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TOBB ULUSAL

NG Kütahya Seramik’in 225. mağazasının açılış törenine katılan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş yapanın elini öpmek lazım. İşyeri 
açanın elini öpmek lazım. Bunlara düşman olunmaz” diye konuştu.

“İş yapanın, işyeri açanın 
elini öpmek lazım”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, NG Kütahya Seramik’in 225. 

mağazasının açılış törenine katıldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir 

işyeri açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu 

ifade ederek, “İş yapanın elini öpmek lazım. İşyeri açanın 

elini öpmek lazım. Bir kişiyi istihdam edenin elini öpmek 

lazım. Bunlara düşman olunmaz. Bir kişiye istihdam 

sağlıyorsa, ilave bir lira kazanıp vergisini ödüyorsa ne 

mutlu bize. Bu ülkenin zenginliği. Türkiye’nin petrolü yok, 

doğalgazı yok. Ama Allah bize girişimci ruh vermiş” dedi.

Mağaza sahibi Mehmet Bal’a hayırlı olsun dileklerini 

ileten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mehmet Bal ve kar-

deşleri ile 1982’den beri işyeri komşuluğu yaptıklarını 

anlatarak, “Üç kardeşimize baktığımız zaman Türkiye’nin 

elindeki tek imkanının girişimcilik olduğunu görebilirsi-

niz. Yokluktan nasıl imkan sahibi olunur, bunun en güzel 

örnekleri. Çalışarak, düzgünlükleri ve ahlâklarıyla tüccar 

kimdir dediğimiz zaman Bal Ailesi’ni örnek gösterebiliriz” 

ifadelerini kullandı.

 

“Sıfırdan gelip, faydalı işler yaptı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ECA’nın da bir dünya 

markası olduğunu ve Türkiye açısından bir ilk olan vakıf 

eliyle yönetildiğini söyledi.

Nafi Güral’ı 1995 yılından beri tanıdığını ifade eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bir başarı hikayesinin de 

burada olduğunu vurgulayarak, sıfırdan gelip, memleke-

tine faydalı işler yaptığını, Türkiye’de örnek sayılabilecek, 

gerçekten sanayici sayılabilecek bir ailenin başkanlığını 

yaptığını ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nafi Güral’ın Türk giri-

şimciliği için bir kahramanlığı olduğunu da belirterek, 

“15 Temmuz 2016’da yaşadığımız kaosu, haleti ruhiye-

mizi, morallerimizi bir düşünün. Nafi Bey, bir gün sonra 

Kütahya meydanında ‘Ben Kütahya’daki kardeşlerime 

iş imkanı çıkartacak yeni bir seramik fabrikası yapmaya 

söz veriyorum’ dedi. İşte Türk iş adamı bunu yapar. Bu 

fabrikanın temel atmasında beraberdik. Açılışını da sayın 

Cumhurbaşkanımız ile beraber yaptık” dedi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 

Baran da mağazada yerli ve milli ürünlerin satılacağına 

işaret ederek, "Bugünlerde yatırım yapmak gerekiyor. 

Her zamankinden daha fazla üretim yapmaya, istihdam 

yaratmaya ve katma değer üretmeye ihtiyacımız var. 

Belki bir miktar zararı ve para kazanmamayı göze alacağız 

ama dimdik ayakta olacağız. Bugünler gelip geçicidir 

yarın güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Bugünlerde 

yapılan yatırımları çok önemli buluyorum. Risk alınacak 

bir dönem" diye konuştu.

NG Kütahya Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise 

böyle bir dönemde yatırımların yavaşlatılmaması gerek-

tiğini belirterek, "Hiçbirimiz durmayalım yatırımlarımıza 

devam edelim. Bu bilinçle çalışmaya moralli, kuvvetli 

şekilde devam edelim. Sene sonuna kadar 10 tane daha 

mağaza açacağız" dedi.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

ECA’nın bir 

dünya markası 

olduğunu 

söyledi.
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Hisarcıklıoğlu 
Bolu’da sorun ve 
talepleri dinledi

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Mar-

mara ve Batı Karadeniz Bölge illeri Oda ve 

Borsa Başkanları İstişare Toplantısı’na katıldı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılı-

mıyla gerçekleştirilen toplantıya; Bolu TSO 

Yönetim Kuru Başkanı Türker Ateş, Meclis 

Başkanı Halit Ergül, Bartın TSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Halil Balık, Düzce TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 

Karslıoğlu, Yalova TSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Tahsin Becan, Akyazı Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, 

Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep 

Ocak, Akçakoca TSO Yönetim Kurulu Başka-

nı Mehmet Nazım Pazvant, Çaycuma TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, 

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye 

Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 

Meclisi koordinasyonunda, ilgili kamu 

kurumları ile Petrol ve Petrol Ürünleri 

Sanayi Meclisi üyesi özel sektör temsilcile-

rinin katılımıyla Akaryakıt Sektör Çalıştayı 

düzenlendi. 

Akaryakıt sektörünün sorunlarının 

masaya yatırıldığı çalıştaya; TOBB Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, EPDK 

Başkanı Mustafa Yılmaz ve Türkiye Petrol 

ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı 

Ahmet Erdem, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem 

Şahin ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. 

Dr. Ömer Torlak da katıldı. 

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Faik Yavuz burada yaptığı konuşmada, 

Türkiye ekonomisinin zor bir dönemden 

geçtiğine işaret ederken, “Hazine ve Ma-

liye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın 

Akaryakıt Sektör 
Çalıştayı düzenlendi

Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun 

Hacıkulaoğlu, Gerede TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ersin Kaşka, Kdz. Ereğli TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Safranbolu TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Bolu 

TSO Yönetim Kurulu üyeleri ile Kadın ve 

Genç Girişimciler Kurulu başkanları katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan evsahibi Bolu 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Türker Ateş, TOBB Başkanı M. Ri-

fat Hisarcıklıoğlu’nu Bolu ve TSO’da konuk 

etmekten dolayı büyük memnuniyet duy-

duklarını ifade ederek, TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu’na ve toplantıya katılım gösteren 

tüm bölge Oda başkanlarına teşekkür etti. 

Toplantıda ekonomik gelişmeler ile ilgili 

karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulu-

nuldu. Ayrıca TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Oda ve Borsa başkanlarının sorun ve talep-

lerini dinledi.

açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’na göre 

önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi 

daha yavaş büyüyecek. 2017’de yüzde 7.4 olan 

büyüme hızı, 2018’de yüzde 3.8, 2019’da ise 

yüzde 2.3 olacak. Potansiyel büyüme hızımız 

olan yüzde 5 seviyesini ise 2021’de yakalaya-

cağız. Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyonda 

ise artış öngörülüyor. 2018 yılında yüzde 20’nin 

üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilen enflas-

yonun, 2020’den itibaren tek hanelere gerile-

mesi bekleniyor” dedi. Dünya piyasalarında 

petrol fiyatlarının yeniden üç haneli seviyelere 

çıkacağı endişesinin hakim olduğuna dikkat 

çeken Yavuz, yüksek enflasyon, düşük büyüme 

ve artan petrol fiyatlarının kaçınılmaz olarak 

tüm sektörleri olumsuz etkileyeceğini bildirdi. 

“Sektörler ekonomideki 

yavaşlamayı derinden hissedecek”

Özellikle de iç piyasa odaklı sektörlerin eko-

nomideki yavaşlamayı derinden hissedeceğini 

anlatan Faik Yavuz şöyle konuştu.

“Akaryakıt sektörü de iç piyasa odaklı ça-

lışan önemli sektörlerimizden. Sektör cirosu, 

yatırım büyüklüğü, istihdam seviyesi ve vergi 

gelirlerine yaptığı katkı dikkate alındığın-

da akaryakıt sektörünün sağlıklı gelişimi-

nin Türkiye’nin iktisadi geleceği için son 

derece kritik olduğunu söyleyebiliriz. 

Sektördeki işletmelerimizin bugünleri 

geride bırakıp ticaretlerine ve istihdam 

sağlamaya devam edebilmeleri için ka-

munun desteği bugün her zamankin-

den daha fazla gerekli. Kamu desteği 

denilince akla ilk olarak mali teşvikler 

geliyor. Mali teşvikler tabi ki çok önemli 

ama ondan daha önemlisi iş ve yatırım 

ortamındaki aksaklıkların giderilmesidir. 

Bugünkü çalıştayımızın amacı kamu-

nun akaryakıt sektörünün rekabet gü-

cünü artırmak için atabileceği adımları 

belirlemektir. Bu önerileri ne kamu ne 

de özel sektör tek başına geliştiremez. 

Kamunun özel sektörün sahada karşı-

laştığı engellere, özel sektörün ise kamu-

nun önceliklerine tam anlamıyla hakim 

olması mümkün değil. Bu nedenle, etkili 

ve uygulanabilir öneriler geliştirmek için 

kamunun ve özel sektörün bir arada 

çalışmasına ihtiyaç var.”
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “KOBİ'lerin ekonominin bel kemiğini meydana getirdiği 
bu dönemde, büyümenin tempolu ve istikrarlı olabilmesi için reel sektör ile mali sektörün aynı 
gemide yolculuk ettiğinin bilinciyle birlikte hareket edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Reel sektör ile mali sektör 
birlikte hareket etmeli”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türki-

ye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulları ortak 

toplantı düzenledi. TOBB’un İstanbul Hizmet 

Binası’ndaki buluşma Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı 

Hüseyin Aydın başkanlığında gerçekleşti. Reel sektörün 

ve finans sektörünün en üst düzey temsilcilerinin bir ara-

ya geldiği toplantıda uluslararası piyasalarda ve Türkiye 

ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye 

piyasalarındaki son durum, reel ve finansal sektörün 

önerileri ve beklentileri değerlendirildi. 

Hangi konular gündeme geldi?

Reel sektör ve finans sektörünün gündemlerindeki 

konuların detaylı olarak konuşulduğu toplantıda, Türki-

ye Bankalar Birliği’nin kredi kanallarının açık tutulması, 

vade ve fiyatlamalarda hassas davranılması, yapılan-

dırma konularında aldığı tavsiye kararları, yeniden 

yapılandırma uygulamaları Eylül sonunda uygulamaya 

konulan KOBİ Destek Kredisi Projesi ile konkordato 

uygulaması görüşüldü. 

Toplantıyı değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “Bugün yaptığımız toplantıyla reel sektör ile 

finans kesimi arasındaki diyalog mekanizmalarının 

güçlendirilmesini amaçladık. Finansmana erişim başta 

olmak üzere kamuoyuna yansıyan bazı sıkıntıları görü-

şerek Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün menfaatleri 

doğrultusunda bunları nasıl çözebileceğimizi görüştük. 

KOBİ'lerin ekonominin bel kemiğini meydana getirdiği 

bu dönemde, büyümenin tempolu ve istikrarlı ola-

bilmesi için reel sektör ile mali sektörün aynı gemide 

yolculuk ettiğinin bilinciyle birlikte hareket edeceğine 

inanıyoruz’’ dedi.

 

“Toparlanmanın kısa sürede 

olacağına inanıyoruz”

TBB Başkanı Aydın ise şu hususlara dikkat çekti: “Gü-

cünü ekonomiden alan bankacılık sektörü tüm çabasıyla 

ekonomik faaliyetin kesintisiz olarak sürdürülmesinin 

gayreti içindedir. Yeni Ekonomik Programın hedefleri 

ve uygulamaları doğrultusunda, toparlanmanın kısa 

sürede olacağına inanıyoruz. Üretim, yatırım, ihracat 

ve ticaretin finansmanını sürdürmeye, dengelemeye, 

hedeflenen dönüşüme ve toparlanmaya katkı vermeye 

devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi, zor dönemleri 

reel-finans sektörü işbirliğinde, açık iletişim ve yapıcı 

anlayış içinde birlikte atlatacağız. Kredilerin milli gelire 

oran 2002 yılında yüzde 15 iken 2018 yılının ilk yarısında 

yüzde 70’e ulaşmıştır. Bu oran önümüzdeki yıllarda da 

artmaya devam edecektir.’’ 

TBB Başkanı Aydın 

“Yeni Ekonomik 

Programın 

hedefleri ve 

uygulamaları 

doğrultusunda 

toparlanmanın 

kısa sürede 

olacağına 

inanıyoruz” dedi.

TOBB ULUSAL



Konkordato 
Antalya’da konuşuldu

Adalet Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB), Türk Medeni Usul 

ve İcra İflas Hukukçuları Birliği’nin işbirliğiyle 

düzenlenen “7101 Sayılı Kanun Çerçevesin-

de Konkordato” başlıklı toplantı, Antalya’da 

yapıldı. Toplantıya, TOBB Genel İdare Kurulu 

Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Çandır, Denizli Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçe-

ci, Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel 

Müdürü Niyazi Acar, Antalya Cumhuriyet 

Başsavcısı Halil İnal’ın yanı sıra çok sayıda 

akademisyen ve yargı mensubu katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Ge-

nel İdare Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Bor-

sası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yargı 

camiasını Antalya’da ağırlamaktan duyduğu 

mutluluğu ifade ederken, TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını katılımcılara 

iletti. İş dünyasının zaman zaman yolunda 

gitmeyen işlerden dolayı iflas erteleme ya 

da konkordatoya başvurduğunu belirten 

Çandır, “Burada iş dünyasının amacı zor sü-

reçlerin içinden geçerek yaşamaya devam 

etmektir” dedi. Konkordatonun 7101 sayılı 

Kanun ile düzenlenmeden önce tacirler 

tarafından çok tercih edilen bir uygulama 

olmadığına dikkat çeken Çandır, ödeme 

güçlüğü içerisinde bulunan tacirin 31 Tem-

muz 2016 tarihine kadar iflas ertelemeye 

başvurduğunu anımsattı. Artık iflas ertele-

meden yararlanma imkânının kaldırıldığını 

kaydeden Çandır,  şunları söyledi: “Bu durum 

bizleri, aslında çok aktif olarak kullanılmayan 

konkordato müessesini tekrar canlandırma-

ya ve işlevsel hale getirmeye yönlendirdi. 

Hali hazırda İcra ve İflas Kanunu taslağını 

çalışmakta olan Adalet Bakanlığımızın bü-

rokratları ve Bilim Komisyonu, TOBB, Oda ve 

Borsalar aracılığı ile özel sektörün sıkıntıları 

ve taleplerini derledi. Konkordato düzenle-

mesini TOBB ile birlikte hazırladı. Söz konusu 

düzenleme, iflas ertelemenin yürürlükten 

kaldırılması ile birlikte acil bir ihtiyaç haline 

geldiğinden, çok kısa sürede hazırlandı ve 

15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de 7101 

sayılı kanunla yayımlandı. 

220 şirket talepte bulundu

Kanunun yayım tarihinden sonra, Eylül 

ayı sonuna kadar toplamda 220 şirket kon-

kordato talebinde bulundu ve bu başvuru-

lara ilişkin olarak geçici mühlet kararı verildi.” 

Konkordatonun, mali durumu bozulmuş iyi 

niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını 

güttüğünü vurgulayan Çandır, “Ancak her ne 

kadar iyi niyetli ve dürüst bir borçluyu koru-

ma amacı gütse de, pek tabi bazı sorunlar 

uygulama ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Siz 

değerli hukukçularımızın organize ettiği bu 

gibi toplantılarda, özel sektörün de katılımıyla, 

ortaya çıkan sorunlarda çözümlenecek" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik 

Yavuz, Ankara Lojistik Üssü’nde gerçek-
leştirilen Ankara Lojistik Zirvesi’ne katıldı.

Zirvenin açılışında bir konuşma yapan 
Faik Yavuz, Türkiye’nin son 16 yılda ulaştır-
ma ve lojistik alanında devrim niteliğinde 
başarılara imza attığını, tüm taşıma modla-
rında kapasiteyi misliyle artırdığını söyledi. 

40 yıl içerisinde şehirlerin tarihte daha 

önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 
değişeceğine dikkat çeken Yavuz, “BM tah-
minlerine göre 2050 yılında dünya nüfusu 
9 milyar kişi olarak öngörülüyor. 2030 yılına 
kadar gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun 
yüzde 24 oranında artacağı tahmin edili-
yor. 2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 
60’ı şehirlerde yaşayacak. 2050 yılında şe-
hirlerde yaşayan nüfus 3.6 milyar insandan 
6.3 milyar insana çıkacak. Bu artışın yüzde 

90’ının ise gelişmekte olan ülkelerde yaşa-
nacağı hesaplanıyor” dedi.

Yeni dünyada artık ülkelerin değil şe-

hirlerin birbirleriyle yarıştığını belirten Ya-

vuz, böyle bir yarışta lojistik alt yapısı güçlü 

olan merkezlerin rekabette öne geçtiğini 

vurguladı. “Lojistik olmadan, pazarlama, 

üretim ve uluslararası ticarette başarılı ol-

mak mümkün değil” diyen Faik Yavuz şöyle 

devam etti: “Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği tüm sektörlerin gelişmesinde kritik 

öneme sahip lojistik sektörüne ayrı bir 

önem veriyor. Lojistik Sektör Meclisimizde 

özel sektör ve sektörü düzenleyen kamu 

kurumlarını bir araya getiriyoruz. Tüm ta-

rafların birlikte sektörün sorunlarını tespit 

edip, sorunların çözümü için öneriler ge-

liştirmesini sağlıyoruz. 

Lojistik Koordinasyon Kurulu çalışma-

larına özel sektörü temsilen katılıyoruz. Fir-

malarımızın sahadaki tecrübelerini en üst 

düzeyde kamu kurumlarımıza aktarıyoruz.” 

“Lojistik, tüm 
sektörlerin 

gelişmesinde 
kritik öneme 

sahip”
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U
luslararası Standartlara Yön Ver konulu Stan-

dardizasyon Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Stan-

dartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in 

katılımıyla TOBB’da yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Dünya Standartlar Günü’nü bu yıl da TOBB ve Türk Stan-

dartları Enstitüsü olarak birlikte kutladıklarını belirterek, 

“Uluslararası Standartlara Yön Ver temasını kullandığımız 

bu yılki etkinliğimizde özel sektörün tecrübelerini pay-

laşacağı bir panel gerçekleştireceğiz” dedi.

Her şeyin bir standardı olduğunu ifade eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Büyük endüstri makinelerinden 

tutun da şu önümdeki su şişesinin kapağına kadar her 

şeyin standardı bulunuyor. Bir ürünün standardı değiş-

tiğinde, biz de o standarda uygun üretim yapıyorsak, 

süreçlerimizi yenilenen standarda göre şekillendiriyo-

ruz” şeklinde konuştu.

Standartlar nasıl belirleniyor?

Standartların üretime ve iş yapış şekline ilişkin şart-

nameler olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Peki, bu standartlar nasıl belirleniyor? CEN, 

CENELEC, ISO, IEC gibi kuruluşların kendi komitelerince 

belirleniyor bu standartlar. Peki, bu nasıl oluyor? Şimdi, 

bu kuruluşlara üye ülkeler var. Biz de o üye ülkelerden 

bir tanesiyiz. Diyelim bir ürün, basit olsun diye, yine 

önümdeki su şişesinden bir önek vereyim. Bu az önce 

bahsettiğim uluslararası kuruluşlar bu ürün için komite 

oluşturuyorlar. Bu komitede ise birçok ülkenin san-

dalyesi var. Fransa, Almanya, İtalya gibi birçok ülkenin 

sandalyesi var. Aslında bizim de sandalyemiz var. Ama 

Fransa, Almanya, İtalya ve diğer birçok ülkenin sanayicisi 

veya tüccarı konunun önemli olduğunu düşünerek, bu 

sandalyeleri doldururken, bizim bazı sandalyelerimiz 

şimdiye kadar boş kalmış, yeteri kadar doldurulama-

mış. Dolayısıyla şimdiye kadar birileri bizim yerimize 

standartlar belirlemiş. Biz sadece izlemişiz, onlar ne 

yazarlarsa onu yapmak zorunda kalmışız. Hatta zaman 

TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, gelecek süreçte özel sektör çalışanlarına TOBB ve Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) olarak standardizasyon eğitimi vereceklerini, özel sektörün 
komitelere katılımını artırmak için TSE'den destek beklediklerini söyledi.

Özel sektör çalışanlarına 
standardizasyon eğitimi verilecek

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

"Dünyaya daha 

çok mal satmak 

istiyorsak mutlaka 

bu komitelerde 

çalışmalarda 

bulunmak 

zorundayız” dedi.
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TOBB Sanayi Odaları Konsey toplantısı yapıldı

zaman belirlenen standartlarda üretim 

yapamamış, kimi pazarlara girmekte güç-

lükler yaşamışız” dedi.

Özel sektöre çağrı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, standar-

dizasyon komiteleriyle tüccar ve sanayi-

cisinin olası standart değişikliklerine karşı 

önceden hazırlıklı olarak ve değişikliklere 

şerh koyarak ülkenin üretimine yönelik 

tehditleri bertaraf edeceğini, bu alanda 

müthiş bir tecrübe paylaşım ve işbirliği 

imkânı kazanacağını vurguladı.

Özel sektöre çağrıda bulunan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Dünyaya daha çok 

mal satmak istiyorsak mutlaka bu komite-

lerde çalışmalarda bulunmak zorundayız. 

İşte bu yüzden Türk sanayisini buralarda 

daha çok temsil etmeliyiz. Bu işi, özel sek-

törün daha çok katılımı ile birlikte daha 

başarılı bir sonuca ulaştırabiliriz" değer-

lendirmesinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gelecek 

süreçte özel sektör çalışanlarına TOBB ve 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) olarak 

standardizasyon eğitimi vereceklerini, özel 

sektörün komitelere katılımını artırmak 

için TSE'den destek beklediklerini söyledi.

“Üretici ve tüketiciler arasında 

köprü vazifesi görüyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank da Türkiye'nin küresel pazarda 

daha güçlü olmak için standardizasyon 

kuruluşlarında aktif bir biçimde yer alması 

gerektiğini belirterek, "Standart hazırlama 

süreçlerine iş dünyamız, binlerce hatta on 

binlerce temsilciyle katılmalıdır" dedi. 

Bakan Varank, küresel kimlik kazanan 

ortak standartların önem taşıdığını, üretici 

ve tüketiciler arasında bir köprü vazifesi 

gördüğünü söyledi.

Uluslararası rekabette başarılı olmak is-

teyen aktörlerin standart yapma sürecinde 

etkin rol almaya yöneldiğine dikkat çeken 

Bakan Varank, şöyle devam etti: "Standar-

dı koyan üretici, pazara erken giriyor ve 

hâkimiyeti ele geçiriyor. Gelişmiş ülkeler, 

küresel ticaretteki üstünlüklerini devam 

ettirmek için standardizasyon faaliyetle-

rine etkin bir şekilde katılıyor. Bu ülkeler, 

standart alt yapısı zayıf ülkelerde, bu yapı 

üzerinden hâkimiyet kurmaya çalışıyor. 

Örneğin, geri kalmış ülkelere sağladıkları 

yardımların bir bölümünü kendi kuruluş-

larından hizmet alma şartına bağlıyorlar. 

Böylelikle kendi üreticileri, bu pazarlara 

daha avantajlı bir biçimde girmiş oluyor."

 

"Üreticiler elini taşın 

altına koymalı"

 Bakan Varank, bu konuda üreticilerin 

"elini taşın altına koyması" gerektiğini belir-

terek, "Standartların belirlenmesinde masa 

başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar 

değil, üretim sürecinin bizzat içinde olan, 

çarkları döndüren üreticiler yönlendirici 

olmalı ve seslerini duyurmalı" dedi. 

Geçen sene Mart’ta bu durumu düzelt-

mek adına somut bir adım attıklarını hatır-

latan Bakan Varank, bu kapsamda ilk "Ulusal 

Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı"nı hazırladıklarını ve bununla tüm 

paydaşların standart hazırlama sürecine 

etkin bir şekilde katılmasını amaçladıklarını 

dile getirdi. 

Bakan Varank, küresel alanda söz sa-

hibi bir ülke olma vizyonunu TSE ile TOBB 

arasında imzalanan işbirliği protokolüyle 

ileri bir seviyeye taşıdıklarına işaret ederek, 

böylece sanayiciler ve ticaret erbabının 

uluslararası standardizasyon faaliyetlerine 

etkin katılımı için önemli bir adım attıklarını 

kaydetti.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de TSE 

bünyesinde Ayna Komiteler kurulduğunu 

ifade ederek, “Enstitü olarak uluslararası 

standardizasyon kuruluşlarına aktif olarak 

katılmakta, Ayna Komiteler vasıtasıyla ülke-

miz sanayicisinin, girişimcilerinin, akademi 

dünyasının görüş ve önerilerini alarak söz 

konusu kuruluşlara ülke görüşü olarak bil-

dirmekteyiz” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Sanayi Odaları Konsey top-

lantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-

ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi Odaları Kon-

sey Başkanı Erdal Bahçıvan ve konsey 

üyelerinin katılımı ile TOBB İkiz Kuleler’de 

gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak yapı-

lan toplantıda sanayi odalarının sorun ve 

çözüm önerileri ele alındı.
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Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgarın yardım etmediğini belirten TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, hedef ve hayalin önemini vurgulayarak “Rahmetli Özal çıktı bir hedef koydu. 
‘Türkiye’ye 10 milyon turist gelecek’ dedi. 300 bin turist geliyordu. Dalga geçtiler. Ama 
bugün 35 milyon turist geliyor. İlk 10 içindeyiz” diye konuştu.

 “Hedefsiz gemiye hiçbir 
rüzgar yardım etmez”

L
iderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı Silifke Ticaret 

ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-

yeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ve eşleri, Mersin 

Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi 

Elvan, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kay-

nar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Mersin 

Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve çok sayıda 

davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokol konuşmalarının ardından salona hitap etme-

si için çağrılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Silifke Ticaret 

ve Sanayi Odası'nı, ortaya koyduğu vizyonundan dolayı 

tebrik etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Silifke’yi yoğurt ve 

çilek konusundaki tescil çalışmaları için kutlarken şöyle 

konuştu: “Odamız Türkiye çapında bir ilki yapmış. Bununla 

da yetinmemiş. Silifke Ekonomik İşbirliği Konseyi’ni kur-

muş. Böylece Silifke’yi bir marka haline getirmeyi hedef-

lemiş. Yine Silifke çileği, sadece Türkiye'de değil dünyada 

da tanınıyor. Ama tanınmak yetmez. Bunu koruyup, daha 

fazla kazanca dönüştürmek de lazım. İşte bunun için de 

Odamız, Silifke çileğine coğrafi işaret almak içinde çalışı-

yor. 110 yıllık köklü bir geçmişe sahip, Silifke TSO’muza da 

bu yakışırdı zaten. Tüm bu vizyoner işlere imza atan Silifke 

Ticaret ve Sanayi Odamızla iftihar ediyor, Başkanımızı, 

yönetimini, meclisini ve çalışma arkadaşlarını yürekten 

kutluyorum. Yine burada beni çok mutlu eden bir tablo 

daha var. Herkes bu organizasyon için elini taşın altına 

koymuş. Mersin TSO, Mersin DTO, Mersin Üniversitesi, 

TOBB ETÜ ve Sayın Valimize, verdikleri destek için teşekkür 

ederim. Oda ve Borsalarımızın, TOBB ETÜ ile yakın ilişki 

içinde olması çok önemli. Unutmayın, burası sizin, yani 

Türk iş dünyasının üniversitesi.”

 

“Odamız beş yıldızlı 

hizmet sunuyor”     

Silifke’nin; Kıbrıs ve Akdeniz’i Anadolu’ya bağlayan 

bir köprü olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Silifke’de sanayi, tarım, hayvancılık ve turizm potansiyeli 

bulunduğunu anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Silifke 

ovası ve seralar sayesinde, yılda üç ürün alındığından söz 

ederek, “Her şey yetişiyor ama en önemlisi çilek ve limon. 

Son geldiğimde Odamızın yeni hizmet binasının açılışını 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Silifke Ticaret ve 

Sanayi Odası'nı 

ortaya koyduğu 

vizyonundan 

dolayı tebrik etti
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gerçekleştirmiştik. O zaman fiziki kapasite 

tamam, şimdi sıra hizmet kapasitesini ve 

kalitesini artırmakta demiştim. Odamız 

hemen harekete geçti, akredite Oda ha-

line geldi. Yani sizlere beş yıldızlı hizmet 

sunuyor. Silifke TSO vizyoner çalışmalarıyla 

camiamızı gururlandırıyor. SİTSO Akademi 

de bunun en güzel örneği. Liderlik Akade-

misi ve Strateji Çalıştayı da Silifke’ye yakışır 

bir etkinlik olmuş” dedi.

Her yıl Anadolu’yu karış karış gezdiğini 

hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tür-

kiye’de herkes siyaset konuşuyor. Beni bile 

siyasetçi zannediyorlar Anadolu’da. Lider 

deyince akla siyasetçi geliyor. Memleket 

Başkan olmaya takmış. Her altı kişiden biri 

başkan. Benim gözümde her girişimci lider-

dir” diye konuştu.

 

“Asıl sermaye para 

değil, icat çıkarmakta”

Zenginleşmenin yolunun ticaretten 

geçtiğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, 1912 yılında yabancı bir yazarın araş-

tırmasında; Türk insanının girişimcilikten 

çok memur veya subaylığa meylettiğini or-

taya çıkardığını belirtti. Almanya ve Japon-

ya’nın 2. Dünya savaşı sonrası, müteşebbis 

girişimci orta sınıf sayesinde ayağa kalktı-

ğını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

bugün dünyanın en zengin 20 ülkesinin, 

en girişimci 20 ülkesi olduğunu açıkladı. 

Bu devirde asıl sermayenin para de-

ğil, icat çıkarmak olduğunu belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz evlatlarımızı icat 

çıkarmayın diye yetiştirdik. Aslında bizim 

dilimizde çok güzel bir laf var. Eski köye 

yeni adet getirmek. İşi, kimsenin yapmadığı 

şekilde yapmak şart. Kendini yenileyeme-

yenler kaybeder” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu girişimcilik 

konusunda Nokia, Facebook, Uber, Alibaba.

com, Tüpraş örneklerini verdi. 

Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgarın yardım 

etmediğini belirten TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, hedef ve hayalin önemini vurguladı. 

Turgut Özal’ın Türkiye’ye girişimcilik konu-

sundaki katkılarını anlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu “Rahmetli Özal çıktı bir hedef 

koydu. Türkiye’ye 10 milyon turist gelecek 

dedi. 300 bin turist geliyordu. Dalga geçti-

ler. Ama bugün 35 milyon turist geliyor. İlk 

10 içindeyiz” dedi.

Çok çalışmanın gereği üzerinde de 

duran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şun-

ları söyledi: “Hayallerdeki hedefe gözyaşı 

olmadan ulaşmak mümkün değil. Bir Türk 

atasözü der ki keskin bıçak olmak için çok 

çekiç yemek gerekir. Ter akacak. Başarmak 

için çok çalışacağız. Benim kendi ilkeleri-

mi paylaşmak isterim. İşten artmaz, dişten 

artar, işin hilesi dürüstlüktür, önce kontrol, 

sonra itimat, hafızasına güvenen daima 

yanılır, işte idare olmaz, takımsız lider olmaz, 

kuş alayıyla uçar.”

 

“Kazanmanın yolu 

asla vazgeçmemek”

 Girişimciliğin özünün cesur olmaktan 

geçtiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu Google örneğini verdi. Google’dan 

önce 20 arama motoru denendiğini ama 

21’incinin başarılı olduğunu ifade eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, pes etmeme-

nin önemi üzerinde durdu. TOBB Başkanı 

şunları söyledi: “Angry Birds’ün sahibi bu 

oyundan önce 50 başarısız oyun yapmış. 

Yani, şansı artırmanın yolu denemektir. Ken-

dinize olan güveninizden ve Hayalleriniz 

den asla vazgeçmeyin.”

Çalıştay’da ‘umutsuz olmayın’ mesajı ve-

ren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Bu ülkenin 

potansiyeli çok büyük. 95 yılda nereden 

nereye geldik. Bir ülke düşünün. Yiyecek 

ekmeği yok… Savaştan çıkmış. Sanayi dev-

rimini ıskalamış. Sermayesi, üretecek maki-

nası, eğitimli iş gücü yok. Toprağı işleyecek 

traktörü yok, dil bilen insanı yok… Ama 

neyi var. Müthiş bir azmi var.  Biz bir araya 

geldiğimiz zaman kazanırız. Kimseyi öte-

kileştiremeyiz. Benim fikrimden değil diye 

insanı dışlarsak biz kaybederiz. Bu ülkenin 

her bir akla ihtiyacı var. Bir olacağız, beraber 

olacağız. Geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Ve 

kazanacağız. Ben buna inanıyorum” dedi.

“Kıbrıs sorunu adil ve kalıcı 

bir formülle çözülmeli” 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 

Başbakanı Tufan Erhürman ise konuşma-

sında vizyon ve amacın önemine işaret 

ederek, bunun belirlenmesi halinde strate-

jinin etkisinin görüleceğini kaydetti. Temel 

vizyonlarının halkın varoluşu ve daha ileri 

götürülmesi olduğunu ifade eden Erhür-

man şöyle konuştu: “Halkımızın sosyal ve 

ekonomik kalkınması en önemli varoluş 

mücadelemiz. Ekonomik varoluşu sağlaya-

mazsanız, var oluşunuz bir risk altındadır. Bir 

yandan çözüm anlamında halkımızın hak-

larını korurken, diğer yandan da halkımızın 

ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlama-

mızın gerekliliğini ortadadır. Siyasi eşitlik 

olmazsa olmazımızdır. Kıbrıs sorununu adil 

ve kalıcı bir formülle çözülmesini istiyoruz.” 

Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar da 

konuşmasında ilçenin Marka Kent potansi-

yelinden söz ederek, tanınırlığı açısından ön 

sıralarda yer aldıklarından söz etti. Silifke’nin 

turizm, tarım ve ihracat kenti olduğunu an-

latan Kaynar, Silifke yoğurdu ve çileğinin ya-

kında coğrafi işarete kavuşacağını bildirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 

Deniz ise strateji geliştirebilmek ve liderlik 

yapabilmenin çağın en önemli konuların-

dan birisi olduğunu belirtti.
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Ç
orum İli Odalar ve Borsalar Müşterek İstişare Top-

lantısı ve Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Çorum’a hayırlı işler için geldiklerini, 

TOBB olarak Çorum OSB’de yaptıkları Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’ni şimdi de Çorum TSO yeni hizmet binası 

ve Halkbank Bölge Müdürülüğü'nü açtıklarını söyledi.

Çorum’un bir tarih, kültür ve turizm şehri olduğuna 

değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hattuşa/Boğaz-

köy, Alacahöyük gibi zenginlikleriyle adeta bir açık hava 

müzesidir. Akşemsettin gibi, Ebussuud Efendi gibi, Elvan 

Çelebi, irfan sahiplerini çıkarmış bir ilim merkezidir. Bu-

gün Çorum, artık bir sanayi şehri haline de geldi. Sam-

sun-Çorum-Ankara hızlı tren projesi sayesinde Çorum, 

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayacak. Zenginlikler hep 

ticaret yolları üzerinde olmuştur” dedi. 

“İnsanların Çorum’a 

gelmesini istiyoruz”

Bu yatırımı çok önemli gördüğünü ve takip ettiğini 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Niye? Çünkü in-

sanların Çorum’a gelmesini, buradaki tarihi ve kültürel 

zenginliği daha fazla görmelerini istiyoruz. Ayrıca Evliya 

Çelebi, Seyahatnamesi’nde de yazmış. Bu bölgenin ha-

vası, astım hastalarına da iyi gelirmiş. Sadece bunlar mı? 

Daha gül burmanız var, İskilip dolmanız var, leblebiniz 

var. Gastronomi açısından, sanayi, ticaret açısından zen-

ginliğiniz var” şeklinde konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm bu zenginliklere 

sahip Çorum’da iş dünyasını en iyi şekilde temsil eden 

Oda ve Borsa olduğunu, Çorum TSO ve TB’nin Çorum’un 

gelişmesi ve kalkınması için her zaman elini taşın altına 

koyduğunu ifade ederek, “Ben, buna bizzat şahidim. 

Çetin Başkanla TSO Konseyi’nde, Naki Başkanla da TB 

Konseyinde birlikte çalışıyoruz. İki başkanımız da sizi 

orada temsil ediyor. 

Çorum’da hem Odamız hem de Borsamız akredite. 

Yani üyelerine beş yıldızlı hizmet sunuyorlar. Odamı-

zın yeni hizmet binasıyla fiziki kapasite de beş yıldızlı 

oldu. Odamız, kalkınma ajansı desteğiyle bir de güneş 

enerjisi santrali kurmuş. Borsamız da Hitit Üniversitesi 

ile birlikte “Veteriner Laboratuarı” kurma çalışmaları 

yapıyor. Böyle vizyoner başkanlarım olduğu için ben 

gurur duyuyorum” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çorum, artık bir sanayi şehri haline de geldi. Samsun-
Çorum-Ankara hızlı tren projesi sayesinde Çorum, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayacak. 
Zenginlikler hep ticaret yolları üzerinde olmuştur” diye konuştu.

 “Çorum, artık bir sanayi 
şehri haline geldi”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Binbir türlü 

sıkıntı yaşarken 

devletimizden 

tek isteğimiz 

yanımızda 

olduğunu 

göstersin” dedi.
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Çorum TOBB-OSB 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi açıldı

“Sıkıntılarımızı tek tek topluyor

Hükümetimize iletiyoruz”

Bugünlerde herkesin merak ettiği, ko-

nuştuğu asıl konunun piyasaların ne olacağı 

sorusu olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bir süredir 

ekonomide bir çalkantı yaşanıyor. Döviz, 

faiz, enflasyon; üçü birden hızla yükseldi. 

Piyasada gözle görünen bir yavaşlama var, 

para dönmüyor. TOBB olarak Oda ve Borsala-

rımız vasıtasıyla, piyasanın ve sizlerin nabzını 

tuttuk ilk elden tutuyor, sıkıntılarımızı tek tek 

topluyoruz. Sonra tüm bunları, Hüküme-

timize iletiyor ve acilen önlem alınmasını 

talep ediyoruz. Salı günü Osman Bey’in de 

katıldığı, ülkemizdeki tüm bankaların genel 

müdürleriyle İstanbul’da bir araya geldik. 

Finans sektörü ile iş dünyasının aynı gemide 

olduğunu vurguladık. Sizlerin bankalarda 

yaşadığı sıkıntıları tek tek anlattık.

Sonra Çarşamba günü TOBB’da Hazine 

ve Maliye, Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakan-

larımızla bir araya geldik. Burada da ayrıntılı 

bir şekilde, sizlerden gelen tüm talep ve 

çözüm önerileri Bakanlarımıza ilettik. Her 

bir Bakanımıza şunu özellikle vurguladık. Bu 

dönem, eldekini muhafaza etme dönemi. 

Tüccar ve sanayicimizin, ticaret, üretim ve 

istihdam kapasitesini korumamız lazım. Ka-

panan her bir işletme, üretimini durduran 

her bir fabrika, 80 milyonun kaybıdır. Bizler, 

tüm bu faizlerle, kurlarla, vergilerle ve her gün 

karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla 

mücadele halindeyiz.

Binbir türlü sıkıntı yaşarken, devletimiz-

den tek isteğimiz, yanımızda olduğunu gös-

tersin, bu iktisadi mücadele ortamında bizi 

yalnız bırakmasın.” Asla karamsar olmadığını 

vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son 

25 senede yaşanan onlarca kriz ve çalkantıyı 

nasıl anlattıksa bunun da üstesinden gele-

ceklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) tarafından yaptırılan 

Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin resmi açılış töreni 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kurdela kesiminin ardından okulun 
Çorum için hayırlı olmasını dileyen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Her işin 
başının ahlak olduğunu” belirtti ve  
öğrencilere Nurettin Topçu’nun “Ah-
lak” isimli kitabını dağıttı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Çorum programı kapsamında Çorum 

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette 
konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Çorum TB Başkanı ve Meclis üyelerine 

yeni dönemde başarılar dileyerek hayırlı 
olsun dileklerini iletti. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, Çorum’un tarım ve hayvancılık 
sektörlerinde önde gelen şehirlerden biri 
olduğunu söyledi. 

Çorum Ticaret Borsası’na ziyaret


