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Geleceği Yazan Kadınlar Projesi tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu sefer hedefi büyüttük. Projeyi 
yürüttüğümüz il sayısını 21'e çıkardık. Eğitimlere katılacak kadın sayısını 5 bin olarak 
hedefliyoruz. Teknolojiye daha fazla kadın eli değecek" diye konuştu.

"Teknolojiye artık daha 
fazla kadın eli değecek"

G
eleceği Yazan Kadınlar Projesi tanıtım toplantısı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet 

Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. 

Toplantıya, Erdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk katıldı. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin 

Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle 

kadınları yazılım konusunda eğitmek, kadınların istihdam 

kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla geliştirildiği 

vurgulandı. Proje, katılımcıların mobil uygulamalar geliştir-

melerine de destek olmayı hedefliyor. 

“Doğan sinerjiyle büyük 

başarılara imza attık”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İstanbul Kadın Girişimciler 

Kurulu'nun başlattığı söz konusu projenin, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan sayesinde tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

Özel sektör ve sivil toplumun birlikteliğinden doğan 

bu sinerjiyle büyük başarılara imza attıklarını belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda 18 ilde bin 500 kadı-

nın uygulama yazılımı geliştirme eğitimi aldığını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eğitimler sonunda 200'ün 

üzerinde uygulama geliştirildiğini ifade ederek, kursiyer-

lerden 100'ünün Turkcell'de yazılım kontrol uzmanı olarak 

işe başladığını dile getirdi. Emine Erdoğan'ın desteğiyle 

2019'da çok daha büyük başarılar yakalayacaklarını söyle-

yen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu sefer hedefi büyüttük. 

Projeyi yürüttüğümüz il sayısını 21'e çıkardık. Eğitimlere 

katılacak kadın sayısını 5 bin olarak hedefliyoruz. Buna 

ulaşacağımızdan kuşkum yok. Teknolojiye daha fazla kadın 

eli değecek" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş hayatına kadınların 

yön vermeye başladığına ve bunda TOBB Kadın Girişimci 

Kurulu'nun emeğinin çok büyük olduğuna dikkat çekerek, 

"Allah'a çok şükür attığımız tohum tuttu ama gidecek daha 

uzun yolumuz var. Zaten bizim dinimizde, kültürümüzde 

kadını eve kapatmak yoktur. Bizim rehberimiz, öncü olarak 

seçtiğimiz kişi kim? Peygamber Efendi'mizdir. Peygamber 

Efendi'mizin eşi Hz. Hatice validemiz, devrin en büyük 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

18 ilde bin 

500 kadının 

uygulama 

yazılımı 

geliştirme eğitimi 

aldığını söyledi.

ANKARA
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tüccarıydı. Demek ki sünneti, yani Peygam-

berimizin yaşantısını örnek almak, Allah'ın 

elçisinin yolundan gitmek isteyen kadınla-

rımıza destek olmak durumundayız" dedi.

Teknolojideki ilerlemenin iş yapma 

biçimlerini değiştirdiğini belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 

"Teknoloji dünyanın her yerinde erkeklere 

özgü bir alan olarak algılanıyor. Geleceği 

Yazan Kadınlar'ın başarısı, bu algının ne 

kadar yanlış olduğunu ispatlıyor. Önyar-

gıları yıkıyor. İkincisi, nüfus avantajımızı 

fırsata çevirmek için böyle projelerin sayı-

sını artırmalıyız. Zengin olmak için niceliği 

nitelikle birleştirmeliyiz. Bugün, yazılım 

geliştirmeyi biliyorsanız, geleceğin en hızlı 

büyüyecek şirketlerinde çalışabilirsiniz. 

Çalışmak bir yana böyle şirketler kurabi-

lirsiniz. Yazılımcı sayımız ne kadar fazla 

olursa, milyar dolarlık start-up'ların bizden 

çıkma ihtimali de o kadar yüksek olur."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her şeyin 

devletten beklenildiği zamanların çok geri-

lerde kaldığını dile getirerek, "Projeye dahil 

olan illerdeki Oda ve Borsa başkanlarım 

projemizi sahiplenmeselerdi bu başarı ya-

kalanamazdı" dedi. 

Emine Erdoğan’dan çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın eşi Emine Erdoğan ise konuşmasında, 

"Geleceği yazmaya niyetli genç kızlarımızı 

ve kadınlarımızı, insanı kendine esir eden 

değil, insana hizmet eden teknoloji dün-

yasına davet ediyorum" ifadesini kullandı.

 Emine Erdoğan, "Geleceğimizin mima-

rı gençlerimizi burada görmekten büyük 

memnuniyet duyuyorum. Varlığınızla bize 

heyecan veriyorsunuz. Sizlerin dinamizmi, 

büyüklerin tecrübesiyle birleştiğinde, ina-

nıyorum ki gelecek çok daha umut verici 

olacak" diye konuştu.

Gençlerin bir adım önde olmasını iste-

diklerini belirten Emine Erdoğan, geçmişini 

inkar etmeyen ama geçmişte de kalmayan, 

özgüveni sağlam, çağına yön veren insanlar 

olmalarını arzuladıklarını ifade etti. Emine 

Erdoğan, bir dönem çeşitli yanlış anlayışlarla 

geri planda bırakılmış kızları da bu gelecekte 

bir figüran değil, aktif bir oyuncu olarak gör-

meyi beklediklerini dile getirdi. Dünyanın 

tarihte hiç görülmemiş bir hızla değiştiğine 

işaret eden Emine Erdoğan, "Her sabah yeni 

bir dünyaya uyanıyoruz. Geride kalmamak, 

zamana ayak uydurmak, herkesin bireysel 

yarışı haline geldi. Bilim ve teknoloji hayatı-

mızı değiştirip kolaylaştırdığı gibi değer yar-

gılarımızı, hayatı yorumlama biçimlerimizi 

de değiştiriyor" şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan, bilgi teknolojilerinin 

artık dünyanın yeni çehresini oluşturduğu-

nu, kadınların içinde olmadıkları bir dijital 

dönüşümün, kadınların sesinin eksik olduğu 

bir gelecek anlamına geldiğini kaydetti.

Kadınların bilgi teknolojilerini tasarladığı, 

ürettiği ve karar alıcı mekanizmalarda yer 

aldığı bir sürecin, daha güçlü bir geleceğin 

kapısını açacağına dikkat çeken Emine Erdo-

ğan, sözlerine şöyle devam etti: “Günümüz 

dünyasında sayısı 4 milyarı geçen internet 

kullanıcısı, artık sanal ortamda daha fazla 

zaman geçirmektedir. Öğrenme, eğlenme, 

alışveriş ihtiyaçlarını buradan sağlamakta, 

hayat bir anlamda dijitalleşmektedir. Bu se-

beple kadın girişimciliğini artırma konusun-

da belirlenecek politikalarda, bilgi ve iletişim 

sektörünün önemi göz ardı edilemez.”

“Kadınlar iş hayatında 

daha fazla yer almalı”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuş-

masında, "Türkiye'nin orta gelir seviyesinden 

yüksek gelir seviyesindeki lige yükselmesi 

için olmazsa olmazı, ihracat odaklı büyü-

meyle kadınların iş hayatında daha fazla yer 

almasını sağlamaktır" ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, söz konusu projeye İstan-

bul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice 

Dinçbal Kal ile "Mobil Çözümlerin Adresi: 

Kadın" olarak başladıklarını anımsatarak, 

kadın girişimciliği konusundaki çalışmala-

rında kendilerine o dönemde de destek olan 

Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Projenin İstanbul'da çok başarılı olduğu-

nu vurgulayan Bakan Pekcan, TOBB hima-

yesinde, Turkcell'in desteğiyle projeyi tüm 

Türkiye'ye yayma kararı aldıklarını söyledi.

Bakan Pekcan, öncelikle 18 ilde düzen-

lenen uygulama yazılımı geliştirme eğitim-

lerine yaklaşık bin 500 kadının katıldığını 

bildirerek, eğitimler sonunda 200'den fazla 

proje geliştirildiğini, proje sayısını üçe düşür-

mekte zorluk yaşadıklarını anlattı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ah-

met Akça ise Turkcell'in toplumsal fayda ve 

huzura katkı sağlamak için gece gündüz 

çalıştığını söyledi.

Şirket gelirinin yüzde 1'ini toplumsal 

faydaya tahsis eden dünyadaki tek firma ol-

duklarını aktaran Akça, Turkcell'in Türkiye'de 

hem engelli hem üstün zekalı hem de her 

kademedeki öğrenciye destek verdiğini 

ifade etti.
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R
eel sektör ve finans sektörünün temsilcileri 

istişare için Diyarbakır’da biraraya geldi. Top-

lantı öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye 

Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, iki temel 

sektörün birbirini daha iyi anlamak sorunları ve çözüm 

önerilerini konuşabilmek için buluştuğunu belirterek, 

“‘Bu sıkıntılı süreci birlikte aşacağız”’ mesajı verdiler. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir ilki gerçekleştirerek 

bu toplantıları düzenlediklerini hatırlattı ve 13 ilin Oda 

ve Borsa başkanlarının da katılımıyla, banka üst düzey 

yöneticileri ile biraraya geldiklerini bildirdi. 

Bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek 

için sahaya inmelerini çok önemsediklerini anlatan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Başta bu işe öncülük 

eden Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin 

Aydın’a ve bütün bankalara teşekkür ediyorum” diye 

konuştu.

Bu toplantılarla reel sektörün ve bankacılık sektö-

rünün birbirlerini daha iyi anlayacaklarını ve çözümler 

bulacaklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 

sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacaklarını dile getir-

di. Her iki sektörün de güçlenmeye ihtiyacı olduğunu 

söyleyen TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu, bu kapsamdaki 

önerileri Hükümete ilettiklerini ve iletmeye devam 

edeceklerini kaydetti.

“Son 25 yılda birçok krizi atlattık”

Reel sektörün, KOBİ’lerin finansmana ulaşım imkan-

larının açık tutulmasının hayati önemde olduğunu vur-

gulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Son 

dönemde ekonomide önemli gelişmeler var. Ancak eko-

nomideki canlanma henüz istenilen noktada değil. Oda 

ve Borsalarımızdan gelen önerileri biz de Hükümetimize 

iletiyoruz. Dört sektörde vergi indirimi hayata geçti. 

Hükümetimiz reel sektörü canlandırma noktasında böy-

lece ilk adımı attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif 

hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün 

mükelleflerin SGK borçlarına vade imkanı sağlandı. Tüm 

bu önlemler piyasalara moral vermektedir."

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da reel sektör ve finans 

sektörünün işbirliğinin önemine işaret ederek, TOBB’un 

katkılarıyla düzenlenen bu platformda birbirlerini dinle-

me ve anlama fırsatı bulduklarını söyledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz reel sektörü canlandırma noktasında 
ilk adımı attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Ödeme sıkıntısına düşen 
düzgün mükelleflerin SGK borçlarına vade imkanı sağlandı” diye konuştu.

“Hükümetimiz reel sektörü 
canlandırmak için adım attı”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

bu sıkıntılı 

süreci birlikte 

çalışarak 

atlatacaklarını 

kaydetti.

DİYARBAKIR
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T ıbbi cihazların internet üzerinden 

satışı konusunda TOBB’da konunun 

tüm taraflarının katıldığı bir toplantı 

gerçekleştirildi. Mevcut yasal düzenle-

melere göre internet üzerinden sadece 

10 ürün satılabiliyor. Toplantıda, inter-

net üzerinden satışına müsaade edilen 

ürünlerin sayısının hangi şartlar altında 

ve ne şekilde artırılabileceği konunun 

tüm taraflarının katılımıyla ele alındı. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Başkan Yardımcısı Recep Uslu’nun ka-

tıldığı toplantıyı TOBB Sektörler ve Giri-

şimcilik Daire Başkanı Ozan Acar yönetti. 

Toplantıya kamu tarafından Ticaret Ba-

kanlığı yetkilileri, özel sektör tarafından 

ise Türkiye E-ticaret Meclisi ve Medikal 

Meclisi’nin üyeleri katıldı. 

Medikal Meclisi üyesi üreticiler, dağı-

tıcılar ve bayiler ile E-ticaret Meclisi üyesi 

pazaryerleri ve bireysel e-ticaret siteleri 

konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ti-

caret Odası (ATO) Meclis toplantısına katıldı. 

Toplantı öncesinde PTT Genel Müdürü Ke-

nan Bozgeyik, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 

kendi adına bastırılmış pulları hediye etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yap-

tığı konuşmada artık bütün dünyanın de-

ğiştiğini belirterek, “Mesela bizim bildiğimiz 

otomobiller değişiyor. Fosil yakıt ile sürülen 

araba imalatı bitiyor. Yeni dünyada artık her 

şey elektrikli oluyor. Ticaret değişiyor. Dük-

kan açma işi bitiyor. Biz göremesek de artık 

yeni nesil işlerini böyle yapacak. Nerede? 

Elektronik ortamda. Artık mağazalar burada 

açılıyor. Dünya ticareti böyle. Bunun avan-

tajı ne? Avantajı, Ankara’da herhangi bir mal 

satıyorsak ancak Ankara veya çevresine ula-

şabiliriz. Bu elektronik ortamda açacağınız 

dükkanda hiç gidemeyeceğiniz, Avustural-

ya’nın bir ilinin köyüne gidebiliyorsun. Aynı 

anda Peru’ya gidebiliyorsun” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, PTT’nin 

müthiş bir vizyoner yaklaşımla beraber 

“Ticaret değişiyor 
dükkan açma işi bitiyor”

Tıbbi cihazların internet 
üzerinden satışı değerlendirildi

hem dükkan açılmasına fırsat verdiğini 

hem de ürünün adrese kadar teslimatını 

yaptığını söyledi. TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, Türk tüccarının ve sanayicisinin uf-

kunu açma noktasındaki yaptığı öncülük 

nedeniyle PTT’ye teşekkür etti. 

PTT Genel Müdürü 

Bozgeyik’e teşekkür

Ankara Ticaret Odası Başkanı ve yöne-

timinin de vizyoner bir yaklaşımla beraber 

bunu ilk defa geniş kitleye duyurma nok-

tasında yaptığı çalışmayı kutlayan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ankara ticarette 

Türkiye’nin ikinci büyük şehri. Ticaret Odası 

130 bin üyesiyle, bütün Ankara tüccarla-

rının hizmetine açıyorlar. Artık para vardı 

yoktu, kriz vardı yoktu, sıkıntı mı var, çek 

ödendi mi ödenmedi mi? Bütün dertlerin 

bittiği bir platformu Gürsel Başkanım baş-

kanlığındaki bu heyet bize sunuyor. Onlara 

da teşekkür ederim” dedi.

Pullarda hep devlet büyüklerinin ya da 

tarihe geçen insanların resmi olduğunu 

anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ilk 

defa kendi adına olan bir pulu alacağını 

ifade ederek, PTT Genel Müdürü Bozge-

yik’e teşekkür etti.     

Diyarbakır Valisi 
Güzeloğlu’na ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Diyar-

bakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ma-

kamında ziyaret ederek karşılıklı görüş 

alışverişinde bulundu. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu Valilik Şeref Defteri’ni imzalarken, 

günün anısına karşılıklı hediyeler sunuldu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu çalkantılı dönemin 
geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlamdır, biz buna benzer işleri son 25 yılda 
defalarca atlattık, hepsinin de üstesinden geldik ve yolumuza devam ettik" diye konuştu.

“Bu çalkantılı dönemin 
geçici olduğuna inanıyoruz”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana’da bir otelde 

düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü 

Diyalog Güçlendirme Toplantısı" öncesinde gazete-

cilere yaptığı açıklamada, toplantıda hem sorunları 

konuşacaklarını hem de önerilerini doğrudan ban-

kacılara ileteceklerini söyledi.

Bankacıların, reel sektörün sıkıntılarını dinlemek 

için sahaya inmesinin önemli olduğunu dile getiren 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu toplantılarla, reel 

sektörle finans sektörü birbirlerini daha iyi anlayacak, 

ortak çözümler geliştireceğiz" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: 

"Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyaç var. Bu 

kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize ilettik, ilet-

meye de devam ediyoruz. Reel sektörün, özellikle de 

KOBİ'lerin finansmana erişim imkânlarının önünün açık 

olması lazım. Bu aslında Türk ekonomisi için de hayati 

önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu geliş-

meleri gözlemliyoruz ancak ekonomideki canlanma 

istediğimiz noktada değil. Bu konuda Odalarımız ve 

Borsalarımızdan gelen, bizim de Hükümete ilettiğimiz 

birçok öneri var. Bunların bir kısmı hayata geçmeye 

başladı. Dört sektördeki KDV ve ÖTV indirimleri hayata 

geçti, böylelikle Hükümetimiz ilk olumlu adımı atmış 

oldu. Bu da piyasalara canlılık verdi, bundan gayet 

memnunuz. Sonrasında Kısa Çalışma Ödeneği aktif 

hale geldi, sonra yine ödeme sıkıntısına düşen düz-

gün mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay erteleme ve 

vadelendirme sağlandı ki bu da bize nefes aldırıyor. 

Tüm bu önlemler piyasalara moral vermektedir. Biz, 

bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyoruz. 

Türkiye'nin temelleri sağlamdır, biz buna benzer işleri 

son 25 yılda defalarca atlattık, hepsinin de üstesinden 

geldik ve yolumuza devam ettik."

“Hepimiz Türkiye için varız”

Reel sektör ile finans sektörünün el ele verdiğini 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu tarihimizde 

bir ilk. İlk defa finans sektörü ile reel sektör birlikte 'Ne 

yapabiliriz?' diye çalışıyoruz. Bu kapsamda, şuna inanı-

yoruz ki hepimiz Türkiye için varız. Birbirimizle ayrılmaz 

bir bütünüz. Biz varsak finans sektörü var, finans sek-

törü varsa biz varız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz, 

bu tümseği aşacağız. İnişinin de daha hızlı olacağına 

inanıyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın 

ise "Neyi iyi yapıyoruz, neyi daha iyi yapabiliriz bunları 

konuşacağız, öz eleştiri yapacağız. İnşallah ülkenin hep 

birlikte büyümesine katkı sağlayacağız. Biz olmadan 

büyüme olmuyor, siz olmadan biz olamıyoruz. Aynı 

gemideyiz" diye konuştu.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Hepimiz 

Türkiye için 

varız. Birbirimizle 

ayrılmaz bir 

bütünüz” dedi.

ADANA
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TOBB Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, 

TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen Eras-

mus+ Programlarının ve Hibe Olanak-

larının TOBB Üyesi Odalara Tanıtılması 

Toplantısı’na katıldı. Murzioğlu burada 

yaptığı konuşmada, 2001 yılından beri, 

Avrupa Birliği’nden sağlanan maddi 

destekle, oda ve borsalara, şirketlere 

ve genel anlamda kamuoyunu bilgi-

lendirmeye dönük çok sayıda proje 

yürüttüklerini ifade etti.  

Şu anda da toplam 22 milyon Avro 

tutarında üç ayrı proje yürüttükleri 

bilgisini veren Murzioğlu, “Aynı şekilde, 

Birlik Başkanımızın Başkan Yardımcı-

sı olduğu Avrupa Ticaret ve Sanayi 

Odaları Birliği – EUROCHAMBRES ile 

birlikte Avrupa Birliği üyesi ülkelerle de 

bilgi ve deneyim paylaşımı esas olmak 

üzere, çok sayıda proje yürüttük ve 

halen de yürütüyoruz. Oda ve Borsala-

Erasmus programları tanıtıldı 

Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi Takdim Töreni 
ve Sergisi yapıldı

rımıza dönük kapasite inşa sürecinde, 

özellikle Proje hazırlama ve uygulama 

kapasitesinin yerel düzeyde inşasına 

öncelik verdik.  Artık oda ve borsala-

rımızın önemli bir bölümü proje ha-

zırlayıp uygulama kapasitesine sahip 

olmuştur” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafın-

dan sağlanan fonları kullanma perfor-

mansının giderek geliştiğini belirten 

Salih Zeki Murzioğlu şöyle konuştu: 

“Erasmus+” konusu, sanırım Türkiye’nin 

AB fonlarından yararlanma açısından 

en başarılı olduğu alanların başında 

gelmektedir. Bakanlığımızı ve değer-

li çalışanlarını kutluyorum. Bununla 

birlikte, “Erasmus+” kapsamında Oda 

ve borsa camiası olarak bilgilenme-

ye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu 

toplantının da bu alandaki bilgi eksikli-

ğinin giderilmesine katkı sağlayacağını 

umuyorum.”

Ankara Valisi 
Şahin’e ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara 

Valisi Vasip Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. Vali Vasip Şahin tarafından karşıla-

nan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Nevşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Arif Parmaksız ve TOBB Genel Sekreteri 

Mustafa Saraçöz eşlik etti. Valilik Şeref Defte-

ri’ni imzalayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Vali Şahin'e Dede Korkut Kitabı hediye etti. 

2 3 ürünün Coğrafi İşaret tescil Belgesi 

Takdim Töreni ve Sergisi, Türk Patent 

ve Marka Kurumu’nda düzenlendi. Törene, 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin 

Ali Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumu 

Başkanı Habip Asan, milletvekilleri Nabi 

Avcı, Ahmet Arslan, Mustafa Elitaş, Türk 

Standartları Enstitüsü Başkan Yardımcısı 

Uğur Büyükhatipoğlu ile ürünlerin ait ol-

duğu il ve ilçelerin yerel yöneticileri katıldı. 

23 üründen dokuzu Oda ve Borsalar tara-

fından tescil ettirildi.

Tescil töreninin öncesinde ise Avrupa 

Birliği Komisyonu yetkilileriyle birlikte iki 

günlük bir seminer gerçekleştirildi. 

 Avrupa Birliği Komisyonu ile coğrafi 

işaretler alanında ileri düzeyde işbirliği 

çalışmaları kapsamında, coğrafi işaret-

lerin AB’deki tescil, kullanım ve koruma 

süreçleri, ikili işbirliği imkanları hakkında 

görüşmeler yapıldı. Halihazırda yapılmış 

olan AB coğrafi işaret tescil başvurularının 

sahipleriyle birlikte üzerinden geçilerek 

yol haritası çıkarıldı. 

Coğrafi İşaret tescil ettiren Oda ve Bor-

salar şöyle: Mut Zeytinyağı (Mut Ticaret ve 

Sanayi Odası); Van Keledoşu, Van Savatlı 

Gümüş İşlemesi, Van Kavutu ve Murtuğa 

(Van Ticaret ve Sanayi Odası);  Nazilli Kar 

Helvası (Nazilli Ticaret Odası); Şanlıurfa Sa-

deyağı -Urfa Yağı (Şanlıurfa Ticaret Borsası); 

Tarsus Sarı Ulak Zeytini (Tarsus Ticaret Bor-

sası);  Milas Tepsi Böreği (Milas Ticaret ve 

Sanayi Odası). 
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Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Çizgi Üstünde 11. Yıl Sektörel Performans 
Değerlendirme Ödül Töreni’ne katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kocaeli, aynı zaman 
dış ticarette ülkelere baş tutan bir şehir. Kocaeli, dış ticaret hacmiyle dünya 58’incisi” dedi.

“Kocaeli, Türkiye’nin en başarılı 
şehirleri arasında yer alıyor”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası tara-

fından düzenlenen Çizgi Üstünde 11. Yıl Sektörel 

Performans Değerlendirme Ödül Töreni’nde yaptığı 

konuşmada, “Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna 

inanıyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam-

dır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sektörel Performans 

Değerlendirme programına her sene katılmaya çalıştı-

ğını belirterek, “Zira burada çok sayıda başarı hikâyesini 

birden görüyorum. Bu da bana ayrı bir moral ve enerji 

veriyor. Sizlerin başarılarını, gittiğim 80 ilde anlatıyorum. 

Sizleri örnek almalarını istiyorum. Bedavadan reklamınızı 

yapıyorum, haberiniz olsun” şeklinde konuştu.

Beraber düşünmenin ve birlikte hareket etmenin 

başarıyı getirdiğine vurgu yapan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, şöyle devam etti: “Kocaeli’ndeki başarının esas 

nedenlerinden biri bu. Kocaeli’nde tüm kurumlar ortak 

bir hedef doğrultusunda birlikte hareket ettiklerinden, 

burada hep iyi işler oluyor. Sanayide zaten Türkiye’nin 

göz bebeğisiniz. Kocaeli’nin ekonomisinde sanayinin 

payı yüzde 51. Kocaeli’nin ülkemiz sanayisine sağladığı 

katkı yüzde 13. Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’sini Koca-

eli tek başına gerçekleştiriyor. Kocaeli, aynı zamanda dış 

ticarette ülkelere baş tutan bir şehir. Kocaeli, dış ticaret 

hacmiyle dünya 58.’si. Ödediğiniz vergiyle Türkiye ikin-

cisi, vergi tahsilat oranında Türkiye birincisi yine sizsiniz. 

Tüm bunların yanında sağladığınız istihdamla, liman 

kapasitenizle, OSB’lerinizle, Ar-Ge kapasitenizle, yüksek 

teknolojili üretiminizle, patent sayınızla ve mesleki eği-

tim kapasitenizle, Türkiye’nin en başarılı illeri arasında-

sınız. Kocaeli’nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kocaeli, 

Türkiye’nin gözbebeğidir.”  

 

“Anadolu’yu dolaştık”

Türk iş dünyası olarak çalkantılı bir süreçten geçtik-

lerini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu süreçte 

Anadolu’da 30’a yakın şehre giderek, üyelerinin sıkıntı-

sını ve nabzını daha yakından tuttuklarını söyledi. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bankalar Birliği ile de Anadolu’yu 

dolaştıklarını da belirtti. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu 

da organizasyonun amacının ülke ekonomisine katkı 

sağlayan firmaları ödüllendirmenin ötesinde, şirketlerin 

kendilerini sektörlerinde kıyaslayabilmelerini sağlamak 

olduğunu bildirdi. Yarışmaya katılan tüm firmalara 

geri bildirim raporu sağladıklarını belirten Zeytinoğlu, 

firmaların bu raporla iyileştirmeye açık alanlarını göre-

bildiklerini söyledi.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

beraber 

düşünmenin ve 

birlikte hareket 

etmenin başarıyı 

getirdiğine 

vurgu yaptı.

KOCAELİ
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Reel sektör ile 
finans sektörü 
Kocaeli'de buluştu

“Ticaret savaşları 
tüm dünyayı 
olumsuz etkiliyor”

R eel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog 

Güçlendirme Toplantısı Kocaeli'de 

yapıldı. Toplantı öncesinde açıklamalarda 

bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “TBB 

ile TOBB, birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz. 

Anadolu’da diyalog güçlendirme toplantı-

ları düzenliyoruz” diye konuştu.

Denizli, Konya, İzmir, İstanbul, Kayseri, 

Diyarbakır ve Adana’dan sonra şimdi Koca-

eli’nde toplandıklarını belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Kocaeli’nin 

yanında Sakarya, Yalova, Düzce, Bolu, Zon-

guldak, Karabük ve Bartın iş dünyası da bu-

rada. Bankalarımız, reel sektörün dertlerini 

dinlemek için sahaya indi. Başta bu işe ön-

cülük eden TBB Başkanı Sayın Hüseyin Aydın 

olmak üzere, hepsine teşekkür ediyoruz.”

Bu toplantılarla reel sektör ile finans sek-

törünün birbirini daha iyi anladığını ve ortak 

çözümler geliştirdiğini vurgulayan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu sıkıntılı süreci 

birlikte çalışarak atlatacağız. Her iki sektö-

rün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu 

kapsamdaki önerilerimizi hükümete ilettik, 

iletiyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KO-

Bİ'lerin finansmana ulaşma imkânlarının 

açık tutulması, hayati önemde” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son dö-

nemde ekonomide olumlu gelişmeler 

olduğunu, ancak ekonomideki canlan-

manın, henüz istedikleri noktada olma-

dığını ifade etti.

“İş dünyasının dertlerini 

görüşmeye geldik”

Dört sektörde vergi indirimlerinin haya-

ta geçtiğine değinen TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, bu önlemlerin piyasalara moral 

verdiğini ifade etti. Türkiye Bankalar Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da 

Kocaeli'ye iş dünyasının dertlerini görüşme-

ye geldiklerini söyledi. Aynı gemide oldukla-

rını sıkça tekrar ettiklerini vurgulayan Aydın, 

"Öz eleştiri yapacağız. Yağmurlu günde de 

güneşli günde de şemsiyemizin açık oldu-

ğunu göstermeye geldik" dedi.

Sakarya, Yalova, Düzce, Bolu, Zongul-

dak, Karabük ile Bartın'dan Oda ve Borsa 

başkanları ile üst düzey banka yöneticileri-

nin katılımıyla düzenlenen toplantı, basına 

kapalı yapıldı.

U luslararası İş Birliği Platformu tarafın-

dan Cumhurbaşkanlığı himayesinde 

düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, Barışın Sür-

dürülmesi ve Herkes için Kalkınma temasıy-

la İstanbul’da gerçekleştirildi.

Zirve’nin açılışında konuşan TOBB Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz,  

dünyanın artık geçmiş yanlışlarından dersler 

çıkarmak zorunda olduğunu, küresel barış 

ve istikrarın temin edilmesi için herkese so-

rumluluk düştüğünü söyledi. TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını ileten 

Ali Kopuz, “Sayın Başkanımız 9. Boğaziçi Zir-

vesi’nin hayırlara vesile olmasını diledi. Ben 

de bu zirvenin düzenlenmesinde emeği 

geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Barış ve kalkınmanın aynı elmanın iki 

yarısı gibi olduğunu belirten Ali Kopuz, 

“Biri olmadan diğeri olmaz. Çünkü ba-

rış, huzur getirir. Huzur ticareti artırır. 

Artan ticaretse, refah ve kalkınmayı 

sağlar. Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, 

birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle, 

ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi, 

küresel barışa giden en kısa yoldur” 

şeklinde konuştu. Kopuz, ülkeler ara-

sındaki ticaret savaşları ve korumacı 

yaklaşımların, tüm dünyayı olumsuz 

etkileyen ve kalkınmayı engelleyen 

çok yönlü bir tehdit olduğuna dikkat 

çekti. 2. Dünya Savaşı’nda 65 milyon 

insan öldüğünü, yanlışların nasıl bü-

yük felaketlere yol açtığını gördüklerini 

vurgulayan Ali Kopuz, dünyanın artık 

geçmiş yanlışlarından dersler çıkarmak 

zorunda olduğunu söyledi. 
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T
ürkiye Yükseköğretim Meclisi’nin toplantısı, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ETÜ Mütevelli 

Heyeti ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da 

katılımıyla Ankara’da TOBB Birlik Merkezi Sosyal Tesisler 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-

da, teorik eğitimin, pratik eğitimle birleştirilmesine özel 

önem verilmesi gerektiğini belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eğitimin önemine işaret 

ederek, insanın meslek edinmesinde, beceri kazanmasın-

da, gelecek vizyonunun oluşmasında yükseköğretimin 

payının inkar edilemeyeceğini söyledi. Dünyada ilk 500 

üniversite içinde beş Türk üniversitesi bulunduğunu, 

bunlardan üçünün de vakıf üniversitesi olduğunu belirten 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Yükseköğretimde akademik rekabet açısından da 

vakıf üniversitelerini çok önemsiyoruz. Vakıf üniversite-

leri, eğitimde eşitsizliği azaltıyor, fırsat eşitliği sunuyor. 

Ülkemizin geleceğini oluşturacak bugünün gençlerinin 

yetiştirilmesinde vakıf üniversiteleri olarak kendimizde 

sorumluluk hissediyoruz. Çünkü faaliyetlerimizi yürütür-

ken, ticari bir kaygı gütmeden, gerçek bir vakıf anlayışıyla 

çalışıyoruz." Üniversitelerin kontenjanlarının, iş dünyasının 

ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenmesinde fayda gördük-

lerini dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Çünkü boş 

kalan her bir kontenjan ülkemizin kaynaklarının heba 

olması demek. Benzer şekilde üniversitelerdeki bölümler 

ve programlar da geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda 

güncellenmeli ve değiştirilmeli" diye konuştu.

Nitelikli ara eleman çağrısı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, meslek yüksekokullarının 

nitelikli ara eleman yetiştirmek için yenilenmesi gerekti-

ğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Teorik eğitimin pratik eğitimle birleştirilmesine özel 

önem vermeliyiz. Üniversitelerimizde ortak eğitim prog-

ramlarını kesinlikle yaygınlaştırmalıyız. Akademisyenler, 

öğrenciler, mezunlar ve iş dünyası temsilcileriyle, üni-

versiteleri açık inovasyon merkezleri haline getirmeliyiz. 

Daha zengin, müreffeh bir Türkiye için bizim daha çok 

girişimciye ihtiyacımız var." 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta 

Saraç da Türkiye'de yükseköğretim öğrenci sayısının sekiz  

milyonu aştığını belirterek, "Bu sayı, Almanya'nın iki katı. 

Daha önce 'Bu sayı ile Rusya'dan sonra ikinci ülkeyiz' di-

yorduk. Türkiye, şu anki yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 

ile Rusya'daki öğrenci sayısını geçti" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Teorik eğitimin pratik eğitimle birleştirilmesine 
özel önem vermeliyiz. Üniversitelerimizde ortak eğitim programlarını kesinlikle 
yaygınlaştırmalıyız. Akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve iş dünyası temsilcileriyle 
üniversiteleri açık inovasyon merkezleri haline getirmeliyiz” dedi.

“Üniversitelerde ortak eğitim 
programlarını yaygınlaştırmalıyız”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Üniversiteleri 

açık inovasyon 

merkezleri 

haline 

getirmeliyiz” 

diye konuştu.

ANKARA
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“AB ülkeleri 
gelişmekte 
olan ülkelere 
yardım etmeli”

İşçi ve işveren 
temsilcilerinden 
Türk-İş'e ziyaret

Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Pro-

jesi 1. Faz Kapanış ve 2. Faz Açılış Töreni 

yapıldı. Törene katılan TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Zeki Kıvanç burada yaptığı konuşma-

da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

olarak, sürdürülebilir kalkınma ve iklim deği-

şikliği konusundaki çalışmaların çok önemli 

olduğuna inandıklarını vurguladı. 

Politika araçlarının hazırlanmasında ka-

tılımcı bir anlayışla hareket edilmesinin son 

derece önemli olduğunu ifade eden Kıvanç, 

“Sürdürülebilir kalkınmanın önemini hepimiz 

biliyoruz. Bu konuda, başta iş çevreleri olmak 

üzere, ülkemizde ciddi bir bilinç artışının ol-

duğunu da gözlemliyoruz. Gelecek nesillere 

daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bı-

rakmak hepimizin görevidir. 2030 Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri 

mutabakatla belirlenmiş. Bilinç var, hedef 

konmuş ancak uygulamada sorunlar var. Bu 

sorunun aşılmasındaki en önemli mesele 

kolektif hareket eksikliğidir” dedi. 

İklim değişikliği gibi, uyum maliyeti son 

derece yüksek olan bir konunun küresel dü-

zeyde ele alınması gerektiğinden söz eden 

Zeki Kıvanç, uygulamanın küresel bir mu-

tabakatla yapılması gerektiğini söyledi. Kı-

vanç, rekabetin son derece yüksek olduğu 

bir dönemde tedbirlerin birlikte alınması 

gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: 

“İklim değişikliği sorununun ortaya çıkma-

sında ülkelerin sorumluluklarıyla orantılı 

katkı sağlamaları gerekir. Bu açıdan başta 

AB ülkeleri ve ABD ve Kanada gibi ülkelerin 

gelişmekte olan ülkelere yardımcı olması 

gerekir. İntibak çabalarının finansmanında 

destek sağlanması gerekir. Ülkemiz karbon 

piyasa mekanizmasının geliştirilmesine dö-

nük çalışmalar için Bakanlığımızı kutluyorum. 

Sağladığı destekten dolayı da Dünya Ban-

kası’nı kutluyorum. Bu alandaki çalışmalara 

kapasite inşa süreci ile başlanmış olması son 

derece isabetli olmuştur. Kamu kesimindeki 

kapasite inşa çalışmaları, özel sektörü de kap-

sayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır. Piyasa 

temelli mekanizmaların tasarımında sektörel 

yaklaşım son derece önemlidir. Bu açıdan, 

sektörlere dönük uygulamaların sağlıklı yü-

rütülmesinde, uygun destek mekanizmala-

rın tasarlanması gerekir. İklim değişikliği ile 

mücadelede, azaltım ve uyum konuları eşit 

düzeyde ele alınmalıdır. Sağlanacak des-

teklerle uygulama süreci güçlendirilmelidir.  

Bakanlığımız tarafından yürütülen Karbon 

Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Projesi 

birinci fazının sonuçları hakkında iş dünyası-

nın bilgilendirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde, 

ikinci faz çalışmalarının kapsamı hakkında da 

yaygın ve ayrıntılı bilgilendirme etkinlikleri 

düzenlemeliyiz. Biz, Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği olarak, bu konuda Bakanlığımızla 

işbirliği yapmaya hazırız.”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkan-

lığındaki işçi ve işveren temsilcilerinden 

oluşan heyet, Türkiye İşçi Sendikaları Kon-

federasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün 

Atalay'ı ziyaret etti. 

Türk-İş Genel Merkezi'ndeki görüşme-

de konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

son günlerde Atalay'ın sözlerine yönelik 

tartışmalar nedeniyle kendisini ziyarete 

geldiklerini belirterek, "Türk-İş Başkanımız 

Ergün Atalay, demokrasiye, devletine, ül-

kesine, milletine bağlı, olaylara Türkiye 

penceresinden bakan, istikrarın yanında 

olan, yerli ve milli düşünceye sahip bir 

değerimizdir" diye konuştu.

Atalay'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe 

girişimi sırasındaki duruşunun herkesin 

malumu olduğunu vurgulayan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Atalay'a dair 

tartışmaların kendisinin üzerine yapış-

mayacağını dile getirdi. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, konunun son bulması 

temennisinde bulundu. 

Gazetecilerin asgari ücret görüş-

melerine ilişkin sorusu üzerine TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Asgari ücret işi 

ayrı, ziyaretimiz ayrı. Asgari ücret, ken-

di hukuki platformunda tartışılacak" 

ifadesini kullandı. 

Atalay, hükümetle ücret konusu-

nu konuşmadıklarına işaret ederek, 

"Rakamın sonu ne oldu gördünüz. 

İşçilerden yana olmaya, Türkiye'den 

yana olmaya devam ederim, hiç geri 

vitese takmam" dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tarımdaki gelişmeler ile 
birlikte Erzurum ekonomisi ve tarımının durumu üzerine istişarelerde bulundu. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, tarım sektörünün ülke ekonomisi için vazgeçilmez önemde olduğunu da söyledi.

“Tarım sektörü ülke ekonomisi 
için vazgeçilmez önemde” 

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetle 
birlikte, Erzurum Ticaret Borsası’nı ziyaret ede-

rek, Meclis üyeleri ile bir araya geldi. Erzurum Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral ile 
Meclis Başkanı Yavuz Güney’in ev sahipliğinde Meclis 
üyelerinin sorunlarını ve önerilerini dinleyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarım sektörünün ülke ekono-
misi için vazgeçilmez önemde olduğunu vurguladı.

Tarımdaki gelişmeler ile birlikte Erzurum ekonomi-
sinin ve tarımının durumu üzerine iş insanları ile istişa-

relerde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bir soru 
üzerine önümüzdeki ay içerisinde bankacılık sektörü 
temsilcileri ile birlikte Erzurum’da olmak istediklerini 
ifade etti. Burada Bankalar Birliği’nin Başkan ve üst dü-
zey yöneticilerinin reel sektörün sesini birinci ağızdan 
duyacağını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, her iki 
sektörün de güçlü olması gerektiğini anlattı.

Bu arada TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
olumsuz hava şartları nedeniyle Kars ve Ardahan’a 
ulaşamayınca bu illerdeki programını iptal etmek 
zorunda kaldı. 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

hava şartları 

nedeniyle Kars 

ve Ardahan’a 

ulaşamayınca 

bu illerdeki 

programını iptal 

etmek zorunda 

kaldı. 

Erzurum Valisi Okay 
Memiş’e ziyaret

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

lıoğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş’i 
makamında ziyaret etti. Vali Memiş 
ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ilin 
ekonomisi ve ticaret hayatına ilişkin 
görüş alışverişinde bulundu.

ERZURUM



39EKONOMİK FORUM

Hisarcıklıoğlu, iş 
dünyasının 
beklentilerini dinledi

Erzurum Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda istişare toplantısı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yücelik’in 
ev sahipliğinde kentin iş adamları ile 
istişarelerde bulundu. Oda toplantı sa-
lonunda Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi 
Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın 
ve Meclis üyeleri ile biraraya gelen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzurum ve ülke 
ekonomisi hakkında değerlendirme-
lerini paylaşırken, bölge iş dünyasının 
talep ve önerilerini dinledi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, bir soru üzerine, Bankalar 
Birliği yönetimi ile birlikte düzenledikleri 
reel sektör – finans sektörü buluşmala-
rından birisini de önümüzdeki ay içinde 
Erzurum’da yapmak istediklerini aktardı.

U laştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye 

Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordi-

nasyon toplantısı TOBB’da gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Tamer Kıran ile birlikte Ulaştırma ve Altya-

pı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dur-

sun ve Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi 

Başkanı Ö. Çetin Nuhoğlu’nun da katıldığı 

toplantıda sektörün koordinasyonu nok-

tasındaki konular masaya yatırıldı. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Tamer Kıran burada yaptığı konuş-

mada dünyanın artık tek bir pazar haline 

geldiğini ifade ederek, “1800’lü yıllarda 

ekonomik gelişme için hammaddeye 

erişim önemliydi. 1900’lerde enerjiye eri-

şim ve ulaşım öne çıktı. 2000’lerdeysa 

internet bağlantısı ve entelektüel serma-

ye önem kazandı. Artık herkes birbirine 

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Erzurum’da gerçek-
leştirdiği ziyaretler kapsamında 
Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Taşbaşı ve Oltu TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Baki Karaca 
ile biraraya geldi. Taşbaşı ve Ka-
raca ile bölgelerinin ekonomik 
ve ticari hayatı üzerinde görüş 
alışverişinde bulunan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının 
beklentilerine ilişkin de bilgi aldı.

Ulaştırma ve Lojistik Koordinasyon toplantısı yapıldı

ulaşabiliyor, dolayısıyla mal satabiliyor. 

Küreselleşme, lojistik imkânlarının önemi-

ni muazzam arttırdı. Küreselleşen pazar-

lar, tüm dünya coğrafyasına yaygınlaşan 

taşıma, depolama, üretim, ambalaj gibi 

tedarik zinciri faaliyetleri lojistiğe verilen 

önemi arttırdı” diye konuştu.

Türkiye’nin de ülke olarak bir hedef 

koyduğunu ve 2023 yılında, dünya ticaret 

hacminden yüzde 1,5 pay almayı hedefle-

diğini anlatan Kıran, dünya ekonomisinde 

güçlü bir eksen kaymasının yaşandığına 

dikkat çekti. Kıran "Firmalarımızın sahadaki 

tecrübelerini en üst düzeyde kamu ku-

rumlarımıza aktarıyoruz. Karayolu taşıma-

cılığında sayısal takograf ve K belgelerinin 

dağıtımını en yüksek standartlarda yapı-

yoruz. Allah’a şükür altyapımızı geliştirdik. 

Türkiye’nin sınır kapılarını yeniliyoruz" dedi. 
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Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sakarya 
51 ilin toplam ihracatından daha fazla ihracat yapıyor. Sakarya'da üretilen her beş araçtan 
dördü ihraç ediliyor. Bu da kaliteli üretimiyle Sakarya’yı dünyada öne çıkarıyor” dedi.

“Sakarya kaliteli üretimiyle 
dünyada öne çıkıyor”  

S
akarya’nın Yıldızları Ödül Töreni, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Sakarya 

Büyükşehir Belediye Başkan Zeki Toçoğlu, Türk-İş Başkanı 

Ergün Atalay, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, 

Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erhan 

Yenice ile çevre il ve ilçelerdeki Oda ve Borsa başkanları 

ile Meclis üyelerinin katılımıyla Sakarya Üniversitesi Kon-

ferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yap-

tığı konuşmada Sakarya’nın gelişimini yakından takip 

ettiğine değinerek, “Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi 

kuruluşu içinde Sakarya’da bulunanların sayısı 10 sene 

önce dokuzmuş, şimdi 13’e yükselmiş. Bunu sizler, 

Sakaryalı girişimciler, tüccar ve sanayiciler sağladı. He-

pinizle iftihar ediyorum” dedi. 

Kendisini gururlandıran bir başka tablonun da ödül 

törenini Oda ve Borsaların birlikte yapması olduğunu 

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sakarya’daki birlik 

ve beraberlik tablosunu övdü.

 “Sakarya, en önemli üretim kentlerinden biri”

 Sakarya’nın bugün Türkiye’nin en önemli üretim 

kentlerinden birisi olduğunun altını çizen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bir tarafta OSB’leri durma-

dan çalışıyor. Üretim ve ihracatla Türkiye’yi de büyütüyor. 

Sakarya 51 ilin toplam ihracatından daha fazla ihracat 

yapıyor. Sakarya'da üretilen her beş araçtan dördü ihraç 

ediliyor. Bu da kaliteli üretimiyle Sakarya’yı dünyada öne 

çıkarıyor. Sakarya öte yandan bir tarım ve turizm kenti. 

Müthiş bir coğrafya ve verimli topraklara sahipsiniz. Bunu 

değerlendirmek üzere TSO’muzun çalışmaları sayesinde, 

Gıda İhtisas OSB kurulmasına başlandı. Sakarya Ticaret 

Borsamız da lisanslı mısır deposu kuruyor. Öte yandan 

turizmden daha çok pay almamız gerekiyor. Sizler gibi 

başarılı müteşebbisler sayesinde, Sakarya’nın turizmde 

de atılım yapacağına inanıyorum. Ben Sakarya’daki Oda 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

sıkıntıların 

aşılması 

noktasında 

istişare ve ortak 

aklın önemi 

üzerinde durdu.

SAKARYA



41EKONOMİK FORUM

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır’a ziyaret

Hisarcıklıoğlu, TOBB Sakarya Serdivan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde

ve Borsa başkanlarımla Ankara’da da bir-

likte çalışıyorum. Akgün Altuğ Başkamız 

TOBB’un Genel İdaresi Kurulu’nda. Adem 

Sarı Başkanımız Ticaret Borsaları Konseyi 

Başkan Yardımcısı. Tarımsal politikaları bir-

likte belirliyoruz. Şinasi Bayraktar Başkanı-

mız Sosyal Politikalar Kurulu’nda. İş hayatı 

ve istihdamla ilgili konularda çalışıyoruz. 

Yani Başkanlarım, hem Sakarya’ya hizmet 

veriyor, hem de Ankara’da ülkemiz için 

çalışıyor, hepsinden Allah razı olsun. Bu 

hizmet anlayışlarından dolayı Başkanlarıma, 

yönetimlerine, meclislerine, genel sekreter-

lerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

 

“Çeşitli konularda somut 

adımlar atılmasını sağladık”

 Oda ve Borsaların katkılarıyla atılan 

somut adımlar hakkında da bilgi veren 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa-

ların üyelerinden topladıkları sıkıntıları ve 

çözüm önerilerini kendisine ilettiğini, ken-

disinin de hükümete aktardığını anlattı. Bu 

sayede çeşitli konularda somut adımlar atıl-

masını sağladıklarını belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu bu konuları şöyle aktardı: 

“Kısa Çalışma Ödeneği’nde mevzuat de-

ğişti, işler hale geldi. SGK Prim Borçları’nda 

düzgün mükelleflere 60 ay vade sağlandı. 

Kamuya iş yapanlara yönelik olarak tasfiye 

tasarısı hazırlandı. Ticari uyuşmazlıklarda 

arabuluculuk zorunlu hale geliyor. Kredi 

yapılandırmada KOBİ’ler ve tarımsal krediler 

dahil edildi. Teknik iflas sorunu çözüldü, ye-

niden düzenlendi. İç piyasaya destek geldi. 

Dört sektörde (otomotiv, mobilya, konut, 

beyaz eşya) vergiler indirildi.”

Bunların dışında da sıkıntılar olduğu-

na değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

üzerlerindeki istihdam ve enerji maliyet-

lerinin yüksekliğinden faizlerdeki artıştan, 

peşin vergi yükünden, KDV alacakların-

dan, fiyat farkı kararnamesi isteklerinden 

ve Hal Yasası’ndan söz etti.

Elbirliğiyle, bu çalkantılı sürecin de aşı-

lacağını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “Zira Türkiye ekonomisinin temelleri 

sağlamdır. Bakın, sadece son 25 senede, 

iç ve dış kaynaklı onlarca kriz ve çalkantı 

yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik ve yola 

devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele 

verip, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. 

Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Yeter 

ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizin 

kardeşi olduğumuzu unutmayalım” dedi.

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

lıoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi 
Nayır, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve 
beraberindeki Oda ve Borsa başkan-
ları ile birlikte TOBB Sakarya Serdivan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
incelemelerde bulundu.

Öğrencilerle sohbet ederek, okul 
yetkililerinden bilgi alan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Vali Nayır ve beraberindekiler toplu-
ca hatıra fotoğrafı da çektirdiler. Anı 
defterini imzalayan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği  Başkanı Hisarcıklıoğlu 
öğrencilere kitap dağıttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberin-
deki Oda ve Borsa başkanları 
ile birlikte Sakarya Valisi Ahmet 
Hamdi Nayır’ı ziyaret etti. Türk-İş 
Başkanı Ergün Atalay’ın da yer 
aldığı ziyarette karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu’nun Sakarya programı kapsa-
mında gerçekleştirilen ziyarette, 
ilin ticari ve sınai yapısı değer-
lendirildi. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Vali Nayır’a çalışmalarında 
başarılar dilerken günün anısına 
kendisine Dede Korkut Kitabı 
hediye etti.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Reel sektör ve finans 
sektörü bu toplantılarda birbirlerini daha iyi anlama imkânı buluyor. Ortak çözümler 
geliştiriyoruz. Her iki sektörün de güçlenmeye ihtiyacı var” diye konuştu.

“Reel ve finans sektörünün
güçlenmeye ihtiyacı var”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Tür-

kiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & Finans 

Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları’nın 

dokuzuncusu Tekirdağ’da yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın toplantı ön-

cesinde yaptıkları ortak açıklamada iki sektörün birbirini 

anlamaya ve dinlemeye ihtiyacı olduğunu belirterek 

sıkıntılı süreçten ele ele vererek çıkılacağını vurguladılar.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm Trakya bölgesinde-

ki il ve ilçeleri burada buluşturarak bankacılarla biraraya 

getirdiklerine dikkat çekerek, bankaların genel müdür 

ve genel müdür yardımcılarının KOBİ’lerin sorunlarını 

dinlemek üzere sahaya inmelerinin önemine değindi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Reel sektör ve finans sek-

törü bu toplantılarda birbirlerini daha iyi anlama imkanı 

buluyor. Ortak çözümler geliştiriyoruz. Her iki sektörün 

de güçlenmeye ihtiyacı var” diye konuştu.

“KOBİ'lerin fi nansmana ulaşabilme

kanalları açık tutulmalı”

 KOBİ’lerin finansmana ulaşabilme kanallarının 

açık tutulmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomide 

olumlu gelişmeler olduğundan, ancak ekonomideki 

canlanmanın henüz istenilen noktaya gelmediğinden 

bahsetti. Oda ve Borsalardan gelen talepleri TOBB olarak 

Hükümete ilettiklerini açıklayan TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, Hükümetin bundan hareketle dört sektörde vergi 

indirimi yaparak piyasaların canlanması noktasında ilk 

adımı attığını söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Kısa ça-

lışma ödeneği aktif hale geldi. Ödeme sıkıntısına düşen 

mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay vadelendirme sağ-

landı. Ziraat ve Halkbankası önderliğinde İş Bankası ve 

Vakıfbank’la da beraber konut kredisi faizleri düşürüldü. 

Beş yıldır talep ettiğimiz devrim niteliğindeki bir gelişme 

olarak, ticari alacak sigortasında adım atıldı. Önümüzde-

ki dönemde bunun hayata geçirilmesi ile ilgili mevzuat 

çıktı. Son 25 yılda çeşitli sıkıntılı dönemleri hep beraber 

atlattık. Reel sektör ve finans sektörü el ele verip diyoruz 

ki ‘Biz Türkiye için varız.”

TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise organizasyon için 

TOBB’a teşekkür ederken, reel sektör ve finans sektörü-

nün ülkenin büyümesi ve kalkınması için ne yapması 

gerekiyorsa onu konuşmak için biraraya geldiklerini 

bildirdi. Aydın, toplantı sonrasında firmalarla birebir gö-

rüşmeler de gerçekleştirerek sorunlara çözüm bulmaya 

çalışacaklarını ifade etti.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

KOBİ’lerin 

finansmana 

ulaşabilme 

kanallarının açık 

tutulmasının 

önemli 

olduğunu 

vurguladı.

TEKİRDAĞ
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) liderliğinde, Habitat Derne-

ği, Coca-Cola Türkiye ve İstanbul Teknik 

Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen 

Kız Kardeşim Projesi kapsamında Kız Kar-

deşim Zirvesi Ankara’da yapıldı.

Zirve’ye, TOBB Genel Sekreter Yar-

dımcısı Cengiz Delibaş, Habitat Derneği 

Başkanı Sezai Hazır, Coca Cola Türkiye 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin 

Kara Özger, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Akademisyeni Prof. Dr. Gülname Turan, 

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Baş-

kanı Ozan Acar katıldı. Kadınların, eko-

nomik hayata katılımı konusunda gerekli 

bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal 

ve ekonomik konumlarının güçlendiril-

mesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol 

almalarının sağlanması amacıyla başla-

tılan proje doğrultusunda 2018 yılı içeri-

sinde 30 ilde 9 bin kadına ulaşıldı. Finans, 

bilişim, iletişim ve girişimcilik başlıkları 

altında eğitim programları düzenlendi. 

Ayrıca, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, 

Mersin ve İzmir’de yaşayan 500 mülteci 

kadın da eğitimden faydalandı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Akade-

mik Danışmanlar Bilgilendirme Toplantı-

sı’na katıldı. Akademik danışmanlara hitap 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 81 İl’e 81 

Akademik Danışman Projesi’nin üniversite 

ve sanayi işbirliği gereksiniminden dolayı 

ortaya çıktığını vurgulayarak, projenin do-

ğuşu hakkında bilgi verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, akademik 

danışmanların, Türk girişimcilerini temsil 

eden, Türkiye’nin en demokratik kurumuna 

hizmet vereceğini söyledi.

Zenginleşmenin yolunun girişimcilikten 

“Akademisyenler, illerindeki kadın ve genç 
girişimci kurullarına sahip çıkmalı”

Kız Kardeşim Zirvesi 
Ankara’da yapıldı

geçtiğine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, esas olanın halkın zenginleşmesi 

olduğunu, akademik danışmanların görev-

lerinin hem kendi kariyerleri hem çocuk-

larının geleceği hem de görevli oldukları 

şehir ve Türkiye için önemli olduğunu ifade 

etti. Kadın ve genç girişimcilerin önemine 

değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, aka-

demisyenlerden, illerindeki kadın ve genç 

girişimci kurullarına sahip çıkmalarını ve 

onları yönlendirmelerini istedi.

Oda ve Borsa başkanlarının illerinde 

vali, belediye başkanı, milletvekili, sendi-

kalar ve sivil toplum kuruluşları ile iyi bir 

diyalog içinde olması gerektiğini belirten 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu konuda 

akademisyenlerden destek beklediklerini, 

Oda ve Borsalar tarafından yapılan çalışma-

ların sosyal medyada yer alması için gerekli 

danışmanlığı yapmalarını istedi.

Akademisyenlerin, il ve ilçelerdeki tüm 

Oda ve Borsaların mutabakatı ile seçildikle-

rini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

her birine eşit derecede vakit ayırmalarını 

tavsiye etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

konuşmasının ardından akademik danış-

manlara TOBB rozeti taktı.

“Oda ve Borsalardan 
gelen  talepleri 
değerlendiriyoruz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu Oda ve Borsa Meclis Üyeleri Bilgilen-

dirme Seminerleri’nde Meclis üyeleri ile 

buluştu. Daha önce yapılan seminerler-

den olumlu sonuçlar aldıklarına değinen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis üye-

lerinin yüzde 65’inin değiştiğini hatırla-

tarak, istek üzerine yeniden bu eğitimleri 

başlattıklarını anlattı.

Oda ve Borsalardan gelen talepleri 

değerlendirdiklerini ve kendilerine ulaşan 

talepleri Hükümete ulaştırarak çözüm 

aradıklarını belirten TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, son dönemde yaptıklarına ilişkin 

bilgi verdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlar-

la ve birçok kişi ve kurumlarla biraraya 

geldiklerini söyleyen TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, Bankalar Birliği ile de istişare 

toplantıları yaptıklarından söz etti. 
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Tür-

kiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & Finans 

Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları’nın 

10’uncusu Bursa’da yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın toplantı 

öncesinde açıklamalarda bulundu. TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, TBB ve TOBB olarak birlikte bir ilki gerçek-

leştirdiklerini belirterek, “Bankalar Birliği’nin yönetim 

kurulunun katılımıyla Anadolu’da diyalog toplantılarına 

başladık. Onuncu toplantıyı Bursa’da yapıyoruz. Burada 

ayrıca Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya, Eskişehir, illeri 

ve ilçeleri bir araya geldi. Türkiye’nin en büyük ilk 10 

bankasının Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, 

bölge ve şubeleri de aramızda” dedi.

İlk defa reel sektör ve bankacıların, aynı masada 

buluştuğuna vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, iş dünyası olarak sorunları ve sıkıntıları doğrudan 

bankaların üst yönetimlerine ileteceklerini ve önerileri 

paylaşacaklarını söyledi.

“Ortak çözümler geliştirilecek”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankaların reel sek-

törün dertlerini dinlemek için sahaya inmesinin son 

derece önemli olduğunu belirterek, “Bizlerin dertlerini, 

sıkıntılarını dinlemek için hep birlikte buraya gelmeleri, 

inşallah hayırlara vesile olacak. Bu toplantılarla reel 

sektör ile finans sektörü, birbirini daha iyi anlayacak 

ve ortak çözümler geliştirecek. Yani bu sıkıntılı süreci 

birlikte çalışarak atlatacağız” dedi. Her iki sektörün de 

güçlendirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu kapsamdaki önerilerini Hükü-

mete ilettiklerini ve iletmeye devam ettiklerini söyledi.

Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana 

ulaşma imkânlarının açık tutulmasının hayati önem 

olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

şöyle devam etti: “Son dönemde ekonomide olumlu 

gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma, henüz 

istediğimiz noktada değil. Bu konuda Odalarımız 

ve Borsalarımızdan gelen, bizim de TOBB yönetimi 

olarak Hükümete ilettiğimiz, dört sektördeki vergi 

indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz ilk adımı böy-

lece attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale 

getirildi. Ödeme sıkıntısına düşen SGK mükelleflerinin 

borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Ziraat ve Halk 

Bankası öncülüğünde, konut kredisi faizi düşürüldü. 

Yıllardır takip ettiğimiz Ticari Alacak Sigortası’nı işler 

hale getirecek mevzuat çıkarıldı.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm bu önlemlerin 

piyasaya moral verdiğini ve ticareti desteklediğini be-

lirterek, “Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza 

inanıyoruz. Zira ülkemizin  temelleri sağlamdır. Son 25 

yılda pek çok sıkıntılı dönem yaşadık, hepsini aşmasını 

bildik. Türkiye bu tümseği de aşacak yoluna devam 

edecek. Bu teker bu tümsekte kalmayacak” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya 
inmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, “Bu toplantılarla reel sektör ile finans 
sektörü, birbirini daha iyi anlayacak” dedi. 

“Türkiye yoluna devam edecek
bu teker bu tümsekte kalmayacak"

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

ilk defa reel 

sektör ve 

bankacıların 

aynı masada 

buluştuğunu 

belirtti.

BURSA



45EKONOMİK FORUM

“İnegöl girişimci 
ruhuyla farkını 
ortaya koyuyor”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Reel Sek-

tör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 

Toplantısı sonrasında, İnegöl Ticaret ve Sa-

nayi Odası’nı ziyaret ederek Meclis üyeleri 

ile biraraya geldi.

Ziyarette konuşan TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, ilk defa reel sektör ve finans 

sektörünün bir araya gelerek meseleleri 

çözmek için çabaladıklarını belirtti.

İnegöl'den ve İTSO'dan övgüyle söz 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "İnegöl 

damağa hitap ederken bir il kapsamında 

yer alıyor. Bir il neyi yaparsa İnegöl bunu 

yapıyor. Aslında ilçe değil. Bunu Bursa'nın 

siyasetine yön ve karar verişinden görüyo-

ruz. Bursa'da ne kadar siyasetçi varsa hepsi 

İnegöllü. Başka ilçe yokmuş gibi tüm siya-

setçiler İnegöllü. Girişimci ruhunuzla kendi 

farkınızı ortaya koyuyorsunuz. İnegöllü tüm 

başkanlarımızın yanındayız. Odalar olarak 

verdiğimiz hizmet kalitesinin dünya ile öl-

çülmesini sağlamak istiyoruz. İnegöl 901 

milyon dolarlık ihracat yapıyor” dedi.

Odaların hizmet kalitesinin yıldızla-

mayla ölçüldüğünü anlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Oda ve 

Borsaların verdikleri hizmetleri ölçen ak-

reditasyon hizmeti var. İTSO'nun üyelerine 

verdiği hizmetin standardı beş yıldızdır. 

Bunu ben vermiyorum, uluslararası ba-

ğımsız bir kuruluş veriyor. İTSO ile gurur 

duyuyorum. Ekonomisinin gelişmesi gibi 

İTSO'nun verdiği hizmet kalitesiyle Londra, 

Berlin, Paris odalarının verdiği hizmet eşde-

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

lıoğlu, Bursa programı kapsamında 
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu ziyarette, Yenişehir Ticaret ve Sana-
yi Odası ve Yenişehir Ticaret Borsası 
Meclis üyeleri ile sohbet etti.

Yenişehir 
TSO’ya ziyaret

ğerdir. Bu bir kalite anlayışıdır. Başta Başkan 

olmak üzere yönetim, meclis, genel sekre-

ter ve çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum. 

Sizinle gurur duyuyoruz. Beş yıldızlı hizmet 

veriyorsanız en iyisini yapıyorsunuzdur."

Türkiye'de bugünlerde önemli sıkın-

tılar olduğunu dile getiren TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, "Dert ve sıkıntılarınızı tüm 

Bakanlarımıza iletiyoruz. Başkanlarımızın 

bana ilettiği konuları sorunların çözümü 

açısından takip ediyoruz. Burası mobilya 

başkenti. Katma değerleri görüyoruz. 

Aradaki farklardan dolayı üretici kardeş-

lerimizin alacakları oluyor, bunun da ça-

lışmalarını yapıyoruz. İnşallah onunla ilgili 

de çalışmalarımız sürüyor. Katma değer 

vergisinin belli sürelerle mahsuplaşılması 

için çalışıyoruz. Enerjide yüzde 10 indirim 

ortaya çıkıyor. Artan enerji maliyetleri-

mize karşı yüzde 10 indirim biraz olsun 

nefes aldıracaktır." 

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 

Uğurdağ da "İnegöl şehri Türkiye'nin bir 

markasıdır. Tarım ve sanayi şehridir. Üretim 

yapan önemli bölgelerden bir tanesidir. 

İTSO da buna katkı sağlayan ciddi kurum-

lardan bir tanesidir. Müteşebbis bir toplu-

ma sahibiz. Ekonomimiz her geçen gün 

büyüyor. Bu bağlamda bizlere seçildiğimiz 

günden itibaren her zaman desteklerini 

hissettiren, gerektiğinde başkanlık ola-

rak bize destek veren, ağabeylik yapan 

Başkanıma İnegöl'ü teşriflerinden dolayı 

teşekkür ediyorum" dedi. İTSO Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Kender de 

2019'da yapılacak etkinliklerde üyelerden 

ücret alınmayacağını söyledi.
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 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İlk olarak üretim ve istihdam kapasitemizi mutlaka 
korumalıyız. Risklere değil fırsatlara, içeriye değil dışarıya yani ihracata odaklanmalıyız. Enseyi 
karartmadan, temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz” diye konuştu.

“Risklere değil, fırsatlara ve 
ihracata odaklanmalıyız”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve 

Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konse-

yi Müşterek toplantısı yapıldı. TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da 

katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı 

konuşmada, son dönemde iş dünyasının üzerindeki 

yükleri azaltan, önünü açan kararlar alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından peş 

peşe güzel haberlerin verildiğini ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, yıllardır önemini vurguladıkları Ticari Alacak 

Sigortası'nın çıktığını hatırlattı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomide olağandışı 

gelişmeler yaşandığına işaret ederek, döviz ve faizdeki 

artışların, ülke ekonomisinin gerçek durumunu yansıt-

madığını düşündüklerini bildirdi.

Hükümetin aldığı önlemlerle çalkantıların geride 

kalmasını beklediklerini söyleyen TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, şöyle devam etti: "Döviz kurlarındaki ve faiz 

oranlarındaki dalgalanma Ağustos’a göre azaldı. Para 

piyasaları daha istikrarlı hale geldi. Elbette burada, 

bizlere, özel sektöre de görev ve sorumluluk düşüyor. 

İlk olarak üretim ve istihdam kapasitemizi mutlaka koru-

malıyız. Risklere değil fırsatlara, içeriye değil dışarıya yani 

ihracata odaklanmalıyız. Enseyi karartmadan, temkinli 

ama kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz. Oda 

ve Borsa camiası olarak bu süreçte elimizi taşın altına 

koyduk, milli bir dayanışma gösterdik. İnşallah tüm bu 

emekler sonuç verecek ve ülkemiz yeniden tempolu 

büyüme sürecine girecek."

“Türkiye her sorunu 

aşacak gücü barındırıyor”

Daha yapılması gereken işler olduğunu ve toplantıda 

bunları masaya yatıracaklarını aktaran TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, büyük bir ülke olan Türkiye'nin her sorunu 

aşacak gücü barındırdığını dile getirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zor günlerin geride ka-

lacağını ifade ederek, "Bu teker bu tümsekte kalmayacak, 

kimsenin şüphesi olmasın. Burada esas olan bizim birlik 

ve beraberliğimizi sürdürmemiz. Ülkemizin gücüne ve 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Oda ve Borsa 

camiası olarak 

bu süreçte 

elimizi taşın 

altına koyduk 

milli bir 

dayanışma 

gösterdik” dedi.

ANKARA



47EKONOMİK FORUM

özel sektörümüzün dinamizmine yürek-

ten inanan Oda ve Borsa camiası olarak, 

atılan adımların ekonomiye yansıması için 

üstümüze düşen her sorumluluğu yerine 

getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye 

devam edeceğiz" diye konuştu.

“Sivil toplum kuruluşları 

ile İstişare Kurulu kuruldu”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuş-

masında, elektronik çek ve bono sistemini 

en kısa zamanda uygulamaya koyacaklarını 

belirterek, "Artık firmalarımız çek ve bonoyu 

elektronik ortamda sisteme sokabilecek, 

takip edebilecek" ifadesini kullandı. Bu dö-

nemde, doğru politikalar geliştirmek, alter-

natif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere 

odaklanmak zorunda olunduğuna işaret 

eden Bakan Pekcan, dünya üretiminin di-

jital bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu 

dönüşümü kaçırmamak gerektiğini bildirdi. 

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak 

dönemi anlayan yeni politikalar geliştirmek 

üzere çalışmalarını sürdürdüklerini vurgula-

yarak, hayata geçirdikleri projeler hakkında 

bilgi verdi. İş dünyası tarafından kendilerine 

iletilen talepleri dikkatle incelediklerini ve 

sorunlara hızlı bir şekilde çözüm ürettikle-

rini vurgulayan Bakan Pekcan, sivil toplum 

kuruluşları ile İstişare Kurulu kurduklarını, 

göreve geldiği günden bu yana Bakanlığa 

903 talep iletildiğini, bunların kendi görev 

alanıyla ilgili 455 tanesini karşıladıklarını ifa-

de etti. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nın 

görev alanında yer almayan 342 talebi ise il-

gili bakanlıklarla takip ettiklerini dile getirdi.

Bakan Pekcan, dış ticaret ve gümrüklere 

yönelik çalışmalara da işaret ederek, 100 

günlük eylem programında kısa dönem 

hedefleri çerçevesindeki planları gerçek-

leştirdiklerini söyledi. 

Gelecek yıllarda 35 yeni noktada kurma-

yı planladıkları Türkiye Ticaret Merkezleri ile 

firmalara dağıtım kanallarına erişebilmele-

ri için destek sağladıklarına dikkat çeken 

Bakan Pekcan, TOBB ile 19 il ve 28 Odada 

"İhracat Destek Ofisleri"ni kurduklarını ha-

tırlattı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 

Kurulu ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Baş-

kanı Gürsel Baran da bu yılın Türkiye için 

zor bir yıl olduğunu belirterek, son 15 yıldır 

başarılı bir büyüme grafiği sergileyen, san-

cılı coğrafyasında güven adası haline gelen 

Türkiye'nin, ekonomik alandaki saldırılarla 

yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Tahkim Divanı, yeni üyele-

rinin katılımı ile TOBB’da toplandı. Top-
lantıda, Divan Başkanlığı’na Adil Sani 
Konukoğlu, Divan Başkan Yardımcılık-
larına Türker Ateş, Prof. Dr. Zühtü Aytaç, 
Divan Katipliği’ne ise Prof. Dr. Mehmet 
Ünal seçildi.

TOBB Tahkim Divanı toplandı

Yeni oluşturulan Tahkim Divanı’na, Divan 
Sekretaryalığını yapan Hukuk Müşavirliği 
tarafından tahkim hakkında bir sunum ya-
pıldı ve gündemde yer alan konular değer-
lendirildi.

Toplantıda ayrıca, Prof. Dr. Zühtü Aytaç, 
Prof. Dr. Mehmet Ünal ve Prof. Dr. Ziya Akıncı, 
Tahkim Komitesi’ne seçildi.

TOBB Tahkim Divanı; Gaziantep 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani 
Konukoğlu, Bilkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zühtü 
Aytaç, Başkent Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Ünal, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi ve TOBB temsilcisi 
olarak İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Ziya 
Akıncı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Ankara 
Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı 
Vecdet Şendil, Kahramanmaraş Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Zabun, Erbaa Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp 
Coşkun, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Kaya ve Konya Sa-
nayi Odası Meclis üyesi Ahmet Şekeroğlu 
olmak üzere 10 üyeden oluşuyor.
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TOBB ULUSAL

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Facebook ve Habitat işbirliğinde gerçekleştirilecek 
olan Sınırları Aşan Türkiye Projesi başlıyor. Proje kapsamında TOBB, Facebook ve Habitat 
işbirliğinde 2019 yılında İstanbul'da bir Girişimcilik ve Sosyal Etki Merkezi açacak.

“İstanbul'u bölgenin girişimcilik 
merkezi yapmaya çalışıyoruz”

S
ınırları Aşan Türkiye" projesinin lansmanı Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Facebook 

Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn 

Everson, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, 

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve 

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın 

katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve önemli pay-

daşları bir araya getirmeyi amaçlayan ve dört ayaktan 

oluşan "Sınırları Aşan Türkiye" projesinde Türkiye’deki 

işletmelerin Facebook ve uygulama ailesini kullanarak 

büyümeleri ve sınırları aşmaları için desteklemek adına 

bir farkındalık kampanyası başlatılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca TOBB, Facebook ve Habitat 

işbirliğinde 2019 yılında İstanbul'da bir Girişimcilik ve 

Sosyal Etki Merkezi açacak. Toplantıda projenin ilk ayağı 

olan ve Deloitte tarafından hazırlanan Ekonomik ve 

Sosyal Etki Raporu’nun sonuçları da paylaşıldı.

Zeytinoğlu : TOBB olarak 

projeye destek veriyoruz

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB olarak, 

projeye destek vermekten duydukları memnuniyeti dile 

getirerek, "TOBB olarak İstanbul'u tüm bu coğrafyanın 

girişimcilik merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bunun için 

bugün burada yeni bir adımı atacağız. Yeni sanayi devri-

minin simgesi haline gelen Facebook ile İstanbulumuza 

bir inovasyon hub'ı kazandırmak için yola çıktık” dedi.

Facebook’un, milyarlarca insanı birbirine bağlayan ve 

toplumsal fayda sağlamak isteyen toplulukların etkisini 

artıran, dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri 

olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, “Facebook aynı za-

manda faaliyet gösterdiği ülkelerdeki işletmelerin, dün-

yaya açılmasına da katkı sunan bir platform. Facebook 

Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn 

Everson'a, bu merkezi açmak için İstanbul'u seçmelerin-

den dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan 

Yardımcısı 

Ayhan 

Zeytinoğlu 

“Biz Türk iş 

dünyası olarak 

yel değirmeni 

yapan tarafta 

olmak için 

çalışıyoruz” dedi.

İSTANBUL



49EKONOMİK FORUM

Ayhan Zeytinoğlu, Habitat’ı Türkiye’ye 

kazandıran Sezai Hazır’a da teşekkür ede-

rek, bu proje kapsamında söz konusu 

merkezden işletmelerin yararlanması için 

TOBB olarak çalışacaklarını söyledi. 

 

“Yel değirmeni yapan 

tarafta olmaya çalışıyoruz”

İçinde bulunulan devrin 'Dijitalleşme 

Devri' olduğuna dikkat çeken Zeytinoğlu, 

şunları kaydetti: "Yapay zeka, sonuçları iti-

barıyla, dünya ekonomisi üzerinde, önceki 

buluşlardan çok daha büyük etkiye neden 

olacak. Araştırmalara göre, 2000'li yıllarda 

bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasının 

milli gelir üzerindeki etkisi, yıllık binde 6. 

Yapay zekanın, 2030 yılına kadar, dünya 

ekonomisindeki etkisinin büyümesine 

yüzde 1.2 katkı yapacağı tahmin edilmek-

te. OECD'nin yaptığı çalışmaya göre, Tür-

kiye'deki işlerin yüzde 60'ı yapay zeka ve 

otomasyonun tehdidi altında.

Rüzgar esmeye başlayınca kimileri 

duvar örer, kimileri yel değirmeni yapar. 

Biz Türk iş dünyası olarak yel değirmeni 

yapan tarafta olmak için çalışıyoruz. De-

loitte'un yaptığı çalışmada, Facebook'un 

Türkiye ekonomisi üzerindeki olumlu et-

kisi net şekilde ortaya kondu. Facebook, 

Türkiye'nin katma değerinde 15 milyar 

liralık bir artışa neden olmuş. 'Sınırları 

Aşan Türkiye' projesi ile bu etki, daha da 

yukarı çıkacaktır."

Facebook Küresel Pazarlama Çözüm-

leri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson da 

Facebook'un Türkiye'ye verdiği önemden 

bahsetti.

Facebook'un, platformları aracılığıyla 

Türkiye ekonomisine 15.3 milyar lirası kat-

ma değer ve bu katkıları sonucunda ülke-

de 209 bin istihdam sağlandığını belirten 

Everson, Türklerin hızlı öğrenen, dayanıklı 

kişiler olduğunu söyledi.

Everson, Türkiye'de görüşme gerçek-

leştirdiği şirketlerin yaklaşımlarından ve 

Facebook ile dünyaya açılan şirketlerden 

söz ederek, projeye ilişkin "Türkiye'de eko-

nominin büyümesi ve istihdamın yara-

tılması adına inanılmaz fırsat görüyoruz" 

ifadelerini kullandı.

 

“Türk halkına katkıda 

bulunmak için çalışıyoruz”

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Der-

ya Matraş ise Türkiye'nin Facebook için 

pek çok açıdan çok değerli bir ülke oldu-

ğunun altını çizerek, bir Türk olarak, hem 

Türkiye ekonomisine hem de Türk halkına 

katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Matraş, 

genel hatlarıyla proje kapsamında Tür-

kiye'de her boyuttan işletmenin yerel 

ve global anlamda büyümesine destek 

vermek, Türk toplumuna katkıda bulun-

mak için bir dizi çalışmanın ve yatırımların 

yapılacağını anlattı. 

Derya Matraş, Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan'ın gönderdiği tebrik telgrafını da 

katılımcılarla paylaştı.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 

Ali Sabancı da Türkiye'nin teknolojide gel-

diği noktaya işaret ederek, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan'ın iş dünyasından gelmesi 

nedeniyle, girişimcilere verdiği destek ve 

önemden bahsetti.

Projenin Türkiye için önemine dikka-

ti çeken Sabancı, şunları söyledi: "Bu, iyi 

bir lansman. Benim tabirimle 'iyi bir gaz.' 

Ülkemizin buna ihtiyacı var çünkü her şe-

yimiz var, sadece biraz daha 'Hadi ya, hadi 

kardeşim, hadi kızım, hadi bacım, canım' 

diyebilmemiz gerekiyor. Bunu becermek 

için de icraat çok önemli.

TOBB, Facebook ve Habitat bir araya 

geldi projede ama bu bahsedilen Giri-

şimcilik Merkezi'ni 2019'da açmak çok 

mühim, Nisan-Mart erken belki ama Mayıs 

gibi bir tarihi netleştirelim, iş soğumasın. 

Habitat Derneği şimdiye kadar 1.3 milyon 

gence dokunmuş, teşekkür etmekten baş-

ka ne diyebilirim buna."

Açılış konuşmalarının ardından gaze-

teci yazar Elif Ergu yönetiminde, TOBB, 

Facebook, Habitat Derneği, Konda ve 

Deloitte Türkiye yetkilileri ile Proje Paneli 

gerçekleştirildi.

Başarı Hikâyeleri Panelinde Kaan Cam-

göz (Facebook) moderatörlüğünde ka-

tılımcılar Ali Emre Arpacı (KAFT), Burak 

Sağlık (TEKNASYON), Izabela Erşahin (BE-

BEMOSS) ve Kerim Türe’nin (MODANİSA) 

başarı hikayelerini dinledi. 

Turizm sektörü, Turizm 
Konferansı’nda buluştu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Mastercard iş birliği ile 

Ankara’da ikinci kez düzenlenen Tu-
rizm Konferansı, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Davut Çetin, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Ti-
muçin Güler ve Mastercard Türkiye 
ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit 
Çağlayan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut 
Çetin toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, turizm dünyasında Tür-
kiye’nin önemli bir destinasyon oldu-
ğunu ancak hala en çok tercih edilen 

ülke olmak için gelişmeye ihtiyaç duy-
duğunu belirterek, söz konusu gelişimin 
dijitalleşmeden geçtiğini vurguladı. 

Çetin, Türkiye’nin dijital dönüşümün-
de tüm verilerin işlenmesinin önemine 
değinerek, turizm için veri konusunun 
çok daha değerli olduğunu ifade etti. 

Dijitalleşmede kamu-özel sektör iş-
birliğinin geliştirilmesine de vurgu ya-
pan Çetin, TOBB olarak kamu-özel sektör 
işbirliğinde Sektör Meclislerinin etkili 
rolü olduğunu, Türkiye Turizm Meclisi 
çalışmalarının bu doğrultuda devam 
ettiğini belirtti. 


