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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı 
Depoculuk İmza ve Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, kayısının sağlıklı şartlar 
içinde depolanması açısından çok önemli bir adımın atıldığını ifade etti.

Kuru kayısıda 'Lisanslı 
Depoculuk' için imzalar atıldı

M alatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı De-
poculuk İmza ve Ödül Töreni, Malatya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 

Özcan’ın ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile çevre il ve 
ilçelerden gelen Oda ve Borsa başkanlarının katılımı ile 
gerçekleştirildi.

İmza töreninin açılışında konuşan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk ile çok önemli bir işe 
imza atıldığını belirterek, daha sağlıklı şartlar altında 
çalışma imkânı olacağını anlattı. Türkiye’nin en zeki 
insanlarının Malatya’dan çıktığını belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu bunun kaynağı olarak da mişmişi gösterdi. 

Yaklaşık 50 yıldır Türkiye’yi yönetenlere bakıldığında 
Malatya’nın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İsmet İnönü, Turgut Özal 
gibi liderlerin yanı sıra TESK Başkanı Bendevi Palandöken 
ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de Ma-
latyalı olduğunu hatırlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Bakan Tüfenkci’nin lisanslı depoculuğun hayata geçmesi 
için çok önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getirerek 
TMO, Lidaş  ve tüm emeği geçenlere de teşekkür etti.

123 şirkete izin verildi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise ko-

nuşmasında, "2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı 
depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 
tonluk kapasiteye ulaştık" ifadesini kullandı. Lisanslı depo-
culuğun önemine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, "Bugüne 
kadar 123 şirkete Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak 
kuruluş izni verdik. 2011'de 20 bin tonla başladığımız 
lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 
200 tonluk kapasiteye ulaştık. Lisanslı depolara buğday 
ile başladık, şimdi zeytin, pamuk, Antep fıstığı, kayısı dahil 
geniş yelpazeye taşıdık. Tarım ticaretinde lisanslı depolar 
çok önemli. Onun için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı ile beraber çalışarak lisanslı depo kapasitesini artırmaya 
devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Malatya'ya sadece kayısıda değil 
aynı zamanda hububatta da lisanslı depoyu kazandır-
dıklarını dile getirerek, "Bugün kayısının lisanslı depo 
protokolünü imzalayacağız, temelini de kısa zamanda 
atmış olacağız. Önümüzdeki hafta da inşallah Türkiye 
Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşunu tamamlamış ola-
cağız. Böylelikle Ürün İhtisas Borsası'nda da aldığınız 
elektronik senetler işlem görecek" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Malatya’nın en fazla ihracat yapan 
firmalarına da başarı ve teşekkür ödülü takdim edildi.
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M alatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu Malatya kayısının tescillendiğini 
hatırlatarak, kayısının markalaşması yo-
lunda bunun çok büyük bir adım olduğu-
nu bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
lisanslı depoculuk konusunda atılan im-
zanın da kentin ekonomisine önemli bir 
katkı sağlayacağını anlattı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu 
ve Meclis üyelerini ziyaret ederek istişa-
relerde bulundular. Ziyarette TESK Başka-
nı Bendevi Palandöken, Malatya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Özcan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Öznur Çalık ve çevre illerden gelen Oda ve 

Borsa başkanları da yer aldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 

yaptığı konuşmada, Türkiye’de kuru kayısı 
lisanslı depoculuğunun bir ilk olduğunu ve 
bunun imzasının da Malatya için atıldığını 
belirterek, depo kirası sıfır olacak şekilde 
burada ürünlerin depolanacağını anlat-
tı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ürünlerin 
burada hijyenik şartlarda ve bozulmaya-
cak şekilde saklanacağını ifade ederken, 
buradan alınacak belgenin dünyanın her 
tarafında geçerli olacağını söyledi. TOBB 
Başkanı, “İhtiyacınız olduğunda sadece 
bir kağıdı satacaksınız. Modern tarım top-
lumlarında olan mekanizma burada da 
olacak. Artık Malatya kayısımız tescilli bi-
liyorsunuz. Kayısının marka olması için bu 
büyük bir adımdı. Marka olmadan para 
kazanamazsınız” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
daha önce Malatya’ya TOBB olarak bir 
imam hatip lisesi kazandırdıklarını belirte-
rek, yine Bakan Tüfenkci’nin araya girmesi 
ve gayretleriyle bir de meslek lisesi sözü 
verdiklerini bildirdi.

Malatya Battalgazi 
Belediyesi’ne ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-

fenkci, Malatya programı kapsamında Battalgazi Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Marka olmadan para kazanamazsınız"

M alatya Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısın-
da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu’na ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ verilmesi konusunda karar aldı.
Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını, Bat-

talgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında Battal-
gazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yaptı. Belediye Meclisi, 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na, kuru kayısı lisanslı depoculuğun 
kurulmasına, Malatya ve ilçelerine ekonomik, sosyal ve kültürel 
anlamda gelişimine katkılar sağlaması nedeniyle ‘Fahri Hemşehrilik 
Beratı’ verilmesi konusunu görüştü. Yapılan görüşmenin ardından 
gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Hisarcıklıoğlu’na Fahri 
Hemşehrilik Beratı verildi
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugünün Ahileri olan bizler camiamız, üyelerimiz 
ve ülkemiz için aşk ile çalışıyoruz. Birbirimizi sevip, birbirimize daha sımsıkı sarılmalıyız. 
Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomisi arasında olması için çalışmalıyız” diye konuştu.

“Camiamız, üyelerimiz ve 
ülkemiz için aşk ile çalışıyoruz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırşehir Ticaret Borsası 
tarafından verilen iftar yemeğine katıldı.

Ahi Ocağı Kırşehir’de, Ahi Sofrası’nda iftarda ken-
dilerini muhabbetle bağırlarına bastıkları için teşekkür 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Anadolu hamurunun 
mayasını çalan, Anadolu’nun ruhunu inşa eden, Ahi 
Evran’ın, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Ahmed 
Gülşehri’nin, Caca Bey’in, Aşık Paşa’nın toprağı Kırşehir’i 
ve tüm Kırşehirlileri, hemşerilerimi muhabbetle selam-
lıyorum. Ne mutlu size ki Şemsi Yastıman, Muharrem 
Ertaş, Çekiç Ali ve tabi ki büyük üstat Neşet Ertaş gibi 
değerlere sahipsiniz” dedi.

Ev sahipliği yapan Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Neşet Yavuz’a teşekkür eden TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, Oda Başkanlığı'na yeniden seçilmesi 
nedeniyle Yavuz'u kutladı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırşehir milletvekili adayı 
Necmettin Erkan ile TOBB’da uzun süre birlikte çalıştık-
larını belirterek, “Sonrasında kamuda değişik görevlerde 
bulundu. En son da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf 
Genel Müdürlüğü görevinde çok başarılı işler yaptı. Bu-
gün esnaflarımız için hayata geçen birçok düzenlemenin 

mutfağında Necmettin Kardeşim vardır. Onun başarılı ve 
özverili çalışmaları sayesinde esnafımız, ihtiyaç duyduğu 
imkânlara kavuştu. Yine her yıl beni misafir ettiğiniz Ahilik 
Haftası kutlamalarının tüm organizasyonunu da sizin 
hemşeriniz Necmettin Kardeşim’le birlikte yapıyoruz. 
Necmettin Erkan, şimdi Kırşehir’e daha çok hizmet ede-
bilmek için yeni bir yola girdi. Rabbim, muvaffak etsin 
inşallah” şeklinde konuştu. 

“500 kişilik kız öğrenci yurdu yapıyoruz”
“Rabbim bizlere de Ahilik kültürünün korunması ve 

geliştirilmesi için katkı sunmayı nasip etti” diyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Ahilik kültürünün 
bugünkü temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, içinde bu-
lunduğumuz Ahi Evran Külliyesi'ne en büyük katkı veren 
kurumlardan birisi olduk. Ayrıca fen fakültesine katkı yap-
tık. Ahi Evan Üniversitemize 500 kişilik kız öğrenci yurdu 
yapıyoruz. Ne diyor Neşe Ertaş Kardeşim, 'Aşk ile çalışan 
yorulmaz.' Bugünün Ahileri olan bizler camiamız, üye-
lerimiz, ülkemiz için aşk ile çalışıyoruz. Birbirimizi sevip, 
birbirimize daha sımsıkı sarılmalıyız. Türkiye'nin, dünyanın 
en büyük ekonomisi arasında olması için çalışmalıyız”.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu “Ahi 
Evran Külliyesi'ne 

en büyük 
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kurumlardan birisi 
olduk” dedi.



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

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Asilhan Arslan ve Yönetim Kuru-
lu’nu ziyaret etti. 

Ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ela-
zığ’da müthiş bir potansiyel olduğunu belir-

terek, “Elimizin altında çalışkan insanlarımız 
var. Eğer bunları iyi motive eder ve yol gös-
terebilirsek Elazığ ve Türkiye kazanır” dedi. 

Türkiye’nin en demokratik kurumlarından 
bir tanesinin Elazığ TSO olduğunu vurgula-
yan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tabandan 
seçiliyor ve en üste kadar çıkıyorsunuz. Bu işi 

de hep birlikte yaşadınız. Demokrasinin en 
çok işlediği kurum TSO’dur. TSO makamları 
alma değil, verme makamlarıdır. Dört yıl 
boyunca “Elazığ’a ilave ne katabiliriz ve nasıl 
zenginleştirebiliriz” diye uğraşmalıyız. Büyük 
bir imkânınız var. Böyle bir Belediye Başka-
nımızın da olması sizler açısından büyük bir 
şans. Başkanımızla Ankara’da beraber çalış-
tık. Şimdi sağ olsun Elazığ’a katkı sağlıyor” 
şeklinde konuştu. 

Özel sektör açısından Belediye Başkanı 
Mücahit Yanılmaz’ın büyük bir şans oldu-
ğunu dile getiren TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Çünkü bizler şehrin ekonomisinin 
gelişmesi için projelerimizi belediye, valilik, 
kalkınma ajanları ve bakanlıklarla yaparız. 
Özel sektörü anlayan ve şehri geliştirme 
noktasında kendisini ortaya koymuş bir be-
lediye başkanımızın olması büyük bir şans. 
Asilhan Arslan’ı da kutluyorum. Bu bir bayrak 
yarışıdır. Geçmişten geleceğe gidiyor” dedi.
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Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Taslağı ile ilgili çalıştay düzenlendi

“Kaman’ı dünyaya tanıtmamız lazım”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kaman 

Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, 
Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, seçim döne-
mini atlattıklarını belirterek, yeni yönetime 
ve Meclise hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaman’ın kendileri için çok önemli 
olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, Kaman’ın keşfedilmemiş bir 
hazinesi olduğunu söyledi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Kaman’ın milattan önce 3 
binli yıllara dayanan bir kültür şehri ol-
duğunu belirterek, “Kaman’da müthiş bir 

kültür hazinesi var. Elimizin 
altındaki servetlerden biri 
bu. Kaman’ı tüm dünyaya 
tanıtmamız lazım” dedi.

Kaman’ın ceviz ve  renkli 
taş da ihraç ettiğini anımsa-
tan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, bunları yeteri kadar 
değerlendirebilirlerse Ka-
man’ın ve Türkiye’nin kazanacağını ifade etti.

Yerli otomobil konusuna da değinen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, beş babayiğit 
ile birlikte şirket kuruluşunun tamamlan-
dığını, CEO’sunun da Eylül ayında göreve 

başlayacağını söyledi. Yerli otomobilin yüz-
de yüz elektrikli olacağını belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun dünyada bir 
trend olduğunu, Türkiye’nin de bu trendi 
yakaladığını vurguladı.

T aşınmaz Ticareti Hakkında Yönet-
melik Taslağı Çalıştayı Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İsmail Yücel başkanlığında; Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürü Adnan Yankın, TOBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, Emlak Odaları, Emlak Müşa-
virleri, Emlak Federasyonları ve ilgili diğer sektör temsilcilerinin 

katılımlarıyla TOBB’da gerçekleştirildi.
Müsteşar Yardımcısı Yücel yaptığı 

açılış konuşmasında; gayrimenkul sek-
törünün, yatırımı güvenilir ve uzun va-
dede yüksek getiriye sahip bir tasarruf 
alanı olmasına rağmen herhangi bir 
yasal düzenlemeye tabi olmamasının 
sektörde çeşitli sıkıntılara yol açtığını 

gördüklerini ve bu nedenden ötürü sektöre özel bir hukuki düzen-
leme getirilmesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

“Elazığ’da müthiş bir potansiyel var”
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ATO’nun iftar yemeğinde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Karmaşa 
planlayanların tezgahını bozmalı, kaos tacirlerinin heveslerini kursaklarında 
bırakmalıyız. İstikrarın kıymetini, bugünlerde daha iyi anlıyor ve takdir ediyoruz” dedi.

“Kaos tacirlerinin heveslerini 
kursaklarında bırakmalıyız”

A nkara Ticaret Odası’nın (ATO) İftar Programı; 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın 
evsahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit ve gazi yakınları ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla ATO Congresium’da ger-
çekleştirildi. Programda sivil toplum örgütlerinin başkan 
ve yöneticileri de yer aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşma-
da bu sene İslam âleminin son derece zor bir zamanda 
Ramazan’ı yaşadığını vurguladı. Yaşanan çatışmalar ve 
terör olaylarının herkesin yüreğini burktuğunu belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu vesileyle, kahramanca 
mücadele veren vatanperver emniyet güçlerimizi, as-
kerlerimizi minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize şifa diliyorum” dedi.

“İstikrarı koruyan adımları
çok önemli görüyorum”

Müslümanların, basiret ve feraset sahibi olduğunu 
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Öyleyse kar-
maşa planlayanların tezgahını bozmalı, kaos tacirlerinin 
heveslerini kursaklarında bırakmalıyız. Bizler iş dünyası 
olarak, istikrarın kıymetini, bugünlerde daha iyi anlıyor 
ve takdir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülke-
mizde birliği öne çıkaran, istikrarı koruyan adımlarını 
çok önemli görüyorum. Şahsım ve camia adına, tüm 
bu emekleri ve gayretleri için kendisine ayrıca teşekkür 
ediyorum. Sıkıntılar elbette var ama kendimize, ülkemi-
ze güveniyoruz. Karşımıza çıkarılan her engele rağmen, 
ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu, büyüme 
rakamlarıyla bir defa daha ispat ettik. Özel sektör ve 
devlet işbirliğiyle, pek çok sorunu aştık” diye konuştu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu

“Özel sektör ve 
devlet işbirliğiyle 

pek çok sorunu 
aştık” diye 

konuştu.



Şu an yine bazı malum çevrelerin, Tür-
kiye ekonomisini zor duruma düşürmek 
istediğinden söz eden TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu şunları söyledi: “Bunlara karşı içe-
ride safları sık tutmalıyız. Güveni ve istikrarı 
muhafaza etmeliyiz. İnşallah 24 Haziran’dan 
sonra da devletimizle yoğun bir şekilde ve 
yine birlikte çalışacak, sorunları aşacağız. 
Zaman ne kadar zorlu olursa olsun, Ra-
mazan ayı rahmet, bereket ve merhamet 
demektir. Ve şüphesiz ki Hazreti Mevla, tüm 
şerleri hayra dönüştürecek güç ve kudret-
tedir. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü 
şerden, zulüm ve karanlıktan muhafaza 
eylesin. Tüm İslam âleminin, huzura, refaha 
ve kardeşliğe ulaşmasını mümkün kılsın.”

 
“Türk milleti alicenap millettir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ise konuşmasında “Eğer bu coğrafya-
da yaşamakta kararlıysak, ecdadın mirası 
olan dik duruşumuzu koruyacaksak, eğer 
iddialarımızın, hedeflerimizin peşinden 
gideceksek, gelecekte de şehitlik ve gazilik 
hikâyeleri anlatılmaya devam edecektir" 
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel bir 
iftar sofrasındayız. İftarlar, bizler için ayrı 
bir anlam taşıyor. Tuttuğunuz oruçların, 
bu ay boyunca yaptığınız ibadetlerin, hayır 
ve hasenatın Hak katında kabul olmasını 
niyaz ediyorum. Bizleri, huzuru kalple bu 
mübarek aya eriştiren Rabbimizin, inşallah 
ailelerimiz, dostlarımız ve sevdiklerimizle 
beraber kutlayacağımız bayrama da kavuş-
turmasını diliyorum" diye konuştu.  

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz 
darbe girişiminde verilen tüm şehitlere 
Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil 
niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ga-
zilere de sıhhat ve afiyet diledi. 

Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar 
Bekliyor" şiirindeki "Şehitler tepesi boş de-
ğil/Biri var bekliyor/Ve bir göğüs, nefes al-
mak için rüzgar bekliyor/Türbesi yakışmış 
kutlu tepeye/Yattığı toprak belli/Tuttuğu 
toprak belli/Kim demiş meçhul asker diye" 
dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

"Nefes almak için rüzgar bekleyen bir 
millete, aradığı o gücü, morali, güveni 
veren tüm kahramanlarımıza şahsım, mil-
letim adına şükranlarımı sunuyorum. Ha-
len sınırlarımız içindeki dağ başlarından 
Kuzey Irak'taki terör yuvalarına, El Bab'dan 

Afrin'e kadar pek çok yerde operasyon 
yürüten, güvenlik sağlayan tüm askerle-
rimize, polislerimize, jandarmalarımıza, 
istihbaratçılarımıza, güvenlik korucula-
rımıza başarılar diliyorum. Allah bizlerin 
huzuru ve güvenliği, evlatlarımızın gele-
ceği için bu büyük mücadeleyi yürüten 
tüm kahramanlarımızı korusun diyorum. 
Bizlerin bu güzel iftar sofrasında bir araya 
gelmesine vesile olanlara da teşekkür edi-
yorum. Türk milleti alicenap bir millettir. 
Bu milletin devleti de elbette ona göre 
hareket edecektir. Nitekim öyle de oluyor. 
Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına 
ve gazilerimize hem millet hem de devlet 
olarak tüm imkanlarımızla sahip çıkıyoruz."

 
“Eksikler, aksaklıklar 
elbette olabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir insanın 
canını ortaya koyarak yürüttüğü müca-
deleye dünyevi olarak paha biçilmesinin 
mümkün olmadığını vurgulayarak, "Bunun 
için şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük 
mükafatı yarın Hak katında alacaklardır" 
değerlendirmesinde bulundu. 

Bu fani dünyada şehit yakınları ve ga-
ziler mağdur olmasınlar, hayatlarını belli 
bir standardın altında yaşamak zorunda 
kalmasınlar diye gayret gösterdiklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitle-
rimizin emanetine gazilerimizin fedakar-
lığına layık olmak için yaptığımız hizmet-

lerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Eksikler, 
aksaklıklar elbette olabilir. Kimi terbiyesizler 
elbette çıkabilir. Bu sorunların hepsi de 
çözülür. Önemli olan sizlerin milletimizin 
gönlündeki yerinizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri 
ve gazilerin el üstünde tutulduğunu gör-
düklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 
şehitliği olan bir milletiz. Şehitlik ve gazilik 
makamı bu milletin alameti farikasıdır. Biz, 
dedelerimizden ve onların babalarından 
Balkan Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na, İs-
tiklal Harbi'ne dair kahramanlık hikayelerini 
şehit ve gazi anılarını dinlerdik. Sonra Ko-
re'den Kıbrıs müdahalesine kadar daha yeni 
hikayeleri bizzat yaşayanlardan dinlemeye 
başladık. Ardından kendi akranlarımızdan 
terörle mücadelede yaşadıkları hadiseleri 
dinledik. 15 Temmuz zaten hepimizin içinde 
olduğu başlı başına bir kahramanlık hikaye-
siydi. Eğer bu coğrafyada yaşamakta karar-
lıysak, ecdadın mirası olan dik duruşumuzu 
koruyacaksak, eğer iddialarımızın, hedef-
lerimizin peşinden gideceksek, gelecekte 
de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya 
devam edecektir. Biz, tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet diyerek bu konudaki 
kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. 
Amacımız şehitlerimize ve gazilerimize layık 
olabilmektir. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı 
açık etsin. Rabbim bu milleti ebediyete ka-
dar kaim ve muzaffer eylesin."
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TOBB ETÜ, Times Higher Education’ın ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri’ arasında yer 
aldı. TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu başarının kendilerini 
gururlandırdığını ve sorumluluklarını artırdığını belirterek, “Büyük hedeflerimiz var” dedi.

TOBB ETÜ, ‘dünyanın en iyi 
genç üniversiteleri’ arasında

T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), Türkiye’nin 
göğsünü kabarttı. TOBB ETÜ, dünyanın en saygın üni-
versite derecelendirme kuruluşlarından Times Higher 

Education’ın (THE) ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri’ arasın-
da yer aldı. Bin yıl dönümlerine milenyum denildiği için 2000 
yılından sonra kurulan üniversitelerin bu sıralamasına “Mil-
lennial Üniversiteler” adını veren THE’nın söz konusu listesine 
tüm dünyadan 36 üniversite girebildi. TOBB ETÜ ise Milenyum 
Üniversiteler listesine 32. sıradan girdi. 

TOBB ETÜ, geçtiğimiz aylarda THE’nın 2018 Dünyanın En İyi 
Üniversiteleri Sıralaması’na 801-1.000 bandından girmiş ve ilk 
1000’e giren tüm Türk üniversiteleri (16 üniversite) arasındaki 
en genç Türk üniversitesi unvanını kazanmıştı. Ancak THE, en iyi 
1000 üniversite sıralamasına giren ve geçmişi yüzyıllara dayanan 
üniversiteler ile TOBB ETÜ gibi yeni kurulmuş üniversiteleri bir 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Her geçen gün 
genişleyen ve yeni 

başarılara imza 
atan büyük bir 

aileyiz” dedi.
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“Kamu, üniversite ve sanayi 
çalışmaları daha etkin hala getirilmeli”

A vrupa Birliği (AB) 9. Çerçeve Progra-
mı Öncesi Kamu, Üniversite ve Sana-

yi Buluşması toplantısı, TOBB Genel Sek-
reter Yardımcısı Cengiz Delibaş, Türkiye 
Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Başkanı 
Dr. Fatih Ebiçlioğlu ve TÜBİTAK AB Çer-
çeve Programları Müdürü Selda Ulutaş 
Aydoğan’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz 
Delibaş açılışta yaptığı konuşmada, her 
alanda süratli bir değişimin yaşandığı 
bu dönemde ülkelerin refah seviyelerini 
yükseltmek için eğitim, sağlık ve ekonomi 
alanlarında ilk sıralara tırmanma mücade-
lesi verdiğini belirterek, “Ancak hiç şüphe-
siz teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip 

olan toplumlar bu mücadelede başarılı 
olabilmektedir. Bu noktada, bilgiye sahip 
olmak ve bu bilgiyi teknoloji üretimine 
dönüştürebilmek için de üniversitelere 
ve sanayiye önemli görevler düşmektedir. 
Bilim insanları üniversitelerde yenilikçi 
fikirler geliştirmekte, ancak çok az fikir 
kendini sıyırarak ürüne dönüşme fırsatı 
bulmaktadır” dedi. 

Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, 
sanayiye aktarılarak ekonomik değere 
dönüşmesine katkıda bulunmak için 
üniversite–sanayi işbirliğinin büyük 
önem taşıdığını vurgulayan Delibaş, 
değer taşıyan fikirlerin yakalanması ve 
Ar-Ge yapan firmalar tarafından destek-
lenmesi gerektiğini söyledi.

arada değerlendirmenin getirdiği deza-
vantajları ortadan kaldırmak için, ‘2000 
yılından Sonra Kurulan Dünyanın En İyi 
Genç Üniversiteleri’ listesini oluşturdu. 
THE, bu sıralamayı yaparken de kendi 
belirlediği dünyanın en iyi 1000 üniver-
sitesini esas aldı. 

Dünyadan sadece 
36 üniversite girebildi

Oluşturulan “THE Genç Üniversiteler 
Sıralaması-2018: Millennial Üniversiteler” 
(THE Young University Rankings 2018: 
Millennial Universities) listesine tüm dün-
yadan 36 üniversite girebildi. TOBB ETÜ 
ise bu listede 32. sırada yer almayı başar-
dı. THE, üniversiteleri öğretim, uluslararası 
tanınırlık, sanayi geliri, araştırma ve atıflar 
gibi parametrelere göre derecelendiriyor. 
Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan 
110 üniversite bulunuyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirme ya-
pan TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘’Üniversitemiz 
THE’nın Millennial Üniversiteler Sırala-
ması’na girerek, akademi hayatında ve 
her alanda lider bir üniversite olma yo-
lunda kat ettiği aşamaları bir kez daha 
ortaya koydu. Biz öğrencisiyle, hocasıyla, 
mezunlarıyla, ailelerimizle ve Oda-Borsa 
camiamızla, bir aileyiz. Her geçen gün 
genişleyen, her geçen gün yeni başarılara 
imza atan büyük bir aileyiz” dedi. 

”Daha büyük hedeflerimiz var"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB 

ETÜ’nün programı, eğitim yöntemi, sos-
yal ortamı, iş dünyası ile ilişkiler ve Ar-Ge 
gibi birçok alanda yüksek düzeyde bir 
farklılaşma arayışı içinde olduğunu da 
ifade ederek, “TOBB ETÜ daha ilk yılla-
rından itibaren Türkiye'deki üniversiteler 
arasında kendisine ön sıralarda yer bul-
muştur. Öğrencilerimiz bilgiyi üreten, 
işleyen ve bunu ülkemizin, insanlığın 
yararına sunan, lider kişilikli, girişimci, 
sorun çözen, analiz yapan, yaratıcı bi-
reyler olarak eğitilmekte, iş hayatına ra-
kiplerinden daha iyi hazırlanmaktadır. 
Milenyum Üniversiteler arasına giren tek 
Türk üniversitesi olmak bizi ayrıca gurur-
landırdı. Sorumluluklarımızı da artırdı. 
Daha büyük hedeflerimiz var. Ülkemiz ve 
bu hedeflerimiz için daha çok çalışmaya 
devam edeceğiz" diye konuştu. 

“OSBÜK ile işbirliğimiz devam edecek”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Organize 

Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nu (OSBÜK) 
ziyaret etti. Ziyarette OSBÜK Yönetim Ku-
rulu Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle bir araya gelen TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “OSB’lerimiz Türkiye’nin 
dünyaya rol model olduğu projelerimizden. 
OSB’lerin bugüne gelmesinde Odalarımızın 
ilk attığı adım önemlidir. Türkiye, bugün 
Çin ile İtalya arasındaki sanayi deviyse bun-
da OSB’lerin payı büyüktür. OSBÜK de tüm 
OSB’lerin üst kuruluşudur” diye konuştu.

Memiş Kütükcü ile TOBB yönetim kuru-
lunda beş yıl boyunca birlikte çalıştıklarını 
anımsatan TOBB Hisarcıklıoğlu, “Üretim ve 
sanayi konularında kendisinden çok istifa-
de ettik. Memiş Başkan’ın OSBÜK’te olması 
OSBÜK için büyük şans. Allah kendisinden 
razı olsun. Üretim reform paketi konusunda 
TOBB, OSBÜK ve Sanayi Bakanlığı olarak bir-
likte çalıştık. Bu kanunla OSBÜK kurumsal bir 
yapıya kavuştu” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve 
OSBÜK olarak devletimizle birlikte çalışıp 
sorunlarımızı çözüme kavuşturacağız" dedi.
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Milli İstihdam Seferberliği'nin tanıtım çalışmaları Adana'da başladı. Burada düzenlenen 
toplantıya katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Odaların esnaf ve sanatkarın hakkını korumak için çaba sarf ettiğini ifade etti.

Milli İstihdam Seferberliği 
Adana’da tanıtıldı

A dana’da düzenlenen Milli İstihdam Seferberliği 
Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ile Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun özel sektörün 
makul ölçüde her talebine pozitif yaklaştıklarını söyledi.

Odaların esnaf ve sanatkarın hakkını korumak için 
çaba sarf ettiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
şunları söyledi: "Sonra duymadık yok etmediydik deme-
yin. Biz, sizlerin hakkı için bakanlarımızla gece gündüz de-
meden çalışıyoruz. Bizzat sizler adına Ankara'da muhatap 
olan kardeşiniz olarak söylüyorum. Onun için bizlerin çok 
konuşmasına gerek yok.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2017 yılındaki Milli 
İstihdam Seferberliği’nde Adana'nın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu, her 
işverenin en az bir istihdam yarattığını belirterek, bunun 
üzerine kendilerinin de Cumhurbaşkanı'na gidip daha 

fazla destek istediklerini, iki bakanın da bunları anlata-
caklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 
ise konuşmasında, "Yine yüzde 7.4'lük bir büyüme rekoru-
na imza attık. G-20, Avrupa Birliği, OECD ülkeleriyle kıyas-
ladığımızda şu an dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden 
biri konumuzdayız" İfadesini kullandı.

“Önemli başarılara imza atıldı”
Bakan Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, Milli İstihdam 

Seferberliği'nin saha çalışmalarını Adana'dan başlattık-
larını söyledi. Seferberliğin ikinci fazının hayırlı, uğurlu 
olmasını dileyen Bakan Sarıeroğlu, iş dünyasının temsil-
cileriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
önlerine koyduğu "Artı 2 İstihdam" hedefine 2018 yılı 
sonunda ulaşarak Türkiye'nin bu konuda yine bir rekor 
kıracağını umduğunu dile getirdi.

Öncelik ve hedeflerinin istihdam olduğunu vurgu-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
2017 yılındaki 
Milli İstihdam 

Seferberliği’nde 
Adana'nın verdiği 

sözü tuttuğunu 
söyledi.



T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Ticaret Bor-
sası’nı ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyarette TESK Başkanı Bendevi Palan-

döken de eşlik etti. Borsanın çalışmaları hakkında bilgi veren Adana Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, yapılan satış işlemlerini konuklarına uygulamalı olarak anlattı.

Borsanın başarılı çalışmalarından gurur duyduklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Şahin Bilgiç ile uzun süre TOBB Yönetim Kurulu’nda birlikte çalıştıklarını hatırlatırken, 
“Kendisi gerçekten adam gibi adamdır. Allah ondan razı olsun” dedi.
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Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 
Kampüsü'nün temeli atıldı

Y ozgat Ticaret ve Sanayi Odası Kam-
püsü Temel Atma Töreni yapıldı. Tö-

rende, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Yozgat Valisi 
Kemal Yurtnaç ve Yozgat Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik 
birer konuşma yaptı. Protokol konuşmala-
rından sonra temel atma töreni gerçekleş-
tirildi. Selçuk Öztürk yaptığı konuşmaya 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
selam ve sevgilerini ileterek başladı. 

Öztürk, bir işadamı olarak kendisini 
çok gururlandıran iki tablo olduğunu 
vurgulayarak, "Artık illerimizde, ilçeleri-
mizdeki en modern hizmet binaları Oda 
ve Borsalarımızın hizmet binaları. Yoz-

gat Ticaret ve Sanayi Odamız da bu yeni 
hizmet binası ile Yozgat’ın en modern 
hizmet binasına sahip olacak. Yozgat TSO 
zaten akredite bir Odaydı. Yani tüm dün-
yaca kabul edilen hizmet standartlarına 
sahip bir Oda. Üyesine beş yıldızlı hizmet 
veren bir Oda. Bu yeni hizmet binasıyla da 
fiziki kapasitesi de beş yıldızlı hale gelmiş 
olacak. Üstelik bu ticaret kampüsünde 
girişimcilerimizin, firmalarımızın, yatırım-
cılarımızın ihtiyaç duyacağı her hizmet de 
tek durak olarak burada yer alacak. Böyle 
bir yatırımı hayata geçirecekleri için Yoz-
gat TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan 
Çelik’i, yönetim kurulu üyelerimizi, Meclis 
Başkanımız Hacı Selvi’yi, Meclis üyelerimi-
zi, Genel Sekreterimizi ve tüm çalışanları-
mızı yürekten kutluyorum” dedi.

Adana Ticaret Borsası’na ziyaret

layan Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam 
etti: "Milli İstihdam Seferberliği ile ilgili 
2017 yılında hem çok önemli düzen-
lemeler hayata geçirildi hem de çok 
önemli başarılara imza atıldı. 15 Temmuz 
gibi ağır bir darbe girişiminin ardından 
yerimizde başka bir ülke olsaydı ayağa 
kalkmasının, yol yürümesinin mümkün 
olmadığı hasarlara sebep olabilecek ağır 
bir sürecin ardından biz Türkiye işveren-
leriyle, işçileriyle, siyasetçileriyle birlikte, 
birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle 
çalışarak, o sürecin ülkemiz açısından 
hasarsız şekilde atlatılmasını sağladık. 
Böylesine bir sürecin ardından büyüme 
rekorlarımızı kırmaya devam ettik.”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi 
Palandöken de Adana'nın suyu, toprağı, 
verimliliği, istihdamdaki en önemli şey 
olan insanlara iş vermek kadar ulvi bir 
şeyi her zaman gerçekleştiren gönlü, 
eli bol çalışma hayatının duayenlerinin 
yaşadığı bir şehir olduğunu belirtti.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
başlatılan İstihdam Seferberliği erte-
sinde 2017 yılında Adana'nın, üzerine 
düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi-
ğini, o yıl için öngörülen 15 bin kişilik 
istihdam taahhüdünün 2.5 katından 
fazla, yaklaşık 40 bine yakın yeni istih-
dam sağlandığını belirtti.

“Daha verimli olmak zorundayız”
Dünyada yeni dönemde daha es-

nek, daha üretken, daha verimli olmak 
zorunda olduklarını, değişim sürecinde 
gelinen noktada, çalışma hayatıyla ilgili 
düzenlemelerin önemli bir zorunluluk 
halini aldığını ifade eden Kıvanç, şun-
ları söyledi:

"Türk iş hukukunun katı ve gelenek-
sel yaklaşımı, bu yeni dönemde yeni bir 
anlayışla yeniden ele alınmasını önem-
siyoruz. Sadece işçi haklarını değil, işlet-
melerin haklarını gözeten, çalışma barı-
şını sağlayan, güçlü güçsüz ön yargısına 
kapılmadan adaleti arayan yeni bir yargı 
sistemi, en önemli beklentimizdir. Yılbaşı 
itibarıyla iş uyuşmazlıklarında dava açıl-
madan önce arabulucuya başvurulması 
zorunluluğu getirilmesi hukuksal anlam-
da başarılı bir düzenlemedir.”
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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizler iş dünyası olarak istikrarın kıymetini 
iyi biliyor ve önemsiyoruz. Zira istikrar kaybolduğunda nasıl büyük sıkıntılar 
yaşadığımızı unutmadık. İşte bu nedenle ülkemizde güveni ve istikrarı mutlaka 
muhafaza etmeliyiz” diye konuştu.

“Güven ve istikrarı mutlaka 
muhafaza etmeliyiz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı   
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Üre-

tim ve İhracatta Adana Yıldızları Ödül Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, Adana’nın bir sanayi, ticaret, tarım ve turizm 
merkezi olduğunu vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Adana’nın Anadolu’daki 
sanayileşmenin lokomotifi olduğunu belirterek, “Bereketli 
topraklarıyla, girişimci insanlarıyla ülkemizin gözbebeği. 
Burada dinamizm var. Hareket var. Bereket var. Ticaret 
hacmi içinde baktığımızda ihracatta ilk on şehir içinde 
Adana yer almakta. Bundan 10 sene önce bin büyük 

sanayi firması içinde Adana’dan 15 büyük firma vardı. Bu-
gün bu sayı 23’e yükselmiş durumda. Ayrıca 1 milyondan 
fazla turist de çekmeye başladık. Adana aynı zamanda 
Türkiye’de tarımın yıldızı. Burası Türkiye’nin en bereketli 
coğrafyası. Çukurova dünyanın ve ülkemizin en büyük 
ovalarından biri. Seracılıkta ilk üç şehirden biri haline 
gelmeyi başardık” diye konuştu.

“Adana’nın cesur tüccar ve sanayicileri var”
Adana’nın Türkiye için elini taşın altına koymaktan 

çekinmeyen cesur tüccar ve sanayicilere sahip olduğuna 
dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizin liderliği-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“İnşallah 
Türkiye’nin enerji 

ile ilgili kalbi de 
Adana’da atacak” 

dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu ve Bakan Tüfenkci ziyarette, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan 
Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan, Malatya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile istişarede bulundu.

nizde geçen sene başlattığımız istihdam 
seferberliğinde Adana verdiği sözü tuttu. 
Adana’daki her firmamız ilave en az bir is-
tihdam sağladı. Adana 2018’de bu perfor-
mansı devam ettirmeye de kararlı. Çalışma 
Bakanımızla birlikte ilk Milli İstihdam Sefer-
berliği tanıtım toplantısını bu ay başında 
Adana’da yaptık. Avrupa Birliği Bakanımızın 
daveti ve ev sahipliğinde AB Karma İstişare 
Komite toplantısı ilk defa Adana’da yapıldı. 
Böylece Avrupa iş dünyasına da Adana’yı 
tanıtmış olduk” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
açıklanan beş mega endüstri bölgesin-
den birinin Adana Yumurtalık ilçesinde 
kurulacağı müjdesinin kendilerini hem 
sevindirdiğini hem de gururlandırdığını 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İnşal-
lah Türkiye’nin enerji ile ilgili kalbi de Ada-
na’da atacak. Adana Mega Endüstri Sanayi 
Bölgesi'nin istihdam, ihracat ve yatırımları 
artırma anlamında Adanamıza çok büyük 
katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle de-
vam etti: “Cumhurbaşkanımızın ülkemizde 
birliği ve istikrarı öne çıkartan adımlarını 
ayrıca çok önemli görüyorum. Bizler iş 
dünyası olarak istikrarın kıymetini iyi bili-
yor ve önemsiyoruz. Zira istikrar kayboldu-

ğunda nasıl büyük sıkıntılar yaşadığımızı 
unutmadık. İşte bu nedenle ülkemizde gü-
veni ve istikrarı mutlaka muhafaza etmeli-
yiz. Sıkıntılar elbette var ama kendimize ve 
ülkemize güveniyoruz. Karşımıza pek çok 
engel çıkartıldı. Ama tüm bunlara rağmen 
dinamik ve üretken olduğumuzu büyüme 

oranımızla bir defa daha bütün dünyaya 
ispat ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
hayata geçirdiği özel sektör devlet işbir-
liğiyle pek çok sorunumuzu aştık. İnşallah 
24 Haziran sonrasında da devletimizle 
yoğun bir şekilde ve yine birlikte çalışacak 
ve sorunları aşacağız”. 

Malatya TSO’ya ziyaret


