TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu birlik
ve beraberliğin
muhafaza
edildiği sürece
her sorunun
üstesinden
gelineceğini
belirtti.

Hasan Ersoy’un ismi
Osmaniye TSO'da yaşayacak
Uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’un ismi Osmaniye TSO Toplantı Salonu'na verildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hasan Ersoy kardeşimiz, Osmaniye sevdalısıydı” dedi.

T
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Osmaniye Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy’u
anmak ve menfur olayı kınamak amacıyla düzenlenen
toplantıya katıldı. Ersoy’un ismi Osmaniye TSO Toplantı
Salonu'na verildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu saldırının 1.5 milyon üyeye ve tüm iş
dünyasına yapıldığını ifade etti. Osmaniye Ticaret ve
Sanayi Odası’nın yalnız olmadığını belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Osmaniye’yi ve hiçbir yeri 3-5 çapulcuya
bırakmayız” dedi. İki adalete inandıklarını bildiren TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunlardan birisi Allah’ın adaleti
ki mutlaka gerçekleşecektir. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti’nin adaleti. Emin olunuz o da tecelli edecektir.
Bu dayanışma için hepinize teşekkür ediyorum” diye
konuştu. Oda ve Borsa camiasında siyaset yapılamayacağına işaret eden ve kimsenin siyasi görüşünün, etnik
kökeninin kendilerini ilgilendirmediğini kaydeden TOBB
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Başkanı, bu acı günde biraraya gelen üç siyasi parti
yöneticilerine de teşekkür etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberliğin
muhafaza edildiği sürece her sorunun üstesinden gelineceğini vurgulayarak “Sevdiğimiz kişiyi kaybetmek,
hepimizde acı ve hüzne neden olur. Osmaniye yaklaşık
bir aydır bu duyguyla yaşıyor” dedi.
“Dünya bir imtihan mekânı”
Hasan Ersoy ile uzun yıllara dayalı bir dostluğu
bulunduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
bu camia ve ülke ekonomisi için, birlikte emek verdiklerinin altını çizdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Böyle
bir dostum olmasından ve onunla bu camia içinde
yan yana çalışmış olmaktan şeref duyuyorum. Hasan
kardeşim, görevi başındayken, Osmaniye için çalışırken,
alçakça bir saldırıya uğradı. Geride pek çok hayırlı eser
bırakarak ebedi aleme intikal etti. Dünya bir imtihan
mekânı. Ebediyete uzanan yolda bir iman sınavı. Mühim

olan, bu kısa süreye sığdırdıklarımız. Ebediyete yolcu ettiğimiz çok değerli Hasan kardeşim,
mütevazı, çalışkan ve inançlı bir
insandı. Bizler onun çalışma arkadaşları olarak, onun güzel bir
mümin olduğuna şahitlik ederiz.
Hasan Ersoy kardeşimiz, Osmaniye sevdalısıydı. Bu hayata pek
çok eser ve hizmet bıraktı. Zaten
önemli olan hayırlı bir ömür sürmek, hayırlı işler bırakabilmek.
Bunu yapabilirsek ne mutlu bize.
Hasan kardeşim de bu anlamda
inşallah kazananlardan oldu. Hayırlı bir ömür sürüp, geride pek
çok hayırlı iş ve hayırlı evlatlar
bıraktı. Hayırla yad edilen bir isim
bıraktı. Tüm bunlar inşallah kıyamete kadar hem kendisine, hem
ailesine manevi kazanç olmaya
devam edecek. Bizlerde, gök kubede bıraktığı güzel sedalarla,
onu hep, hayırla yad edeceğiz.
Şimdi burada, ahde vefa anlayışıyla onun kıymetli hatırasını yaşatmak üzere, bu salona isminin
verilmesinde emeği geçenlere,
başta Oda Başkanımız Devrim
Murat Aksoy olmak üzere teşekkür ediyorum.”
“Ölüm yok olmak değildir”
Necip Fazıl Kısakürek’in “Bizler,
kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Ne zaman, nerede, nasıl olacağını bilemeyiz. Aslolan, her an
ölüme yaşadığımızı bilmek. Ölüm
yok olmak değil, bir başka aleme
doğmaktır” şeklindeki dizelerini
dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ölüm güzel şey, budur
perde ardından haber. Hiç güzel
olmasaydı, ölür müydü Peygamber” dizelerini de hatırlattı. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yine Mevlana için ölüm günü Sevgili’ye,
Hakk’a kavuşma günüdür. Rabbim, bizleri güzel yaşayan, güzel
haşrolanlardan eylesin. Allah Hasan Ersoy kardeşimizi cennetiyle
cemaliyle müşerref kılsın.Geride
kalanlara, ailesine, tüm sevenlerine, hepimize sabır ve güç versin”
temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye-AB KİK heyetini kabul etti

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
Türkiye Kanadı’nı oluşturan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı
Mahmut Arslan, Türkiye KAMU-SEN Genel
Başkanı Önder Kahveci ve TİSK Başkanı Kudret

Önen’den oluşan heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabule, Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerine Fatiha
Suresi yazılmış meşe ağacından bir tablo hediye edildi.

“AB ile ilişkiler hep yol gösterici oldu”
ktisadi Kalkınma Vakfı’nın 56. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) adına konuşan TOBB Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Türkiye ile AB
ilişkilerinin istedikleri noktada olmadığını,
dağılmış, ortak karar veremeyen bir birlik
tablosuyla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Tamer Kıran, Türkiye-AB ilişkilerinin canlı
tanığı olan İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 53 yılı
geride bıraktığını belirterek, “Aradan geçen
süre içinde, İKV, Türkiye’de AB konularında,
uzman bir düşünce kuruluşu haline geldi.
Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine önemli
katkılar sağladı. Aynı zamanda, iş dünyasının AB konularında bilgilendirilmesinde de
daima öncü rol oynadı” dedi.
Kıran, Türkiye’nin Avrupa’nın altıncı büyük
ekonomisi olduğunu, AB’nin dördncü büyük
ihracat pazarı ve AB’nin en çok ithalat yaptığı
beşinci ülke olduğunu söyledi.

İ

AB’nin de Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olduğunu anlatan Tamer Kıran, “Avrupa
Birliği ülkeleri, Türkiye’deki yabancı yatımcılar açısından da ilk sıradadır. İktisadi ilişkilerimiz son derece derinleşmiştir. Türkiye ve AB,
iktisadi olarak, çok sayıda güçlü bağla birbirine bağlanmıştır. Diğer taraftan, Türkiye’nin
iktisadi ve siyasi dönüşüm çabalarında, AB
ile ilişkiler, hep yol gösterici olmuştur. Türkiye’nin dönüşüm sürecine önemli katkılar
sağlamıştır. İş dünyası, Türkiye’nin bu dönüşüm çabalarının her zaman yanında olmuştur. Türkiye’nin AB ile ilişkilerini stratejik bir
öncelik olarak ele almıştır" dedi.
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Toplantının
ardından "Ticaret
Bakanlığı
İstişare Kurulu
Deklarasyonu"
yayımlandı.

Kamu ve özel sektör birlikte
çözüm ve projeler geliştirecek
Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu'nun ilk toplantısına katılan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, kamu ve özel sektörün birlikte çözümler ve projeler geliştireceğini söyledi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve özel sektörün önünün açılması
amacıyla, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlığında
gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu'nun ilk
toplantısına katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantı sonrası yaptığı
açıklamada, kamu ve özel sektörün birlikte çözümler ve
projeler geliştireceğini söyledi.
Toplantıda, kurulun yapısı ve işleyiş esasları belirlenirken, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri
değerlendirildi.
Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından "Ticaret
Bakanlığı İstişare Kurulu Deklarasyonu" yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Deklarasyonu'nda,
küresel ticarette kuralların yeniden belirlendiği, tüm
ülkelerin dünya ekonomisinde daha önemli bir konuma
gelmek için çok daha yoğun çalıştığı kritik bir dönemden
geçildiğine işaret edildi.
Bu yeni dönemde özel sektör ve devletin çok daha
yakın çalışmalar yapmak, üreticilerin, sanayicilerin, girişimcilerin ve ihracatçıların önündeki engelleri kaldırmak
ve ticaret diplomasisinin tüm nimetlerini etkin şekilde
kullanmak zorunda olduğunun altı çizilen deklarasyonda,
şunlar kaydedildi:
"Bizler ülkemize ve ekonomimize özellikle de son
dönemde yönelen tehditlerin en etkin şekilde bertaraf
edilmesi için güçlerimizi birleştiriyor ve başta 2023 hedeflerimiz olmak üzere ülkemizi muasır medeniyetler se-
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viyesine çıkarmak için işbirliği imkanlarımızı geliştiriyoruz.
Şundan asla şüphe etmedik, birlik ve beraberlik halinde
aşamayacağımız engel, bertaraf edemeyeceğimiz tehdit,
başa çıkamayacağımız rakip yoktur. Bu nedenle işçisinden
patronuna, esnafından mimarına ekonomimizin tüm
unsurlarını kapsayan, iş dünyamızın ve bürokrasimizin
deneyimini, gücünü ve vizyonunu tek bir potada eriten
yepyeni bir istişare kurulunu bugün oluşturuyoruz. Ülkemizin müreffeh yarınları için güçlerimizi birleştirerek
bu deklarasyonun altına imzalarımızı atarken, ülkemizin
aydınlık geleceğine giden yolda karşımıza çıkan tüm
engelleri aşmak için söz veriyoruz, durmayacağız, yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz".
“Ülke ekonomisine önemli faydalar sağlayacak”
İstişare Kurulu’nun temel amacının, ekonominin
tüm paydaşlarını bir araya getirerek ülke kalkınmasına
ve büyümesine katkı sağlamak, yurt dışında Türkiye ile
ilgili yürütülen algı operasyonlarını henüz başlamadan
sona erdirmek, hükümetin ticari hedeflerini elde etmesine destek olmak ve yurt dışında Türkiye ile ilgili olumlu
algının yaratılması ve pekiştirilmesi için katkı sağlamak
olduğu vurgulandı.
Deklarasyonda, Türkiye iş dünyasının tüm paydaşlarını bünyesinde buluşturacak olan bu yeni yapının, işbirliğinin, milli duruşun ve ideallere ulaşma azminin somut
bir göstergesi olacağı belirtilerek, "Ülkemiz ekonomisine
önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bu yeni yapının hayırlı, uğurlu olmasını dileriz" ifadesi kullanıldı.

“Reel sektörümüzün üretim ve
istihdam kapasitesi korunmalı”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Sanayicileri ve
İş İnsanları Derneği ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada
"Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel
sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son
derece büyük önem arz etmekte" denildi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve Türk Sanayicileri ve İş
İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD)
gerçekleştirdiği istişareler sonrası ekonomik duruma ilişkin şu görüşler ön plana
çıkmıştır: “Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta
olan önlemlerin başarısı için iş dünyası
azimle destek olmaya kararlıdır.
Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma
içinde aşacağız. Türkiye ekonomisinin
temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel
sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük
önem arz etmektedir. Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas
bir dönem içerisindeyiz.
Bu durumun reel ekonomi üzerinde
kalıcı bir etkiye neden olmaması için
gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması
ve şu adımların atılması gerektiğine

inanıyoruz:
◗ Merkez Bankası’nın dün sabah likidite

yönetimi için attığı olumlu adımların
yanı sıra, kurun istikrara kavuşması için
daha sıkı bir para politikasına geçilmesi,
◗ Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması,
◗ Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi
için güven verici somut bir yol haritasının bir an önce hazırlanması,
◗ En önemli ekonomik partnerimiz olan
Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden
olumlu çerçeveye kavuşturulması,
◗ ABD ve Türkiye’nin mevcut sorunların
stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi
için çaba göstermeye devam etmesi.
İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine
süratle döneceğine inancımız tamdır.”

Hisarcıklıoğlu, YKS’de dereceye giren
öğrencilerle görüştü

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrencileri kabul etti. Öğrencilerle sohbet edip, geleceğe dair düşünceleri
hakkında bilgi alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her fırsatta eğitimin önemini vurguladığını ifade etti. Kabule TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak da katıldı.

İkinci el araç alım
satımı mesleki
yeterlilik
hizmetleri başladı

T

OBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, hizmet kapsamını genişleterek, ikinci el araç alım satımı
yapan kişiler için mesleki yeterlilik hizmetine
başladı. İkinci el araç alım satım yapan firma
sahipleri ve satış müdürleri için “Motorlu
Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye
5” ve satış personeli için “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4” mesleki
yeterlilik ve belgelendirme hizmeti 3 Ağustos
itibariyle tüm Türkiye’de TOBB MEYBEM tarafından Oda ve Borsalar aracılığıyla veriliyor.
Bu kapsamda ilk sınav, Polatlı Ticaret Odası
işbirliğinde Polatlı’da gerçekleştirildi. Yazılı
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınava,
Polatlı Ticaret Odası üyesi galeri sahipleri ve
çalışanları katıldı.
Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya yaptığı açıklamada, “Polatlı Ticaret Odası yine bir ilke imza atarak
motorlu kara taşıtları alanındaki mesleki
yeterlilik sınavını üyelerimizin ayağına kadar
getirdi. İç Anadolu Bölgesi’nde en çok sınav
açan Oda olmanın gururunun yanı sıra, TOBB
iştiraki olan TOBB MEYBEM A.Ş. aracılığıyla
Türkiye’de ilk galericilik sınavı açtık. Bugün
10 kişiyle başlattığımız sınavı hafta içinde 60
kişiyle devam ettireceğiz. Bizleri ilk sınavda
yalnız bırakmayan MEYBEM A.Ş. Genel Müdürü Saygın Bey’e, sınavı işyerinde gerçekleştirdiğimiz Armağan Oto yetkilileri Hamit
İnce ve Hüseyin İnce beylere, son olarak da
Odamız personeline teşekkürlerimi borç
bilirim. Ticaret Odası yeniliklere öncü olmaya
bundan sonrada devam edecektir. Sınavlarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.
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