
T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi (TOBB ETÜ) Senatosu, 
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği (Eurochambres) Başkanı Dr. 

Christoph Leitl’a ‘Uluslararası Girişimcilik’ 
alanında ‘Onursal Doktor’ unvanı verdi. 

Üniversite Senatosu’nun ilgili kararında 
Eurochambres Başkanı Dr. Leitl’ın seçkin eği-
tim geçmişi ve akademik kariyeriyle temayüz 
etmiş ve dünyanın farklı ülkelerindeki üniver-
sitelerinde gösterdiği üstün öğretim perfor-
mansı ile bir yer edinmiş olması, Eurochamb-
res Başkanı olarak Avrupa bütünleşmesinin 
ekonomik boyutunu güçlendirmek yolunda 
gösterdiği yoğun çabaları, Eurochambres 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
arasındaki ilişkileri güçlendirmek için ortaya 
koyduğu girişimler, Avrupa ve Türk iş çevrele-
ri arasındaki bağların artırılması konusundaki 

inkâr edilemez değerli çabalarından dolayı 
‘Uluslararası Girişimcilik’ alanında “Onursal 
Doktor” unvanı verilmesinin oy birliği ile ka-
rarlaştırıldığı ifade edildi.

Dr. Christoph Leitl’a onursal doktor un-
vanının tevdi töreni TOBB ETÜ Konferans 
Merkezi'nde düzenlendi. Törende öncelikle 
TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, Dr 
Leitl’a onursal doktor unvanı verilmesiyle 
ilgili Üniversite Senatosu kararı ile Dr. Leitl’ın 
özgeçmişini okudu. 

“Dr. Leitl gerçek bir girişimci”
TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli 

Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise 
yaptığı konuşmada; Dr. Leitl ile Eurochamb-
res’ta 2004 yılından beri birlikte çalıştıklarını 
belirterek “Dr. Leitl Avrupa iş dünyasını ve 
Avrupa Oda sistemini daima gündeminin 

en ön sırasında tutuyor. Bugün TOBB ETÜ 
Fahri Doktora unvanı tevdi edeceğimiz dos-
tum Christoph, gerçek bir Avrupalı, gerçek 
bir girişimci, Avrupa Oda hareketine yürek-
ten inanan azimli bir lider ve güvenilir bir 
arkadaştır” ifadelerini kullandı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Eurochambres’a 
1966 yılında üye olduğunu belirterek şöyle 
devam etti: “TOBB, bu yıl 60’ıncı yılını kutla-
yacak olan Eurochambres’a kurulduğundan 
sekiz yıl sonra üye olmuştur. Bu bir vizyonu 
gösterir. Türkiye ekonomisinin Avrupa eko-
nomisi ile bütünleşme vizyonunu vurgular. 
1966 yılında, Türk Oda sistemi tarafından 
ortaya konulan bu vizyon, memnuniyet-
le belirtmem gerekir ki bugün çok daha 
ileri düzeye taşınmıştır. Türkiye ekonomi-
si, Avrupa ekonomisi ile entegre olurken, 
Türk Oda sistemi de Avrupa Oda sistemi 
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Eurochambres Başkanı Dr. Christoph Leitl’a TOBB ETÜ Senatosu 
tarafından ‘Uluslararası Girişimcilik’ alanında ‘Onursal Doktor’ 
unvanı verildi. TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Dostum Christoph, gerçek bir 
Avrupalı, gerçek bir girişimci. Avrupa Oda hareketine yürekten 
inanan azimli bir lider ve güvenilir bir arkadaştır” dedi.

Fo
to

ğr
af

la
r:

 T
O

BB
 E

TÜ
 F

ot
oğ

ra
f S

er
vi

si
  v

e 
D

ün
ya

 F
ot

oğ
ra

f A
rş

iv
i



111EKONOMİK FORUM

ile tümüyle bütünleşmiştir. Bu bütünleşme 
süreci, TOBB’un Eurochambres Yönetim 
Kurulu Üyeliği’yle başlamış; bugünse artık, 
bütünleşmenin en ileri aşaması olan Euro-
chambres’ta Başkan Vekilliği’ne kadar ilerle-
miştir. Dr. Leitl’ın ilk başkanlık döneminde, 
kendisinin de büyük destekleriyle başlayan 
TOBB’un Eurochambres’a entegrasyon süre-
ci, 2009 yılında Eurochambres tarihinde bir 
ilkin başarılmasını sağlamıştır.”

“Türkiye ile AB iktisadi 
bütünleşmeyi başardı”

2009 yılında Eurochambres tarihinde bir 
ilkin gerçekleştiğini anlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “AB üyesi olmayan bir ülkeden 
yani Türkiye’den TOBB Başkanı, Eurochamb-
res Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. 
Bu başarıda, Türk Oda sisteminin Avrupa 
Oda sistemiyle bütünleşme çabası yanında, 
Avrupa Oda sisteminin de Türk Oda sistemi-
ni kendi bünyesinde kabul etme arzusunun 
önemli katkısı olmuştur. TOBB bugün artık, 
Eurochambres’ta, Avrupa’nın önde gelen 
ekonomileriyle birlikte Başkan Vekilliği göre-
vini yürütmektedir. Bu başarıda, Eurochamb-
res Başkanı Dr. Leitl’ın destekleri son derece 
belirleyici olmuştur” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile 
AB’nin iktisadi olarak ciddi bir bütünleşmeyi 
başardığına dikkat çekerek, “Bu başarıda, 
Gümrük Birliği belirleyici olmuştur. Şimdi, 
Gümrük Birliği’nin modernizasyonu gün-
demdedir. Modernize edilecek Gümrük 
Birliği'yle, kapsam genişleyecektir. Tarım, 
hizmet ve kamu alımları Gümrük Birliği kap-
samına dâhil olacaktır. İkili ticari ihtilafların 
çözümü için işleyen bir mekanizma gelişti-
rilecektir. Bu nedenle, Türkiye-AB Gümrük 
Birliği’nin genişletilmesi müzakerelerinin 

başlatılarak kısa sürede sonuçlandırılması, 
her iki taraf için da ciddi kazanç sağlaya-
caktır” şeklinde konuştu.

Dr. Leitl: Duygusal bir an yaşıyorum 
Konuşmanın ardından Mütevelli Heyet 

Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Rektör Prof. Dr. 
Şahin tarafından Dr. Leitl’a cüppesi giydirildi 
ve diploması takdim edildi. 

Dr. Leitl ise Türkçe selamlayarak başladığı 
konuşmasında çok duygusal bir an yaşadığı-
nı çünkü ilk kez fahri doktora unvanı aldığını 
belirtti. Etkinlikte bir araya gelenlerin Türki-
ye'nin zenginliğini gösterdiğini kaydeden 
Dr. Leitl, "Bu zenginlik olduğu müddetçe 
10 yıl sonra belki siz (Hisarcıklıoğlu) başkan 
olacaksınız. Hisarcıklıoğlu, aslında pek çok 
kez büyük bir oyla Başkan Yardımcılığı göre-
vine seçildi. Son 10 yıldır Başkan Yardımcılığı 
görevinde bulunuyor. Görev süresi boyunca 
Avrupa ve Türkiye'de yapmış olduğu çalış-
malar takdir topluyor" diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Dr. 
Leitl, iki tarafın sadece komşu değil aynı 
zamanda yakın dost ve birbirine güvenen 
paydaşlar olduklarına dikkati çekti. Leitl, siya-
set kanadının zaman zaman farklılıklar gös-
terebildiğini belirterek, "Ama burada suyun 
sakin olması gerekiyor ki ekonomi, bilim ve 
kültür gelişebilsin. Bu üç sac ayağının des-
teklenmesi gerekiyor" dedi. Dr. Leitl, siyasi 
diyaloğun devam ettirilmesinin ekonomik 
yararlarının da olacağını sözlerine ekledi.

Törenin sonunda Dr. Leitl anı defterini 
imzaladı ve toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. 

Christoph Leitl’ın hayatı 
başarılar ile dolu

29 Mart 1949’da Avusturya’da doğan 
Christoph Leitl, 1967’de Matura şehrin-

deki Linz Fadingerstrasse Lisesinde eğitim 
gördü; Johannes Kepler Üniversitesi’nden 
1971’de iktisat diplomasını aldı. Ardından 
yine aynı üniversitenin iktisadi ve sosyal bi-
limler bölümünde 1973’te doktorasını yaptı. 
1974’te Herstein Yönetim Akademisi’nde 
bulundu. 1975’te Zürcher Ziegeleien ve 
Wienerberger Baufstoffindustrie’de (tuğla 
fabrikası) staj yaptı.

1977-1990’da aile şirketi Bauhütte Le-
itl-Werke (tuğla fabrikası) idari müdürlük 
görevindeyken Avusturya Tuğla Üreticileri 
Birliği’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüt-
tü. 1986 yılında Baustoff Interhandel GmbH’yi 
kurdu ve Bauhütte Leitl-Werke GmbH, MTB 
Beteiligungen AG’de denetim kurulu üyeli-
ğine devam etti.

1966’da Avrupa Gençliği’nde (Europaju-
gend) Kurucu Başkan olarak siyasi kariyerine 
başladı. 1976’da Yukarı Avusturya Bölgesi’nde 
Avrupa Federal Hareketi Başkanlığı yaptı ve 
Avusturya Avrupa Federal Hareketi Başkan 
Yardımcılığı’nda bulundu. 1982-1990 arasın-
da Genç Sanayi Avusturya’da Başkanlık, 1985-
1990 arasında ise Yukarı Avusturya Federal 
Eyaleti’inde Hükümet Üyesi olarak ekonomi, 
turizm, teknoloji, enerji, mesleki eğitim, böl-
gesel planlama ve Avrupa konularında çalıştı.  
1995-2000 yılları arasında ise Yukarı Avusturya 
Federal Eyaleti’nde Vali Yardımcılığı ve Hazi-
ne Müsteşarlığı, yine bu dönemde Bölgeler 
Komitesi (CoR), KOBİ Departmanı üyeliğinde 
bulundu. 2000 yılından bu yana da Avusturya 
Halk Partisi (ÖVP) Yürütme Kurulu üyesi.

Avusturya KOBİ’ler Birliği’nde (ÖVP Wirt-
schaftsbund) 1999-2016 arasında Yukarı 
Avusturya Temsilciği Başkanlığı yaptı ve 2016 
sonrasında Onursal Başkanı oldu. 1999-2017 
yılları arasında Merkez Ofis’te Başkanlık, 2005 
-2009 yılları arasında ise Avrupa KOBİ’ler Birliği 
Başkanlığı yaptı. 2009’dan itibaren Avrupa 
Kobiler Birliği’nin 2017’den itibaren ise Wirts-
chaftbund Merkez Ofis’inin Onursal Başkanı. 

1980-1990 yılları arasında Avusturya İn-
şaat Malzemeleri ve Seramik Sanayi Birliği 
Yürütme Kurulu üyeliğinde bulunan Leitl 
2000’den bu yana Avusturya Federal Ekono-
mi Odası’nın 20014’ten bu yana ise Ticaret ve 
Sanayi Sosyal Sigorta Enstitüsü Başkanı. 2001 
ve 2005 yılları arasında ise Avrupa Ticaret ve 
Sanayi Odaları Birliği Başkanlığı’nda bulundu, 
ardından 2006 ve 2017 yılları arasında Onur-
sal Başkanı oldu, 2018 yılında tekrar Başkanlık 
görevine başladı.  2006 yılından bu yana ise 
Küresel Odalar Platformu Onursal Başkanı.


