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Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve hayvancılıkta yeni bir sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç 
var. Bu sektörlerin şartlarına göre düzenlenmiş, insanlara gelecek vadeden bir sistemi 
sizlerin desteğiyle hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

“Tarım ve hayvancılığa 
yeni bir sistem gerekiyor”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret 

Borsaları Konsey Toplantısı TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-

mirli’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı 

konuşmada tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan iş 

gücü ihtiyacına dikkat çekti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çobandan tutun da 

fındık, kayısı toplamaya adam bulamıyoruz. Yabancılar 

çalışıyor artık bu işlerde. Köylerde çocuk sesi de kalmadı 

zaten. İşte bu yüzden tarım ve hayvancılıkta yeni bir sos-

yal güvenlik sistemine ihtiyaç var. Bu sektörlerin şartlarına 

göre düzenlenmiş, insanlara gelecek vadeden bir sistemi, 

sizlerin desteğiyle hayata geçirmeliyiz” dedi.

Son dönemde her iki bakanlığın sektöre yönelik 

önemli iyileştirmeler sağladığına işaret eden TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve Orman Bakanımız, atıl 

durumdaki Hazine arazilerinin, tarım ve hayvancılık 

sektörünün kullanımına açılmasını sağladı. Ticaret Baka-

nımız da taşınır rehin sistemiyle, hayvanların, ağaçların 

ve tarımsal ürünlerin teminat gösterilmesini sağlayarak, 

finansmana erişimi kolaylaştırdı. Kendilerine tekrar te-

şekkür ediyorum” diye konuştu.

İki Bakan ile birlikte, üretimi, ihracatı, küresel rekabet 

gücümüzü nasıl artıracaklarını istişare etmek üzere buluş-

tuklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakanların 

reel sektör dostu çalışma tarzlarını övdü. “Bakanlarımız, 

bizimle aynı dili konuşuyorlar. Bu da iş dünyamıza büyük 

moral veriyor” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuş-

masında ticaret borsalarının yapısına ilişkin bilgiler verdi. 

“Dünyanın ilk borsası bu 

topraklarda faaliyete geçti”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Ticaret 

Borsaları sistemi, bu topraklarda doğmuş ve dünyaya 

yayılmıştır. Dünyanın ilk borsası bu topraklarda, Kütah-

ya Aizonai’da faaliyete geçmiştir. Günümüzde Ticaret 

Borsaları, organize edilmiş tarımsal ve hayvansal ürün 

piyasalarıdır. Alıcıyla satıcı burada bir araya gelir. Fiyatlar, 

serbest rekabet ortamında, şeffaf bir şekilde oluşur. Tüm 

alım-satımlar, bunları yapanlar, miktar ve fiyatlar, kayda 
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geçirilir, yani tescil edilir. Dolayısıyla kayıt 

dışıyla mücadelede Ticaret Borsaları çok 

önemli bir misyonu yerine getirir. 

Ticaret Borsaları aynı zamanda sektör-

de düzeni sağlar. Bunu da elektronik satış 

salonlarıyla, akredite laboratuarlarla, canlı 

hayvan borsalarıyla ve lisanslı depolarla 

yapar. 2001’den bugüne Ticaret Borsaların-

daki işlem hacmi tam 14 katına çıktı. Geç-

tiğimiz yıl toplam işlem hacmi 250 milyar 

liraya ulaştı. TOBB ve Türkiye’nin dört bir 

yanındaki 113 Ticaret Borsamız, tarım ve 

hayvancılık sektörünü daha da geliştirecek 

projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. 

Dünyadaki dijital dönüşüme paralel 

olarak, Ticaret Borsalarını geliştiriyoruz. Yeni 

hazırladığımız tescil yazılımı sayesinde, 

Ticaret Borsaları, ilgili pek çok kurumla en-

tegre hale gelecek.

Diğer taraftan, lisanslı depoculuk ile 

tarım ürünlerinin güvenle depolanma-

sı ve üreticilerin finansmana erişiminin 

kolaylaşması için TMO ve TOBB olarak 

ülkemizdeki ilk lisanslı depoyu hayata 

geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada, hem 

Ticaret Borsalarımızın hem de girişimci-

lerimizin gayretleriyle, lisanslı depoculuk 

yatırımları hızla artmaya devam ediyor. 

Camiamızın 100 yılı aşkın borsacılık de-

neyimiyle, çağdaş ürün ihtisas borsasını 

kuracağız demiştik. Hükümetimizin ve 

bakanlıklarımızın da desteğiyle Ürün İh-

tisas Borsası’nın kuruluş izni çıktı ve şirket 

kuruluşunu tamamladık. Ürün İhtisas Bor-

sası’nı kısa sürede faaliyete geçirmek için 

de çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

“Coğrafi  işaretler konusunda

daha aktif hale geldik”

 Coğrafi işaretler konusunda, Oda ve 

Borsaların çok daha aktif hale geldiklerine 

dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

bugün gelinen noktada tescil edilen coğ-

rafi işaretli ürünlerin yüzde 40’ının tescilinin 

TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarca yapıldığın-

dan söz etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

üç coğrafi işaretli ürünün de (Gaziantep 

Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı) 

Avrupa'da tescillenmesini sağladıklarını 

sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise ko-

nuşmasında, "Önümüzdeki dönemde tek-

nolojiye, tasarıma ve markalaşmaya yatırım 

yaparak ihracat artışını yapısal bir şekilde 

uzun döneme yaymayı hedefliyoruz" ifade-

sini kullandı. Hedeflere ulaşabilmek için de 

politikaların doğru belirlenmesi gerektiğine 

işaret eden Bakan Pekcan, bu süreçte doğru 

kişilerle ve sahada elini taşın altına koyan-

larla istişare edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan Pekcan, bu kapsamda Ticaret 

Borsalarının sorunlarını, talep ve öneri-

lerini dinleyecek olmaktan memnuniyet 

duyduğunu belirterek, "Bakanlık olarak, 

politika oluşturma süreçlerimizde sizlerin 

görüş ve önerilerini önemsiyor ve dikkate 

alıyoruz. Bakanlık olarak ticarette yeni bir 

anlayışın temellerini atıyoruz. Ülkemiz, 

bölgemiz ve dünya hem politik hem eko-

nomik açıdan çok önemli bir dönemden 

geçmektedir" diye konuştu.

 

“Çok önemli teşvikleri 

hayata geçirdik"

Bakanlık olarak, yurt içi ticaretin daha 

elverişli koşullarda yapılması için de önemli 

adımlar atıklarını ifade eden Bakan Pekcan, 

şöyle konuştu: "Tarım ürünlerinin sağlıklı 

ortamlarda depolanması ve ürünlerin ti-

caretinin elektronik ortamda yapılması için 

Lisanslı Depoculuk Sistemi’ni uygulamaya 

aldık. Lisanslı depoculuk sisteminde kuru-

luş izni alan işletme sayısını 145'e, faaliyete 

geçen işletme sayısını 62'ye, toplam lisanslı 

depo kapasitemizi 3 milyon 32 bin 217 

tona ulaştırdık. Bu sistemin geliştirilmesi 

için kira, analiz, nakliye ve kredi faiz desteği 

başta olmak üzere çok önemli teşvikleri 

hayata geçirdik."

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak, özel sek-

törle istişare etmeye büyük önem verdik-

lerine işaret ederek, üreten, ihracat yapan, 

istihdam sağlayan iş insanlarının çatı kuru-

luşu olan sivil toplum kuruluşlarıyla istişare 

kurulunu tesis ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-

demirli de "Ziraati, tarımı gerçekten çok 

stratejik, belki de savunmadan da önemli 

görmeliyiz. Dünyayı doyuran dünyanın 

lideri olacak. Bu yüzden tarım sektöründe 

hesapsızca görülen büyük satın almalar 

gerçekleşiyor" diye konuştu. Hububat ti-

caretiyle ilgili uluslararası bir şirket kurmak 

istediklerini aktaran Bakan Pakdemirli, 

"Kamu ve özel sektör girişimiyle tamamen 

profesyonel yönetilecek şirketle Ukray-

na'dan, Rusya'dan, Kazakistan'dan tüm 

hububatı bu şirket pazarlayacak. Türkiye 

de lojistik üssü olacak" dedi. Bakan Pakde-

mirli, Bakanlık olarak tarımı ve hayvancılığı 

tekrardan değerli kılacak eğitim projele-

rini hayata geçireceklerini ifade ederek, 

YÖK Başkanı ile bu konuda görüşmeler 

yaptıklarını ve yakın zamanda bir çalıştay 

düzenleyeceklerini söyledi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İleri malzeme, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi 
alanlarda özgün teknolojiler geliştirmeye odaklanmalıyız. Bu devirde, metali, verimli ve kaliteli 
işlemek yetmiyor. Her ne üretiyorsak, teknolojiyi entegre etmek zorundayız” diye konuştu.

“Her ne üretiyorsak, teknolojiyi 
entegre etmek zorundayız”

T
ürkiye Savunma Sanayi Meclis toplantısı, Milli 

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın katılımıyla 

Kırıkkale Makine ve Kimya Endüstrisi’nde yapıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda 

yaptığı konuşmaya Cumhuriyetin 95. yılını kutlayarak 

başladı. Toplantıya katılımlarından dolayı Milli Savunma 

Bakanı Hulusi Akar’a teşekkürlerini sunan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Sayın Bakanımız, binlerce yıllık şanlı 

tarihe sahip, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en üst makamı 

olan Genelkurmay Başkanlığı görevini üstün başarıyla 

tamamladı. Yakın tarihin bu zor zamanlarında, bu büyük 

sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiği için de kendisine 

minnettarız. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-

temi’nin ilk Milli Savunma Bakanı olarak, yine önemli bir 

görev üstlendi. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, mille-

timizin güvenliği için gerçekleştirdiği özverili çalışmalar-

dan dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. 

Bizler 81 milyon olarak, güvenle iş yapabiliyor, evlerimiz-

de başımızı huzurla yastığa koyabiliyorsak, bunu Türk Si-

lahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik teşkilatımıza borçluyuz. 

Yüce rabbim, ordumuzu, emniyet güçlerimizi, girdikleri 

tüm mücadelelerde muzaffer kılsın” dedi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun milli ve 

manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Cumhuriyetin ilk yıllarından bu 

yana, ordumuzun kullandığı mühimmatın önemli bölü-

mü bu tesiste üretiliyor. Dolayısıyla, bizleri burada en iyi 

şekilde ağırlayan MKE Genel Müdür Vekili Sayın Mehmet 

Ünal’a teşekkür ediyorum. Ayrı bir teşekkürüm de Türkiye 

Savunma Sanayi Sektör Meclisimizin kıymetli Başkanı 

ve üyelerine. Onlar, kamu-özel sektör istişare platformu 

olarak, sektör meclisinde büyük bir ciddiyetle, özveriyle 

çalışmaktadırlar. Sektörümüzün büyüyüp gelişmesinde 

büyük pay sahibi oldular. Allah hepsinden, çalışmaların-

dan razı olsun” şeklinde konuştu.

“Dünya daha az güvenli 

bir yer haline geldi”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda dünyanın 

daha az güvenli bir yer haline geldiğini anlatarak şöyle 

devam etti: “Dünya Barış Endeksi’ne göre, küresel çapta 

barış ortamı,  arka arkaya dört yıldır geriliyor. Yaklaşık 44 

ülkede çatışmalar yaşanıyor. Bunların 35'i İslam ülkesin-

de. Birçok ülkede, uluslararası terörizmden kaynaklanan 
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sürekli bir tehdit algısı hüküm sürüyor. 

Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi terör 

olaylarından büyük sıkıntı çekmektedir. 

Bakın ben her yerde şunu söylerim. 

Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz. Ti-

caretin olmadığı yerde de zenginlik olmaz. 

Dünyanın daha zengin bir yer olabilmesi 

için, daha güvenli bir yer olmasına ihtiyaç 

var. Ancak ne kadar güçlü olursa olsun, hiç-

bir ülke, tek başına dünya barışını tesis ede-

mez. Üzülerek ifade ediyorum, başta NATO 

ve BM olmak üzere uluslararası toplum, 

kendisinden bekleneni yerine getirmekte 

başarısız olmuştur.

Yaşanan çatışmalara, kalıcı çözümler 

üretememiştir. İşte görüyoruz; bölgemiz 

adeta bir ateş çemberi. Son 10 yılda, dün-

yadaki silahlı çatışmalardaki insan ölüm-

lerinin yüzde 50’den fazlası, Türkiye’nin 

iki sınır komşusu Irak ve Suriye’de gerçek-

leşti. Türkiye, içeride PKK, DEAŞ ve FETÖ 

terör örgütleriyle mücadele ederken, bir 

yandan da sınır güvenliğini tesis etmekle 

uğraşıyor. İşte bu kapsamda, Afrin, Fırat 

Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları, çok şü-

kür başarıyla gerçekleştirildi. Bu vesileyle 

Ordumuza ve Sayın Bakanımıza bir kez 

daha şükranlarımı sunmak istiyorum”. 

“Biz asker milletiz. Bize ölmez Türk 

derler” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Türkiye, dünyanın en etkili askeri gücüne 

sahip, dokuzuncu ülkesidir. Türk ordusu bu 

bölgedeki en caydırıcı güçtür. Ancak dünya 

çok hızlı değişiyor. Yakın gelecekte bu gücü 

korumanın yolu, güçlü ekonomi ve yüksek 

teknolojiye yatırımdır” dedi.

“En büyük savunma 

şirketleri listesine girdik”

Son dönemde bu doğrultuda hızlı 

adımlar atıldığına değinen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Türk Hava-

cılık ve Savunma Sanayi cirosu, 2006 yılında 

1.8’den, 2017’de 7 milyar dolara ulaştı. Dün-

yanın en büyük savunma şirketleri listesine 

girdik. Ordumuzun teçhizat ihtiyacının yurt 

içinden karşılama oranı, 2003’de yüzde 25 

iken, 2017’de yüzde 60’ın üzerine çıktı. Aynı 

zamanda küresel rekabette de ilerledik. Sa-

vunma sanayi sektörü ihracatı, 2006 yılında 

480 milyon dolardan, 2017’de 1.7 milyar 

dolara yükseldi. Bu başarının mimarları 

olan, Savunma Bakanlığımız, Genelkurma-

yımız, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve 

firmalarımızla iftihar ediyorum.

Kamunun desteği olmasaydı özel 

sektör, özel sektörün azmi ve çalışkanlığı 

olmasaydı, kamu, tek başına bu başarıyı 

gerçekleştiremezdi. Elbette bu başarılarla 

yetinmeyeceğiz. Türk savunma sanayinin 

üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme 

alanlarında, şimdiye kadar yaptıklarından 

çok daha fazlasını başaracak potansiyeli 

var. Bakın Mehmet Akif çok güzel söyle-

miş: “Arkadan gelenler, yolda uyuyanları 

ezer geçerler. Duranlar için hayat hakkı 

yoktur. Beşeriyet durmuyor. Durursan 

muhakkak ezilirsin.” 

Şimdi yeni Sanayi Devrimi’nin alameti 

farikası olan; ileri malzeme, yapay zekâ ve 

siber güvenlik gibi alanlarda özgün tek-

nolojiler geliştirmeye odaklanmalıyız. Bu 

devirde, metali, verimli ve kaliteli işlemek 

yetmiyor. Her ne üretiyorsak, teknolojiyi 

entegre etmek zorundayız. Bu noktada 

hep birlikte hareket etmeliyiz. Kamu bize 

güvenmeli, destek olmalı. Sektörün büyük 

oyuncuları ve onların etrafında konumla-

nan KOBİ’ler, birlikte hareket etmeli. Hiçbir 

kuruluş, ne kadar büyük olursa olsun, ni-

hai ürününün tüm aşamalarını, tek başına 

gerçekleştiremez. Savunma sektörü şir-

ketlerimizin, üretim süreçlerine, KOBİ’leri 

azami ölçüde dahil etmeleri, burada çok 

önemli. İşte bugün, KOBİ’lerin savunma 

sanayi kontratlarından aldıkları payı, nasıl 

artıracağımızı tartışacağız.” 

“Türkiye yakın coğrafyasına 

duyarsız kalamaz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da 

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine iliş-

kin, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, 

çalışma alanımız olacak" dedi.

Bakan Akar, Türkiye'nin yakın coğrafya-

sında çeşitli sıkıntıların olduğunu, bunlara 

duyarsız kalınamayacağını belirtti.

İdlib'de gelinen sürece değinen Bakan 

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın girişimleri ve Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin ile görüşmesi sonucu Soçi'de 

mutabakat imzalandığını hatırlattı. 

Mutabakatla bir çözüm üretildiğini 

anımsatan Bakan Akar, "Bunun sonunda 

15-20 kilometrelik bir koridor, koridorda-

ki radikaller ve silahların çıkartılması söz 

konusu oldu. Ortak devriye olacak. Dola-

yısıyla burada huzur ortamı olacak ve 3.5 

milyon insanın orada kalması sağlanacak" 

diye konuştu.  Türk-İş Genel Başkanı Ergün 

Atalay ise "Her gün ortalama beş işçi, iş 

kazasında can veriyor. Basit sebeplerden 

dolayı. Ayağındaki ayakkabının, şapkasının, 

gözlüğünün tamamının maliyeti 300 lira. 

Bunu alamadığımız dönemler oluyor" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaç-

maz da "MKEK, Kırıkkale'nin sahibi, Kırıkka-

le'nin varlık sebebi. Kırıkkale silaha adını 

veren şehir, silahın ana yurdu. Bu anlamda 

burada çok ciddi silaha dayalı bir kültür var. 

Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 

(OSB) arsa tahsisleri ve çalışmalarımız de-

vam ediyor" ifadelerini kullandı.
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası 

Yeni Hizmet binasının açılış törenine katıldı.

“Taşı tarih, toprağı altın Kumluca’da sizlerle birlikte 

olmaktan mutluluk duyuyorum” diyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Buradaki herkesin kalbi Kumluca için 

çarpıyor. Nasıl çarpmasın? Allah bize öyle bir coğrafya 

vermiş ki topraklarının yüzde 80’inden fazlasında mey-

ve ve sebze üretimi yapılıyor. Sebzenin başkenti burası. 

Öte yandan narenciye ve hububat da yetiştiriyorsunuz. 

Turizme bakınca; Adrasan burada, Olimpos burada. 

Butik turizmin merkezi Kaş, yine bu bölgede. İşte tüm 

bu zenginliklere sahip Kumluca’da iş dünyamızı en 

iyi şekilde temsil eden Oda ve Borsamız var. Kumluca 

Odamız ve Borsamız, Kumluca’nın gelişmesi ve kal-

kınması için her zaman elini taşın altına koyuyor. Ben, 

buna bizzat şahidim. Murat Kardeşimle TOBB Turizm 

Kurulu’nda, Fatih Kardeşimle de TOBB Tarım Kurulu’n-

da birlikte çalışıyoruz. Her iki başkanımızda sizi orada 

temsil ediyor” şeklinde konuştu.

Kumluca’da hem Oda hem de Borsanın akredite 

olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, üye-

lerine beş yıldızlı hizmet sunduklarını söyledi.

 

“Piyasanın ve sizlerin 

nabzını ilk elden tutuyoruz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugünlerde herke-

sin merak ettiği, konuştuğu asıl konunun piyasaların 

durumu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Bir 

süredir ekonomide bir çalkantı yaşanıyor. Türk iş dün-

yası olarak zor günlerden geçiyoruz. TOBB olarak Oda 

ve Borsalarımız vasıtasıyla, piyasanın ve sizlerin nabzını 

ilk elden tutuyor, sıkıntıları tek tek topluyoruz. Sonra 

tüm bunları, Hükümetimize iletiyor ve acilen önlem 

alınmasını talep ediyoruz. Tüm bankaların genel mü-

dürleriyle İstanbul’da bir araya geldik. Yine geçen hafta 

Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve Meclis üyelerimizin de 

katılımıyla Antalya’da Halkbank Genel Müdürümüzle 

bir toplantı yaptık. Finans sektörü ile iş dünyasının aynı 

gemide olduğunu vurguladık. Sizlerin bankalarda yaşa-

TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu dönem, eldekini muhafaza etme dönemi. Üretici 
tüccar ve sanayicimizin, ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan 
her bir işletme, üretimini durduran her bir fabrika, 81 milyonun servetinin kaybıdır” dedi.

“Kapanan her bir işletme 
81 milyonun servetinin kaybı”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

her gün 

karşımıza çıkan 

farklı bürokratik 

mevzuatla 

mücadele 

halinde 

olduklarını 

belirtti.
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Hisarcıklıoğlu’ndan 

Kumluca TB'ye 

ziyaret

dığı sıkıntıları tek tek anlattık. Geçen hafta 

TOBB’da Hazine ve Maliye, Sanayi, Ticaret 

ve Çalışma Bakanlarımızla bir araya geldik. 

İki gün önce yine Tarım, Orman ve Ticaret 

Bakanlarımızla bir araya geldik. Her iki 

bakanımıza da gündemde olan hal yasası 

ile ilgili özel sektörün görüşlerinin mutlaka 

alınması gerektiğini ilettik.

Yaptığımız tüm toplantılarda ayrıntılı 

bir şekilde sizlerden gelen tüm talep ve 

çözüm önerileri Bakanlarımıza ilettik. Her 

bir Bakanımıza şunu özellikle vurgula-

dık. Bu dönem, eldekini muhafaza etme 

dönemi. Üretici, tüccar ve sanayicimizin, 

ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini 

korumamız lazım. Kapanan her bir işlet-

me, üretimini durduran her bir fabrika, 81 

milyonun servetinin kaybıdır.”

“Bürokratik mevzuatlarla 

mücadele halindeyiz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm bu 

faizlerle, kurlarla, vergilerle ve her gün 

karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla 

mücadele halinde olduklarını belirterek, 

“Bin bir türlü sıkıntı yaşarken, devletimiz-

den tek isteğimiz, yanımızda olduğunu 

göstermesi, bu iktisadi mücadele ortamın-

da bizi yalnız bırakmamalı” dedi. 

Oda ve Borsalardan gelen talepleri 

ilettikleri bu çalışmalarda somut çıktıları 

almaya başladıklarına dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dün ekonomi-

miz açısından iki önemli gelişme oldu. 

Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Kumluca Ticaret Borsası'nı ziyaret ede-

rek, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dur-

daş ve Meclis üyeleri ile görüştü.

gibi sektörler için vergi indirimi yapılacağı 

açıklandı. İşte el ele verince, kamu ve özel 

sektör birlikte çalışınca, istişare ve ortak 

akıl hakim olunca başaramayacağımız şey 

yok. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim” 

ifadelerini kullandı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, içinden 

geçtikleri süreç için asla karamsar olmadı-

ğını, son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, on-

larca kriz ve çalkantı yaşandığını, hepsinin 

de üstesinden geldiklerini ve yola devam 

ettiklerini söyledi.

“Bu teker bu tümsekte kalmaz” diyen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yeter ki en-

seyi karartmayalım, safları sıklaştıralım. 

İnşallah ülkemizi Türk özel sektörü olarak, 

hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye’nin 

dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 

girmesini istiyoruz” dedi. 

“Antalya’nın gücünü 

artırmak için çalışıyoruz”

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendi-

gar Günay da yaptığı konuşmada, göreve 

geldikleri 2013 yılından beri çok yoğun 

geçen beş yıllık bir süreyi geride bıraktık-

larını, ardından geçtiğimiz Nisan ayında 

yapılan seçimlerle tekrar üyelerinin büyük 

desteğiyle güven tazelediklerini söyledi. 

Bu süre içerisinde Kumluca Ticaret 

ve Sanayi Odası adına Kumluca, Finike, 

Demre ve Kaş ilçelerimize yapmayı va-

dettiğimiz çalışmaları yerine getirdikle-

rini anlatan Günay, “Bölgenin sosyal ve 

ekonomik açıdan gelişmesi için birçok 

projeyi hayata geçirdik ve yenileri üzerin-

de çalışmaya devam ediyoruz. Tarım ve 

turizm sektörlerinde Türkiye’nin parlayan 

yıldızı Antalya’nın gücünü artırmak için 

tüm paydaşlarla birlikte var gücümüzle 

çalışıyoruz” diye konuştu.
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Geleneksel Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya’nın turizmde dünya çapında 
bir başarı hikâyesi yazdığını kaydederek, “İnşallah bu sene 14 milyon yabancı turiste 
ulaşacağız. Böylece, tarihi rekor da kıracağız” diye konuştu.

“Antalya, turizmde dünya 
çapında başarı hikâyesi yazdı”

A
ntalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Geleneksel 

Ödül Töreni yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

törende yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir dönemden 

geçtiğine işaret ederken, “Ekonomide hepimiz çeşitli sı-

kıntılar yaşıyoruz. Böyle dönemlerde, bize en çok, moral 

lazım. İşte bu noktada, en fazla öne çıkan bize en çok 

moral veren şehrimiz Antalya” diye konuştu. 

Antalya ekonomisinin durumunu rakamlar üzerin-

den değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılan 

şirket sayısındaki artışın Türkiye ortalaması yüzde 5 iken 

Antalya ortalamasının yüzde 11 olduğunu; sigortalı 

çalışan artışındaki oranın ise Türkiye genelinde yüzde 3, 

Antalya’da yüzde 8 olarak açıklandığını vurguladı. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu çalışan artışı itibariyle Türkiye’nin 

bir numarasını Antalya olarak duyurdu.

Antalya’nın turizmde dünya çapında bir başarı 

hikâyesi yazdığını kaydeden TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu şöyle konuştu: “Antalya Avrupa’da dördüncü, 

dünya sıralamasındaysa 11. sıraya yükseldi. İnşallah 

bu sene 14 milyon yabancı turiste ulaşacağız Antalya 

olarak. Böylece, tarihi rekor da kıracağız. Antalya, ismini 

sadece turizmle duyurmakla da kalmadı. Sanayi ve 

tarımda da öne çıktı. Yat üretiminde, yine bir dünya 

markası haline geldiniz. Meyve, sebze, seracılık ve 

çiçekçilikte, lidersizsiniz. Dolayısıyla Antalya, Türkiye 

için, ekonomi için çok önemli. Antalya büyüdüğünde, 

Türkiye’yi de de büyütüyor. Antalya sıkıntı yaşarsa, 

Türkiye de yaşıyor. Bu nedenle, Antalya’ya hep özel bir 

ihtimam gösterilmeli. Antalya’nın önemini bildiğim 

için ben her sene, hiç aksatmadan muhakkak geliyo-

rum. Sizlerin nabzını tutuyor, sıkıntılarınızı, görüşlerinizi 

dinliyor, sonra da Oda ve Borsa başkanlarımla birlikte 

önerilerimizi, hükümete iletiyoruz.

Bu noktada yeri gelmişken belirtmek isterim. Antalya 

Odamız ve Borsamızla da ayrıca iftihar ediyorum. Zira 

her ikisi de akredite. Beş yıldızlı hizmet veriyorlar. Avrupa 

kalitesinde hizmet sunuyorlar. Odamız şimdi yeni bir 

vizyon ve hedef koymuş. Antalya’yı tarımın, turizmin, 

ticaretin yanısıra teknolojinin de merkezi yapmak; yani 

buna da Antalya için 4T vizyonu demişsiniz. İşte şehirleri 

marka yapan, zenginleştiren, dünyada öne çıkaran, bu 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Antalya’nın 

önemini bildiğim 

için her sene 

hiç aksatmadan 

muhakkak 

geliyorum” dedi.
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tip vizyonlardır. İnşallah burada gördüğüm 

birlik ve beraberlik sayesinde, Antalya bu 

hedefe de ulaşacak. Antalya Ticaret ve Sa-

nayi Odamızı tekrar kutluyorum. Oda Baş-

kanımız Davut Çetin kardeşim Ankara’da 

TOBB yönetiminde mesai arkadaşım. Tecrü-

besinden, bilgisinden Ankara’da da istifade 

ediyorum. Yörex fuarı ile 81 ilde bir bilinç 

ortaya çıktı. Kendi ürünlerimizin farkına 

vardık. Coğrafi işaret alıp bunları Avrupa’da 

tescil ettirmek gerektiğini anladık. Sayın Ali 

Çandır’a da teşekkür ediyorum.”

 

Son iki ayda yapılanlar

 TOBB olarak son iki ayda neler yap-

tıklarını ve üyelerden gelen hangi sıkın-

tılara nasıl öneriler hazırlayıp hükümete 

götürdükleri konusunda da bilgi veren 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu konuya 

ilişkin geniş bir sunum yaptı. TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu sunumunda “Biz sizden 

gelenleri gidip hükümete tek tek anlattık. 

SGK primlerinin ertelenmesini istedik. Kısa 

çalışma ödeneğinin aktifleştirilmesi ve is-

tihdam koruma teşviki sağlanmasını, yani 

bu sıkıntılı dönemde bir yıl işçisini işten 

çıkarmayan, çalıştıran işletmelere teşvik 

verelim dedik. İstihdam, finansman, sek-

törel konuları gündeme getirdik. Tarım ve 

hayvancılık için düşük faizli kredi talep ettik. 

Birikmiş KDV alacaklarımız konusunda çö-

züm bulunmasını istedik. KDV ve ÖTV indi-

rimleri geldi ki taleplerimizle ilgilenen bü-

tün yetkililerimize, Hükümetimize teşekkür 

ediyorum. Bütün dünyayı ölçen iş yapma 

kolaylığı endeksi var. Bundan bir sene önce 

'Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor' dedik. 

'İş yapmayı kolaylaştırmamız lazım' dedik. 

Çalıştık. Dün açıklanan endeksle Türkiye 

tarihinde ilk defa ilk 50’nin altına indik” dedi.

Bu dönemin, eldekini muhafaza etme 

dönemi olduğunu belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Tüccar ve 

sanayicimizin, ticaret, üretim ve istihdam 

kapasitesini korumamız lazım. Kapanan 

her bir işletme, üretimini durduran her bir 

fabrika, milli servetin kaybıdır. Bizler, tüm 

bu faizlerle, kurlarla, vergilerle ve her gün 

karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla 

mücadele halindeyiz. Bin bir türlü sıkıntı-

lı yaşarken, devletimizden tek isteğimiz, 

yanımızda olduğunu göstersin. Bu dünya 

ülkeleri ile iktisadi mücadele ortamında bizi 

yalnız bırakmasın. Ben asla karamsar deği-

lim. Zira son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, 

onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin de 

üstesinden geldik ve yola devam ettik. Ye-

ter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. İnşallah 

yine hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak 

ettiği yere getireceğiz.”

İMKON ile görüş 
alışverişi yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnşaat 

Müteahhitleri Konfederasyonu’nu (İMKON) 

ziyaret etti. İMKON ve Türkiye İnşaat Sektö-

rü Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu’nun ev sa-

hipliğindeki ziyarette, TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, İMKON Yönetim Kurulu üyeleriyle 

bir araya gelerek sektördeki gelişmelere 

ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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

cıklıoğlu, Denizli programı kapsa-
mında Tavas Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Saffet İnamlık ile 
Odanın Yönetim Kurulu ve Meclis 
üyeleriyle bir araya geldi.

Tavas Ticaret 
Odası’na ziyaret
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I
sparta Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TSO) ziyaret eden 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sıkıntıların birlik ve beraberlik 

içerisinde aşılacağını söyledi. 

Isparta TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başdeğir-

men ve Meclis üyeleriyle değerlendirmelerde bulunan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu teker bu tümsekte kal-

maz. Bunları da aşacağız” diye konuştu.

Isparta’daki Oda ve Borsanın beş yıldızlı olduğuna 

işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Isparta’da Oda 

ve Borsamız kardeştir. İki başkanımdan da çok memnu-

num. Sizlerin sıkıntılarını bana anında aktarıyorlar. Ben de 

hükümete aktarıyorum” dedi.

Birlikte yaptıkları çalışmaların neticesinde otomotiv, 

beyaz eşya, inşaat gibi alanlarda KDV ve ÖTV indirimleri 

sağlandığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Üyele-

rimizden topladığımız kaynakların yeniden üyelerimize 

aktarılması için nefes kredisini başlattık tekrar. Buradaki 

aksaklıkları Bankalar Birliği ile yapacağımız toplantılar ile 

çözmeye çalışıyoruz. İki gün önce açıklanan iş yapma ko-

laylığı endeksi önemli. Bu işin mutfağında beraber çalıştık. 

Türkiye’yi iş yapma kolaylığında 43. sıraya çıkardık” dedi.

Sıkıntıların birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını söyleyen Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu teker bu tümsekte kalmaz. 
Bunları da aşacağız” mesajını verdi.

“Bu teker tümsekte kalmaz
bunları da beraber aşacağız”

TOBB Başkanı 

M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu 

“Türkiye’yi 

iş yapma 

kolaylığında 43. 

sıraya çıkardık” 

dedi.

Tarım ve Hayvancılık 

Fuarı’nda stantlar gezildi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta Tica-

ret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen 14. Göller 

Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı 

da ziyaret etti. Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Adar ve Isparta TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in karşıladığı ve eşlik ettiği 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetle bir-

likte stantları tek tek gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.
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Mesleki Yeterlilik Kurumu Olağan 
Genel Kurulu gerçekleştirildi

M esleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 

13’üncü Olağan Genel Kurulu, 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla MYK 

hizmet binasında gerçekleştirildi. Genel 

Kurul toplantısına bakanlıklar, kamu 

kurumları ve sosyal tarafların üst düzey 

yöneticileri ve temsilcilerinin yanı sıra 

Genel Kurul delegelerinin tamamı ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 

Daire Başkanı Fatih Soysal, Müdür Murat 

Aydın ve Cahit Ceren ile TOBB MEYBEM 

Genel Müdürü Saygın Baban katılım sağ-

ladı.

Genel Kurula hitap eden Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra 

Zümrüt Selçuk; Mesleki Yeterlilik Kuru-

mu’nun çalışma hayatında çok önemli bir 

boşluğu doldurduğunu, işgücünün bilgi, 

beceri ve yetkinliklerinin meslek standart-

larına dayalı olarak uluslararası akredite 

bir sistem dâhilinde ölçülüp belge-

lendirilmesinin üretimde verimlilik ve 

kaliteyi artırdığını ifade etti. Genel Ku-

rul’da, kurumun 15.09.2017-30.09.2018 

dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu, 

2019 yılı çalışma programı ve personel 

planlaması, 2017 mali yılı kesin hesabı 

ve 2019 yılı bütçe ve aidat teklifi Mes-

leki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem 

Ceylan tarafından sunuldu.

2018-2021 döneminde görev ala-

cak MYK Yönetim Kurulu asıl ve yedek 

üyeleri için yapılan seçim sonucunda; 

MYK Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine; 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-

kanlığı temsilcisi olarak Adem Ceylan, 

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olarak 

Dr. Recep Altın, YÖK temsilcisi olarak 

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık , meslek 

kuruluşları temsilcisi olarak Bendevi 

Palandöken, işçi konfederasyonları 

temsilcisi olarak Dr. Osman Yıldız, işve-

ren konfederasyonları temsilcisi olarak 

Celal Koloğlu oybirliği ile seçildi.

Isparta Ticaret Borsası’nda 

görüş alışverişinde bulunuldu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Adar’ı makamında ziyaret 

etti. Adar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, 

günün anısına karşılıklı hediyeler takdim 

edildi.

Isparta Belediye Başkanı 

Günaydın’a ziyaret

Bu arada TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Isparta Belediye Başkanı Yusuf 

Ziya Günaydın’ı da ziyaret etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Günay-

dın’a ziyaretin anısına Dede Korkut kitabı 

hediye ederken, Belediye Başkanı Gü-

naydın, Dede Korkut müzesi kurduklarını 

ve bu kitabın büyük fayda sağladığını 

dile getirdi.
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye 

Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulları, Deniz-

li'de bir otelde düzenlenen "TOBB ve TBB Reel 

Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplan-

tısı"nda bir araya geldi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başka-

nı Hüseyin Aydın başkanlığında, reel sektör ve finans 

sektöründen üst düzey temsilcilerin katıldığı basına 

kapalı toplantıda, uluslararası piyasalarda ve Türkiye 

ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye 

piyasalarındaki son durumla öneri ve beklentilerin de-

ğerlendirileceği kaydedildi.

“Hepimiz Türkiye için varız”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesi gaze-

tecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki buluşmanın 

ardından Anadolu'daki ilk toplantı için Denizli'yi seçtik-

lerini belirtti. "Bu sıkıntılı günlerde reel sektör ile finans 

sektörü el ele vermek durumunda" diyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, TBB üyeleri ve banka yöneticilerinin reel 

sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indiğini söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biz hepimiz 'Türkiye 

için varız' diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, 

bu tümseği aşacağız biz. Bugün finans sektörü ile reel 

sektör ele ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey 

yok. Bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inanıyorum. 

Türkiye Bankalar Birliği’ne bu anlayışı gösterdikleri için 

teşekkür etmek istiyorum."

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da "Rifat Bey, niçin bu-

rada bulunduğumuzu zaten ifade etti. Aynı gemideyiz. 

Reel sektör ve finans sektörü olarak son gelişmeleri 

birlikte değerlendireceğiz, özeleştiri yapacağız, eksik 

yaptıklarımızı tamamlayacağız, iyi yaptıklarımızı daha 

iyi yapmaya çalışacağız.

Bu vesileyle güçlü iş birliğine vesile olduğu için TOBB 

nezdinde Sayın Başkanı tebrik ediyoruz, kendilerine te-

şekkür ediyoruz. Toplantımızın faydalı ve hayırlı olmasını 

diliyorum" diye konuştu.

Çevre illerden de reel sektör temsilcilerinin katıldığı 

toplantıda, firma ve bankalar arasındaki diyalog mekaniz-

malarının güçlendirilmesi, finansmana erişim konusunda-

ki sorunların ele alındığı kaydedildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları 

Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci de katıldı.

"Bu sıkıntılı günlerde reel sektör ile finans sektörü el ele vermek durumunda" diyen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB üyeleri ve banka yöneticilerinin 
reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indiğini söyledi. 

“Reel sektör ile finans sektörü 
el ele vermek durumunda”

TBB Başkanı 

Aydın, "Aynı 

gemideyiz. Reel 

sektör ve finans 

sektörü olarak son 

gelişmeleri birlikte 

değerlendireceğiz" 

dedi.
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“Özellikle kadın 
girişimcilerin 
teşvik edilmesi 
gerekiyor”

Mobilya sektörünün sorunları ASO'da ele alındı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Acıpa-

yam Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başka-

nı Mehmet Sürücüoğlu ve beraberindeki 

Yönetim Kurulu ile Meclis üyelerini ziyaret 

ederek, görüş alışverişinde bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Antalya’da gerçekleştirdiği D-8 programı 

hakkında bilgi verirken, Acıpayam ziyareti-

nin ardından da Denizli’de toplantıları oldu-

ğunu anlattı. Acıpayam’ın Denizli’yi marka 

yapan ilçelerin başında geldiğini ifade eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin giri-

şimciye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gir iş imciler olmadan zenginl iğin 

mümkün olmadığını belirten TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, özellikle kadın girişim-

cilerin teşvik edilmesi gerektiğinin altını 

çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kız ço-

cuklarınızı mutlaka işin içine sokun. Kız 

çocuğunun da erkek çocuğunuzla aynı 

oranda sizde hakları var. Onun için onların 

haklarına riayet edin” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Acıpa-

yam’daki hizmet kalitesi ve kapasitesini 

artırmak için Oda’nın akredite olması ge-

rektiğini belirterek, bu konuda çalışma ya-

pılması önerisinde bulundu. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Oda ve Borsaların 

elindeki kaynakları Nefes Kredisi ile üye-

lerine tekrar kullandırıldığını belirtirken, 

burada yaşanan bazı sorunları çözmek 

için de Bankalar Birliği ile bir araya gele-

ceklerini vurguladı.

Acıpayam Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Sürücüoğlu de TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu’nun Acıpayam’a üçüncü 

ziyareti olduğunu belirterek, ilgisinden do-

layı kendisine teşekkür etti.

M obilya sektörünün sorunları ve 

çözüm önerileri, Hazine ve Maliye 

Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin 

de katıldığı, Ankara Sanayi Odası'nda 

(ASO) gerçekleştirilen toplantıda ele 

alındı. Türkiye Mobilya Ürünleri Meclis 

Başkanı Ercan Ata toplantıda yaptığı 

konuşmada, mobilya alanında yakla-

şık 38 bin firmanın 500 bin çalışanıyla 

hizmet verdiğini ifade ederek, sektörün 

sorunları konusunda detaylı çalışmalar 

yaptıklarını kaydetti. Bakan Yardımcısı 

Nureddin Nebati de Bakanlık olarak pi-

yasayı dinleyip sorunlara çözüm üretmeye 

çalıştıklarını, Türkiye'ye yönelik ekonomik 

saldırının etkilerinin en az şekilde hissetti-

rilmesi için de çaba gösterdiklerini bildirdi.

Türkiye Mobilya Ürünleri Meclis Da-

nışmanı Hamza Çınar ise toplantıda ger-

çekleştirdiği sunumda özellikle sektörde 

kullanılan boya, kereste, vernik, levha gibi 

girdilerin fiyatlarında 2016'dan bu yana 

çok ciddi artış yaşandığına işaret ederek, 

"Sektör ihracatı iyi gidiyor. Son 17-18 yıldır 

dış ticarette açık vermeyen bir sektör. Buna 

karşın tüketicinin alım gücü düştü ve fiyat 

oluşumlarındaki etik değerler kaybol-

du" ifadesini kullandı.

ASO Mobilya Sanayi Komite Başka-

nı Metin Gültepe de sünger üretiminde 

ham madde ihtiyacına dikkati çeker-

ken, ASO Orman Ürünleri Sanayi Komi-

tesi Başkanı Kemal Bayramoğlu, mobil-

ya sektöründe günlük 30 bin metreküp 

yonga ve lif levha tüketildiğini, gerekli 

ham madde için yıllık 15 milyon ton 

endüstriyel oduna ihtiyaç duyulduğu-

nu bildirdi. Ham madde ihtiyacının 9 

milyon tonunun iç piyasadan, kalanı-

nın ithal olarak sağlandığını belirten 

Bayramoğlu, "Ham madde tedariğinde 

sorun yaşanması kapasite oranlarını 

düşürmekte" görüşünü savundu.

ASO Ofis Mobilyaları Sanayi Komi-

te Başkanı Yavuz Erbaz da "DMO ka-

taloğunda yer alan firmaların doğru 

biçimde belirlenmesi ve bu firmaların 

gerçekten üretici ve sektörü temsil 

eden, belli kalitenin üzerinde iş yapan 

firmalar olması gerektiğini düşünüyo-

ruz" değerlendirmesinde bulundu.
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye 

Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulları, Konya’da 

bir otelde düzenlenen "TOBB ve TBB Reel Sektör 

ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda 

bir araya geldi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı 

Hüseyin Aydın başkanlığında, reel sektör ve finans sektö-

ründen üst düzey temsilcilerin katıldığı basına kapalı top-

lantıda, uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde 

yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye piyasalarındaki 

son durumlar ile öneri ve beklentiler değerlendirildi.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalar-

da bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, TBB ile TOBB’un ortak düzenlendiği ve 

ilkini İstanbul’da, ikincisini Denizli’de yaptıkları diyalog 

toplantılarının üçüncüsünü de Konya’da gerçekleştire-

ceklerini ifade etti.

Düzenlenen toplantılar ile reel sektör ile finans sek-

törünün birbirini daha iyi anlayacağını ve ortak çözümler 

geliştireceğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu 

sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız. Finans sektörü, 

reel sektöre ve KOBİ'lere kan akışını sağlayan damarlardır. 

Dolayısıyla biri kötü durumdayken, diğerinin iyi durumda 

olması beklenemez. İçinde bulunduğumuz süreçte, her 

iki sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var” dedi.

Bu kapsamdaki önerilerini hükümete ilettiklerini ifade 

eden TOBB Başkanı, “Hüseyin Aydın Başkanımız da sağ 

olsun, onun da büyük çabalarıyla, bankalarımız, reel sek-

töre yeni imkânlar sunmaya başladı. Elbette tüm bunlar 

yanında, başka önlemler de gerekiyor. Reel sektörün ve 

özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkânlarının 

açık tutulması hayati önemde. Bu konuda son dönem-

de, kamu bankalarının daha aktif olduğunu görüyor ve 

kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Aynı gemide yolculuk ediyoruz"

Reel sektör ile mali sektörün aynı gemide yolculuk 

ettiğinin bilincinde olduklarını vurgulayan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Birlikte hareket etmek, birbirimize des-

tek olmak durumundayız. Son dönemde ekonomide 

olumlu gelişmeler de var. Dış ticarete ilişkin rakamlar, 

döviz gelir-gider durumunda bir dengelenme başladı-

ğını gösteriyor. Ancak ekonomideki canlanma henüz 

istediğimiz noktada değil. Bu konuda Odalarımız ve 

Borsalarımızdan gelen, bizim de Hükümete ilettiğimiz 

vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz ilk adımı 

böylece attı. Bu önlemler piyasaya moral verdi ve ticareti 

destekledi” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tüm bu çalkantıların geçi-

ci olduğuna inandıklarını, Türkiye’nin temellerinin sağlam 

olduğunu söyledi. 

Bu süreçten geçerken, üretici, tüccar ve sanayicinin, 

ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumak gerekti-

ğine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ben asla 

karamsar olmadım, olmam da. Son 25 senede, iç ve dış 

kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin de 

üstesinden geldik ve yola devam ettik. Yeter ki enseyi 

karartmayalım. Saflarımızı sıkı tutalım” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma 
imkânlarının açık tutulması hayati önemde. Bu konuda son dönemde kamu bankalarının daha 
aktif olduğunu görüyor ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“KOBİ'lerin finansmana ulaşma 
imkânları açık tutulmalı”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu “İç 

ve dış kaynaklı 

onlarca kriz ve 

çalkantı yaşadık. 

Hepsinin de 

üstesinden 

geldik ve yola 

devam ettik” 

dedi.

TOBB ULUSAL
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KOBİ’ler Ankara’da buluştu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) himayesinde, KOBİ’lerin dijital 

dünyada iş yapabilme yetisini ve e-ticaret 

ekosisteminin sağlayacağı faydalar ko-

nusundaki farkındalığını artırmak üzere; 

Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat 

Eğitimleri yapıldı. 81 İlde düzenlenecek 

eğitimin beşincisi olan toplantı, TOBB 

Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Başkanı 

Ozan Acar’ın açılış konuşmasıyla başladı. 

Acar, KOBİ’lerde dijitalleşmenin önemine 

değinerek iki gün boyunca e-ticaret ve 

e-ihracat odağında teknik eğitimlerin ve-

rileceğini belirtti. 

İki gün olarak kurgulanan eğitimlerin 

birinci gününde Türkiye ve dünyada kul-

lanılan e-ticaret platformları ve tanımlar, 

dijital iş yapış biçimleri, e-ticaret ekosis-

temi, e-ticaret ön ara yüz tasarımları ve 

uygulamaları, e-ticaret ödeme yöntemleri, 

kargo ve lojistik entegrasyonları, e-ticaret 

vergi mevzuatı, mali işler yönetimi, e-ti-

caret hukuku, CRM ve müşteri ilişkileri 

yönetimi ile ürün fotoğrafları ve web için 

görsel optimizasyon faaliyetleri hakkında 

katılımcılara bilgi verildi. Birlik merkezinde 

gerçekleştirilen eğitimlerin ikinci gününde 

ise katılımcılara; e-ticarette pazarlama, 

içerik ve dijital reklam yönetimi, alan adı 

seçimi, dijital dönüşüm, e-uygulamalar 

ve bulut sistemleri, sektör, kategori ve 

ürünlere göre ulusal ve uluslararası satış 

platformları seçimi, e-ihracat ve e-ticaret 

için dijital ürün bilgisi oluşturma, e-ihracat, 

ulusal ve uluslararası pazaryerleri, e-ihra-

cat ve e-ticaret saha operasyonu ve depo 

ve iptal/iade yönetimi hakkında uygulama 

yöntemleri ve örnek uygulamalar hakkın-

da detaylı aktarımlarda bulunuldu.

Konya Ticaret 
Borsası’na 
ziyaret

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

lıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
Başkanı Hüseyin Aydın, Konya’da dü-
zenlenen TOBB ve TBB Reel Sektör ve 
Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 
Toplantısı sonrasında Konya Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı Aydın’a, Ti-
caret Borsası satış salonunda Borsa'nın 
işleyişine ilişkin bilgi verdi.
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TOBB ULUSAL

R
eel sektör ve finans sektörünün temsilcileri İstan-

bul’da istişare için biraraya geldi. Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği ( TOBB) – Türkiye Bankalar 

Birliği (TBB) Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güç-

lendirme Toplantısı Denizli, Konya ve İzmir’den sonra bu 

defa da İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde 

basın mensuplarının karşısına çıkan Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın sıkıntıları konuşmak ve 

birbirlerini daha iyi anlamak için ekonominin iki can 

damarının bir araya geldiğini anlattılar.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bankalarımız reel sek-

törün dertlerini dinlemek için sahaya inmiş durumdalar. 

Anadolu’da da gördük ki bu toplantılara müthiş bir ilgi 

var. Bankacılık sektörü ve reel sektör ilk defa biraraya ge-

lerek dertleri birlikte dinliyorlar. Bu çok önemli” dedi. Reel 

sektörün ve KOBİ’lerin finansmana ulaşım yollarının açık 

tutulmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomideki canlanma henüz 

istenen seviyede olmasa da sıkıntıları aşacaklarını söyledi. 

“Sorunları hep birlikte aşmaya geldik”

KDV ve ÖTV’deki indirimle hükümetin ilk adımı at-

tığından behseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz bu 

çalkantıların geçici olduğuna ve Türkiye’nin temellerinin 

sağlam olduğuna inanıyoruz. Bu teker bu tümsekte kal-

maz” diye konuştu.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da “Birbirimizi anlamaya 

dertlerimizi dinlemeye ve sorunları hep birlikte aşmaya 

geldik” dedi. İnsanların sadece kendileri için değil ülkeleri 

için de en iyiyi istemeleri gerektiğine vurgu yapan Aydın, 

toplantıların iki sektör için de hayırlı olacağına inandığını 

dile getirdi.

Reel sektör ile finans sektörünün bir araya geldiği toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz bu çalkantıların geçici olduğuna ve Türkiye’nin 
temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz. Bu teker bu tümsekte kalmaz” diye konuştu.

“Yaşanan bu çalkantılar geçici 
Türkiye’nin temeli sağlam”

TBB Başkanı 

Hüseyin Aydın 

“Birbirimizi 

anlamaya 

dertlerimizi 

dinlemeye ve 

sorunları hep 

birlikte aşmaya 

geldik” dedi.
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Ticari İşlemlerde 
Taşınır Rehini 
Tanıtım Toplantısı 
Samsun’da yapıldı

T icaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 

ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev 
sahipliğinde Finansmana Erişimde Te-
minat Olarak Taşınır Rehini Bilgilendirme 
Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, 
"Bilindiği gibi küçük ve orta büyük-
lükteki işletmeler KOBİ’ler olarak biz 
bankalardan sağladığımız kredilerde 
teminat olarak ev, araba, arsa gibi var-
lıkların yanı sıra işletmelerimizin sınırlı 
sayıdaki bazı unsurlarını da rehin ede-
biliyorduk.  Bu teminata ilişkin esaslar, 
1972 yılından bu yana yürürlükte olan 

Ticari İşletme Rehini Kanunu’nda düzen-
leniyordu. Ancak, kanununun günümüz 
ekonomik ihtiyaçlarına ve uygulamadaki 
sorunlara cevap vermekte yetersiz kaldı-
ğını birçok platformda dile getirdik. Bu 
çerçevede; 2016 yılında çıkan ve 1 Ocak 
2017 tarihinde yürürlüğe giren “Ticari 
İşlemlerde Taşınır Rehini Kanunu”nu ile 
önemli bir adım atılmıştır” dedi.

Finansmana erişimdeki reform sayı-
sında dünyadaki birçok ülkenin önünde 
olduklarını dile getiren Ticaret Bakanlığı İç 

Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başka-
nı Mücahit Arvas ise "Türkiye’de yeni 
hayata geçen bir sistemi anlatmak için 
buradayız. Finansmana erişimin en zor 
olduğu zamanlardan birisini geçiriyo-
ruz. 31 Ekim’de Dünya Bankası Türki-
ye’nin sıralamasına dair bir açıklama 
yaptı. En çok reform yapan ilk 10 ülke 
arasında Türkiye’yi saydılar. Özellikle 
finansmana erişim noktasında Türkiye 
bu sıralama içerisinde en çok reform 
yapan ülke oldu. 20 puan yükselerek 
190 ülke arasında 77. sıradan 32. sıraya 
yükseldik. Açıkçası finansmana erişimin 
en zor olduğu zamanlarda bu reform 
sonuçlarımız ortaya çıktı. Bu durumun 
umut ediyorum reel sektöre de yansı-
maları olacaktır" dedi.

Açılış konuşması ve konuyla ilgi-
li bilgilendirme sunumun ardından 
sistemi kullanarak finansmana erişim 
sağlayan firma yetkilisi ile banka yetki-
lileri tarafından tecrübe paylaşımında 
bulunuldu. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ile Türkiye Bankalar Birliği 

(TBB) Reel Sektör ve Finans Sektörü Di-

yalog Güçlendirme Toplantısı İzmir’de 

gerçekleştirildi. Toplantıda reel sektörün 

ve bankacılık sektörünün temsilcileri 

bir araya gelerek istişarede bulundular. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu bu-

rada yaptığı konuşmada her iki sektörün 

de güçlü olması gerektiğine işaret ede-

rek, “Bu iki sektör birbirine bağlıdır. Biri 

zayıfladığında diğeri de zayıflar, birisi 

güçlendiğinde diğeri de güçlenir” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu reel 

sektörün ve KOBİ’lerin finansmana ulaş-

ma imkânının açık tutulmasının önemi 

üzerinde durdu. Toplantı basına kapalı 

olarak gerçekleşti.

“Reel sektör ile 
finans sektörü güçlü olmalı”
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 8. Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’nda yaptığı 
konuşmada gençlere, “Mutlaka dünyayı takip edin ve yabancı bir dil öğrenmeye çalışın” 
diyerek çağrıda bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Her iş hayalle başlar, hayal edin ve 
hayallerinizin peşinden gidin” diye konuştu.

“Her iş hayalle başlar
hayallerinizin peşinden gidin”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  

M. Rifat Hisarcıklıoğlu 8. Geleceğin Gücü Girişim-

ciler Forumu’na (G-3) katıldı.

Forum kapsamında düzenlenen ve gazeteci Vahap 

Munyar’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde girişim-

ciliğin şifrelerini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

bu forumun Türkiye’nin en kurumsal girişimcilik etkin-

liklerinden olduğuna işaret ederek, “Bu devirde bilgiye 

ulaşmak kolay. Yani, know-how’da sorun yok. Asıl önemli 

nokta; doğru insanları tanımak, network kurmak. Yani, 

know-who. İşte burada, know-who sağlıyoruz. Türki-

ye’nin yıldız girişimcileriyle, girişimci adaylarını tanıştır-

mak için yapıyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu etkinlikte emeği ge-

çenlere teşekkür ederken, “Başta Genç Girişimciler Kurul 

Başkanı Ali Sabancı kardeşime, G-3 Platformu Başkanı 

Gülden Yılmaz’a, HABİTAT Başkanı Sezai Hazır’a ve Turk-

cell’e teşekkür ederim. Ayrıca bu etkinliğe destek veren, 

İstanbul Ticaret Odamı, İMEAK Deniz Ticaret Odamı, 

İstanbul Ticaret Borsamı, İstanbul Sanayi Odamı, kadın ve 

genç girişimciler kurullarımı ve buraya gelen tüm Oda ve 

Borsalarımı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

 “Dünyada müthiş bir dönüşüm var”

 Bir soru üzerine dünya ekonomisindeki değişim ve 

dönüşümü anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 

söyledi: “Bakın dünyada müthiş bir dönüşüm var. Eskiden 

ülke sınırları, çok şey demekti. Bugünse ülke sınırları eski 

anlamını yitirdi. İnternet ile her yere ulaşmak mümkün. 

Herkes birbirine bağlandı. Bir başka deyişle, herkes bir bü-

tünün parçası haline geldi. Küresel değer zincirleri oluştu” 

dedi. IPhone örneğini veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

ABD’li bir firma olmasına rağmen 30 farklı ülkede parça 

parça üretildiğine dikkat çekti. 

“Bu da aslında gelişen ülkelere bir fırsat sağlıyor. Kendi 

ülkelerinde, üretim kapasitesi kuruluyor. Küresel ekono-

minin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kayması da işte 

bununla alakalı” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ikinci 

büyük değişimin de şirketlerde yaşandığını ifade etti.

Artık alın terinin yerini akıl terinin aldığından söz 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eskinin şirketlerinin 

yerini yeni nesil şirketlere bıraktığını bildirdi. Dünyada 

son 10 yılda enerji şirketlerinin yerini teknoloji şirketleri 

aldığını dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle 

konuştu: “Peki, bu değişme ayak uyduramayan ne olu-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

artık alın 

terinin yerini 

akıl terinin 

aldığından söz 

etti.
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yor? Değişime ayak uyduramayan geriye 

düşüyor. Alınması gereken ders; değişimin 

gerisinde kalan kaybeder. Peki, dünyada 

tüm bunlar olurken, biz hangi gündemle 

meşgulüz.” Dünyanın yapay zeka, nano-

teknoloji, temiz enerji ve gen teknolojisini 

konuştuğunu ancak Türkiye'de insanların 

siyaset, spor, magazin ve dizilerden oluşan 

bir gündemle meşgul olduğunu vurgula-

yan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, insanların 

neye odaklanırsa ve neyi konuşursa o ko-

nuda ilerleyebileceğini söyledi. 

“Sıkıntılı dönemi aşacak 

yola devam edeceğiz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünya 

21. asırla ilgili meseleleri tartışıp, kendini 

bir sonrası sanayi devrimine hazırlıyor. 

Bizim de tüm bunlara ayak uydurmamız 

gerekiyor. Bilim üretemezsek teknoloji 

de üretemeyiz. Ekonomide bazı sıkıntılar 

yaşıyoruz. Ama şu unutmayın. Son 25 

yılda, beş önemli ekonomik kriz yaşadık. 

Hepsini de geride bıraktık, yola devam 

ettik. Yani bu teker bu tümsekte kalmaz. 

Ülkenize ve kendinize güvenin. Bu sıkıntılı 

dönemi de aşacak ve yola devam edece-

ğiz” diye konuştu.

Forumda konuşan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, "Know-how işi artık geçti, doğru 

kişiye ulaşabilmek yani know-who önem 

kazandı. G-3 forumu da bunu yapıyor" 

diye konuştu. Forumda kendi girişimcilik 

hikayesini de paylaşan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, şunları anlattı: "Ben, ilkokul 1'de 

yedi yaşındayken babam beni Ankara'da 

yatılı okula göndermek istedi. İngilizce 

öğrenmemi istedi. Tek çocuktum evde 

babam dışında kimse gitmemi istemiyor-

du. Ankara Koleji'ne gittim. Yaz tatilinde 

Kayseri'ye geldim. Tatil yapmayı beklerken 

3.5 ay eczanede çıraklık yaptım. Okullar 

açılınca bütün arkadaşlarım gittiği deniz 

tatilini anlatıyordu. Okul hayatım boyunca 

her yaz çalıştım." 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, üniver-

siteyi bitirdiğinde babasının bir bankada 

kendisine iş ayarladığını aktararak, "Ben 

girişimci olmak istediğimi söyledim. 'Ben 

maaşlı çalışmak istemiyorum, zengin olmak 

istiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sözlerini 

şöyle sürdürdü: "Türkiye o tarihte ilk defa 

doğalgaz ile tanışmış. Baktım, boruyu İngil-

tere'den ithal ediyor. Ankara'dan başlayan 

doğalgaz işi bütün Türkiye'ye yayılacak. 

Dedim ki ‘Bu boruyu bizim üretmemiz la-

zım.’ Türkiye'de yokken biz yaptık. Sonra 

bunu büyütüp, geliştirip sattık. Duygusal 

olmaya gerek yok. Fikir ben, kuran ben 

ama değerini bulduktan sonra satıp başka 

alanlarla girdik. Ankara'daki ilk AVM'lerden 

birini yaptık. Yine dünya birinciliği aldık."

“Girişimciler, sadece geleceğin 

değil, geçmişin de gücü” 

Tüm işlerde işi iyi bilenlerle çalıştığını 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hep 

kendimden daha akıllı ve zeki adamları 

yanımda tuttum. Zaten akıl, zeka bende 

var. Benden daha farklı, zeki adam lazım ki 

beni geliştirsin. İşe başlarken beraber çalış-

tığım arkadaşlarım şu an Türkiye'de büyük 

şirketlerde CEO'luk yapıyor. Hayal, cesaret, 

kendine güven ve iyi ekip... Bunu kurabilir-

seniz başarı geliyor. Dedelerim girişimciydi, 

babam benim iyi bir memur olmamı istedi 

ama ben olmadım" şeklinde konuştu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Kopuz da girişimciler için 

“geleceğin gücü” demenin doğru ama bir 

miktar eksik olduğunu belirterek, girişimci-

lerin, sadece geleceğin değil, geçmişin de 

gücü olduğunu söyledi. 

Kopuz, özgür girişimciler, girişim ve 

ticaret ortamını geliştirecek hukuki alt yapı-

nın varlığının önemini vurgulayarak, Türki-

ye’nin girişimcinin yetişmesini sağlayan bir 

ortamın oluşturulması için büyük bir çaba 

sarf ettiğini kaydetti. 

G-3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz 

ise G-3 Forumu’nda geride bıraktıkları yedi 

yılda, yedi binden fazla girişimci ve girişimci 

adayıyla bir araya geldiklerini belirterek, 

“Binlerce yeni iş fikri burada filizlendi. Bazı 

katılımcılarımız çoktan iş fikirlerini hayata 

geçirip kendi başarı hikayelerini yazmaya 

başladılar” dedi. 

Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır da 

Habitat olarak bugüne kadar yürüttükleri 

projelerle 1.5 milyon kişiye yüz yüze eğitim 

verdiklerini ve 81 ilde beş binden fazla gö-

nüllü eğitmenleri olduğunu söyledi. 
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Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Ankara’daki tüm Oda ve Borsaların, kenti geleceğe hazırlamak için bütün 
güçleriyle çalıştığına işaret ederek, “Hep birlikte el ele verdiğimizde Ankara’yı çok daha 
ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

Ankara’daki Oda ve Borsalar 
‘ortak akıl’ için buluştu

A
nkara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı, 

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde ATO Congre-

sium’daki VIP Salonu’nda gerçekleştirildi. Ankara Valisi 

Vasip Şahin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı toplantıda 

Ankara il ve ilçelerindeki Oda ve Borsaların başkan ve yö-

neticileri yer aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının 

basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, Ankara’yı 

konuşmak ve ortak aklı devreye sokmak için bir araya 

geldiklerini ifade etti. 

Oda ve Borsaların liderliğinde Ankara ekonomisinin 

değiştiğini ve geliştiğini anlatan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Bir zamanlar memur kenti olarak bilinirdik. 

Bugünse Ankara, eğitimin, ticaretin, sanayinin ve başta 

savunma ve bilişim sektörü olmak üzere yüksek tekno-

lojinin Anadolu’daki merkezi haline geldi. Sanayi Odamız 

öncülüğünde Ankara OSB’leri hızla gelişti. Katma değerli 

üretim ve ihracatla Ankara’ya değer kattılar. Ticaret Bor-

salarımız, bir taraftan üreticinin elinden tuttu. Onların 

işini kolaylaştırdı. Diğer taraftan lisanslı depoculuğun 

gelişmesine öncülük ederek, tarım sektörümüze yeni 

bir vizyon kazandırdı. Ticaret Odalarımız, Ankara’nın 

yıllardır çözülemeyen iki büyük sorununa neşter attı. 

Özellikle Gürsel Baran kardeşimin büyük gayretiyle, hem 

Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşlar hızla artırıldı. Hem 

de yıllardır hasretini çektiğimiz fuar alanı konusu niha-

yet çözüme kavuştu. İnşallah bu fuar alanı bittiğinde, 

Ankara’nın marka değerine ve ticari hayatına müthiş bir 

değer katacak” dedi. 

“Şehirlerimizin cazibesini 

daha da artırmalıyız”

21. yüzyılda şehirlerin, tarihte daha önce olmadığı 

ölçüde büyüyecek, ülke ekonomilerini domine edeceğini 

bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyada 1950 yılın-

da nüfusu 10 milyonun üzerinde olan sadece New York 

ve Tokyo’nun bulunduğunu hatırlattı. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, 2025 yılında ise dünyada nüfusu 10 milyondan 

daha fazla olan 37 mega şehir olacağından söz etti. 

Eskiden ülkeler arasında olan rekabetin, şehirlerarası 

rekabete dönüşeceğini belirten TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu şöyle konuştu: “Bakın çok ilginçtir, geçenlerde 

yabancı bir yayında gördüm. Rekabette öne çıkmak 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 
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belirtti.
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isteyen yabancı bir şehir, dünyanın en hızlı 

internet alt yapısını kuruyor. Böylece ileri 

teknoloji şirketlerini şehrine çekiyor, şehir 

hızla zenginleşiyor. İşte biz de, şehirleri-

mizin cazibesini artırmalıyız. Bunun için 

şehrin markalaşmasına, çevre duyarlılığının 

artmasına ve ‘akıllı şehir’ olmaya ihtiyaç 

var. Ama bu da yetmez. Tüm yerel aktörler, 

aynı hedefe odaklanmalı. İldeki özel sek-

törü nasıl geliştiririz, ticareti ve yatırımları 

nasıl artırırız diye düşünmeli. Bununla ilgili 

çarpıcı bir örnek vereyim. Mall of America. 

Amerika’da, Minesota şehrinde kurulmuş. 

Ama öncesinde, şehirler bu yatırımı kendi-

lerine çekmek için yarışmış. 

Belediyeler, valiler bizzat gidip ziyaret 

etmiş. Kendi şehirlerini pazarlamışlar. İşte 

bu şunu gösteriyor. Şehrin marka değeri-

ni, vizyonunu ortaya koyanlar, daha hızlı 

zenginleşiyor, büyüyor. Akıllı şehircilik, 

yeşil binalar, hızlı internet bağlantısı, alt 

yapı kalitesi, çok daha fazla önem kaza-

nıyor. Bizim de hedefimiz, yeni dönemin 

mega şehirlerinden biri haline gelmek. 

Sadece ülke içinde değil dünya ile rekabet 

etmek. Burada ilk görev de bizlere düşü-

yor. Ankara’daki tüm Oda ve Borsalarımız, 

Ankara’yı geleceği hazırlamak için bütün 

güçleriyle çalışıyor.”

Bölgesel kalkınma ajanslarının, kamu-

nun sosyal projelerini finanse etmesinin 

doğru olmadığını dile getiren TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, ajansların ilin, ilçenin ticareti-

ni ve üretimi artıracak, ekonomisini gelişti-

recek projelere öncelik vermesi gerektiğini 

de sözlerine ekledi.

“Önünüzdeki engelleri 

kaldırmak bizim görevimiz”

Ankara Valisi Vasip Şahin de konuşma-

sında iş insanlarının Türkiye'nin büyüme-

sinde ve kalkınmasında devletin üzerinde 

olan pek çok sorumluluğu üstlendiğine 

işaret ederek, "Daha önce devletin sırtında 

olan istihdam görevini, ihracatın artırıl-

ması ve refah seviyesinin yükseltilmesi 

görevini iş insanları olarak sizler aldınız. 

Devletin temsilcisi olarak bizlere düşen 

görev de sizlerin önünüzdeki engelleri 

kaldırmaktır" diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Gürsel Baran da Oda olarak 

çalışmalarını üyeler, Ankara ekonomisi ve 

ülke ekonomisi üzerine kurduklarını belir-

terek bu kapsamda, Ankara'nın her alanda 

gelişmesi için ellerinden gelen çabayı gös-

terdiklerini dile getirdi. 

Son birkaç ayda ekonomide olağanüs-

tü bir dönem yaşandığını belirten Baran, 

dövizdeki yükselişin ekonomik hayatı etki-

lemesi üzerine Oda olarak harekete geçtik-

lerini ve bankalarla anlaşmalar yaparak KOBİ 

Destek Kredisi'ne başladıklarını söyledi.

Baran, otomobil ve beyaz eşyada ÖTV, 

mobilyada da KDV indirimlerinin ekono-

minin dengelenmesine önemli bir etkisi 

olacağını vurgulayarak, "Reel sektörün, 

çarkları döndürmek için kâr etmemeyi 

göze aldığı bir dönemde, Hükümetimizin 

vergi gelirleri azalması pahasına indirim 

yapması, bu ekonomik sıkıntılı dönemin 

külfetinin eşit paylaşımına yönelik çok 

önemli bir eylem" dedi. Toplantıya, An-

kara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret 

Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik 

Yavuz ve Çubuk Ticaret Borsası, Haymana 

Ticaret Borsası, Polatlı Ticaret Borsası ve 

Odası, Beypazarı Ticaret Odası, Haymana 

Ticaret Odası, Şereflikoçhisar Ticaret Odası 

yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“Adalet sistemi olmadan 
zenginlik, istihdam, iş ve aş olmaz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 

Zeydan, Yargı Reformu Startejisi ve Stra-

tejik Plan – Özel Sektör Dış Paydaş top-

lantısına katıldı.

Ömer Zeydan toplantının açılışında 

yaptığı konuşmada, iş dünyasının yargı 

sistemi ile ilgili görüş ve önerilerini, ge-

lecek beş yıllık süreç için beklentilerini 

almak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kurumsal olarak işleyen bir adalet 

sistemi olmadan zenginlik, istihdam, iş 

ve aş olmayacağını çok iyi bildiklerini 

vurgulayan Zeydan, “Hepimiz Türkiye’nin 

hedeflerine ulaşmasını, daha fazla ya-

tırım çekmesini, daha zengin olmasını 

istiyoruz. Biz birlikte daha güçlü oldu-

ğumuzu, birlikte Türkiye’yi daha ileriye 

taşıyabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Uzun 

zamandır Adalet Bakanlığımızla işbirliği 

içerisinde çalışıyoruz. Ticari uyuşmaz-

lıkların alternatif çözüm yöntemleri 

ile çözülmesi konusunda Antalya ve 

İstanbul’da geniş katılımlı toplantılar 

yapmıştık. Sayın Abdülhamit Gül Ba-

kanımızın, Bakanlık görevine geldikten 

sonra yatırım ortamının iyileştirilmesi 

kapsamında bu çalışmayı daha da hız-

landırdık” dedi.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için 

yargı sisteminde gerçekleştirilebilecek 

reform alanlarını birlikte belirledikle-

rini ve bu reformları hayata geçirmek 

için hep birlikte çalıştıklarını anlatan 

Ömer Zeydan, konkordato, icra dava-

larında sürelerin azaltılması, zorunlu 

arabuluculuk gibi birçok alanda önemli 

reformlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
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 TOBB’un öncülüğünde 16 ilde 25 Odada İhracat Destek Ofisi kuruluyor. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu ofisler, ihracatçı sayısını artırmak için firmaları bilgilendirecek 
ihracat desteklerini anlatacak, ihracatçılara her konuda kılavuz kaptanlık yapacak" dedi.

16 ilde 25 Odada "İhracat 
Destek Ofisi" kurulacak

İ
hracat Destek Ofisi İşbirliği Protokolü, Türkiye Odalar 

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

lu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından TOBB 

İkiz Kuleler’de düzenlenen törenle imzalandı. İmza töre-

ninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'nin 

ihracatının yüzde 85'ini 10 ilin üstlendiğini belirterek, "10 

ile ilave olarak altı ilde daha 'İhracat Destek Ofisi' kurma 

çalışmasına başladık. İhracat Destek Ofisi kurulacak Oda 

sayısını da 25'e yükselttik" dedi. TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, kamu ve özel sektör olarak "yeni ürün, yeni pazar, 

yeni ihracatçı" hedefine odaklandıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye'nin 

en fazla ihracat yapan ülkeler içinde 32. sırada yer aldığını 

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki 1.5 

milyon girişimcinin sadece 72 bininin (yüzde 5) ihracatçı 

olduğunu bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, söz konu-

su firmalar arasında 10 yıldır aralıksız ihracat yapanların 

sayısının da 10 bini bulmadığını dile getirdi.

Firmaların yeterince dışa açık olmadığına işaret eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "İhracat yap-

mayı hala yeterince bilmiyoruz. Yunanistan'ın ithalatında 

12., Bulgaristan'da dokuzuncu, Rusya'da 22. sıradayız. 

Bu ülkelerde Türk malları hem kalitesi hem de fiyatıyla 

avantajlı olmalı. Türkiye'den uçağa binip dört saat uç-

tuğunuzda 9 trilyon dolarlık 2 milyar nüfuslu bir pazara 

ulaşılabiliyor. Şu an Türkiye'nin ihracat menzili yaklaşık 2 

bin 900 kilometre. İsrail'in ihracat menzili ise 5 bin 600 

kilometre. Yıllar önce bir Dünya Bankası raporunda 'Tür-

kiye'de aynı firmalar, aynı malları, aynı pazarlara satıyorlar' 

diyordu. Yıllar geçti durum hala aynı."

 

"Odalarımız, ihracatçılara 

kılavuz kaptanlık yapacak"

 Türkiye ihracatının yüzde 85'ini 10 ilin üstlendiğine 

dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu illerin 

dördü Marmara Bölgesi'nde, üçü Ege Bölgesi'nde, bir 

tanesi Ankara'da olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde, 

bir tanesi Hatay olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde, bir 

tanesi de Gaziantep yani Güneydoğu Anadolu Bölge-

si'nde" diye konuştu.

Bakan Pekcan'ın 100 Günlük Eylem Planı'na, en az 10 

ildeki Odalarda İhracat Destek Ofisi kurulması hedefini 

koyduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 10 ile 

ilave olarak, altı ilde daha bu ofislerden kurma çalışmasına 

Bakan Pekcan 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

ile İhracat 

Destek Ofisleri 

İşbirliği 

Protokolü'nü 

imzaladı.
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başladıklarını, ofis kurulacak Oda sayısını da 

25'e yükselttiklerini aktardı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu Odala-

rın, ihracatçı sayısını artırmak için firmaları 

bilgilendireceğini, ihracat desteklerini an-

latacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Odalarımız, ihracatçılara her konuda 

kılavuz kaptanlık yapacaklar. Ticaret Ba-

kanlığımız, ihracat için önemli teşvik ve 

destekler veriyor. Ekonominin nabzı da 

Odalarımızda tutuluyor. Firmaların ihtiyaç 

ve talepleri ilk olarak Odalarımıza geliyor. 

Odalarımız ve Borsalarımız her firmaya 

doğrudan hizmet sunabilecek, hizmeti 

KOBİ'nin ayağına götürecek kapasiteye 

sahip. Artık sorumluluğumuz ve motivas-

yonumuz daha yüksek. Ortak hedefe ki-

litlenmenin meyvelerini, ekonomiye yeni 

ihracatçılar kazandırarak ve yeni ihracat 

rekorları kırarak önümüzdeki günlerde 

inşallah göreceğiz. El birliğiyle Türkiye'nin 

kazanmasını sağlayacağız."

“İhracatçı olmayan 

illerimizi destekleyeceğiz”

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ilk 

aşamada 16 ilde, 25 Oda ve Borsayla İhracat 

Destek Ofisleri kuracaklarını belirterek, "Bu 

16 ilimiz 53.6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı 

ihracatımızın üçte birini gerçekleştirdi. Şim-

di hedefimiz hem bu rakamları daha yukarı 

taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da 

çok az ihracatı olan illerimizi de destekle-

mek" dedi. Bakan Pekcan, törende yaptığı 

konuşmada, Bakanlık olarak hedeflerinin 

ihracatı KOBİ'lerden başlayarak bütün iş 

dünyasına yaymak olduğunu söyledi. 

Buna bir anlamda "ihracat seferberliği" 

de denilebileceğini ifade eden Bakan Pek-

can, iş dünyasının tüm aktörlerini bu sefer-

berlik içinde görmek istediklerini bildirdi.

İhracatı artırmanın yolunun iş dünyası-

nın doğru ve hızlı bilgiye ulaşabilmesinden 

geçtiğini vurgulayan Bakan Pekcan, şöyle 

devam etti: 

"İş dünyamız ne kadar donanımlı ve 

bilgili olursa ihracat artış hızı da o kadar 

yüksek olacaktır. Bu nedenle 24-25 Eylül'de 

'İletişim Noktaları Eğitim Programı'nı dü-

zenlendik. Bu programa katılım sağlayan 

72 ticaret ve sanayi odasından temsilcileri 

Bakanlığımızın sahadaki birer temsilcisi 

olarak görüyoruz. Bakanlık olarak, bütün 

bu çalışmalarımızı yereldeki paydaşları-

mızla birlikte icra etmek amacıyla bugün 

TOBB desteğiyle çok önemli bir adım atı-

yoruz, ticaret ve sanayi odalarımız bün-

yesinde kurulacak İhracat Destek Ofisleri 

projemiz. Artık siz TOBB temsilcileri Bakan-

lığımızın birer mesai arkadaşı oluyorsunuz. 

Sayenizde, KOBİ'lerimizden başlayarak tüm 

ihracatçılarımız uluslararası standartlarda 

bilgi ve donanıma sahip olacaklar. İhracat 

Destek Ofisleri, Bakanlığımız ile sürekli ile-

tişim içinde olacak. Bakanlığımızın uzman 

kadrolarının bilgi ve donanımları en etkin 

ve hızlı bir şekilde bu ofisler sayesinde 

tüm Anadolu'ya yayılacak. İlk aşamada 16 

ilde, 25 Oda ve Borsamızla ihracat destek 

ofisleri kuruyoruz. Bu 16 ilimiz 53.6 milyar 

dolar ihracatla 2017 yılı ihracatımızın üçte 

birini gerçekleştirdi."

Bakan Pekcan, İhracat Destek Ofisleri’ni 

yaygınlaştıracaklarını vurgulayarak, "Hede-

fimiz hem bu rakamları daha yukarı taşı-

mak hem de ihracatçı olmayan ya da çok 

az ihracatı olan illerimizi de desteklemek. 

Ofislerimiz bu illerimizle kısıtlı kalmayacak. 

Diğer Odalarımızla da destek ofisleri kura-

cağız" diye konuştu. 

Bakan Pekcan, daha sonra TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu ile İhracat Destek Ofisleri 

İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ile Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenli-

ği Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde dü-

zenlenen “Yerli ve Milli Maden Ekipman 

ve Teçhizatları İstişare Toplantısı” TOBB 

İkiz Kuleler’de yapıldı. Toplantıya Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Ba-

kanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığı yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve 

firma temsilcileri ile Türkiye Madencilik 

Meclisi üyeleri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan 

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz 

Delibaş, “Yeni sistem aslında tüm dün-

yanın uyguladığı, ama bizim pek bilme-

diğimiz bir sistem. Sistemin özü iş sağ-

lığı ve güvenliği alanında toplam kalite 

yönetimidir. Bu yeni anlayışı işverenle-

rimize anlatmak üzere yerelde Oda ve 

Borsalarımızın katkısını alarak İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü ile çalışmalar 

yaptık. Akabinde çalışmalarımızı ikinci faz 

olarak tanımlanabilecek aşamaya taşı-

yarak özel alanlara taşıdık, bunu yapar-

ken daha spesifik, daha özel inşaat ve 

madencilik gibi alanlara öncelik verdik. 

Birçok ilde toplantılar düzenledik, dü-

zenlemeye de devam edeceğiz. İş Sağ-

lığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile 

yaptığımız değerlendirmelerde; Sayın 

Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği 

ve üzerinde hassasiyetle durduğu yerli 

ve milli üretimin desteklenmesi konu-

sunda, iş sağlığı ve güvenliği alanında 

özellikle madencilik sektöründe kulla-

nılan büyük çoğunluğu yurt dışından 

ithal edilen teçhizat ve ekipmanlarda 

yerli ve milli üretimi nasıl destekleriz, 

kullanımını nasıl artırırız noktasından 

hareketle bugün bu toplantıyı düzen-

ledik. Yerli ve milli üretim konusunu çok 

önemsiyoruz. Biz TOBB olarak üretimin 

her safhasında işçi kardeşlerimizin en 

ufak bir zarar görmemesini,  işverenlerin 

işçilerle birlikte güvenli ortamlarda üre-

tim yapmalarını istiyoruz” dedi.

“Yerli ve milli üretim 
konusunu çok önemsiyoruz”
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Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu tanıtım toplantısında konuşan TOBB Başkanı   
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yatırım Danışma Konseyi’nin mutlaka canlandırılması gerektiğini 
vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na sorumluluk 
verilmesinin yararlı olacağını da kaydetti.

“Kıbrıs ile Yatırım Danışma 
Konseyi’ni canlandırmalıyız”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kıbrıs 

Türk Ticaret Odası tarafından kurulan Türkiye – 

KKTC Ticaret Odası Forumu tanıtım toplantısı TOBB 

İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. 

Toplantının açılışında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 

Turgay Deniz, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC 

Tarafı Başkanı Mustafa Genç ve Türkiye-KKTC Ticaret 

Odası Forumu Türk Tarafı Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu 

birer konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-

mada, "Türk iş dünyası olarak KKTC'de daha fazla yatırım 

yapmak ve daha fazla karşılıklı ticaret gerçekleştirmek 

istiyoruz" ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Odanın kuruluşunun 

vizyoner bir adım olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası’nın, KKTC halkının iktisadi varlık mücadelesinin 

sembolü olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, söz konusu kuruluşla ilişkileri geliştirmeye her zaman 

önem verdiklerini belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KKTC halkına uygulanan 

haksız izolasyonların aşılmasında daima Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye 

ile KKTC arasındaki iktisadi ve ticari ilişkiler, iş dünyamız 

için son derece önemli. Ekonomi, ticaret, turizm, eğitim, 

yatırım ikili ilişkilerimiz de elbette çok önemli. Türkiye ile 

KKTC arasındaki kardeşlik ilişkisidir" diye konuştu. 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile de ilişkileri güçlü tuttuk-

larına işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyası 

olarak Kıbrıs Türklerinin zenginleşmesini istediklerini 

dile getirdi.

“KKTC ekonomisi için 

reformlar önem taşıyor”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KKTC ekonomisi için 

reformların önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bundan 

sonra da Kıbrıs Türklerinin yanında olacağız. KKTC'de adil 

ve kalıcı çözüm sürecini her zaman desteklemeye devam 

edeceğiz" ifadesini kullandı.

Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik kalkınma 

için büyük önem taşıdığını anlatan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için birbiriyle 

rekabet ettiğini ve düzenlemeler yaptığını bildirdi.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“KKTC ile 

iktisadi ve 

ticari ilişkiler, iş 

dünyamız için 

son derece 

önemli” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2011'de 

dönemin KKTC Hükümeti’ne TOBB ve 

KKTC iş dünyasıyla bir model önerdiklerini 

ve Yatırım Danışma Konseyi’nin kuruldu-

ğunu hatırlattı. 

KKTC ekonomisi için turizm ve eğitim 

sektörünün önemli olduğunu vurgulayan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 

etti: "KKTC tarım ve sanayisinin gelişme-

sini, Kıbrıs Türk girişimcisinin daha fazla 

üretmesini istiyoruz. TOBB olarak, KKTC 

ekonomisindeki üretim kapasitesinin ge-

lişimine destek olmaya devam edeceğiz. 

Türk iş dünyası olarak KKTC'de daha fazla 

yatırım yapmak ve daha fazla karşılıklı ti-

caret gerçekleştirmek istiyoruz. KKTC'nin 

Doğu Akdeniz'de bir refah ve istikrar adası 

olması arzusundayız."

“Pek çok konuda KKTC'nin 

yanında yer alıyoruz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türk 

Eximbank'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti'nde (KKTC) yerleşik firmalara da ihracat 

kredi desteği sağladığını belirterek, "KK-

TC'deki firmalarımızın bu imkanlardan fay-

dalanmasını diliyoruz. Türk Eximbank'ın ka-

pıları KKTC'li ihracatçılarımıza açıktır" dedi.

Bakan Pekcan, alt ve üst yapı projele-

rinden, turizm ve eğitime kadar pek çok 

konuda KKTC'nin yanında yer aldıklarını ve 

almaya devam edeceklerine dikkat çekerek, 

"Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve kültür 

bağından güç bulan ticari ve ekonomik 

ilişkilerimize daha da güç katmak için ça-

lışıyoruz ve çalışacağız. Kıbrıs Türklerinin 

refahının artırılmasında, ticaret ve yatırım 

ortaklıklarımızın öneminin bilincindeyiz. Bu 

ortaklıkların artırılması için ise STK'larımıza 

da çok önemli görevler düşüyor" değerlen-

dirmesinde bulundu.

KKTC'de üretilen bütün ürünlerin, Tür-

kiye'ye en ufak bir aksamayla karşılaşma-

dan ihracı için her türlü desteği verdiklerini 

vurgulayan Bakan Pekcan, KKTC menşeli 

ürünlerin, Türkiye içinde üretilen ürünlerle 

aynı muameleyi görmeye devam edeceği-

nin altını çizdi.

Bakan Pekcan, KKTC'den Türkiye'ye yö-

nelik kargo taşımacılığında karşılaşılan be-

yanname açma yetkisine ilişkin sorunun da 

talepler doğrultusunda çözüldüğü bilgisini 

vererek şöyle konuştu: "Üçüncü ülkelerden 

gelip, Türkiye üzerinden KKTC'ye ithal edi-

len ürünlerde yaşanan sorunların çözümü 

için ortak çalışmamız devam ediyor. Tüm 

bu çabalarımızın temelinde KKTC'nin uğ-

radığı haksız ticari ambargolara rağmen, 

Kıbrıs Türklerinin zengin geleceğine olan 

inancımız var. İşbirliğimiz bununla sınırlı 

değil. Tüketicinin korunması alanında im-

zaladığımız protokol var. Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 

Birlikleri ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar 

Kredi Kefalet Kooperatifleri arasında iş bir-

liği protokolü imzalanmıştır. Bu protokolle 

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefa-

let Merkez Kooperatifi'nin, Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 

Birliklerine ortak olması için gereken dü-

zenleme yapılmaktadır."

“Hedefi miz gelirimizi 20 bin 

doların üzerine çıkarmak"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil 

Nami ise forumun KKTC ile Türkiye ara-

sındaki ticari ilişkilerin iyileştirilerek ileriye 

taşınması açısından önem taşıdığını vur-

gulayarak şunları söyledi: "2017 verilerine 

bakıldığında KKTC yaklaşık 4 milyar dolar 

gayri safi milli hasılası olan, kişi başına 14 

bin dolar milli geliri bulunan bir ekonomi. 

Bugüne kadar yıllık ortalama büyümemiz 

yüzde 5 civarında. Geçen yıl KKTC toplam 

1.8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken 

ihracatımız ise 105 milyon dolar seviyesin-

de kaldı. Hedefimiz önümüzdeki 10 yılda 

kişi başına düşen milli gelirimizi 20 bin 

doların üzerine çıkarmak."

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 

Türk Tarafı Başkanı Cihat Lokmanoğlu da 

KKTC'nin en önemli ticaret ortağının Türki-

ye olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki 

gönül bağıyla, ticari ve iktisadi alandaki 

ortaklıkların ilişkileri daha da güçlendirdiğini 

bildirdi. KKTC'ye daha fazla yatırım yapmak 

istediklerini belirten Lokmanoğlu, "Yatırım 

Danışma Konseyi’nin devam etmesi lazım. 

KKTC'yi yatırımlar açısından daha cazip hale 

getirelim. KKTC, özellikle Türkiye'den gelen 

su projesi sonrası tarım ve tarımsal sanayi 

açısından son derece başarılı olabilir. O alan-

da da ciddi yatırım fırsatları olduğunu dü-

şünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 

KKTC Tarafı Başkanı Mustafa Genç ise birlik-

te çalışmak istediklerini ifade ederek, temel 

gayelerinin KKTC'deki Türk varlığını devam 

ettirmek olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 

Deniz de başta Türkiye olmak üzere İslam 

dünyası ve Avrupa Birliği ile ilişkileri geliş-

tirmek için çaba harcadıklarını, bu anlamda 

önemli destekçilerinden birinin TOBB oldu-

ğunu söyledi.
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TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, attıkları tohumun tuttuğunu belirterek, TOBB ETÜ’nün dünyaya teknoloji 
ihraç eden bir üniversite haline geldiğini söyledi.

“TOBB ETÜ dünyaya teknoloji 
ihraç eden üniversite oldu”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Tek-

noloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 2017-2018 Eğitim 

Öğretim Yılı Mezuniyet ile 2018-2019 Eğitim Öğ-

retim Yılı Açılış Töreni, TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı 

ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB ETÜ 

Rektörü Prof. Dr. Güven Sak’ın ev sahipliğinde TOBB ETÜ 

Spor Salonu'nda yapıldı.

Törende konuşan TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı 

ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu en çok övündü-

ğü projesinin TOBB ETÜ olduğunu belirterek, “Böyle bir 

eğitim yuvasını, Türkiye’ye kazandırmış olmaktır. Zira 

eğitime yatırım, ülkeye yapılan en büyük hizmettir. Çok 

beğendim bir Uzakdoğu atasözü var: ‘Eğer bir yıl sonrasını 

düşünüyorsan buğday ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan 

ağaç dik, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insanını eğit’. İşte 

biz TOBB ETÜ’de bunu hedefledik. Fikri, vicdanı ve irfanı 

hür gençler yetişsin istedik. Ezberleyen değil, araştıran, 

teknoloji üreten, icat çıkaran, yeni bir nesli ülkemize 

kazandırmayı amaçladık” dedi.

Mezunlara seslenen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizi 

bugünlere getiren sihirli kelime hedeftir. Hedefsiz insan, 

gövdeden kopan yaprak gibidir. Yönünü talih belirler. 

Bugün hepiniz, ilk hedeflerinize ulaştınız. Önünüzde 

daha nicesi var. Hepinizin anlınızdan öpüyorum. Sizlerle 

gurur duyuyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. 

Aileleriniz büyük fedakarlıklar yaptı. Sizi bugünlere ge-

tirdi. Yemediler, yedirdiler. Bir dediğinizi, iki etmediler” 

şeklinde konuştu.

“Dünyanın en iyi, genç 

üniversiteleri arasına girdik”

TOBB ETÜ olarak büyük bir aile olduklarına dikkat 

çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Çok 

şükür, bugün dünyanın en iyi, genç üniversiteleri arasına 

girmiş durumdayız. Times Higher Education’ın verilerine 

göre dünyada 2000 yılından sonra kurulan Milenyum 

üniversitelerinin arasına Türkiye’den girmeyi başaran 

tek üniversiteyiz. Her gün TOBB ETÜ’lü öğrencilerimizin, 

mezunlarımızın, hocalarımızın başarılarıyla göğsüm 

kabarıyor. Hem ulusal, hem uluslararası arenada, bizi en 

iyi şekilde temsil ediyorlar. Madalyalarımız, lisansüstü 

sınavlardaki başarımız, Apple, Google gibi dünya lideri 

firmalarda çalışan, dünyanın en iyi üniversitelerinde 

doktora derecesi alan mezunlarımız, dünyanın en prestijli 

akademik platformlarında bizi temsil eden akademis-

yenlerimiz. İşte daha geçtiğimiz günlerde, Biyomedi-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Hayal kurun 

hedef koyun 

ve çok çalışın. 

Başarısız 

olmaktan, hata 

yapmaktan 

korkmayın” 

dedi.
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kal Mühendisliği Bölümü’müzden 

Dr. Ersin Emre Ören’in, Amerika’da iki 

üniversiteyle birlikte yaptığı çalışma, 

Nature Nanotechnology Dergisi’nde 

yayınlandı. Hocamın, ekibiyle birlikte 

icat ettiği, nano ölçekli biyo-dedek-

tör, insan DNA’sından elektrik akımı 

geçirerek, kanseri daha erken tespit 

edebilmenin önünü açacak. Gördü-

ğünüz gibi attığımız tohum tuttu. 

TOBB ETÜ, dünyaya teknoloji ihraç 

eden bir üniversite haline geldi.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ba-

şarının anahtarının, durağan olanı 

kabul etmemek, değişime açık olmak 

olduğunu vurgulayarak, mezuniyet 

sonrası girişimci ruhu asla kaybetme-

melerini istedi.

Girişimci ruhun, eski köye yeni 

adet getirmek olduğunu anlatan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “TOBB 

ETÜ mezunları olarak, sizi diğerlerin-

den ayıran en temel özellik budur. 

Bunun sayesinde, bugüne kadar, 454 

mezunumuz 644 şirket kurdu ya da ortağı 

oldu. İşte TOBB ETÜ, bu yüzden yenilikçi 

ve girişimci bir üniversite. Sizler bugün, ül-

kemizde artık model eğitim sistemi olarak 

konuşulan, ‘ortak eğitim’in mezunlarısınız. 

Üniversite eğitiminiz boyunca, hem sınıfta 

hem sahada oldunuz. Hem teoriyi, hem 

pratiği öğrendiniz. İş dünyasını, daha da 

önemlisi kendinizi tanıdınız. Şu anda yakla-

şık 3 bin firma bu sisteme dahil. Bu firmalar, 

bu arkadaşlarımın hepsini tanıyor, biliyor. 

Bizim mezunlarımız, bir yıllık iş tecrübesiyle 

iş hayatına başlıyor. Rakiplerinin bir adım 

önünde oluyor” dedi.

 

“Her iki mezunumuzdan 

biri, ilk bir ay içinde iş buluyor"

Bu yeni eğitim sisteminin meyvelerini 

almaya başladıklarını kaydeden TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, “Bizim mezunlarımızın 

yüzde 46’sı ilk bir ay içinde iş buluyor. Tekrar 

ediyorum, nerdeyse her iki mezunumuz-

dan biri hemen ilk ay içinde iş buluyor. 

Mezunlarımızın yüzde 85’i de bir yıl içinde 

iş buluyor. Bu bir rekordur. İşte TOBB ETÜ’lü 

gençleri, istihdam şampiyonu yapan, okur-

ken çalışmalarıdır. Ortak Eğitim Programı 

öğrencilerimize dünyanın da kapılarını 

açıyor. Sadece Türkiye’de değil Amerika’da, 

Norveç’te, Ukrayna’da birçok firma TOBB 

ETÜ’lü gençleri tercih ediyor. Mesela bu yıl 

bir öğrencimiz, ortak eğitimini International 

Criminal Court – Uluslararası Ceza Mahke-

mesi’nde (ICC) tamamlayacak. Bu sizlerin 

başarısıdır” şeklinde konuştu.

“Kendi dilini bilmeyenler 

başka dili öğrenemez”

TOBB ETÜ’ye yeni katılan öğrencilere de 

seslenen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yo-

ğun ve yorucu bir sürecin ardından YKS’de 

başarılı oldunuz ve TOBB ETÜ’lü oldunuz. 

Açık söylüyorum, TOBB ETÜ’deki eğitiminiz 

boyunca daha çok çalışacaksınız, daha çok 

yorulacaksınız. Arkadaşlarınız tatildeyken, 

siz sınavlara gireceksiniz. Bugün mezun 

olan büyükleriniz gibi, tüm bunların mü-

kafatını, zamanı gelince siz de alacaksınız. 

O gün geldiğinde diyeceksiniz ki iyi ki za-

manında TOBB ETÜ’yü tercih etmişim. TOBB 

ETÜ ailesine hoş geldiniz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ 

olarak bu yıl yeni ve hayırlı bir işe daha baş-

ladıklarını, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak 

için maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı 

öğrencileri, TOBB ETÜ’lü yapmak için ellerini 

taşın altına koyduklarını ve bu amaçla TOBB 

ETÜ İş Dünyası Burs Programı’nı hayata 

geçirdiklerini söyledi.

Bernard Shaw’ın ‘Kendi dilini bilmeyen-

ler başka dili öğrenemez’ sözünü hatırlatan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu salondaki 

kardeşlerim Türkçe eğitim alırken, TO-

EFL belgelerini de çoktan aldılar. Ama 

bunun peşini bırakmayın. Yeni bir dil 

demek, yeni bir dünya daha demek. 

Sizler diksiyon, girişimcilik, liderlik 

dersleri de aldınız. Zira bu devirde, 

kendi hikâyesini anlatamayan başarılı 

olamaz. İş hayatında görüyorum. İşe 

yeni girenler, kendini ifade edemiyor. 

Liderlik yapamıyor, başarısız oluyor-

lar. İşte bu salondaki kardeşlerim, iş 

dünyasının beklentilerine göre bütün 

bu eğitimleri aldılar. Mezunlarımız, 

üniversitemizin değerini, asıl şimdi 

anlayacaklar” dedi.

Tavsiyelerde de bulunan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “En başta dü-

rüst olun. İşin hilesi dürüstlüktür. İni-

siyatif almaktan asla kaçmayın. Hayal 

kurun, hedef koyun ve çok çalışın. 

Başarısız olmaktan, hata yapmaktan 

korkmayın. Çalışma arkadaşlarıma 

söylediğim bir şey var: İş olan yerde 

hata olur! Bu zamanda beşeriyet çok 

hızlı akıyor. Duran geriye düşüyor. Başa-

rının yolu sürekli öğrenmekten geçiyor. 

Bu devirde ben oldum dersen yanılırsın” 

şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mezunla-

rın TOBB ETÜ ile bağlarını koparmamasını 

isteyerek şöyle devam etti: “Sizlere kapımız 

her zaman açık. Unutmayın, sizler artık, 

1.5 milyonluk Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ailesinin bir parçasısınız. Türkiye’de, 

gittiğiniz her şehirde, çalacak bir kapınız var. 

Bunu avantaja çevirmek sizlerin elinde. Bizi, 

üniversitenizi her zaman yakından takip 

edin. Mezunlar Derneği’ne üye olun ve fa-

aliyetlerine katılın. TOBB ETÜ ruhunu hayat 

boyu yaşatın. Zira artık devir, know-how 

devri değil, know-who devri. ‘Ben’ deme-

den, kimseyi ötekileştirmeden, ülkemiz ve 

milletimiz için çok çalışın. Mustafa Kemal 

Atatürk der ki “Büyük başarılar, değerli ana-

ların yetiştirdikleri, başarılı gençlerin yardı-

mıyla meydana gelir”. İşte onlar sizlersiniz. 

Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz.” 

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak 

da iş dünyasının ihtiyaçlarını ve küresel 

rekabet koşullarını dikkate alarak lider, giri-

şimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirdiklerini 

söyledi. Törene katılan önceki TBMM Baş-

kanı Cemil Çiçek dereceye giren öğrenci-

lere plaket verdi. Tören sonunda öğrenciler 

keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.
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Trakya Bölge İstişare Toplantısı’nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Trakya’ya üç alanda önemli yatırımlar kazandırdıklarını ifade etti.

“Trakya’ya üç alanda önemli 
yatırımlar kazandırdık”

T
rakya Bölge İstişare Toplantısı Edirne Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıp-

kınkurt ve Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Özay Öztürk’ün ev sahipliğinde Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 

TİM Başkanı İsmail Gülle ile çevre il ve ilçelerden Oda 

ve Borsa başkanları, Meclis üyelerinin katılımıyla Edirne 

Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasına, vefat eden 

Edirne milletvekili Erdin Bircan için taziyelerini sunarak 

başladı. Edirnelilerin fahri hemşehrisi olduğunu belir-

ten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Ben de 

Edirneli olmaktan gurur duyuyorum. Bizleri burada en 

iyi şekilde ağırlayan, Edirne Oda ve Borsamıza, Özay ve 

Recep kardeşime, gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyo-

rum. Bugün, aramızda bulunarak, bizleri şereflendiren, 

TESK Başkanı Sayın Bendevi Palandöken ve TİM Başkanı 

Sayın İsmail Gülle Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 

Göreve yeni başlayan Sayın Valimize başarılar diliyorum. 

Trakya Bölgesi istişare toplantımızı, camiamızın Bakanı, 

Sayın Ruhsar Pekcan başkanlığında yapıyoruz. Bakanımız 

sağolsun, pazar günü olmasına rağmen Edirne’ye geldi 

bölge toplantısı yapmamızı sağladı. Biliyorsunuz, Sayın 

Cumhurbaşkanımız, doğru bir vizyonla, iç ticaret, dış 

ticaret ve gümrükleri tek bakanlıkta topladı.”

Trakya’nın, bereketli topraklarıyla tarımın ve hay-

vancılığın merkezi olduğunu söyleyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ’ın sanayisiyle, Edirne’nin tarih ve 

kültürüyle, Kırklareli ve Çanakkale’nin doğal güzellikleriyle 

çok önemli değerlere sahip olduğunu dile getirdi. TOBB 

olarak Trakya’ya üç alanda önemli yatırımlar kazandır-

dıklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Lojistik 

alanında İpsala, Hamzabeyli ve dünyanın en büyük ikinci 

sınır kapısı olan Kapıkule’yi modernize ettik. Bunları dün-

yanın en modern, en güvenli kapıları haline getirdik. Bir-

leşmiş Milletler de bunu tescilledi. Bu projelerimizi bütün 

dünyaya rol model olarak örnek gösterdi. Dereköy için de 

çalışmalara başladık, Hamzabeyli ve İpsala’nın kapasitesini 

artırıyoruz. Kapıkule TIR parkını yaparak, burada yaşanan 

sıkıntıları çözdük. Çağ dışı görüntülere son verdik. 

"Türkiye'yi ileriye taşıyacağız"

İkinci olarak tarih ve turizm alanında önemli yatı-

rımlar yaptık. Tarihimizin en büyük eserlerinden olan, 

Selimiye Camii’nin bakım onarım masraflarını karşıladık. 

Selimiye Vakfı’nı kurarak, bu ata yadigârının gelecek ne-

sillere aktarılmasını garanti altına aldık.  Üçüncü olarak 

da eğitim alanında çalıştık. Trakya’daki şehirlerimizde 

ilkokul, lise ve fakülte inşa ettik  Ve tüm bunları, Oda ve 

Borsalarımızın ortaklığıyla yaptık. El birliğiyle, güçbirliğiy-

le yaptık” diye konuştu.

Tüm Oda ve Borsaların, Trakya’yı geleceğe taşımak 

için bütün güçleriyle çalıştıklarına vurgu yapan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gösterdikleri bu vizyon için ken-

dilerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Hep birlikte el ele verdiğimizde, hem bölgemizi hem de 

ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağız” dedi.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu tüm 

Oda ve Borsaların 

Trakya’yı geleceğe 

taşımak için 

bütün güçleriyle 

çalıştıklarını 

belirtti.
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Hisarcıklıoğlu ve 
Bakan Pekcan
örnek satış işlemine 
iştirak etti

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tica-

ret Bakanı Ruhsar Pekcan, Edirne Ticaret 

Borsası’nı ziyaret ederek incelemelerde 

bulundu. Edirne Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Özay Öztürk’ten Borsa’nın 

çalışmalarına ilişkin bilgi alan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu ve Bakan Pekcan, örnek satış 

işlemine de iştirak ettiler.

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

lıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can TOBB Edirne Kadın Girişimciler 
Kurulu Kırsalın Doğal Köy Pazarı’nı 
ziyaret ederek incelemelerde bulun-
dular. Pazardaki stantları gezen ve 
bilgi alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu ve Bakan Pekcan, kadın girişimci-
lerle alışveriş ve üretime ilişkin görüş 
alışverişinde bulundular. Ziyarete 
Edirne Belediye Başkanı Recep Gür-
kan da eşlik etti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

( TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-

can ile birlikte Edirne Valisi Ekrem 

Canalp’e ziyarette bulundu. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Pekcan Vali 

Canalp ile birlikte Edirne’de ticaret 

erbabının durumu, beklentileri ve 

yapılanlara ilişkin değerlendirmeler-

de bulundular.

Edirneli kadın 
girişimcilerin köy 
pazarına ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Kapıkule 

Gümrük Kapısı ve TIR Parkı’nda inceleme-

lerde bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Bakan Pekcan, Vali Canalp, Edirne Belediye 

Başkanı Recep Gürkan, TESK Başkanı Ben-

devi Palandöken, AK Parti Edirne İl Başkanı 

İlyas Akmeşe, bakanlığın genel müdürleri 

ve gümrük yetkililerinin katıldığı toplantıda, 

çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan burada 

yaptığı açıklamada, "Gümrük kapılarında 

modernleşmeye gidiyoruz, dijitalleşmeye 

gidiyoruz, tek durak sistemine gidiyoruz. 

Diğer bakanlıklarla da müşterek, tek durak 

sistemi ve tek pencere sistemindeki evrak 

sayısının azaltılmasıyla ilgili" dedi. 

Kapıkule’de cumartesi, pazar günü 

meydana gelen ve pazartesiye sarkan TIR 

kuyruklarının azalması için çalışma yaptık-

larını ifade eden Bakan Pekcan, kuyrukların 

İstanbul çıkışlı ihracat işlemlerinin çarşam-

ba ve cumartesi yapılmasından kaynaklan-

dığını vurguladı. 

Bu konuda çalışmaların sürdüğünü ak-

taran Pekcan, "TIR Parkı’nın kapasitesinin 

artırılmasını konuştuk. Akaryakıt pompa 

istasyonunun sayılarının artırılmasını konuş-

tuk. Onu artırabiliriz. Yarın Bulgaristan’a ziya-

retimiz olacak. Oradaki sekiz peronun 10’a 

çıkartılması ve daha verimli çalışılabilmesi 

için neler yapılması gerektiğini konuştuk. 

Burada yenilikler yapıyoruz, Türkiye Avru-

pa'nın en modern gümrük kapılarına sahip, 

bunu her aşamada kendileri de söylüyor. 

Gümrük kapılarında modernleşmeye gidi-

yoruz, dijitalleşmeye gidiyoruz, tek durak 

sistemine gidiyoruz" diye konuştu. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 

Bakan Ruhsar Pekcan, daha sonra TIR Parkı, 

gümrüksüz satış mağazaları ve x-ray birimi-

ni gezerek, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürü Yaşar Yaman Ocak'tan bilgi aldı.

Kapıkule Gümrük Kapısı ve TIR 
Parkı’nda inceleme yapıldı

Edirne Valisi Canalp ile 
değerlendirmelerde bulunuldu
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Reel sektör ile finans sektörünün birbirini daha iyi anlayarak, ortak çözümler 
geliştirdiğini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
“Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız” diye konuştu.

“Bu sıkıntılı süreci birlikte 
çalışarak atlatacağız”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Türkiye 

Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & Finans Sektörü 

Diyalog Güçlendirme Toplantısı Kayseri’de yapıldı.

Reel sektör ve finans sektörünün temsilcileri De-

nizli, Konya, İzmir ve İstanbul’dan sonra Kayseri’de 

gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın, basın 

mensuplarına açıklama yaptı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB ile TOBB’un 

birlikte bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Anadolu’da 

diyalog toplantıları düzenliyoruz. Denizli-Konya-İzmir-İs-

tanbul’dan sonra şimdi Kayseri’deyiz. Bankalarımız, reel 

sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi” dedi.

Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörünün 

birbirini daha iyi anlayarak, ortak çözümler geliştirdiğini 

anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yani bu sıkıntılı 

süreci birlikte çalışarak atlatacağız. Her iki sektörün de 

güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerile-

rimizi hükümete ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. 

Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana 

ulaşma imkânlarının açık tutulması hayati önemde” 

şeklinde konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomi-

de olumlu gelişmeler olduğunu, ancak ekonomideki can-

lanmanın henüz istedikleri noktada olmadığını söyledi.

“Önlemler piyasaya moral verdi”

Bu konuda Oda ve Borsalardan gelen ve hükümete 

ilettikleri dört sektördeki vergi indirimlerinin hayata geç-

tiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hüküme-

timiz ilk adımı böylece attı. Sonrasında kısa çalışma öde-

neği aktif hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, 

düzgün mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay vadelendirme 

sağlandı. Tüm bu önlemler piyasaya moral verirken, 

hükümetimizin ticareti desteklediğini gösteriyor” dedi.

Bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inandıklarını 

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 

“Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğunu biliyoruz. Son 

25 senede, iç ve dış kaynaklı, çeşitli kriz ve çalkantıyı at-

lattık. Hepsinin de üstesinden geldik ve yola devam ettik. 

Bu sıkıntılı günleri aşmak için, reel sektör ile finans sektörü 

el ele vermiş durumunda. Çünkü biz hepimiz Türkiye için 

varız. İnanıyorum ki bu teker bu tümsekte kalmayacak.”

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın 

da ''Bankalar Birliği olarak ekonominin olumlu yönde 

seyrettiğini söyleyebilirim. Reel sektörle biz finans sektörü 

olarak aynı gemideyiz. Hızlı koşuyoruz. Elbette eksikleri-

miz oluyor. Özeleştiri yapıyoruz ve yapacağız'' dedi. 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

TBB ile TOBB’un 

birlikte bir ilki 

gerçekleştirdiklerini 

belirtti.
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Kayseri Valisi 
Günaydın ile görüşme 
gerçekleştirildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin 

Aydın ile birlikte Kayseri Valisi Şehmus 

Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Vali 

Günaydın'a hayırlı olsun dileklerini ileten 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafın-

dan bastırılan Dede Korkut Kitabı hediye 

etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha 

sonra Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim 

Kulular'ı da ziyaret etti. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri 

Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziya-

rette Fahri Yıldız’a TOBB tarafından 

bastırılan Dede Korkut Kitabı hediye 

etti. Ayrıca TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Aydın’a yeni 

dönemde başarılar dileyerek, hayırlı 

olsun dileklerini iletti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Nevşe-

hir'in Ürgüp ilçesinde kendi adının verildiği 

caddenin açılışını gerçekleştirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun, ilçeye, 

24 derslikli bir okul yaptırmak için aldığı ka-

rarı paylaşmasının ardından Ürgüp Ticaret 

ve Sanayi Odası’nın önerisiyle Ürgüp  Be-

lediye Meclisi, daha önce adı "Asım Yolaç" 

olan kent merkezindeki caddenin isminin 

"M. Rifat Hisarcıklıoğlu" olarak değiştirilme-

sini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Caddenin açılışı için düzenlenen tören-

de konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Fah-

ri Yıldız, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun, 

geçtiğimiz aylarda Ürgüp ilçesini ziyaretin-

de okul yapımı için söz verdiğini, belediye 

olarak yer tahsisi yapıldığını, inşaatın da 

önümüzdeki günlerde başlayacağını belirt-

ti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu fahri hem-

şehri olarak kabul ettiklerini dile getiren 

Yıldız, isminin caddeye verilmesinin tüm 

Ürgüp halkının kararı olduğunu kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise konuş-

masında, okulun yapımı için Milli Eğitim 

Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, en 

Hisarcıklıoğlu’nun adı 
Ürgüp'te bir caddeye verildi

Ürgüp Belediyesi’ne ziyaret

kısa sürede temeli atılacak olan inşaatın 

bir yıl içinde hizmet vermeye başlayaca-

ğını aktardı.

Yurt dışında her bulunduğu ortamda 

sorulduğunda Kapadokyalı olduğunu söy-

lediğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu şöyle konuştu: "Dolayısıyla Ürgüplüyüm 

diyorum. Biliyorsunuz Ürgüp eskiden Kay-

seri'ye bağlıydı. Ve her yabancı misafirim 

geldiğinde mutlaka bölgeyi gezdiriyorum. 

Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine ne-

zaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Son geldiğimde burada söz vermiştik. Milli 

Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık, 

yakın zamanda temelini atıp en geç bir yıl 

içinde okulumuz açılacaktır."

Caddenin açılış kurdelesi TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Nev-

şehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ürgüp 

Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Ürgüp Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Aydın, Nevşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Par-

maksız ile diğer protokol üyelerince kesildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, caddenin 

girişindeki kaya üzerine isminin işlendiği 

tabelanın örtüsünü açtı. 
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TOBB ULUSALTOBB ULUSAL

TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nilgün Aksoy, “Ülkemizde her ne 
kadar kadın istihdamı konusunda önemli gelişmeler olsa da uluslararası araştırmalar 
Türkiye’nin hala istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir” diye konuştu.

“Kadın istihdamı konusunda 
Türkiye istenilen düzeyde değil”

T
ürkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları kap-

samında, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu 

tarafından düzenlenen Türkiye’nin Girişimci Kadın 

Gücü Buluşmaları toplantısı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 

ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Program, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Baş-

kanı Nilgün Aksoy’un açılış konuşması ile başladı. TOBB 

Manisa Kadın Girişimciler Kurulu olarak böyle bir etkinliğe 

ev sahipliği yapmaktan mutlu ve onurlu olduklarını ifade 

eden Aksoy, “TOBB bünyesinde 2007 yılında kurulan Kadın 

Girişimciler Kurulu bugün 81 ilde yaklaşık 6 bin 500 üyesiyle 

Türkiye’nin en büyük kadın kuruluşu olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Toplumumuzun yarısından fazlasının 

kadın olduğu düşünülerek, kurullarımız  kadınlar arasında 

girişimcilik kültürünü nitelik ve nicelik olarak geliştirerek ka-

dınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatın içinde hak ettikleri 

yeri almalarını sağlamak için çalışmaktayız” diye konuştu. 

 

“İstenilen düzeyde değiliz”

 Dünya ekonomik Formu toplumsal cinsiyet uçurumu 

raporu 2017 verilerine göre Türkiye’de kadınların iş gücüne 

katılım oranının 144 ülke arasında 128. sırada yer aldığına 

dikkat çeken Nilgün Aksoy şöyle konuştu: “Ülkemizde her 

ne kadar kadın istihdamı konusunda önemli gelişmeler 

olsa da uluslararası araştırmalar Türkiye’nin hala istenilen 

düzeyde olmadığını göstermektedir. 2025 yılında kadınla-

rın ekonomik hayata erkeklerle eşit katılımının sağlanması 

halinde küresel çapta GSYH de yüzde 11’lik bir artış olması 

beklenmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği, Endüstri 4.0 sa-

nayi devriminin ve yapay zekânın konuşulduğu günümüz 

dünyasında kadınlarımızın iletişim teknolojilerinden etkin 

bir şekilde yararlanmaları, temel finansal konularda bilinç-

lenmeleri ve girişimcilik becerilerini güçlendirerek, ekono-

mik hayatın içine etkin bir şekilde girmeleri gerekmektedir. 

Son yıllarda kadının güçlendirilmesi, kamu ve özel 

sektör tarafından yürütülen birçok proje bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi de Coca-Cola Türkiye tarafından hayata 

geçirilen Kız Kardeşim Projesi’dir. Kız Kardeşim Projesi,  

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Habitat Derneği, İTÜ ve 

Coca-Cola Türkiye ortaklığında yapılmaktadır. Bu proje de 

Türkiye’de 30 ilde uygulamaktadır. Bu illerden birisinin de 

Manisa olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bir şe-

kilde onların hayatlarına dokunmak ve içlerindeki girişimci 

ruhunu dışarı çıkarmak için bir kıvılcım yakmaktadır. Biz 

Manisa Merkez ve Turgutlu ilçemizle beraber şu ana kadar 

300 kadına, kız kardeşimize ulaştık. Yılsonuna kadar 500 kız 

kardeşimize ulaşmayı hedefliyoruz.” 

Programın devamında, TOBB Genç Girişimciler Kurulu 

Üyesi, Düşyeri Çizgi Film Stüdyolarının Kurucusu Ayşe 

Şule Bilgiç, Reka Elektromekanik Plastik Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem 

Günercan başarıya giden yolda yaşadıkları tecrübeleri 

paylaşırken, Coca-Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü 

Tülin Kara Özger, “Kız Kardeşim Projesi” hakkında bilgi verdi. 

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve 

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, kadınların ekonomi-

deki önemini anlatırken, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü 

Dr. Şeref Oğuz, “Gelin zeki ve yetenekli insanlarımızdan 

kurtulalım” konu başlığında hazırladığı sunumu katılım-

cılarla paylaştı.

Nilgün Aksoy 

Türkiye’de 

kadınların iş 

gücüne katılım 

oranının 144 

ülke arasında 

128. sırada yer 

aldığına dikkat 

çekti.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 

başkanlığında gerçekleştirilen Ticaret 

Bakanlığı İstişare Kurulu’nun üçüncü 

toplantısına katıldı.

Toplantıda, iş ve yatırım ortamı, ih-

racat, küresel ekonomik ilişkilerde yeni 

açılımlar, gümrüklerdeki iş akışı, finans-

man gibi konular ele alındı.

Bakan Pekcan, sivil toplum kuru-

luşlarının sorunları, talepleri ve çözüm 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ulusla-

rarası Ticaret Merkezleri A.Ş. (TOBTİM), 

ülkemizde görev yapmakta olduğu sırada 

uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını 

kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov 

adına kurulan Vakfa, Moskova’daki Türk 

Ticaret Merkezi içinde çalışma ofisi tahsis 

etti. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve TOBTİM 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-

lar “Türk-Rus ilişkilerini yalnızca siyasi ve 

ekonomik olarak değil, iki ülke halkları 

arasındaki kültür ve dostluk bağlarını da 

kuvvetlendirmek suretiyle her alanda daha 

da ileri taşımaya kararlıyız” dedi. 

Karlov Vakfı tarafından Moskova Ulus-

lararası İlişkiler Devlet Üniversitesi’nde 

(MGİMO) gerçekleştirilen törene MGİMO 

Rektörü ve Karlov Vakfı Başkanı Anatoly 

Torkunov, Türk Büyükelçi Hüseyin Diriöz, 

TOBTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, Vakıf Başkanı Marina Karlova 

ve Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki 

Karaağaç katıldı.

TOBTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar konuşmasında, “Türk-Rus iliş-

kilerini yalnızca siyasi ve ekonomik olarak 

değil, iki ülke halkları arasındaki kültür ve 

dostluk bağlarını da kuvvetlendirmek su-

TOBTİM’den Karlov 
Vakfı’na anlamlı jest

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu toplantısına katıldı

retiyle her alanda daha da ileri taşımaya 

kararlıyız. Görevi boyunca bu amaç doğ-

rultusunda büyük çabalar sarf etmiş And-

rey Karlov’un aziz anısını yaşatmak üzere 

bizler de TOBB ve TOBTİM olarak üzerimize 

düşeni yapmaya hazırız. Bu vesileyle, TO-

BTİM’in Moskova’daki Arkadia Türk Tica-

ret Merkezi içerisinde yer alan bir ofisini 

Karlov Vakfı’na bilabedel tahsis ettiğimizi 

bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum” 

dedi. Törende Yorgancılar, ofisin tahsisine 

ilişkin belgeyi imzalayarak Karlov’un eşi 

ve Vakıf Başkanı Marina Karlova’ya sundu. 

Karlova da Ender Yorgancılar şahsında 

TOBTİM’e şükranları iletirken bir teşekkür 

plaketi takdim etti.

Andrey Karlov Vakfı 

işbirliğini geliştiriyor

Rus Büyükelçi Andrey Karlov, 19 Aralık 

2016’da ülkemizde görev yapmakta oldu-

ğu sırada uğradığı menfur silahlı saldırı 

sonucu yaşamını yitirmişti. Andrey Kar-

lov’un anısını yaşatmak üzere 2017 yılında 

kurulan “Andrey Karlov Vakfı”, Türkiye ile 

Rusya Federasyonu arasındaki beşeri, kül-

türel, bilimsel, tıbbi ve akademik işbirliğini 

geliştirmek üzere faaliyet gösteriyor.

önerilerinin dinlendiği toplantının açılışında 

yaptığı konuşmada, Bakanlığın gündemin-

de olan Hal Yasası çalışmaları, ürün künye-

leri, gümrüklerin dijitalleşmesi, yeni nesil 

serbest bölgeler, ihracat desteklerinin sade-

leştirilmesi gibi konular hakkında bilgi verdi.


