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TOBB ULUSAL

İzmir Ticaret Odası’nın yeni binasında düzenlenen Meclis toplantısında konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin G20’nin en hızlı büyüyen ülkesi olduğuna 
işaret ederek, rehavete kapılmadan bu tempoyu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

“Rehavete kapılmadan, bu 
tempoyu devam ettirmeliyiz”

İ
zmir Ticaret Odası yeni hizmet binasına kavuştu. Yeni 
hizmet binasında göreve yeni seçilen İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in 

ev sahipliğindeki Meclis toplantısına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu da katıldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada, Türk iş dünyası olarak, karşılarına çıkarılan her en-
gele rağmen, neler yapabildiklerini, ne kadar dinamik 
ve üretken olduklarını, büyüme rakamlarıyla bir defa 
daha ispat ettiklerini vurguladı. Özel sektör-devlet işbir-

liğiyle, pek çok sıkıntının aşıldığını belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “G20’nin en hızlı büyüyen ülkesiyiz, OECD 
içindeyse ikinci konuma yükseldik. Elbette işimiz daha 
bitmedi. Rehavete kapılmadan, bu tempoyu devam 
ettirmeliyiz. Şu an küresel ekonomide belirsizlikler ve 
yön arayışları devam ediyor, dünyada dengeler yeniden 
oluşuyor. Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reformlarla 
kurumsal yapısını güçlendiren ülkeler, öne çıkacak 
ve geleceğin kazananı olacak. Elbette, bu arada, bazı 
malum çevreler, terör örgütlerini kullanarak, Türkiye 
ekonomisini zor duruma düşürmek istiyor. Bunlara karşı 
içeride safları sıkılaştırmalıyız. Türkiye'nin son yıllarda 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

İzmir Ticaret 
Odası ve İzmirli 

girişimcilerle 
iftihar ettiğini 

ifade etti. 
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elde ettiği tüm kazanımların temelinde 
güven ve istikrar yatıyor. Önümüzdeki yeni 
dönemde de güveni ve istikrarı muhafaza 
etmeliyiz; ancak bu şekilde reform sürecini 
devam ettiririz. Böylece de masa başın-
dan bize ahkâm kesen, başardıklarımızı 
görmezden gelen, reyting şirketlerini de 
mahcup ederiz.

Türkiye'nin reel sektörü olarak, ülke-
mizi ve milletimizi daha müreffeh kılmak 
için daha çok çalışmaya, üretmeye devam 
edeceğiz. Ülkemizi hak ettiği yere, yani 
dünyasının en büyük 10 ekonomisi arasına 
sokacağız” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası’na övgü
İzmir Ticaret Odası’nın yeni hizmet 

binasında, İzmir iş dünyasının bu mutlu 
gününde yanlarında olan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’a teşekkür eden TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, İzmir’e bu güzeli eseri kazan-
dıran, İzmir Ticaret Odası ile iftihar ettiğini 
bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu: “İzmir Ticaret Odası Başkanlığı’na 
yeni seçilen Sayın Mahmut Özgener’i ve 
Yönetim Kurulu’nu da bu vesileyle tebrik 
ediyor, başarılar diliyorum. İzmir, ekonomi 
tarihimizin en önemli başarı hikâyelerinden 
birini yazmış bir şehir. Ege'de küçük bir 
liman kasabasıyken, 18. yüzyıldan itibaren, 
Avrupa’nın en büyük liman kentlerinden 
biri haline gelmeyi başardı. İzmir bugün se-
kiz üniversitesi, 13 OSB’si, iki serbest bölgesi, 
üç teknoloji geliştirme bölgesi ve dört ulus-
lararası konteyner limanıyla hem ülkemizin, 
hem de Akdeniz çanağının yıldız kenti.

Tek başına milli gelirin yüzde 6’sını, 
sanayi üretimi ve ihracatın yüzde 7’sini, 
toplam vergi gelirinin yüzde 12’sini ülke-
mize kazandırıyor. Tüm bu başarıların sa-
hibi İzmirli girişimci kardeşlerimle iftihar 
ediyorum. Elbette İzmirli bir Başbakanımız 
olmasının da burada büyük payı olduğu-
nu biliyoruz. Sayın Binali Yıldırım'ın, icracı 
vizyonuyla İzmir atağa kalktı. 35 İzmir - 35 
Projesi programı kapsamında alt yapı, ulaş-
tırma ve lojistik alanında dev yatırımlara 
başlandı. Böylece İzmir, çok daha cazip bir 
iş ve yaşam merkezi haline geliyor."

“İZTO, 80 bin üyesiyle 
başlı başına bir güç” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
da İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) düzen-

lenen Özel Meclis Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ardından 
İZTO Meclisi Toplantısı'na katılan üçüncü 
cumhurbaşkanı olmaktan dolayı büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Özgener'i, büyük bir hamlenin öncülüğü-
nü yapması dolayısıyla tebrik eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için çalışan, 
yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, 
ihracat gerçekleştiren herkesin yanında 
olduklarını, olmaya da devam edecekle-
rini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İZTO'nun 
80 bin üyesiyle büyük bir potansiyeli ifa-
de eden başlı başına bir güç olduğunu 
vurguladı. Böylesine bir gücün ülkeye ve 
ekonomiye çok daha fazla katkı sunmasını 
istediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'in ticari hayatının serencamı, Tür-
kiye'nin sanayi ve ticaret tarihinin çarpıcı bir 
özeti gibidir. Anadolu'nun işgali, Kurtuluş 
Savaşı ve sonrasında yaşanan kapsamlı mü-
badele, İzmir'in sosyal ve ekonomik görü-
nümünü baştan sona değiştirmiştir. Yunan 
askerlerinin çekilirken İzmir'i yakmaları, bu 
güzel şehrin birikimine vurulmuş büyük 
bir darbe olmuştur. Siz bakmayın, Türklerin 
adının çıktığına. Bu coğrafyaya en büyük 
darbeleri kendilerini medeni olarak tarif 
edenler vurmuştur. Bizim ecdadımız asla 
yıkmak, yakmak, yok etmek değil, daima 

inşa etmek, yüceltmek, yükseltmek yanlısı 
olmuştur. Bunun için de imkânları sonuna 
kadar kullanmayı prensip edinmiştir."

“Türkiye'nin genelinde 
imar sorunu var”

Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye'nin 
genelinde imar sorunu bulunduğunu 
belirterek "Türkiye'nin genelinde var olan 
bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla 
ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın 
kanayan yarası. Binası var elektriği yok, 
binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti 
kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan 
kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu 
çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 
gün içerisinde çıkarıyoruz, bunun adı imar 
barışıdır" dedi.

Başbakan Yıldırım, görevlerine yeni se-
çilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mah-
mut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami 
Özpoyraz ve tüm yönetim kurulu üyelerini 
tebrik etti. İzmir'in ilklerin şehri olduğunu 
vurgulayan Başbakan Yıldırım, kentin AK 
Parti iktidarlarında birçok yeni hizmetle 
buluştuğunu söyledi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Özgener ise İzmir'in, Türkiye ekonomisinin 
en önemli merkezlerinden biri olduğu-
na işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
Odayı ziyaretlerinin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Özgener, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın İzmirlilere müjdelediği projelerden 
dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) liderliğinde, Habitat Der-
neği, Coca-Cola Türkiye ve İstanbul 

Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleş-
tirilen Kız Kardeşim Projesi kapsamında 
Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Trabzon 
Buluşması Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Osman Turan Kongre Merkezi, Fahri Kuran 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Hülya Ulusoy toplantının organize 
edilmesindeki amacın, toplumda rol model 
olmuş değerli insanların aktaracağı bilgi, 
tecrübe ve düşünceler ile geleceğin sahibi 
gençlere katkı sağlamak olduğunu belirtti.

“Kadınlara fırsat tanınmalı”
Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar da ka-
dınlara fırsat tanındığında başarılı işlere 
imza attıklarını, ülkemizde en büyük arzu-
nun üreten ve kendi yeterliliğini sağlamış, 
güçlü bir ekonomik yapı, sosyal ve refah 
düzeyi yüksek bir iş gücü sağlayabilmek 
olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gedik Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Tek-
san Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Elif 
Ata Erduran, TOBB Makine İmalat Meclis 
Üyesi ve Darka Plastik Makine Şirketi Kurucu 
Ortağı Merih Eskin ve Of TSO Meclis Baş-

TOBB ULUSAL

TOBB öncülüğünde Türkiye’nin 
Girişimci Kadın Gücü Trabzon 
Buluşması düzenlendi. Katılımcılar 
başarı ve başarısızlık hikâyelerini 
girişimcilik ve teknolojinin 
önemi hakkında tecrübe ve 
deneyimlerini paylaştı.

Kadın girişimciler 
Trabzon’da 
buluştu

kanı Zuhal Akyüzlü ile Sanayi, Teknoloji ve 
Girişimcilik konulu bir panel gerçekleştirildi.

Panelistler nasıl girişimci oldukları, ba-
şarı ve başarısızlık hikâyelerini, girişimcilik 
ve teknolojinin önemi hakkında tecrübe 
ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı.

Panelin ardından TOBB Genç Girişim-
ciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Habitat 
Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır Kız 
Kardeşim Projesi ve Habitat hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi.

Son olarak Habitat Derneği Bilgi ve İle-
tişim Teknolojileri Programı Eğitim Koordi-
natörü Mahmut Ok katılımcılara internet 
güvenliği hakkında bir sunum paylaştı.

Menşe ve dolaşım belgelerinde ‘elektronik dönem'

A .TR Dolaşım Belgesinde ilk elekt-
ronik pilot uygulama, Esenboğa 

Gümrük Müdürlüğü’nde başlatıldı. 0001 
Referans Kodlu ilk elektronik A.TR Do-
laşım Belgesi ile Ankara Ticaret Odası 
üyesi bir firmanın Fransa’ya ihracatı, 
TOBB ve Gümrük Ticaret Bakanlığı yet-
kililerinin katılımıyla TOBB tarafından 
hazırlanmış olan otomasyon programı 
ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nden 
gerçekleştirildi.  

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ko-
nuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yurt 
dışına çıkan her kişinin bir pasaportu 
olduğu gibi ihracatı yapılan her malın da 
bir pasaportu vardır. Menşe ve Dolaşım 
Belgeleri de malların pasaportudur. Ulus-
lararası ticarette kullanılan bu pasaport-

lar kısa zaman içinde ihracatçı firmalar 
tarafından tamamen elektronik olarak 
alınacaktır” dedi. 

Menşe ve dolaşım belgelerinin elekt-
ronik uygulamasına ilişkin çalışmaların, 
TOBB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
arasında uzun süredir devam ettiğini 
hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi ile 
Fransa’ya otobüs ihracatı yapıldığını 
ifade eti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve 
Borsalarda başlatmış oldukları Dijital 
Dönüşüm Projesi’nin bu uygulama ile bir 
adım daha ilerlediğini söyledi. 

Aynı zamanda, Yatırım Ortamını İyi-
leştirme Kurulu (YOİKK) gündeminde 
de yer alan bu çalışma ile uluslarara-

sı ticaretin kolaylaştırılması alanında 
büyük bir reform gerçekleştirildiğini 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Türk özel sektörünün uluslararası alan-
da fark yaratacağına olan inancının da 
tam olduğunu dile getirdi.  

 
İşlemler elektronik ortamda

2017 yılında başlayan bu çalışma ile 
tüm menşe ve dolaşım belgelerinin fir-
malar tarafından düzenlenmesi, Odalar 
tarafından onaylanması ve Gümrük İda-
releri tarafından vizelenmesi elektronik 
ortamda yapılacak ve firmalar belge çık-
tılarını kendi ofislerinden alacaklar.

Bu uygulama ile aynı zamanda, emek 
ve zaman tasarrufu sağlayarak firmalara 
büyük katkı sağlanması hedefleniyor.
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www.etu.edu.tr
İş deneyimi ile 
mezun olmanın
TAM YERİ
TOBB ETÜ
Türkiye’de sadece TOBB ETÜ’de uygulanan 
ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş 
yerinde toplam 1 yıllık iş deneyimi  ile mezun 
oluyor.

www.etu
.edu.tr


