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İŞ DÜNYASINA

ÇİFTE FIRSAT!

TOBB, iş dünyasının önünü açacak adımlar atmaya devam
ediyor. Bu amaç doğrultusunda TOBB, KOBİ Destek Kredisi’ni
başlattı. KOBİ’lere yıllık yüzde 22 faiz ile azami 200 bin lira, 6
ay ödemesiz 18 ay vadeyle kredi imkanı sunuldu.
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Oda ve Borsalara yeni fırsatlar yaratması
beklenen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi
de başlıyor. Bu kapsamda 100’ün üzerinde proje
hayata geçirilecek.
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“TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ ADINA
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
önderliğinde reel
sektörün sorunlarını
tespit ediyor, çözüm
önerilerini yetkili
makamlara iletiyor.
Devletin verdiği
her görevde Türk
özel sektörü adına
çalışmaya devam
edeceğini belirten
TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
Türkiye’ye yatırım
yapanların her
zaman kazandığını
kaydediyor.
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T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
son dönemlerde ekonomide yaşanan durgunluğun aşılması yolunda
önemli adımlar atıyor. İş dünyasına
destek olmak amacıyla M. Rifat Hisarcıklıoğlu
önderliğinde 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa
Başkanıyla Ankara’da toplanan TOBB, “ilk elden” iş
dünyasının nabzını tutarken, sıkıntıları da tespit
etti. Sorunları hükümete ileten TOBB, TÜSİAD ile
birlikte hazırladığı beş maddelik önerileri hem
kamuoyuyla hem de hükümetle paylaştı.
TOBB daha sonra da gelen talep üzerine,
KOBİ destek kredisini başlattı. 81 ildeki tüm Oda
ve Borsalarla TOBB olarak, eldeki tüm kaynakları
bir araya getirdi. Yıllık yüzde 22 faiz ile azami
200 bin lira, altı ay ödemesiz 18 ay vadeyle kredi
imkânı sundu. Kredinin yüzde 85’i için de KGF
kefaleti sağladı.
KOBİ’ler için güçbirliği yapıldı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu KOBİ’leri
rahatlatacak kredi anlaşmasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada “finansmanda inovasyon’ adı
verilen Nefes Kredisi’nin devamı niteliğindeki
kredi desteğinin önemine işaret ederek, “Sekiz
banka ile devam ediyoruz. Artık daha güçlü
yürüyoruz. Öncelikle bu proje reel sektör ile

finans sektörünün güçbirliği yaptığı önemli bir
projedir” diye konuştu.
TOBB olarak İstihdam Seferberliği’nde, Nefes
Kredisi’nde ve Türkiye’nin Otomobili’nde olduğu
gibi, devletin verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğini anlatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye yatırım
yapanların her zaman kazandığını kaydetti.
Oda ve Borsalar için
hibe kaynak sağlandı
TOBB daha sonra da Avrupa’nın en büyük iş
örgütü olan Eurochambers’la yeni bir projeyi hayata geçirdi. 5 milyon Euro hibe kaynak ülkemize
getirildi. Bu kredi Oda ve Borsalar tarafından
kullanılacak.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB İş
Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi kapsamında,
Türkiye’den ve AB üyesi ülkelerden Oda ve Borsalar arasında yaklaşık 20 eşleştirme olacağını
bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk ve AB
üyesi ülke Odaları, bir araya gelip, birlikte çalışacaklarını, birlikte proje üreteceklerini belirtirken,
“Yani Türk ve AB Odaları, birbirlerine ortak olacak.
Kadın ve genç girişimciliğini geliştirme, çevre,
ürün geliştirme, Gümrük Birliği gibi bir dizi işbirliği alanı söz konusu” diye konuştu.

KOBİ’LERE KREDİ DESTEĞİ

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ
Destek Kredisi Tanıtımı”nı Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlenen bir toplantı ile açıkladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda
yaptığı açıklamada, KOBİ Destek Kredisi’nin
KOBİ'lere önemli bir finansman desteği
sağlayacağını belirtti.
Kamu, reel sektör ve finans sektörü
paydaşlarının KOBİ’lere nitelikli finansman
desteği için bir araya geldiğini ifade eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Aslında bu
2017 yılında başlattığımız, Cumhurbaşkanımızın ‘Finansmanda İnovasyon’ adını
verdiği Nefes Kredisi’nin devamı niteliğinde. Nefes Kredisi ile KOBİ’lerimize 2017’de
5 milyar liralık, 2018’in ilk yarısında da 7.5
milyar liralık kaynak sağlamıştık. Geçtiğimiz sene iki bankayla başlattığımız bu
hizmet yarışına, bugün Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) Başkanımız Hüseyin Aydın
Bey’in de gayretleriyle sekiz banka ile devam ediyoruz. Artık daha güçlü yürüyoruz.
Öncelikle bu proje reel sektör ile finans
sektörünün güçbirliği yaptığı önemli bir
projedir” diye konuştu.
KOBİ Destek Kredisi’nin mimarlarının
Bakan Pekcan ve Bakan Albayrak olduğu-

KOBİ Destek Kredisi
• Faiz aylık yüzde 1.85, yıllık yüzde 22 olacak
• Bir üye azami 200 bin lira kredi kullanabilecek
• Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak
• Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak

nu, Bakan Albayrak’ın zor bir dönemde ekonominin kaptanlık köşkünde çok önemli bir
mücadele verdiğini anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Hazine ve Maliye Bakanı olduğu ilk günden beri özel sektör ile istişareyi hep birinci
planda tutuyor ve sorunlarımıza çözüm
üretiyor. Ruhsar Hanım, Ticaret Bakanlığımızın yeni yapısıyla reel sektörün tüm yükünü
üstlenmiş durumda.
Tacir, sanayici, esnaf, ihracatçı, KOBİ demeden, hepimizin sorunları için gecesini
gündüzüne katıyor. Kendisi zaten içimizden
gelen, çok başarılı bir kadın girişimci. Bugün
de KOBİ’lerimizin kredi maliyetlerini bir nebze olsun düşürebilmek için iki bakanımızla
beraberiz. Çok önemli bir dönemde reel sektör ve finans sektörü el ele verip KOBİ Destek
Kredisi’ni yeniden başlatıyoruz. Piyasada
olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara inat,
TOBB, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş

Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası,
Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti
Fonu (KGF) olarak buradayız’ diyoruz. Burada
tüm banka genel müdürlerine yaptıkları
önderlik için çok teşekkür etmek istiyorum.
Aramıza yeni katılan İş Bankası, Yapı Kredi
Bankası ve Garanti Bankası’na da hoş geldiniz diyorum.”
10 milyar TL’ye kadar yeni
kredi imkanı sağlanacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm Oda
ve Borsaların kaynaklarını üyeleri için seferber ettiğini söyleyerek, Türk müteşebbisinin
ve KOBİ’lerinin asli temsilcisi olan tüm Oda
ve Borsalarla gurur duyduğunu ifade etti.
Oda ve Borsaların desteğiyle 2-3 ay
içinde KOBİ’lere 10 milyar liraya kadar yeni
kredi imkanı sağlanmış olacağını anlatan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kredilerle ilgili
şu bilgileri verdi:
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“Bu projede sistem çok basit. Pazartesi
gününden itibaren üye KOBİ’lerimiz Oda
ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi
ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizimiz aylık
yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde
22 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira
kredi kullanabilecek. Ve kredi altı ay ana
para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli
toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i
Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında
olacak. Yani KOBİ’lerimizin çok ciddi bir
teminat sıkıntısı olmayacak. Böyle anlatınca
anlaşılmıyor. Ben bir de Kayserili gibi anlatayım. Normalde bugün paranızı bankaya
mevduata koysanız bankadan yüzde 22-23
mevduat faizi alıyorsunuz. Kredi kullanmak
isteyen KOBİ’lerimiz ise maalesef yüzde
30’ları aşan faizlere maruz kalıyorlar ama
Destek Kredisi kullanınca aylık 1.85, yıllık 22
ödeyeceksiniz. Yani KOBİ’lerimiz mevduat
faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise
8-10 puan altında kredi kullanabilecek.
Yani, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle
finansmanda inovasyon yapmaya devam
ediyoruz. Bu projeyle KOBİ’miz kazana-
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cak, Türkiye kazanacak. Türkiye, ekonomisi
üzerinde oyunlar oynayanlara inat, güçbirliği yaparak bu dönemden daha güçlü
çıkacak. Bu masanın etrafındaki güçbirliği
bunu başaracak.”
“Türk özel sektörü adına
çalışmaya devam edeceğiz”
TOBB olarak İstihdam Seferberliği’nde,
Nefes Kredisi’nde ve Türkiye’nin Otomobili’nde olduğu gibi, devletin verdiği her
görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya
devam edeceğini anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye yatırım yapanların
her zaman kazandığını kaydetti.
“Türk tüccarı ve sanayicisi olarak yine
en iyi bildiğimiz işi yapacağız” diyen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, biz kazanacağız, çalışanlarımız kazanacak, Türkiye kazanacak. Bu masadaki,
bu salondaki güçbirliği oldukça, birçok
başarıya imza atacağız. Birlikte kazanacağız”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da burada
yaptığı konuşmada, son dönemde dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki

geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli
ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi
ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği ve
stokçuluk yapıldığına dikkat çektiğini belirterek, "Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak,
gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz ve
piyasanın bozulmasını engelleyici tedbirler almaya devam ediyoruz ve edeceğiz"
ifadesini kullandı.
Bakan Pekcan, ekonominin belkemiği
KOBİ'lere destek olan bu kredinin, başarılı
olmak isteyen çok yeni fikirlere sahip yeni
girişimciler için de bir fırsat olacağını aktararak, "Eminim bu kredinin olumlu sonuçlarını en kısa zamanda alacağız" diye konuştu.
Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacağını dile getiren
Bakan Pekcan, "Bu işin doğasında var. Ancak
ülkemiz Avrupa'da en dinamik ekonomiye
sahip ülke konumundadır. Spekülatörler
ne yaparsa yapsın, biz bu dayanışma ruhu
içinde büyümeye, istihdam yaratmaya ve
ihracata devam edeceğiz" dedi.
Bakan Pekcan, ekonominin, kaynakları
en iyi yöne kanalize etmek olduğuna dikkat çekerek, burada TOBB'un, kaynakları

en doğru adrese yani KOBİ'lere yönelttiğini vurguladı.
Bakan Albayrak: Güçlü bir
birliktelik fotoğrafı sunuyoruz
Tanıtım toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise bu
program için “Birlikte Kazanacağız” ismini
slogan olarak seçilmesini önemli bulduğunu belirterek, "Özellikle Temmuz ayında
başlayan, Ağustos ayında zirveye çıkan,
Türkiye’yi, milletin refahını hedef alan ekonomik saldırılar karşısında 'sonunda kazanacağız' dedik" ifadesini kullandı.
Ortaya koydukları bu ideal, bu mücadelede tüm kurumlar, STK’lar, reel sektör
ve özellikle bankaların dayanışma içerisinde olduğunu belirten Albayrak, şunları
kaydetti:
“Bankalarımız Türkiye bankacılık tarihinde olmadığı kadar güçlü dayanışma
içerisinde, bir kez daha takdir ediyorum.
Bütün bu paydaşlardan önemlisi milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü
bir birliktelik fotoğrafı sunuyoruz. Ülkemize
karşı başlatılan girişimin, çok net ifade edi-

yorum, farkındayız. Bugün itibarıyla karşı
karşıya kaldığımız bu sınamadan çok daha
güçlü şekilde çıkmak için Türkiye olarak
kenetleniyoruz. Rasyonel politika ve stratejilerle, ortak akıl ve sağduyu ile elimizi taşın
altına koyarak Türkiye’yi çok daha güçlü
bir ekonomiye kavuşturmanın en büyük
arzusu içerisindeyiz. Zayıflıklarımızın da
güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız
gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz.”
Bakan Albayrak, Arjantin’deki gelişmelere dikkat çekerek, Türkiye’nin ekonomik
dinamikleriyle diğer ülkelerden ayrıştığını
söyledi.
Bu süreçte doğru planlama, politika ve
uygulamalarla arzu ettikleri güçlü Türkiye
ekonomisine kavuşulacağından hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini ifade
eden Bakan Albayrak, “Bunun için ekonomide büyük bir değişim sürecini başlattık.
Ekonomik dengelenme, sürdürülebilir ve
sağlıklı büyüme ve daha adaletli paylaşım
sacayağı üzerine inşa ettiğimiz Yeni Ekonomi Yaklaşımı'mızla birlikte bu değişimi
önümüzdeki beş yıllık süreçte göreceğiz”
diye konuştu.

Aydın: Bankacılık sistemi
sağlıklı ve dengeli bir yapıda
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da kredi derecelendirme kuruluşlarının son dönemde
Türkiye’nin ekonomik verileriyle uyumlu
olmayan analiz ve değerlendirmeler yayınladığını söyledi.
Gücünü ve desteğini ekonomiden
alan Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve
dengeli bir yapıda olduğunu ifade eden
Aydın, bankacılık sektörünün uluslararası
kabul görmüş düzenlemelere göre çalıştığını kaydetti. Aydın şöyle konuştu: “Türk
bankacılık sektörünün bilanço verileri şeffaftır. Sektör kamu ve bağımsız denetime
tabidir. Gelişmelerin tümü açıkça kamuya
yansımaktadır."
Konuşmaların ardından "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı”
toplantısı için imza törenine geçildi. KOBİ
Destek Kredisi'ne destek veren bankaların
genel müdürleriyle TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun imza attığı anlaşmaya Bakan Pekcan ve Bakan Albayrak şahitlik etti. Toplantı
fotoğraf çekimleriyle sona erdi.
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MALİ DESTEK İLE 100’ÜN ÜZERİNDE
PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK

O

da ve Borsalara yeni fırsatlar yaratması beklenen Türkiye-AB İş
Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi başlıyor.Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres)
tarafından yürütülecek projeye Avrupa Birliği mali destek sağlayacak. Bu kapsamda
100’ün üzerinde proje hayata geçirilecek.
Projenin tanıtımı için düzenlenen basın
toplantısında konuşan TOBB Başkanı ve
Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu projeyle, Avrupa Birliği, Oda
ve Borsalarımıza 5 milyon Euro hibe kaynak
daha sağlamış olacak. Bu proje aynı zamanda, son yıllarda soğumaya yüz tutmuş,
AB-Türkiye ilişkisini, yeniden canlandırmaya
yönelik bir girişimdir” ifadesini kullandı.
Toplantıya, TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanı Christoph Leitl,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan
Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin katıldı.
Toplantıda ayrıca, Oda ve Borsa başkanları
ile Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan,
Rusya Federasyonu, Karadağ, Kosova, Bela-
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rus, Gürcistan Odalar Birliklerinin Başkanları
ve temsilcileri hazır bulundu.
“Oda ve Borsalar hizmet
anlamında çok etkili”
TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan
Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında,
Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının iş dünyasına hizmet anlamında çok
etkili kurumları olduğunu söyledi.
Oda ve Borsaların ana görevinin, şirketler kesiminin, müteşebbislerin, iş ve yatırım
ortamını kolaylaştırmak olduğunu ifade
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Devamlı
değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, şirketlere kılavuzluk yapmaktır. Oda ve
Borsalar aynı zamanda, üyelerinin menfaatlerini yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde
temsil etmekle görevlidir. Bir diğer görevimiz de yerel kalkınma faaliyetlerine, güçlü
bir kanat önderi olarak, katkı sağlamak ve
hatta çoğu zaman liderlik yapmaktır. Kısaca,
Oda ve Borsalar, iş dünyasına dönük görevleri yanında, yerel kalkınma gibi, birçok
sosyal alanda da faaliyet göstermektedir”
diye konuştu.
Oda ve Borsa camiası olarak, üyelerine

daha iyi hizmet etmek, üyelerini daha etkili
temsil etmek ve bulundukları çevreye daha
duyarlı olmak zorunda olduklarından söz
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm bu
önemli görevleri yerine getirebilmenin,
hizmet kapasitesi ile doğrudan bağlantılı
olduğunu belirtti.
TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan
Vekili Hisarcıklıoğlu, hizmet yelpazesini
geliştirmek, hizmet standardımızı sürekli iyileştirmek ve üyelerimize daha yakın
olmak zorunda olduklarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Bunları yapabildiğimiz
sürece, Oda-Borsa sistemini geliştirir, Oda
ve Borsalarımızın marka değerini daha da
yukarı çıkarmış oluruz. İşte biz, 2001’den
bu yana bu vizyonla çalışıyoruz. Türkiye’de
Oda ve Borsalarımızı, işletmeler için hizmet
merkezi haline getiriyoruz. Bu süreçte Avrupa Birliği bize, Oda ve Borsalarımıza yaklaşık
11.5 milyon Euro hibe destek sağlamıştı.
Eurochambres da kendi bilgi ve deneyimi yanında, AB üyesi ülkelerden önde gelen Oda sistemlerinin deneyimini, ülkemize
taşımamıza yardım etmişti. Ben iş dünyamız
adına Avrupa Birliğine ve Başkan Vekili olmaktan gurur duyduğum Eurochambres’a

teşekkür ediyorum. 2001’de Oda Geliştirme
Projeleriyle bu sürece başlamıştık. Daha
sonra, Türkiye-AB Oda Forumu ve şimdi de
Türkiye-AB İş Diyaloğu” adıyla uyguladığımız projelerle, Oda ve Borsalarımıza destek
olmaya devam ediyoruz."
“Türkiye’nin AB üyelik
sürecine de katkı veriyoruz”
"Bu projelerle, Oda ve Borsalarımızın
hizmet kapasitelerine destek sağlamak yanında, Türkiye’nin AB üyelik sürecine de
katkı veriyoruz. İş dünyasının birbirini daha
yakından tanımasını sağlıyoruz. Türkiye ile
AB arasındaki diyalog platformlarına Oda
ve Borsalarımızı dahil ediyoruz. Türkiye ile
AB arasındaki en etkili ve giderek daha da
güçlenen diyalog platformu, Oda ve Borsalarımızın liderliğinde, iş dünyası tarafından
yürütülmektedir. Daha çok diyaloğa ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. O nedenle, bu
projemizi, Türkiye-AB bütünleşmesinin gerçek aktörlerini yakınlaştıracak çok önemli
bir adım olarak görüyoruz.” Proje hakkında
bilgi veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi kapsamında, Türkiye’den ve AB üyesi
ülkelerden Oda ve Borsalar arasında yaklaşık 20 eşleştirme olacağını bildirdi. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk ve AB üyesi ülke
Odaları, bir araya gelip, birlikte çalışacaklarını, birlikte proje üreteceklerini belirtirken,
“Yani Türk ve AB Odaları, birbirlerine ortak

olacak. Kadın ve genç girişimciliğini geliştirme, çevre, ürün geliştirme, gümrük
birliği gibi bir dizi işbirliği alanı sözkonusu.
Bu kapsamda, Eylül 2018 ile Haziran 2020
arasında, 100’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmeyi planladık. Türk Oda ve Borsaları,
AB’deki partnerleriyle birlikte, bu alanlarda,
ortak projeler geliştirecek ve uygulayacak”
ifadesini kullandı.
“Girişimcilerin Avrupa’ya
açılmasına imkan verecek”
Tüm bunların, il ve ilçelerde yerel kalkınmaya da ivme katacağını kaydeden
TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Yereldeki
girişimcilerin, Avrupa’ya açılmasına imkan verecek. Neticede Türkiye kazanacak,

Avrupa kazanacak, birlikte çalışıp birlikte
kazanmış olacağız. İş dünyası olarak başlattığımız, bu, win-win, yani kazan-kazan
sürecinin, ülkeler bazında da yansıması
olacağına inanıyoruz. Bu projenin, ülkemiz
iş dünyasına, Oda ve Borsa camiamızın hizmet kapasitesine ve Türkiye-AB diyaloguna
katkı sağlamasını diliyorum.”
Konuşmaların ardından TOBB ve Eurochambres arasında konuya ilişkin mutabakat
zaptı imzalandı. Eurochambres Başkanı Christoph Leitl de konuşmasında TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’na çalışmalarından ve çabalarından dolayı teşekkür etti. Şirketlerin sorunlarını bildiğini ifade eden Leitl, şirketlerin
her zaman farklı fazlardan geçtiğine işaret
ederek, “Müteşebbis olmak kritik durumlarda doğru adımlar atmaktan geçer” dedi.
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