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TOBB ULUSAL

Polatlı Ticaret Borsası Hasat Bayramı’na katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticaret 
Borsalarında yeni bir tescil yazılımı hazırlıyoruz. Bunu tüm Borsalara ücretsiz vereceğiz. Bu 
program sayesinde tescile gelen üyemiz, bütün işlerini buradan yapmış olacak” dedi.

“Ticaret Borsaları için yeni 
bir tescil yazılımı hazırlıyoruz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Polatlı Ticaret 

Borsası Hasat Bayramı’na katıldı. Hasat Bayramı’nın se-
vincini paylaşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, harmanın 
bereketli olmasını diledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada “Borsacılıkta örnek işlere imza atan Polatlı Ticaret 
Borsamızla iftihar ediyoruz” dedi. Daha önce satış salo-
nunda müzayede usulü işlem yapıldığını hatırlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugünse numuneler, konveyör ile 
önümüzden geçiriliyor. Bu sayede ürüne dokunabiliyor, 
inceleyebiliyoruz. Aynı anda laboratuar analiz sonuçlarını 
da görüyoruz. Böylece ürün hakkında bilgi sahibi oluyor, 
güvenle alım ve satım yapabiliyoruz. Bunu da önümüz-
deki dokunmatik ekranlardan yapıyoruz. Tüm bu dijital 
uygulamalarla, borsacılığımızı 21. yüzyıla taşıyan Polatlı 
Ticaret Borsamla gurur duyuyor, Başkanımızı, yönetimini, 
çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Üyelerimize en kaliteli hizmeti sunuyor"
Polatlı Ticaret Borsası’nın akredite bir Borsa olarak, 

beş yıldızlı hizmet verdiğini belirten TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Borsanın kendi binasında, satış salonu, labora-
tuarı, kantarı ve sosyal tesisleriyle, üyelerimize en kaliteli 

hizmeti sunuyor” ifadesini kullandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsalarının geliş-

mesi, daha kaliteli hizmetler sunması için çalıştıklarını be-
lirtirken şu görüşleri dile getirdi: “Ticaret Borsalarında, yeni 
bir tescil yazılımı hazırlıyoruz. Bunu tüm Borsalara ücretsiz 
vereceğiz. Bu program sayesinde, tescile gelen üyemiz, 
bütün işlerini buradan yapmış olacak. Tescile geldiğinde, 
stopaj ve SGK borcu olup olmadığını tek düğmeyle görü-
lecek. Hatta stopaj vergileri de buradan mahsup edilebi-
lecek. Üyelerimiz, mobil uygulama kullanarak, elektronik 
imzayla, Borsaya gelmeden, alım ve satımlarının tescilini 
yapabilecek. E-faturanın, e-müstahsilin tescilini gerçekleş-
tirecek. Borsaya giren tüm ürünlerin, laboratuar verileri, 
alım satım değerleri, eş zamanlı olarak görülecek. Böylece 
rahatça ve güvenle işlem yapacaksınız.

Yine bu sistemle tüm işlemler ülke istatistiğine gi-
recek. Dolayısıyla, ülkemiz tarımına yön verecek tüm 
istatistiki bilgiler, Borsalarımızca üretilmiş olacak. Yıllardır 
hayalimiz olan Ürün İhtisas Borsası hayata geçiyor. 53 Bor-
samız ve TMO ile birlikte kuruluşunu tamamladık. Polatlı 
Borsamız da burada en büyük ortaklar içinde. Bundan 
sonra lisanslı depolardan alacağınız ürün senetleri, bu 
Borsada alınıp satılacak. Bu sistemle üreticinin, tüccarın 
mahsulü, ulusal ve uluslararası piyasada, doğrudan alıcı 
bulabilecek. Böylece, Borsalarımız, dünyaya entegre 
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P olatlı Ticaret Borsası Elektronik Sa-
tış Salonu Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ile önceki Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı törenle 
hizmete açıldı.

Kurdele kesiminin ardından Polatlı 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Yahya Toplu, Borsadaki satış sürecini 
uygulamalı olarak anlattı. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu “Polatlı Ticaret Borsamızı 
dünyanın en modern borsacılığını yaptık-
ları için kutluyorum” derken Tüfenkci de 
Polatlı Ticaret Borsası’nın farklı bir ortama 
kavuştuğunu anlattı. 

Tüfenkci, “Bunun bir ötesi şudur: ‘Ürün 
ihtisas borsası faaliyet geçtiğinde buranın 
oraya entegre edilmesi ile daha da anlam 
kazanacağını düşünüyorum’. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Polatlı Ticaret Borsası Elektronik 
Satış Salonu hizmete açıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu ile önceki Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Bülent Tüfenkci, Polatlı Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya’yı 
makamında ziyaret etti.

Sakarya, Tüfenkci ve TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu’na çalışmalarına ilişkin bilgi 
verirken, karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunuldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve 
Tüfenkci daha sonra da Polatlı Kaymaka-
mı Mahmut Nedim Tunçer’i ziyaret etti.

Polatlı Ticaret Odası’na ziyaret

olacak. Dünyanın önemli borsalarının 
işlemlerine dâhil olacak. İşte tüm bunlar 
Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci sayesin-
de mümkün oldu.

Allah kendisinden razı olsun. Türk 
özel sektörünün bakanı olarak, bizlerin 
üzerindeki yükü azaltan, işlerimizi kolay-
laştıran her adımda, Sayın Bakanımızın 
emeği ve inisiyatifi var”.

 
“Depolama kapasitemiz 
10 milyon tonu aşacak” 

Önceki Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, 
ülke çapında lisanslı depoculuk siste-
minde 2 milyon 48 bin tonluk kapa-
siteye ulaşıldığını belirterek, "Kuruluş 
izni almış 129 şirketin tamamına lisans 
verilmesi durumunda öngörülen de-
polama kapasitemiz 10 milyon tonu 
aşacaktır" dedi.

Tüfenkci, Polatlı Ticaret Borsası tara-
fından düzenlenen Hasat Bayramı etkinli-
ğinde yaptığı konuşmada, tarım ürünleri-
nin fiyatlarının Ticaret Borsalarında arz ve 
talep şartlarına göre oluştuğunu söyledi.

Ticaret Borsalarının etkin ve işleyen 
piyasa mekanizmasının oluşmasında 
ve fiyat hareketlerinde istikrarın sağ-
lanmasında en önemli aktör olduğunu 
vurgulayan Tüfenkci, “Alıcı ile satıcının 
bir araya gelmesiyle fiyatların serbest 
rekabet ortamında oluşmasını sağlamak 
esas amaçtır. Üretim imkanlarımız, üretim 
kapasitemiz ne kadar yüksek olursa olsun 
pazarlama aşamasında yaşanacak sıkın-
tılar amaca ulaşmamızı engelleyecektir” 
diye konuştu.

Tüfenkci, üretim ile pazarlamanın 
birbirinin ayrılmaz parçaları olduğuna 
dikkat çekerek, tarımda üretim, depola-
ma ve fiyat oluşumunun birbirinden ayrı 
düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Lisanslı depoculuk sisteminin ilk 
adımının 2011’de 20 bin tonla Polatlı’da 
atıldığını anımsatan Tüfenkci, lisanslı 
depolara teslim edilen ürünler karşı-
lığındaki senetlerin borsalarda işlem 
gördüğünü söyledi.

Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Yahya Toplu ise Anadolu'da 
tarım yapmanın çok zahmetli bir iş ol-
duğuna dikkat çekerek, borsanın faali-
yetlerinden ve devletin yerli üreticilere 
verdiği teşviklerden bahsetti. 
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçmişte Türkiye'nin gücünün yarısının kadınların 
oyun dışı tutularak heba edildiğini belirterek, "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye'nin 
zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak" diye konuştu. 

“Türkiye'nin zenginleşmesine
kadınlar daha fazla destek olacak" 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı     
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu il 

başkanlarının katılımları ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a 
tebrik ziyaretinde bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
konuşmasına başlamadan önce Bakan Pekcan, kadın 
girişimcilik vizyonunu başlatması ve 81 ile yaymasından 
dolayı Hisarcıklıoğlu'nu ayakta alkışladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada, geçmişte Türkiye'nin gücünün yarısının, kadınların 
oyun dışı tutularak heba edildiğini belirterek, "Ekonomiye 
kadın eli değecek. Türkiye'nin zenginleşmesi serüvenine 
kadınlar şimdi daha fazla destek olacak" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkede güven ve 
istikrarı kuvvetlendirip 2023 hedeflerine ulaşılmasını 
sağlayacağına inandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB 
camiasından bir ismin de yer almasından dolayı yeni ka-
binenin kendileri için önemli olduğunu söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın daha önce iki ayrı ba-
kanlık olarak ağır iş yükü altında olduğunu belirterek, "İki 
bakanlık, Ticaret Bakanlığı çatısı altında bir araya geldi ve 
zaten doğru olan da bizler için buydu. Sayın Cumhurbaş-
kanımız önceden iki ayrı bakanın üstlendiği bu büyük 
sorumluluğu, tek başına Ruhsar Pekcan'a vererek kendi-
sine olan güven ve itimatı da göstermiş oldu. Bir kadının, 
iki ayrı bakanlığı birleştirip yürütebileceğinin en büyük 
göstergesi, güvencesi Ruhsar Hanım" diye konuştu. 

Dünyanın bir değişim içinde olduğunu aktaran 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin dünya dev-
lerinin en büyük "silahı" haline geldiğini ve dünyanın 
en zengin 20 ülkesinin aynı zamanda en girişimci 20 
ülkesi olduğunu ifade etti. 

“Kuşun uçması için çift kanat lazım” 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasında giri-

şimciliğin ana unsur haline geldiğinin altını çizerek, "Biz 
geçmişte gücümüzün yarısını kadınlarımızı oyunun 
dışında tutarak heba ettik. 'Tek kanatla kuş uçmaz, kuşun 
uçması için çift kanat lazım dedik.' Bunu da Anadolu'nun 
her yerinde anlattık" dedi. 

"Ticaretin kaptan köşkü"nde artık bir kadının olduğu-
na işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ekonomiye 
kadın eli değecek. Türkiye'nin zenginleşmesi serüvenine 
kadınlar şimdi daha fazla destek olacak" ifadesini kullandı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu’nu Bakan Pekcan ile birlikte kurduklarını ve uzun 
süre beraber çalıştıklarını anlatarak, Kadın Girişimci-
ler Kurulu’nun kurulduğu dönemde Türkiye'de kadın 
girişimcilerin tüm girişimciler içindeki oranının yüzde 
4.5 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 10 seviyesinde 
bulunduğunu kaydetti.

TOBB'un 6 bin 405 aktif üyesiyle ülkedeki en yaygın 
ve dinamik kadın girişimci ağına sahip olduğunu bilgisini 
veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu sayının artması için 
Pekcan'ın yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmaları anlattı.

Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan 

kadın girişimcilere 
yenilikçi ve 

teknoloji odaklı 
projeler üretmeleri 

çağrısında 
bulundu.
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“Yenilikçi ve teknoloji 
odaklı projeler üretin”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ko-
nuşmasında, kadın girişimcilere yenilikçi 
ve teknoloji odaklı projeler üretmeleri çağ-
rısında bulunarak, "Ruhsar Pekcan olarak 
söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın 
dışında da uluslararası fonlardan finansman 
bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürüle-
bilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı 
projelerle gelin" İfadesini kullandı.

Salondaki kadın girişimcileri ayakta 
alkışlayan ve kendilerine teşekkür eden 
Bakan Pekcan, "81 ilden gelen cesur yü-
rekli kadın girişimci yoldaşlarım, evinize 
hoş geldiniz. Sizin Bakanlığınız, biz buraya 
hep beraber geldik, her beraber başarılı 
projelere imza atacağız. Her zaman, her 
gün tüm çalışmalarımız, fikirlerimiz beraber 
olacak. Önerilerinize, sorunlarınıza açık ola-
cağız ama buraya sorun yığmayacaksınız. 
Sorunlarınızı çözüm önerileriyle beraber 
getireceksiniz" ifadelerini kullandı.

Sadece girişimci kadınların değil, iş ha-
yatındaki kadınların da erkeklere göre temsil 
edilme oranının çok düşük olduğuna dikkat 

çeken Bakan Pekcan, dünyanın refah düzeyi-
nin artması için yönetici ve karar verici pozis-
yonlarda kadınların varlığının ve güçlerinin 
artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Pekcan, toplantı için uçakta ge-
lirken bundan sonra neler yapılabileceği 
üzerine düşündüğünü ve bunları ilk kez 
kadın girişimcilerle paylaşmak istediğini 
belirterek, şunları kaydetti:

 "Diyorum ki çalışma kurulları kuralım. 
Kadın girişimcilerimiz, genç girişimcilerimiz, 
Bakanlık mensupları, üniversiteler ve iş dün-
yasının rol modelleri olsun. Bu iş insanları 
kadın ya da erkek değil, başarı örnekleri 
olsun. Statükocu bir kurul olmasın, aynı 
üç kişi ayda bir toplanmasın, dinamik bir 
kurul olsun. Bu ay üç ilin kadın girişimcisi 
önerileriyle, projeleriyle, katma değeriyle 
katılmışsa toplantıya, sonraki ay diğer bir 
ilin kadın girişimcileri katılsın. Hem moti-
vasyon hem proje yönetme merkezi olsun."

“Bakan Ruhsar Pekcan
ülkemiz için bir kazanç”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan 
Yardımcısı Nurten Ceceli Alkan da çok 

heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, 
bugünü kendilerinin gurur günü olarak 
tanımladı. 

Kadınların ekonomiden aldıkları payı 
artırmak için aynı yolda uzun zamandır 
beraber yürüdükleri arkadaşlarının Bakan 
olmasının mutluluğunu yaşadıklarının vur-
gulayan Alkan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 
bu önemli görevi, hakkıyla yerine getirece-
ğinden emin olduğumuz Sayın Pekcan'a 
verdikleri için şükran duyuyoruz. Bunu, 
ülkemiz için bir kazanç olarak görüyoruz. 
Kendisinin bugüne kadar başardıklarının 
bundan sonra başaracaklarının da teminatı 
olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın 
başarı hikayelerinden tüm kadınlarımızın ve 
kızlarımızın büyük bir gurur duyacağını ve 
geleceğe bakan vizyonlarında büyük bir 
farklılık oluşturacağına inanıyoruz. Anado-
lu'nun dört bir tarafında ülkem için emek 
veren kadınlarımızın artık yüreğinde bir 
başka ışık var diye düşünüyorum. Belki 'Ba-
kan olurum' der kızlarımız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve Alkan, Bakan Pekcan'a 
hediyelerini takdim etti.

UMAT İPSALA Genel Kurulu, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ali Kopuz, TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Tamer Kıran, TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Cengiz Günay ve UMAT İPSALA 
Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Kaya Üzen’in 
katılımı ile gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Ali Kopuz burada yaptığı konuşmada, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
selam ve sevgilerini ileterek, kendisinin 
yurt dışında olduğu için genel kurula 
katılamadığını söyledi.

Türkiye’nin dış ticaretinin yarıya yakı-
nının geçişini sağlayan kara gümrük ka-
pılarına on yıllardır yatırım yapılmadığını 

vurgulayan Kopuz, “Gümrük kapılarımız 
üçüncü dünya ülkelerinin gümrüklerini 
andırıyordu. Gümrüklerde yaşanan sorun-
lar navlun fiyatlarını artırıyor, üyelerimizin 
üzerine yük oluyordu. Hiçbir girişimci bu 
konuya el atmıyor, proje üretemiyordu. 
2001 krizi ile boğuşan devletimizin yatı-
rıma ayıracak kaynağı yoktu. Bu alanda 
bir yol açılması gerekiyordu. Bu yolu 2001 
yılında TOBB, İpsala Gümrük Kapısı’nın 
Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması pro-
jesini ortaya koyarak açtı” dedi. 

“Araç ve yolcu sayımız arttı”
Bu amaçla UMAT İPSALA’yı kurduklarını 

ve Türkiye’nin Avrupa’ya açılan İpsala Güm-

rük Kapısını modernize ettiklerini anlatan 
Ali Kopuz, “Bu modernizasyon sonrasında 
biraz önce Kaya Başkanın da dediği gibi 
hem araç hem de yolcu sayımız ciddi oran-
da arttı. UMAT İPSALA; TOBB, UMAT ve 26 
Oda ile Borsanın bir araya gelerek kurduğu 
birlik ve beraberliğin en güzel örneklerin-
dendir. UMAT İPSALA olarak 2012 yılında 
Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası’nı 
almaya hak kazandık. UMAT İPSALA’nın 
başarısı örnek oldu. Daha sonra tüm kara 
gümrük kapıları modernizasyonunun 
TOBB’a verilmesini sağladı. Böylelikle bu 
camia ülkemizin dış ticaret trafiğinin yüzde 
80’inin geçiş yaptığı gümrük kapılarımızı 
modernize etti" dedi.

UMAT 
İPSALA 
Genel 
Kurulu 
yapıldı
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “2007’de biz bir tohum attık. 81 ilde yedi bin kadın girişimciyi 
organize ettik. Bu tohum artık tutmuştur. İçimizden çıkan birisi bugün Türkiye’nin ticaretini 
yönlendirmek üzere Bakanlık koltuğuna oturmuştur. Bu gurur hepimizin” ifadesini kullandı.

“81 ilde yedi bin kadın 
girişimciyi organize ettik”

T OBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve TOBB 
İl Kadın Girişimciler Kurulu il başkanları Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ile biraraya geldi. Hisarcıklıoğlu’nu Genel 
Kurul’da yeniden TOBB Başkanlığı’na seçilmesinden 
dolayı tebrik eden kadın girişimciler ile Hisarcıklıoğlu 
çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuş-
mada, kadın girişimcilere nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederken, “Genel Kurulumuzu tamamladık. Şimdi 
vakit Türk özel sektörü için hep birlikte, hem içeride hem 
de dışarıda canla başla çalışma vaktidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ticaret 
Bakanı’nın TOBB camiasının içerisinden bir ismin ol-
masından duyduğu memnuniyeti ileten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kabinesini 
açıkladı. Tarihi önemi bulunan bu kabinede içimizden biri 
olan Sayın Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanımız oldu. 

2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu’nu 500 üye ile 
kurduğumuz günlerden, kurulumuzun başkan yardım-
cısının, yeni dönemin ilk Ticaret Bakanı olduğu günlere 
geldik. Sayın Pekcan’ın Ticaret Bakanı olarak atanması, 
kurullarımızın sahip olduğu yüksek itibarın bir gösterge-
sidir. Sayın Pekcan’ın bakanlığının, kadınların ekonomik 
hayatta hak ettikleri yeri almasına çok önemli katkılar 
yapacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“2007’de bir tohum attık”
Türkiye’de kadın girişimci sayısını artırmak ve mevcut 

kadın girişimcileri desteklemek için çalışan, en kapsayıcı 
ve etkili yapının TOBB Kadın Girişimci Kurulu olduğunu 
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “2007’de biz bir 
tohum attık. 81 ilde 7 bin kadın girişimciyi organize ettik. 
Bu tohum artık tutmuştur. İçimizden çıkan birisi bugün 
Türkiye’nin ticaretini yönlendirmek üzere Bakanlık koltu-
ğuna oturmuştur. Bu gurur hepimizin” ifadesini kullandı.

Kadın girişimciliğini geliştirmek üzere, beş ana baş-
lıkta faaliyetler gerçekleştirildiğini anlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 

“Birincisi network. Zira iyi bir network iş hayatında 
başarının anahtarlarından biridir. Birliğimizin yedi yıldır 
aralıksız gerçekleştirdiği Geleceğin Gücü Girişimciler 
Forumu’na aktif olarak katılıyorsunuz. Türkiye’nin en 
başarılı girişimcileriyle girişimci adayı kadınların tanış-
masını sağlıyorsunuz. Nisan 2018’de düzenlediğimiz 
ve yurt dışından 3000 girişimci, yatırımcı ve kanaat 
önderinin katıldığı Küresel Girişimcilik Kongresi’nde 
yer aldınız. Kadınların uluslararası network’lerinin ge-
lişmesine vesile oldunuz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kadın Gücü, 
Uluslararası Kadın Girişimcilik İnisiyatifi gibi uluslararası 
örgütlerde, Türk iş kadınını temsil ettiniz. 

İkincisi yetkinlik. Kadınların becerilerini geliştirmek 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Genç kadınları 
girişimci olmaya 

özendirmek 
için Türkiye’nin 

Kadın Gücü 
Buluşmaları’nı 

gerçekleştirdik” 
dedi.



için birçok başarılı faaliyet gerçekleştirdiniz. 
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’yle, bin 400 
kadının, uygulama yazılımı geliştirme bece-
risini kazanmasını sağladınız. Kız Kardeşim 
Projesi’yle, dokuz bin kadının, finansal okur-
yazarlık ve işletme yönetimi eğitimleri alması 
için çalışmaya devam ediyorsunuz. Dünyanın 
en önemli teknoloji şirketleri başta olmak 
üzere, kadınları ekonomik olarak güçlendir-
mek için projesi olan tüm kuruluşlar, sizlerle 
ortaklık kurmak için adeta sırada bekliyorlar. 

Üçüncüsü finansman. Kadın girişimcilerin 
finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalış-
tınız. KGF kanalıyla, iki yıldan daha kısa bir süre 
önce kurulmuş olan ve en az yüzde 50 hissesi 
bir kadına ait şirketlerin kredi başvurularında, 
azami 2.5 milyon TL’ye kadar kefalet sağlıyoruz.

Dördüncüsü kadın girişimci dostu politika-
lar için lobi yaptınız. Sizler illerinizde valilikleri 
ve belediyeleri harekete geçirdiniz. Yereldeki 
kamu kurumlarıyla ortak birçok proje gerçek-
leştirdiniz. Bizler de merkezde sizlerin çalış-
malarının sonuçlarını, hazırladığınız raporları 
bakanlıklara sunduk. Devlet desteklerinde ka-
dınlara pozitif ayrımcılık yapılmasını sağladık. 

“Kadın girişimci rol modellerin 
görünürlüğünü artırdık”

Beşincisi, kadın girişimci rol modellerin 
görünürlüğünü artırdık. Genç kadınları gi-
rişimci olmaya özendirmek için Türkiye’nin 
Kadın Gücü Buluşmaları’nı gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin en başarılı kadın girişimcileriyle 
birlikte Anadolu’daki illerde geniş katılımlı 
toplantılar düzenledik. Türkiye’nin başarılı 
kadın girişimcilerini yurt dışındaki girişimcilik 
yarışmalarına katılmaya teşvik ettik. Şimdiye 
kadar sıraladığım örnekler ve daha bahse-
demediğim diğer projelerinizle, Türkiye’yi 
değiştirdiniz. Kadınların ekonomide daha 
fazla söz sahibi olmasını sağladınız.

2007 yılında Türkiye’deki tüm işverenler 
içinde kadınların oranı yüzde 4.5’ti. 2017’de 
bu oran yüzde 10’a yaklaştı. İşte bu başarı si-
zindir, sizin eserinizdir. TOBB camiasının seçil-
miş lider kadrolarında da, kadınların sayısında 
önemli artışlar elde ettiniz. Ama yetmez. Bu-
nunla yetinemeyiz. Nüfusun yarısını oluşturan 
kadınların, ekonomide erkeklerle eşit düzeye 
çıkması için daha çok çalışmalı, başarmalıyız. 
Sizlerin gayretleriyle; kadınların toplumsal 
hayattaki konumu daha da güçlenecek, kadın 
girişimciler çok daha fazla kaynağa erişecek, 
kamu kadın girişimciliğini geliştirmek için çok 
daha etkin politikaları hayata geçirecek.”
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Ankara Ticaret Odası’na ziyaret

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

Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran, Yö-

netim Kurulu ve Meclis üyeleri ile bir araya 
gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hayırlı 

olsun dileklerini iletti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra 

Ankara Ticaret Odası eski Meclis Başkanı 
Nuri Gürgür’ü ziyaret ederek, TOBB, Oda 
ve Borsa camiası ile Türkiye ekonomisine 
verdiği hizmetler için teşekkür etti.

“Kadın üyelerimiz 
rol model olmalı”

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

Ticaret Odası’nın (ATO) Haziran ayı Meclis 
toplantısına katıldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 
yaptığı konuşmada yeni dönemin hayırlı 
uğurlu olmasını diledi.

Meclis’in yüzde 64’ünün yeni üyelerden 
oluştuğunu ifade eden TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu “ATO ne iş yapar, tarihi nedir? 
Bunları iyi anlamak gerek. 100 yıllık bir 
kurum burası. Daha neler yapabilirizin 
üzerine çalışıyor olmanız lazım” dedi.

Meclis üyelerine Oda ve Borsaların ülke-
nin en demokratik kurumlarının başında 
geldiğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Hepimiz rekabet  ettiğimiz meslek-
taşlarımızdan oy alarak geliyoruz. Bu kolay 
bir iş değil. Üyelerimiz kim daha iyi hizmet 
ederse ona oy verir. Kim hangi meslek 
komitesinden seçildi ise o sektörün An-
kara’daki temsilcisidir, lideridir. Dört yıl 
boyunca o konuda söz söyleme hakkı siz-
de. Onları temsil etmekle yükümlüsünüz. 
Dört yıl boyunca size oy versin vermesin 
bütün meslektaşlarınıza hizmet etmek zo-
rundasınız. Onların sorunlarını buraya ATO 
Meclisi’ne taşımanız lazım. Hepinizin ortak 

görevi Ankara’yı daha da zenginleştirmek 
olmalı” diye konuştu.

Anayasanın kendilerine yüklediği gö-
revin üyelerin hak, hukuk ve çıkarları-
nı korumak olduğunu ifade eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu “Biz icra makamı 
değiliz. Üyemizin sıkıntısını öğreneceğiz. 
Çözümünü düşüneceğiz ve çözüm öneri-
mizle birlikte icra makamındaki hüküme-
te aktaracağız” dedi.

ATO Meclisi içerisinde iki de kadın üye 
olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Onlarla gurur duyuyorum. İn-
şallah kadın üye sayımız daha da artar” 
temennisinde bulundu.

Zengin olmak için girişimci sayısının art-
ması gerektiğinin altını çizen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilerden genç 
kızlara rol model olmalarını istedi. 

Seçim sonrasında artık gündemin eko-
nomi ve reformlar olması gerektiğinden 
söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında da 
değerlendirmelerde bulundu. 
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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na seçildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 60 yıllık hayalini en 
kısa sürede gerçekleştireceğiz. Beş büyük grubumuz ve TOBB olarak el ele verdik” dedi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu çalışmalarını hızlandırdı

T ürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) AŞ 
ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdikten 
sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı 

ziyaret etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank’a hem hayırlı olsun ziyare-
tinde bulunduklarını, hem de proje hakkında detaylı 
brifing verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin 
60 yıllık hayalini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Beş 
büyük grubumuz ve TOBB olarak el ele verdik. Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devletimiz de 
arkamızda bizi var gücüyle destekliyor. Sağolsun Mustafa 
Varank Bakanımız da ilk günden desteğini hissettirdi. 

İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğe-
nisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor.”  

Bu arada TOGG AŞ Yönetim Kurulu toplantısında 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na seçilirken, Anadolu Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve BMC Yönetim Kurulu 
üyesi Taha Yasin Öztürk Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı oldular. TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluşuyor: M. Rifat Hisarcıklıoğlu (Başkan), 
Tuncay Özilhan (Başkan Yardımcısı), Taha Yasin Öztürk 
(Başkan Yardımcısı), Kamil İlhan Süleyman Yazıcı, Ethem 
Sancak, İnan Kıraç, Okan Baş, Ahmet Akça, Muhterem 
Kaan Terzioğlu, Ahmet Nazif Zorlu, Bekir Cem Köksal.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“İnşallah 2019 

sonunda 
prototipimizi 

milletimizin 
beğenisine 

sunacağız” diye 
konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-

bayrak'ın, iş insanları ve iş dünyasındaki 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 

ile İstanbul'da gerçekleştirdiği istişare 
toplantısına katıldı. 

Toplantıya ilişkin paylaşımda bulu-
nan Bakan Albayrak, "Politikalarımız 
kapsamında orta vadeli programın 
hazırlanması için ekonomi alanındaki 
tüm paydaşlarımızla istişare toplantı-
larımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş 
insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil 
toplum kuruluşlarımızın temsilcile-
rinin değerlendirmelerini dinledik" 
ifadelerini kullandı.

İş insanları Bakan 
Albayrak’la buluştu



T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’nun başkanlığında toplandı. Yönetim 
Kurulu’nun İkiz Kuleler’deki ilk toplantısına 
önceki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci de katıldı.

Yönetim kurulu üyeleri ile tanışarak ba-
şarılar dileyen Tüfenkci’ye TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu da iş dünyasına destekleri için 
teşekkürlerini iletti.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, Tüfenkci ile TOBB Yö-
netim Kurulu’nda geçtiğimiz dönemde gö-
rev yapan Halim Mete, Şahin Bilgiç, Memiş 
Kütükçü ve Yahya Toplu’ya hizmetlerinden 
ötürü birer teşekkür plaketi sundu.

Toplantının ikinci gününde, TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 

TOBB ETÜ Hastanesi ve TEPAV’ı gezerek yet-
kililerden bilgi aldı. TOBB Yönetim Kurulu 
üyeleri için ağaç dikildi.
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TOBB Yönetim 
Kurulu toplandı

T OBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 
seçimleri İstanbul’da yapıldı. Sigorta 

Eksperleri dört yıl süre ile görev yapacak 
İcra Komitesi’nin yeni üyelerini seçti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ül-
ken, burada yaptığı konuşmada, Sigorta 
Eksperleri İcra Komitesi seçimi öncesinde 
bir araya gelmekten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, “Bugün buraya gel-
meyi, sizinle buluşmayı özellikle istedim. 
Sektörümüz açısından çok önemli olan bu 
demokratik seçim sürecini sizlerle birlikte 
yaşamak istedim” dedi.

Eksperlik mesleğinin, TOBB çatısı altında 
bir araya gelmesini sağlayan, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da toplantıya katıl-
mak istediğini, ancak programında ortaya 
çıkan zaruri bir değişiklik nedeniyle katıla-
madığını bildiren Ülken, “Size Başkanımızın 

selamını getirdim. Başkanımız, seçimlerin 
sektörümüze ve sizlere hayırlı olması dilek-
lerini iletmemi de istedi” şeklinde konuştu. 

Sigorta eksperini, sigortacılık sistemi-
nin en önemli unsuru olarak gördüklerini 
ifade eden Hakan Ülken, hem sigortalının 
hem de sigorta şirketlerinin haklarını en 
iyi şekilde sadece eksperlerin muhafaza 
ettiğini söyledi. 

Kamu menfaatini ve kurallarını da gö-
zettiklerine dikkat çeken Ülken, “Deprem, 
yangın, sel ve diğer pek çok afette, en zor 
şartlar altında, hatta can güvenliğinizi dahi 
riske ederek, hizmet veriyorsunuz. İnsan-
ların daha fazla mağduriyet yaşamaması 
için, canla başla çalışıyorsunuz. İşte biz 
de hazırladığımız reklam kampanyasında, 
tüm bunları öne çıkartıp, sizlerin önemini 
göstermek istedik. Sigorta eksperlerinin 

tarafsız ve bağımsızlığına vurgu yaparak, 
“eksper sayesinde hak yerini bulur” sloga-
nını kullandık. Dünyada ilk defa, ülke ge-
nelinde ve kapsamlı bir şekilde, eksperlik 
mesleğinin tanıtımını yaptık, yapmaya da 
devam ediyoruz” dedi.

“Çok doğru bir adım atmışız”
İnsan hafızasının unutkan olduğunu 

belirten Ülken şunları söyledi: “Bizler, işle-
rimizin yoğunluğu, stresi derken, yapılan 
işlerin önemini, yaşadığımız gelişmeleri ye-
terince fark edemiyoruz. Dışarıdan bakan 
bir göz, başarıyı daha iyi değerlendiriyor. 
Şunu bilmelisiniz ki sizler 2007 yılında çok 
büyük bir işi, tarihi bir ilki başardınız. Diğer 
sektörlere rol model gösterilen bir yapıyı 
kurdunuz. Bu süreçte,  mesleki disiplinin 
ve mesleki eğitimin nasıl en iyi şekilde 
sağlanacağını herkese gösterdiniz. Sadece 
Türkiye’de değil, uluslararası alanda da 
mesleğinizi en güzel şekilde temsil ettiniz, 
tanıttınız. Geçtiğimiz 11 yıl gösterdi ki hep 
birlikte çok doğru bir adım atmışız”. 

Eksperlik mesleğinin, mevzuatına sa-
hip, kendi eğitimini kendisi veren, kendi 
stratejisini, hedeflerini belirleyen, sürekli 
gelişim gösteren, menfaatlerini koruyan 
bir meslek haline geldiğini vurgulayan 
Hakan Ülken, bu kısa sürede devrim ni-
teliğindeki bu işin başarılmasında emeği 
geçen eksperleri kutlayarak, Türk özel 
sektörü adına teşekkür etti.

Sigorta eksperleri sandık başına gitti


