçücük bedenlerden çalınmasıdır. Çocuk işçiliğini 
önlemenin yapısal çözümü elbette öncelikle eğitime önem vermektir” diye konuştu.

TOBB ULUSAL

“Çocuk işçiliğini önlemenin 
yapısal çözümü eğitimdir”

istismarına en ağır cezanın verileceğini ifade etti. Bu 
açıklamanın altına TOBB olarak imza atıyoruz” dedi. 

“Çocuklara kıyanlara en ağır ceza verilsin”
Çocuklara kıyan canilerin en ağır şekilde cezalan-

dırılmasını isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, çocuk 
işçiliğinin de başka bir istismar alanı olduğunu söyledi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Çalışmak 
zorunda kalan çocuklar okula gitmiyorlar. Ayakta kalmak 
için temel eğitim alamıyorlar. Geleceklerini kaybediyor-
lar. Zihinsel bedensel gelişimleri olumsuz etkileniyor. 
Adeta yok oluyorlar. Çocuk işçiliği hayat hırsızlığıdır. 
Küçücük hayatların, büyük geleceklerin, küçücük be-
denlerden çalınmasıdır. Çocuk işçiliğini önlemenin ya-
pısal çözümü elbette öncelikle eğitime önem vermektir. 
2018 yılı bütçesinde en büyük payın eğitime ayrıldığını 
memnuniyetle görüyoruz. Ülkemizin geleceğini inşa 
etme noktasında bu yaklaşım çok önemli bir vizyonun 
göstergesi. Elbette bu rakam ekonomideki büyümeye 
paralel olarak daha da yukarı gidecektir. Sorunun en 
önemli kaynaklarından biri de ebeveyn işsizliğidir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2017 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Kamu, özel 
sektör ve sivil 

toplumun çocuk 
işçiliğine karşı tek 
yürek olması çok 

kıymetli” dedi.



yılında istihdam seferberliği başlattık. Türk 
özel sektörü olarak tarihi bir başarı sağla-
dık. 1.5 milyon kişiye iş imkânı sağladık. 
Böylece çocuk işçiliğinin en önemli se-
beplerinden biri olan işsizlik sorununun 
çözümüne önemli bir katkı yaptık. Allah’ın 
izniyle yapmaya devam da edeceğiz. Bakı-
nız 2012 yılından beri ülkemizde bulunan 
Suriyeli sayısı bugün 3.5 milyonu geçmiş 
durumda. Bunların yaklaşık 1 milyon 200 
bini 5-18 yaş grubundaki çocuklardan olu-
şuyor. Türk milleti sadece kendi çocukları-
na değil bölgesindeki tüm çocuklara sahip 
çıkıyor. Bu topraklar sevginin topraklarıdır. 
Çocuk sevgi ile büyür. Sevgi olmazsa ço-
cuklarımızın en başta ruhu yıpranır”.

 
“Türkiye, model ülke 
olarak gösterildi”

Türkiye’nin, yaptığı yasal ve ikincil 
mevzuat düzenlemeleri ve yürüttüğü fa-
aliyetler sonucunda çocuk işçiliği ile mü-
cadele konusunda çok önemli mesafeler 
kat ettiğini bildiren TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, çalışan çocuk sayısının 2006 yı-
lında en az seviyeye indirildiğini hatırlattı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, 2006 
yılında ILO tarafından çocuk işçiliği ile mü-
cadelede dünyada model ülke olarak gös-
terilmiştir. Bu başarıyı birlikte yapacağımız 
çalışmalarla daha yukarılara taşıyacağız. 
Kamu, özel sektör ve sivil toplumun çocuk 
işçiliğine karşı tek yürek olması çok kıymet-
li. Türkiye bir ve beraber olduğu sürece 
aşamayacağı sorun yoktur. İnanıyorum 
ki bu birliktelik sayesinde çocuk işçiliğini 
önleme noktasında daha büyük ilerleme-
ler kaydedeceğiz. Biz sivil toplum olarak 
üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Erdoğan da toplantıda 
yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda 
gerçekleştirilen etkinliğin, hükümetin ço-
cuk işçiliğiyle mücadele kararlılığının bir 
ürünü olduğunu vurguladı.

Bu yılın "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Emine 
Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah'ın bize emanet olarak verdiği ço-
cuklar bir iş gücü değildir, beşeri sermaye 
hiç değildir. Çocuk, işlenmeyi bekleyen 
bir mücevherdir, tertemiz, bembeyaz bir 
sayfadır. Çocuğun yeri ne sokak ne tarla ne 

fabrikadır. Çocuğun yeri okuldur. Çocuğun 
eline ne boya sandığı ne kâğıt mendil ne 
tartı yakışır, çocuğun eline en çok kalem, 
defter, kitap yakışır. Çocukluğunda iyi eği-
tim almayan, şefkatten, sevgiden uzak ka-
lan bireyler, gelecekte çeşitli sorunların da 
kaynağıdır. Küçücük yaşta tarlada, sokakta 
çalışmak zorunda kalan çocuklar tüm top-
lumu ilgilendiren bir ayıptır."

“2003’te ‘Haydi Kızlar Okula’ dedik”
Çocuklarla ilgili sorunların eğitimle 

çözülebileceğine dikkati çeken Erdoğan, 
bu kapsamda 2003'te "Haydi Kızlar Okula" 
dediklerini ve çok güzel sonuçlar elde 
ettiklerini söyledi.

Çocuk işçiliğinin panzehrinin erken 
yaşta okul ve eğitim olduğunu aktaran 
Erdoğan, çocuğun bir mücevher oldu-
ğunu ve bu mücevher nasıl işlenirse ona 
göre bir mücevherin ortaya çıkacağını 
vurguladı.

Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "Önce bataklığı kurutmalı, eği-
tim imkânları ve kalitesini daha da artırma-
lıyız. Mevsimlik tarım işlerinde çocukların 
çalışmasının çözümü, aileleri bilinçlen-
dirmek ve eğitime ulaşım imkânını artır-
maktır. Bakanlıklarımızın bu ortak iş birliği 
ülkemizdeki çocuk işçilik oranını yüzde 
2'nin altına düşürmek amaçlıdır. 1994'teki 
yüzde 15'lik oranı, 2000'li yıllarda yüzde 
5'lere düşüren bir siyasi irade inanıyorum 
ki bunu da başaracak, hatta sıfırlayacaktır."

“Dünya ölçeğinde örnek 
bir çalışma sergiledik”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise 11. Kal-
kınma Planı çalışmaları kapsamında "Ço-
cuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu'nu 
oluşturduklarını ve çocuk işçiliğini önemli 
bir başlık olarak ele aldıklarını belirtti. El-
van, dünya ölçeğinde örnek bir çalışma 
sergilendiğini söyledi.

Bakanlığının bu alanda yaptığı çalış-
malara dikkat çeken Bakan Elvan, "11. Kal-
kınma Planı çalışmalarımızda da 'Çocuk ve 
Gençlik Özel İhtisas Komisyonu'nu oluş-
turduk ve çocuk işçiliğini önemli bir başlık 
olarak ele aldık" diye konuştu.

Bakan Elvan, Bakanlığının, yatırım prog-
ramı aracılığıyla uygun projelere kaynak 
tahsis ettiğini belirterek, "2010-2013 yılları 
arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığımızın yürüttüğü 'Mevsimlik Gezici 
Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayat-
larının İyileştirilme Projesi'yle (METİP) yak-
laşık 100 milyon lira harcama yapılmış ve 
328 bin kişiye ulaşılmıştır. 

Bu projenin ikinci etabı da yatırım 
programına konuldu. Belediyeler ve sivil 
toplum kuruluşlarının hazırladıkları proje-
ler valiliklerin onayıyla destekleniyor. İlave 
ödenek istenmesi halinde bu ödeneği ve-
rebileceğiz. Tüm bu projelerin, mevsimlik 
gezici, geçici tarım işlerinde çalışan ailele-
rin ve özellikle çocukların yaşam kalitesini 
artırmasını bekliyoruz" değerlendirmesin-
de bulundu.
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N ükleer Sektörde Kalite Yönetim Sistemi, Stan-
dartlar ve Nükleer Güvenlik Kültürü” konulu 
seminer TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. 

Türk firmalarının Sinop ve diğer nükleer santral pro-
jelerinde kullanılan ürün standartları, tedarikçilerde 
aranan özellikler ve nükleer sektörde bütünleşik kalite 
yönetimi konusunda Japon uzmanların bilgilendirmede 
bulunduğu seminerin açılışında konuşan TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, nükleer teknolojinin 
yeni bir teknoloji olmadığına vurgu yaptı. Yavuz, “Ancak 
her geçen gün geliştirilmeye muhtaç, sonu olmayan 
bir teknoloji. Günümüzde 31 ülkedeki 450 adet nükleer 
reaktör dünya elektrik enerjisi talebinin %11’ini karşı-
lamaktadır. Buna ilave olarak 15 ülkede 60 reaktör ise 
halen inşaat halindedir. Başta Çin, Rusya ve Hindistan 
olmak üzere pek çok ülke önümüzdeki 15 yıllık süreçte 
nükleer kapasiteyi artırmayı planlamaktadır. Biz ülke 
olarak bu konuda geç kaldık” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, “Yerli firmalarımızın nükleer projelerde 
daha fazla tedarikçi olmasını istiyorsak, bu hassas sektördeki süreç ve gereklilikler 
konusunda çok iyi bilgilendirmeliyiz” diye konuştu.

TOBB ULUSAL

“Yerli firmalar, nükleer 
projelerde tedarikçi olmalı”

"İlk yatırımda maliyet yüksek oluyor"
Türkiye’de nükleer santral kurulmasına yönelik ilk 

çalışmaların 1960’lı yıllarda başladığını ifade eden Faik 
Yavuz, ancak birçok nedenle nükleer santral inşasına yö-
nelik ihale girişimlerinden sonuç alınamadığını hatırlattı. 
Bu kaybedilen zamanı telafi etmekte kararlı olduklarının 
altını çizen Faik Yavuz şöyle konuştu: “12 Mayıs 2010 
tarihinde Rusya Federasyonu ile imzalanan hükümetler 
arası anlaşma kapsamında, Mersin-Akkuyu sahasında, her 
biri 1200 Megavat gücünde 4 adet reaktör kurulması için 
çalışmalar yürütülmektedir.  

İkinci nükleer santral için 3 Mayıs 2013 tarihinde Japon-
ya ile hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır. Japonya ile 
yapılan anlaşma uyarınca Sinop-İnceburun sahasında, yine 
dört adet Fransız-Japon ortak tasarımı reaktör kurulması 
planlanmaktadır. Akkuyu ve Sinop projelerine ilaveten, 
üçüncü bir nükleer santralin inşaatına başlanabilmesi ama-
cıyla yer seçim çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Günümüzde 
31 ülkedeki 450 

adet nükleer 
reaktör dünya 

elektrik enerjisi 
talebinin %11’ini 

karşılıyor.



tarafından sürdürülmektedir.
Nükleer santraller, yüksek ilk yatırım 

maliyetlerine rağmen düşük işletme gider-
leri ve uzun ömürleri ile elektrik üretiminde 
öne çıkmaktadır. Ama bundan daha önem-
lisi, sahip olduğu yüksek teknoloji ile ülke-
lerin bilimsel çalışmaları ve endüstrilerine 
de önemli katkılar sunmaktadır. Dört adet 
reaktör kurulmasının ilk yatırım maliyeti 
yaklaşık 20 milyar dolarıdır. 

"Yerli sanayiye 
dinamizm kazandıracak"

Yani ülkemizde atılmakta olan adımlar 
toplam 60 milyar dolarlık bir yatırıma te-
kabul etmektedir. Bu sebeple, sanayicileri-
mizin öncelikle ülkemizdeki projelerde yer 
alarak tecrübe kazanmaları büyük önem 
taşımaktadır. Ülkemizde kazanılan tecrü-
be, uzun vadede dünyadaki diğer nükleer 
santral projelerinde de Türk şirketlerinin te-
darikçi olabilmelerine zemin hazırlayacaktır. 
Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan nükleer 
santraller; inşaat, elektrik-elektronik ve ma-
kine imalat sanayi gibi pek çok sektördeki 
yerli sanayiye dinamizm kazandıracaktır. 

Yani ülkemizdeki nükleer santraller sa-
dece enerji üretmeyecek. Ülkemizin sanayi 
çeşitlenmesinden-teknoloji transferine, 
malzeme üretiminden-istihdama kadar 
ekonominin her alanına ivme kazandıra-
caktır. Ulusal kalkınma hamlesinin itici gücü 
olarak nükleer sektör, Türkiye’yi cari açıktan 
kurtarabilecek önemli bir etken olacaktır”.

Nükleer sektörün; havacılık, uzay ve sa-
vunma sanayi gibi hassas endüstri kolları 
içerisinde olduğu için güvenlik ve kalite ge-
reksinimi en üst seviyede hissettiğini açıkla-
yan Yavuz, bu nedenle, buradaki teknolojik 
dönüşümden faydalanmanın sabırlı ve uzun 
vadeli bir planlama gerektirdiğini bildirdi. 

Dünyadaki başarılı ülke tecrübelerin-
den yararlanmanın önemine işaret eden 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, 
“Biz TOBB olarak bu kapsamda büyük çaba 
sarf ediyoruz. İşte bugün ve yarın burada 
yapılacak toplantı ve sunumların temel 
amacı da budur. Yerli firmalarımızın nükle-
er projelerde daha fazla tedarikçi olmasını 
istiyorsak, bu hassas sektördeki süreç ve 
gereklilikler konusunda çok iyi bilgilendir-
meliyiz” diye konuştu. 

"İlgili merkezlere 
ziyaretler gerçekleştirdik"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nu-
rettin Özdebir ise ASO koordinatörlüğünde 
kurulması planlanan İleri Teknoloji ve Nük-
leer Eğitim Merkezi Projesi kapsamında 
dünyadaki iyi uygulama örneklerini titiz 
bir şekilde incelediklerini ve sektörde öncü 
birçok ülkede ilgili merkezlere ziyaretler 
gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

Özdebir, "Stratejimiz, mevcut yerli sa-
nayi alt yapısını nükleer sektör için verimli 
kılmak ve mükerrer yatırımları önlemek, 
benzer faaliyet yürüten firmaların ortak 
çalışmaları ile sinerji yaratmak olacaktır. 

Böylelikle Türk sanayisi nükleer sektörde 
rekabet gücü kazanacak ve yakın çevre-
mizde planlanan nükleer santral projele-
rinde de uluslararası avantaj kazanacaktır. 
Hedefimiz Türkiye'de kurulması planlanan 
nükleer santral projelerinin ve bu proje-
lerin alt yapılarının mümkün olduğunca 
yerelleştirilmesidir. Nükleer endüstriye özel 
malzeme ve imalat teknolojilerinin küme-
lenme birlikteliği üyelerince geliştirilmesi 
ile teknoloji edinimi, tasarım ve imalat ka-
biliyeti kazanımı sağlanacaktır. Ülkemizde 
oluşturulacak bu tecrübe, uzun vadede 
dünyadaki diğer nükleer santral projelerin-
de de Türk sanayisinin tedarikçi olmasına 
zemin hazırlayacaktır" ifadelerini kullandı. 

Seminerde Japonya Büyükelçiliği Ekono-
mik İlişkiler Müsteşarı Taich Noda da yer aldı.
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