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TOBB ULUSAL

13. Dönem’de akredite olan 18 Oda ve Borsa yanında iki şube ile belge yenileme 
denetimleri tamamlanan 96 Oda ve Borsaya akreditasyon sertifikaları verildi. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsalarımız 800 milyar liralık proje yaptı" dedi.

18 Oda ve Borsa 
daha ‘5 Yıldızlı’ oldu

O da ve Borsalara yönelik düzenlenen tören Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla yapıldı.
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında hayatını kaybeden 

şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi’ni Cumartesi günü 
İzmir'de açıklayacağını ifade ederek, "Pazartesi gününden 
itibaren, düşük faizli imkanları üyelerimize kullandıraca-
ğız" şeklinde konuştu. 

15 Nisan'a kadar Türkiye genelindeki Oda ve Borsa 
seçimlerinin yüzde 99'unun biteceğini, her dönemin 
bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Sizin döneminizdeki 
başarı hikayenizden biri de bugün verilen akreditasyon 
çalışmalarıdır. TOBB Başkanı olduğum dönemde Odalar 
ve Borsalar Birliği camiasında bir kalite ve müşteri odaklı 
kalite anlayışı yoktu. Biz de dünyadaki en tecrübeli olan 
İngiltere Odalar Birliği ile görüştük ve buraya gelip bizi 
eğitti. Eğitimler sayesinde biz de akreditasyon veren bir 
kurum haline geldik. İlk önce kendimizi disipline ettik. 
Sonra ülke geneline yaymaya başladık bu eğitimleri. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu “İlk 

önce kendimizi 
disipline ettik. 

Sonra eğitimleri 
ülke geneline 

yaymaya başladık” 
diye konuştu.
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2002 itibariyle bir tane proje yazabilen 
Odam yoktu. Dil bilen Oda sayım beşti. 
Bugün çok şükür Oda ve Borsalarımız 800 
milyar liralık proje yaptı".     

“Eskisinden daha iyi olacağız”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-

ci de "Odalar ve Borsalar sayesinde şirket 
kuruluşlarının tamamı ticaret sicilleri tarafın-
dan gerçekleştirilecek. Oda ve Borsalarımız 
güçlü. Biz eskisinden çok daha iyi olacağız 
ve pozitif yansımalarını göreceğiz" dedi. 

Bakan Tüfenkci, Oda başkanlarının o ilin 

akil insanları olduklarını ve hayırlı hizmetler 
yaptıklarını dile getirerek Odaların önemine 
değindi. Devlet ile vatandaş arasında me-
safe olmaması gerektiğini kaydeden Bakan 
Tüfenkci, "Bizler bu hizmetleri Oda ve Bor-
salarımız aracılığı ile yapıyoruz. Odalarımız 
olarak sizler bugüne kadar bu hizmetleri 
başarıyla yürüttünüz. Bu fuarların katılım-
cıları sizlerin üyeleri, ticaret odalarımız üye-

lerine faydalı olamayacaksa hangi alanda 
faydalı olacak?" ifadesini kullandı. 

Yapılan işlerin doğrudan istihdamı ar-
tırmak için olduğunu belirten Bakan Tü-
fenkci, "Yabancı yatırımcıları teşvik etmek 
adına projeler hayata geçirdik. Ayrıca Oda 
ve Borsalar sayesinde şirket kuruluşlarının 
tamamı ticaret sicilleri tarafından gerçek-
leştirilecek" diye konuştu.

1. MALKARA TB 
2. SÖKE TB
3. YÜKSEKOVA TSO
4. KEŞAN TB 
5. İMEAK DTO İZMİR ŞUBE 
6. KIRIKKALE TSO
7. BULANCAK TSO 
8. MALKARA TSO 
9. BOĞAZLIYAN TSO
10. GEREDE TSO
11. ERDEMLİ TSO
12. İMEAK DTO ANTALYA ŞUBE 
13. ÇAYELİ TSO
14. ALACA TSO 
15. BABAESKİ TB
16. MALATYA TB
17. BAFRA TB
18. KIRKLARELİ TB
19. NİKSAR TSO
20. BİRECİK TSO

1. EGE BÖLGESİ SO 
2. KONYA TB 
3. KOCAELİ SO 
4. GAZİANTEP TB 
5. ANKARA SO 
6. KONYA TO
7. RİZE TSO 
8. SAKARYA TB 
9. ANKARA TB 
10. MARMARİS TO
11. KASTAMONU TSO
12. UŞAK TSO
13. BANDIRMA TB 
14. IMEAK DTO
15. İZMİR TO 
16. ANKARA TO
17. DENİZLİ TO
18. İSTANBUL TB
19. KÜTAHYA TSO
20. SAMSUN TB
21. AFYONKARAHİSAR TSO 
22. KÖRFEZ TO
23. TARSUS TSO
24.  ALANYA TSO 
25.  POLATLI TB 
26.  KIRŞEHİR TSO 

27.  ÇANAKKALE TB 
28.  ÇERKEZKÖY TSO
29.  KIRŞEHİR TB
30.  GAZİANTEP SO
31.  MERSİN TSO 
32.  BOZÜYÜK TSO
33.  NİZİP TB
34.  GEMLİK TSO 
35.  GİRESUN TSO 
36.  MANAVGAT TSO 
37.  SİVAS TSO 
38.  DİYARBAKIR TSO 
39.  KARAMAN TSO
40.  KAHRAMANMARAŞ TSO 
41.  NİZİP TO 
42.  IĞDIR TSO
43.  UZUNKÖPRÜ TSO
44.  AKSARAY TB
45.  ZİLE TSO
46.  KUMLUCA TSO
47.  AKSARAY TSO
48.  BALIKESİR TB
49.  KARADENİZ EREĞLİ TSO
50.  ZONGULDAK TSO
51.  MERSİN TB
52.  SİVEREK TSO

53.  BARTIN TSO 
54.  ORDU TB 
55.  TEKİRDAĞ TSO
56.  KARAPINAR TSO 
57.  YALOVA TSO
58.  CEYHAN TB
59.  HAYRABOLU TB
60.  BOLU TSO 
61.  TOKAT TB
62.  AKHİSAR TSO 
63.  KIRIKKALE TB 
64.  DEVELİ TO 
65.  OSMANİYE TSO
66.  SUSURLUK TB
67.  MARDİN TSO
68.  BURDUR TSO
69.  BEYPAZARI TO
70.  ÇAYCUMA TSO 
71.  IĞDIR TB 
72.  ELAZIĞ TB
73.  ŞANLIURFA TB
74.  ILGIN TB
75.  ÇANKIRI TSO
76.  KASTAMONU TB 
77.  KIRKLARELİ TSO
78.  SOMA TSO

2018 yılı içerisinde denetlenen 
ve ilk kez akredite olan
3. Dönem Oda ve Borsalar 

Akreditasyon belgelerini yenileyen Oda ve Borsalar
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Ilgın Ticaret Odası ile Ilgın Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binaları ile ilgili yapılan 
törenlere katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ilgın, stratejik bir merkez. 
Konya-İstanbul ve Konya-İzmir demiryolu ile karayolunun üzerinde” diye konuştu.

Ilgın TO ve TB, yeni hizmet 
binaları ile geleceğe hazır

I lgın Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını 
gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şifa dağıtan 

Ilgın’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Sözlerine Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit 

olan askerlere Allah’tan rahmet, gazilere de şifa dileyerek 
başlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çok şükür Afrin 
ilçe merkezinde kontrolü sağladık. Allah her daim ordu-
muzu muzaffer eylesin. Askerlerimizi korusun, onların 
ayağına taş değdirmesin” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ilgın’ın Büyük Taarruz’un 
kazanılmasında çok önemli bir görevi yerine getirdiğini 
anımsatarak, “Ilgınlı ecdadımızı da bu vesileyle rahmet 
ve minnetle anıyorum. İki gün boyunca Hz. Mevlana’nın 
diyarı Konya ve ilçelerinde olacağız. Açılışlar, temel atma 
ve ödül törenleri var; yani hayırlı işler için geldik. İlk olarak 
da Ilgın’dan başladık. Önce burada Ilgın TO’nun yeni 
hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik. Sonra da Ticaret 
Borsamızın yeni hizmet binasını ve Borsamızın yaptırdığı 
Fen Lisesi’ni açacağız” şeklinde konuştu.

“Ilgın ilçemiz nadide bir çiçek gibi”
Ilgın’ın ismini kışın karda sadece bir gün boyunca 

açan bir çiçekten aldığını anlatan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “İşte bu yüzden Ilgın ilçemiz de nadide bir 
çiçek gibi” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ilgın’ın iki sebepten 
dolayı kendileri için çok önemli olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Birincisi Ilgın şifanın merkezi. Öyle ki 
Ilgın’a Selçuklu döneminde 'Ab-ı Germ' yani 'Kaplıca 
şehri' deniliyor. Hz. Mevlânâ da şifa bulmak amacıyla her 
yaz Ilgın kaplıcalarına gelirmiş. Yani Ilgın, tarihinden bu 
yana şifa dağıtan bir merkez. İkincisi, geçmişte İpek Yolu 
üzerinde olan Ilgın, stratejik bir merkez. Konya-İstanbul 
ve Konya-İzmir demiryolu ve karayolunun  üzerindesiniz. 
Tarım ve hayvancılıkta da öncüsünüz. Buğday, haşhaş ve 
şeker pancarı ile ülke ekonomisine değer katıyorsunuz. 
Yeraltında kömür rezervimiz de var”.

Ilgın Ticaret Odası’nın akredite Odalardan bir tanesi 
olduğuna değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünyada 
ticaret odalarının bir yıldızlama sistemi var. Bu yıldızları 
ben vermiyorum. Bunu uluslararası bir kuruluş veriyor. 
Ilgın Ticaret Odamın vermiş olduğu hizmet kalitesi Paris, 
Londra ve Berlin odalarının üyelerine hangi standartta 
hizmet veriyorsa aynı standartta. Yeni hizmet binası da 
beş yıldızlı olmuş. Bunlar birer vizyon işi” dedi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Ilgın 

Ticaret Odası’nın 
50’nci yaşını 

kutladı.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ilgın Ticaret 
Odası’nın 50’inci yaşını da kutladı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu 
olarak 2013 yılında aldıkları kararla 81 ile 81 
okul yaptıklarını, yeni dönemde de Ilgın’a da 
bir okul yapacaklarının sözünü verdi. 

"Dünyada orta sınıf devamlı büyüyor"
Bu arada TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ilgın Ticaret Borsası’nın yeni hizmet 
binasının açılış törenine de katıldı.

Burada bir konuşma yapan ve dünyada 
orta sınıfın devamlı büyüdüğünü anlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Orta sınıf, 
daha çok tüketiyor, daha çok harcıyor. Her 
yıl iki Türkiye büyüklüğündeki nüfus orta 
sınıfa ekleniyor. Çevre coğrafyamızda 2 
milyar kişi yaşıyor. Bu 2 milyarlık nüfus, yıllık 
yaklaşık 500 milyar dolarlık gıda, tarım ve 
hayvancılık ürünü ithal ediyor. Etrafımızda 
müthiş bir pazar var. Dünyada son on yılda 
fiyatı en çok artan ürünlere bakın, gıda, ta-
rım ve hayvancılık ürünleri. Bu işleri yapan 
kardeşlerim doğru işin içindeler. Tarımı ih-
mal edemeyiz. Çünkü yaşadıkça, tüketmek 
zorundayız. Ve bu coğrafyayı doyurmak da 
bizim elimizde” dedi. 

Gıda, tarım ve hayvancılık piyasasını 
Türkiye’de ticaret borsalarının düzenlediğini 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ürün-
lerin analizlerinin borsalardaki laboratuar-
larda yapıldığını, fiyatların alıcı ve satıcının 
katılımıyla Borsalarda belirlendiğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, akredite 

laboratuarlarla, satış salonlarıyla ve lisanslı 
depolarla üyelerine modern bir borsacılık 
hizmeti sunduklarını, ticaret borsalarının 
dünyaya örnek hale geldiğini vurguladı. 

Son dönemde Türkiye’de gıda, tarım ve 
hayvancılık piyasasını geliştirecek üç önemli 
adım attıklarından bahseden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, birinci olarak lisanslı depolar 
kurduklarını, üreticinin ürettiği ürünü artık 
lisanslı depoya getirdiğini, laboratuarda 
analizi yapılan ürünün daha sonra depoya 
konduğunu, karşılığında alınan elektronik 
ürünü senedinin de finansmana erişimde 
ve teminat olarak kullanılabildiğini söyledi.

“İşlem hacmi yüzde 45 arttı”
İkinci olarak ürün ihtisas borsalarının 

geldiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “50 yıllık rüya olan ürün ihtisas bor-

sasını kuruyoruz. Ürün İhtisas Borsası’nın 
temelini de lisanslı depolarımız oluşturuyor. 
Tıpkı Borsa İstanbul gibi. Bu da emtia bor-
sası. Bütün dünyaya malımızı satabileceğiz. 
Üçüncüsü Borsa Tescil Yazılımı’nı yeniliyo-
ruz. Artık işyerinizden, cepten, internet-
ten tescil yapmak mümkün hale geliyor. 
Yeni sistem tüm kurumlarla da entegre 
çalışacak. Kurum kurum gezmek zorunda 
kalmayacaksınız” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ilgın Tica-
ret Borsası’nın akredite bir Borsa olduğunu, 
üyelerine dünya standartlarında hizmet 
verdiğini söyledi. Son bir yılda 113 Borsanın 
işlem hacminin yüzde 17 artarken, Ilgın 
Ticaret Borsası’nın işlem hacminin yüzde 
45 arttığını bildiren TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, bu başarısından dolayı Ilgın Ticaret 
Borsası’nı kutladı.
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“Çumra TO’nun fiziki 
kapasitesi beş yıldızlı” 

Çumra Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni 
binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 
yaptığı konuşmada, “Tarımın öncüsü, 
medeniyetin beşiği, Çatalhöyük kenti 
Çumra’da sizlerle birlikte olmaktan mem-
nuniyet duyuyorum” dedi.

Çumra’nın, bir tarih ve kültür kenti 
olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Çatalhöyük ve çevresi MÖ 
7000 yılına kadar uzanan bir tarihe sahip, 
UNESCO Dünya Mirası listesinde. Ticaret, 

hayvanların evcilleştirilmesi, dokuma-
cılık, dünya tarihinde ilk kez Çumra'da 
yapılmış. Toprak kaplar ve bakır ilk kez 
burada kullanılmış ve medeniyet buradan 
başlayıp dünyaya yayılmış. Türkiye'nin 
ilk modern şehircilik örneği de burası. 
Çumra, geniş, verimli ve sulanabilir tarım 

alanlarıyla modern çiftçiliğin yapıldığı bir 
merkez” ifadelerini kullandı. TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, Çumra’nın, Konya’nın 
ve Türkiye’nin tarımsal ürün üretim üssü 
olduğunu, Türkiye’nin en büyük ve en 
modern şeker fabrikasının da Çumra'da 
bulunduğunu söyledi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı     
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Ticaret Odası Kon-
ferans Salonu'nda düzenlenen Konya Ekonomi 

Ödülleri töreninde bir konuşma yaptı.
Konya’ya her gelişinde huzur bulduğunu belirten 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Anadolu’daki ilk devletimiz 
Selçuklu’nun başkenti, gönüller sultanı Mevlana’nın şehri, 
alimler mekanı Konya’ya otuzuncu gelişim. Neredeyse 
yılda iki defa Konya’ya gelmişim. Konya’ya her geldiğimde 
gönlüm huzur buluyor; sizleri gördükçe ülkemizin-mille-
timizin geleceğine olan güvenim daha da artıyor. Kon-
ya’dan aldığım enerjiyi 80 kente dağıtıyorum. Onlara sizi 
örnek gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

“Eskiden sadece buğday ambarı diye bilinirdi”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya’nın 30 senede 

müthiş bir başarı hikâyesi yazdığını anlatarak şunları söy-
ledi: “Eskiden sadece buğday ambarı diye bilinirdi. Şimdi 
ise tarımının yanında Anadolu’da ticaretin, sanayinin, tu-
rizmin ve eğitimin yıldızı haline gelmiş bir Konya var. Dört 
üniversitesi, dokuz OSB’si, 23 Ar-Ge merkeziyle Türkiye’yi 
ileriye taşıyan bir Konya var.

Gelirken Konya’nın rakamlarına da baktım. 2017’de 
işyeri sayısı artışında Türkiye ile aynısınız. İstihdam ve 
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya’nın 30 senede müthiş bir başarı hikâyesi yazdığını 
anlatarak, “Eskiden sadece buğday ambarı diye bilinirdi. Şimdi, tarımının yanında Anadolu’da 
ticaretin, sanayinin, turizmin ve eğitimin de yıldızı haline gelmiş bir Konya var” dedi.

“Konya, 30 senede müthiş 
bir başarı hikâyesi yazdı”

ihracatta Türkiye’nin önündesiniz. 2018’in ilk iki ayında 
açılan şirket sayısı Türkiye’de yüzde 19, Konya’da yüzde 
27 artmış. En büyük 1000 sanayi kuruluşu içinde 10 
sene önce Konya’da 15 firma varken, şimdi bu sayıyı 
da 21’e çıkarmışsınız. 113 milyar liralık ticaret hacmi ile 
Türkiye’nin yedinci ilisiniz.

Konya’nın gurur duyması gereken bir alan daha var. 
Karşılıksız çek tutarı geçen sene yüzde  42 azalmış. Peki, 
Konya’da her 100 liralık çekin kaçı karşılıksız çıkmış? Sade-
ce yüzde 1.1’i. Burada da Konya, Türkiye’nin yarısı kadar. 
Protestolu senet tutarı ne olmuş? Türkiye’de artarken, 
Konya’da yüzde 15 aşağı inmiş. Tüm bunlar şu demek; 
Konyalı tüccar ve sanayici, sözünün eridir. Konya’nın çeki 
de senedi de itibarlıdır, her yerde rahatça kabul edilir”.

“Yöneticileriyle de marka bir şehir”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya’nın sadece eko-

nomisiyle değil, yöneticileriyle de marka bir şehir oldu-
ğunu vurguladı. 

‘Bu Odalar ne iş yapıyor?’ diye sorulduğuna değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Daha ne yapsınlar; hizmeti 
ayağınıza getiriyorlar. Bir ay öncesine kadar bir belge için 
Odaya gelmek mecburiyetindeydiniz. Odalarda dijital 
dönüşüme geçtik. Odalar, artık online. Artık evinden, 

TOBB Başkanı     
M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu 
“Konya’dan 

aldığım enerjiyi 
80 kente 

dağıtıyorum. 
Onlara sizi örnek 

gösteriyorum” 
diye konuştu.



işyerinden anında belge alabilecek-
sin. Odaya kadar gelmene gerek 
kalmadı. Şirket kuruluşlarında da 
Odalar artık Tek Durak Ofis oldu. 
Tüm kuruluş işlemleri Odalarımız-
da gerçekleşecek. Son bir aydır 
yedi kapı gezmiyorsunuz. Şirket 
kuruluşlarında bir tek imzayla işe 
başlıyorsunuz. Şirketlerin kuruluş 
maliyetlerini de ucuzlattık. Bir ay 
önce 2 bin 250 TL iken şimdi 650 
TL’ye düştü. İşte Odalar bunu ya-
pıyor. Girişimcinin önünü açmak, 
daha çok girişimci sağlamak için 
çalışıyor” dedi. 

Üyelerine yıllık 9.9 faizle kredi 
imkanı sağladıklarını belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl 
üyelerimize beş milyar liralık kredi 
kullandırdık. Daha sonra Başba-
kanımıza ve Bakanımıza giderek 
imkanlarımızı kullandığımızı ve 
üyelerimizin faizsiz kredi istediğini 
söyledik. Sağ olsun kendileri bizi 
kırmadı ve KOSGEB'ten üç yıl vadeli 
50 bin lira faizsiz kredi imkanı çıktı. 
Bundan da üyelerimizin yüzde 29'u 
yani 290 bin üyemiz faydalandı" 
diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) 
üyelerine kefil olduğunu aktararak 
şöyle konuştu: "Bu devirde baba 
oğula, kardeş kardeşe kefil olmu-
yor. Ama biz Oda olarak üyemize 
kefil oluyoruz. Neden, çünkü kre-
diye rahat ulaşmak için. Allah ko-
rusun birinizin başına bir iş gelse 
kefaletin karşılığını biz ödeyeceğiz. 
Dünyanın hiçbir yerinde Odalar 
Birliği üyesine kefil olmuyor. Yal-
nızca Türkiye kefil oluyor. Ondan 
sonra bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi olanlar da 'Ne iş yapıyorsu-
nuz?' diyor. Daha ne iş yapacağız? 
Baban sana kefil olmadı, biz kefil 
olduk. İyi değil mi?".

Kefil olma miktarını 250 bin li-
raya çıkardıklarına değinen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl 
364 bin üyemizin 221 milyar liralık 
kredisine kefil olduk. Bu kadar üye-
ye kefil olan bir kuruluş var karşınız-
da. Konya'daki üyelerimizin de üçte 
birine kefil olduk" dedi.
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K TO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
TOBB Binası açılış töreninde konuşan Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yıldız şehri 
Konya'da, TOBB olarak yapılmasına katkı sağ-
ladıkları Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
binasının açılışını yapmaktan gurur duyduğu-
nu ifade etti.

Karatay Üniversitesi’nin, 1251 yılında kurulan 
Karatay Medresesi’nin bugün vücut bulmuş hali 
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Eski bir mütevelli heyeti üyesi olarak, Karatay 
Üniversitemizin başarılarıyla gurur duyuyorum. 
Tarihimize ışık tutan, “Direniş Karatay” filmini 
hayata geçirdiğiniz için de sizleri ayrıca tebrik 
ediyorum. Üniversitemiz, kısa sürede farkını 
göstermiş durumda. İslam ekonomisi ve İslami 
finans, enerji yönetimi gibi ülkemizde ilklere 

de imza atılıyor. Vizyoner yönetimi ve kaliteli 
akademik kadrosuyla, her sene büyümeye, 
gelişmeye devam ediyor” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan 
bir milletiz. Bireylerin haklarını savunan, “İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi, bu topraklar-
dan çıktı. Bugün hepimiz şunu da biliyoruz ki 
eğer hukuk sistemi iyi işlerse toplumda güven 
duygusu artar. Kişilere ve kurumlara ne kadar 
çok güven duyulursa, ekonomi de o kadar 
iyi ve adil işler. Yani, su ve ekmek gibi, hukuk 
da temel bir ihtiyaç. Hukuk sistemimiz güçlü 
olursa, ekonomimiz güçlü olur.

Gelişmiş ülkelerin bugünkü seviyelere ulaş-
malarında, hukuk devleti kavramına sahip 
çıkmalarının payı büyük. Hukuk eğitimi almak, 
başlı başına bir ayrıcalık olarak görülüyor."

“Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanıyoruz”

Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret  Borsası'na ziyaret

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

programı kapsamında Konya Sanayi Odası ile 
Konya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü 
ve Meclis üyeleri ile sohbet etti.

Konya Sanayi Odası’nın akredite Oda oldu-
ğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
başarılı çalışmaları için Konya Sanayi Odası yö-
netimini, Meclisini ve çalışanlarını tebrik etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya Ticaret 
Borsası'nı da ziyaret ederek Meclis üyeleri ile 
bir araya geldi, sorunlarını dinledi. 
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E reğli Ticaret Borsası ile Ereğli Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Müşterek İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıya 
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerine Afrin’deki Zeytin 
Dalı Harekâtı’nda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, 
gazilere de şifa dileyerek başladı.  

Ereğli Ticaret Borsası ile Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek İstişare Toplantısı’na 
katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ereğli’de tarıma dayalı sanayi gelişiyor. 
Ereğli bugün olduğu gibi geçmişte de stratejik öneme sahip bir merkezdi” dedi.

TOBB ULUSAL

“Ereğli’de tarıma dayalı 
sanayi hızla gelişiyor”

Ereğli’nin Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş ilçele-
rinden biri olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“30 ilden daha büyüksünüz. Ereğli bugün olduğu gibi 
geçmişte de stratejik öneme sahip bir merkezdi. Tarih-
te İstanbul-Bağdat transit yolu üzerinde önemli durak 
yerlerinden biriydi” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Konya’nın önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden 
birinin Ereğli olduğuna dikkat çekti.

Ereğli’de tarıma dayalı sanayinin geliştiğine vurgu 
yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarıma dayalı ihtisas 
OSB’nin kurulduğunu ifade etti. Son dönemde üç önemli 
adım attıklarını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bun-
ların lisanslı depolar, ürün ihtisas borsası ve borsa tescil 
yazılımı olduğunu söyledi. 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldı
TOBB Başkanı, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret 

Borsası’nın akredite Oda ve Borsa olduğunu da hatırlattı. 
Ereğli TSO ve TB tarafından dile getirilen okul talebini de 
değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Okul istiyorsu-
nuz. TOBB Yönetim Kurulu’nda 2013 yılında aldığımız kararla 
‘81 ile 81 okul kazandıralım’ dedik. Bu sözümüzü yıl sonuna 
kadar tamamlayacağız. Allah ömür ve görev verirse Ereğli’ye 
de bir okul yapacağız. Sözüm söz” dedi. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Ereğli Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Toplum 
Ruh Sağlığı Merkezi’nin açılışını da gerçekleştirdi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Ereğli’de 
tarıma dayalı 

ihtisas OSB’nin 
kurulduğunu 

ifade etti. 

S eydişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının temel atma 
töreni yapıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 

Seydişehir’e güzel bir eser kazandırmak için bir araya geldiklerini ifade 
etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Seydişehir’in 700 yıllık tarihiyle Anadolu 
Selçuklu’dan, Osmanlı’ya geçişe eşlik etmiş, Horasanlı Seyit Harun Veli’nin 
kurup, gelecek nesillere bıraktığı bir emanet olduğunu söyledi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Seydişehir’in alüminyum üretiminde Türkiye’nin tek entegre 
tesisine evsahipliği yaptığını da vurguladı.

Seydişehir TSO’nun yeni binasının temeli atıldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnebolu 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet bi-
nasının açılış töreni ve istişare toplantısına 
katıldı. Konuşmasına şehitlerimize Allah’tan 
rahmet dileyerek başlayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada 
İnebolu’nun tarihi kadar, doğasıyla da müt-
hiş bir yer olduğuna işaret ederek, “Deniz 
turizminden, doğa ve kış turizmine kadar 
yılın 12 ayı burası turizme uygun. Turizmde 
potansiyelimiz yüksek, fakat tesis eksikli-
ğinden dolayı bunu yeterince değerlendi-
remiyoruz. Demek ki bu konuda daha çok 
çalışmamız lazım. 

Körfez ülkesi vatandaşlarının, Arapların 
Karadeniz’e müthiş ilgisi var. Bunların hepsi 
paralı müşteri. Esasen önümüzde güzel bir 
de fırsat var. Haziran ayında İstanbul’da, Batı 
Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı 
düzenleniyor. Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel 
fuarı olacak. Bu fuarın, bölgeye ciddi kaza-
nımlar getirmesini, hem yatırımcı hem de 
turist çekmesini bekliyoruz. Bunu en iyi şekil-
de değerlendirmemiz gerekiyor. Yol ve liman 
konusu çözülürse, İnebolu İç Anadolu’nun 
kapısı olur” diye konuştu.

“Coğrafi işaret için çalışma başlatıldı”
Zenginleşme için önemli bir fırsatın da 

coğrafi işaretler konusu olduğunu belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İnebolu Tica-

ret ve Sanayi Odamız, İnebolu ekmeği ve 
İnebolu Kızılcık tarhanasına coğrafi işaret 
için çalışma başlattı. İnşallah Türk Patent 
Kurumu onayladığında, İnebolu’nun bu 
iki lezzeti korunma altına alınmış olacak” 
ifadesini kullandı.

Kastamonu ekonomisi ile ilgili bazı çarpıcı 
rakamları paylaşan TOBB Başkanı şunları söy-
ledi: “Sigortalı çalışan sayısındaki artış Türki-
ye genelinde yüzde 10 iken Kastamonu’da 
yüzde 23 artmış. Türkiye’de ihracat yüzde 10 
artarken, Kastamonu’nun ihracattaki artışı 
tam yüzde 190 olmuş. Bu müthiş bir rakam. 
Protestolu senet sayısı artışı Türkiye ortala-
masında yüzde 1’ken, Kastamonu’da yüzde 
17 azalmış. Bu şu demek: Kastamonulu’ya 
güvenin, sözünün arkasındadır”.

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalış-
malarını yakında takip ettiğini bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni hizmet binasının 
Odanın hem hizmet kapasitesini hem de 
kalitesini artıracağını ifade etti. TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu İnebolu Ticaret ve Sanayi 

Odası için yeni hedefin akredite Oda olarak 
‘5 Yıldızlı’ unvanını almak olduğunu söyledi. 

İnebolu için okul isteği
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam 

etti: “Yeni hizmet binası, esasında bir vizyon 
işi. Para-pul yok. Odamızın, İnebolu’nun ge-
leceğine inandığını, daha güzel hizmetlerde 
bulunmayı hedeflediğini gösteriyor. Başka-
nımızdan yönetimine, Meclisinden Genel 
Sekreter ve tüm çalışanlarına kadar Allah 
hepsinden razı olsun. Şakir İşeri Başkanımızla 
Ankara’da da birlikte çalışıyoruz. TOBB’un 
ekonomi raporları hazırlayan komisyonunda 
raporlarımız Şakir kardeşimin katkısıyla ve 
incelemesinden sonra geçiyor”. 

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şakir İşeri ise ilçeleri için 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi istedi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu da bu talebe karşılık ömür ve 
görev verilmesi halinde İnebolu’ya da bir 
okul yapma sözü verdi.

“Yol ve liman 
çözülürse, İnebolu 
İç Anadolu’nun 
kapısı olur”

Kastamonu Ticaret Borsası’nın tesisine ziyaret

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Kastamonu Ticaret Borsası’nın (KTB) 

"Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında 

yaklaşık 10 milyon Euro yatırımla Organize 
Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği "En-
düstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kulla-
nım İşleme Tesisi"nde incelemelerde bulun-
du. İşçilerle fotoğraf çektiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, KTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sedat İşeri'den tesis hakkında bilgi aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birli-
ği ve Türkiye arasında yürütülen "Rekabetçi 
Sektörler Programı" çerçevesinde yapılan 

Kastamonu Endüstriyel Orman Ürünleri İçin 
Ortak Kullanım İşletmesi’nin bölge açısın-
dan çok önemli olduğunu vurguladı.

Kastamonu Ticaret Borsası yetkililerini 
kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bor-
samızın AB projesi ile Kastamonu'ya ve 
ağır sanayimize katkı sağlamak için yaptığı 
bu yatırım çok önemli. Küçük ve orta boy 
işletmelerin yararlanabileceği modern ve 
güzel eser" dedi.
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TOBB ULUSAL

Bergama Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni ve İstişare toplantısına katılan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Teşvikler tam üç yıl boyunca yürürlükte. Sizleri bürokrasiden 
kurtaracak, daha kolay iş yapmanızı sağlayacak pek çok reformu hayata geçiriyoruz” dedi.

“Sizleri bürokrasiden kurtaracak
reformları hayata geçiriyoruz”

B ergama Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Açılış Tö-
reni ve İstişare toplantısı yapıldı. Bergama Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper’in ev 

sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
sözlerine Afrin’deki kahraman askerlere selamlarını gön-
dererek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize 
şifalar diliyorum. Allah ordumuzu korusun, Mehmetçi-
ğimizi muzaffer kılsın. Birlik ve beraberliğimizi de mu-
hafaza eylesin” cümleleri ile başladı. Bergama’nın tarihi 
ve ekonomisine değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Bergama’nın tarihin, ilmin, turizmin ve tarımın merkezi 
olduğunu ifade etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2500 yıllık tarihiyle, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeyi başarmış; 
İzmir’in ilk, Türkiye’nin 13. kenti olan Bergama ile ilgili 

olarak şunları söyledi: “Antik çağı görmek isteyenlerin 
ilk uğrayacağı mekan. Asya'nın ilk kütüphanesi burada 
kurulmuş. Parşömen kâğıdı burada bulunmuş. Zaten 
parşömenin ismi de Bergama’dan geliyor. Psikoterapi 
de ilk burada uygulanmış. Yani Bergama, geçmişten 
bugüne medeniyete, ilme yön vermiş bir merkez. Üs-
telik sadece tarihiyle değil, tarımı, madenleri ve doğal 
kaynaklarıyla da burası gayet zengin. Bereketli Bakırçay 
Ovası toprakları üzerinde kurulu. Verimli topraklara, 
doğal kaplıca sularına ve su kaynaklarına sahipsiniz. Batı 
Anadolu Serbest Bölgesi kurulma çalışmaları da başladı. 
Demiryolu, Aliağa’dan Bergama’ya uzatılacak. İZBAN’nın 
da Bergama’ya kadar ulaşması planlanıyor. Tüm bunlar 
başta OSB olmak üzere Bergama’nın ticaretini ve sana-
yisini daha da geliştirecek. Bergama’nın geleceği parlak, 
yeter ki elimizdeki imkânları iyi kullanalım”.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Bergama’nın 

geleceği parlak 
yeter ki elimizdeki 

imkânları iyi 
kullanalım” diye 

konuştu.
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Bergama’nın, tarihine ve değerlerine 
de hep sahip çıktığını belirten TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Bergama’yı ziyaretinde önerdi-
ği Türkiye’nin ilk, dünyanın ise ikinci yerel 
festivalini 1937 yılından bu yana hiç ara 
vermeksizin düzenliyorsunuz. Bu konuda 
Bergama’nın tek rakibi Fransa’daki Nice 
şehri. Burada, Bergama’nın kültürel, tarihi 
ve doğal zenginliğini hem ülkemize hem 
de dünyaya tanıtıyorsunuz” dedi. 

“Bergama’nın iki değeri 
koruma altında”

Zenginleşme için önemli bir fırsatın da 
coğrafi işaretler olduğunu kaydeden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki çam 
fıstığı üretiminin yüzde 80’i Bergama’nın 
Kozak Yaylası’ndan geldiğini hatırlatarak, 
“Dünyaca ünlü lezzete sahip, bu çam fıstı-
ğını korumak için Fikret Başkan ve Bergama 
Ticaret Odamız inisiyatif aldı. Bergama Ko-
zak Çam Fıstığı’nı tescil ettirdi. Ayrıca Ber-
gama graniti için de coğrafi işaret aldı. Artık 
Bergama’nın bu iki değeri koruma altında. 
Böylece sizlere daha fazla kazandırmanın 
da yolunu açtı” diye konuştu.

Eğitim alanında da Bergama Ticaret 
Odası’nın çok aktif olduğunu dile getiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bergama 
OSB’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
yapılmasına öncülük ediyor. Odamız bün-
yesinde İŞKUR hizmet noktası da faaliyet 
gösteriyor. Nitelikli eleman arayan üye-
lerimiz gelip Odamıza başvuruyor” ifade-
sini kullandı. Bergama Ticaret Odası’nın 
2014’de akredite Oda olduğunu ve beş 
yıldızlı hizmet verir hale geldiğini bildiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni hizmet 
binasının da bir vizyon işi olduğunun altını 
çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Odamızı 
iki konuda daha tebrik ediyorum. Birincisi 
toplantı salonuna Ali İhsan Süter ismini 
vererek ahde vefanızı gösterdiniz. İkincisi 
Oda Meclisimizde bir kadın üyemiz var, aynı 
zamanda da yönetim kurulu üyesi Gonca 
Harman. İnşallah başka Odalarımıza da 
örnek olur. Daha fazla kadın Meclis üyemiz 
ve yönetim kurulu üyemiz olur. Bu zamana 
kadar Odamıza hizmet vermiş tüm Başkan, 
Yönetim, Meclis, Genel Sekreter ve çalışan-
lardan Allah razı olsun. 

Fikret kardeşimin de emekleriyle Oda-
larımızda çok önemli iki adım attık. Birinci-
si 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 oldu. Tüm kuruluş işlemleri 
Odalarımızda gerçekleşecek. Önceden yedi 
olan işlem sayısını bire düşürdük” dedi.

 
“İş dünyası için çok önemli 
hizmetlere imza attık”

TOBB olarak Oda ve Borsalarla birlikte 
iş dünyası için çok önemli hizmetlere imza 
attıklarını bildiren TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, yüzde 9.9 faizle 27 bin firmayı nefes 
kredisi ile buluşturduklarını hatırlattı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu nefes kredisinin de-
vamı için geçtiğimiz günlerde Başbakan 
Binali Yıldırım’ın katılımıyla imza atıldığını 
anlatırken, bu proje ile KOBİ’lerin finans-
manda yaşadıkları sıkıntılara çözüm olmak 
istediklerinden bahsetti. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Sayın Başba-
kanımızla birlikte Cumartesi günü İzmir’de 
lansmanını yaptık. Bugünden itibaren kulla-
nabileceksiniz. TOBB ile Oda ve Borsalar bir 
kez daha elini taşın altına koydu. 7.5 milyar 
liralık kredi hacmi söz konusu. Altı banka; 
Ziraat, Vakıf, Halk, Deniz, Ziraat Katılım, Vakıf 
Katılım bu iş için devrede. Mevcut mevduat 
faizi yüzde 15’lerdeyken yıllık yüzde 11.88 
faizle altı ay ödemesiz, 1.5 yıl vadeyle bir 
imkan sağladık. Tabana yaymak için en 
fazla 200 bin TL üst sınırını koyduk. KGF de 

kredinin yüzde 85’ine kefil. Teminat bul-
makla uğraşmayın. En fazla masraf da 51 
TL. İşlem basit. Odadan faaliyet belgeni al, 
bankaya git, kredini kullan”.  Yönetim kuru-
lunda görev yaptıkları KOSGEB’in de 0 faizli 
üç yıl vadeli olarak 290 bin firmaya yaklaşık 
8 milyar lira kredi sağladığını bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu 
olarak da 364 bin firma için 221 milyar lira 
tutarında kefalet sağladıklarını ifade etti. 

“En büyük şikayet yüksek 
istihdam maliyetlerinde”

İş dünyasının en büyük şikayetinin 
yüksek istihdam maliyetinden olduğunu 
hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, is-
tihdam seferberliği kapsamında iş dün-
yasına 2017’de tarihi destekler verildiğini 
anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yeni 
birini işe aldığınızda vergisi ve primi dev-
letten. Siz sadece maaşını ödeyeceksiniz. 
Teşvikler tam üç yıl boyunca yürürlükte. 
Sizleri bürokrasiden kurtaracak, daha kolay 
iş yapmanızı sağlayacak pek çok reformu 
hayata geçiriyoruz. Mesela, inşaat izinle-
rinde mevcut 18 ayrı prosedür var, bunlar 
altıya iniyor. İnşaat ruhsatındaki imza sayısı 
da 18’den bire düşürülüyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuş-
masının sonunda Bergamalıların ilçelerine 
okul talebine de olumlu yanıt verdi ve “Allah 
ömür ve görev verirse sözümüz olsun” dedi.
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K ahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 
Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi’nin açılışı yapıl-
dı. Açılışa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasına Zey-
tin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Kahramanmaraşlı uzman 
çavuş Orhan Sürmen'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı 
ve Türk iş dünyasının devletinin ve ordusunun her zaman 
yanında olduğunu belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş TSO’nun 
inisiyatif alarak Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi kurması-
nın önemine değinerek, "Çünkü yıllardır Türk iş dünyası 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz arabuluculuğu adalete hızlı erişim olarak 
görüyoruz. İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, iş adamlarının arasındaki 
alacak verecek davalarında arabuluculuk ile süreçler kısalacak" şeklinde konuştu.

TOBB ULUSAL

“Arabuluculuğu, adalete 
hızlı erişim olarak görüyoruz”

olarak yargının yavaş çalışmasından şikayetçiyiz. Burada 
mahkemelere de suç bulmamak lazım. Mahkemeleri-
miz, hakimlerimiz her gün artan, müthiş bir iş yüküyle 
karşı karşıyadır. Türkiye'de yargıdaki en önemli sorun iş 
yüküdür. Bunun için de hem süre uzuyor hem de kalite 
düşüyor. Adalet zamanında ve doğru tecelli etmeyince, 
adalet sistemine olan güven de azalıyor maalesef" dedi.

Avrupa’da bir hakimin yılda ortalama 200 dosyaya 
baktığını, Türkiye'de ise bir hakime yılda 700-800 dosya 
düştüğünü vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
mahkemelere her yıl yaklaşık yedi milyon dosya geldiğini, 
bunlardan dört milyonunun o yıl karara bağlandığını, üç 
milyon dosyanın ise ertesi seneye kaldığını bildirdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş davalarının mahkeme-
ye gelişi ile karar verilmesi arasında geçen sürenin son beş 
yılda 250 günden 450 güne çıktığını vurguladı. 

 
“İşin doğrusu hak edene hak ettiğini vermektir”

"İş mahkemelerindeki davaların neredeyse yüzde 
99.2'sini Türk iş dünyası olarak kaybediyoruz" diyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: "İş davası olup da 
bir tane kazanan işveren görürsem madalya takacağım. 
Türk işverenleri ne kadar vicdansızmış ki bütün davaları 
kaybediyor. Burada da bir hak ve adalet olmadığını hepimiz 
biliyoruz. İşin doğrusu hak edene hak ettiğini vermektir. 
İşte bu noktada arabuluculuk devreye giriyor. Arabulu-
culuğun temelinde Ahilik kültürümüz bulunur. O dönem 
iki kişi anlaşamadığında Ahi Baba'ya giderlerdi ve Ahi 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
arabuluculuk 

sayesinde 
mahkemelerin 

iş yüklerinin 
azalacağını 

kaydetti.



Baba onları anlaştırırdı. Sonra biz bunu 
terk ederken gelişmiş Avrupa sahiplendi. 
Şimdi yeniden Batı'dan bunu keşfetmiş 
gibi getirdik, koyduk. Mesela İngiltere'deki 
ticari uyuşmazlıkların yüzde 98'i bu şekil-
de çözülüyor. Dosyaların sadece yüzde 
ikisi mahkemelere geliyor. En az bir sene 
sürecek mahkeme arabuluculuk sistemiy-
le bir günde çözülebiliyor".

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dün-
yası olarak bu tür alternatif çözümlerin 
Türkiye'de de olmasını yıllardır hayal 
ettiklerini ve istediklerini dile getirerek, 
Adalet Bakanlığı’nın bu işi sahiplenme-
siyle nihayet Türkiye'nin de hukuk siste-
mine girdiğini ifade etti.

“Adalet Bakanlığı’na
teşekkür ediyoruz”

Adalet Bakanlığı’na bu önemli refor-
mu hayata geçirdiği için teşekkür eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biz ara-
buluculuğu, adalete hızlı erişim olarak 
görüyoruz. İşçi-işveren arasındaki anlaş-
mazlıkların çözümünde, iş adamlarının 
arasındaki alacak verecek davalarında, 
arabuluculuk ile süreçler kısalacak" şek-
linde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, arabu-
luculuk sayesinde mahkemelerinin iş 
yüklerinin azalacağını belirterek şöyle 
devam etti: "Arabuluculuk uygulamasıy-
la, geçen yılın ilk üç ayında 70 bin olan 
dava sayısı, bu yılın aynı döneminde yedi 
bine düştü. Yani mahkemelerin yükü 
yüzde 90 azaldı. Ocak 2018’den bu yana 
22 bin anlaşmazlık arabuluculuğa gitti 
ve yüzde 68’i anlaşmayla sonuçlandı. 
Öte yandan, ticari uyuşmazlıklarda da 
mahkemeye gitmek yerine tahkime baş-
vurun. Tahkimle ticari anlaşmazlıklar en 
geç altı ayda çözüme kavuşuyor. Tahkim, 
mahkemeye göre hem daha kısa sürüyor 
hem daha ucuz".

Konuşmaların ardından kurde-
le kesilerek Arabuluculuk ve Tahkim 
Merkezi’nin açılışı yapıldı. Törene Kah-
ramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin 
Güvenç de katıldı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ser-
dar Zabun ve KMTSO Meclis Başkanı 
Hanefi Öksüz, TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu'na Kahramanmaraş'a özgü ahşap 
oyma çerçeve hediye etti.
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R ekabet Kurumu tarafından düzen-
lenen "Rekabet Hukukunda Güncel 

Gelişmeler Sempozyumu”nun 21’incisi 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'n-
de (TOBB ETÜ) gerçekleştirildi. Programa 
katılamayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu'nun mesajını katılımcılara ileten 
TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin 
şöyle konuştu: "Biz rekabetle kendimizi, 
girişimci gücümüzü keşfettik. 160 milyar 
dolar ihracat yapar noktaya geldik. Bugün 
Avrupa'da satılan her dört beyaz eşyadan 
biri Türk malı. Satılan her üç televizyondan 
biri Türk malı. 

Avrupa'nın en kaliteli mallarını üreti-
yoruz. Ürünlerimiz İngiltere Dışişleri Ba-
kanı'nın evine kadar girdi. O yüzden biz 
rekabeti severiz, yeter ki haksız rekabet 
olmasın. 21 yıllık mazisine rağmen uygula-
maları, kapasitesi ve geldiği nokta itibarıyla 

Rekabet Kurumumuz, dünyanın en iyi beş 
rekabet kurumu arasında yer almıştır. Reka-
bet Kurumu’nun başarısı Türkiye'de pek çok 
düzenleyici ve denetleyici mekanizmanın 
kurulmasına da öncülük etmiştir".

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
Cenap Aşçı da Rekabet Kurumu’nun tüketi-
cileri koruyan ve tüketici refahını artıran bir 
anlayışla düzenlemeler yaptığını belirterek, 
"Rekabet Kurumunun bu anlamda terazisi 
hassas" dedi. Rekabet Kurumu Başkanı 
Ömer Torlak ise kurumun temel işlevinin, 
piyasalardaki rekabet ortamını tesis et-
mek, korunmasını ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak olduğunu anlattı. 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 
1994'te yürürlüğe girdiğini anımsatan Tor-
lak, 20 yılı aşkın süreçte piyasalarda rekabe-
tin korunmasına yönelik önemli bilgi biriki-
mi ve tecrübeye sahip olduklarını ifade etti. 

"Rekabet Kurumu, dünyada ilk beşte"

Kahramanmaraş Ticaret Borsası'na ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanma-
raş Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine yeniden seçilen Ahmet Duran Balsuyu'na hayırlı olsun dileklerini iletti. 
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T ürkiye Perakendeciler Federasyonu’nun orga-
nizasyonunda gerçekleştirilen “Yerel Zincirler 
Buluşuyor” toplantısında konuşan Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
özel sektörün devletin sağladığı teşvik ve desteklerden 
yeterince haberi olmadığını belirterek, “Geçmişteki istih-
dam teşviklerinden Türkiye’nin en kurumsal firmaları bile 
faydalanmamış. Geçmişe dönük istihdam teşviklerinizi gi-
din alın. Muhasebecileriniz bunları atlamasın. Mayıs ayının 
sonuna kadar başvurmazsanız yanar” uyarısında bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında Odaların 
yaptığı işlere de atıfta bulunarak, “Baba oğula, kardeş kar-
deşe kefil olmazken, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla üye-
lerimize kefil oluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir 
uygulama yok” dedi. "Yerel Zincirler Buluşuyor" organizas-
yonundan dolayı Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu 
tebrik eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın Altunbilek 
başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Elinize, emeğinize, alın terinize sağlık” dedi. 

“Asgari ücret desteği devam ediyor”
Hükümet ile sürekli istişare içinde olduklarını ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan istihdam 
seferberliğine değindi. Daha önce benzeri olmayan 
desteklerin hayata geçirildiğini ve bu sayede tarihi bir 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Reel sektörümüzü güçlendirecek her adım 
ekonominin tamamına yayılır. Şunu da hep akılda tutmalıyız. Teknolojiye ayak 
uyduramayan geri kalır. Gelecek e-ticarette. Önümüzde büyük fırsatlar var” dedi.

TOBB ULUSAL

“Teknolojiye ayak 
uyduramayan geri kalır”

başarı elde ederek, 1.5 milyon kişiye yeni istihdam alanı 
oluşturduklarını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Bizlerin bu başarısını gören hükümetimiz, destekleri 
2020 sonuna kadar uzattı. Aylık 100 lira asgari ücret 
desteği devam ediyor. Yeni işe almalarda siz sadece 
maaşı ödüyorsunuz” dedi.

İş mahkemelerinde uzun süren davalarda devamlı 
olarak işverenin haksız çıktığını kaydeden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Hep mi işverenler haksız?” siteminde bu-
lundu. Arabuluculuk uygulamasının yılbaşında yürürlüğe 
girdiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk üç ayda 
22 bin dosyadan yüzde 68’inin anlaşmaya sonuçlandığı 
bilgisini verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yüzde 11.88 yıllık faiz ile 
Nefes Kredisi’nin ikincisini başlattıklarını bildirirken, Kredi 
Garanti Fonu aracılığıyla da 354 bin firmanın kredisi için 
kefil olduklarının altını çizdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Öte yan-
dan sektörümüzün dokusunu bozan, haksız rekabete yol 
açan uygulamalar da mevcut. İndirim mağazaları, ‘private 
label’ markalı ürünler, hem KOBİ’lerimizin büyümesini, 
hem de markalaşmasını engelliyor. Bir taraftan 'Marka-
laş' diyoruz; ama markalaşanın da paçasında tutuyoruz. 
Bunları da denetim altına almak lazım. Hükümetimizin, 
reel sektörün ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımını biliyoruz. 
Perakende sektörümüzün bu konudaki bir şansı da iş 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Geçen sene 

her dört kişiden 
biri internet 

üzerinden alışveriş 
yaptı. Bu oran 

artmaya devam 
ediyor” dedi.



dünyasının içinden gelmiş, bizi en iyi bilen, 
çalışkan ve vizyoner bir Bakanımızın olması. 
Reel sektörün ve camiamızın Bakanı, Sayın 
Bülent Tüfenkci… Hem konusuna gayet 
hâkim, hem de mütevazi…

Sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı dinliyor. 
Bunların çözümü noktasında da birlikte 
istişare edip, birlikte çözüm arıyoruz. Bu da 
bizlere büyük moral veriyor. İş dünyamız 
adına, başta sayın Bakanımız olmak üzere 
çalışma arkadaşlarına, bürokratlarımıza, 
teşekkür ediyorum.”

 
“Önümüzde büyük fırsatlar var” 

TOBB olarak perakende sektörünü ge-
liştirecek her girişimin yanında olduklarını 
ve desteklediklerini söyleyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, perakendenin, iç tüketim 
anlamına geldiğini ve ekonominin yüzde 
60’ını ifade ettiğini anlattı. Perakendenin 
hem ekonominin lokomotifi, hem de öncü 
göstergesi olduğundan bahseden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Eko-
nominin gidişatını, en iyi bu sektör, yani 
sizler bilirsiniz. Bu salonda bulunanlar, eko-
nominin nabzını en iyi tutan camiadır. Öte 
yandan istihdamda da lider sektörüz. En 
çok kayıtlı istihdamı sizler sağlıyorsunuz. 
Dolayısıyla sizleri ve sektörümüzü güçlendi-
recek her adım, ekonominin tamamına ya-
yılır. Şunu da hep akılda tutmalıyız. Tekno-
lojiye ayak uyduramayan geri kalır. Gelecek 
e-ticarette. Önümüzde büyük fırsatlar var. 

Türkiye'de 70 milyon kişiye mobilden 

ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın 17. büyük 
ekonomisiyiz. Ama e-ticarette 49.’yuz. Tür-
kiye'de e-ticaretin payı henüz sadece yüzde 
2. Bu işe en hızlı sizler adapte olabilirsiniz. 
Bunun için girişimci ve cesur olmak lazım. 
İşte sadece siz yerel zincirler, bu iki özel-
liğe de sahipsiniz. Bakın son beş senede 
Türkiye’de perakende e-ticaret hacmi yılda 
ortalama yüzde 30 büyüdü.

Aramızda kimin cirosu bu hızla artıyor? 
Online perakendede pazar büyüklüğü ge-
çen sene 20 milyar liraya ulaştı. Geçen sene  
her dört kişiden biri internet üzerinden 
alışveriş yaptı. Ve bu oran artmaya devam 
ediyor. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi 
içine girmeyi amaçlayan ülkemize yakışan 
bir vizyon olmuş.”
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“Ekonomiye tüketicinin tercihleri yön veriyor”

T üketicinin Korunması ve Uygulama 
Ağı (ICPEN) Üst Düzey Yöneticiler Top-

lantısı ve Bahar Konferansı’nda konuşan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, üreticinin 
rekabet gücünü artırırken, aynı anda tü-

keticinin de hakkını hukukunu korumak 
gerektiğine işaret ederek, ekonomiye yön 
veren esas gücün tüketicinin tercihleri 
olduğunu belirtti.

2017-2018 dönem başkanlığını Türkiye 
adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketi-
cinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü’nün yaptığı ICPEN’in Üst Düzey 
Yöneticiler Toplantısı ve Bahar Konferansı 
İstanbul’da yapıldı. Etkinliğin açılışında 
konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir 
yanlarıyla üretici, bir yanlarıyla da tüketici 
olduklarını hatırlattı. 

“Tüketiciler sayesinde 
üreticiler var olur”

Reel sektör olarak, üretimi gerekli kılan 
şeyin tüketim olduğunun farkında olduk-
larını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Tüketiciler sayesinde üreticiler var olur. 
Tüketici, güven içinde hareket ederse, pa-
rasının karşılığını alacağını bilirse daha 

rahat alıveriş yapar. Bu da hem reel sek-
töre, hem de ülke ekonomisine, olumlu 
yansır. Esasında, tüketimin ve tüketicinin 
gücünü, rakamlar da gösteriyor. Ülkelerde, 
ekonominin yüzde 60-70’i iç tüketimden 
geliyor. Bu yüzden de dünya da artık tüke-
tici demokrasisi kavramı öne çıkıyor. Yani 
ekonomiye yön veren esas güç, tüketicinin 
tercihleri. İşte bu noktada, şunu belirtmek 
isterim ki burada en zor görevi, Bakanlığı-
mız üstlenmiş durumda. Bir tarafta ticaret 
âlemini koruyup, güçlendireceksin, diğer 
tarafta tüketicilerin hakkını savunup, gö-
zeteceksin. Bakanlığımız işte bu zor, ama 
önemli görevi hakkıyla yerine getiriyor Biz 
de reel sektör olarak, Bakanlığımızla birlik-
te çalışarak; hem üreticimizin rekabet gü-
cünü artıyoruz, hem de tüketicinin hakkı-
nı-hukukunu koruyoruz. Bu vesileyle Sayın 
Bakanımızı ve tüm Bakanlık mensuplarını, 
böyle önemli bir sorumluluğu başarıyla 
üstlendikleri için tebrik ediyorum” dedi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, 
Habitat Derneği, Coca-Cola Türkiye ve İstanbul Tek-
nik Üniversitesi işbirliği ile başlatılan Kız Kardeşim 

Projesi İstanbul’da tanıtıldı.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, 

tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Kız Kardeşim" 
projesiyle 30 ilde dokuz bin kadına teknoloji çağında geçerli 
becerileri kazandırmak üzere eğitimler vereceklerini söyledi.

Projeyi Türkiye’nin tüm illerine yaymayı ve sürekli 
hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Mete şunları 
kaydetti: “Yeni çağın gerektirdiği yetkinlikler erkekler-
den daha çok kadınlarda bulunuyor. Artık kadınların 
çağı başlıyor. Girişimciliği, interneti ve teknolojiyi ka-
dınlar için çok kıymetli bir imkân olarak görüyorum. 
Kadınların Türkiye’nin geleceğinin inşasında öncü 
olacaklarına gönülden inanıyoruz.”

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent de 21. 
yüzyılın "kadınların yüzyılı" olarak anılacağına inandığını 
ifade etti. Kadınların başarısı için küresel anlamda uygun 
bir ortam yaratmanın ve fırsat eşitliği sağlamanın, en ön-
celikli konularından biri olduğunu belirten Kent, "Dünya, 
ekonomiyi canlandırmanın yollarını arayadursun, çözüm 
aslında tam önümüzde. Kadına yapılan yatırımın göz ardı 
edilmeyecek bir biçimde çarpan etkisi olduğuna inanıyo-
rum. Güçlenen kadın, şirketlere kazanç, ekonomiye can, 
toplumlara fayda getirir" diye konuştu.

TOBB’un öncülüğünde başlatılan Kız Kardeşim Projesi ile 30 kentte dokuz bin kadına 
teknoloji çağında geçerli becerileri kazandırmak üzere eğitimler verilecek. TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, “Kadınlar Türkiye’nin inşasında öncü olacak” dedi.

TOBB ULUSAL

Dokuz bin kadın, "Kız Kardeşim"
ile girişimciliğe hazırlanacak

"Başarının cinsiyeti olmaz"
Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başka-

nı Evguenia Stoichkova ise 2015 yılında küçük adımlarla 
başlayan "Kız Kardeşim" projesinin, bugün koşar adımlarla 
daha çok insanın hayatına dokunur hale geldiğini söyledi.

Kız Kardeşim Projesi'nin kadınların kendilerini geliştir-
melerine ve toplum içinde daha aktif rol almalarına destek 
sağlamak için yola çıktığını anlatan Stoichkova, "Proje, yıllar 
içinde ev kadınından iş kadınına, öğretim görevlisinden 
öğrenciye kadar farklı profilden birçok kadın tarafından 
sahiplenildi. Projemiz, tüm Coca-Cola sistemini heye-
canlandıran, gururlandıran bir proje olarak yolculuğuna 
güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise İTÜ’nün, 245 
yıllık tarihinde, kendine güvenen ve bunun sonuçlarını 
sadece bilimde değil, hayatın farklı alanlarında iz bırakan 
adımlara dönüştüren "kadınların üniversitesi" olduğunu 
söyledi. Karaca, “Bunun için motivasyon sağlayıcı olmayı 
çok önemsiyor, bunu da bir üniversiteye yakışır misyonla 
eğitim aracılığıyla sağlıyoruz. Bu vizyonumuzla kesişen her 
sosyal sorumluluk projesinin parçası olmayı da görevimiz 
sayıyoruz” diye konuştu.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da kendini gelişti-
ren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınların 
öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da 
topluma daha faydalı olacağını ifade etti. 

"Kız Kardeşim" 
projesi kadınların 

kendilerini 
geliştirmelerine 

ve toplum içinde 
daha aktif rol 

almalarına destek 
sağlayacak.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Bi-
nali Yıldırım'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür 
ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Proje Bazlı 
Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, teşvik belgele-

rinin hayırlı olmasını diledi. Firma sahipleri-
ne ve yöneticilere Türkiye'nin büyümesine, 
hedeflerine doğru ilerlemesine sağladıkları 
katkıları için şükranlarını sunan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Belki biraz tekrar oluyor ama 
büyüklerimizin geçmişte sözleri var; '180 
kere de tekrar etseniz bu kıymetlidir.' Bu ko-
nuyu böyle 23 proje 19 firma teşvik belgesi 

diye ifade edince sıradan bir hadiseymiş gibi 
görünür. Halbuki işin aslına baktığımızda bu 
23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli 
olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesin-
de 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı 
istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihra-
catımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı 
sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 
milyon dolar azalmasını temin edecek. Böy-
lece geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara ulaşan 
cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme 
sağlamış olacağız" diye konuştu. 

Başbakan Binali Yıldırım da Avrupa'nın ve 
dünyanın büyüme eğilimini uzun süredir 
korumayı başaran sayılı ülkelerden birinin 
Türkiye olduğunu söyledi.

2001 yılına kadar Türkiye'nin doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarında 15.1 milyar 
doları ancak çekebildiğini ifade eden Başba-
kan Yıldırım, "Geçen 16 yıl içinde doğrudan 
sermaye yatırımlarında ülkemiz, 191 milyar 
doların üzerine çıktı. Yani 80 yılda yapılanın 
12 katını 16 yıl gibi kısa bir sürede başarmış-
tır ülkemiz. Bu gerçeği herkesin görmesini 
istiyorum" diye konuştu. 

Proje Bazlı Teşvik Sistemi tanıtıldı

 
İnovasyon 
araştırmasının 
sonuçları paylaşıldı

İ ş dünyasının inovasyon konusundaki yak-
laşımını mercek altına alan ve General 

Electric (GE) tarafından gerçekleştirilen GE 
Küresel İnovasyon Barometresi Araştırma-
sı’nın sonuçları, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve General Electric işbirliğinde, 
TOBB Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen top-
lantıda kanaat önderleriyle paylaşıldı.

İlgili lansmana, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, Cum-
hurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordi-
nasyon Başkanı Hakan Yurdakul, TÜBİTAK 
Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, TOBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, GE Tür-
kiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Canan M. Özsoy ile kamu kurumları ve 
özel sektörden üst düzey temsilciler katıldı.

Bu yıl altıncısı gerçekleşen ve Türkiye ile 
birlikte 20 ülkede firmalarında inovasyon 
stratejisinin yönetimi alanında aktif rol alan 
üst düzey yöneticilerin katıldığı uluslararası 
araştırma; küresel inovasyon trendlerinin 

değerlendirilmesi, şirketlerin inovasyona 
bakış açısını ortaya koyması ve inovasyonda 
sıçrama için önem arz eden hususların altını 
çizmesi açısından büyük önem taşıyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz De-
libaş, bu toplantının TOBB ile GE’nin ilk iş 
birliği olmadığını belirterek şöyle konuştu: 
“Daha önce 9 Şubat 2017 tarihinde Otomo-
tivin Geleceği Günü, 30 Mart 2017 tarihinde 
ise Tarım ve Gıda Sanayinde Dijitalleşme 
konu başlıklı etkinlikleri GE’nin ev sahipli-
ğinde GE Türkiye İnovasyon Merkezi’nde 
düzenlemiştik. Orada sektörel bazda sektör-
lerin aktörlerini bir araya getirip ilgili konu 
başlıklarında tartışmalar gerçekleştirmiştik. 
Bugün ise daha makro düzeyde bir plat-

formda sizleri tekrar bir araya getirmenin 
memnuniyeti içerisindeyiz. İlgili rapor Türki-
ye’deki tüm sektörleri yakından ilgilendiren, 
inovasyon alanındaki gelişmeleri dünya ile 
kıyaslamalı bir şekilde gözler önüne seren, 
dijitalleşme ve teknoloji açısından özel sek-
törün dünyadaki Ar-Ge gelişmelerini anla-
ması için önemli bir rehber niteliğinde.”

Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Ya-
yan ise Ag-Ge ve inovasyonun Türkiye’nin 
son yıllarda odaklandığı konuların başında 
geldiğine işaret ederek, aslında bunun bir 
zorunluluk olduğunun altını çizdi. Yayan, 
ucuz işgücü ile mücadele edemeyen dün-
yanın otomasyon ve dijitalleşme ile çare 
aradığına işaret etti.
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İ
ş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye ekono-
misinin yüzde 90’dan fazlasını oluşturan KOBİ’lerin 

hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet 
güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla ‘Dijital Dönü-
şüm Hareketi’ başlattı. 

KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla başlatılan 
proje ile TOBB, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için 
KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel çözümleri Vodafone işbirliği 
ile Türkiye’de ilk kez aynı platformda buluşturmuş oldu. 
Yapılan işbirliği kapsamında ilk olarak Vodafone’un kat-
kılarıyla hayata geçirilen Dijital Skor sayesinde, TOBB’un 
temsil ettiği işletmelerin dijitalleşmedeki durumları 
ortaya konulacak ve dijital ihtiyaçları belirlenecek. Ar-
dından Vodafone danışmanları tarafından gerçekleştiri-
lecek ziyaretlerle, işletmelere özel çözümler sunulacak. 
İşletmeler ayrıca, yedi ilde düzenlenecek e-ticaret ve 
dijitalleşme eğitimlerine katılarak, dijital mentorluk 
desteği de alabilecek.

Ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lerin dijitalleşme 

TOBB ULUSAL

TOBB'un KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığı ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ 
projesi tanıtıldı. İlk olarak Vodafone’un katkılarıyla hayata geçirilen Dijital Skor sayesinde 
TOBB’un temsil ettiği işletmelerin dijitalleşmedeki durumları ortaya konulacak.

TOBB, KOBİ’ler için ‘Dijital 
Dönüşüm Hareketi’ başlattı

süreçlerine katkı sağlayabilmek hedefiyle gerçekleştirilen 
işbirliğinin tanıtım toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Gümrük ve Turizm İş-
letmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ve 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem 
Bakiler Şahin’in katılımlarıyla düzenlendi. 

Parmaksız: İş yapma süreçleri değişiyor
Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına 

konuşan GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, 
teknolojinin iş yapma biçimlerini ve karar alma süreçle-
rini hızla değiştirdiğine dikkati çekerek, değişime ayak 
uyduramayanların kaybetmeye mahkum kalacağını söy-
ledi. Teknolojinin, en çok girişimcileri etkilediğini anlatan 
Parmaksız, eskiden zengin olmak için büyük yatırımlar ve 
sermayeler gerekirken bugün artık fikir, bilgisayar ve iyi 
bir ekibin yeterli olacağını bildirdi.

Müşteri, pazar, tedarikçi gibi bütün unsurların tek 
bir bilgisayara bağlı olduğuna dikkati çeken Parmaksız, 
"7 milyar insan, 20 trilyon dolarlık dünya pazarı tek tuşla 

TOBB’un temsil 
ettiği ve Vodafone 

abonesi olan 
işletmeler 

Vodafone’un 
Güvenli Net 

hizmetinden 
bir yıl boyunca 

ücretsiz 
yararlanacak.



elinizin altında. Bugün en hızlı büyüyen 
şirketlerin ortak bir özelliği var, teknolojiyi 
kullanmak" değerlendirmesinde bulundu. 

Şirketlerin başarı hikâyelerinin ar-
kasında, gelişim ve dönüşüm süreçleri, 
azim ve doğru teknolojiyi doğru yerde 
kullanmanın bulunduğunu vurgulayan 
Parmaksız, "Türkiye olarak biz de bu yeni 
ekonomik düzene ayak uydurmalıyız. İşte 
bunu sağlamanın en önemli yolu dijital-
leşmektir" dedi.

Parmaksız, 81 il ve 160 ilçedeki 365 
Oda ve Borsada bunu başardıklarının 
altını çizerek, şöyle devam etti: "Artık üye-
lerimiz evinden, ofisinden hiç çıkmadan, 
tüm belgeleri cep telefonuyla alabiliyor. 
Teknolojiyi kullanarak şirket kurma sü-
resini de bir haftadan bir saate indirdik. 
Artık girişimcilerimiz, gece karar verip 
ertesi sabah şirket kurabiliyor. Şimdi he-
def online şirket kuruluşu. İnşallah bunu 
da yapacağız."

Dünyanın önde gelen telekom şirketi 
Vodafone ile KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm 
Hareketi başlatıldığını anlatan Parmaksız, 
şirketlerin dijitalleşme konusunda kendi-
lerini değerlendirmelerine imkan sağlayan 
bir araç ortaya konulduğunu, bununla KO-
Bİ'leri buluşturacaklarını söyledi.

Çelik: Daha fazla adım atılmalı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-

cısı Hasan Ali Çelik de dünyanın dijitalleşme 
yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini söyledi.

Dünyada ilk sıralardaki şirketlere bakıl-
dığında çoğunun yeni kurulan teknoloji 
firmaları olduğuna işaret eden Çelik, bilgi 
ve teknolojinin çok iyi kullanılması halinde 
geleceğin yakınlaşacağını bildirdi.

Ülkelerin ve KOBİ'lerin büyümesi ve 
ilerlemesinin, bilgi ve teknolojiyi iyi kullan-
mak, onlardan yararlanmak ve geleceğe 
iyi bakmaktan geçtiğini anlatan Çelik, bu 
nedenle TOBB ve Vodafone iş birliğiyle 
gerçekleştirilen bu faaliyete çok değer 
verdiğini ifade etti.

Çelik, Türkiye'de ve dünyada işletme-
lerin çok önemli bir bölümünü oluşturan 
KOBİ'lerin ekonominin bel kemiği oldu-
ğunun altını çizerek, bu firmalarla iş birliği 
yapmanın ülke ekonomisinin kalkınmasına 
ve büyümesine katkı sağlamak anlamına 
geldiğini vurguladı.

Geleceğin sanayileşme hareketi için-
de, iletişim ve bilişimin daha fazla kulla-

nılmasının önemine dikkat çeken Çelik, 
dijitalleşmeye ilişkin bilginin olduğunu 
ancak ilgi ve uygulamada eksikliklerin bu-
lunduğunu, bu nedenle daha fazla adım 
atılması gerektiğini dile getirdi.

Çelik, geleceğin makine-insan ilişkileri-
nin ötesine geçerek, makine-makine ilişki-
lerine giden bir gelişimde olduğunu belir-
terek, "Bugün atılan adımı sadece KOBİ'lerin 
büyümesine değil, ülkeye ve insanlığa katkı 
olarak görüyorum" diye konuştu. Yerli üre-
timi desteklemenin, yerli ürün kullanmayla 
olacağını ifade eden Çelik, "Yerli üretimi biz 
benimsemezsek başkasına benimseteme-
yiz" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin: KOBİ'lerimizin 
yanlarında olacağız

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise TOBB 
ile gerçekleştirilen iş birliğiyle toplam giri-
şim sayısının yüzde 90'dan fazlasını, istih-
damın yüzde 73.5'ini, ülkede elde edilen 
toplam cironun ise yüzde 62'sini oluştu-
ran KOBİ'lere çok daha yakından temas 
edebilme fırsatı yakalamaktan mutluluk 
duyduklarını dile getirdi.

İşletmelerin dijital iş ortağı olma iddia-
larını bir adım ileri taşıdıklarını vurgulayan 
Şahin, "İş birliğimiz Türkiye'deki tüm KO-
Bİ'leri kucaklayan bir yapıya sahip. Rekabe-
tin büyük olanın değil, dijital olanın kaza-
nacağı doğrultusunda yeniden şekillendiği 
bu süreçte Vodafone olarak KOBİ'lerimizin 
ihtiyaç duydukları noktalarda geliştirdiği-

miz çözümlerle yanlarında olmayı sürdü-
receğiz" ifadesini kullandı. 

Eğitim ve mentorluk fırsatı
TOBB, KOBİ’lerin Dijital Skor’larının he-

saplanmasının ardından ihtiyaçlarının ortaya 
konulmasıyla  danışmanlık, eğitim ve men-
torluk alabilecekleri işbirliği kapsamında yedi 
ilde eğitim serisi düzenleyecek. 

İşbirliği kapsamında Vodafone şirketlere 
dijital skor hesaplama, ihtiyaç haritası belir-
leme, dijital çözümler sunma ve danışmanlık 
desteği verecek. TOBB’un temsil ettiği ve Vo-
dafone abonesi olan işletmeler, Vodafone’un 
Güvenli Net hizmetinden bir yıl boyunca 
ücretsiz yararlanacak. Ayrıca Vodafone KO-
Bİ’lere iletişim ve sabit çözüm hizmetlerinde 
yaklaşık 1.000 TL’lik indirim fırsatı sunacak. 

GittiGidiyor ise işbirliği kapsamında Vo-
dafone abonelerine ihtiyaca göre yıllık 5 bin 
400 TL’ye varan Pro ya da Mega Mağaza abo-
neliğini ücretsiz sunacak. Diğer yandan, yine 
GittiGidiyor’dan 1.000 TL değerinde ücretsiz 
Geleceğim E-Ticaret eğitim hakkı, rehberlik 
hizmeti ve Günün Fırsatı alanına hızlı teklif 
gönderip, uygun fiyatlı ürünlerin fırsatlar 
arasında görünebilmesi gibi imkânlar da 
Vodafone abonelerine özel olarak sunulacak. 

Ek olarak GittiGidiyor ’da listelenen 
ürünler, GittiGidiyor ana sayfasında da 
yer alacak ve Vodafone’lu KOBİ’ler özel 
sayfasından alıcılara sunulabilecek. İşbirliği 
kapsamında ayrıca Google ise Vodafone 
abonelerine özel olarak dijital pazarlama 
konusunda destek sağlayacak. 
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