TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“ATO’nun
çalışmaları sonucu
Ankara, Türkiye
genelinde 2017’de
istihdamı en fazla
artıran üçüncü il
oldu” dedi.

“ATO, Ankara’da piyasanın
çarklarının dönmesini sağladı”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret
Odası'nın yaklaşık 3 bin 500 üyesine toplam 376 milyon lira kredi kullandırarak
Ankara’da piyasanın çarklarının dönmesini sağladığını ifade etti.

T
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO)
Şubat ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım’ın toplantıya katılarak şeref
verdiğini belirtti, “En büyük 10 ekonomiden biri olmayı
hedefleyen ülkemiz; icracı, reformcu ve işinin ehli bir
Başbakana sahip. Laf değil, iş üreten, bizlere de moral ve
cesaret veren bir Başbakanımızın olması, bu dönemde
bizler açısından büyük bir şans. Sağolsun, istişareye
verdiği önemi de her defasında gösterdi” dedi.
Hükümetin iş ve yatırım ortamını iyileştirecek pek
çok adım attığını ve atmaya devam ettiğini anımsatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İstihdamda tarihi teşvikler hayata geçirildi. Finansmanda, KOSGEB ve KGF
üzerinden yine tarihi destekler başlatıldı. Geçen sene,
çeşitli sektörlerde cesurca uygulanan vergi indirimleri,
ekonomide çarkların dönmesini sağladı. Tüm bu icraatların, rakamlara da yansıdığını gördük. İlk dokuz ay
itibarıyla, yüzde 7.4 gibi, dünyada benzerine az rastlanan bir ekonomik büyüme elde ettik. Bize bu vizyonu
ve başarıyı kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanımıza, iş dünyamız adına teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
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İstihdamda büyük başarı
Ankara Ticaret Odası’nın ekonomiyi büyütecek her
adımda, hep en ön safta yer aldığını vurgulayan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Elini taşın altına
sokmaktan çekinmedi. Ankaralı tüccar ve girişimcilerin
asli temsil mekanizması olma sorumluluğunu, hakkıyla
yerine getirdi. ATO’nun çalışmaları sonucu Ankara, Türkiye
genelinde, 2017’de istihdamı en fazla artıran üçüncü il
oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizin katılımınızla gerçekleşen, istihdam ödül töreninde ATO, bu başarısından
dolayı ödüle layık görüldü. Odamız, benzer bir başarıyı
finansmanda da gösterdi”.
Geçen yıl bankaların kredi vermekte nazlanmasından
dolayı, bu sıkıntıyı aşmak üzere TOBB ile Oda ve Borsalar
olarak, TOBB Nefes Kredisi’ni devreye soktuklarını anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hem TOBB, hem Oda
ve Borsalar, 81 ilde bir araya geldik, tüm kaynaklarımızı
topladık. Yüzde 9.90 faizle, ticari kredi verilmesini sağladık.
Bugüne kadar uygulanmış, en düşük faizi uygulattık. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘finansmanda inovasyon
yaptınız’ diyerek, camiamızın farkını göstermiş oldu” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası’nın
burada da farkını gösterdiğini, tüm iller ile Oda ve Borsalar

arasında, birinci olduğunu söyledi. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATO’nun yaklaşık
3 bin 500 üyesine toplam 376 milyon lira
kredi kullandırarak, Ankara’da piyasanın
çarklarının dönmesini sağladığını ifade etti.
90 milyar lira yatırım
Başbakan Binali Yıldırım da "Ankara'ya,
baş şehrimize 15 yılda yaptığımız yatırım tutarı 90 milyar lira. Helali hoş olsun. Başka Ankara
yok, Türkiye'nin baş şehri..." dedi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran'ın, 14 aydır görevde olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Başkan, maşallah
14 aydır görevde, kocaman bir kitap yapmış, hizmetlerini oraya yazmış. Yetmedi,
ondan kalın üç kiloluk bir de dosya hazırlamış. Onu da bize teslim etti. Hızlı girdi,
Allah gayretini artırsın. Şahsına ve bütün
arkadaşlara, ülkemiz ve Ankaramız için
yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür
ediyorum" diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, sorunları çözme-

nin yolunun konuşmak, bir araya gelmek
olduğunu belirterek "Bizim oralarda bir
laf vardır, 'Utanma pazar, dostluğu bozar.'

Her şeyi konuşacaksınız, görüşeceksiniz,
dolayısıyla her zaman birbirimizin yüzüne
bakıyoruz" diye konuştu.

“Gücümüz birbirimize sımsıkı kenetlenmiş olmamızdan geliyor”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Oda ve Borsa Genel Sekreterleri Bilgilendirme Semineri, TOBB İkiz
Kuleler’de gerçekleştirildi.
İki gün süren seminerin kapanış oturumunda genel sekreterlere hitap eden
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il
ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa camiası olarak tek bir aile olduklarını vurgulayarak,
“Türkiye’nin her kesiminden, her sektöründen şirketleri, girişimcileri temsil eden,
tek meslek örgütüyüz. Gücümüz de birli-

ğimizden, birbirimize sımsıkı kenetlenmiş
olmamızdan geliyor. Birliğimiz, gücümüz
ve etkinliğimiz, bu camianın farkıdır. Başka
kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özellik budur” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, camia olarak büyük işler ve hizmetler yaptıklarını,
tüm bunların arkasındaki asıl kişilerin genel sekreterler olduğunu belirterek, “Sizler
başarılı işler yaptığınızda, biz de başarılı
oluyoruz. Böylece hepimizin gücü ve itibarı da artıyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB
olarak kendilerine düşen görevin, genel
sekreterleri en iyi şekilde hazırlamak ve
bilgi ile donatmak olduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Oda ve Borsaların
verdiği hizmetler ve yaptığı faaliyetler ile
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da
örnek alınır hale geldiğini, tüm bu çevre
coğrafyanın rol modeli ve ilham kaynağı
olduğunu anlatarak, genel sekreterlerle
gurur duyduğunu, başarılı çalışmalarının
devamını dilediğini söyledi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Fert başına düşen
milli gelirin 10 bin
dolardan, 25 bin
dolara çıkmasını
istiyoruz” dedi.

“Türkiye, 2019’da yerli ve milli
otomobilin prototipini üretecek"
Ereğli Ekonomisinin Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Beş babayiğidi çıkardık. Türkiye, inşallah 2019’da yerli
ve mili otomobilin prototipini üretecek" diye konuştu.

E

reğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ereğli
Ekonomisinin Yıldızları Ödül Töreni yapıldı. Törene
katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ereğli
Ticaret ve Sanayi Odası’nın beş yıldızlı bir Oda olduğunu,
Berlin ve Londra gibi şehirlerdeki odalar ile aynı standartta hizmet verdiğini söyledi.
Ereğli TSO’nun Zonguldak’taki diğer Odalarla birlikte Teknopark’ın ortağı olduğunu anımsatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eskiden Oda belgesi almak için
Odaya gelmek mecburiyetindeydin, şimdi artık bu bitti.
Gece 12’de ihaleye gireceksin, Oda sicil kaydın lazım.
Evinde, yatağında bilgisayarından sisteme girip belgeni
alabiliyorsun. Artık ‘Odaya geleceğim, vakit kaybedeceğim, masraf edeceğim’ yok. Üyeye artık yatağında
hizmet var” diye konuştu.
Şirket kurmanın artık sadece bir saat sürdüğünü
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şirket kurmak
bizde büyük bir meseleydi. Bundan sonra şirket kurmak
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istiyorsan aylar, haftalar değil bir saat içinde bir imza ile
bütün işlemleri yapıp odadan çıktıktan sonra da faturanı
kesebilir hale geldin. Fedâkarlık yaptık. Bugün şirket kuruluşunda eskiden maliyetiniz 2 bin 250 lira iken, şimdi 650
liraya düştü. Dörtte bir oranında indirim sağlandı. Bizler
tasarruflarımızla bunları sağladık. Bu kapsamda bütün
Oda ve Borsa başkanlarıma Türkiye’de bu sisteme geçtikleri için teşekkür ederim. Sertan kardeşim de göreve
geldiğinden itibaren hızlı başladı. Aynı Yaşar Tetiker gibi
aynı şekilde Sertan kardeşim de yönetimiyle beraber meselelere sahip çıkma noktasında her türlü meseleyi bize
anlatıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.
Asgari ücret desteği devam edecek
Devletin 100 liralık asgari ücret desteğinin bu yıl da
devam edeceğini anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
bir önemli işi daha yaptıklarını belirterek, “İş mahkemesine gitmeden önce arabuluculuk müessesesine gidersin.

Bir de orada hakem olur, sizi uzlaştırmaya
çalışır. Bu modern Batı’nın tamamında var.
Bizde de olsun dedik. Ocak-Şubat rakamlarını veriyorum. Arabulucu müessesesi
1 Ocak’tan itibaren devreye girdi. 10 bin
dava gitmiş, 7 bininde uzlaşma sağlanmış,
3 bininde uzlaşma sağlanamamış, onlar da
mahkemeye gidiyorlar. 2017’de bir devrim daha yaptık. Fikir yine bizden çıktı. Her
platformda çeklerin karşılıksız çıkmasından
şikayet ediyorduk. Gittik hükümetimize
anlattık. Bankalar kredi verirken geçmişi
her şeyi görüyor. Karekod çıktı, karşılıksız
çek oranı yüzde 19'a düştü. Zonguldak’ta
karşılıksız çekler yüzde 47’ye düşmüş. Zonguldaklı bir iş adamının başarısını gidin
anlatın” şeklinde konuştu.
“Yaşar Tetiker ile 30 yıllık
dostluğumuz vardı”
Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK’ya muzafferiyetler ve şehitlere de
rahmet dileyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hayatını kaybeden Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker’i de andı. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit
olan kahraman askerlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Allah ordumuzu da muzaffer etsin. Karadeniz Ereğli güçlü çeliği,
Osmanlı çileği, asırlık çınarlarıyla geleceğin
şehrinde sizlerle birlikte olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum.
Aslında buraya 2017 Eylül’de gelecektik. Rahatsızlığımdan dolayı programı
ertelemek zorunda kalmıştık. O gün, bugün rahmetli olan Yaşar Tetiker bizden
söz almıştı. Biz de O’na verdiğimiz söz
dolayısıyla bu ödül törenine geldik. Yaşar
Tetiker’e verdiğimiz sözü yerine getirelim
diye. Özellikle bir şeyi ifade etmek istiyorum. Yaşar Tetiker ile 30 yıllık dostluğumuz
vardı. O zaman ben bir delegeydim. Hepiniz biliyorsunuz Yaşar Tetiker mertti. Haklı
olduğunda sözü hiç kimseden çekinmez,
kavga etmeden işi söylerdi. Hep beraber
onun ruhuna Fatiha okuyalım.
Yaşar Tetiker Konferans Salonu'nun da
açılışını yapacağız. Bu makamlar mevkiler
gelip geçici. Allah her kuluna da nasip
etmez, her kuluna da nasip etsin. İyi iş
yapıldığı zaman arkanızdan hayırla yad
ediliyorsunuz. Sonuçta ölüm var. Göz açtık
kapadık, ömür bitiyor. Onun için kırmaya
dökmeye gerek yok. Birbirimizi sevelim.

Allah birbirinizi sevin diyor. Mükemmel
insan olabilmenin önemi de odur. Birbirimizi sevelim. İki farklı görüşten milletvekillerimiz buradalar. Bu aslında Türkiye’nin
özlediği tablo, bu tablo da Zonguldak’ta
var. Buradan Zonguldak kazanır, Karadeniz
Ereğli kazanır, Alaplı kazanır. Allah hepsinden de razı olsun.

aslında ne yakışıyor. Yeni bir liman istiyorlar. Ulaştırma Bakanımızla görüştük, iş
bundan sonraki kamu kurumlarına kaldı.
Onları da inşallah açacağız. İsteyen Ereğli
demir çeliğin limanından, isteyen tersaneler bölgesinden limanı kullanabilir.
O zaman daha rahat ihracat ve ithalat
yapılabilir hale gelinecek.

"Batı Karadeniz’in itici
gücü Karadeniz Ereğli’dir"
Batı Karadeniz’in itici gücü Karadeniz
Ereğli’dir. Hem tarım var, hem sanayi hem
de turizm var. Demirçelik sanayi burada,
tersanecilik burada, balıkçılık burada, Osmanlı çileği burada. Zonguldak 2018’e nasıl
başladı. Devletin resmi rakamları. Türkiye’de
açılan şirket sayısı 2017-2018 mukayesesi
yaptığımız zaman yüzde 35 artmış. İhracat
Zonguldak’ta yüzde 116 artmış. Bu 2018’e
girişiniz. Daha sene sonu gelmedi. Bugün
Türkiye’nin en büyük bin şirketi arasında 4
tane Ereğlili şirket var.
Zonguldak’ta tahsil edilen vergi gelirlerinin yüzde 53’ünü, kurumlar vergisinin
yüzde 90’ınını Karadeniz Ereğli ödüyor.
Ülkenin çelik ihtiyacının yüzde 43’ünü tek
başına Karadeniz Ereğli karşılıyor. Ereğli
parlayan yıldız. Böyle başarılı bir Ereğli’ye

"Yeni teşvik sistemine
geçme talebi var"
Ereğli’nin en büyük talebi, aslında Zonguldak’ın en büyük talebi yeni bir teşvik
sistemine geçilmesidir. Düzce ile mukayese
ettiğimiz zaman farklılıklar var. Aslında bunun bir çalışmasın yapıyoruz. Artık il merkezli teşvik yerine ilçe bazlı teşvike geçilmesi
lazım. Devletimiz de aslında bunu prensip
olarak kabullenmiş durumda. Yalnız verilerde
biraz eksiklik var, biz de TOBB olarak her türlü
katkı ve desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ereğli’nin eksiği üniversite. Ereğli’ye üniversite
yakışmaz mı? İskenderun’un, Bandırma’nın
varken niye Ereğli’nin olmasın”.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törenden
sonra Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, hayatını kaybeden eski başkan
Yaşar Tetiker'in isminin verildiği konferans
salonunun açılışını gerçekleştirdi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
asgari ücret
konusunda
Hükümetin destek
verdiğini belirtti.

“Ekonominin ayakta kalması
için herkes mücadele etmeli”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Alaplı Ekonomisine Değer Katanlar Ödül
Töreni'nde ekonominin ayakta kalması için mücadele etmeleri gerektiğini söyleyerek
herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Alaplı Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından düzenlenen “Alaplı Ekonomisi-

ne Değer Katanlar Ödül Töreni”ne katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada "İnşallah 15 Mart'tan sonra sayın Başbakanımızla
beraber TOBB Nefes Kredisi'nin ikincisini başlatacağız.
Yine düşük faizli, mevduat faizinin altında üyelerimizi
kredi imkânına kavuşturacağız" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonominin ayakta kalması için mücadele etmeleri gerektiğini de söyledi. Herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu kapsamda
yine söylüyorum zaman zaman bilgide noksanlık var.
Kredi Garanti Fonu'na müracaat etmenize gerek yok.
Banka üzerinden direkt otomatik işiniz çözümleniyor"
şeklinde konuştu.
“Asgari ücrette Hükümet destek verdi"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, asgari ücret konusunda
Hükümetin destek verdiğini anımsatarak şunları kaydetti:
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"Bir adam istihdam etmeye kalktığımız zaman, istihdam üzerindeki vergi yüklerinde
dünya şampiyonuyuz. 'Bize bunu kaldırın'
dedik. 2017 yılı sonu itibariyle şu anda bir
dünya rekoru kırdık. Bütün Batı Avrupa'daki
ülkelerin yapmış olduğu yeni istihdam kadar, Türkiye'de istihdam sağlanıyor. Bizim
üzerimizdeki yükleri kaldırdılar, biz de bunu
sağladık. Bu yıl itibariyle her çalıştırdığınız,
yeni işe aldığınız kardeş başına bin 600 lira
net asgari ücret ödeyeceksiniz. Üzerinizde
olan 800 liralık vergi yükünü devlet üstlenmiş durumda. Bu üç yıla kadar da gidecek.
En çok şikayetimiz neydi? Adam alıyoruz,
adamın üzerindeki vergi yükü 800 lira. Düşünebiliyor musunuz? Yüzde 50'si. Dünyada
böyle bir şey yok. Bir taraftan da ‘İşsizliği
çözelim' diyoruz. İnşallah bu yıl da bundan
istifade edelim. Artı geçen sene asgari ücret
çok artmıştı. Asgari ücret noktasında destek
istemiştik. Onu da verdiler. Tekrar devam
ediyor. İlave çalıştırdığımız her kişi başına
asgari ücretin 100 lirası kadar da devlet
ilave destek veriyor".
“İş yapma kolaylığı
yatırımcı için önemli”
TRT yükünün üzerlerinden kalktığını
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "TRT'yi
biz finanse ediyorduk, sanayiciler olarak.
OSB'lerde emlak vergisini sıfırladık. Belediye
başkanlarımız bundan şikayetçiler. Ama
başka türlü de sanayicilerimizin rekabet
edebilme şansı yok. Damga vergisi dünyada kalkmıştı. Sağ olsun onu da kaldırdılar.
Türkiye'de toplam sanayicimizin üzerinden
yıllık bir milyar liralık yük kalktı" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş yapma kolaylığı endeksinin yerli ve yabancı
yatırımcı için önemli olduğuna dikkat
çekerek şöyle devam etti: "Türkiye kendine yakışmayacak bir yerde. Şu anda 60.
sıradayız. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisindeyiz ama iş yapma kolaylığı
endeksinde 60. sıradayız. İş dünyası olarak
ne kadar zorluk çektiğimizin en güzel göstergesi. Niye insanlar girişimci olmak istemiyor? İş yaparken bir sürü engel vardı.
Hükümetimize gittik. İnşallah hedefimiz
iki sene içinde Türkiye iş yapma kolaylığı
endeksinde, ilk 20 ülke arasına girmek.
'Şirket kurup, iş yapacağız' diye kapı kapı
dolaşıyorduk. İş bitti artık. Tek kapı, gel bir
saat sonra şirketini kur. İcra iflas mevzuatı,
bu devrim niteliğinde".

"Oda Başkanlıkları gönüllülük
esasına göre yapılıyor"

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’yi makamlarında ziyaret etti.
Kaymakam Yasin Öztürk’ü ziyaretinde açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, ticaret odalarının seçimlerinin yaklaştığını ve bunun bir hizmet
yarışı olduğunu söyledi. Oda başkanlıklarının maddiyatı gözetmeden tamamen
hizmete dayalı gönüllük esasına göre
yapıldığına dikkat çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, "Odalarımızda Allah nasip
ederse Nisan ayında seçimler gözükmekte. Demokratik seçimde üyelerimiz birbirleriyle yarışacaklar. İş bittikten sonra birlik
ve beraberlik içinde kendi iline, ilçesine
hizmet etmek için yarışacaklar. Buralarda
maddi bir şey yok. Tam tersine cebinizden
harcarsınız. Evinizden, işinizden fedakarlık
edersiniz" dedi.
Akçakoca'nın dinamik bir yönetime
sahip olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazım kardeşim
de çalışıyor. Akçakoca'nın ekonomisi için

gece gündüz Meclisiyle, yönetimiyle çalışıyor. Tabii bu da Akçakoca için büyük
bir avantaj. Genç ve dinamik kaymakamınızın olması, Belediye Başkanı Cüneyt
Yemenici'nin de Odamızın içerisinden
çıkması büyük bir avantaj. Sağ olsun
bakanımız Düzce'ye sahip çıkıyor. OSB
için iş bitti. İnşallah sanayi ile beraber
alt yapısıyla, fındığıyla, deniziyle Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olacak.
Akçakocalılar olarak şanslısınız".
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’yi makamında ziyaret etti.
TOBB Başkanı, burada yaptığı açıklamada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü’ye teşekkür ettiğini belirterek,
“Sayın Bakanımız Faruk Özlü’nün desteği
ile Akçakoca ilçemize Organize Sanayi
Bölgesi ve üniversite kazandırıldı. Bakanımızın katkısı çok büyük. Belediye Başkanımızı da tebrik ediyoruz. Ankara’da
çalışmalarını duyuyoruz. Başkan ve TSO
Başkanımız gece gündüz çalışıyorlar.
Organize sanayi bölgesi sözü verilmişti
gerçekleştirildi. Fakülte sözünü vermişlerdi, sözleri yerine getirdiler. Kendilerini
tebrik ediyoruz’’ diye konuştu.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Şirket
kuruluşlarında
Odalar artık Tek
Durak Ofis haline
geldi” dedi.

“Gençlerimizi ve kadınlarımızı
girişimciliğe teşvik etmeliyiz”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugün hedefimiz Japonya ve Almanya gibi
olmaksa onlarınki kadar girişimcimiz olması lazım. Bu yüzden gençlerimizi ve
kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu Ticaret ve Sanayi
Odası’nda düzenlenen İstişare Toplantısı’na katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Safranbolu’nun, UNESCO
Dünya Kültür Mirası listesinde olan bir şehir olduğunu
anımsatarak, “Dünyada en iyi korunan 20 kent arasında Safranbolu var. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıktığınız ve
dünya çapında başarı sağladığınız için sizleri kutluyorum.
Türkiye’nin ilk cam seyir terası da burada yapıldı. Safran
ve Safranbolu Lokumu meşhur. Hem de coğrafi işaretli.
Değerlerinize sahip çıktığınız için tebrik ediyorum” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, safranın altın kadar değerli
olduğunu, gramla satıldığını da söyledi. Safranbolu ve
Karabük ekonomisi hakkında bilgiler veren TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Safranbolu ve Karabük’te 2017’de 2016’ya
göre açılan şirket sayısı yüzde 11, istihdam yüzde 15 artmış.
Bu demek ki burada umut var. Safranbolu ve Karabük, iki
göstergede de Türkiye ortalamasının üzerinde” dedi.
“Kız çocuklarınızı işinize dahil edin”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Safranbolu TSO’nun
Safranbolu ekonomisinin gelişmesi ve zenginleşmesi
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için çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak şöyle devam
etti: “Odamızın yönetiminde bir kadın girişimcimiz var.
Bundan dolayı da ayrıca kutluyorum. Türkiye zenginleşecekse girişimci sayımızı artırmamız lazım. Sizden ricam kız
çocuklarınızı işinize dahil edin. Bugün hedefimiz Japonya
ve Almanya gibi olmaksa onlarınki kadar girişimcimiz
olması lazım. Bu yüzden gençlerimizi ve kadınlarımızı
girişimciliğe teşvik etmemiz gerekiyor”.
Son dönemde Odalar ile birlikte hayata geçirdikleri iki
yeniliği anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu talepler
Odalarımızdan geldi. Oda ile ilgili kayıt almak için her
üyenin Odaya gelmesi gerekiyordu. Dijital dönüşüme
geçtik. Artık evinden, işinden ihtiyaç duyduğun belgeyi
alabileceksin, Oda’ya gelmene gerek kalmadan. Odalar,
artık online Oda.
'Girişimci sayımızı artırmamız için şirket kuruluşunu
kolaylaştırmamız lazım' dedik. Şirket kuruluşlarında Odalar artık Tek Durak Ofis haline geldi. Tüm kuruluş işlemleri
Odalarımızda gerçekleşecek. Bir saat içinde şirket kurabiliyorsunuz. Önceden yedi olan işlem sayısını bire düşürdük.
Önceden 2 bin 250 TL olan masrafı 650 TL’ye düşürdük.
Üyeye hizmet işte böyle olur” ifadelerini kullandı.

Safranbolu TSO’nun Safranbolu’nun
gelişmesi ve zenginleşmesi için elini taşın
altına koyduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ben buna bizzat Ankara’da şahidim. Başkanından yönetimine,
meclisinden genel sekreterine, akademik
danışmanından tüm çalışanlarına kadar,
hepsinden Allah razı olsun” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni hizmet binası için yardım talebine olumlu
yanıt vererek, TOBB olarak yardımda bulunacaklarını söyledi.
TOBB Başkanı, 2017 yılında üyelerinin
finansman sorununu çözmek için TOBB Nefes Kredisi, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu

(KGF) ile Türkiye’de toplamda 681 bin firmaya yardımcı olduklarını da hatırlattı. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, üyelerinden KGF’den
faydalanmaya devam etmelerini istedi.
“Sıkıntıları ortak akıl
ve diyalogla çözebiliriz”
Sıkıntıların elbette olduğuna dikkat
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hepsini
aşacak iradeye ve imkâna sahip olduklarını, bunu birlik ve beraberlik sayesinde ortak akıl ve diyalog ile çözeceklerini belirtti.
Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ahmet Şahin ise Kaymakamlık ve Belediye ile
Safranbolu sağlık meslek koleji yönünde

görüşmeleri olduğunu belirterek, okul
projesi için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan katkı beklediklerini söyledi.
Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar da Safranbolu TSO’nun
beş yıldızlı akredite olduğunu anımsattı. Acar, yeni hizmet binası yapımı için
TOBB’dan yardım talebinde bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantı
öncesinde, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Ömer Bilal Akpınar’ın
ailesine taziye ziyaretinde bulundu. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile de
görüştü.

“Filyos Liman Projesi, Karabük için önemli”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Sanayi Kenti Karabük’ün Ekonomik
Geleceği” konulu istişare toplantısına katılarak, Karabük ve Türkiye ekonomisi hakkında
bilgiler verdi.
Emeğin ve alın terinin şehri Karabük’te
olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki hayırlı iş
için Karabük’e geldiğini, Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun açılışını ve Karabük'ün ekonomik
geleceğini istişare edeceklerini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geçen yıl
başlatılan istihdam seferberliğine değinerek, “Türk özel sektörü için bu gurur
madalyasıdır. Geçen yıl dünyada hiçbir
ülkenin yapamadığını yaptık. Almanya,
Fransa, İtalya, İngiltere’nin bir yılda işe
aldığı işçiden daha fazlasını biz aldık. 1.5
milyon kişi geçen yıl işe başladı. Nasıl bu
topraklar için şehit olmasını biliyorsak,

seferberlik oldu mu hemen başımızı aşıp
koşuyoruz” diye konuştu.
"Bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır"
Filyos Liman Projesi'nin özellikle Karabük
için önemli olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bizim en yakın limana
ulaşımımız burası. Filyos Limanı olursa buradaki gerek ihracat, gerek ithalata büyük
katkı sağlayacaktır. Çelik bizim için, Karabük
için önemli. ABD Başkanı bir açıklama yaptı.
Özellikle bizi, Karabük'ü çok ilgilendiriyor.
'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyuyorum' dedi. Bizim gibi dünya çapında
çelik üreticisi olan ülke için bu bizi sıkıntıya
sokacak bir iş. Şu anda dünyanın en büyük
10. çelik üreticisiyiz. Bu bizi sıkıntıya sokacak.
Bunun çözülmesi çok önemli. Eğer dünyada
bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır. Birinci,
İkinci dünya savaşlarının çıkma sebepleri
budur. Eğer bu şekilde dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket
bekliyor haberiniz olsun. Herkes aklını başına

alsın. İş dünyalarında görüş ayrılığımız yok.
Ama maalesef popülist bu tür söylemlerle
güya kendi ülkesindeki çelikçileri koruyormuş gibi yapıp dünyayı sıkıntıya sokar bu
işler" diye konuştu.
TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük
Milletvekili Mehmet Ali Şahin de Türkiye'nin
elde ettiği ekonomik güce değinerek, Zeytin
Dalı Harekâtı'nı yürütebilmelerinin en büyük
sebebinin bu güç olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, eski TBMM Başkanı Şahin,
Karabük Valisi Kemal Çeber, KTSO Başkanı
Tuncay Özcan, Karabük Üniversitesi (KBÜ)
Rektörü Refik Polat, KARDEMİR AŞ Yönetim
Kurulu üyesi Kamil Güleç, Oda başkanları ve
iş adamları, toplantı salonunda KBÜ TOBB
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun açılışını yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
toplantı öncesinde, Zonguldak Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuray Alpboğa'nın
başkanlığını yaptığı Üreten Eller Kadın Kooperatifi tarafından açılan standı ziyaret etti.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Yenişehir TSO’nun
kent için çok
önemli projelere
imza attığını
kaydetti.

"Yenişehir, Bursa’nın Avrupa’ya
açılan bir kapısı haline geldi"
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı açıklamada Yenişehir’in, Bursa
için Anadolu ve Avrupa’ya açılan bir kapı haline geldiğini söyledi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) Ödül Töreni’ne katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasına Afrin'deki
Zeytin Dalı Harekâtında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Yenişehir’in, Osmanlı’nın beylikten
devlete dönüştüğü yer olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Osmanlı’nın kuruluşu burada ilan edildi,
ilk hutbe okundu. Osman Gazi, devletin alameti olan
ilk sikke’yi burada bastı. İlk ferman burada çıktı, düzenli
ordu burada toplandı. Yenişehir bugün de tarıma uygun
bereketli topraklarının yanı sıra, hızla gelişen ekonomisiyle, birçok önemli sanayi tesisine de ev sahipliği yapıyor.
Havalimanı, hızlı tren, Gemlik Limanı'na yakınlığı, Yenişehir için büyük avantaj. İstanbul-İzmir Otoyolu projesi de
burası için çok önemli. Bursa'nın Anadolu ve Avrupa'ya
açılan kapısı haline geliyor” dedi.
Yenişehir ekonomisinin özelliklerini anlatan TOBB Baş-
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kanı Hisarcıklıoğlu, toprakların üçte ikisinin tarıma elverişli
olduğuna vurgu yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hem
tarım, hem konut, hem de sanayi yatırımlarına uygun
tüm bu nedenlerle, yatırımcıların da yeni gözdesi. Arsa
ve konut fiyatları artıyor.
Ayrıca Otomotiv Test Merkezi de burada kuruluyor.
Bu çok önemli, zira sadece tasarlamak, üretmek yetmez.
Bunu test edip, onaylamanız gerekir. Dolayısıyla yerli
otomobil projesinde, Otomotiv Test Merkezi’ne ihtiyaç
duyulacak. Yenişehir; Bursa'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor” diye konuştu.
“Yenişehir TSO üyeleri için çalışıyor”
Yenişehir TSO’nun da kent için çok önemli projelere imza attığını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Oda’nın çalışmalarına ilişkin şunları söyledi: “KOSGEB ile
işbirliği protokolü yaparak, hizmeti üyemizin ayağına
getirdi, ücretsiz eğitimler düzenledi. Yenişehir TSO’yu,

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’ne dahil etti.
Düzenlediği kurslarla Yenişehir’de girişimci kültürünü geliştirdi. Ayrıca Yenişehir
Odamızla birlikte, tüm Odalarda iki büyük
yenilik yapıyoruz. Birincisi Online Belge.
Artık evinden, işinden ihtiyaç duyduğun
belgeyi alabileceksin. Oda’ya gelmene
gerek kalmadan dijital dönüşüme geçtik.
Odalar, artık online Oda. İkincisi şirket
kuruluşlarında Tek Durak Ofis projesi. Tüm
kuruluş işlemleri Odalarımızda gerçekleşecek. Bizim Odalarımız, şehrinin geleceğine böyle yatırım yapar.
Odamız, Yenişehir’in gelişmesi ve zenginleşmesi için elini taşın altına koyuyor,
çalışıyor. Ben de buna hem Ankara’da hem
de burada şahidim. Başkanımızdan, yönetimine, meclisinden genel sekreterlerine,
akademik danışmanından tüm çalışanlarına
kadar hepsinden Allah razı olsun. Odalarım,
sizlerin nabzını en iyi şekilde tutup, sıkıntılarınızı tespit ediyor, sonra da hep birlikte
bunlara çözüm arıyoruz”.
“Finansman anlamında
çok önemli işler yaptık”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ile
Oda ve Borsa camiası olarak son bir yılda
neler yaptıklarını anlattı. Finansman anlamında çok önemli işler yaptıklarını bildiren
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Nefes Kredisi
adı altında yüzde 9.9 faizle 290 bin firmaya
8 milyar lira kaynak sağladıklarının altını
çizdi. KOSGEB’in de 0 faizli üç yıl vadeli, 290
bin firmaya kredi sağladığını belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu
olarak ise 364 bin firmaya 221 milyar lira

için kefil olduklarını kaydetti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Türkiye genelinde 681 bin
firmaya dokunarak, 234 milyar lira finansa
ulaşım sağlandığını anlattı.
İstihdamın iş dünyasının en önemli
şikayet noktası olduğunu hatırlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu konuda da başlatılan İstihdam seferberliği sayesinde Türk
özel sektörünün 1.5 milyon ilave istihdam
sağladığını ifade etti. Bursa’nın da bu konuda sözünü tuttuğunu ve firma başına
1.3 kişi ilave istihdam sağladığını söyledi.
İstihdam seferberliği kapsamında önemli teşvikler sağlandığını açıklayan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu teşvikleri şöyle
anlattı: “Aylık 100 TL asgari ücret desteği
2018’de devam edecek. Yeni birini işe aldığınızda prim+vergi devlet tarafından karşılanıyor. Siz sadece maaşını ödeyeceksiniz.
Yani 1.600 TL sizden, 800 TL vergi+prim
devletten. Teşvikler tam üç yıl boyunca
yürürlükte olacak. Bu arada geriye dönük

teşviklerinizi de almayı unutmayın”.
“Esnafın üzerindeki KDV
yükü de düşürülecek”
Yine iş dünyasından gelen konularda,
bakanlarla birlikte Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda kapsamlı
çalışmalar yaptıklarını anlatan TOBB Başkanı, “Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60. sıradayız. Dünyanın en büyük
20 ekonomisinden biri olan ve ilk 10’u hedefleyen ülkemize yakışmayan bir tablo
söz konusu. İki yıl içinde Türkiye'yi ilk 20’ye
sokmayı hedef aldık. Bu kapsamda çok
sayıda eylem planı üzerinde çalıştık. 100'ün
üzerinde reformu, Bakanlarımızla birlikte
hazırladık. Mesela; inşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı prosedür var, bunlar altıya iniyor.
Yapı Denetim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı da
18’den bire düşürülüyor. Ayrıca muhtasar
ve SGK beyannameleri birleştiriliyor" dedi.

Yenişehir Ticaret
Borsası yeni hizmet
binasına kavuştu

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Yenişehir Ticaret Borsası’nın
yeni hizmet binasının açılış törenine
katıldı. Yeni hizmet binasını gezerek
incelemelerde bulunan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Yenişehir Ticaret Borsası
Başkanı Saim Bolaca’dan bilgi aldı ve
Meclis üyeleriyle sohbet etti.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Türkiye’de
gıda, tarım ve
hayvancılık
piyasasını ticaret
borsalarının
düzenlediğini
belirtti.

“Gıda, tarım ve hayvancılık
ülkemizin olmazsa olmazı”
Gıda, tarım ve hayvancılığın, geçmişten bu yana ülkenin olmazsa olmazı olduğunu ifade
eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve hayvancılıktaki fiyat artışı, genel
fiyat artışının üzerinde. İşte bu yüzden gıda, tarım ve hayvancılık hep kazanır” dedi.

G

emlik Ticaret Borsası Laboratuar Açılışı ve Ödül
Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, açılışını
yaptıkları laboratuarın Gemlik Zeytini'nin marka imajını ve
standartlarını güçlendireceğini bildirdi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gemlik’in tarım ve hayvancılığına değer katan girişimcileri ödüllendirerek teşekkür etmek istediklerini dile getirdi.
Körfeze elmas gerdanlık gibi dolanan Gemlik’te girişimcilerle birlikte olmanın sevincini taşıdığını bildiren TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gemlik’e ilişkin düşüncelerini şöyle
paylaştı: “Gemlik, Osmanlı’nın ilk yıllarında deniz kuvvetlerine savaş gemisi yapan bir yerdi. Bundan dolayı “Gemilik”
denirdi. Gemlik, geçmişte olduğu gibi bugün de devletinin,
milletinin yanında. Allah sizden razı olsun. Zeytin Dalı Harekâtı’ndaki kahraman askerlerimize zeytin gönderdiğinizi
öğrendim. Bu vesileyle Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda
şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz, içimizi yaksa da her geçen gün yeni
başarılarla kahraman ordumuz bizleri gururlandırıyor. Bu
operasyonda, Allah ordumuzu muzaffer kılsın.
Gemlik, limanlarıyla Bursa’nın dünyaya açılan kapısı.
Serbest bölgemiz var. 13 milyar dolarlık ihracat hacmi
ile Gemlik Müdürlüğü, Türkiye’de ilk üçte. Gemlik’ten
geçen İstanbul-İzmir otoyolunun ilk fazı tamamlandı. Gemlik, serbest bölgesi ve limanları da doğrudan
otoyola bağlanmış oldu. Türkiye’de konserveciliğin ilk

başladığı yer. Zeytini zaten marka. Bugün
de Gemlik zeytininin marka imajını ve
standartlarını güçlendirecek laboratuarımızın açılışını yapıyoruz”.
“Çevre coğrafyamızı
doyuracak potansiyelimiz var”
Gıda, tarım ve hayvancılığın, geçmişten
bu yana ülkenin olmazsa olmazı olduğunu
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Hem kendimizi hem de çevre coğrafyamızı
doyuracak potansiyelimiz var. Bakın tüm
dünyada orta sınıf hızla büyüyor. Her yıl iki
Türkiye büyüklüğündeki nüfus orta sınıfa
ekleniyor. Orta sınıf, daha çok tüketiyor
daha çok harcıyor. Yanı başımızda, çevre
coğrafyamızda 2 milyarlık bir nüfus var. Ve
bu 2 milyarlık nüfus, yaklaşık 500 milyar dolarlık gıda, tarım ve hayvancılık ürünü ithal
ediyor. Öte yandan tarım ve hayvancılıktaki
fiyat artışı, genel fiyat artışının üzerinde. İşte
bu yüzden gıda, tarım ve hayvancılık hep
kazanır” diye konuştu.
Türkiye’de de gıda, tarım ve hayvancılık
piyasasını ticaret borsalarının düzenlediğini
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları
söyledi: “Ürünlerin fiyatları, alıcı ve satıcının
katılımıyla borsalarda belirleniyor. Ürünlerin
analizleri de borsalardaki laboratuarlarda
yapılıyor. Bugün ticaret borsalarımız dünyaya örnek hale geldi. Modern borsacılık
uygulamalarımız ile üyelerimize hizmet
sunuyoruz. Akredite laboratuarlarımızla,
lisanslı depolarımızla üyemizin hizmetindeyiz. Son dönemde Türkiye’de gıda, tarım ve
hayvancılık piyasasını daha da geliştirecek
iki önemli adım attık. Birincisi Lisanslı depolar. Üretici ürettiği ürününü artık lisanslı
depoya koyuyor. Karşılığında aldığı elektronik ürünü senedini (ELÜS) finansmana

erişimde kullanabiliyor. Hem ürününü devlet teşvikleriyle güvende saklıyor hem de
finansmana daha kolay ulaşıyor. Gemlik
TB’nin de zeytin üzerine lisanslı depo yatırımı projesi var.
İkincisi Ürün İhtisas Borsaları. Türk tarımının 50 yıllık rüyası olan Ürün İhtisas
Borsası’nın kuruluşunu da tamamlamak
üzereyiz. Ürün İhtisas Borsası’nın temelini
de lisanslı depolarımız oluşturuyor. Lisanslı
depodan aldığınız ürün senetlerini, Ürün
İhtisas Borsası’nda alıp, satabileceksiniz. Tıpkı Borsa İstanbul gibi. Bu da emtia borsası.
Ürün İhtisas Borsası’yla birlikte artık tarım ve
hayvancılık ürünlerinin fiyatları ülkemizde
belirlenecek. Gemlik TB de Ürün İhtisas
Borsası’nın ortağı olacak”.
Borsa, Gemlik Zeytini'ni tescil ettirdi
Açılışı yapılan laboratuarda zeytin analizi yapılacağını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Borsamız, Gemlik zeytinini,
coğrafi işaretli ürün olarak tescil ettirdiler.

Gemlik zeytini satmak isteyenler, önce gelip
Borsamıza başvuruyor, coğrafi işaret logosunu alıyor. YÖREX başta olmak üzere tüm
fuarlarda tanıtımını yapıyorsunuz. Şimdi sıra
Gemlik zeytininin AB tescilinde. TOBB olarak
her türlü desteği vereceğiz” dedi.
Borsanın bünyesinde İŞKUR Hizmet
Noktası açıldığını hatırlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Gemlik Borsası’nın Türkiye’nin
örnek borsalarımızdan biri olduğunu vurguladı. Bölgesindeki üreticilere, üyelerine ihtiyaç duydukları hizmeti en iyi şekilde sunan
Borsa’nın vizyonunu öven TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Şehrinin geleceğine yatırım
yapar benim Borsalarım. Ben de buna hem
Ankara’da hem de burada şahidim. Başkanımızdan yönetimine, meclisinden kadın ve
genç girişimcilerimize, genel sekreterinden
tüm çalışanlarına kadar hepsinden Allah razı
olsun. Oda ve Borsalarım, sizlerin nabzını en
iyi şekilde tutup, sıkıntılarınızı tespit ediyor,
sonra da hep birlikte bunlara çözüm arıyoruz” diye konuştu.

Gemlik Ticaret ve Sanayi
Odası’na ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Yenişehir, Gemlik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerini kapsayan programı içerisinde Gemlik
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt’ı makamında
ziyaret ederek, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri ile
biraraya geldi.
İlçenin iş dünyası temsilcileri ile istişarelerde bulunan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu
“Hem TOBB’u hem
de Odalarımızı
dönüştürdük
geliştirdik” dedi.

"Karacabey, yatırımlar için
adeta cazibe merkezi olacak"
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Güçlü ekonomik yapısı ve tarıma dayalı sanayisinin
yanında, son dönemde turizmiyle de öne çıkan Karacabey adından sıkça söz ettirir hale
geldi. Karacabey yatırımcılar için adeta cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

K

aracabey Ticaret ve Sanayi Odası & Ticaret Borsası
Müşterek Ödül Töreni’nde konuşan TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sorunları ve gelişmeyi
Ankara’dan oturarak anlamanın ve çözmenin mümkün
olmadığını belirterek, o nedenle hepsini yerinde tespit
etmeye çalıştıklarını anlattı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasının başında
şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek, “Bizlerin burada
huzur ve güven içinde olmamız için canları pahasına
mücadele eden güvenlik güçlerimizi, saygı ve minnetle
anmak istiyorum. Şehit olan kahraman askerlerimize
Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah
Mehmetçiğimizi muhafaza eylesin, ordumuzu muzaffer
kılsın” diye konuştu.
“Hem TOBB’u, hem de Odalarımızı geliştirdik”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İstanbul-İzmir otoyolu
da tamamlandığında, Karacabey'den İstanbul'a 1.5
saatte, İzmir'e iki saatte ulaşmanın mümkün olacağına
işaret ederek, “Karacabey, adeta İstanbul'un komşu kapısı haline gelecek. İşte o zaman, Karacabey’in tarımsal
ürünlerinin satışında da büyük bir avantaj elde edilecek. Lojistik maliyetleri düşeceğinden, yatırım yapmak
isteyen firmalar Karacabey'i tercih edecek. Yatırımlar
buraya kayacak. Karacabey yatırımcılar için adeta cazibe
merkezi olacak” dedi.
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Kendisine “Niye bu kadar geziyorsun” diye sorduklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tüm il ve
ilçelerde 365 Oda ve Borsa’yı gidip gören ilk ve tek TOBB
Başkanı’yım. Niye, çünkü Ankara’da durup, sorunları çözemezsin. Gidecek, göreceksin, hissedeceksin. Sonra da
Ankara’da sizlerin sesi, sözcüsü olacaksın. Sorunlarınıza
çözüm arayacaksın, sıkıntılarınıza çare bulacaksın. İşte
bu ilkeyle çalıştık. Hem TOBB’u, hem de Odalarımızı dönüştürdük, geliştirdik. Sizlere en iyi hizmeti sunan yerler
haline getirdik. Karacabey Oda ve Borsa başkanlarımız
da aynı azimle, heyecanla ve uyum içinde çalışıyorlar.
Karacabey’in gelişmesi ve zenginleşmesi için ellerini taşın
altına koyuyorlar. Karacabey'e son üç senede üçüncü
defa geliyorum. Her gelişimde Karacabey’deki gelişmeyi
görüyorum. Güçlü ekonomik yapısı ve tarıma dayalı sanayisinin yanında, son dönemde öne çıkan turizmiyle de
Karacabey adından sıkça söz ettirir hale geldi. Bursa'nın
en uzun sahil şeridi burada. Ayrıca Karacabey, stratejik
bir özelliğe de sahip. Bir taraftan Çanakkale, bir taraftan
İzmir, diğer taraftan İstanbul ve Ankara yollarının kesiştiği
noktada” diye konuştu.
“Verimli arazilerde, dört
mevsim tarım yapılabiliyor”
Bir taraftan tarım arazilerine sahip çıkarken, diğer
taraftan da planlı bir şekilde sanayiyi geliştirmek gerek-

tiğine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birinci sınıf tarım arazilerinin amaç
dışı kullanımı, plansız sanayileşmenin
Uluabat Gölü, Nilüfer Deresi ve iç sulara
olumsuz etkilerine karşı tedbirler almak
gerektiğini vurguladı. Karacabey’in bir
avantajının da gıda ve tarımda hammadde zenginliği olduğuna değinen TOBB
Başkanı, “Karacabey’in verimli arazilerinde,
dört mevsim tarım yapılabiliyor. Türkiye’nin en kaliteli ıhlamuru da burada. Tüm
bunlar bizler için önemli bir nimet. Esasında firmalar şimdiden bunun farkında.
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14’ü burada. Zaten vergi rekortmenleri listesiyle de Karacabey ekonomisinin
gücü tescillendi. Bursa’nın hem kurumlar
vergisi, hem de gelir vergisi birincisi Karacabey’den çıktı. Sayın Muharrem Yılmaz
ve Matlı Yem, Karacabey’in gururu olan ve
Odamız'ın üyesi, bu iki güzide firmamızla,
şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz. Yaptıkları üretim, yatırım ve ihracatla ilçemizin adını dünyaya duyuran, başarılarıyla
Karacabey ekonomisine güç katan, tüm
firmalarımızla da ayrıca iftihar ediyorum.
Hepsini gönülden kutluyorum” dedi.
“Oda ve Borsamız
başarılı işlere imza atıyor”
Karacabey’in başka bir şansının da
buraya yakışır şekilde aktif çalışan Oda ve
Borsa olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her ikisinin de akredite beş
yıldızlı Oda ve Borsa olduğunun altını çizdi.
Karacabey Oda ve Borsası’nın çok başarılı
işlere imza attığını kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İşte en son Odamız
Karacabey’e büyük bir mesleki eğitim tesisi
kazandırıyor. KOSGEB ile birlikte girişimcilik
eğitimleri vererek, Karacabey’e yeni girişimciler yetiştiriyor. Uludağ Üniversitesi ile birlikte Ekonomi Çalıştayı yaparak, Karacabey
ekonomisi için yol haritası hazırladı. Borsamız, kurutma tesisinden sonra hububat
deposu ve tarım ürünleri çarşısı projelerini
hayata geçiriyor. Tarım Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ne başlıyor. Borsamız ayrıca
Karacabey soğanını tescilletti, şimdi sırada Mihaliç peyniri var. Karacabey Odamız
ve Borsamızla birlikte iki çok önemli adım
daha attık. Birincisi online belge, ikincisi
şirket kuruluşlarında Tek Durak Ofis projesi”.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son bir yılda yapılanlara ilişkin de bilgi verdi. Özelikle

finansman ve istihdam alanında çok önemli
işler yapıldığına dikkat çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Sanayi-Üretim Reform Paketi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bakın
sadece son bir senede neler yaptık? Yüzde
9.9 faiz oranı ile 27 bin firmamıza 5 milyar
lira tutarında Nefes Kredisi verdik. KOSGEB
aracılığıyla 0 faizli üç yıl vadeli olarak, 290
bin firmaya, 8 milyar lira kredi sağlandı.
Kredi Garanti Fonu, 364 bin firmanın, 221
milyar liralık kredisi için kefil oldu. Bursa’da
16 bin firma bundan faydalandı. Türkiye’de
toplam 681 bin firmamız 234 milyar lira
finansman desteği aldı".
“YOİKK’te kapsamlı
çalışmalar yapıyoruz”
2018’in başından bu yana yaptıkları
üzerinde de duran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yine sizlerden gelen konularda,
bakanlarımızla birlikte Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda yani
YOİKK’te kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.
Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60. sıradayız. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan ve ilk 10’u hedefleyen
ülkemize yakışmayan bir tablo söz konusu.
İki yıl içinde Türkiye'yi ilk 20’ye sokmayı
hedef aldık. Bu kapsamda çok sayıda eylem
planı üzerinde çalıştık. 100'ün üzerinde
reformu Bakanlarımızla birlikte hazırladık.
Mesela inşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı

prosedür var, bunlar altıya iniyor. Yapı Denetim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle
inşaat ruhsatındaki imza sayısı da 18’den
bire düşürülüyor. Ayrıca muhtasar ve SGK
beyannameleri birleştiriliyor. Bir şirketimiz
yılda ortalamada 40-45 beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname sayısı 12’ye
düşürülüyor. Bir diğer önemli reform KDV
alanında. KDV alacaklarımız için de Maliye
Bakanımızla çalıştık. Ayrıca esnafın üzerindeki KDV yükü de düşürülecek. Tüm bu
öneriler şu an Meclis'te. İnşallah kısa süre
içinde yasalaşacak” dedi.
Sıkıntıları aşacak güçte olduklarını
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Bakın, birlik ve beraberlik içinde hareket
ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga
ile sorun-sıkıntı çözülmez. Ortak akılla,
diyalogla çözülür. Bir ve beraber olunca
Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki
birbirimizi ötekileştirmeyelim. Ben, Nisan
ayında camiamıza yakışır bir seçim sürecini
geçireceğinize de yürekten inanıyorum”
diye konuştu.
Öte yandan Karacabey Oda ve Borsası’nın okul isteğine olumlu yanıt veren
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm illere okul
yapımını tamamlamalarının ardından ilçelere de okul yapmak istediklerini vurguladı.
Ödül töreninin yanı sıra Hububat Depo
Açılışı ve Mesleki Eğitim Merkezi temel
atma törenleri de aynı salonda ekrandan
izlemek suretiyle gerçekleştirildi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
finansman
anlamında çok
önemli işler
yaptıklarını
söyledi.

“Mustafakemalpaşa, tarım ve
hayvancılığın lokomotifi”
Mustafakemalpaşa TSO’nun değerlerine ve markalarına sahip çıktığını belirten
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mustafakemalpaşa’nın tarım ve hayvancılık
ürünlerinde bölgenin lokomotifi olduğunu da ifade etti.

M

ustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilçenin geleceğinin bugünden daha parlak
olduğunu vurgularken, peynir tatlısının coğrafi işaretini
alan Mustafakemalpaşa TSO’nun değerlerine ve markalarına sahip çıktığını ifade etti.
Mustafakemalpaşa’nın hem tarım ve hayvancılık
hem sanayi hem de madencilik kenti olduğunu söyle-

yen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık
ürünlerinde bölgenin lokomotifinin burası olduğunu
kaydetti. İlçenin mermer ve bor gibi yer altı kaynakları
bulunduğundan söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “İki OSB’miz var. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi gelişiyor. Uluabat Gölü, Tümbüldek Kaplıcası
ve Suuçtu Şelalesi gibi önemli turizm potansiyellerimiz
var. İstanbul-İzmir otoyolunun tamamlanmasıyla, Mustafakemalpaşa önemli bir kavşak noktası haline gelecek.
İstanbul'a 1.5 saatte, İzmir'e iki saatte ulaşmak mümkün
olacak. Mustafakemalpaşa’nın geleceği bugünden daha
parlak. Bunun için de durmadan çalışan Odamıza ve iş
insanlarımıza teşekkür ediyorum.
“Üyeye hizmet işte böyle olur”
Odamız, değerlerine ve markalarına sahip çıkıyor.
Peynir tatlısının coğrafi işaret alması için başvuru yaptılar.
Odamız bünyesinde İŞKUR Hizmet Noktası açıldı. Şimdi
size son dönemde Odalarımızda hayata geçirdiğimiz iki
yeniliği anlatacağım. Birincisi Online Belge. Artık evinden,
işinden ihtiyaç duyduğun belgeyi alabileceksin, Oda’ya
gelmene gerek kalmadan. Odalarda, dijital dönüşüme
geçtik. Odalar, artık online Oda. İkincisi şirket kuruluşlarında Oda artık Tek Durak Ofis. Tüm şirket kuruluş işlemleri
Odalarımızda gerçekleşecek. Önceden yedi olan işlem

40

EKONOMİK FORUM

sayısını bire düşürdük. Önceden 2 bin 250
TL olan masrafı 650 TL’ye düşürdük. Üyeye
hizmet işte böyle olur. Türkiye ekonomisine daha çok girişimci katılsın diye çalışıyoruz. Başkanlarımız Mustafakemalpaşa’nın
gelişmesi ve zenginleşmesi için ellerini
taşın altına koyuyor, çalışıyorlar. Başkanımızdan yönetimine, meclisinden kadın
ve genç girişimcilerimize, genel sekreterinden tüm çalışanlarına kadar hepsinden
Allah razı olsun. Oda ve Borsalarım, sizlerin
nabzını en iyi şekilde tutup, sıkıntılarınızı
tespit ediyor, sonra da hep birlikte bunlara
çözüm arıyoruz”.
Finansman anlamında çok önemli işler
yaptıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi adı altında yüzde 9.9
faizle 290 bin firmaya 8 milyar lira kaynak
sağladıklarının altını çizdi. KOSGEB’in de
0 faizli üç yıl vadeli, 290 bin firmaya kredi
sağladığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu olarak da
364 bin firmaya 221 milyar lira için kefil olduklarını kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye genelinde 681 bin firmaya
dokunarak, 234 milyar liralık finansa ulaşım
sağlandığını anlattı.
“Bursa istihdamda sözünü tuttu”
İstihdamın iş dünyasının en önemli
şikayet noktası olduğunu hatırlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu konuda da başlatılan İstihdam Seferberliği sayesinde Türk
özel sektörünün 1.5 milyon ilave istihdam
sağladığını ifade etti. Bursa’nın da bu konuda sözünü tuttuğunu ve firma başına
1.3 kişi ilave istihdam sağladığını söyledi.
İstihdam Seferberliği kapsamında önemli teşvikler sağlandığını açıklayan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu teşvikleri şöyle

anlattı: “Aylık 100 TL asgari ücret desteği 2018’de devam edecek. Yeni birini işe
aldığınızda prim+vergi devlet tarafından
karşılanıyor. Siz sadece maaşını ödeyeceksiniz. Yani bin 600 TL sizden, 800 TL vergi
ve prim devletten. Teşvikler tam üç yıl boyunca yürürlükte olacak. Bu arada geriye
dönük teşviklerinizi de almayı unutmayın”.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sanayi-Üretim Reform Paketi kapsamında yüzde 2
TRT kesintisi, OSB’lerde emlak vergisi ve
damga vergisi gibi toplamda 1 milyarlık
yükün iş dünyasının üzerinden kaldırıldığını da sözlerine ekledi.
"Reel sektörümüz dinamik”
2017’yi herkesin beklediğinden daha
iyi bir performansla kapattıklarını ifade
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk dokuz ay itibariyle yüzde 7.4 gibi dünyada
pek az ülkenin ulaşabildiği bir noktada
bulunulduğunun altını çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “İçeride
ve dışarıda karşımıza çıkarılan her türlü
sıkıntıya rağmen, Türkiye ekonomisinin ve
reel sektörümüzün ne kadar sağlam ve dinamik olduğunu herkese göstermiş olduk.
Şimdi hedefimiz 2018’de de benzer bir
performansa ulaşmak. Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında sıkıntılarımız yok mu?
Elbette var. Ama hepsini aşacak iradeye ve
imkâna sahibiz. Bakın birlik ve beraberlik
içinde hareket ederek pek çok iyileşme
sağladık. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak
akıl ile diyalog ile çözülür. Bir ve beraber
olunca Allah rahmeti ve bereketi de verir.
Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim".
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasının sonunda Mustafakemalpaşa'ya bir
okul yaptırma sözü verdi.

“Ekonomiye
daha çok
kadın eli
değmesi
gerek”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen "Kadın Girişimciler ve Türkiye'de Kadın
Hakları Paneli"nde yaptığı konuşmada, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak,
kadının her alanda ilerlemesinin sosyal
adaletin şartı olduğunu dile getirdi.
Kadın-erkek eşitliğinin önemini vurgulayan Yavuz, "Kadınların hak ettiği değeri
görmesi yönünde ilk adımların atıldığı ülkelerden biri Türkiye'dir. Kadınlara seçme
ve seçilme hakkının birçok ülkeden önce
verilmesi bunun en önemli örneklerindendir" dedi.
Yavuz, ekonomiye daha çok kadın eli
değmesi gerektiğini belirterek, şunları
kaydetti: "Kadınlar olmadan ekonomik
hedeflere ulaşılamaz. Kadınlarımız interneti daha aktif kullanmalı, ürettiklerini
ürünleri dünya çapında pazarlayabilmeli.
Kurum olarak bu yönde yapılan çalışmaları
destekliyoruz. Kadın sayısının fazla olduğu
şirketlere ihalelerde öncelik tanınabilir".

Ticaretin Kolaylaştırılması 3. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

T

ürkiye’nin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması
Anlaşması uyarınca kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun üçüncü Genel
Kurul Toplantısı TOBB Sosyal Tesisleri’nde
gerçekleştirildi.
Toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Yahya Toplu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin, Ekonomi
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilem-

re ile kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu
yaptığı konuşmasında, Genel Kurul toplantısına katılan tüm katılımcıları TOBB’da
ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Toplu, kurulun, iki yıldır gerek Teknik Komite, gerek çalışma grupları olarak, ticaret
erbabının sorunlarını çözme, maliyetlerini
azaltma ve ticaretin geliştirilmesine yö-

nelik çok sayıda toplantılar ve çalışmalar
yaptığını bildirdi.
Toplantıda, “Ticaretin Kolaylaştırılması
Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı”
(2018-2022) üzerinde son revizyonlar yapılıp, anılan doküman Genel Kurul tarafından
onaylanarak kabul edildi. Ayrıca, TOBB tarafından hazırlıkları tamamlanan Ticaretin
Kolaylaştırılması Kurulu İnternet Sitesi’nin
tanıtımı yapıldı.
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TOBB Başkanı
M. Rifat
Hisarcıklıoğlu
“Van'a gereken
hizmetleri
yapmaya
çalışıyoruz” dedi.

"Türkiye ortalamasının üstündeki
Van’a yatırım yapan kârlı çıkar”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son bir yılda açılan şirket sayısı ve artan istihdama
baktığımda Van, Türkiye ortalamasının çok daha üstünde. Bize düşen bu kente yatırım
yapmak. Kim yatırım yaparsa o kazançlı çıkar” diye konuştu.

V

an Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Gıda, Hububat Et ve Süt Ürünleri Analiz Laboratuarı’nın
açılış töreni yapıldı.
Törene katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı olduğunu, aynı zamanda tarım ve
hayvancılığın da merkezi konumunda yer aldığını belirtti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kentin bölgenin turizm
merkezi yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyerek
şöyle devam etti: "Son bir yılda açılan şirket sayısı ve
artan istihdama baktığımda Van, Türkiye ortalamasının
çok daha üstünde. Bu, Van'da gelecek umudunun olduğunu gösterir. Bize düşen bu kente yatırım yapmak.
Kim yatırım yaparsa o kazançlı çıkar. TOBB olarak Van'a
gereken hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanımızın, hükümetimizin desteğiyle Van'ı sınır
kenti yapma, ticaret şehri yapma noktasında Kapıköy
modernizasyonunu yapıyoruz. Van'ın geleceğine inanıyorum. Van'daki tarım ve hayvancılık potansiyelini çok iyi
biliyorum. Gıda, tarım ve hayvancılık geçmişten bu yana
bizim olmazsa olmazımız. Hem kendimizi hem çevre
coğrafyamızı doyuracak potansiyelimiz var".
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“Petrol ve doğalgaz bir gün
bitecek, ama tarım bitmez”
Gıda, tarım ve hayvancılığın asla ihmal edilmemesi
gereken alanlar olduğunu dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Allah bize müthiş coğrafya vermiş. Dünyanın
ekilebilir arazi büyüklüğü açısından dünya yedincisiyiz.
Allah'a şükrediyoruz bize böyle verimli topraklar verdiği için. Petrol ve doğalgaz bir gün bitecek ama toprak
bitmez. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye kadar artıyor.
Dünya nüfusu artıyor ve insanlar zenginleşiyor. Bunlar ne
yapacak? Tüketecek. İnsanoğlunun yaşaması için su ve
gıda önemli. Bizim elimizde böyle bir potansiyel var, bunu
değerlendirmemiz lazım" ifadesini kullandı.
Ülkenin yanı başındaki coğrafyada 2 milyar insanın
yaşadığını, bu bölgelerin 500 milyar dolar gıda, tarım ve
hayvancılık ürünleri ithalatı yaptığını vurgulayan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyada 10 yılda fiyatı en çok artan
ürünlere bakıldığında gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin başta geldiğini, zengin olmak için bu alanlardan
çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Batılı ülkelerdeki borsalarda hangi standartlarda
hizmet veriliyorsa Van'da da bu kapsamda hizmet ve-

rildiğini, ticaret borsalarının dünyaya örnek
hale geldiğini aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İslam Kalkınma Bankası tarafından
finanse edilerek 56 İslam ülkesinde ticaret
borsacılığının nasıl yapılacağını Türkiye'nin
gösterdiğini, bunun bile ticaret borsalarının
nereden nereye geldiğini göstermeye yettiğini dile getirdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün
İhtisas Borsası kurmayı planladıklarını ve bunun Bakanlar Kurulu’ndan çıktığını söyledi.
“Ortak akılla hareket etmeliyiz"
Van'ın otlu peynirinin coğrafi işaret tescilinin yapıldığını ve artık markalaşma yolunda ilerlediğini anımsatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam
etti: "Ekonomik olarak sıkıntılarımız elbette var; ama bunları aşacak irade ve imkana
sahibiz. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi
muhafaza edelim. Kavga ile sıkıntı çözülmez.
Ortak akılla diyalogla çözülür sıkıntılar. Ekonomideki sizlerin sıkıntısını çözebilmek için
ortak akılla hareket etmeliyiz. Bunu yaparsak
Allah bize rahmeti de bereketi de verir. Farklı
düşünebiliriz, ama farklılıklarımızı ortak akılda birleştireceğiz. Birbirimizi görüşlerinden
dolayı ötekileştirmeyeceğiz, böyle yaparsak
kaybederiz. Sevgiyi ön plana çıkarmalıyız.
Birbirimizden başka kimsemiz yok. Huzur
olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan zenginlik olmaz. Zengin olmak istiyorsak yolu
ticaretten geçiyor. Ticaretin tek bir ilacı var
huzur. Huzur olduğunda ticaret, ticaret olduğunda zenginlik oluyor".
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Murat Zorluoğlu ise Van'da bir kaç yıldır
huzurun hakim olduğunu, canlı ve bereketli
bir yıl geçirdiklerini vurguladı.
Zorluoğlu, geçen yıl İran'dan 500 binin
üzerinde turistin kenti ziyaret ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "2018'de daha fazla
turist bekliyoruz. Bunun temelinde huzur var.
Van'ın huzur ve güven ortamı böyle devam
ettiği sürece, burada terör bütün unsurlarıyla
kaldırıldığı sürece Van'ın önü açık. Hayvancılık
anlamında çok büyük potansiyel var. Koyun
varlığının yüzde 10'u Van'da. Van'da çok büyük meralar, yaylalar var. Geçen hafta ilgili
kurumlarla istişarelerimizi yaptıktan sonra şu
karara vardık. 2018 yılı içinde Van'da hayvancılarımıza yasak yayla ve mera olmayacak.
İnşallah bu şekliyle Van'da hayvancılık, hükümetimizin sağlayacağı desteklerle 70'li, 80'li
yıllardaki durumuna geri dönecek".

"Hedefimiz, en büyük 10 ekonomi arasına girmek"

V

an ve İlçeleri Ticaret ve Sanayi Odası-Ticaret Borsası Müşterek Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye'deki
tüm Oda ve Borsa başkanlarıyla bir ve beraber olduklarını, bu nedenle huzurlarının
yerinde olduğunu söyledi.
Başlattıkları yeni bir sistemle üyelerin artık Oda ve Borsalara gitmeden her
türlü işlemlerini bilgisayar üzerinden yapabileceğini vurgulayan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, şirket kuruluşlarında da
eskiden kapı kapı dolaşan üyelerin, şimdi
tek Odadan kuruluş işlemlerini tamamlayabildiğini anımsattı. Üyelerinin kredi kullanabilmesi konusunda da gerekli yardımı
yaptıklarını, Van'da üyelerin yüzde 50'sine
kefil olduklarını anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
"Tüm Türkiye'de düşük faizli, faizsiz
ve kefil olduğumuz firma sayısı 681 bin.
Böyle bir kurum var mı? Daha bize 'ne
iş yapıyorsunuz' diyorlar. 2017 başında
Cumhurbaşkanımızla ekonomi şurası
yaptık. Cumhurbaşkanımıza, 'istihdam
üzerindeki vergi yükünde dünya şampiyonuyuz' dedik ve indirilmesini istedik.
Cumhurbaşkanımız içimizden gelen biri
olduğu için pazarlıksız bir şey vermiyor.
'Tamam yardımcı olayım ama siz ne vadedeceksiniz? Yeni istihdam yaratın' dedi.

“Van'da toplam 26 bin
istihdam sağlandı”
Bir buçuk milyon istihdam yarattık.
Dünyada bunu başaran başka bir ülke yok.
Van'da toplam 26 bin istihdam sağlandı.
Van istihdam artışında Türkiye 9'uncusu
oldu. Bu yılbaşında Cumhurbaşkanımızla
ödül törenini yaptık ve istihdamda teşviklerin devamını istedik. Bu yıl içinde
istihdam ettiğimiz her bir kişiye vergi vermeyeceğiz. Bin 603 lira asgari ücreti net
ödeyeceksin verginin tamamını devlet
ödüyor. Bu müthiş bir reform".
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin
iş yapma kolaylığı endeksinde 60. sırada yer aldığını ve bunun kendilerine yakışmadığını kaydederek, Türkiye'nin son
çeyrekte büyümede dünya şampiyonu
olduğunu, bunun girişimciler sayesinde
gerçekleştiğini belirtti.
Etnik kökeninden, siyasi görüşünden
ve farklı düşüncelerinden dolayı kimsenin
ötekileştirilmemesi uyarısında bulunan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizi 17
büyük ekonomi arasına yükselttik. Şimdi 10
büyük ekonomi arasına girme hedefimiz
var. Bu, 2.5 kat daha fazla zengin olunması
demek. Biz bunu yapacağız. 81 ili gezen biri
olarak bunu görüyorum. Hedef için ihtiyacımız ülkemizde huzurun olmasıdır. Huzur
olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan
zenginlik olmaz" diye konuştu.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Hopa TSO’nun
üyelerine beş
yıldızlı hizmet
sunduğunu
belirtti.

“Serbest bölge, lojistik köy
ve demiryolu tamamlanmalı”
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışı ve istişare toplantısına
katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, serbest bölge, lojistik köy ve demiryolu
projelerinin tamamlanması halinde Hopa ve Artvin’in bambaşka bir yer olacağını söyledi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hopa Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (TSO) yeni hizmet binasının açılışı ve
istişare toplantısına katıldı.
Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek’in
evsahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, birkaç gün önce Artvin’in düşman
işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü olduğunu
hatırlatırken, “Bu vesileyle atalarımızı, dedelerimizi bir
kez daha rahmetle anıyorum” dedi. Konuşmasına Afrin’de
Zeytin Dalı Harekâtı’nda vatanı uğruna şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başlayan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Mehmetçik için dua etti.
Marka şehir olmanın yolunun birlik ve beraberlikten
geçtiğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hopa’da da
bu birlik ve beraberliği görüyorum. Türkiye’nin Kafkasya
ve Orta Asya’ya açılan kapısı burası. Yeşili, mavisi, müthiş
coğrafi güzellikleri ile önemli bir turizm merkezi, en temiz
hava da burada zaten. Çay, fındık, mısır, kivi üretimi ile
önemli bir tarım merkezi. Limanıyla, Sarp Sınır Kapısı’yla
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önemli bir lojistik merkezi ve kavşak noktası” dedi.
“Sarp Sınır Kapısı’nın kapasitesi artacak”
TOBB olarak Sarp Sınır Kapısı’nı yenilediklerini belirten
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şu an yedi milyon yolcu ve
bir milyon araç geçiyor. Genişleme bitince kapasite iki
katına çıkacak. Hopa-Borçka arasındaki Cankurtaran Tüneli açıldı. Şimdi deniz üzerine havaalanımız da yapılıyor.
Artvin’in hem kendi içinde hem diğer illerimizle hem de
yurt dışıyla bağlantısı daha da güçlenecek” diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hopa TSO’nun akredite
Oda olarak üyelerine beş yıldızlı hizmet sunduğunun
altını çizerken şöyle konuştu: “Yeni hizmet binamızın da
açılışını yaptık. İllerin-ilçelerin en modern hizmet binaları
Oda ve Borsalarımızda. Meşhur laz böreğinin coğrafi işaretini almak için hazırlık yapıyorsunuz. Odamızda İŞKUR
hizmet noktası da faaliyet gösteriyor. Üyelerine dış ticaret,
turizm, finans ve girişimcilik eğitimleri veriyorsunuz. İhracatçımıza destek olmak için 24 saat geçiş belgesi hizmeti
veriyorsunuz. Hopa’da bir OSB kurulması için çalışmalara

devam ediyorsunuz. Bakın bunlar hep
vizyon işidir. Odamızın, Hopa’nın Artvin’in geleceğine yatırım yaptığını gösterir. Başkanımızdan yönetimine, meclisinden kadın ve genç girişimcilerimize,
genel sekreterinden tüm çalışanlarına
kadar, Allah sizden razı olsun”.
Denizcilik Lisesi
talebine olumlu yanıt
Osman Akyürek ile Ankara’da da birlikte çalıştıklarını hatırlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Osman Başkan da Hopa’nın gelişmesi ve zenginleşmesi için
her zaman elini taşın altına koyuyor,
çalışıyor. TOBB Vergi Komisyonu Üyesi.
Onun bilgisinden TOBB’da da faydalanıyoruz. Bu sayede sizlerin nabzını en
iyi şekilde tutuyor, sıkıntılarınızı tespit
ediyoruz” ifadesini kullandı. Hopa TSO
ile birlikte iki önemli adım attıklarını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; online
belge ve şirket kuruluşlarında ‘Tek Durak
Ofis’ projesi hakkında bilgi verdi.
Bu arada TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek’in ilçe için TOBB’un
Denizcilik Lisesi isteğine olumlu yanıt
vererek, 81 ilde okul yapımını bitirdikten
sonra ilçeler için de okul yapmak istediklerinin altını çizdi.

Borçka Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Artvin programı kapsamında Borçka
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Merttürk'ün ev
sahipliği yaptığı ziyarette, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu bölge işadamları ile karşılıklı

görüş alışverişinde bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Borçka
TSO Başkanı Merttürk ve Meclis üyelerine TOBB'un Dede Korkut yayınını hediye
ederken, Eşref Merttürk de günün anısına
Hisarcıklıoğlu'na bir hediye sundu.

“Doğru tarımsal politikalar
doğru sanayi politikalarıyla
bütünleştirilmeli”

T

ürkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından Antalya Belek'te "14. Uluslararası Kongre ve Sergisi" yerli ve yabancı
bin delegenin katılımıyla yapıldı.
"Buğday ve Ekmeğin Aşkı: Un" temasıyla düzenlenen kongreye,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Faik Yavuz ile protokol üyeleri katıldı.
Faik Yavuz, gıda alanına yapılacak doğru yatırım ve stratejik
desteklerle önemli kazançlar sağlanacağına dikkat çekti. Yapay
zeka, akıllı şehirler gibi yeni teknolojik araçların ekonomi için çok
önemli olduğuna işaret eden Yavuz, insanların teknoloji olmadan
yaşayabileceğini ancak gıdasız yaşayamayacağını dile getirdi.
Teknolojiyi üretecek insanın da gıda alması gerektiğini aktaran
Yavuz, şunları kaydetti: "Tarım ve hayvancılık stratejik bir sektör.
Un sektörü tarım ve sanayi politikalarının kesişim noktasın-

dadır. Doğru tarımsal politikaları doğru sanayi politikalarıyla
bütünleştirmek zorundayız. Un sektörüne geçmişte verdiğimiz
yanlış teşvikler ülkemizde kurulu un fabrikalarının kapasitesi
250 milyon nüfusu besleyecek düzeye geldi. Aşırı kurulu kapasite sonucu fiyat rekabeti tüm sektörü olumsuz etkiledi. Doğru
tasarlanmış sanayi politikası ve teşvik sistemi sektörün gelişimi
için son derece önemlidir".
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Türkiye’nin en
uzun ikinci çift
tüplü Cankurtaran
Tüneli trafiğe
açıldı” dedi.

“Artvin’in en az 5. Bölge’ye
alınmasını bekliyoruz”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artvin’in en az 5. Bölge’ye
alınmasını bekliyoruz. Odamızın bu konudaki girişimine biz de destek veriyoruz. Artvin’e ilk
OSB kurulması için Odamızın öncülük ettiği girişim de sonuçlanmak üzere” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi
Odası’nın (TSO) ev sahipliğinde kentin iş dünyası temsilcileriyle biraraya gelerek istişarede bulundu.
Artvin’in potansiyeline ve birlik beraberliğine inandığını
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü
için yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmaya Afrin'de ülkeleri için, huzur ve güvenliğimiz için canını
ortaya koyan Mehmetçiklere selam göndererek, şehit
askerlerimizi, rahmetle ve minnetle anarak başladı.
Artvin’in Kafkaslar ve Asya'ya açılan kapı olduğunu
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'de en yaşanabilir ilk altı şehir arasında. Ayrıca en temiz hava da
Artvin’de. Amerika’daki ünlü Grand Kanyon’dan sonra
dünyanın en yüksek ikinci kanyonu, Cehennem Deresi
Kanyonu burada. Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası,
yine burada, Hatila Vadisi, Milli Parkı'nda. Artvin’in 60 yıllık
bir hayali vardı. Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli, Cankurtaran Tüneli
trafiğe açıldı. Cankurtaran Tüneli ile Artvin bir lojistik geçiş
merkezi olacak ve turizmin gelişmesini sağlayacak. Türki-
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ye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı
olacak Rize-Artvin Havalimanı da 2020’de açılıyor.
Öte yandan biz de TOBB olarak, Sarp Sınır Kapısı'nı
modernize ediyoruz. Çalışmalarımız bitmek üzere.
Kullanım kapasitesi iki katına çıkıyor. Gelirken Artvin’in
rakamlarına da baktım. 2017’de faal işyeri (%7) ve
çalışan sayısı (%22) ve ihracat (%35), Türkiye ortalamasının üstünde. Demek ki Artvin ekonomisinde bir
dinamizm var” dedi.
Artvin TSO, Puçuko’ya coğrafi işaret aldı
Artvin TSO’nun güzel işler yaptığına vurgu yapan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Yöresel ürünleri korumak adına önemli bir çalışma başlattı. İlk olarak,
Puçuko’ya coğrafi işareti aldı. Bu Artvin'in ilk coğrafi işareti.
İnşallah devamı da gelecek. Odamızın Artvin için önemli
bir talebi de teşvik bölgesi. 4. Bölge gözüküyor, ama bunun nedeni baraj yatırımları. Artvin’in en az 5. Bölge’ye
alınmasını bekliyoruz. Odamızın bu konudaki girişimine,
biz de destek veriyoruz. Artvin’e ilk OSB kurulması için
Odamızın öncülük ettiği girişim de sonuçlanmak üzere.
Böylece hem üretimde, hem ihracatta artış sağlayacak-

sınız. Kurtul Özel kardeşim, Artvin’in gelişmesi
ve zenginleşmesi için elini taşın altına koyuyor,
emek veriyor. TOBB’un Uluslararası Ticaret Merkezleri şirketi TOBTİM’in yönetiminde. Ayrıca
merkezi Trabzon’da olan, Doğu Karadeniz’den
Sorumlu İş Geliştirme Merkezi ABİGEM’in de
Başkan Yardımcısı. Artvin Odamızla birlikte, iki
çok önemli adım daha attık online belge ve Tek
Durak Ofis. Online Belge ile artık evinden, işyerinden anında belge alabileceksin. Odaya gelmene
gerek kalmadı. Dijital dönüşüme geçtik. Odalar,
artık online Oda. İkinci olarak şirket kuruluşlarında artık tek durak ofis var. Tüm kuruluş işlemleri
Odalarımızda gerçekleşecek”.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, finans alanında
Nefes Kredisi, KOSGEB kredileri, KGF kefaleti ile
alınabilen krediler ile birlikte Türkiye genelinde
toplam 681 bin firmaya dokunduklarını da anlattı. İstihdam konusunda çok büyük bir kampanya
olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
hükümetin sağladığı kolaylıkların da büyük katkısı ile 1.5 milyon kişiye ilave istihdam sağladıklarına vurgu yaptı.
“Sıkıntıları aşacak irade
ve imkâna sahibiz”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Dünya iş-yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60.
sıradayız. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden
birisiyiz, ilk 10’u hedefliyoruz. Ama bu tablo ülkemize yakışmıyor. İki yıl içinde Türkiye'yi ilk 20’ye
sokmayı hedef aldık. Bu kapsamda çok sayıda
eylem planı üzerinde Bakanlarımızla birlikte çalıştık. 100'ün üzerinde reformu, hükümetimizle
hazırladık. Mesela; inşaat izinlerinde mevcut 18
ayrı prosedür var. Şimdi bunlar altıya iniyor. Yapı
Denetim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı da 18’den bire düşürülüyor. Ayrıca muhtasar ve SGK beyannameleri
birleştiriliyor. Bir şirketimiz yılda ortalamada 40-45
beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname
sayısı 12’ye düşürülüyor.
Bir diğer önemli reform KDV alanında. KDV
alacaklarımız için de Maliye Bakanımızla çalıştık.
Ayrıca esnafın üzerindeki KDV yükü de düşürülecek. Tüm bu öneriler şu an Meclis’te. İnşallah kısa
süre içinde yasalaşacak. Sıkıntılarımız yok mu?
Elbette var. Ama hepsini aşacak irade ve imkâna
sahibiz. Bakın, birlik ve beraberlik içinde hareket
ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sıkıntı
çözülmez. Ortak akılla diyalogla çözülür. Bir ve
beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de
verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Tüm
Türkiye olarak hep birlikte el ele verdiğimizde,
ülkemiz hak ettiği yere gelecek”.

“Arhavi OSB cazibe merkezi olacak”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO) tarafından düzenlenen istişare
toplantısına katıldı.
Arhavi TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Atıf Kesim’in evsahipliği yaptığı toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, “Arhavi
muhteşem doğası, buram buram çay
kokan toprağıyla adeta bir cennet.
Her yaz gerçekleştirdiğiniz Uluslararası
Kültür ve Sanat Festivali de buraya ayrı
bir güzellik katıyor, turistleri çekiyor.
Yalnızca kartpostallarda görebildiğiniz manzaraları, Arhavi’de görüyoruz.
Limanı, Kıyıcık Plajı, ömrünüze ömür
katacak mükemmel yaylaları, mimari
şaheseri Çifte Köprüsü, hepsi ayrı güzel. Allah buraya her nimeti vermiş. Bu
kadar nimeti, değerlendirmek de lazım. İşte Arhavi TSO’muz ve Atıf Kesim
kardeşim, Arhavi’nin gelişmesi ve zenginleşmesi için büyük gayret gösteriyor, emek veriyor. Artvin'in ilk organize
sanayi bölgesi, Sayın Valimizin başkanlığında ve Odamızın çalışmalarıyla,
Arhavi’de tamamlanmak üzere. İki bin
kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca burada üretimi ve ihracatı da geliştirecek.
Arhavi’ye önemli katkılar getirecek.
Karadeniz Sahil Yolu'na bir kilometre,
Hopa Limanı'na 16 kilometre, Sarp
Sınır Kapısı'na 45 kilometre, Rize'ye

yapılacak havalimanına 50 kilometre
uzaklıkta. Rusya ve Türk Cumhuriyetlerine mal satmak isteyen firmalar için
Arhavi OSB cazip bir yatırım merkezi
olacak. Odamızın önemli bir talebi de
teşvik bölgesi meselesi. 4. Bölge’de
gözüküyorsunuz. Ama bunun nedeni
baraj yatırımları. Artvin’in en az 5. Bölge’ye alınmasını bekliyoruz. Odamızın
bu konudaki girişimine, biz de destek
veriyoruz. Atıf Kesim Başkanımızla Ankara’da da birlikte çalışıyoruz. Kendisi,
TOBB’un ekonomi politikası komisyonunda. Kendisiyle birlikte, iki çok
önemli adım daha attık. Bir tanesi Online belge, diğeri şirket kuruluşlarında
tek durak ofis” dedi.
Sıkıntıları aşacak güçte olduklarını
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bakın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık.
Kavga ile sorun-sıkıntı çözülmez. Ortak
akılla, diyalogla çözülür. Bir ve beraber
olunca Allah rahmeti ve bereketi de
verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim” diye konuştu.
Arhavi’ye okul talebiyle karşılaşan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Oda’nın
okulu inşa etmesi halinde YÖK'e sorularak TOBB ETÜ’nün buraya ismini vereceklerini, bunun olmaması
halinde ise buraya bir okul yapmak
istediklerini sözlerine ekledi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Aydın bugün
marka ise birlik
ve beraberlik
sayesindedir”
dedi.

“Aydın Çıldır Havaalanı
için çalışma yaptık”
Aydınlı girişimcilerin dünyaya açılması için havaalanının önemine dikkat çeken
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın Çıldır
Havaalanı'nın şehire kazandırılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

A

ydın Ticaret Odası’nın (AYTO) yeni hizmet binasının açılış töreni yapıldı. Törene katılan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, konuşmasına hayatını kaybeden Tunceli
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cengiz’e Allah’tan
rahmet dileyerek başladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kentin istiklal mücadelesinin meşalesini yakan şehir olduğunu vurgulayarak,
Aydın'dan Afrin'de görev yapan askerlere gönderilen
kuru incirler için iş adamlarına teşekkür etti.
Aydın Ticaret Odası’nın güzel işler yaptığını ve üyelerine beş yıldızlı hizmet sunduğunu ifade eden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bir yerde birlik varsa sırtın yere gelmez. Aydın da bugün marka ise işte bu birlik ve beraberlik
sayesindedir. Aydın Ticaret Odamız Aydın için güzel işler
yapmaktadır. Zaten akredite olan Odamız üyesine beş
yıldızlı hizmet sunmaktadır. Bugün Londra, Berlin, Paris
odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, Aydın Ticaret Odam da aynı standartta hizmet vermektedir.
Ve bu yıldıza yakışır, yeni bir yıldızı yeni hizmet binamızı
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Aydın’a kazandırdınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Ekonominin efelerine, sizlere hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Türkiye'nin en zengin bölgelerinden birinin Aydın
olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bitkisel üretim içinde Aydın ilk 10'da yer almaktadır. İncir
ve kestane üretiminde birinci, zeytin, pamuk, enginar ve
çilekte ise ikinci" dedi.
Aydınlı girişimcilerin dünyaya açılması için havaalanının önemine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Aydın Çıldır Havaalanı'nın şehre kazandırılması için çalışma yaptıklarını da aktardı.
“Oda ve Borsalarımız online sisteme geçti”
Oda ve Borsalarda yapılan yeniliklerden bahseden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Artık bütün Oda ve Borsalarımız online sisteme geçti. Bütün hizmetlerimiz evden,
işten yapılabilecek. Son bir aydır bu uygulama devam
ediyor. TOBB olarak dijital dönüşümü gerçekleştirdik.
Ayrıca bizim Oda ve Borsalar olarak Odalarımızın tek durak olması talebimiz vardı. Bunu da gerçekleştirdik. Artık

şirket kuracaksanız yedi kapı gezmeyeceksin"
ifadesini kullandı.
Özel sektörün 2017'nin başında en büyük
sıkıntısının finansmana erişim olduğunu dile
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Nefes Kredisi ile üyelerine beş milyar kredi imkanı
çıkardıklarını kaydetti.
Bundan sonra kredi arayışlarına KOSGEB'le
devam ettiklerini aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "KOSGEB'den 50 bin lira
faizsiz, üç yıl vadeli ve bir yıl ödemesiz krediden
290 bin üyemizi faydalandırdık. Bu da bitince
Kredi Garanti Fonu'ndan da üyelerimize kefil olduk. Dünyanın hiçbir yerinde Odalar üyesine bizim kadar hizmet vermiyor. Bu üç mekanizmayla
2017'de toplam 681 bin üyemizin finansman
bulmasına yardımcı olduk".
“Ekonomi canlanacak”
Özel sektör olarak devletten 140 milyar lira
KDV alacakları olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, hükümetle anlaştıklarını ve bunun
belirli taksitlerle ödeneceğini, bu paranın sektöre
girmesiyle ekonominin canlanacağını söyledi.
Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken de yeni hizmet binasının tüm
Aydın’a hizmet vereceğini belirterek, “Üyelerimizden aldığımız güçle, bugüne kadar ne
yaptıysak üyenin bizzat kendisine dokunacak
dedik. 2000’li yıllardan beri Aydın Ticaret Odası’nın yeni bir hizmet binasına ihtiyacı olduğu
söyleniyordu. Bizim Meclis dönemimizde yeri
tespit ettik, projelendirdik, inşaatını yaptık ve
bugün açılışını yapıyoruz. Binanın her tarafı üyelerimizin kullanımına hazırlanmış, alt yapıları ona
göre planlanmış durumdadır. Üyelerimizin tüm
hizmetleri ücretsiz olarak alabilecekleri bütün
alanlar burada mevcut. Aydın’a hizmet etmek
için bu bina yapıldı. Tek kuruş kredi kullanılmadığı gibi, görevi devraldığımızda kasadaki nakit
varlık kadar kasada nakit varlığımız var” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun Aydın ve
Türk ekonomisi için çok çalıştığını dile getiren
Ülken, TOBB Başkanı’nı Türk özel sektörünün
"Baş Efesi" olarak nitelendirdi. Vali Yavuz Selim
Köşger ise konuşmasında yeni hizmet binasının
Aydın’ın ticaret hayatında Aydın’ın hak ettiği yeri
almasına bir vesile olmasını diledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Aydın Valisi
Yavuz Selim Köşger, yeni hizmet binasında bulunan Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu ile Rifat
Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nu kurdele
keserek hizmete açtılar. Törende, TOBB Aydın
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de açılışı
gerçekleştirildi.

"Aydın SO beş yıldızlı hizmet veriyor"

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın Sanayi Odası’nı ziyaret
ederek, Meclis üyeleri ile biraraya geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Aydın Sanayi
Odası’nın beş yıldızlı hizmet veren bir
Oda olduğunu belirterek, “Uluslararası
standartta hizmet veren Oda ve Borsalar
hangi standarttaysa Aydın Sanayi Odam
da aynı standartta hizmet veriyor. Bu
hizmet anlayışından dolayı Yönetim Kurulu Başkanımızı, Yönetim Kurulumuzu,
Meclis Başkanımızı ve Meclis üyelerimizi, Genel Sekreterimizi ve tüm çalışan
kardeşlerimizi kutlarım. Aydın’a da bu
yakışırdı zaten” dedi.

Aydın’da kendisini gururlandıran bir
tablo olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dört kadın Meclis
üyemiz var. Allah bütün Oda ve Borsalarımıza da bu şekilde nasip etsin. Meclis
Başkan Yardımcımız bir kadın. Yönetim
kurulu Başkan Yardımcımız bir kadın.
Bunlar büyük bir avantaj. Bu anlayıştan
dolayı bütün sanayi odası üyelerimizi
kutluyorum. İnşallah darısı diğer Oda ve
Borsalarımın başına” ifadelerini kullandı.
İyi hizmet için binanın önemli olduğunu belirten TOBB Başkanı, bu binanın
Aydın Sanayi Odası’na yakışmadığını,
yeni dönemde yeni bina için TOBB olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın
programı kapsamında Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyarette, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Fevzi Çondur ve Meclis üyeleri ile sohbet etti. Ziyarete çevre il ve ilçelerin
Oda ve Borsa başkanları da iştirak etti.
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“Odam ve Borsam
Manisa’nın geleceğine
yatırım yapıyor”
TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“80 milyon
birbirimizin
kardeşiyiz. Onun
için birbirinizi
ötekileştirmeyin”
dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Manisa ve çevre illerdeki Odalarımızın da
desteği ile savunma sanayi kümesi kuruluyor. Borsamız, Manisa Sultaniye üzümünü
coğrafi işaretli ürün olarak tescil ettiriyor. Bakın bunlar hep vizyon işidir. Odam ve
Borsam Manisa’nın geleceğine yatırım yapıyor” diye konuştu.

M

anisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından Manisa İş Dünyası Müşterek
İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu da katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Şehzadeler Şehri Manisa’ya 19’uncu ziyaretini
gerçekleştirdiğini belirtti. Manisa’nın marka şehirlerden
bir tanesi olduğunu kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunun sebebi birlik ve beraberlik. Manisa, tarihimizin
en önemli şehirlerinden bir tanesi. Fatih’ten, Kanuni’den,
III. Selim’den, III. Murad’ın bulunduğu döneme kadar
şehzadelerin yetiştiği şehir. Evliya Çelebi Manisalılar için,
‘Manisalılar sanat ehlidir, kanaat ehlidir, ibadet ehlidir,
dördüncü olarak da ziyaret ehlidir’ diyor” dedi.
“İhracatta İzmir’den sonra ikinci sırada”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa’nın tarımın ve
sanayinin merkezi olduğunu vurgulayarak, “Manisa,
dünyada tek noktada en fazla beyaz eşya ve televizyon
üretilen yer. Manisa, Sanayi 4.0’a geçen ilk illerden biri
olmak için de çalışıyor. 2017’de ihracatta Ege Bölgesi’nde İzmir’den sonra ikinci sırada. Türkiye’nin kuru üzüm
üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını Manisa yapıyor.
Zeytinyağı ve zeytinde Manisa yine Türkiye’deki en
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önemli illerimizden bir tanesi. UNESCO tarafından dünya
mirası listesine alınmış Manisa mesir macunumuz var”
ifadelerini kullandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa’nın sadece sanayi
ve tarımda değil sağlık turizminde de müthiş potansiyeli
olduğunu söyledi. Manisa’nın, jeotermal enerjideki kurulu
gücüyle üçüncü sırada olduğunu, Sabuncubeli Tüneli’nin
açılmasıyla İzmir’e de daha hızlı ulaşılacağını vurguladı.
"Ürün İhtisas Borsası tamamlanıyor"
Manisa’nın ekonomik rakamlarına da değinen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “2017’de faal işyeri sayısı yüzde 8,
çalışan sayısı yüzde 11 ve ihracat yüzde 38 artmış. Türkiye ortalamasının üstünde artmış. İSO 500 listesinde Manisa’da üretim yapan 24 sanayi kuruluşumuz var” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi
Odası ve Ticaret Borsası’nın akredite Oda ve Borsa olduğunu, üyelerine beş yıldızlı hizmet sunduklarını anlattı.
Manisa TSO ve TB’de İŞKUR hizmet noktasının da
faaliyet gösterdiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Manisa ve çevre illerdeki Odalarımızın da desteği
ile Savunma sanayi kümesi kuruluyor. Borsamız, Manisa
Sultaniye üzümünü coğrafi işaretli ürün olarak tescil
ettiriyor. Bakın bunlar hep vizyon işidir. Odam ve Borsam
Manisa’nın geleceğine yatırım yapıyor” dedi.

Ürün İhtisas Borsası’nın kurulumunu da
tamamlamak üzere olduklarına dikkat çeken
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ürün İhtisas
Borsası’nın temelini de lisanslı depolarımız
oluşturuyor. Lisanslı depodan aldığınız ürün
senetlerini, Ürün İhtisas Borsası’nda alıp, satabileceksiniz. Tıpkı Borsa İstanbul gibi. Bu da
emtia borsası. Ürün İhtisas Borsası’yla birlikte
artık tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatları
ülkemizde belirlenecek” dedi.
Kavgayla sıkıntıların çözülemeyeceğini
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
şunları kaydetti: “Ortak akılla, diyalogla
ancak sıkıntılar çözülebilir. Bir ve beraber
olunca Allah rahmeti de bereketi de veriyor. Bu kapsamda ben 365 Oda ve Borsa
başkanıma teşekkür ediyorum. Çünkü bir
ve beraber hareket ediyoruz. Bize de düşen
çalışmak. Yanı başımızda Afrin Harekâtını
yaşıyoruz. Dost yok. Milletlerin dostluğu
diye bir şey olmaz zaten. Dostumuz yok,
80 milyon birbirimizin kardeşiyiz. Onun için
birbirinizi ötekileştirmeyin. Her Cuma hutbesinde hoca, öğüt veriyor; ‘Tutup düşünesiniz diye öğüt veriyor’ diye. İnsan olduğumuz için düşüneceğiz. Farklı düşüneceğiz.
Bu gayet doğal. Farklı düşünüyorum diye
beni kınamayacaksın. Farklı düşüneceğiz
ama ne yapacağız, hepimiz fikrimizi ortaya
koyacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeyeceğiz. Ortak akıl ne, doğru olan ne, onda

hepimiz uzlaşacağız. Uzlaştıktan sonra bu
hepimizin ortak aklı olacak. İşte o zaman
ileri gideriz. Yoksa ileri gidebilme şansımız
yok. Herkes ‘benim dediğim olsun’ deyince
hepimiz kaybediyoruz”.
“Yerli otomobil için
tarihi bir süreç başladı”
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Erbil de Manisa’nın
coğrafi şartları ve devlet destekleri ile sanayinin üretim merkezi olduğunu ifade etti.
2017’de 4 milyar dolar ihracat rakamı
ile Manisa’nın Türkiye genelinde sekizinci
sırada yer aldığını kaydeden Adnan Erbil,
yedi milyar dolarlık ihracat ve ithalat hacmi
olduğunu belirtti.
Yerli otomobil için tarihi bir süreç başla-

dığını kaydeden Adnan Erbil, “Babayiğitlere
bir teklifte bulunmak istiyorum. Gelin, yerli
otomobili Manisa’da üretelim. Manisa alt
yapısı ve teknolojisi ile buna hazır” dedi.
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Sadık Özkasap ise tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ülkenin cari açığının
kapatılmasına doğrudan katkı sağladığını
söyleyerek, “İhraç edilen ürün çeşitliliği Manisa’nın en güçlü yanlarındadır. Çekirdeksiz
kuru üzümün yüzde 85’i Avrupa ülkelerine
yapılıyor. 2017 yılında 2 milyar 640 milyon
liralık ürün tescili yaptık. Tarıma dayalı ticaretin büyüklüğü 7.5 milyar Türk lirasını
aşmıştır” diye konuştu.
Programın sonunda, TOBB tarafından
Manisa’ya kazandırılan TOBB Bülent Koşmaz
Fen Lisesi’nin temsili kurdele kesimi yapıldı.

Manisa Ticaret
Borsası'na ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, Meclis üyeleri ile bir araya geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada
yaptığı açıklamada, Manisa’nın tarım ve
hayvancılık açısından çok şanslı bir şehir
olduğunu belirtti.
Önümüzdeki dönemin altın mesleğinin tarım ve hayvancılık olacağına dikkat
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünya
nüfusunun her yıl Türkiye nüfusu kadar
arttığını ve her yıl 160 milyon kişinin az gelirliden orta sınıfa dahil olduğunu söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ekilebilir arazi açısından dünya
yedincisi olduğunu, bunu iyi değerlen-

dirmek gerektiğini vurguladı.
Son on yılın trendine bakıldığında en çok
fiyatı artan ürünlerin gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geleceğin en önemli
işinin tarım ve hayvancılık olacağını belirtti.
Manisa Ticaret Borsası’nın beş yıldızlı
akredite Borsa olduğunu hatırlatan TOBB

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin borsaları üyelerine hangi
standartta hizmet veriyorsa Manisa Borsam
da aynı standartta hizmet veriyor” dedi.
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Sadık Özkasap da Borsa olarak
son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Akhisar’ın
tarihine, sosyal
sorumluluk
projesi olarak
sahip çıktıkları için
Akhisar Odama ve
Borsama teşekkür
ediyorum” dedi.

“Akhisar’ın üniversite talebine
her türlü desteği veririz”
Akhisar için üniversite talepleri olduğunu belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz
de Ankara’da her türlü desteği veririz. Akhisar’ın tarihine, sosyal sorumluluk projesi olarak
sahip çıktıkları için Akhisar Odama ve Borsama da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından düzenlenen istişare
toplantısında yaptığı konuşmada, hayırlı işler için Akhisar’a
geldiklerini belirterek, “Akhisar TSO’nun merkez çarşı kalkındırma projesinin temelini attık. Akhisar TB’nin Donbaycıoğlu Hanı Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Akhisar’ın
tarihine, sosyal sorumluluk projesi olarak sahip çıktıkları
için Akhisar Odama ve Borsama teşekkür ediyorum” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Afrin'de bu ülke için
bizim huzur ve güvenimiz için canını ortaya koyan, bu
aziz milletin kahramanlarına selamlarımızı iletiyoruz. Şehit askerlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah
Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer eylesin"
ifadelerini kullandı.
Zeytin denince akla Akhisar’ın geldiğini vurgulayan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eskiden tütün üretim merkezi olarak bilinen Akhisar, şimdi Türkiye'nin en büyük
zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi. 14 milyon zeytin
ağacımız var. Sofralık zeytinin yüzde 30’u, yeşil zeytinin
yüzde 70’i burada yetişiyor. Türkiye'nin ilk ve tek Zeytin ve
Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB’si Akhisar’da kuruldu. Yine
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tarım ve hayvancılığa dayalı sanayide de öncü Akhisar.
Tarımda teknolojinin daha yaygın kullanılması için tarım
4.0 çalışmaları yapılıyor. Öte yandan Akhisar Belediyespor,
süper ligde mücadele ediyor” dedi.
“Akhisar’a havaalanı gerekli”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Akhisar’a bir havaalanının gerekli olduğunu belirtti. Akhisar için üniversite talepleri olduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz
de Ankara’da her türlü desteği veririz” şeklinde konuştu.
Akhisar TSO ve TB’nin Akhisar için çok güzel işler
yaptığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Odamız
ve Borsamız ikisi de akredite Oda ve Borsa. Üyelerine
beş yıldızlı hizmet veriyor. Akhisar Köftesi, Domat ve
Uslu Zeytini coğrafi işareti tescil ettirdiniz. Şimdi sıra
Domat ve Uslu Zeytinyağı’nda. Kişi başı zeytinyağı
tüketiminin artması için yoğun çaba sarf ediyorsunuz.
Bu ulusumuzun geleceği için olmazsa olmazımız. En
sağlıklı yağ zeytinyağı. Odamız ve Borsamız birlikte Zeytin Hasat Şenliği düzenleyerek toplumda farkındalığı
artırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Üyeler,

Oda ve Borsaya gelmeden hizmet alabilsin
diye talepte bulundular. Bu konuda dijital dönüşüme geçtik. Herhangi bir evrakı, Oda ve
Borsaya gelmeden evinizden, iş yerinizden
yapabileceksiniz. Ayrıca Odalarımız Tek Durak
Ofis haline geldi. Tüm şirket kuruluş işlemleri
Odalarımızda gerçekleşecek. Önceden 2 bin
250 TL olan masrafı 650 TL’ye düşürdük”.
“Nakliye devlet
tarafından karşılanacak”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaptıkları
çalışmalar neticesinde, üreticilerin bundan
sonra ürünlerini lisanslı depolarda ücretsiz
olarak saklayabileceğini ve ürünün depoya
nakliyesinin de devlet tarafından karşılanacağını söyledi.
Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluşunu
da tamamlamak üzere olduklarını anlatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ürün İhtisas
Borsası’nda elektronik ürün senetlerini alıp,
satabileceksiniz. Tıpkı Borsa İstanbul gibi,

bu da emtia borsası. Belgeyi alan mal sahibi
oluyor. Borsalarımızdaki tescil yazılımını da
yeniliyoruz. Artık işyerinizden, cepten, internetten tescil yapmak mümkün hale geliyor.
Yeni sistem tüm kurumlarla da entegre
çalışacak. Kurum kurum gezmek zorunda
kalmayacaksınız” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantı
öncesinde, Akhisar TSO Merkez Çarşı Kal-

"Soma, Türkiye
enerjisinin yüzde 8'ini karşılıyor"

S

oma Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
‘Birlikte rahmet ve ayrılıkta azap vardır'
sözünü hatırlatarak başladığı konuşmasında, Afrin’deki Mehmetçik’e tonlarca
helva gönderen Somalılara teşekkür etti.
“Afrin'de ülkemizin birliği ve beraberliği için hepimizin canı için canlarını veren
Mehmetçik’imize Somamız sahip çıktı”
diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Helva
gönderdiniz. Güçleri kuvvetleri artsın diye.
Allah sizlerden razı olsun. Eğer bu ülke
ayakta duruyorsa bütün ülkenin birlik, beraberlik ve dayanışmasının sonucudur. Bütün il ve ilçelerimiz herkes kendi gücünce

çok şükür neyleri varsa askerimizle paylaşıyor.
Bu havayı bozmadığımız sürece Allah’ın izniyle bu ülkeye kimse bir şey yapamaz" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün kahraman
insanları tarif ederken Seher Ali'nin memleketi diyerek Soma'yı tarif ettiğini belirten
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin vatan toprakları olmasında Somalı hemşerimizin çok büyük katkısı var. Allah buraya her
türlü güzelliği vermiş. Yerin altında elmas,
üstündeki güzellikler ise hepinizce malum.
Türkiye'nin enerjisinin yüzde 8'ini tek başına
Soma karşılıyor" şeklinde konuştu.
Soma Ticaret ve Sanayi Odası ile gurur
duyduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Soma Ticaret

kındırma Projesi’nin temelini attı ve Akhisar
TB Donbaycıoğlu Hanı Şubesi’nin açılışını
gerçekleştirdi.
Akhisar TB Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat da Borsanın çalışmaları hakkında
açıklamalarda bulundu.
Akhisar TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Abdurrahman Yılmaz ise yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi.

ve Sanayi Odası, Paris, Londra, Berlin'de
odalar hangi standartta hizmet veriyorsa aynı standartlarda hizmet veriyor.
Soma'ya fakülte kurulması konusunda
üzerime düşen ne vazife varsa hazırım.
Zaten Soma’nın Ankara'da herkes nezdinde ayrı bir yeri var. 301 madencimiz
şehit oldu. Türkiye'nin yüreği yandı.
Felaket olduktan sonra derhal buraya
geldik. Buradaydık. Sonrasında Türkiye
çapında özel sektörler çapında kampanya başlattık. Rekor bir bağışla 17 milyon
lira destek verildi ki bu en az yedi okula
eşdeğerdi. Soma'nın geleceği aydınlık.
Bu birlikteliği muhafaza ettikçe Soma'yı
kimse tutamaz". Soma Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık
da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun sık
yaptığı ziyaretlerle Soma'ya çok büyük
bir önem verdiğine dikkat çekerek, "Bizler
göreve geldikten sonra üyelerimize vaat
ettiğimiz birçok şeyi yerine getirdik. İlçenin ortak kanaati olan fakültenin Soma'ya
gelmesini çok istiyoruz. Bunun için çok
ciddi çaba gösteriyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız Hasan Ergene fakülte
arsasını verdi. Sizlerden de Ankara'da bu
konuda destek bekliyoruz"dedi.
Diğer yandan Soma Maden Şehitliği de
ziyaret edildi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Şirketler
ve üreticiler
ürün bolluğu
arasından, farklı
stratejilerle
sıyrılmaya
çalışıyor” dedi.

“Pazarlama artık ‘velinimet’
anlayışının çok önüne geçti”
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 21. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni’ne katılan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, üretilen mallar çoğalıp çeşitlenince, pazarlamanın giderek
daha fazla önem kazandığını ve velinimet anlayışının bir ölçüde geride kaldığını ifade etti.

1

5 Mart Tüketiciler Günü dolayısıyla Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın organize ettiği Geleneksel
Tüketici Ödülleri Töreni’nin 21’incisi Ankara Green
Park Otel’de yapıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ev sahipliğindeki törende bir konuşma yapan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Esasında iş dünyası ve tüketiciler, hepimiz,
bir yönümüzle hem üretici, hem de tüketiciyiz. Üretimi
gerekli kılan tüketicidir. Üreticiyi ayakta tutan da tüketicidir. Hele bizim kültürümüz tüketiciyi, yani müşteriyi
velinimet olarak görür” dedi.
Üretilen mallar çoğalıp çeşitlenince, pazarlamanın
giderek daha fazla önem kazandığını ve velinimet anlayışının bir ölçüde geride kaldığını ifade eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bakın WalMart’ta ortalama
100 bin ürün müşterilerin beğenisine sunuluyor. Amazon’da 27 milyon kitap bulmak mümkün. Starbucks 87
bin farklı içecek kombinasyonuna sahip. Bundan 50 sene
önce ortalama bir süpermarkette üç bin ürün bulunurdu.
Şimdi bu sayı 30 bine çıkmış durumda. Sadece bisküvi
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kategorisinde ürün sayısı 90’larda 60-70
civarında iken, şimdi 300’ü aştı. Bu ürün
yağmuru ise tüketicinin seçim yapmasını
zorlaştırıyor. Şirketler ve üreticiler de bu
ürün bolluğu arasından, farklı stratejilerle
sıyrılmaya çalışıyor. Bunu yaparken, haksız
ve aldatıcı yollara başvuranlar da oluyor.
“Ekonominin yüzde 60’ı
iç tüketimden geliyor”
Devletin kurumları ve yasalar, tüketicilerin haklarını korumak için yıllardır çalışıyor.
Fakat ortaya çıkan gerçek şu ki tüketiciyi
ancak kendi bilinci koruyabilir. Bu bakımdan bilinç, en az parası kadar tüketicinin
gücüdür. Ancak bu bilinç sayesinde, parasının karşılığını alabilir, hileli, ayıplı malların
tuzağından kurtulabilir. Bu bilinç haklarını
bilmektir, iyi ile kötü ürünü-hizmeti ayırt
edebilmektir. Bilişimin imkânlarını da kullanarak fiyat ve kalite karşılaştırması yapabilmektir. İnternet ve sosyal medya, bilinçli
tüketiciler için bu konularda zaten fırsatlar
sunuyor. Ekonominin yüzde 60’ı iç tüketimden geliyor. Bu yüzden de dünyada artık
tüketici demokrasisi kavramı öne çıkıyor”.
“E-ticaret sitelerine güven
damgası vereceğiz”
Ekonomiye yön veren esas gücün tüketicinin tercihleri olduğunu ifade eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bilinçli her tüketicinin, daha iyi ürün talep ederek sadece
üreticiyi terbiye etmediğini, aynı zamanda
ülke ekonomisinde kaynakların daha akıllıca kullanılmasını sağladığını bildirdi. Haksızlığa karşı tepki vermeyen, kandırıldığı halde
buna sessiz kalanlarınsa, bilinçsiz tüketici
olduğuna işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu kesimin hem kendine hem de
ekonomiye zarar verdiğini anlattı.
Tüketicinin haklarından söz ederken, aynı
zamanda sorumlulukları olduğunu da hatırlamak gerektiğini belirten TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans prensibini ve ‘bilinçli tüketici, basiretli
tacir’ anlayışını son derece önemli görüyor ve
tam destek veriyorum. Son yıllarda e-ticaretin
kullanımı hızla artarken, e-ticaret şirketleri de
çoğaldı. Ticaretteki bu dönüşümde tüketicilerin mağdur olmaması ve güvenle alışveriş
yapabilmesi için Bakanlığımız gerekli adımları attı. Bakanlığımızın liderliğinde TOBB olarak
e-ticaret sitelerine güven damgası vereceğiz.
Böylelikle hem güvenli e-ticaretin alt yapısını

sağlamış olacağız hem de e-ticaret hacmini
artırmış olacağız” dedi.
“Güvensiz Ürün Bilgi
Sistemi faaliyete geçecek”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, "Güvensiz Ürün
Bilgi Sistemi'ni bu yıl faaliyete geçirmek istiyoruz. Sistemin kamuya açık, sosyal medya
ile entegre bir yapıya sahip olmasını planlıyoruz” ifadesini kullandı.
Bakan Tüfenkci, tüketicilerin sağlık ve
güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması noktasında etkin, hızlı ve insan odaklı
hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi. Elektronik ticaret sektörünün kısa sürede gelişim
gösterdiğine işaret eden Bakan Tüfenkci,
mevcut ve oluşması muhtemel sorunlara
karşı tüketicileri korumak amacıyla tedbirler
aldıklarını bildirdi.
Tüketiciler açısından çok geniş yelpazede kullanım alanı olan ürünlerle ilgili
piyasa gözetim ve denetimi yaptıklarına
dikkat çeken Bakan Tüfenkci, şöyle devam
etti: "Geçtiğimiz yıl denetimleri artırdık ve
piramit yapıların da üzerine gittik. Piyasa
gözetimi ve denetimi alanında çalışmalarını
sürdürdüğümüz Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni bu yıl faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu
sistemle güvensiz ürünleri teşhir edeceğiz.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nin kamuya
açık, sosyal medya ile entegre bir yapıya
sahip olmasını planlıyoruz".

Tuna: Tüketiciler bilinçli olmalı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Tuna da rekabetin büyümesiyle
tüketici haklarının öneminin arttığına
dikkat çekerek, "Böyle bir ortamda yanlış
yapanların sayısı da fazla. Piyasadaki çürük elmaların ayıklanması için tüketicimiz
bilinçli olmalı. Yeni nesiller bu bilinçle yetişmeli ki piyasadaki tacirlerin çürüklerini
temizleme imkanı bulalım. Başkanlığımız
bir adalet terazisi. Ticaret erbabının da tüketicinin de haklarını korumalıyız. Tüketici
haklarının gelişmesi noktasında her türlü
desteği vermeye devam edeceğiz. Hep
beraber bilinçli bir toplum olarak daha
güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Şahin: Rekabette kalite önemli
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin de insanı merkeze alan kalkınma modelinde, rekabette kalitenin önemli
olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Tüketici bilincini artırmak hepimizin
görevi. Kurumsal kapasitemizi buna uygun
hale dönüştürdük. Belediye deyince akla
yol, su, elektrik gelmemeli. Artık sosyal belediyecilik yükselen bir değerdir. Kültürel ve
kimlikli belediyecilik en önemli alanlarımız.
2023 hedeflerine ilerlerken tüm şehirlerimizi kalkınmanın bir parçası yapmalıyız.
Yalnızca ekonomik kalkınma değil, insani
kalkınma için buradayız".
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Erbaa'da Tarım
İhtisas Sera OSB
çalışmalarının
devam ettiğini
söyledi.

“Karadeniz’in Çılgın Projesi
bu sene sonunda bitecek”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kanal
İstanbul’un bir benzeri de Tokat’ta, Yeşilırmak üzerine yapılıyor. Karadeniz’in
Çılgın Projesi ‘Kanal Tokat’, inşallah bu sene sonunda bitecek” diye konuştu.

T

okat İli ve İlçeleri Müşterek İstişare Toplantısı’na
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tokat’ta firma başına
2.6 kişiyi ilave istihdam sağlandığını, bunun da Türkiye’nin
iki katından fazla olduğunu ifade etti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Salonu’nda düzenlenen istişare toplantısında bir sunum gerçekleştiren TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu Tokat ili ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Tokat; yiğitlerin mekânı. Plevne kahramanı Gazi Osman
Paşa’nın vatanı. Çanakkale’de, şehadete yürüyen 15’lilerin
memleketi. Hz. Mevlana’nın ‘Tokat'a gitmek gerek, çünkü
Tokat'ta insan ve iklim mutedil’ diye övdüğü tek şehir. Gerçekten de Yeşilırmak Vadisi’nin bereketi, Tokat’ın ovalarında
toplanmış. Tokat aynı zamanda, Hacı Bektaş-ı Velî’nin hayırlı
ve bereketli duasına da mazhar olmuş özel bir yer. İşte Tokat tüm bu özel hasletlerinin sonucu olarak, Osmanlı’ya altı
tane de Şeyhülislam kazandırdı. Büyük Roma İmparatoru
Sezar, ünlü ‘Veni, vidi, vici’ (Geldim, gördüm, yendim) şeklindeki mektubunu da burada Tokat Zile’de yazmış. Tokat’ta
göreni derinden etkileyen pek çok tarihi yapı var.
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Taşhan, 400 yıllık görkemli bir Osmanlı eseri. Bugünkü
beton kulelere karşılık, ibret dersi gibi, geçmişin konut zarafetini gösteren güzel konaklar var Tokat’ta. Evliya Çelebi’nin
de övgüyle söz ettiği, ‘Arastalı Bedesten’, Anadolu’nun en
kadim ticaret merkezlerinden. Tokat medreseleri de Anadolu’nun en eskileri arasında. Tarihi ve doğası için, keyifle
ziyaret edilecek yer Tokat. Ayrıca Tokat mutfağı da bir harika.
Tokat kebabı, Niksar cevizi, Turhal yoğurtmacı, Zile pekmezinin coğrafi işaretini almışsınız. Erbaa bağ yaprağı, çemeni,
elması, kömesi, asma yaprağı da ülke çapında tanınıyor,
ama daha da fazlasını hak ediyor. Tokat’ın en önemli sembol
markalarından biri de bin 400 yıllık şifa kaynağı Niksar Ayvaz
Suyu. Niksar’da çıkıyor ve nitelik sıralamasında dünya ikincisi.
Ayrıca dünyanın birçok ülkesine doğal sodyum bentonit
ihraç ediyoruz. Ama artık bunu da Tokat'ta işlemenin ve
katma değer üretmenin bir yolunu bulmalıyız”.
“Yeni Nesil Tokat Sanayi
Sitesi’nin çalışmaları başlatıldı”
Havalimanı açıldığında, Tokat’ın çehresinin değişeceğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tokat-Niksar-Ak-

kuş-Ünye yolu tamamlanınca,
İç Anadolu’nun Karadeniz’e
bağlanacağını kaydetti. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kanal
İstanbul’un bir benzeri de
Tokat’ta Yeşilırmak üzerine
yapılıyor. Karadeniz’in Çılgın
Projesi “Kanal Tokat”, inşallah
bu sene sonunda bitecek.
Üretim Reform Paketi kapsamında Yeni Nesil Tokat Sanayi
Sitesi’nin çalışmaları başlatıldı. Erbaa'da ‘Tarım İhtisas
Sera OSB’ çalışmaları devam
ediyor. Ballıca Mağarası'nın
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için Valiliğimiz
çalışma yürütüyor. İnşallah
önümüzdeki dönemde Tokat
bu potansiyeliyle büyükşehir
iller kapsamında olacak” ifadesini kullandı.
Oda ve Borsalara övgü
Tokat’taki Oda ve Borsaların gösterdiği birlik ve beraberliği öven TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Tüm Oda ve Borsalarımız ortak toplantı yapıp, birlik ve beraberlik sergiliyorlar. İşte onlar
hep birlikte istediler, takip ettiler, sonunda da okulu yaptırdılar. Zile’de TOBB Sakarya
Anadolu Lisesi’ni birlikte açtık.
Tokat’a ve sizlere hayırlı, uğurlu olsun. Tokat’ta beş Odamız
ve iki Borsamız var. Borsaların
ikisi, Odaların ise üçü akredite. Biri süreçte, inşallah diğeri
de akredite olacak. Tokat’ta
Oda ve Borsa başkanlarımla,
TOBB’daki komisyon ve kurullarda da birlikte çalışıyoruz.
Tokat’ı Ankara’da temsil ediyorlar. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Allah hepsinden
razı olsun. Burada Zile Oda ve
Borsama ayrı bir teşekkürüm
var. Her ikisinin de birer kadın
Meclis üyesi var. Hatta Zile
TSO’da Yönetim Kurulu Üyesi
Ceylan Candan. Oda ve Borsa Meclis ve yönetimlerinde
daha çok kadın olmalı”.

Gençlere ‘icat çıkarın’ tavsiyesi

T

okat Zile TOBB Sakarya Anadolu Lisesi Açılış
Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB olarak 1998’de de Tokat’a bir İlköğretim
Okulu yaptıklarını hatırlatarak, “Zenginleşmenin
de birlik ve beraberliği tesis etmenin de yolu
eğitimden geçer. İş dünyasında yaptığınız her
yatırımın riski var. Yatırımı yaparsınız, kâr da
edersiniz, zarar da edersiniz. Ama tek bir yatırım
var ki onu yaptığınız zaman asla zarar etmezsiniz. O da eğitime yaptığınız yatırım" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tokat’taki yedi
Oda ve Borsanın desteği ile Zile’ye Anadolu
Lisesi yaptıklarını söyledi. Açılışını yaptıkları
okulun arazisinde geçmişte 1905 yılında İkinci
Abdülhamit döneminde Zincirli Süfla Mektebi
olarak Zile’de açılan ilk mektep bulunduğunu
bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Okul bina-

sı, 1. Dünya savaşında revir olarak kullanılmıştı.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla bu okula ‘Sakarya’ ismi verilmişti. Sakarya okulu, uzun yıllar
faaliyet göstermiş ve sonrasında yıkılmış. Biz de
1915’ten bu yana aynı ruh ve aynı heyecan ile
ülkemiz için çalışırken, bu arazide bulunan eski
okuldaki ‘Sakarya’ ismini yeni yaptığımız okulda
da yaşatmak istedik. İşte bu yüzden okulumuzun
adını da Tokat Zile TOBB Sakarya Anadolu Lisesi
koyduk” diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:
“İnşallah bu Anadolu Lisesi’nden mezun olacak
gençlerimiz, hem ilim sahibi olacak, hem de icat
çıkaran girişimci gençler olacak. Ben küçükken
yeni bir fikir ortaya koyduğumda babaannem ‘icat
çıkarma oğlum’ derdi. Ama artık devir icat çıkarma
devri. Bu Anadolu Lisesi de icat çıkaracak, girişimci olacak gençlerimize bu alt yapıyı sunacak”.

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Tokat
programı kapsamında Turhal Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Çenesiz’i ziyaret ederek, Oda’nın Meclis üyeleri
ile birlikte istişarede bulundu. Turhal TSO’nun
akredite Oda olarak üyelerine beş yıldızlı hizmet verdiğini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Turhal TSO’nun çalışmalarıyla gurur

duyduğunu ifade etti. Turhal TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çenesiz’in talebi üzerine
Turhal’a bir okul yapma sözü veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis üyelerinin de sorularını yanıtladı. Markalaşmanın önemi üzerinde
duran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Malınızın
değeri 1 lira ise markalaştığınız takdirde 10 lira.
Bire on kazandırır size markalaşma” dedi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
hukuk sistemi
iyi işlerse
toplumda güven
duygusunun
artacağına işaret
etti.

Mersin TSO Tahkim ve
Arabuluculuk Merkezi açıldı
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına katılan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, iş
adamlarının arasındaki alacak verecek davalarında 'Arabuluculuk' ile süreçler kısalacak” dedi.

M

ersin Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Mersin’e yeni bir eser
daha kazandırdığını vurgulayarak, tahkim ve arabuluculuk merkezinin kurulmasının önemine değindi.
“Güven olursa, girişimciler önünü görür, daha kolay
risk alıp yatırım ve üretim yapar, istihdam sağlar” diyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, adil ve etkin bir hukuk sisteminin bu noktada çok önemli olduğunu söyledi.
Türk kültürü ve inancında, hukukun yerinin ayrı olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Mülkün
temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz. Bireylerin haklarını savunan, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesi,
bu topraklardan çıktı” dedi.
Hukuk sistemi iyi işlerse, toplumda güven duygusunun artacağına işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
şöyle devam etti: “Kişilere ve kurumlara ne kadar çok güven duyulursa, ekonomi de o kadar iyi ve adil işler. Dolayı-
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sıyla su ve ekmek nasıl bir ihtiyaçsa, hukuk da aynen öyle
bir ihtiyaç. Yani hukuk demek, ekmek demek. Ne yazık ki
mahkemelerimiz, hâkimlerimiz, her gün artan, büyük bir
iş yüküyle karşı karşıya. Yargıdaki en önemli sorun iş yükü.
Hem süre uzuyor, hem kalite düşüyor. Bu da vatandaşın
adalete erişimini zorlaştırıyor”.
“Bir hâkim yılda 700-800 dosyaya bakıyor”
Adalet, zamanında ve doğru tecelli etmeyince, adalet
sistemine olan güvenin de azaldığına vurgu yapan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Avrupa’da bir hakim yılda ortalama
200 dosyaya bakıyor. Ülkemizdeki bir hâkime ise yılda 700800 dosya geliyor. Bir yılda 250 iş günü olduğunu varsaysak,
hâkimlerimizden sabah bir dosya, öğlen bir dosya, akşam
da eve gitmeyip bir dosyaya bakıp karar vermelerini bekliyoruz. Peki, hakimlere böyle ağır bir yük binince ne oluyor?
Mahkemelere her sene yedi milyona yakın dosya geliyor.
Bunların ancak dört milyonu o sene karara bağlanıyor. Üç
milyon dosya ertesi seneye kalıyor” şeklinde konuştu.
İş davalarında, mahkemeye gelişiyle karar verilmesi

arasında geçen sürenin son beş senede,
250 günden 450 güne çıktığını anlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bazı mahkemelerin
duruşma tarihlerini altı ay sonrasına bıraktığını, bu kadar uzun süren yargılamadan da
herkesin zarar gördüğünü söyledi.
Uygulamada da sıkıntı yaşandığını
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İş
Mahkemeleri'ndeki davaların neredeyse
yüzde 99’u işveren aleyhine sonuçlanıyor.
Bu durumda insanın aklına şu soru gelmiyor değil. Bu ülkede işverenlerin, müteşebbislerin hepsi mi haksız, hepsi mi hatalı? Bu
mümkün mü? İşin doğrusu hak edene, hak
ettiğini vermektir. İşte bu noktada, 'Arabuluculuk' devreye giriyor” ifadelerini kullandı.
“Arabuluculuğun temelinde
Ahilik kültürümüz bulunur”
Türkiye’nin bu sisteme geçen en son
ülkeler arasında olduğunu belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:
“Esasında fikri patenti de biz Müslüman
Türklere aittir. Arabuluculuğun temelinde
Ahilik kültürümüz bulunur. O dönem iki kişi
anlaşamadığında, Ahi Baba’ya giderlerdi ve
Ahi Baba onları anlaştırırdı. Sonra biz bunu
terk ederken, gelişmiş ekonomiler sahiplendi. Mesela İngiltere'deki uyuşmazlıkların
yüzde 98'i bu şekilde çözülüyor. Dosyaların
sadece yüzde 2'si mahkemelere geliyor. En
az bir sene sürecek bir mahkeme hükmü,
arabuluculuk sistemiyle bir günde elde edilebiliyor. İş dünyası olarak, bu tür alternatif
çözümlerin ülkemizde de olmasını yıllardır
hayal eder ve isterdik. Nihayet bizde de
hukuk sistemimize girdi. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk bu yıl itibariyle
zorunlu hale getirildi. Bakanımıza, Daire
Başkanımıza ve tüm adalet teşkilatımıza
bu önemli reformu hayata geçirdikleri için
teşekkür ediyoruz”.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, arabuluculuğu, adalete hızlı erişim olarak gördüklerini belirterek, “İşçi-işveren arasındaki
anlaşmazlıkların çözümünde, iş adamlarının arasındaki alacak verecek davalarında, “Arabuluculuk” ile süreçler kısalacak.
Mahkemelerimizin iş yükleri azalacak. İlk
rakamlar da bunları gösteriyor zaten. Ocak
2018’den bu yana 21 bin anlaşmazlık arabuluculuğa gitti ve yüzde 68’i anlaşma
ile sonuçlandı. Başarılı anlaşma oranını
artırmak için bu sistemi geliştirip, yaygınlaştırmamız lazım” diye konuştu.

Borsalardaki tescil yazılımı yenileniyor

A

dana Ticaret Borsası Kompleksi’nin
açılışında konuşan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, hem sanayileşmenin
lokomotifi hem de bereketli toprakları ile
Anadolu’yu doyuran Adana’da olmaktan
duyduğu mutluluğu ifade etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Adana için önemli olan bugünde
kendilerini yalnız bırakmadığını belirten
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bakanımız
sadece iyi günde değil her sıkıntımızda
bizimle birlikte. Sayın Bakanımızın liderliğinde, iş dünyamızı rahatlatan, iş ve yatırım
ortamını iyileştiren, bizim yıllardır beklediğimiz çok sayıda reform adımı atıldı ve
atılmaya da devam ediyor. Bir günde şirket
kurulabilmesinin sağlanmasından, tarım
ürünlerinin finansmana erişimde teminat
olarak kullanılmasına, lisanslı depoculuk
sisteminin ve Ürün İhtisas Borsası’nın hayata geçmesinden, iş dünyasına sağlanan
finansman imkânlarının kolaylaştırılmasına
kadar pek çok reform Bakanımız ve Bakanlığımızın değerli bürokratları tarafından
hayata geçirildi. Böyle bir bakanımız olduğu için gerçekten çok şanslıyız” dedi.
"Üç önemli adım atıldı"
Son dönemde Türkiye’de gıda, tarım
ve hayvancılık piyasasını daha da geliştirecek üç önemli adım attıklarına değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları
kaydetti: “Üretici, ürettiği ürününü artık
lisanslı depoya getiriyor. Önce laboratuarda ürünün analizleri yapılıyor, ürün
sonra depoya konuyor. Karşılığında aldığı

elektronik ürünü senedini (ELÜS) finansmana erişimde kullanıyor, teminat olarak
veriyor. İşte Adana TB’nin 50 bin tonluk
hububat ve mısır lisanslı deposunun ve
yetkili sınıflandırıcı ürün analiz laboratuarının birazdan açılışını yapacağız. İnşallah
ikinci aşama da tamamlanınca lisanslı
depo 115 bin tona çıkacak. Lisanslı depoculuğa getirdiği kira, lojistik ve analiz
destekleri için huzurlarınızda Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanımızın liderliğinde, Türk tarımının 50 yıllık rüyası olan Ürün İhtisas
Borsası’nın kurulumunu da tamamlamak
üzereyiz. Ürün İhtisas Borsası’nın temelini
de lisanslı depolarımız oluşturuyor. Lisanslı
depodan aldığınız ürün senetlerini, Ürün
İhtisas Borsası’nda alıp, satabileceksiniz.
Tıpkı Borsa İstanbul gibi. Bu da emtia borsası olacak. Ürün İhtisas Borsası'yla birlikte
artık tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatları ülkemizde belirlenecek. Adana Ticaret
Borsamız da buranın ortağı olacak.
Üçüncü olarak Borsalarımızdaki tescil
yazılımını da yeniliyoruz. Artık işyerinizden, cepten, internetten tescil yapmak
mümkün hale geliyor. Yeni sistem tüm
kurumlarla da entegre çalışacak. Kurum
kurum gezmek zorunda kalmayacaksınız.
Adana Ticaret Borsamız müthiş bir
kompleks yapmış. Borsacılığın tüm faaliyetlerini içinde barındıran bir yer olmuş
burası. Biraz önce söylediklerime ilave olarak tüccarlarımıza da yer ayrılmış bu komplekste. Akredite Borsa olduğu için hizmet
kalitesi beş yıldızlı Borsamız, şimdi fiziki
şartlarını da beş yıldızlı hale getirmiş oldu”.
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“İnşaat sektörümüz
kapı kapı
dolaşmaktan
kurtulacak”
TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
inşaat sektörünün
yaklaşık 200
alt sektörü
besleyerek, bir
çok iş imkanı
yarattığını belirtti.
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İnşaat sektörünün kapı kapı dolaşmaktan kurtulacağını belirten TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Verimlilik artacak, enerji kaybı önlenecek. Biz TOBB olarak bu sürece son
altı ayda katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Y

atırım Ortamının İyileştirilmesi Reformları - İnşaat İzinleri, Tapu Siciline Kayıt ve Elektrik Temini
Çalıştayı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Dünya Bankası Türkiye Direktörü
Johannes Zutt'un katılımıyla yapıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmasında yatırım olmadan zenginlik, istihdam, iş ve aş
olmayacağını çok iyi bildiklerini ifade ederek, “Sayın
Recep Akdağ Bakanımızın yatırım ortamından sorumlu
Başbakan Yardımcılığı koltuğuna oturmasından sonra
bir Ağustos günü bu çalışmalara başlamıştık. Türkiye’ye
Doing Business’ta sıçrama yaptıracak bir hamlenin ne
kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Bunu da Türk
özel sektörü için istemiştik. Sonrasında Sayın Başbakan
Yardımcımız himayelerinde 1000 saati aşkın bir çalışma
yürüttük. 100 küsur maddeden oluşan iki yatırım ortamı
kanunu Meclisimizden geçti” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, inşaat sektörünün yaklaşık 200 alt sektörü besleyerek bir çok iş imkanı yarattığını,
binlerce kişiye iş ve aş olduğunu vurguladı. İnşaat sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında yer
aldığına dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle
devam etti: “İnşaat sektörü 2017’de toplam istihdamın
yüzde 7.9’unu oluşturdu. Yine 2017 yılında tam 1.3 milyon daire için yapı ruhsatı alındı. Bu sektörün sorunlarını
çözmek firmalarımızın katlandığı bürokrasiyi azaltmak,
bizim ülke ekonomisine yapabileceğimiz en önemli
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katkıdır. Yapılan bu reform öncesinde, Dünya Bankası’nın
özel sektör eliyle yaptığı anketlere göre Türkiye’de inşaat
izni almak için tam 18 adet prosedür vardı. Bu 18 prosedürün 12’si belediyelerin çeşitli birimlerindeki işleri kapsıyordu. Bakanlıklarımız, Belediyelerimiz ve Dünya Bankası
ile çalışarak bunları nasıl birleştirebiliriz, bu süreçleri nasıl
kısaltabiliriz diye çalıştık. Sayın Başbakan Yardımcımız ve
İçişleri Bakanlığımız reformun detaylarını açıklayacaklar”.
“İlk 20’ye girmeyi hedefliyoruz”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu reformların uygulamaya yansıması ile Türkiye’nin, İş Yapma Kolaylığı Endeksi
Raporu’nun inşaat izinleri başlığında ilk 20’ye girmeyi
hedeflediğini ifade etti. İnşaat sektörünün kapı kapı dolaşmaktan kurtulacağını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Verimlilik artacak, enerji kaybı önlenecek. Biz TOBB
olarak bu sürece son altı ayda katkı sağlamaktan büyük
bir memnuniyet duyuyoruz. Başbakan Yardımcımız Recep
Akdağ başta olmak üzere emeği geçen İçişleri Bakanımız
Süleyman Soylu’ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet
Özhaseki’ye, Belediye Başkanlarımıza, kanunun geçmesinde katkısı olan tüm siyasi partilerimize ve bu süreci
himaye eden Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza Türk
özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işin aslında burada
bitmediğini bildiklerine dikkat çekerek, “Bu süreçlerin
belediyelerce uygulanması konusunda siz saygıdeğer
Belediye Başkanlarımızın destekleri ve takipleri çok
önemli. Ben sizlerin bu konuyu yakından takip edece-

ğine, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı
Endeksi Raporu’nda Türkiye’yi hak ettiği
yere taşınması konusunda elinizden geleni
yapacağınıza inanıyorum. Biz TOBB olarak,
bu süreçte TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED,
DEİK, Müteahhitler Birliği ve İMKON başta
olmak üzere diğer tüm özel sektör kuruluşlarımızla birlikte çalışıp, üzerimize düşeni
yapacağız” şeklinde konuştu.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da
belediyelerin bu katkıyı vermesi anlamında
gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığını anlattı. Türkiye'de yatırım ortamını
iyileştirmek ya da iş yapmayı daha kolay
hale getirmek için Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu kurulduğunu
belirten Akdağ, bu çalışmanın koordinasyonunun göreve başladığı gün kendisine
verildiğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, sözlerine
şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl toplantılara
başladığımızda, önce kendi çalışma usulümüzde bir reform yapma ihtiyacı hissettik.
Şöyle çalışıyordu mekanizma; TOBB'un organizasyonunda TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, ilgili özel sektör kuruluşlarımız bir araya
geliyor adeta hükümete, Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Sekreteryası'na bir
sipariş listesi hazırlıyorlardı. Bu sipariş listesi,
teknisyenler tarafından çalışılıyor. Ekonomi
Bakanlığı Müsteşarlığı'nda geliştiriliyor ve
bakanlarımızla, özel sektörümüzün temsilcileriyle TOBB Başkanı başta olmak üzere kararlar alıyorduk. Ama benim, Sağlıkta
Dönüşüm Programı'nı gerçekleştirirken de
tespit ettiğim bir husus var. Eğer reform
ya da dönüşüm mekanizmasını böylesine
alttan bina ederek üste kadar çıkarır ve üstte
bir karar verme şeklinde süreci geliştirirseniz
maalesef süreç istendiği gibi yürümüyor."
Zutt: TOBB, özel sektörü mobilize etti
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt ise yatırım ortamının iyileştirilmesi için Türk hükümetinin son birkaç aydır
inanılmaz bir reform çabası gösterdiğini
söyledi. Zutt, reformların özel sektörde uygulanmadıkça yarım kalacağını vurgulayarak, TOBB’un bu süreçte görev alarak özel
sektörü mobilize ettiğini kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da Türk müteahhitlerinin
dünyada ikinci sırada yer alırken, Türkiye'de
inşaat ruhsatlarının çok geç veriliyor olmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

“Sermayeyi büyütmenin yolu
birleşmekten geçiyor"

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası ve TİMKODER tarafından düzenlenen ATO
Akademi Kişisel Eğitim programında
katılımcılara seslendi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bilgi o
kadar canlı ki. O kadar hızla değişiyor ki.
Onun için devamlı kendimizi yeniliyor
olmamız lazım. Bundan 20 sene önceki interneti bir de şu andaki interneti
düşünün. 20 sene önce kullanılan cep
telefonlarını düşünün. Eskiden bilgisayar ayrıydı cep telefonu ayrıydı. Şimdi
bilgisayar ve cep telefonu üst üste geldi.
Bilgiye ulaşım o kadar hızla değişti ki bu
dünyada bir anlık mesele. Bilgi parmağının ucunda. 20 sene önce böyle bir
imkan yoktu. Bu kapsamda dernek başkanımıza teşekkür ediyorum bu vizyon
toplantısını yaptığı için” dedi.
"İşin hilesi dürüstlüktür"
Rüzgârlı Sokak’ın kendisi için anlamının çok büyük olduğunu söyleyen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İş yapmaya burada başladım. İş hayatında pek çok şeyi
burada öğrendim. İşe sıfır sermaye ile
başladım” ifadelerini kullandı.
Birlik ve beraberliğin önemine değinen

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Rüzgarlı Sokak’ta derneğin kuruluş hikayesini anlatarak, “Tüccarların sorunlarını yetkililere aktarmamız lazım. Organize olan azınlıklar,
organize olmamış yığınları idare eder. Biz
kendi aramızda organize olmamız lazım.
2 bin tane tüccar bir sokağın içinde fakat
hepimiz birbirimizle rekabet halindeyiz.
İlk defa bir dernek kuralım dedik. İlk başkanlığını da bana verdiler. Geldiğim kültürde derler ki ‘Cemiyet işlerinin dışında
kalma. Sakın ha sakın başına geçme’. Ama
ben o sözü tam anlamamışım. Geldim işin
başına geçtim” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sermayeyi
büyütmenin yolunun birleşmekten geçtiğini anlatarak, kendi iş hayatında edindiği, “Hafızasına güvenen daima yanılır.
Önce kontrol, sonra itimat. İşten artmaz,
dişten artar. İşin hilesi dürüstlüktür. İşte
idare olmaz” şeklinde beş düsturu katılımcılarla paylaştı.
Girişimci olmak için artık sermaye
gerekmediğini belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, her şeyin hayalle başladığını, hayal etmekten korkulmamasını istedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu emeksiz hedefe ulaşılamayacağını,
girişimciliğin yolunun kaybetmekten
geçtiğini söyledi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
fuarların, birlik
ve beraberliğin
somut göstergesi
olduğunu belirtti.

“Fuarlarımıza katılan yabancı
ziyaretçi sayımızı artırmalıyız”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hedefimiz, Türkiye’yi fuar merkezi yapmak.
Fuarlarımıza katılan yabancı ziyaretçi sayımızı artırmamız gerekiyor. Bunun için de TOBB
olarak Fuarcılık Sektör Meclisimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

T

ÜYAP ve Kocaeli Ticaret Odası’nın işbirliği ile
4. Doğu Marmara İdeal Ev ve Evlilik Hazırlıkları
Fuarı düzenlendi. Fuara katılan TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Ben farklı sektörlerdeki birçok fuar açılışına katılıyorum.
Ancak bugün açılışını yaptığımız fuarı iki sebeple çok
önemsiyorum. Çünkü bu fuarın sonunda hayırlı bir iş
var. Bu fuar, yuva kuracak gençlerimizin işini kolaylaştırıyor. Öte yandan Türkiye’de her yıl ortalama 600 bin
kişi evleniyor. Türkiye’de evlilik sektörü 30 milyar liralık
bir pazar büyüklüğüne sahip. İşte bu fuar, hem manevi yönü hem de ekonomik büyüklüğü açısından çok
önemli bir fuardır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın yetkisi ile Türkiye’de fuar izinlerini TOBB olarak biz veriyoruz. Geçtiğimiz
yıllarda da sektörün talebi üzerine fuarcılık sektörünü
disipline ettik, standartları belirledik ve uygulamaya
başladık. Fuarlar, arz ve talebi doğru ve etkin bir şekilde
buluşturan platformlardır. Artan rekabet ortamı, çoğalan
ürün çeşidinden ve kalite farklılıklarından dolayı fuarlar iş
dünyamız açısından olmazsa olmazdır”.
“Sektör hızlı bir gelişme gösterdi”
Her ne kadar günümüzde teknolojik bir dönüşümden geçsek de ürünlerin fiziki olarak görülme ihtiyacı
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ve işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi açısından fuarların hala önemini
koruduğunu belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, fuarcılık sektörünün
hızlı bir gelişme gösterdiğini bildirdi.
Geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’de 475 fuarın düzenlendiğini açıklayan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu fuarlarda
60 bin katılımcı firmaya üç milyon
metrekareden fazla stand alanı verildi. Fuarlarımızı toplam 22 milyon kişi
ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin 587 binini
de yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Düzenlenen fuar sayısı da fuarlara gelen
ziyaretçi sayısı da her yıl artıyor. 2018
yılında da Türkiye genelinde 540 fuar,
Kocaeli’ndeyse sekiz fuar düzenlenecek. Hedefimiz Türkiye’yi tüm bu
coğrafyanın fuar merkezi yapmak.
Fuarlarımıza katılan yabancı ziyaretçi sayımızı da artırmamız gerekiyor.
Bunun için de TOBB olarak Fuarcılık
Sektör Meclisimizle birlikte çalışmaya
devam ediyoruz” diye konuştu.
“Fuarlar, birlik ve
beraberliğin göstergesi”
Fuarların, birlik ve beraberliğin somut göstergesi olduğunu ifade eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İşte bir
fuarı oluşturan tüm paydaşlar gibi el
ele vererek uzlaşı içinde birlikte çalışarak hedefe ulaşabiliriz. İstişare ederek
ve ortak akılla, tüm meselelerimizin
üstesinden gelebiliriz. Yeter ki bir ve
beraber olalım. Birbirimizi ötekileştirmeyelim” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özel
sektörü temsil eden Kocaeli SO-TO,
Gebze TO, Körfez TO Başkanlarının kent
için önemli bir şans olduğunu belirterek, “TO Başkanımız Necmi Bulut ve SO
Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu, Kocaelili tüccar ve sanayicilerimizin önünü açmak için durmadan çalışıyorlar, ellerini
taşın altına koymaktan çekinmiyorlar.
Kendileri ile hem Kocaeli’nde hem de
Ankara’da birlikte çalışıyoruz. Her iki
Başkanımı da başarılı çalışmalarından
dolayı kutluyorum. Bugün açılışını yaptığımız fuarı Kocaeli’nde dördüncü kez
düzenledikleri için eski mesai arkadaşım ve TOBB Fuarcılık Sektör Meclisi
Başkanım Cihat Alagöz kardeşime de
teşekkür ediyorum” dedi.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ne ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli
programı kapsamında Bizimköy Engelliler
Üretim Merkezi’ni ziyaret ederek, incele-

melerde bulundu. Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
yetkililerden bilgi aldı.

"Dünyada üyesine kefil olan
başka bir Odalar Birliği yok"

K

örfez Ticaret Odası Başkanı Sibel
Moralı ve Meclis üyelerini ziyaret
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Oda ve Borsa başkanlarından ve Meclis
üyelerinden yaptıkları hizmetlerden üyeleri bilgilendirmelerini istedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kredi
Garanti Fonu aracılığıyla üyelerin kullandıkları krediler için kefil olduklarını
hatırlatarak, dünyada kendi üyeleri için
kefil olan başka bir Odalar Birliği olmadığını söyledi.
Körfez’in Türkiye’nin en büyük tesislerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin
ilk 500’ünün içindeki firmalar burada. Sanayinin yanında tarım ve hayvancılık da

var” dedi. Rahmetli Oda Başkanı Mustafa
Efe için de dua eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sibel Başkan’ın çalışmalarını da
överek, gayretleri için teşekkür etti.
Körfez Ticaret Odası’nın a kalite akredite bir Oda olduğunun altını çizen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Londra,
Paris gibi odaların üyelerine verdiği hizmetle aynı kalitede hizmet verildiğinden bahsetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu kalite anlayışının bir ekip anlayışı
olduğunu belirterek emeği geçenleri
takdir ettiğini söyledi.
Amaçlarının üyeler için daha iyi hizmet
verebilmek olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, bütün meselenin seçimler bittikten sonra da birlik ve beraberliği ayakta
tutmak olduğunu belirtti.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Kocaeli’de tüm
Odaların beş
yıldızlı hizmet
sunduğunu
söyledi.

“Kocaeli ticaret kenti, üretim ve
alın terinin de merkez üssü”
Kocaeli Sanayi Odası’nın Meclis toplantısına katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
“Kocaeli ticaret, sanayi ve tarım şehri. Kocaeli, üretim ve alın terinin merkez üssü.
İstanbul’dan sonra kişi başı en fazla milli gelir, yani üretim gerçekleştiren il” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev
sahipliğindeki Meclis toplantısında bir konuşma yaptı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasına Afrin’de
Zeytin Dalı Harekâtı’nda vatanı uğruna şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Kocaeli’deki
dinamizm, hareket ve bereketi öven TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizden aldığım moral ve motivasyonu, diğer 80
ile götürüyorum, oralardaki üyelerimizle paylaşıyorum.
Kocaeli; ticaret, sanayi ve tarım şehri. Kocaeli, üretimin,
alın terinin merkez üssü. İstanbul’dan sonra kişi başı en
fazla milli gelir, yani üretim gerçekleştiren il. Türkiye’nin
toplam dış ticaret hacminin beşte birini de Kocaeli gümrükleri gerçekleştiriyor. İzmit Körfezi’nde 35 liman var ve
elleçlenen yük miktarıyla Türkiye’de ilk sıradasınız. Öte
yandan, devlete en büyük katkıyı da sizler veriyorsunuz.
Vergi gelirinde ikinci, vergi tahsilat oranında da birincisiniz. Yani vergide en dürüst, devletinin en fazla yanında olan müteşebbisler Kocaeli’de. Gelirken Kocaeli’nin
rakamlarına da baktım. 2017’de yeni açılan şirket, gelir
ve kurumlar vergisi mükellefi ve ihracatta Türkiye ortalamasının üstündesiniz. En büyük 1000 sanayi kuruluşu
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içinde 10 sene önce Kocaeli’de 46 firma varken, şimdi bu
sayıyı da 64’e çıkarmışsınız. Kocaeli’nin girişimcilik ruhu
da kuvvetli. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasında, Kocaeli’den yedi şirket ilk 100 içinde yer almayı
girmeyi başardı” dedi.
“Kocaeli, güçlü Odalara sahip”
Kocaeli’nin bir şansını da özel sektörün hakkını-hukukunu savunan, güçlü Odalara sahip olması olarak gösteren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli’de tüm Odaların
akredite olduğunu ve beş yıldızlı hizmet sunduklarını
söyledi. Bu çalışmaların Kocaeli’nin zenginleşmesi için
yapıldığını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bizleri
bugün bir araya getiren Sanayi Odamıza, ayrıca teşekkür
ediyorum. Ayhan Başkanımızdan da dinledik. Kocaeli
Sanayi Odamız, devamlı geliştirdiği ve artırdığı faaliyetleriyle, kurumsal kapasitesiyle, sanayicimizin hep yanında.
Sadece sorunları tespit edip dile getirmekle yetinmiyor.
Bunlara çözümler de öneriyor ve hayata geçmesini sağlıyor. Sosyal sorumluluk alanında da Odamız gayet aktif.
Bunlardan biri de Türkiye’ye örnek bir proje olan Bizimköy
Engelliler Üretim Merkezi. Ben, Odamızla iftihar ediyorum.
Başkanımızdan, yönetim ve meclisinden, kadın ve genç

girişimcilerimizden, genel sekreter, akademik danışman ve tüm çalışanlarından
Allah razı olsun. Ayhan Başkanımız ile
TOBB’da da İKV'de de birlikte çalışıyor, bilgisinden, tecrübesinden faydalanıyoruz”
diye konuştu.
“Teşvikler, 2018’de de
devam ediyor”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları
söyledi: “1.5 milyon ilave istihdam sağladık. Kocaeli, firma başına 1.3 kişi (35 bin)
ilave istihdam sağladı. İstihdam Seferberliği ve teşvikler 2018’de de devam ediyor.
Aylık 100 TL asgari ücret desteği 2018’de
devam edecek. Yeni birini işe aldığınızda
sadece maaş sizden çıkacak, vergi ve SGK
primini devlet karşılayacak”.
73. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine bir
çağrıda bulunduğunu hatırlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye’nin otomobilini yapacak babayiğit TOBB’un içinden
çıksın’ dedi. Biz de ‘Siz bizim yanımızda
olun, biz bunu yaparız’ dedik. Sanayi
Bakanımız ile yoğun bir mesai yaptık ve
beş babayiğiti ortaya çıkardık. Bunları
da Cumhurbaşkanımızla birlikte açıkladık. Şimdi iller yarışıyor. Fabrika burada
kurulsun diye. Yapılacak fizibiliteye göre,
beş babayiğit buna karar verecek. İnşallah 2019’da ilk prototip ortaya çıkacak.
2021’de de ticari satışlar başlamış olacak”
diye konuştu.
"Çok sayıda eylem
planı üzerinde çalıştık"
Türkiye’nin dünya iş-yatırım yapma
kolaylığı endeksinde 60. sırada bulunduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
bu tablonun yakışmadığını ifade etti. İki
yıl içinde Türkiye'yi ilk 20’ye sokmayı hedef aldıklarını kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu kapsamda çok sayıda eylem planı üzerinde Bakanlarımızla birlikte
çalıştık. 100'ün üzerinde reform hazırladık.
Mesela; inşaat izinlerinde mevcut 18 ayrı
prosedür var, bunlar altıya iniyor. Yapı Denetim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle,
inşaat ruhsatındaki imza sayısı da 18’den
bire düşürülüyor. Ayrıca muhtasar ve SGK
beyannameleri birleştiriliyor. Bir şirketimiz
yılda ortalamada 40-45 beyanname veriyordu. Şimdi bu beyanname sayısı 12’ye
düşürülüyor” dedi.

“Sigortacılık sektöründe
20 yıllık hayali gerçekleştirdik”

K

ocaeli’nde düzenlenen TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Delege
Toplantısı’na katılan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörün geçtiğimiz sene pek
çok önemli gelişme yaşadığını belirtirken,
“Öncelikle 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Sigorta acentelerinin KOBİ kapsamına
alınmasını sağladık. KOSGEB destekleri
listesine de dahil edildik. Tüm bunlar, sektörümüzün gelişmesine muhakkak önemli
katkı sağlayacak” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sektörün
yıllardır vurguladığı bir diğer konunun
da vergisini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi olduğunu belirtirken, “Bunu
da çıkarttık ve sektörümüzün yüzde 5’lik
kurumlar vergisi indiriminden de yararlanabilmesinin yolunu açtık. Trafik sigortasında yaşanan sıkıntı, bir ölçüde çözüldü. Sektörümüzün taleplerinden biri de
bilirkişilikti. Mahkemelerdeki bilirkişilik
alanlarına sigortacılık sektörünün de ilave
edilmesini sağladık. Ayrıca acentelerden
istenen muvafakatname işini de kaldırdık. Acentenin taban komisyon oranı da
belirlendi. Sektörümüzü rahatlatan tüm
bu adımlar, birlikte hareket etmemizin
sonucudur” ifadesini kullandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “İşinizden,
ailenizden, kendinizden feragat edip çalıştınız. Ama tüm acenteleri ve sektörümüzü

rahatlatan adımların hayata geçmesini
sağladınız. Elbette tüm bunlarda, İcra Komitemizin, Sektör Meclisimizin büyük payı
var” derken, İcra Komitesi ile Sektör Meclisine teşekkür etti.
“Henüz işimiz bitmedi”
Sektör olarak henüz işlerinin bitmediğini
anlatan TOBB Başkanı Hisarcklıoğlu şöyle
konuştu: “Bundan sonra tabi işimiz daha
bitmedi. Sigortacılık, ekonomi için de çok
önemli. Dolayısıyla sektörümüzün ayakta kalması, büyümesi herkesin yararına.
Yine son zamanlarda, gündemde; sahte
poliçeler, korsan aracılar var. Büyük mağduriyetler söz konusu olabiliyor. Bunun
da önüne geçmek için, muhakkak sigorta
acentelerinden sigorta yapılmalı, bunu da
anlatmalıyız. Bu çerçevede, Başkan Yardımcım Ender Bey’in koordinasyonunda bir
tanıtım projesi hazırlıyoruz. Öte yandan,
günümüzde, sanayi, ticaret ve insan yaşamı büyük bir hızla ve köklü bir şekilde değişiyor. Bir taraftan yeni meslekler doğarken,
mevcut pek çok meslek de yok olma tehdidi altında. Bu süreçte, güçlü bir sektör meclisine, güçlü bir icra komitesine, birlikteliğe,
dayanışmaya, her zamankinden daha fazla
ihtiyacımız var. Ben şuna yürekten inanıyorum. Hep birlikte çalışarak, sektörümüze
yeni hizmetlerde bulunacağız ve daha da
gelişmesini el birliğiyle sağlayacağız”.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
istihdam alanında
çok önemli
işler yaptıklarını
söyledi.

“Odamız, Yalova’nın gelişmesi
için elini taşın altına koyuyor”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yalova’da umut var. En büyük 1000 sanayi kuruluşu
içinde Yalovalı firma yoktu, şimdi dört olmuş. Yalova Odamız, güzel işlere imza atıyor.
Yalova’nın gelişmesi ve zenginleşmesi için elini taşın altına koyuyor, çalışıyor” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin
Becan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yalova İş Dünyası
Buluşması etkinliğine katıldı. Yalova’nın önemli bir po-

tansiyele sahip olduğunun altını çizen TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Yalova TSO’nun da güzel işlere imza attığını
vurguladı. Sözlerine Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda
şehit olan kahraman askerlere Allah’tan rahmet dileyerek
başlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yalova’ya ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Yalova’nın sahip olduğu
termal imkânlar nedeniyle Roma döneminden itibaren
imparatorların gelip, moral ve enerji depoladıkları yer olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mustafa
Kemal Atatürk’ün de sık sık Yalova’yı ziyaret ettiğine ve
buraya olan sevgisini ‘Yalova benim kentimdir’ diyerek
dile getirdiğine işaret etti.
“Benzeri az termal kaplıcaya sahip”
Yalova’nın bir çevre ve doğa kenti olduğunu bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünyada eşi benzeri
az bulunan termal kaplıcaya sahip. İstanbul, Kocaeli ve
Bursa arasında bir oksijen deposu. Yüzölçümü olarak
küçük ama kıyı şeridi çok uzun. Yeşil ve mavisi ile insana
huzur veriyor. Yalova doğal kaynakları ve güzellikleri ile
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müthiş bir coğrafya. Bu müthiş coğrafya verimli
ve bereketli topraklara da sahip. Ülkemizdeki
kesme çiçek üretiminin yüzde 25’i Yalova’da. Yalova’da ayrıca tersanecilikle birlikte gemi sanayi
de hızla gelişiyor” dedi.
Yalova TSO’nun da akredite Oda olduğunu
ve beş yıldızlı hizmet sunduğunu belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tahsin Başkan’la, TOBB
Turizm Kurulu’nda birlikte çalışıyoruz. Yalova’yı
Ankara’da temsil ediyorlar. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Gelirken Yalova’nın rakamlarına da
baktım. 2017’de açılan şirket sayısı (%23) Türkiye
ortalamasının üstünde artmış. Yalova’da umut
var. En büyük 1000 sanayi kuruluşu içinde Yalovalı
firma yoktu, şimdi dört olmuş. Yalova Odamız,
güzel işlere imza atıyor. Yalova’nın gelişmesi ve
zenginleşmesi için elini taşın altına koyuyor, çalışıyor. Başkanımızdan yönetimine, meclisinden
kadın ve genç girişimcilerimize, genel sekreterinden akademik danışmanına ve tüm çalışanlarına
kadar, Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.
“İki önemli adım daha attık”
Yalova TSO ile birlikte iki önemli adım daha
attıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Birincisi Online Belge. Artık
evinden, işyerinden anında belge alabileceksin.
Odaya kadar gelmene gerek kalmadı. Artık online
Oda var. İkincisi şirket kuruluşlarında Oda artık Tek
Durak Ofis. Tüm kuruluş işlemleri Odalarımızda
gerçekleşecek. Önceden yedi olan işlem sayısını
bire düşürdük. Önceden 2 bin 250 TL olan masrafı
650 TL’ye düşürdük. Üyeye hizmet işte böyle olur.”
Önemli reformun KDV alanında yapıldığına
dikkat çeken TOBB Hisarcıklıoğlu, "Bakanımızla
oturduk çalıştık, hükümetimizle götürdük, Meclis’ten de geçti Yasa çıktı. Alacağımız para ne kadar biliyormusunuz? Tam 160 milyar TL devletten
alacağımız var" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, finansman,
istihdam ve reform alanlarında TOBB ile Oda
ve Borsalar olarak oynadıklarından rolden söz
etti. Nefes Kredisi ile 27 bin firmaya yüzde 9. 9
faiz oranıyla finansman sağladıklarını bildiren
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOSGEB’in de
sıfır faizle üç yıl vadeli olarak 290 bin firmaya
ulaştığını kaydetti.
Kredi Garanti Fonu olarak 364 bin firmanın
221 milyar liralık kredisine kefil olduklarını dile
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu istihdam
alanında da çok önemli işler yaptıklarını söyledi.
Hükümetin bu anlamda kendilerine önemli
teşvikler sağladığını ifade eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak da 1.5
milyon ilave istihdam sağladıklarının altını çizdi.

Gebze Ticaret Odası’na ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli programı kapsamında
Gebze Ticaret Odası’nı ziyaret ederek
Oda Başkanı Nail Çiler ve Meclis üyeleri
ile bir araya geldi.
Gebze Ticaret Odası’nın çalışmaları
ile gurur duyduğunu belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, beş yıldızlı akredite Oda olan Gebze’nin Paris ve Londra ticaret odaları ile aynı standartta
hizmet verdiğini ifade etti.
Gebze Ticaret Odası’nın e-oda sistemine geçtiğini hatırlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, artık her türlü belgeye elektronik ortamda ulaşılabildiğini
bildirdi. Oda ve Borsalar ile TOBB’un
taşın altına elini koyduğunu ve Nefes
Kredisi’ni oluşturduğunu belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 9.9 yıllık faizle
KOBİ’leri krediye kavuşturduklarının
altını çizdi. KOSGEB Yönetim Kurulu’n-

da iş dünyasını temsilen yer aldığını
kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
burada da üç yıl ödemesiz ve faizsiz,
390 bin firmaya 50’şer bin lira kredi
verdiklerine dikkat çekti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu sayının toplam yaşayan üye sayısının
yüzde 29’una tekabül ettiğini işaret
etti. Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak
üyelerin kullandığı 221 milyar liralık
krediye kefil olduklarını dile getiren
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Kocaeli’ndeki tüm üyelerin üçte
birine kefil olduklarını duyurdu. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu Oda başkanlarından bu hizmetleri üyelerine anlatmalarını istedi.
TOBB’un Türkiye’nin en demokratik
kurumu olduğunu bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik
mesajı vererek ‘birbirinizi ötekileştirmeyin’ mesajı verdi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
ürün ihtisas
borsalarının
üreticiler için
faydalı olacağını
belirtti.

“Çiftçiler için faydalı ve
güzel çalışmalar yapılıyor”
Adıyaman Ticaret Borsası'nda hububat analiz laboratuarının açılışına katılan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çiftçilere yönelik
oldukça güzel ve faydalı çalışmalar yapıldığını ifade etti.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adıyaman Ticaret Borsası'nda hububat analiz laboratuarının açılışını gerçekleştirdi. Adıyaman programı kapsamında, Adıyaman
Ticaret Borsası’nı ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Adıyaman TB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat’tan
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, çiftçilere yönelik oldukça güzel ve faydalı çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, “Hem
çiftçisinin hem tüccarının hem de tüccarının önünü
açan kararları hükümetimizle birlikte aldık. Bunlardan
bir tanesi lisanslı depoculuktur. Biz bunu 2004 yılında
kanuna madde olarak koymuştuk, fakat bir türlü hayata
geçirilemiyordu. Sağ olsun Bülent Tüfenkci Bakanımız
bunu işitti ve ekonomiden sorumlu bakanlarımızın da
verdiği destekle birlikte lisanslı depoculuk işler hale geldi.
Bu tarihten itibaren çiftçi ürettiği ürünü lisanslı depoya koyacak ve hiçbir ücret ödemeyecek. Çiftçimize
tarlasından depoya kadar tükettiği akaryakıtın bedeli de
yine devletimiz kendisine veriyor. Lisanslı depoda hijyenik
ortamda mal bozulmadan, telef olmadan satarsın, aynı
zamanda laboratuarlarda özelliği neyse ürün ona göre
resmen belgeleniyor. Kimse kimseyi kandırmayacak,
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örnek buğdayın özellikleri neyse o tamamen belli olacak.
Bu burada saklanırken çiftçilere bir kağıt parçası verilecek.
Eskiden çiftçinin buğdayı çıkıyordu, depolayacak yeri
yoktu. Bir un fabrikasına götürüp ‘Kaç liraysa ver’ diyordu.
Oysa şimdi paraya ne zaman ihtiyacı varsa, depo bedava
çünkü. Çiftçi depodan dolayı kendisine verilen belgeyle
bankadan kredi çekebilecek. Alışveriş yapabilecek, bir üst
kademeye daha geçebilecek” dedi.
Yararları neler olacak?
Ürün ihtisas borsasından da bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve hayvancılık ürünleri bütün
dünya piyasalarına ulaştı. Tablo üzerinden artık bütün
dünyada hisse senedi almış gibi buğday, mercimek, mısır, pamuğunu satabilecek ve alabilecek. Her yerde eşit
fiyat yani Adıyaman’da pamuğun fiyatı farklı, İstanbul’da
farklı diye bir şey olmayacak; her yerin fiyatı aynı olacak.
Aynı zamanda yurt dışından da isteyen gelip oradan mal
alabilecek” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler tarafından Adıyaman Ticaret
Borsası binasında bulunan Hububat Analiz Laboratuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman'da ilave istihdam
Türkiye ortalamasının üzerine çıktı

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM
Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi
Nurullah Naci Kalkancı ve Adıyaman milletvekilleriyle beraber Adıyaman Yeni Sanayi
Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan Adıyaman Alışveriş Merkezi'nin açılışına katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 1 milyon 500 bin üyeleri
bulunduğuna dikkat çekti.
Geçen yıldan bugüne kadar TOBB tarihinde bir ilke imza atarak ilave 1 milyon 500
bin yeni istihdam sağladıklarına değinen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Sıfırdan işe başlayan kardeş sayısı 1 milyon
500 bin oldu. Adıyaman Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu,
‘Cumhurbaşkanımıza Adıyamanlılar olarak
biz de üye başına ilave bir istihdam sağlayacağız’ sözünü vermişlerdi. Adıyaman'daki
tüm tüccar ve sanayicilerimizi kutluyorum.
Bırakınız Sayın Cumhurbaşkanımıza verdikleri sözü Türkiye ortalaması artı bir iken
Adıyaman'da 3-4 ilave oldu. Yani Türkiye
ortalamasının üzerine çıktı".
Konuşmaların ardından TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, TBMM Başkanvekili Aydın
ve protokol üyeleri açılışını yaptıkları alış-

veriş merkezini gezdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, program
öncesinde Adıyaman Valisi Nurullah Naci
Kalkancı'yı makamında ziyaret etti.

zamanda uluslararası bir marka taşıyan bir beş yıldızlı otelin de açıldığını duydum ve bu otelin gelmesiyle beraber Adıyaman’a gelen
ve gidenlerde büyük bir artış yaşanacak. Öteki tarafta da müthiş bir
hazine olan Nemrut Dağı var. Nemrut Dağı dünyada eşi ve benzeri
olmayan bir hazinedir. Bunu tamamıyla değerlendirsek hiç bir şeye
ihtiyacımız olmaz bizim, çünkü bütün Türkiye tanıtımlarına bakın
Nemrut Dağı’ndaki o heykeller var.

Adıyaman TSO’ya ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'yu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Adıyaman’ın her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugün açılışını yaptığımız alışveriş
merkezi Adıyaman’ın ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Aynı

“Adıyaman’ın geleceği parlak”
Nemrut Dağı güneşin doğuşu ve batışının izlendiği yerdir.
Aslında Adıyaman için bundan daha iyi tarif edilecek bir şey yok.
Özellikle Adıyaman’ın ekonomisine baktığım zaman aslında Adıyaman’da, tüccarlar, sanayiciler ve iş dünyası Adıyaman’ın geleceğini
parlak görüyorlar” diye konuştu.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu da Odanın çalışmaları hakkında bilgi vererek, ATSO’nun başarı ve hizmet çıtasını
yükselttiklerini söyleyerek, “2009’dan bu yana bu kurumun temsilciliğini yapıyorum. Aldığımız yerden elimizden geldiği kadarıyla
odanın çıtasını yüksek tuttuk. Burası katma değer üreten insanların
üye olduğu bir mekandır. Buranın bu insanlara layık bir yer olması
gerektiğine inandık” dedi.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
‘"Kendi
zenginliklerimize
sahip çıkalım"
çağrısında
bulundu.

Şanlıurfa’nın ‘coğrafi işaret’
alanındaki başarısı tescillendi
Şanlıurfa Coğrafi İşaret Tescil Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’nın coğrafi işaret alanındaki başarısının tescillendiğini
belirterek, tüm kentin bundan gurur duyması gerektiğini söyledi.

Ş

anlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demirkol’un evsahipliğinde düzenlenen Coğrafi İşaret Tescil Töreni’ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Şanlıurfa Milletvekili ve eski bakanlardan Faruk Çelik, eski
bakanlardan Kutbettin Arzu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin,
Türkiye Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve
çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaret adedinde Türkiye’de
birinci sırada Şanlıurfa’nın bulunduğunu belirterek, “Bu
başarıda Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odamızın büyük emeği ve payı var. Odamız daha önce dört ürünü tescillemişti,
bugün 13 ürünü daha tescilledi. Başvuru yaptığı diğer
yedi ürün ise şu an inceleme aşamasında" dedi.
“Odamız güzel işlere imza atıyor”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye’deki 365 Oda
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çok kazanmasını sağladı. Mehmet Kaya
kardeşimin bilgisinden, tecrübesinden
Ankara’da da istifade ediyoruz. İşte bizim
Oda ve Borsalarımız, şehirleri için sizlerin
zenginleşmesi için böyle çalışır, yatırım
yaparlar. Camiamıza ve ülkemize böyle
iki çalışkan, başarılı Oda ve Borsa Başkanı
kazandıran Şanlıurfa’ya ve sizlere teşekkür
ediyorum” dedi.

ve Borsa arasında da bu konuda şampiyon
Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası. İkinci sıradaki
Odanın tam iki katı ürünü tescilledi. Oda
Başkanımız, camiamızın Abisi, Sayın İsmail
Demirkol sağolsun, Odamıza sahip çıktı.
Onun liderliğinde Odamız çok güzel işlere
imza atıyor. Kendisiyle iftihar ediyor, böyle
bir başkanımız olmasından dolayı gurur
duyuyorum” diye konuştu.
Şanlıurfa’nın bir büyük şansını da üreticiye yol gösteren, büyük destek veren bir
Ticaret Borsasının bulunması olarak gösteren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Mehmet
Kaya Başkanımız Urfa’ya çok eser kazandırdı. Önce Urfa’ya yakışan, modern bir hizmet binası yaptı. Lisanslı depo konusunda
Türkiye’ye örnek projeler hazırladı. Hububat lisanslı deposunu ve pamuk lisanslı
deposunu kurarak Urfalı üreticimizin daha

Coğrafi işaret ne kazandıracak?
Coğrafi işaretin kazandıracakları hakkında bilgi veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
coğrafi işaretin önce markalaşma, sonra
daha kıymetli ürün, yani daha fazla kazanç
anlamına geldiğinden söz etti. Avrupa’da
bir ürüne coğrafi işaret alındığında fiyatının
birden yüzde 20 ila 50 arasında arttığını
söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ama
mesela sadece para kazanmakla sınır değil.
Ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıkmak da
bizim görevimiz. Dedemizin tattığı lezzetleri torunlarımıza, aynı kalitede sunmamız
lazım. Tüm bu ürünlerimizi koruduğumuz
sürece bizim. Korumazsak kaybolurlar” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin
her ilçesinin kendine has peyniri bulunduğuna dikkat çekerken, ancak peynir
denildiğinde akla Fransa’nın, lale deyince
Hollanda’nın geldiğini ifade etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Lale’nin anavatanı Türkiye, ama sahibi
Hollanda olmuş. Şimdi buradan yılda 1 mil-

yar Euro kazanıyorlar. Biz geçmişte meydanı
boş bıraktığımız için, Yunanistan çıkmış
baklavamıza, kahvemize, sahip çıkmış. Bizim icadımız olan ismi de Türkçe’den gelen
yoğurdu, Greek yoğurt diye pazarlıyorlar.
Oysa bizim en büyük zenginliğimiz, kültürel
zenginliğimizdir. Sahip çıkarsak, bunlar para
ve zenginlik demek. Bu yüzden yöresel
ürünlerimize sahip çıkmak için coğrafi işaret
almamız lazım. Sonra da sıra bunları Avrupa’da tescil ettirmekte".
“TOBB Brüksel ofisimizle
her türlü desteği veriyoruz”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: "Halen sadece üç ürünümüz,
Malatya Kayısısı, Aydın İnciri ve Antep Baklavası, Avrupa Birliği’nde de tescilli. Bunu
da sağlayan, yine o illerdeki Odalar ve Borsalarımız. İnşallah bu sayı yakında daha da
artacak. TOBB Brüksel ofisimizle her türlü
desteği verdik, veriyoruz. Sıra, Urfa’nın ürünlerini Avrupa’da da tescillemekte. Coğrafi
işaret alanındaki tüm bu güzel gelişmelerde, Oda ve Borsalarımızın büyük emeği var.
TOBB olarak biz de elimizi taşın altına koyduk. Oda ve Borsalarımız da üzerine düşeni
yaptı. Onlar sayesinde coğrafi işaret tescili
hız kazandı. Hükümetimiz de hem bizlere
yol gösterdi, hem de çok önemli destekleri
hayata geçirdi. Coğrafi işaretlerin Urfa ve
sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Emeği
geçen herkesten tekrar Allah razı olsun”.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Artık evlenecek
insanlara
askerlik yapıp
yapmadıkları
değil, girişimci
olup olmadıkları
soruluyor” dedi.

"Girişimcilik en iyi pasaport"
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, gençlere girişimci olmaları çağrısında bulunurken
“Girişimcilik en iyi pasaport. Fikri olanın, girişimci olanın kırmızı yeşil pasaporta ihtiyacı
yok. İşsizliğin çaresi ve zenginliğin reçetesi girişimcilikte” diye konuştu.

1

500 girişimci ve girişimci adayı, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle “Girişimcilik
Senin İçinde, Gözünde Büyütme!” temasıyla düzenlenen G 3 Forum’da buluştu.
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı,
G 3 Platform Başkanı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu
Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz, Türkiye Tekstil Sanayi
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Meclisi Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, TOBB Türkiye
Girişim Sermayesi Meclisi Başkanı Göktekin Dinçerler,
Cenk Bayrakdar ve Hasan Aslanoba’nın da aralarında
bulunduğu çok sayıda iş insanı da gün boyunca süren
toplantılarda tecrübelerini genç girişimci ve girişimci
adaylarına aktardılar.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, forumda yaptığı

konuşmada Sovyetler Birliği’nin girişimci eksikliğinden dolayı dağıldığını, savaş
sonrası yerlebir olan Almanya ve Japonya’nın yine girişimcileri sayesinde bugün
dünyanın en güçlü ekonomileri arasında
bulunduğunu söyledi.
TOBB Başk anı Hisarcık lıoğlu, “Şu
anda dünyanın en zengin 20 ülkesi, aynı
zamanda en girişimci 20 ülkesi. Şimdi
ülkeler girişimci ithal ediyor. Slikon Vadisi'ndeki girişimcilerin yüzde 52’si ABD
dışında doğmuş. Girişimcilik artık dünyada en değerli pasaport. Kırmızı, yeşil
pasaporttan değerli. Bakın Çin, Almanya
ülkesine gelecek girişimciye özel vize,
oturma izni veriyor” dedi.
“İşsizliğin çözümü girişimcilikte”
İşsizliğin çözümünün girişimcilikte olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her yıl istihdam piyasasına 1 milyon
yeni insan katıldığını hatırlatarak, “10 yıldır
her yerde ‘girişimci olun’ diyorum. Bu iş
tuttu. Girişimcilik moda oldu. Sadece bana
her gün onlarca girişimcilik fikri geliyor. Girişimci kimdir, tek cümle ile anlat derseniz,
benim için girişimci sınırları aşan kişidir.
Eskiden uzay kelimesi, sadece Rusya ve
ABD ile anılırdı. Şimdiyse akla girişimciler

geliyor. Ticari uzay yolculukları başlıyor.
ABD’li yeni girişimciler, ‘uzay madenciliği
nasıl yaparız’ diye çalışıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sınırları aşanlar, başarılı
girişimci oluyor” diye konuştu.
“Önce hayal kurun”
Girişimcilere ve girişimci adaylarına
tavsiyelerde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, öncelikle hayal kurmak gerektiğinin altını çizdi ve girişimci olmak için
korkmadan hayallerin peşinden gitmek
gerektiğini bildirdi. Muhammet Ali’nin “Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur”
sözünü hatırlatan TOBB Başkanı “Sınırınızın
olmadığı tek alan orası” dedi.
İkinci olarak çok çalışma tavsiyesinde
bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Harekete geçmezseniz hayallerinizle yaşarsınız.
Öne geçmek için çok çalışacaksınız” dedi.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u örnek gösteren TOBB Başkanı şunları söyledi: “Bezos’un hikayesi ilginç. Amazon’u
kurmadan önce New York’ta dünyanın en
önemli yatırım fonlarından birinde çalışıyor. Bir gün patronuna işten ayrılmak istediğini söylüyor. Patronu ‘Ne yapacaksın’
diye soruyor? Bezos, bu internetten kitap
satma fikrini anlatıyor. Patronu, ‘Fikrini

çok beğendim, ama sana hafif gelir, bu
sevdadan vazgeç, işinde devam et’ diyor.
Bakın bu Amazon basit bir siteyle sadece
kitap satarak işe başladı. Ama bu basit
gibi görünen hayalin peşinden koca bir
ticari dev ortaya çıktı. Bezos patronunu
dinleseydi bugün Amazon olmayacaktı.
Siz de tutkuyla bağlanacağız bir fikir yakaladığınızda arkasından gidin”.
“Risk alın, cesur
olun ve pes etmeyin”
Yenilikçi olmak gerektiğine vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Babannem beni icat çıkarma diye yetiştirdi, ama
icat çıkarmak yenilikçiliktir” dedi. İhtiyaçlara göre yeni çözümler üretmek gerektiğini
kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
yapılmayanın yapılması önerisinde bulunurken, Uber, Airbnb ve, Whatsapp örneklerini verdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu girişimci olmak isteyenlere ayrıca; “Risk alın, cesur olun.
Pes etmeyin. Yeniden deneyin. Değişen küresel dengeleri takip edin. Ortaklıklar kurun.
Zenginliğin yolu güçleri birleştirmekten
geçiyor. Dürüstlükten vazgeçmeyin. Çünkü işin hilesi dürüstlüktür. Teknolojiyi ve
interneti iyi kullanın” tavsiyesinde bulundu.
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