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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eximbank’ın yeni bir dinamizm kazandığını belirtirken 
“Eximbank'ta KOBİ’lerimizin payı, ilk defa bu sene yüzde 70’e ulaştı ve hatta geçti. İnşallah şimdi 
bu şube sayesinde daha fazla sayıda Antepli KOBİ’miz, Eximbank’a ulaşabilecek” dedi.

“Eximbank dinamizm kazandı 
KOBİ’lerin payı yüzde 70’i geçti”

T
ürk Eximbank Gaziantep Şubesi’nin açılış tö-

reni Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TESK Başkanı 

Bendevi Palandöken, Eximbank Genel Müdürü Adnan 

Yıldırım, Oda ve Borsa Başkanları ile çok sayıda davetli-

nin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-

mada, Gaziantep’in bunu fazlasıyla hak ettiğini ifade 

ederken, “Ülkemizdeki altıncı büyük ihracatçı şehir haline 

geldiniz. 179 ülkeye ulaşıyor, malınızı satıyorsunuz. ‘En 

Büyük İlk 1000 İhracatçı’ arasında Gaziantep’ten tam 68 

firma yer alıyor. Böylece, en fazla ihracatçıya sahip üçün-

cü il olmayı da başardınız” diye konuştu.

 

“Tüccar ve sanayicilerimizle 

ayrıca iftihar ediyorum”

Gaziantep’in ihracat rakamları ve ihracattaki başa-

rısının herkesi gururlandırdığını belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Burada, ülkemizin en büyük OSB’si de 

dahil, tam altı tane OSB faaliyet gösteriyor. Tüm bunları 

başaran, siz değerli tüccar ve sanayicilerimizle de ayrıca 

iftihar ediyorum. Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan liderli-

ğinde ve Genel Müdürümüzün emekleriyle, Eximbank 

yeni bir dinamizm kazandı.

Eximbank'ta KOBİ’lerimizin payı, ilk defa bu sene 

yüzde 70’e ulaştı ve hatta geçti. İnşallah şimdi bu şube 

sayesinde, daha fazla sayıda Antepli KOBİ’miz Eximbank’a 

ulaşabilecek. Eximbank-Gaziantep hayırlı, uğurlu olsun

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Gaziantep'te Türk 

Eximbank şubesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 

Türkiye'nin gelecek 10 yılda temel hedefinin "yüksek 

gelirli ülkeler" ligine yükselmek olduğunu söyledi.

Ülkeyi bu hedefe taşıyacak en büyük aracın daha 

fazla ve daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu 

belirten Pekcan, Bakanlık olarak bu hedefe yönelik, kamu, 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla tam koordinas-

yon içinde sorunları çözdüklerini ve gelecek planları 

yaptıklarını bildirdi. 

Bakan Pekcan, gelecek dönemde teknolojiye, tasarı-

ma ve markalaşmaya odaklanarak, ihracat artışını yapısal 

şekilde uzun döneme yayacaklarını dile getirdi. 

Gaziantep'in Türkiye ve bölge ekonomisi için taşı-

dığı önemli rolün ve yarattığı katma değerin bilincinde 

olduklarına dikkat çeken Bakan Pekcan, Bakanlık olarak 

bu bilinçle tüm destek mekanizmalarıyla Gaziantepli ih-

racatçıların yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Gaziantep’in 

ihracat rakamları 

ve ihracattaki 

başarısının herkesi 

gururlandırdığını 

belirtti.

GAZİANTEP
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Gaziantep Sanayi Odası Mesleki 
Eğitim Merkezi açılış töreni yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin’e ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, 

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Oda ve 

Borsa başkanlarıyla birlikte Gaziantep 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şa-

hin’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, 

Bakan Pekcan Gaziantep’in öneminden 

ve daha yapacak çok işleri olduğundan 

söz etti. Belediye Başkanı Şahin ise gele-

cekten çok umutlu olduklarını ve şehri 

ticaret merkezi yapacaklarını anlattı.

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

lıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki 
Eğitim Merkezi’nin açılış törenine katıldı. 
Kurdele kesiminin ardından Merkez’de 
incelemelerde bulunan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, yetkililerden ve öğrenci-

lerden bilgi aldı. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Gaziantep Mutfak Sanatları Mer-
kezi’ni (MSM) de ziyaret ederek yapılan 
çalışmaları inceledi ve öğle yemeğine 
katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu-
rada Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu 
üyeleri ile biraraya geldi.

Bakan Pekcan, Eximbank'ın Türkiye'de 

her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını, Ga-

ziantep'te ise 27 dolarını finanse ettiğini 

aktarırken, böylelikle kurumun toplam fi-

nansman desteğini 44 milyar dolara yük-

selttiğini ifade etti.

Eximbank'ın çalıştığı ihracatçılar ara-

sında KOBİ'lerin payının yüzde 53'ler sevi-

yesinden yüzde 70.4'e ulaştığını belirten 

Bakan Pekcan, kurumun ihracatçılara daha 

fazla destek olabilmek adına yeni ve etkili 

destek mekanizmalarını devreye soktuğu-

nu, bunların gelecek yıl daha da çeşitlen-

dirileceğini bildirdi.

“Artık teminat mektubu

yerine poliçeyi koyduk”

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıl-

dırım da banka olarak artık teminat mek-

tubunun yerine poliçeyi koyduklarını 

belirterek, "Artık asli teminat unsurumuz 

poliçedir" dedi. Yıldırım, Eximbank, kentin 

özellikle son iki yılda yürütülen çalışmalar 

neticesinde örnek bir model olduğunu 

söyledi. 

Eximbank'ın radikal bir dönüşüm için-

de bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Geç-

tiğimiz sene yasal değişiklikle işe başladık. 

Bu kapsamda ihracatçılar diğer bankalar 

olmadan Eximbank ile doğrudan çalışamı-

yordu. Yapılan değişiklikle çalışabilir hale 

geldik" dedi. Yıldırım, 12 şubeye ulaştıkla-

rını ve bunların tamamında bankanın tüm 

işlemlerini yapabilir hale geldiklerini, irtibat 

bürosu sayısının da 15'e çıktığını bildirdi.

Sadece teminat mektubu alarak ça-

lışan bir banka olan Eximbank'ı, teminat 

mektubu olmadan da kredi verebilir hale 

getirdiklerini söyleyen Yıldırım, şöyle de-

vam etti: "Biz artık teminat mektubunun 

yerine poliçeyi koyuyoruz. Artık asli temi-

nat unsurumuz poliçedir. Aşama aşama 

ihracatçılarımızı zor zamanlardaki yükten 

kurtaracağız. İhracatçılarımızın kur riskle-

rinden kurtulmalarını istiyoruz. Hem ih-

racatçılarımızın hem de ülkemizin bu zor 

dönemlerde kurlardan etkilenmesini iste-

miyoruz. Bu konuda yapmamız gereken 

her şeyi yapmaya hazırız."

Yıldırım, gelecek yıl bankanın Türkiye 

genelinde ihracatı destekleme oranının 

yüzde 20 olacağını, Gaziantep'te şimdiden 

bunu yakaladıklarını belirterek, reel sektö-

rün yanında olduklarını ve olmaya devam 

edeceklerini dile getirdi.



EKONOMİK FORUM26

TOBB ULUSAL

G
aziantep Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde dü-

zenlenen Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESK 

Başkanı Bendevi Palandöken, Gaziantep Ticaret Odası Yö-

netim Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 

Gaziantep Esnaf Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, birçok ilin 

Oda ve Borsa başkanları ile çok sayıda davetlinin katılımıyla 

Gaziantep Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşma-

ya, toplantının Gaziantep’in düşman işgalinden kurtulu-

şunun, 97. yıl dönümüne denk gelmesine işaret ederek 

başladı. “Kahramanlığı; ‘Gazi’ unvanıyla tescillenen, İstiklal 

Madalyası’yla taçlanan bir şehirdir Gaziantep. Antep’in 

düşmana direnişi, İstiklal Harbimize ışık tutmuş, Anado-

lu’da yiğitlik ve vatanperverliğin simgesi olmuştur” diyen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm şehitler için şükran duy-

guları ve rahmet dileklerini iletti. Gaziantep’in rol model 

bir kent olduğuna değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

şunları söyledi: “Birlikte rahmet ve bereket ayrılık da azap 

var diye güzel bir söz var ya Gaziantep’te o var. Dokuz 

ilimizden Oda ve Borsa başkanlarım da burada. Geldikleri 

için teşekkür ediyorum. 

Girişimcilere 60 aya kadar vade imkânı

Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan bizlerle birlikte. İçimiz-

den çıkan bir ismi Ticaret Bakanı yaptığı için Cumhurbaş-

kanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Bu bizler için gurur 

verici bir hadise. Vizyonu sayesinde ekonomide yeni bir 

atılımın başlayacağına inanıyorum. Gaziantep’in böyle ça-

lışkan ve vizyon sahibi Oda ve Borsa başkanları tarafından 

temsil edilmesi de bir şans.”  Oda ve Borsalardan gelen 

Gaziantep Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Gaziantep İş Dünyası İstişare 
Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Antep’in düşmana direnişi 
İstiklal Harbimize ışık tutmuş, Anadolu’da yiğitlik ve vatanperverliğin simgesi olmuştur" dedi.

“Antep’in düşmana direnişi
İstiklal Harbimize ışık tuttu”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“El ele verip 

ülkemizi hak 

ettiği yere 

getireceğiz” 

diye konuştu.

GAZİANTEP
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talepler neticesinde hayata geçirilenlere 

işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 

icraatları şöyle sıraladı: “Kısa çalışma ödeneği 

hayata geçirildi, mevzuat değişti işler hale 

geldi. SGK primini düzgün ödeyenlerden 

son bir yılda sıkıntı çeken girişimciler için 60 

aya kadar vade imkânı sağlandı. Asgari ücret 

desteği 150 liraya çıktı. Teknik iflas sorunu 

çözüldü, yeniden düzenleme yapıldı. Tasfiye 

ve devir sözleşmeleri konusunda, kamuya iş 

yapanlar için ilgili kanun tasarısı TBMM’de. 

Ticari Alacak Sigortası geldi. Alacak garantisi 

anlamında çok önemli bir adım atılmış oldu. 

Lisanslı depoculukla ilgili destekler artırıl-

dı. Doğalgazda yüzde 10 indirim yapıldı. 

Dört sektörde vergi indirimine gidildi. Takip 

ettiğimiz ve üzerine çalıştığımız işler de 

var. Nefes Kredisi’nde Gaziantep kaynağın 

yüzde 60’ını kullanmış. Daha kullanabile-

ceğiniz yüzde 40 var. Bunu kullanın. Sıkıntı 

yaşadığınız yerleri bize iletin. Perakende 

sektöründe post komisyonları çok artmış. 

Bunun çözülmesi lazım.” Çalkantılı sürecin 

geçici olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı 

yaparak, “Hep birlikte el ele verip, ülkemizi 

hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Gaziantep Şahinbey 
TOBB Fen Lisesi’ne ziyaret 

“Ülkemizin, milletimizin birliği 
ve dirliğini muhafaza edelim”

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

lıoğlu Gaziantep Ticaret Borsası’nı ziya-
ret etti. Borsa Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Akıncı ve Meclis üyeleri ile 
biraraya gelen TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, sorunları ve çözüm önerilerini 
dinlerken, iş dünyası ile istişare imkanı 

buldu. Burada birlik ve çok çalışma me-
sajı veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi 
öteki diye görüp, ayrı tutmayalım. Ül-
kemizin, milletimizin, birliğini, dirliğini 
muhafaza edelim. İşte o zaman göre-
ceksiniz, bu tümseği de aşacak, yola 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Ba-

kanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Valisi Davut 
Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, TESK Başkanı Bendevi Palandö-
ken ve beraberlerindeki Oda ve Borsa baş-
kanları Gaziantep Şahinbey TOBB Fen Lisesi’ni 
ziyaret ettiler. Okul müdüründen bilgi alan ve 
incelemelerde bulunan heyet, öğrencilere 
kitap dağıtıp sohbet etti.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve Türk 
özel sektörü bir arada Anadolu'nun dertlerini ve sıkıntılarını öğrenmek üzere birlikte hareket 
ediyor. Bu sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz" dedi.

“Anadolu'nun dertlerini öğrenmek 
için birlikte hareket ediyoruz”

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

kiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & Finans 

Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları’nın 

onbirincisi Samsun’da yapıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı 

Hüseyin Aydın toplantı öncesinde basına açıklamalar-

da bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Reel Sektör 

ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısında, 

Anadolu'da ortak diyalog toplantıları kapsamında 10 

ilde toplandıklarını, Samsun'da ise 11'inci toplantıyı 

yapacaklarını söyledi.

Toplantıya Oda, Borsa ve iş dünyasının temsilcileri 

ile dokuz bankanın genel müdür ve genel müdür 

yardımcılarının katıldığına işaret eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Aslında bir ilki gerçek-

leştiriyoruz. Bu sıkıntılı dönemde tarihimizde ilk defa 

Türkiye Bankalar Birliği ve Türk özel sektörü bir arada, 

Anadolu'nun dertlerini ve sıkıntılarını öğrenmek üze-

re birlikte hareket ediyor. Bu sıkıntılı ortamlarda biz 

biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz ve ikimizin de 

birbirinden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların sıkıntısı, 

onların sıkıntısı bizim sıkıntımız."

Sıkıntılı dönemin geçici olduğuna inandıklarını 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Önümüz açık, 

son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı 

geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü 

çıkacağız, umudumuz var" diye konuştu. 

TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise dertleri, sıkıntıları 

ve sorunları açık yüreklilikle konuşacaklarını vurguladı. 

Samsun’da 

yapılan toplantıya 

Oda, Borsa ve 

iş dünyasının 

temsilcileri ile 

dokuz bankanın 

genel müdür ve 

genel müdür 

yardımcısı katıldı.

SAMSUN

Hisarcıklıoğlu Samsun'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun programı kapsa-
mında, Samsun Yurt Savunma Sanayi A.Ş. fabrika-
sı, Proyem Fabrikası ve Samsun Gıda OSB'de yeni 
yapılan fabrikayı ziyaret ederek bilgi aldı.

Aydın, "Türk bankacılık sistemi, Türk reel sektörünün ve 

Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi hususunda gayreti-

ni azamileştirmektedir. Bunu Karadeniz Bölgesi'nde de 

göstereceğiz" dedi. Konuşmaların ardından toplantı 

basın kapalı devam etti.



29EKONOMİK FORUM

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli’nin katılımıyla tarım ve hay-

Tarım ve hayvancılık sektörlerinin 
sorunları istişare edildi

Hisarcıklıoğlu MÜSİAD 
Vefa Gecesi’ne katıldı

vancılık sektörlerine ait sorun ve öne-

rilerinin istişare edildiği toplantıya ev 

sahipliği yaptı. TOBB İkiz Kulelerdeki 

toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

ANKARA

Enerji Meclisi’nden 
Bakan Dönmez’e ziyaret

T ürkiye Enerji Meclisi Başkanlık Divanı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 

Dönmez'i sektörün taleplerini iletmek üzere 

makamında ziyaret etti. TOBB Yönetim Ku-

rulu Üyesi Zeki Kıvanç, Türkiye Enerji Meclisi 

Başkanı İhsan Akyol, Meclis Başkan Yardım-

cısı Necmi Odyakmaz ve TOBB yetkililerinin 

katıldığı ziyarette, sektörün yaşandığı fi-

nansman sorunları, YEKDEM mekanizması 

başta olmak  üzere ilgili güncel konularda 

görüş alışverişinde bulunuldu.  

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk 

olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları 

Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından 

organize edilen vefa gecesine katıldı. Ge-

cede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşının hemen 

öncesinde her kesime yönelik destek ve 

teşvik müjdelerini açıkladıklarını hatırla-

tırken, “Kredi kartını ödemekte zorlanan 

vatandaşlarımızdan, sosyal destekle ayakta 

duran ihtiyaç sahiplerine, çiftçiden asgari 

ücretliye kadar her kesim için projelerimizi 

hayata geçiriyoruz” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye’ye gelen 

uluslararası yatırım tutarının 201 milyar do-

ları geride bıraktığını belirten Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, “Bugün dünyanın 13. büyük 

ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İn-

şallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış ola-

cağız. Geçtiğimiz yıl ihracatı 168.1 milyar 

dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık 

dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara 

gerileterek, önemli bir başarıya imza attık” 

diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD) Ankara Şubesi Başkanı Hasan 

Basri Acar ise konuşmasında, dün olduğu 

gibi bugün de yarın da azim ve kararlılıkla 

çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

 Grand Ankara Hotel'de, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 

düzenlenen, "MÜSİAD Vefa Gecesi" önce-

sinde, derneğin Ankara şubesinin genel 

kurulu da yapıldı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2001'de göreve geldiğinde proje yazabilen bir Oda ve 
Borsanın bulunmadığını anımsatarak, günümüzde Oda ve Borsaların proje fabrikası haline 
geldiğini, bu çalışmalarla artık üyelerinin de projelerini yazabilir noktaya ulaşacağını bildirdi.

“Günümüzde Oda ve Borsalar 
proje fabrikası haline geldi”

T
arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türki-

ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de "Avrupa 

Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Prog-

ramı (IPARD) Proje Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Proto-

kolü"nü imzaladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende 

yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımdaki potansiyeline 

dikkat çekerek, sektördeki üretim hacminin 50 milyar 

dolara ulaştığını söyledi. 

Tarımın Türkiye'nin net döviz kazandıran sektörü ol-

duğuna işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "2018'de 

yaklaşık 10 milyar dolar ithalata karşı, bu sektörden 17 

milyar dolar ihracat gerçekleştirdik, ama daha gidecek 

çok yolumuz var. Dünya tarım ürünleri ithalatı 1.7 trilyon 

dolar. Burada bizim payımız ancak yüzde 1 düzeyinde. 

Dolayısıyla tarım sektörümüzü de aynen sanayi sektörü 

gibi küresel rekabete hazırlamalıyız" diye konuştu. 

“Desteğin yüzde 75'ini 

AB fonlarından sağlıyoruz”

Tarımda yeni politikaların geliştirilmesine ihtiyaç 

olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 

noktada IPARD desteklerinin öneminin ortaya çıktığını 

kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu desteklerden 

daha fazla faydalanmak tarım ve hayvancılık sektörlerimiz 

için büyük önem arz ediyor. IPARD kapsamındaki deste-

ğin yüzde 75'ini AB fonlarından sağlıyoruz. 2011 yılından 

bu yana IPARD destekleriyle 42 ilimizde 14 bin 500 proje 

desteklenmiştir. Bu kapsamda, 3.8 milyar lira hibe verilmiş, 

10 milyar lira yatırım yapılmış ve 60 bin kişiye istihdam 

sağlanmıştır. AB Komisyonu ile Bakanlığımızın yapmış 

olduğu olumlu görüşmeler neticesinde, önümüzdeki 

dönemde de benzer rakamlara ulaşılacağına inanıyorum. 

Sayın Bakanımızdan yakın zamanda bu konuda müjdeli 

haberler bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2001'de göreve geldi-

ğinde proje yazabilen bir Oda ve Borsanın bulunmadığını 

anımsatarak, günümüzde Oda ve Borsaların proje fabri-

kası haline geldiğini, bu çalışmalarla artık üyelerinin de 

projelerini yazabilir noktaya ulaşacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri "Uy-

gulamalı Proje Yazma Eğitimi" sayesinde, Oda ve Borsa ça-

lışanlarını IPARD proje yazımı konusunda yetiştireceklerini 

dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz TOBB olarak, IPARD desteklerinden faydalanan 

42 ildeki 77 Ticaret Borsamız ve Ticaret Borsası bulun-

mayan illerdeki sekiz Ticaret Odamızla birlikte yani 

toplam 85 Oda ve Borsamızla üyelerimizin bu destek-

lerden daha çok faydalanması için taşın altına elimizi 

koyuyoruz. TOBB olarak IPARD Programı'nın üyelerimiz 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

"IPARD 

kapsamındaki 

desteğin 

yüzde 75'ini 

AB fonlarından 

sağlıyoruz” dedi.

ANKARA
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgi-

lendirme Semineri’nde, Meclis üyeleri 

ile bir araya geldi. Oda ve Borsalardan 

tarafından en yaygın şekilde kullanılması-

nı çok önemsiyoruz." 

"Tarım ve hayvancılıkta 

verimlilik artırılabilecek"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB 

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merke-

zi (YET-MER) ile bu konuyu mesleki yeterli-

lik kapsamına alacaklarını vurgulayarak, bu 

sayede tarım ve hayvancılıkta düşük olan 

verimliliğin artırılmasının sağlanabilece-

ğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli de yatırımcıların, Avrupa Birliği 

(AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kal-

kınma Programı'nın (IPARD) uygulandığı 

42 ilde TOBB bünyesindeki Oda ve Borsalar 

üzerinden projelerini ücretsiz hazırlatabi-

leceğini belirterek, "Proje hazırlama süre-

cinde Oda ve Borsalar tarafından hiçbir 

ücret talep edilmeyecek" dedi. 

Bakan Pakdemirli, hibe, destek ve teş-

vikleri vatandaşlarla buluştururken, bir 

yandan da Ar-Ge ekipleri kurarak projeler 

geliştirdiklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, 

"Bu bağlamda adeta bir bilgi ve teknoloji 

bakanlığına dönüşmekte olduğumuzu da 

açıkça ifade edebilirim" diye konuştu. 

Bakan Pakdemirli, AB'nin kırsal kalkın-

ma hibeleri olan IPARD'ın, AB sürecinin 

önemli ve etkili bir ayağını oluşturduğu-

nu aktararak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 

kullandırılan IPARD hibelerinin daha etkin 

kullanımı için TOBB ile işbirliğine gittiklerini 

anlattı. Yatırımcıya önemli bir kolaylık ve 

alternatif sağlayacak protokolün, IPARD 

kapsamındaki projelerin artık ücretsiz hazır-

lanabileceği anlamına geldiğini vurgulayan 

Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Proje yazmak ya da hazırlamak başlı 

başına bir projedir. IPARD'a başvuru yap-

mak isteyen yatırımcılar, mevcut durum-

da, projelerini hazırlayıp TKDK'ye sunu-

yor. Projesi uygun görülüp kabul edilirse, 

danışmanlık kapsamında alacağı hibeyle 

danışmanlık giderini karşılıyor. Ancak pro-

jesi kabul edilmezse danışmanlık hizmet-

leri için yaptığı harcama cebinden gidiyor. 

Normalde başvuru sahibi şimdiye kadar 

proje danışmanlık hizmet ücreti olarak 

yatırımın niteliğine göre 5-40 bin lira ücret 

ödüyordu. Bu protokol sayesinde yatı-

rımcılar, IPARD'ın uygulandığı 42 ilimizde, 

TOBB bünyesindeki Oda ve Borsalar üze-

rinden, projelerini ücretsiz hazırlatabilecek. 

Proje hazırlama sürecinde Oda ve Borsalar 

tarafından, hiçbir ücret talep edilmeyecek."

“İş dünyamızı bilgilendirin”

gelen talep ve sıkıntıları hükümete ilettik-

lerini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, bu talepler karşısında yapılan icraatlar 

konusunda Meclis üyelerini bilgilendirdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis üyele-

rinden yapılan işler konusunda bölgele-

rindeki iş dünyasını haberdar etmelerini 

ve getirilen imkânlardan tüm üyelerin 

yararlanabilmesini istedi. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında daha önce 

yaptıkları bilgilendirme seminerlerin-

den çok olumlu bir geri dönüş aldıkla-

rını ve o nedenle yeniden yapma kararı 

aldıklarını ifade etti. Meclis üyelerinin iş 

dünyasının temsilcileri olduğunu ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu iller-

den gelen sıkıntıları başta Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 

tüm bakanlara tek tek ilettiğini aktardı. 

Bankalarla ilgili sıkıntılar bulunduğunu 

hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

o nedenle Bankalar Birliği ile biraraya 

geldiklerini ve istişare toplantıları dü-

zenlemeye karar verdiklerini anlattı. 
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kelkit ilçesindeki Aydın 

Doğan Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen, 

"Kelkit Havzası'nda Küçükbaş Hayvancılığı ve Koopera-

tifçiliği Geliştirme Çalıştayı"nın açılış bölümünde yaptığı 

konuşmada, Çalıştay’ın tarım ve hayvancılığa bölgede 

ivme kazandıracak fevkalade önemli bir adım olduğu-

nu söyledi. Bölgenin kalkınması ve zenginleşmesinin 

yolunun, tarım ve hayvancılıktan geçtiğine işaret eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak tarım ve 

hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahibiz. Ülke olarak 

baktığımızda, tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, 

dünyada ise sekizinci sıradayız. Tarım, ülkemizde net 

döviz kazandırıcı sektördür. Tarım ve hayvancılık sek-

törümüzü aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete 

hazırlamalıyız" diye konuştu.

“Tarım ve hayvancılık 

yapanlar hep kazanacaklar”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu noktada sıkıntı 

yaşandığının altını çizerek, "Küresel rekabete tarım 

ve hayvancılığı hazırlamamız lazım. Bunun için yeni 

politikalara ihtiyaç var. Zira tarım ve hayvancılık başka 

sektörlere benzemez. Eğer bugün tedbir almazsak 'şim-

di ucuz' diye ithal etmeye kalkarsak boğazımızdan dışa 

bağlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de baktığımız za-

man tehlikeli hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın gelecek dönemde, tarım ve hayvancılığı 

gözardı edebilmesinin mümkün olmadığına dikkat 

çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun sebeplerini 

şöyle sıraladı: "Çevre coğrafyamızda, Türkiye'nin etra-

fında yaklaşık 2 milyarlık nüfus var. 2 milyarlık nüfus 

yaklaşık 500 milyar dolarlık tarım, gıda ve hayvancılık 

ürünleri ithal ediyor yani çevremizde müthiş bir pazar 

var. Üretebilsek satabileceğimiz müthiş bir pazar var. 

Tarım ve hayvancılıkta bütün dünyadaki fiyat artışları 

diğer ürünlerin fiyat artışından hep üstte. Neden? Nü-

fus, gelir ve tüketim artıyor. 

Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık yapan-

lar hep kazanacaklar. Önemini hiçbir zaman yitirmeye-

cek. Yaşadıkça hepimiz tüketmek zorundayız ve tüm 

dünyayı doyurmakta bizim elimizde." 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülke olarak baktığımızda 
tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sıradayız. Tarım, ülkemizde 
net döviz kazandırıcı sektördür. Tarım ve hayvancılık sektörümüzü aynen sanayi sektörü 
gibi küresel rekabete hazırlamalıyız" diye konuştu.

“Tarım ve hayvancılık sektörünü
küresel rekabete hazırlamalıyız"

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Kalkınma ve 

zenginleşmenin 

yolu tarım ve 

hayvancılıktan 

geçiyor” dedi.

KELKİT
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Pasinler TOBB Efkan Ala 
İmam Hatip Ortaokulu açıldı

Hisarcıklıoğlu, Milli 
Koordinasyon Komitesi 
Toplantısı’na katıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından Erzurum'un Pasinler ilçesin-

de yaptırılan Efkan Ala İmam Hatip Ortao-

kulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Erzurum Valisi 

Okay Memiş ve bölge Oda ile Borsa baş-

kanlarının katıldığı törenle açıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılışta 

yaptığı konuşmada, Efkan Ala'ya ülkeye 

vermiş olduğu hizmetler dolayısıyla te-

şekkür ederek, "Pasinler ilçemize yakışır 

bu okulumuzdan mezun olacak öğrenci-

lerimiz de Efkan Ala ve hizmetlerini unut-

mayacaklar" dedi.  

Efkan Ala da sadece bir defa dile geti-

rilmesinin ardından TOBB tarafından oku-

lun memleketine hemen yaptırıldığını 

belirterek, "Burada çocuklarımız en güzel 

eğitimi alacak. Pasinler'e yakışır, milletin 

teveccühüne layık bir okul oldu. Erzurum 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Lütfü Yücelik de hemen yurt soru-

nunu çözdü. Pasinler'e hem okul hem de 

yurt kazandırıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun" 

şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 

dualarla açılış kurdelesini kesen proto-

kol, dersliklerde incelemelerde bulundu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, öğrencilere 

Nurettin Topçu’nun Ahlâk isimli kitabını 

hediye etti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret ederek, tadilattan geçen bina-

nın açılış kurdelesini kesti.

ERZURUM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kelkit Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Servet Daltaban’a ve yöneti-

mine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kelkit TSO’da açılış yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Cum-

hurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 

Naci Ağbal’ın başkanlığında gerçekleşti-

rilen İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi 

Toplantısı’na katıldı.
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Erzurum’da düzenlenen Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’nda 
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, finansmana erişim 
noktasında firmaların önünün açılması gerektiğini belirtti.

 “Finansmana erişim için
firmaların önü açılmalı”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & Finans Sektörü 
Diyalog Güçlendirme Toplantıları’nın onikincisi 

Erzurum’da yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın toplantı öncesinde basına 
açıklamalarda bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Anadolu'da ortak diyalog toplantıları kapsamında 12. 
toplantılarını Erzurum'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Toplantıya Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Rize ile Van'dan Oda başkan-
ları ile iş adamlarının katıldığını ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, şunları dile getirdi:

"10 büyük bankamızın genel müdür ve genel mü-
dür yardımcıları da bu programda bizimle birlikteler. Bu 
işe öncülük eden TBB Başkanı Hüseyin Aydın Bey'e çok 
teşekkür ediyorum. Tarihimizde ilk defa bankalarla özel 
sektör bir arada ve sıkıntılı ortamda sahaya inmiş durum-
dalar. Aslında hepimiz aynı gemideyiz. Ortak çözümler 
geliştireceğiz. Özel sektörde durum neyse bankacılık 
sektöründe de durum odur. İkimiz birbirimizin ayrılmaz 
bir bütünüyüz. Bu sıkıntılı süreci de birlikte atlatacağız."

"Bu dönemi de hep beraber atlatacağız”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, finansmana erişim nok-

tasında firmaların önünün açılması gerektiğini belirterek, 
bankaların bunun için bölge toplantısında iş dünyasıyla 
beraber olduğunu söyledi.

Son 25 yılda ekonomide benzer dönemleri beraber 
atlattıklarına işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu 
dönemi de hep beraber atlatacağız. Bu sıkıntılı dönemin 
sonucunda da daha güçlü çıkacağız. Bu tekerlek, bu 
tümsekte kalmayacak, daha hızlı gidecek ve bu tümseği 
aşacağız" diye konuştu.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Özel sektörde 

durum neyse 

bankacılık 

sektöründe de 

durum odur” diye 

konuştu.

ERZURUM
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“Çevre ve sanayi” istişare programına TOBB’dan destek

Erzincan TSO ve TB’de 
sorunlar dinlendi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, berabe-

rindeki TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Hakan 
Ülken, Oğuzhan Sadıkoğlu ve Engin Yeşil 
ile birlikte Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Erzincan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Erzin-
can Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nadir Akar'ı makamında ziyaret eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis üyeleri ile soh-
bet ederek sorunları dinledi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, güncel ekonomik konulara 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyarette 
basına yaptığı açıklamada, "Erzurum'da 11 
ilimizin bir araya geldiği, reel sektör ile finans 
sektörünün bir araya geldiği toplantı düzen-
leyeceğiz. Özellikle bu sıkıntılı dönemde 
banka genel müdürlerimizle, genel müdür 
yardımcılarımızla, özel sektörü dertlerini, sı-
kıntılarını çözmek için bir araya getiriyoruz" 
dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugüne 
kadar yaptıkları toplantıların çok başarılı 
geçtiğini ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 

yapacakları toplantıların da başarılı geçe-
ceğine inandıklarını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: "Son 25 yılda Türk özel sektörünün 
içinde bulunan birisi olarak özellikle şunu 
ifade etmek istiyorum. Sıkıntıların hepsini 
aştık, Allah'ın izni ile bunu da aşacağız. Bu 

tekerlek bu tümsekte kalmaz. Tekerlek tüm-
seği çıkarırken zorlanır, aşağı doğru inerken 
hızlanır. İnşallah bunun tepe noktasını bulup, 
hızla Türkiye'yi tekrar özel sektör olarak bü-
yütmeye, istihdam üzerine de büyütmeye 
devam edeceğiz."

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üye-

si Faik Yavuz, Ankara Sanayi Oda-

sı’nda düzenlenen, Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Tek-

noloji Bakanı Mustafa Varank’ın da yer 

aldığı çevre mevzuatı kapsamında far-

kındalığın artırılması toplantısına katıldı. 

Faik Yavuz burada yaptığı konuş-

mada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın baş-

lattığı, “çevre ve sanayi” istişare programına 

TOBB’un desteğinin tam olduğunu söyledi. 

Sürdürülebilir kalkınmanın önemi üzerinde 

duran Yavuz, başta iş çevreleri olmak üzere, 

bu konuda ülkenin ciddi bir bilgilendir-

me ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Gele-

cek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir 

bir çevre bırakmanın herkesin görevi 

olduğunu vurgulayan TOBB Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz şöyle 

konuştu: “Çevre ve iklim değişikliği gibi, 

uyum maliyeti son derece yüksek olan 

konular, küresel düzeyde ele alınmalı. 

Uygulama küresel bir mutabakatla ya-

pılmalı. Ülkemizde, Çevre Mevzuatında 

yapılan değişiklikler,  çevresel anlamda 

yeni tedbirler alınmasını gerektiriyor. 

“Yapılacak çok iş var”

Çevre Mevzuatı sürekli gelişiyor. 

Avrupa Birliği uyum çalışmalarımızın 

da yönlendirdiği mevzuat geliştirme 

ve uygulama kapasitesi inşa süreci, ka-

muda olduğu gibi iş dünyasında da 

çok sayıda başarılı uygulamayı ortaya 

çıkarmıştır. Ancak, daha yapılacak çok 

iş var. Bir yandan, mevzuat konusunda 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalış-

maları sürdürülmelidir. Aynı zamanda, 

mevzuata uyum ve uygulama kapasi-

tesinin de geliştirilmesi gerekir." 

ERZİNCAN
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TOBB ULUSAL

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, 

kadınların ekonomik hayata katılım konusunda 

gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal 

ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik 

kalkınmada aktif rol almalarının sağlanması amacıyla 

Habitat Derneği, Coca-Cola Türkiye ve İstanbul Teknik 

Üniversitesi işbirliği ile Kız Kardeşim Projesi yürütülüyor. 

2018 yılında, 30 ilde 9 bin kadına finans, bilişim, iletişim ve 

girişimcilik eğitimlerine erişim imkânı sağlayan Kız Karde-

şim Projesi, 2019 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda 

İzmir Ticaret Borsası ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kuru-

lu ev sahipliğinde Kız Kardeşim Projesi - Kadın Girişimciler 

ile İlham Buluşması İzmir’de, Swiss Otel'de yapıldı.

Kadın Girişimciler İle İlham Buluşması etkinliğinin açılış 

konuşmacıları, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 

ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Aysel 

Öztezel, Coca-Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal 

Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir Demokrasi 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper oldu.

 “Girişimcilik kültürünün 

gelişmesi için çalışıyoruz”

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve TOBB 

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Aysel Özte-

zel açılış konuşmasında, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 

olarak, kadın girişimciliğinin nicelik ve nitelik bakımından 

geliştirilmesi, kadınların daha donanımlı hale getirilmesi ve 

girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesi için ça-

lıştıklarını söyledi. Öztezel, sözlerinin devamında “Türkiye’de 

kadınları iyi birer finansal okuryazar, bilgisayar okuryazarı, 

sosyal medya okuryazarı haline getirecek, Kız Kardeşim Pro-

jeleri artmalı” dedi. Öztezel, katılımcılara sevgili kız kardeşim 

mektubu ile seslenerek şunları söyledi:  

“Sevgili kız kardeşim, belki yüklerin çoktu, ağırdı,  yü-

rüyemedin, belki bağların seni durdurdu, belki destek bir 

yana, köstekler vardı. Belki de her an çalışmaktan gelişmeye 

vakit kalmadı. Ama sen hiç yılmadın,  gayretliydin, içindeki 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Aysel Öztezel, kadın girişimciliğinin nicelik ve 
nitelik bakımından geliştirilmesi, kadınların daha donanımlı hale getirilmesi ve girişimcilik 
kültürünün kadınlar arasında gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

“Girişimcilik kültürünün kadınlar
arasında gelişmesi için çalışıyoruz”

 Kız Kardeşim 

Projesi, 2018’de 

30 ilde 9 bin 

kadına finans 

bilişim, iletişim 

ve girişimcilik 

eğitimlerine erişim 

imkânı sağladı.

İZMİR
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Yapı Müteahhitliği 
Sektör Toplantısı yapıldı

ateş hiç sönmedi biliyorum ama biz bura-

dayız. Kız kardeşlerimizi unutmadık. Sevgili 

kız kardeşim; belki haneni, belki el emeğini, 

belki atölyeni yönetiyor, belki de bir kurum 

için hizmet veriyor olabilirsin. Senin potan-

siyelini biliyorum. Daha cesur, daha bilinçli, 

daha sosyal, daha başarılı olabilirsin. Elbette 

daha donanımlı olursan ve farkındalığın daha 

yüksek olursa, biz kız kardeşiz. Sana destek 

olmak istiyoruz. Birlikte başarmak, birlikte 

güçlenmek, birlikte hızlanmak istiyoruz. Çün-

kü bir toplumun ilerleme hızını, en yavaş 

yürüyenler tayin eder. Biz kol kola,  el ele, yan 

yana yürümeliyiz. Bildiklerimi, biriktirdiklerimi 

seninle paylaşmalıyım ki sen daha güçlü ol, 

çocuklarımız daha güçlü olsun, Türkiye daha 

güçlü olsun, gelecek güzel olsun.”

Kestelli: Hem çocuk, hem de

kariyer yapmak mümkün

 İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Işınsu Kestelli ise konuşmasında, kadın 

işgücüne yönelik verileri paylaştı. Kestelli, 

Türkiye’nin yalnızca üyesi olduğu OECD ül-

keleri arasında değil, tüm dünyada kadınların 

işgücüne katılım oranının en düşük olduğu 

ülkelerden biri olduğunu ifade ederken,  ka-

dınlar için başarıya giden yolun basamakla-

rını 10 maddede topladı ve şöyle açıkladı: 

“İyi bir eğitim alın. Kadın olmakla ilgili ön-

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

İstanbul’da, Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-

can’ın başkanlığında sivil toplum kuruluş-

larının katılımıyla gerçekleştirilen istişare 

toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan 
ile istişare toplantısı

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Selçuk Öztürk, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nda, Bakan Murat Kurum baş-

kanlığında düzenlenen Yapı Müteahhit-

liği Sektör Toplantısı’na iştirak etti.

Toplantıda, “Yapı Müteahhitleri Ka-

yıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli 

Ustalar Hakkında Yönetmelik” üzerine 

görüş alışverişinde bulunuldu. 

yargıları unutun. Kendinize güvenin. Cesur 

olun. En iyisini yapabileceğinize inanın. Aşırı 

detaycılığı bir kenara bırakın. Karar almak-

tan çekinmeyin. Planlı çalışın, kendinize ve 

sevdiklerinize vakit ayırın. Stres başarının en 

büyük düşmanıdır, sakin olun. Hem çocuk, 

hem kariyer yapmak pekala mümkün, haya-

tın tüm güzelliklerini yaşayın.”

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Baş-

kanı Ozan Acar ve Habitat Derneği Başkanı 

Sezai Hazır da Kız Kardeşim Projesi’ne ilişkin 

detayları katılımcılarla paylaştı.  İlhan Buluş-

maları bölümünde film yapımcısı ve TÜRSAK 

Başkanı Elif Dağdeviren “Bu Filmin Başrolün-

de Sen Varsın”, TOBB Genç Girişimciler Kurulu 

Başkan Yardımcısı, Koton Yönetim Kurulu 

Üyesi Gülden Yılmaz “Türkiye’de Girişimci 

Kadın Olmak”  sunumlarını gerçekleştirdi. 

Proje illeri TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanlarının da katılım sağladığı program,  

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Başkanı 

Ebru Kaptan Sertoğlu ve KREDO Muhasebe 

Danışmanlık Yöneticisi Evren Erk “KKTC Yatı-

rım Fırsatları” konulu sunumu ile sona erdi. 

İSTANBUL
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Akreditasyon eğitimleri 
devam ediyor

O da/Borsa Akreditasyon Sistemi çalış-

maları kapsamında, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, 

akreditasyon eğitimleri “Stratejik Planlama 

Eğitimi“ ile devam etti.

“Önümüzdeki dönemde 
e-ticaret büyüyecek”

T ürkiye Kamu-Sen tarafından Anka-

ra'da "Endüstri 4.0 ve Sendikaların 

Geleceği" isimli bir program düzenlendi. 

Programa katılan Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Faik Yavuz, burada yaptığı 

konuşmada, küresel ekonominin kuralla-

rının yeniden yazıldığı bir dönemden ge-

çildiğini belirterek, “Bu dönemde her şey 

değişiyor, ama en çok da emek piyasasının 

dinamikleri değişiyor” dedi. 

Dijital bir devrim yaşandığına dikkat 

çeken Yavuz şunları kaydetti: “Eskiden 

ipek yolu vardı, baharat yolu vardı. Bu 

ticaret yolu üzerindeki ülkeler, insanlar 

zengin olurdu. Şimdi internet siber oto-

banı var. Yani artık ticaretin yolu her evin, 

işyerinin içinden geçiyor. Avustralya’nın 

en ücra köşesine bir tuşla mal satabiliyor-

sun. 20 trilyon dolarlık pazar, 7 milyar in-

san ekranın ucunda. Dünyada e-ticaretin 

toplam perakendeden aldığı pay yüzde 

8.5. Biz şu anda e-ticarette henüz yolun 

başındayız. Türkiye’de toplam peraken-

de ticaretin sadece yüzde 4’ü elektronik 

mecradan yapılıyor.” 

“Bazı iş kolları ortadan kalkacak" 

Amazon’un Türkiye mağazasını açtığı-

nı anımsatan Faik Yavuz, “Demek ki Türki-

ye’de fırsat gördü. Amazon, dünyanın en 

büyük perakende şirketi ama hiç mağazası 

yok. Tüm satışlarını e-ticaret üzerinden ya-

pıyor. Önümüzdeki dönemde geleneksel 

perakende küçülürken, e-ticaret büyüye-

cek. Mağazalarda çalışan insanların sayısı 

azalacak. Buna karşılık depo görevlilerinin 

ve kargo şirketlerinde çalışanların sayısı 

artacak. İşlerin niteliği değişecek” dedi.

E-ticarete ek olarak bir diğer önemli 

gelişmenin üretim süreçlerindeki otomas-

yon olduğuna vurgu yapan Yavuz şöyle 

devam etti: “Aşırı otomasyon verimliliği 

artırarak dünyanın sınırlı kaynağının daha 

etkin kullanımını sağlıyor, bu doğru. An-

cak, bu durum aynı zamanda istihdamda 

ciddi miktarda azalmayı beraberinde ge-

tiriyor. Tüm işi makineler yapacaksa, insan-

lar ne yapacak? Önümüzdeki dönemin 

temel meselesi işte bu olacak? Ama unut-

mayalım ki bu tartışma yeni değil. Birinci 

Sanayi Devrimi sonunda makineleşme hız 

kazanmıştı. Kısa vadede çalışanlar makine-

leşmeden zarar gördüler, protestolar arttı. 

Ama orta-uzun vadede yeni bir denge 

oluştu. Kas gücüyle çalışanlar, makineleri 

kullanmayı öğrendi. Makineleşmeyle ge-

len refah artışıyla birlikte tüketim kalıpları 

değişti. Ortaya yeni meslekler çıkmaya 

başladı. İçinde bulunduğumuz dönem 

öncekilerden bu anlamda pek farklı değil. 

Bu dönemde de bazı iş kolları ortadan 

kalkacak ama yerine yenileri çıkacak. Kısa 

vadede bu dönüşümden zarar gören ke-

simler olacak. Hem işçi hem de işveren 

kesimi için bu kaçınılmaz."

Hisarcıklıoğlu’ndan 
Bakan Varank’a 
ziyaret

TOBB ULUSAL

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, “Önümüzdeki 
dönemde geleneksel perakende küçülürken, e-ticaret büyüyecek. 
Mağazalarda çalışan insanların sayısı azalacak. Buna karşılık depo 
görevlilerinin ve kargo şirketlerinde çalışanların sayısı artacak” dedi.

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

Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ı makamın-
da ziyaret etti.

ANKARA


