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TOBB ULUSAL

İstanbul'un yüksek katma değer üreten vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmesi 
amacıyla organize edilen İstanbul Workshop'un açılış oturumunda konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, turizmi ülkenin altın sektörü olarak gördüklerini söyledi.

“Turizmi, ülkenin altın 
sektörü olarak görüyoruz”

İ
stanbul Workshop, Kültür ve Turizm Bakanlığı des-

tekleriyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

öncülüğünde, İTO, TÜROFED, TÜRSAB, THY,  İSTTA 

ve FVW işbirliği ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’n-

da gerçekleştirildi. 

Açılış oturumunda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 

Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜ-

ROFED) ve Türkiye Turizm Sektör Meclisi Başkanı Osman 

Ayık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı 

Firuz Bağlıkaya, İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) Başkanı 

Halil Korkmaz ve Alman medya kuruluşu FVW'nin baş 

editörü Klaus Hildebrandt katılımcılara hitap etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında 

organizasyonun önemi üzerinde dururken, destek ve-

ren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. İstanbul’un dünya 

tarihinin en kadim şehirlerinden birisi olduğunu kay-

deden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İstanbul, üç büyük 

imparatorluğa başkentlik yapmış ve iki kıtaya yayılmış 

dünyadaki tek şehirdir. İstanbul’da Mısır, Roma, Atina, 

Kudüs, Truva, Babil ve Efes’in izlerini, imzalarını görür-

sünüz. İstanbul tüm medeniyetlerden izler barındıran, 

gerçek bir dünya şehridir” dedi.

TOBB’un, Türkiye’de tüm şirketlerin üye olduğu, en 

büyük meslek örgütü olduğundan bahseden TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, her sektörden, hem yerli hem de 

yabancı her firmanın üyeleri olduğunu söyledi. Ülkede 

kurulu ve faaliyet gösteren her şirketi, ülkelerinin bir 

varlığı olarak kabul ettiklerini ve desteklediklerini anlatan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geniş bir networke sahip 

olduklarını dile getirdi. 

“Almanya ile çok derin iktisadi ilişkilerimiz var”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Atlantik 

ile Pasifik arasında tüm iş örgütlerinin içinde ve yöne-

timindeyiz. En büyük ticaret partnerimiz olan Almanya 

ve Alman iş dünyasıyla, çok derin iktisadi ilişkilerimiz 

var. Almanya’nın en büyük iş örgütü Alman Ticaret ve 

Sanayi Odaları Birliği (DIHK) ile birlikte, Alman-Türk 

Ticaret ve Sanayi Odası’nı kurduk. Burada Almanya ve 

Türkiye’nin önde gelen turizm firmaları bulunuyor. Ülke-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

turizm sektörünün 

Türkiye için dünya 

çapında bir başarı 

öyküsü olduğunu 

belirtti.
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mizde faaliyet gösteren Alman firmalarına 

yardımcı oluyor, onların hakkını, hukukunu 

savunuyoruz. Türkiye turizminin gelişmesi 

için büyük bir gayret içindeyiz. Sektörün 

sorunlarına çözümler üretmek için Türkiye 

Turizm Meclisi’ni kurduk. Turizm Mecli-

simiz’de Türkiye’nin en büyük turizm şir-

ketlerinin yanısıra, Turizm Bakanlığımız ve 

ilgili diğer kamu kurumlarımız yer alıyor. 

Tüm taraflar, aynı masa etrafında düzenli 

olarak bir araya geliyor. Sektörde yaşanan 

sıkıntıları ele alıyor, çözümler geliştirip 

kamu idaresine sunuyorlar.

Sektör Meclisimizin Başkanlığını, aynı 

zamanda TÜROFED Başkanı olan Sayın 

Osman Ayık üstlenmiş durumda. Turizm 

Sektör Meclisimiz, turizmde kdv oranlarının 

düşürülmesi, acentalara destek sağlanması, 

otellerin kredi garanti fonu kapsamına alın-

ması gibi, pek çok önemli icraatın gerçek-

leşmesini sağlamıştır. Bunun dışında, her 

şehirde kurulu ticaret odalarımız kanalıyla 

da her zaman turizm sektörünün yanında 

olduk ve destekledik. En son Moskova’da-

ki Türkiye Festivali’nin organizasyonunu 

üstlendik. Şimdi de burada sizlerle birlikte, 

Almanya’daki yurt dışı seyahat pazarında, 

Türkiye’nin payını nasıl artırırız, onu tartış-

mak için bir araya geldik. Birliğimizin, Türk 

turizmine katkısı önümüzdeki, dönemde 

de aratarak devam edecektir.”

 

“Tarihi varlıkları koruma 

konusunda ayırım yapmıyoruz”

Turizm sektörünün Türkiye için dünya 

çapında bir başarı öyküsü olduğunu kay-

deden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tür-

kiye’nin sadece deniz, güneş ve kumdan 

ibaret olmadığının altını çizdi. “Tarih ve kül-

tür burada. İlk uygarlıkların pek çoğu bu 

topraklarda doğmuş” diyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, ilk paranın basıldığını, ticaret, 

bankacılık ve borsanın ilk bu topraklarda 

ortaya çıktığını, antik uygarlıkların burada 

bulunduğunu hatırlattı. TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, “Roma, Bizans burada. Selçuklu, 

Osmanlı burada. Bu kadar birbirine benze-

mez, ama bu kadar çok kültürü barındıran, 

başka bir ülke daha var mı dünyada? Tüm 

bu nedenlerle, Türkiye'deki tarihi varlıkları 

koruma konusunda hiçbir ayırım yapmı-

yoruz. Hangi dönemden, medeniyetten, 

kültürden, inançtan gelmiş olursa olsun, 

ne varsa hepsini insanlığın bize emane-

ti sayıyoruz. Hepsine aynı biçimde sahip 

çıkmaya ve ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. 

20 sene önce Türkiye'de, UNESCO dünya 

mirası listesine giren alan sayısı sadece yedi 

idi. Bugün bu sayısı 17’ye ulaştı.

Gururla ifade etmek isterim ki bunlar-

dan biri olan 4.5 asırlık Edirne Selimiye Cami 

ve Külliyesi’nin, tüm bakım ve restorasyo-

nunu da TOBB olarak biz üstlendik. Bunlar 

dışında ayrıca, geçici aday listede, 78 adet, 

doğal ve kültürel değerimiz daha bulunu-

yor. İşte tüm bu evrensel değerlerimizin, 

dünyaya tanıtılması için elimizdeki en bü-

yük fırsat turizmdir” diye konuştu.

 

“Alman turist ile zirve 

yapılan yılın gerisindeyiz”

Almanya’nın, Türkiye turizmi için her 

zaman önemli olduğunu ve ilk üç ülke 

içinde yer aldığını belirten TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, son birkaç senedir, 

ülkeye gelen yabancı turist sayısı içinde 

Almanya’nın payının, yüzde 16’dan yüzde 

10’a gerilediğinden yakındı. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “2015 yılındaki 5.6 milyon 

Alman turist ile zirve yaptığımız yılın hala 

gerisindeyiz. Geçen sene Alman turist sayısı 

3.6 milyondu. Bu yılın ilk yarısı itibariyle, ge-

çen yıla göre yüzde 22’lik artış olmasıysa se-

vindiricidir. İşte şimdi, bu trendi nasıl korur 

ve daha da artırabiliriz konusunu, burada, 

işin asıl uzmanı olan sizler konuşacak ve 

değerlendireceksiniz” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa’da 

her ülkeyi gördüğünü ve pek çok tesiste 

konakladığına işaret ederek, Türkiye’deki 

otellerin kalitesinin, güzelliğinin ve bu-

ralarda çalışanların hizmet kapasitesinin, 

başka hiçbir ülkede bulunmadığını da 

sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir 

Alpaslan ise "Almanya bizim için son derece 

önemlidir. Gerek ekonomimizin diğer sek-

törleri itibarıyla ama başta turizm için son 

derece önemli" İfadesini kullandı. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise İstanbul'u 

tarihin ve medeniyetlerin emaneti olarak 

gördüklerini belirtti.

FVW Başeditörü Klaus Hildebrandt de 

İstanbul'un büyük potansiyel barındıran bir 

şehir olduğuna dikkat çekti.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da 

Türk-Alman ilişkilerini layık olduğu seviye-

de tutma noktasında, turizmin önemli rol 

oynadığını belirtti.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hepinizin malumu, sıkıntılı bir dönemdeyiz. Tüm bunlara 
rağmen, iş hayatında hem ayakta kalacaksın, hem de böyle dereceye gireceksin. Bu herkesin 
harcı değil. Bu nedenle tüm bu müteşebbis dostlarımın hepsiyle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi.

“Müteşebbis dostlarımla
 ayrı ayrı iftihar ediyorum”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi 

Odası tarafından düzenlenen ekonominin ge-

leceğinin tartışıldığı ve başarılı işadamlarının ödüllen-

dirildiği istişare toplantısına katıldı. Girişimcilerle iftihar 

ettiğini söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yatırım 

yapan, istihdam sağlayan insanların Türkiye’nin zengin-

leşmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Artvin’i Evliya Çelebi’nin 

sözleri ile de tanımladı. Evliya Çelebi’nin “Artvin’e gittim, 

dünya güzeli yeşillik, kahve ikram ettiler; fincanı koyacak 

düz yer bulamadım” şeklindeki sözlerini hatırlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Artvin’de bulunmaktan duyduğu 

mutluluğu dile getirdi.

Artvin ekonomisine değer katan işadamlarına, faz-

lasıyla hak ettikleri ödüllerini takdim etmek için toplan-

dıklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ben 

kendilerini şimdiden tebrik ediyorum. Zira, hepinizin 

malumu, sıkıntılı bir dönemdeyiz. Tüm bunlara rağmen, iş 

hayatında hem ayakta kalacaksın, hem de böyle dereceye 

gireceksin. Bu herkesin harcı değil. Bu nedenle tüm bu 

müteşebbis dostlarımın hepsiyle ayrı ayrı iftihar ediyo-

rum. Allah sizlerin çalışmasından, gayretinden, Artvin’e 

kattığınız değerden razı olsun” dedi.

Vali Ömer Doğanay’a tebrik

Artvin Valisi’nin bu seneki şehir ödülleri 2018 kapsa-

mında, Türkiye’nin en başarılı valisi seçildiğini hatırlatarak 

Vali Ömer Doğanay’ı tebrik eden TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Şavşat ilçesinin de 'Yılın İlçesi' ödülüne layık 

görülmesinden dolayı kutladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu başarılı çalışmalara 

imza atan Belediye Başkanı ile eski ve yeni Oda başkan-

larına da teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biliyorsunuz, beş ay 

önce Oda seçimlerimiz yapıldı. Sizlerin tercihi ve oylarıyla 

Seçkin Kurt kardeşimiz, Oda Başkanı seçildi. Ayrıca Oda 

Meclisimizin yüzde 80’i değişti. İki hanım kardeşimiz 

de Meclis’e girdi. Sayın Birsen Gültekin, aynı zamanda 

yönetime seçildi. Sayın Keziban Küçük ise Meclis Başkan 

Yardımcısı oldu. Ben kendilerini özellikle tebrik ediyor, ba-

şarılar diliyorum. Oda camiası olarak esasında bir bayrak 

yarışı yapıyoruz. Zira bu makamların bizlere emanet oldu-

ğunu, kalıcı olanın bizler değil, hizmetlerimiz olduğunu 

biliyoruz. Önceki Oda Başkanımız Sayın Kurtul Özel güzel 

işlere imza attı ve bayrağı teslim aldığından daha ileriye 

taşıyarak teslim etti. Kendisine, camiamıza ve Artvin’e 

hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi görev 

ve sorumluluk Seçkin Kurt kardeşimde. Onun da Art-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

teşvik ve 

desteklerin artık 

daha önemli hale 

geldiğini söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi 

Odası (TSO) Yönetim Kurulu Baş-

kanı Seçkin Kurt’u makamında zi-

yaret etti. Odanın Yönetim Kurulu 

ve Meclis üyeleri ile sohbet eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Artvin 

iş dünyasının temsilcileri ile karşı-

lıklı görüş alışverişinde bulundu.

Artvin TSO’ya 

ziyaret 

vin’in gelişmesi ve zenginleşmesi için elini 

taşın altına koyup, büyük emek vereceğine 

inanıyorum. Kendisiyle Ankara’da da birlikte 

çalışma kararı aldık. Seçkin Başkan, TOBB’un 

iş yükü en ağır birimlerinden, Mevzuat Ko-

misyonu’nda görev aldı” diye konuştu.

 

“El ele verme zamanı”

Artık seçimlerin geride kaldığını, el ele 

verip, Artvin ve ülkemize yeni hizmetlerde 

bulunma zamanının geldiğini ifade eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 

“Ben Artvin’in geleceğinin parlak olduğuna 

inanıyorum. İşte yıllardır hayali kurulan, 

Cankurtaran Tüneli açıldı. Rize-Artvin-Ar-

dahan karayolunda, Türkiye’nin en uzun 

ikinci çift tüplü tüneli oldu. Cankurtaran 

Tüneli ile Artvin, bir lojistik geçiş merkezi 

olacak ve turizmin de gelişmesini sağla-

yacak. Rize-Artvin Havalimanı açılıyor. Öte 

yandan biz de TOBB olarak Sarp Sınır Ka-

pısı'nı modernize ediyoruz. Çalışmalarımız 

bitmek üzere. İnşallah kullanım kapasitesini 

iki katına çıkarmış olacağız.”

TOBB olarak geçtiğimiz hafta yeni bir 

adım daha attıklarından söz eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizlerden gelen 

talep üzerine, TOBB Nefes Kredisi’nde yeni 

bir faz başlattık. 81 ildeki tüm Oda ve Bor-

salarla, elimizdeki tüm kaynakları bir araya 

getirdik. Yıllık yüzde 22 faiz, azami 200 bin 

lira olmak üzere altı ayı ödemesiz 18 ay 

vadeli kredi için de KGF kefaleti olacak. 

Yani teminat bulma işini de kolaylaştır-

dık. Bir diğer önemli sıkıntımız, istihdam 

maliyetleri. Bu konuda da hükümetimizle 

İstihdam Seferberliği başlatmıştık, hala 

devam ettiriyoruz” dedi.

“Teşvik ve destekler artık 

daha önemli hale geldi”

Ekonomideki sıkıntılara da dikkat çe-

ken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu teşvik 

ve desteklerin artık daha önemli hale 

geldiğini bildirdi.

Döviz, faiz ve enflasyonun, üçünün bir-

den yükseldiğini dile getiren TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Piyasada bir yavaşlama var. 

Basından izliyorsunuzdur. Siyasetçiler ve 

iktisatçılar epeydir bu nedeni tartışıyor. Kimi 

yurt içi kaynaklı diyor, kimi yurt dışı kaynaklı. 

Bu tartışmalara dahil olmak bizim işimiz 

değil. Biz işin teorisiyle değil işin pratiğiyle 

uğraşırız. Somut hareket etmeyi severiz. O 

yüzden son bir aydır hükümetimizle, eko-

nomi yönetimiyle sürekli istişare içindeyiz. 

Devamlı sizlerle temasta olduğumuzdan, 

sizleri yerinde ziyaret edip görüştüğümüz-

den, sizden gelen sıkıntı ve önerileri de 

doğrudan kendilerine iletiyoruz. Biz ilete-

ceğiz. Onlar da uygun gördükleri kararları 

alıp, uygulayacaklar” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm bu sü-

reçte millet olarak birlik ve beraberlik içinde 

olmak gerektiğinin altını çizerek, “Birbirimizi 

ötekileştirmeyelim. Bakın sadece son 25 

senede, iç ve dış kaynaklı onlarca kriz ve çal-

kantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik, 

yola devam ettik. İnşallah yine hep birlikte 

el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere geti-

receğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri 

arasına gireceğiz. Allah sizlerden razı olsun, 

başarılarınız daim olsun” ifadesini kullandı.
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 104. Dönem Kaymakamlık 

Kursu TOBB Bilgilendirme Toplantısı’na katılarak 

önerilerde bulundu.

“Türkiye’nin dört bir tarafında devleti temsil edecek-

siniz” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çok önemli bir 

misyonunuz var. Kaymakam demek devletin temsilcisi 

demek. Devlet ve vatandaş, devlet ve özel sektör arasın-

daki köprü de sizler olacaksınız. İnsanı tanıma namına 

çok önemli tecrübeleriniz olacak. İnşallah devletin en 

tepelerine kadar çıkacaksınız” dedi.

"İlçenizi çok iyi tanımalısınız"

Hedef koymanın ve hayal kurmanın önemine dikkat 

çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İnsanın da en özgür 

olduğu yer hayal kurmak. Bir hedef seçip o hedefe doğ-

ru gitmek çok önemli. Bu hem sizin kişisel gelişiminiz 

hem ülkenizin gelişimi için çok önemli. Konfüçyüs’un 

çok güzel bir sözü var “Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, 

yıldızlara tırmanmayı hedefleyin. Ancak ağaca öyle 

çıkabilirsiniz” diyor. Bu vatanın sizlere ihtiyacı var. 18 

Ekim’de Allah’ın izniyle kuranız çekilecek, bölgeleriniz 

belli olacak” şeklinde konuştu. 

Katılımcılara önerilerde bulunan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “İlçenizi çok iyi tanımalı-

sınız. İnsanını, karakterini, tarihini, geçmişini ve huyunu 

TOBB ULUSAL

Kaymakam adaylarına önerilerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Özel sektöre 
sürekli destek olmalısınız. Odalar ve Borsalar, bu ülkenin çimentosudur. Üyelerimiz bu ülkenin 
sermayesi. Oda ve Borsalarımızla muhakkak yakın çalışmanız lazım” diye konuştu.

“Oda ve Borsalarımızla 
yakın çalışılması lazım”

TOBB Başkanı 

M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu 

“Biz Ankara’da 

kamu ve özel 

sektör devamlı 

diyalog ve istişare 

içindeyiz” dedi. 
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M alazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt’te 

gerçekleştirilen "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma 

Programı"na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı bazı 

Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları da katıldı.

Törene katılım sağlayan heyet ilk olarak Muş Ticaret ve Sanayi 

Odası Hizmet Binası’nda bir araya geldi ve sonrasında tören alanına 

topluca hareket etti. 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Düzce 

milletvekili  ve eski Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır 

ile Diyarbakır milletvekili ve Diyarbakır Ticaret Borsası’nın eski 

Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Bal,  TOBB Heyeti’ni ziyaret etti.

Törende, TOBB Başkanı’nı temsilen TOBB Yönetim Kurulu 

üyeleri Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin 

Yeşil ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun yanı sıra Muş Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç, Muş TSO Meclis Başkanı Talip 

Devrim, Bitlis TSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tezcan, Erciş TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Yağar, Bingöl TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Mahmut Ayas, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Nayif Süer, Van TSO Yönetim Kurulu üyesi Şefik Eren, Diyarbakır 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boylu ve Muş TSO Genel 

Sekreteri Hanifi Aydar da yer aldılar. 

Oda ve Borsa Başkanları Malazgirt Zaferi Programı’na katıldı

iyi öğrenmelisiniz. İlçede söz sahibi olmak 

istiyorsanız, ilçedeki kanaat önderleri ile 

yakın diyalog içinde olmanız lazım. Onlar-

la istişareye açık olmalısınız. Akıl akıldan 

üstündür. Akıl da bedava. Şehriniz de ba-

şarılı olmak istiyorsanız kanaat önderleri 

çok önemli. 

Artık yeni bir devlet anlayışı var. Yeni 

devlet anlayışında halkla bir arada olan 

devlet anlayışı var. Başarı için de bu şart. 

Kapınız herkese açık olmalı. 

Özel sektöre sürekli destek olmalısınız. 

Odalar ve Borsalar bu ülkenin çimentosu-

dur. Üyelerimiz bu ülkenin sermayesi. Oda 

ve Borsalarımızla muhakkak yakın çalışma-

nız lazım. Biz Ankara’da kamu ve özel sektör 

devamlı diyalog ve istişare içindeyiz. 

Bunu 1980’li yıllarda keşfettik. Rahmetli 

Özal ile öğrendik. O zamana kadar girişimci 

bir ruhumuz olduğunu bilmiyorduk. Doğal-

gazımız yok. Petrolümüz yok. Tek servetimiz 

var. Allah’ın bize vermiş olduğu girişimci 

ruh. Gittiğiniz yerlerde en kılcal noktalar-

da sizler olacaksınız. Muhakkak girişimci 

dostu olmalısınız. İlçenizi zengin etmek 

istiyorsanız, girişimcilere yakın çalışmak 

zorundasınız. Girişimcilik eşittir zenginlik. 

Başka yolu yok. Başkalarından emir almak 

istemiyorsanız zenginleşmelisiniz.

Her yıl bir milyon kişi istihdam ordusu-

na katılıyor. Bir milyon kişiye nasıl iş verecek-

siniz. İşsizliğin önümüzdeki dönemde sorun 

olmasını istemiyorsak daha fazla girişimci 

lazım. Girişimciliğin özü cesaretten geçer. 

Cesaret vermelisiniz. Devletinin yani sizin 

arkalarında olduğunu hissetsinler bu yeter”. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kayma-

kamlara gittikleri yerlerde muhakkak umut 

aşılamaları gerektiğini, kötümser olmama-

ları gerektiğini söyledi.  

150 yılda bu coğrafyada çeşitli zorluk-

lar yaşadıklarını ama hepsinin üstesinden 

geldiklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, 1980’de Türkiye’nin kişi başına düşen 

gelirinin 1000 dolar, ihracatının 3 milyar 

dolar olduğunu, şu anda kişi başına gelirin 

10 bin dolar, 160-170 milyar dolar ihracat 

yaptığını anlattı.

Türkiye’nin tarım ihracatı yapan nok-

tadan sanayi ihracatı yapan bir noktaya 

geldiğine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Türkiye’nin, İtalya ile Çin arasında 

sanayi devi bir ülke haline geldiğini söyledi. 

Birlik ve beraberliğin önemine değinen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kaymakam-

ların görev yapacakları yerlerde kimseyi 

ötekileştirmemesini istedi.
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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Belediyemiz, Kaymakamımız ve Odamız ele el vermişler. 
Bu güzel festivali hayata geçirmişler. İşte başarının sihirli formülü de bu. Sizler her işinizde, bu 
birlikteliği muhafaza ederseniz, her sıkıntıyı kolayca aşarsınız” diye konuştu.

“Başarının sihirli formülü 
birlikteliği muhafaza etmekte”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 5. Orhangazi Gedelek 

Turşusu Festivali’ne katıldı. Orhangazi Gedelek 

Turşusu’nun coğrafi işaret alındıktan sonraki ilk festival 

olan etkinlikte konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

hem şehrine, hem de kendi değerine, kendi ürünü-

nüze sahip çıkan Orhangazi ilçesinin başarısını övdü. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Günümüzde artık sadece 

üretmek yetmiyor. Bunu marka haline getirip, dünyaya 

açmak lazım. İşte Orhangazi, şimdi bu vizyonla hareket 

ediyor ve çok doğru bir iş yapıyor” dedi.

“Tüm bunlar vizyon işidir”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Ticaret ve 

Sanayi Odası (TSO), Orhangazi Kaymakamlığı, Orhangazi 

Belediyesi ve Gedelek Kalkınma Kooperatifi’nin ortaklı-

ğında organize edilen festival, Gedelek Mahallesi’nde üç 

dakikalık kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş sonrasında 

katılımcılara hitap eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik 

ve beraberlik içinde hareket etmelerinden dolayı ilçe yö-

neticilerini ve halkını kutladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Belediyemiz, Kaymakamımız ve Odamız ele el vermişler. 

Bu güzel festivali hayata geçirmişler. İşte başarının sihirli 

formülü de bu. Sizler her işinizde, bu birlikteliği muhafaza 

ederseniz, her sıkıntıyı kolayca aşarsınız. Orhangazi, zaten 

ismiyle farklı ve özel bir şehir. Şanlı ecdadımızın adını 

taşıyan Orhangazi ile gurur duyuyoruz” dedi.

Nasıl Gemlik zeytini, İnegöl köftesi ile Kemalpaşa 

tatlısı ile öne çıkmışsa, bundan sonra, Orhangazi denince 

de ilk akla Gedelek Turşusu’nun geleceğini söyleyen TOBB 

TOBB Başkanı 

“Hisarcıklıoğlu 

“Şanlı ecdadımızın 

adını taşıyan 

Orhangazi ile 

gurur duyuyoruz” 

dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Orhangazi programı kapsamın-

da Efendioğlu Mermer Tesisleri’ni gezerek inceleme-

lerde bulundu. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

(TSO) eski Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Efendioğ-

lu’nun sahibi olduğu tesislerde; tamamen mermerden 

yapılan binaya ilişkin ve sektörün çalışmaları hakkında 

bilgi alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fabrika çalışan-

larına başarılar dileyerek, üretimin önemini hatırlattı.

G emlik Zeytini Festivali’ne katılan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en iyi 

sofralık zeytinine sahip Gemlik’e markalaşma 

çağrısında bulunarak, “Bunu sadece üretmek 

yetmez. Marka olarak bütün dünyaya satabil-

meliyiz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gemlik Zeytin 

Festivali’ne, kentin girişinden başlayan kor-

tej yürüyüşüne katılarak giriş yaptı. Gemlik 

Belediyesi ve Gemlik Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Özden Çakır ile Gemlik Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa 

Ağdemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen kent 

meydanındaki etkinlikte bir konuşma yapan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gemlik’in zeytin 

konusundaki çalışmalarını övdü. Gemlik’in 

çok doğru bir vizyonla zeytinin coğrafi işareti 

aldığını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, ancak bunun devamında AB nezdinde de 

tescili alması gerektiğini söyledi. 

“Gemlik, Türkiye’nin 

yıldız şehirleri arasında”

Belediye ile Oda ve Borsaların el ele vere-

rek bu festivali gerçekleştirmesinin önemine 

işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ba-

şarının sihirli formülü birliktelik” diye konuştu. 

Gemlik’in Türkiye’nin yıldız şehirleri arasında 

yer aldığını söyleyen TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “13 milyar dolarlık ihracatıyla ilk üçte 

yer alan Gemlik, İstanbul-İzmir otoyolu bitti-

ğinde ayrı bir değer kazanacak” dedi.

Gemlik Ticaret Borsası’nın zeytin üzerine 

bir de lisanslı depoculuk projesi olduğundan 

bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve 

Borsalara Ankara’da her türlü desteği verecek-

lerini sözlerine ekledi.

Efendioğlu 

Mermer’e ziyaret

“Sadece üretmek yetmez, marka 
olarak dünyaya satabilmeliyiz” 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Orhangazi 

TSO’muz sayesinde coğrafi işareti 

de aldınız. Artık, herkes gelip sizden 

ve Odamızdan izin almak zorunda. 

İnşallah coğrafi işaret, Gedelek Tur-

şusu'nun ülke ve dünya çapında 

tanınması ve gelişmesi yönünde 

önünü açacak. Bakın işte tüm bun-

lar vizyon işidir” diye konuştu.

Odanın, üyelerine daha iyi bir 

gelecek sunmak için, daha güçlü 

bir Orhangazi hedefiyle, tüm bu ya-

tırımları yaptığını dile getiren TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Orhanga-

zi’nin gelişmesi ve zenginleşmesi 

için, elini taşın altına koyup çalışan 

Ticaret ve Sanayi Odası’nı, burada 

büyük emeği olan önceki başkan Er-

gün Efendioğlu’nu ve görevi devra-

lan yeni başkan Erol Hatırlı’yı kutladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

şöyle konuştu: “Orhangazi için bü-

yük fırsat da İstanbul-İzmir otoyolu. 

Buraya muhakkak ayrı bir değer ka-

tacak. Ben daha önce söylemiştim. 

Şimdi tekrar edeceğim. Tarihimize 

ve ecdadımıza hürmeten, bu otoyo-

la ‘Orhangazi Otoyolu’ ismi verilmeli. 

Osman Gazi Köprüsü’nün devamın-

da, Orhangazi Otoyolu’nu görmek 

istiyoruz. Festivalimiz, Orhangazi’ye 

hayırlı olsun, bol kazanç getirsin.”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu konuşmaların ardından tek 

tek stantları gezerek katılımcılar-

dan bilgi aldı. Daha sonra katılım-

larından dolayı protokole katılım 

plaketi ve turşu sepeti hediyesi 

takdim edildi.
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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İznik'in ekonomisini sadece tarıma dayalı 
olmaktan çıkarıp, turizme de dayalı hale getirmeliyiz. Burayı, uluslararası barışa katkı 
sağlayacak, bir inanç turizm merkezi olarak öne çıkarmalıyız” diye konuştu.

“İznik ekonomisini tarıma 
dayalı olmaktan çıkarmalıyız”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-

nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu İznik’e Değer Katan-

lar Ödül Töreni’ne katıldı. Sıkıntılı bir döneme 

rağmen, dereceye girerek ödül almanın kolay bir iş 

olmadığını söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Mü-

teşebbis dostlarımın hepsiyle ayrı ayrı iftihar ediyorum” 

diye konuştu.

İznik’teki ödül töreni, İznik Ticaret ve Sanayi Odası 

(TSO) Yönetim Kuru Başkanı Mahmut Dede’nin ev sa-

hipliğinde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da 

katılımıyla DSİ Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-

mada, “İznik ekonomisine değer katan arkadaşlarımıza 

teşekkür ediyorum. Onlara fazlasıyla hak ettikleri, ödül-

lerini takdim edeceğiz. Ben kendilerini şimdiden tebrik 

ediyorum” ifadesini kullandı.

Sema Sargın Hatipoğlu’nun, İznik TSO Meclis Başkan 

Yardımcısı olmasından dolayı tebriklerini ileten Hisar-

cıklıoğlu, Oda camiasında esasında bir bayrak yarışı ol-

duğunu vurguladı. Bu makamların kendilerine emanet 

olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Kalıcı 

olanın bizler değil, hizmetlerimiz olduğunu biliyoruz. 

Mahmut Dede Başkanımız da İznik’in gelişmesi ve zen-

ginleşmesi için, bu vizyonla çalışıyor, emek veriyor. Kendi-

siyle Ankara’da da birlikte çalışıyoruz. TOBB’un en önemli 

komisyonlarından Vergi Komisyonumuzda görev aldı 

ve Komisyon sözcüsü oldu. Yani artık İznik, Ankara’da da 

temsil ediliyor, sesini duyuruyor” dedi.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“İznik çinisi 

standartlarımızı 

kalitemizi 

tekrar dünyaya 

sunmamız lazım” 

dedi.
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“Üç ayrı imparatorluk 

dönemi burada iz bırakmış”

İznik’in, tarihiyle, kültürüyle sıra dışı bir 

yer olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, ilçenin maneviyatına da işaret 

etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu değerlen-

dirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Orhan 

Gazi'nin İznik'i fethiyle, kiliseden camiye dö-

nüştürülen İznik Ayasofya Camisi benzersiz 

bir yer. Üç ayrı imparatorluk dönemi burada 

iz bırakmış. Diğer adıyla, Orhan Cami, hem 

tarihteki önemi, hem de manevi atmosfe-

ri nedeniyle, dünyanın dört bir yanından 

yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 

Burayı, uluslararası barışa katkı sağlayacak, 

bir inanç turizm merkezi olarak öne çıkar-

malıyız. İznik'in ekonomisini sadece tarıma 

dayalı olmaktan çıkarıp, turizme de dayalı 

hale getirmeliyiz. Yine burada yapılan çini 

işçiliği, başka hiçbir yerde yapılamıyor. Bu 

aslında müthiş bir şey. Yeşil Türbe restoras-

yonunu, TOBB olarak biz üstlendik. Ama İz-

nik'in çinileri olmadan yapamadık. Üzülerek 

söylüyorum, hala Osmanlı zamanındaki çini 

kalitesini yakalayamadık. Bizim İznik ve tari-

he karşı, ecdada karşı bir borcumuz ve so-

rumluluğu var. İznik çinisi standartlarımızı, 

kalitemizi tekrar dünyaya sunmamız lazım.” 

Esas konularının ekonomi ve ticaret 

olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, bir süredir ekonomide bir çalkantı 

yaşandığına işaret etti. 

“Piyasada bir yavaşlama var”

Döviz, faiz ve enflasyonun aynı anda 

yükseldiğini belirten TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Piyasada bir yavaşlama var. Biz de 

önce, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa baş-

kanlarımla bayramda Ankara’da toplandık. 

İlk elden sizlerin nabzını tuttuk, sıkıntılarımızı 

tek tek topladık. Sonra tüm bunları, hükü-

metimize ilettik, önlem talep ettik. Neticede 

onlar, halktan icraat için oy almış, seçilmiş 

yöneticilerimiz. Biz ileteceğiz. Onlar, uygun 

gördükleri kararları alıp, uygulayacak. Ar-

kasından, 14 Ağustos’ta TOBB ve TÜSİAD 

birlikte açıklama yaptık. Beş maddelik öneri-

mizi hem kamuoyuyla hem hükümetimizle 

paylaştık. Sonrasında TOBB olarak, geçtiği-

miz hafta yeni bir adım daha attık. Sizlerden 

gelen talep üzerine, KOBİ destek kredisini 

başlattık. 81 ildeki tüm Oda ve Borsalarla 

TOBB olarak, elimizdeki tüm kaynakları bir 

araya getirdik. Yıllık yüzde 22 faiz ile azami 

200 bin lira, altı ay ödemesiz 18 ay vadeyle 

kredi imkanı sunduk. Kredinin yüzde 85’i 

için de KGF kefaleti sağladık.Yani teminat 

bulma işini de kolaylaştırdık. İki gün önce, 

Avrupa Komisyonu ve Avrupa’nın en büyük 

iş örgütü, benim de Başkan Yardımcısı oldu-

ğum Eurochambers’la yeni bir projeyi hayata 

geçirdik. 5 milyon Euro hibe kaynak alıp 

ülkemize getirdik. Bunu Odalarımız kullana-

cak. Avrupa Odaları ile ortaklık kurup, yerel 

kalkınmaya, yani doğrudan sizlere yönelik 

projeler üretecekler” dedi.

 

“Gün ümitsizliğe kapılma 

günü değil, mücadele günüdür”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mücadele-

yi sürdürmek gerektiğinin altını çizerken,u-

mudu asla kaybetmeyeceklerini dile getirdi. 

Umut kaybettiğimiz zaman, geleceğin de 

kaybedileceğini ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, "Gün karamsarlığa, ümitsizli-

ğe kapılma günü değil, mücadele günüdür. 

Ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma 

zamanıdır. Bakın son 25 senede, onlarca kriz 

ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden 

geldik, yola devam ettik. İnşallah yine hep 

birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere 

getireceğiz" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve bera-

berindeki heyet Ödül Töreni’nin ardından 

İznik Antik Roma Tiyatrosu, İznik Ayasofya 

(Orhan) Camii, İznik Müzesi ve Abdulvahap 

Tepesi'ni gezerek incelemelerde bulundu.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  “Dünyada artık sadece ülkeler veya şirketler marka değil. 
Şehirler de marka oluyor. Eskiden rekabet, sadece ülkeler arasındaydı. Şehirler birbirinin rakibi 
olmuş durumda. Bu yarışta kendini gösterenler, yarının yıldız şehirleri olacak” diye konuştu.

“Şehirlerimizi marka yapıp
cazibesini artırmalıyız”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya Battalgazi Kon-

ferans Salonu’nda “Yerel Yönetimlerin Ekonomik 

Kalkınmadaki Rolü” başlıklı bir konferans verdi.

Malatya’nın isminin eski dilde bal anlamına geldiğini 

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 

“İşte Malatya, aynı bal gibi, nimeti bol bir şehir. Battal Ga-

zi’yi, İsmet Paşa’yı, Hamido’yu, Turgut Özal'ı bağrından 

çıkardı. Bugün de Sayın Bülent Tüfenkci gibi çok değerli 

bir siyasetçi ve devlet adamını ülkemize kazandırdı. 

Kendisinin liderliğinde, ülkemizdeki iş ve yatırım orta-

mını iyileştiren, pek çok tarihi adım attık. Türk iş dünyası 

olarak, kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Malatya, 

böyle bir siyasetçi ve Bakanı ülkemize kazandırdığı için, 

ne kadar iftihar duysa azdır.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “1950'de dünyada, 

nüfusu 1 milyonun üzerinde olan şehir sayısı sadece 

77 idi. Şimdilerde bu rakam 436'ya ulaşmış durumda. 

1950’de şehirlerde toplam 180 milyon insan yaşıyordu. 

Bugün 1.4 milyar insan yaşıyor. Sadece büyük şehirlerin 

ekonomik hacmi, şimdiden dünya ekonomisinin yarısı. 

10 yıl sonra, yüzde 60’ı geçecek. Dünyada artık sadece 

ülkeler veya şirketler marka değil. Şehirler de marka 

oluyor. Eskiden rekabet, sadece ülkeler arasındaydı. Bu-

gün şehirler birbirinin rakibi olmuş durumda. Bu yarışta 

kendini gösterenler, yarının yıldız şehirleri olacak. Çünkü 

büyüyen orta sınıf, şehirlerde toplanıyor. 

Ve her sene, dünyada orta sınıfa, tam iki Türkiye 

nüfusu kadar insan ekleniyor. Bakın çok ilginçtir, ge-

çenlerde yabancı bir yayında gördüm. Rekabette öne 

çıkmak isteyen yabancı bir şehir, dünyanın en hızlı 

internet alt yapısını kuruyor. Böylece ileri teknoloji şir-

ketlerini şehrine çekiyor, şehir hızla zenginleşiyor. İşte 

biz de şehirlerimizin cazibesini artırmalıyız. Bunun için 

şehirlerimizin markalaşmasına, çevre duyarlılıklarının 

artmasına ve “akıllı şehir” olmalarına ihtiyaç var” dedi.

 Dünyadaki gelişmeleri gündeme alıp, tartışıp, fikir 

üretmek gerektiğinin altını çizen TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, sadece merkezden yöneterek şehirleri öne 

çıkarabilmenin mümkün olmadığını söyledi. Bugün 

yerel aktörler dendiği zaman, sadece belediyelerin akla 

gelmesinin doğru olmadığını vurgulayan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Yerel aktörler demek, hü-

kümetin yereldeki temsilcileri, yerel yönetimler, Odalar, 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Şehirlerimizin 

markalaşmasına 

çevre 

duyarlılıklarının 

artmasına ve ‘akıllı 

şehir’ olmalarına 

ihtiyaç var” dedi.

TOBB ULUSAL
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya 

Battalgazi Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam 

Merkezi Hizmet Binası ve Engelsiz Hayaller 

Resim Sergisi’nin açılış törenine katıldı.

Törene TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 

yanı sıra Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bü-

lent Tüfenkci ile Tarım ve Hayvancılık eski 

Bakanı Kudbettin Arzu, TESK Başkanı Bende-

vi Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Öznur 

Çalık, milletvekilleri ve çok sayıda davetli 

katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve bera-

berindekiler daha sonra Yaşam Merkezi’ni 

gezerek, yetkililerden bilgi aldılar.

Hisarcıklıoğlu’na 

hemşerilik beratı

Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

Borsalar ve STK’lardır. Yereldeki kalkınma 

anlayışını, bu yerel aktörler, hep birlikte 

belirlemelidir. Dünyadaki büyük şehirler 

böyle yapıyorlar. Londra Belediye Başka-

nı Sadık Han göreve gelir gelmez Akıllı 

Londra Kurulu diye bir kurul kurmuş. 

Şehre teknolojik çözümleri getirmek 

için, şehirdeki akademisyenler dahil tüm 

aktörleri kurulun üyesi yapmış. Şehir-

deki aklı bir araya getirmiş. Ortak aklı 

harekete geçirmiş.”

 

“Firmalarımız, güçlerini 

paylaşarak, birlikte büyümeli”

 Kümelenme kavramı üzerinde du-

ran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kü-

melenmeyi sağlamak, yani bir araya 

gelmek, ticareti artırmak için çok önem-

li. Firmalarımız, güçlerini paylaşarak, 

birlikte büyümeli. Dünya böyle çalışıyor. 

İtalya’nın en büyük kumaş üreticileri, 

sadece iki şehirde üretim yapıyor. 

İngiltere’deki mezatçılar, Londra’da 

bir araya gelmişler. Firmaların belirli bir 

coğrafyada bir araya gelmeleri bilgi pay-

laşmaları, işbirliği yapmaları, hatta ortak-

lık kurmaları, onların girdi maliyetlerinin 

düşmesine ve inovasyon yapmalarına 

zemin hazırlıyor” dedi.

Diğer önemli bir gündemin de yerel 

ürünlerin markalaştırılması olduğunu 

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

İtalya’daki Parmesan örneğini vererek 

“Sadece Parmesan peynirinden 1.5 mil-

yar Euro gelir elde ediyor.  zeytinyağı-

nın satış fiyatı yüzde 20 arttı. Malatya 

TSO’mız sayesinde, Malatya kayısısı 

önce Türkiye’de, sonra Avrupa Birliği’n-

de coğrafi tescil aldı. İşte bakın, yerel 

aktörler Malatya ekonomisine, yerel 

kalkınmaya, böyle katkı sağlıyor” diye 

konuştu.

Son 25 senede, onlarca kriz ve çal-

kantı yaşandığına değinen TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, milletçe hepsinin 

üstesinden geldiklerini ve yola devam 

ettiklerini anlattı. Ekonomide umut ve 

güvenin çok önemli olduğunun altı-

nı çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Umudumuzu koruyacağız ve ülkemi-

ze, şehrimize güveneceğiz. Bir olursak, 

beraber olursak, umudumuzu kaybet-

mezsek, kendimize, şehrimize, ülkemize 

güvenirsek, Allah’ın izniyle aşamayaca-

ğımız zorluk yok” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’na Malatyalılar tarafından hemşerilik 

beratı verildi. Kendisine verilen bu unvan 

için teşekkürlerini ileten TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu “Çok değerli isimleri çıkaran 

Malatya, şimdi şahsıma, hemşerilik beratı 

veriyor. Malatyalı olmakla onur duydum, 

şeref duydum. Bana bu gururu yaşatan, 

başta çok kıymetli Belediye Başkanımız, 

Sayın Bakanımız olmak üzere, tüm Malat-

yalı kardeşlerime teşekkür ediyor, şükran-

larımı sunuyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Malatyalı 

olmak bir ayrıcalık. ‘Bizden her şey çıkar va-

tan haini çıkmaz’ derler. Malatya’yı en güzel 

tarif eden sözlerinden birisi bu. Zaten ben 

Malatyalıydım. İki kız aldık bir kız verdik 

Malatya’ya. Malatya’nın dışında mişmişin 

ne anlama geldiğini kimse bilmez ama biz 

çocukluktan beri kayısıya mişmiş deriz” 

ifadesini kullandı.

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na hemşe-

rilik beratını Gümrük ve Ticaret eski Bakanı 

Bülent Tüfenkci ile Battalgazi Belediye Baş-

kanı Selahattin Gürkan birlikte takdim etti.
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TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya’ya yaptığı temaslar 
çerçevesinde sivil toplum örgütleri de olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulundu, kentin 
sorunlarını dinledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu Malatya’da istişarede 
bulundu, sorunları dinledi

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya’da çeşitli temas-

larda bulunurken, iş dünyasının temsilcileri ile de 

istişare yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk önce Malatya Ticaret 

ve Sanayi Odası’nı (TSO) ziyaret etti.  Malatya TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’un ev sahipliğin-

deki ziyarette TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş 

Başkanı Ergün Atalay, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bü-

lent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı 

Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 

Arapkir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile çok sayıda 

iş dünyası insanı da hazır bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Malatya şehrine duydu-

ğu yakınlığı anlattığı toplantıda, kentin Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu ile TOBB Yöne-

tim Kurulu’nda da beraber uyum içinde çalıştıklarını dile 

getirdi. Döviz-faiz-enflasyon üçlüsünün aynı anda yük-

seldiğini hatırlatan ve yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu zor dönemden birlik 

ve beraberlik içinde çıkacaklarını belirtti. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, yedi ayrı bölge temsilcileri ile TOBB’da 45 

saati aşan toplantı yaptıklarını ve çıkan sonuçları Cum-

hurbaşkanı ve bakanlara aktardıklarını bildirdi. Üçüncü faz 

nefes kredisinin de başladığını ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Kendi kaynaklarımızı bankalarla birlikte 

üyelerimize açtık. Sonra da bunun için kefil olduk. Böyle 

bir örnek dünyada yok” dedi.

Malatya Ticaret Borsası’na ziyaret

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra Malatya 

Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek iş dünyasının temsilcileri 

ile istişarede bulundu. Kayısının başkentine gelmekten 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

bu zor 

dönemden 

birlik ve 

beraberlik 

içinde 

çıkacaklarını 

belirtti
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ve hemşerilik beratı almaktan büyük gurur 

duyduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Malatya Ticaret Borsası’nı da kayısı 

üzerine lisanslı depoculuk konusundaki 

öncülüğü ve çalışmaları için tebrik etti.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ramazan Özcan’ın ev sahipliğindeki 

ziyarette TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Gümrük ve 

Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat 

ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 

Gürkan da yer aldı.

Faiz, enflasyon ve dövizin üçünün bir-

den yükseldiğini hatırlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Ülke olarak zor bir süreçten 

geçiyoruz. Ancak bunları da aşacağımıza 

inanıyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sorunların 

çözümü için Oda ve Borsalar ile ardından 

da hükümet ile çok yakın ve sıkı çalıştıklarını 

anlattı.

Valilik ve Belediye’de görüş

alışverişinde bulunuldu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Malatya 

programı kapsamında Vali Ali Kaban, Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gür-

kan’ı makamlarında ayrı ayrı ziyaret ederek 

görüş alışverişinde de bulundu.

Ziyaretlerde Başkan Hisarcıklığlu'na; Ma-

latya Milletvekili ve Gümrük ve Ticaret eski 

Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı 

Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Er-

gün Atalay, GTİ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 

Arif Parmaksız, Malatya Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yö-

netim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 

ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan 

Özcan ve beraberindekiler eşlik ettiler.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Vali Kaban’ı 

ziyareti sırasında Valilik girişinde bulunan 

üzerinde Arapça, Süryanice ve Ermenice 

yazı bulunan 800 yıllık kitabeyle ilgili in-

celemelerde bulundu. Valilik Şeref Defte-

ri’ni imzalayan Başkan Hisarcıklıoğlu, Vali 

Kaban'a, TOBB tarafından bastırılan "Dede 

Korkut"adlı kitabı hediye etti. Ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali 

Kaban ise, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na te-

şekkür ederek, Malatya Vesikası "Barış İçinde 

Birlikte Yaşama Belgesi" tablosu takdim etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve berabe-

rindeki heyet daha sonra Malatya Büyük-

şehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı da 

ziyaret etti. Konukların Malatya’da bir sivil 

toplum havası estirdiklerine vurgu yapan 

Polat, ziyaret için teşekkür etti. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu da kendisine verilen hem-

şerilik beratından duyduğu memnuniyeti 

dile getirirken, Hacı Uğur Polat’ın başarılı 

çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Battalga-

zi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı da 

ziyaret ederek, çalışmaları hakkında görüş 

alışverişinde bulundu ve hemşehrilik beratı 

konusunda teşekkür etti.

Esnaf Birliği ve Türk-İş Temsilciliği’ne ziyaret
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; Malatya 

Milletvekili ve Gümrük ve Ticaret eski Bakanı 

Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Pa-

landöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-

rasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay 

ile birlikte gerçekleştirdiği Malatya programı 

kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği ile Türk-İş’in İl Temsilciliği’ni ayrı 

ayrı ziyaret ederek toplantılara katıldı. TESK 

Başkanı Palandöken’i yeniden Konfederas-

yon Başkanlığına seçilmesinden dolayı teb-

rik eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk-İş 

Başkanı Ergün Atalay ile birlikte Malatya’nın 

fahri hemşerileri olduklarına vurgu yaptı.

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu işçi, işveren 

ve esnaf kesimini temsil eden kuruluşların 

başkanlarının aynı anda Malatya’da bulun-

masının güzel bir tablo oluşturduğuna dik-

kat çekti.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Karacabey Oda ve Borsam, çok başarılı işlere imza atıyor. 
İşte şimdi de Borsamız Karacabey’e büyük bir mesleki eğitim tesisi kazandırıyor. Karacabey 
Ticaret Borsamızı vizyonlarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.  

Karacabey Ticaret Borsası’ndan 
mesleki eğitime büyük katkı 

K
aracabey Ticaret Borsası Karacabey Harmanlı 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış töreni 

yapıldı. Törene katılan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Karacabey’in 

ülkenin yıldız şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, 

“Borsamız Karacabey’e büyük bir mesleki eğitim tesisi 

kazandırıyor. Tebrik ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Karacabey’deki okul açı-

lışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Karacabey’in 

verimli arazilerinde, dört mevsim tarım yapılabiliyor. 

Ayrıca Türkiye’nin en kaliteli ıhlamuru da sizde. Tarımın 

dışında burada müthiş bir sanayi gelişmesi de var. En bü-

yük 500 sanayi firmasından 14’ü burada. Zaten vergi re-

kortmenleri listesi de Karacabey’in ekonomisinin gücünü 

gösteriyor. Bursa’nın hem kurumlar vergisi, hem de gelir 

vergisi birincisi Karacabey’den. Matlı Yem ve Sayın Özer 

Matlı kurumlar vergisi, Sütaş ve Sayın Muharrem Yılmaz 

gelir vergisi şampiyonları. Karacabey’in bir şansı da özel 

sektörümüzü temsil eden iki başarılı Oda ve Borsamız 

olması. Her ikisi de akredite. Yani beş yıldızlı Oda ve Borsa. 

Hizmet kalitesi anlamında Avrupa ile eşdeğerler. 

Karacabey Oda ve Borsam, çok başarılı işlere imza atıyor. 

İşte şimdi de Borsamız Karacabey’e büyük bir mesleki 

eğitim tesisi kazandırıyor. 

Bakın geçmişte biz tarımı sadece kendi tüketim ih-

tiyaçlarımızı karşılamak için yapardık. Tarım artık bugün 

sanayi üretimi için, yani tüm dünyayı doyurmak için yapı-

lıyor. Bunu da Türkiye’ye Karacabey öğretti. Tarıma dayalı 

sanayinin nasıl olacağını Karacabey gösterdi.”

 

“En büyük sermaye eğitimli insan”

 Bugün en büyük sermayenin altın ve petrol değil, 

eğitimli insan olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, ülkemizin geleceği için daha çok eğitimli, nitelikli 

insana ihtiyacımız bulunduğunu anlattı. TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, özellikle gıda, tarım ve hayvancılık sektörün-

de nitelikli insan kaynağına daha çok ihtiyaç bulunduğu-

nu belirtirken, “İşte Karacabey Ticaret Borsamız, bu açığı 

görüp harekete geçti. Gıda ve tarımda adından her geçen 

gün daha çok söz ettiren Karacabey’i, gıda ve tarımda 

lider şehir yapabilmek için, beşeri sermayeyi üretmek için 

adım attı. Karacabey Ticaret Borsamızı bu vizyonlarından 

dolayı tebrik ediyorum. İşte bizim Oda ve Borsalarımız 

illerinin, ilçelerinin gelişmesi için böyle çalışırlar, ellerini ta-

şın altına böyle koyarlar. Bu hayırlı işin yapılmasına vesile 

oldukları için, başta sayın valimize, belediye başkanımıza 

teşekkür ediyorum. Karacabey Ticaret Borsası Başkanımız 

Murad Bertan Kardeşimi, Yönetimi’ni, Meclis Başkanımız 

Halit Elbir’i, Meclis Üyelerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik 

ediyorum. Tarım meslek lisemiz, hem Karacabey’in, hem 

de Bursa’nın tarım sektörü için ihtiyaç duyduğu başarılı 

gençlerimizi yetiştirecek” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

bugün en büyük 

sermayenin altın 

ve petrol değil 

eğitimli insan 

olduğunu söyledi.

TOBB ULUSAL
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Bursa’ya Anadolu 
İmam Hatip Lisesi

Bursa TOBB Anadolu İmam Hatip Lise-
si’nin açılışına katılan Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, eğitime yapılan yatırımdan 
kimsenin zarar etmeyeceğine vurgu yapa-
rak, “Biz çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve 
beraberliğimizi muhafaza edersek, önümüz-
de kimse duramaz” dedi.

Bursa TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbra-

him Burkay’ın evsahipliğinde gerçekleştiri-

len açılış töreninde konuşan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak, Bursa’ya yeni 

bir eğitim tesisi kazandırıyoruz. Oda ve Bor-

sa camiası olarak beni en çok, işte bu okul 

binalarımız gururlandırıyor. Zaman zaman 

da bana soruyorlar; ‘Başkan, eğitim yatırım-

larına niye bu kadar önem veriyorsun’ diye. 

Bakın ben bir iş adamıyım. İş dünyasında 

yaptığınız her yatırımın riski var. Yatırımı ya-

parsınız, kâr da edersiniz, zarar da edersiniz. 

Ama tek bir yatırım var ki onu yaptığınız 

zaman asla zarar etmezsiniz. O da eğitime 

yaptığınız yatırım. O hep kâr yazar. Siz ka-

zanırsınız, şehrimiz kazanır, ülkemiz kazanır. 

Zenginleşmenin, birlik ve beraberliği tesis 

etmenin yolu da eğitimden geçer. Yine bi-

zim inancımıza göre üç kişinin amel defteri 

kapanmaz. Geride hayırlı bir evlat bırakan, 

hayırlı bir ilim bırakan ve hayırlı bir eser bı-

rakan. Ölümden sonra da sevap kazanmaya 

devam edersiniz” dedi.

81 ilde eğitim yatırımı 

Bu konuda kendilerini teşvik eden, yar-

dımcı olan Vali İzzettin Küçük’e, bu okulun 

Bursa’ya kazandırılmasını sağlayan Bursa 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bur-

kay ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Özer Matlı’ya teşekkür eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bursa hakikaten çok 

şanslı bir şehir. Bir çok üyemiz, eğitim ko-

nusunda Bursa’ya çok ciddi katkılar sağladı” 

diye konuştu. 

Her zaman önce eğitim dediklerini 

hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 81 

ilin hepsinde eğitim yatırımı yaptıklarını 

ve  yapmaya devam ettiklerini belirtti. Tür-

kiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan, 

TOBB ETÜ’yü kurduklarından söz eden 

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Biliyoruz ki 

eğitime yatırım, ülkeye en büyük hizmettir. 

Çünkü bir ülke ne kadar eğitimliyse o kadar 

zengin olur. O halde, analar, babalar, kızla-

rımızı okutacağız. Erkeklerimizi okutacağız. 

Onlar sadece sizin değil, bu ülkenin evlatları. 

Onlara ihtiyacımız var. En iyi şekilde yetiştir-

memiz lazım. İnşallah hep birlikte açılışını 

yaptığımız bu okulda, gençlerimiz en iyi şe-

kilde eğitim alacak."  TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, okul açılışının ardından Bursa Ticaret 

ve Sanayi Odası tarafından okulun hemen 

yanında yapılan caminin açılışına katılarak, 

‘hayırlara vesile olması’ dileklerini iletti.

TOBB İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda 

TOBB ve Ticaret Bakanlığı’nın destekle-

riyle e-Ticaret Sürekli Eğitim Merkezi (e-Tica-

retSEM) ve e-Ticaret Merkezi AŞ tarafından 

düzenlenen "61. TOBB Türkiye Teknoloji 

Buluşmaları"nın açılışında konuşan TOBB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk 

Öztürk, dünyada elektronik ticaret devrimi 

yaşandığını söyledi.

Türkiye'de verimlilik artışının anahtarı-

nın dijitalleşme olduğunu aktaran Öztürk, 

Ticaret Bakanlığı’yla e-ticaret sitelerinin 

tescili ve e-ticaret lojistik merkezi kurulumu 

konularında da çalıştıklarını anlattı. 

Öztürk, şunları kaydetti: "Dijital okurya-

zarlığı ve KOBİ'lerimizin dijital alt yapılarını 

geliştirmek için projeler üretiyoruz. Sadece 

firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya 

yapılan e-ticareti de geliştirmek istiyoruz. 

Ekimden itibaren 81 ilde KOBİ'lerimize yö-

nelik kitlesel bir dijitalleşme eğitim prog-

ramını başlatacağız. İnanıyoruz ki Ticaret 

Bakanlığımızın liderliğinde kamu ve özel 

sektör elbirliğiyle bu alanda dünyanın önde 

gelen ülkeleri arasına gireceğiz."

“Katma değerli ürün 

ihracatına ihtiyacımız var”

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin de 

hükümet olarak görevlerinin özel sektör-

den gelecek talepleri karşılamak olduğunu 

söyledi.

Metin, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü 

önemsediklerine ve buna destek verdik-

lerine işaret ederek, "Çünkü dünya ticareti 

gelişiyor, değişiyor, büyüyor. Bizim katma 

değerli ürün ihracatına ihtiyacımız var. Biz 

yüksek teknolojiyi yakalamış ve bunu sür-

dürebilmiş bir yapı istiyoruz" değerlendir-

mesinde bulundu.

61. TOBB Türkiye Teknoloji 
Buluşmaları Ankara’da yapıldı
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TOBB ULUSAL

“Girişimcilik, zenginliktir” diyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Girişimci olmadan zengin olma şansı yok. Ne kadar çok girişimciye destek 
verirsen, o kadar zengin oluyorsun” şeklinde konuştu.

“Girişimci olmadan zengin 
olma şansımız bulunmuyor”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası’nın 

Bolu’da düzenlenen 28. Dönem Meclis Üyeleri 

Ekonomik İstişare Toplantısı’na katılarak, Meclis üyeleri 

ile tecrübelerini paylaştı.

İnsanın en hayırlısı, insana faydalı olandır anlayışıyla 

hareket ettiklerini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, “Bugün de aynı anlayışla bir araya geldik. Bu çalışma 

bir vizyon işidir. Bizim anlayışımızda istişare sünnettir. 

Bugün de hep birlikte istişare ediyoruz. Bu vizyonla bizi 

bir araya getiren Başkanımız Sayın Gürsel Baran’ı, Yönetim 

Kurulu’nu ve Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Deryal’i 

tebrik ediyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası’nın 

bir okul olduğunu, birlikteliğin önemini burada öğrendi-

ğini söyledi.

1950 yılında dünya genelinde nüfusu 1 milyonun 

üzerinde olan büyük şehir sayısının 77 olduğuna dikkat 

çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “10 milyonun üze-

rindeyse sadece iki şehir vardı. Bugün büyükşehir sayısı 

436'ya, mega şehir sayısı 23’e ulaşmış durumda. 1950’de 

şehirlerde 740 milyon insan yaşıyordu. Bugün 4 milyar 

insan yaşıyor. Önümüzdeki dönem ülkeler değil şehirler 

yarışacak. Marka şehirler rekabet halinde” dedi. 

 

“Girişimcilik, zenginliktir”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yatırımcı olmadan Tür-

kiye’nin zenginleşme şansı olmadığını vurguladı. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, ATO’nun Ankara’nın hem cazibe-

sini, hem marka değerini artıracak çok önemli çalışmalar 

yaptığını, bunun bir tanesinin uluslararası direkt uçuşların 

artırılması, diğerinin de fuar alanı olduğunu anlattı.

“Girişimcilik, zenginliktir” diyen TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, girişimci olmadan zengin olma şansı olmadığını, 

“Ne kadar çok girişimciye destek verirsen o kadar zengin 

oluyorsun. Rahmetli Özal gelene kadar kendi kendine 

yeten bir ülkeydik. Bizim ufkumuzu o açtı. 80’li yıllarda ih-

racatımız 3 milyar dolardı. Bugün 170 milyar dolar ihracat 

yapıyoruz. Nerden nereye geldik. Türkiye’nin gündemine 

girişimciliği TOBB olarak biz soktuk. Kadın, genç girişimci 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Türkiye’nin 

gündemine 

girişimciliği TOBB 

olarak biz soktuk” 

dedi.
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kurullarımızı bu nedenle kurduk. Gitmediğim 

üniversite kalmadı. Her yerde girişimciliği 

anlattım. Gençlerin girişimciliği kavramasını 

istiyorum” dedi. 

Hayatta edindiği beş tane anayasa oldu-

ğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

bunların; ‘İşten artmaz, dişten artar’, ‘işin hilesi 

dürüstlüktür’, ‘önce kontrol, sonra itimat’, ‘ha-

fızasına güvenen daima yanılır’ ve ‘işte idare 

olmaz’ olduğunu ifade etti. 

Hayal kurmadan başarının gelmeyeceği-

ne dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“En özgür olduğunuz alan hayaliniz. Hayalini-

zi geniş tutun. Bunu en güzel Muhammed Ali 

demiş; ‘Hayal gücü olmayan insanın kanatları 

yoktur’. Hayal gücü olmasa Kristof Kolomb 

Amerika’yı keşfedemezdi. Sınırınızın olmadığı 

tek alan orası. Hayal edin hedefinizi koyun. 

Ama o hedef için çalışma önemli” dedi.

“Takım olayına çok önem veriyorum”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, takım olayı-

na her zaman çok önem verdiğini belirterek 

şunları söyledi: “Gençliğimde okumuştum. 

Andrew Carnegie isimli büyük bir iş adamı 

mezarına şöyle yazdırmış: “Burada kendi-

sinden daha akıllı insanları çalıştıran birisi 

yatıyor’. Akıllı insan çalıştıran kazanıyor. Her 

zaman kendimden akıllı adam aradım. Ben 

de iş hayatımda, yöneticilik hayatımda her 

zaman kendimden akıllı insanları çalıştırdım. 

Akıl en büyük sermaye. Kayseriliyim ama akla 

verdiğim paraya hiç üzülmedim”.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kay-

detti: “Bunun bir benzerini 2001’de yaşadık. 

Ben daha yeni TOBB Başkanı olmuşum. Kuca-

ğımızda, tarihimizin en büyük krizini bulduk. 

Peki sonrasında neler yaptık? Birincisi, krizi 

doğru okuduk. Bu şuna benzer; gömleğin 

ilk düğmesini iliklemeye yanlış iliklenirse, 

devamı da yanlış olur. 2001 krizi, hatalı ya-

şam biçimimizin kriziydi. Hem kamu hem 

özel sektör, değişmek zorundaydı. Biz de 

değişime, kendimizden başladık. Bizde bir 

hastalık var. Teflon tavaya benziyoruz. Hiçbir 

şeyi üzerimize almıyor, hata kabul etmiyoruz. 

Hepimiz değişim diyoruz ama kimse deği-

şime kendisinden başlamıyor. Biz de dedik, 

kamuyu, bu değişime yönlendirmek için, 

işe önce kendimizden başlayalım, kendimizi 

düzeltelim. Önce ortak akıl oluşturduk. Tüm 

Odaları-Borsaları gittim gördüm. Sonra pek 

çok farklı çevreden insanla bir araya geldik. 

Arama konferansı yaptık. Bugün hayata geç-

miş pek çok proje, oradan çıktı”. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 

2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni’n-

de, teşekkür plaketini Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ankara Sheraton Otel'de düzenlenen 

törende bir konuşma yapan Cumhur-

başkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomi 

üzerinden sıkıştırılmaya çalışıldığını be-

lirterek, "Türkiye'nin ekonomide çözmesi 

gereken yapısal sorunları elbette mev-

cuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözmek 

için çalışıyoruz. İnşallah biz bu dalgayı da 

atlatacağız" dedi.

Türkiye'nin geçirdiği büyük değişim-

den medyanın da nasibini aldığını be-

lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 

artık eskisine göre hakikatlere daha say-

gılı, haberlerinde, yayınlarında daha den-

geli bir medyamız olduğuna inanıyorum" 

diye konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu’nun yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu üye-

si Hakan Ülken ile GTİ AŞ Yönetim Kuru-

lu Başkanı Arif Parmaksız’ın da katıldığı 

törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine 

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaş-

tırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 

Turan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve 

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti 

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK 

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel 

Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve 

Hayati Yazıcı da hazır bulundu. 

TOBB’a teşekkür plaketiTOBB’a teşekkür plaketi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Hukuk ve Demokrasi Kurumu ta-

rafından düzenlenen Bülent Yurt ödül 

törenine katıldı.

Hukuk ve Demokrasi Kurumu tara-

fından kendisine takdim edilen ödülü 

alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şahsına 

layık görülen ödül için teşekkür ederek, 

“Çok önemli bir misyonu yerine getiri-

yorsunuz. Bizler demokrasiye her zaman 

inandık. Her yerde üstünlerin hukuku 

değil, hukukun üstünlüğü dedik. Milletin 

iradesi dışında hiçbir kimseye de boyun 

eğmedik. Bizim için güçlü ekonomi ve 

kaliteli demokrasi bir bütündür. Bu iki 

çıpanın teminatı ise adalettir” dedi. 

Hukuk ve 
Demokrasi 
Kurumu’ndan 
Hisarcıklıoğlu’na 
ödül


