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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, modernize edilen gümrük kapıları sayesinde Türkiye’nin 
lojistikte sınıf atladığını belirterek, “Bu yatırımlara başladığımızda 2010’da Dünya Bankası Lojistik 
Endeksi’nde 39. sıradaydık. Kapıların modernizasyonundan sonra 34. sıraya yükseldik” dedi.

“Gümrük kapıları sayesinde 
lojistikte sınıf atladık”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iştiraki 

Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) tarafından 

modernize edilen Sarp Gümrük Kapısı, TOBB Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

Gürcistan Maliye Bakanı Ivane Matchavariani, Gürcistan 

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı George Ko-

bulia, GTİ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, TİM 

Başkanı İsmail Gülle, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile 

bölge Oda ve Borsa başkanlarının katıldığı törenle hizme-

te açıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 

video konferans yöntemiyle katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomide temel bir 

kuralın işlediğini vurgulayarak, “Bir yerde ticaret varsa para 

vardır. Para varsa da zenginlik vardır. Bizim hayalimiz de 

ticaretin rotasını yeniden bu coğrafyaya çevirmekti. Biz 

bu hayalin peşinden koştuk. 

Sarp Sınır Kapısı’nı yenilemek suretiyle, şimdi bu hayali 

gerçeğe çevirmeye bir adım daha yaklaştık. Burası önce 

Karadeniz, sonra Anadolu’nun, Kafkasya ve Orta Asya’ya 

açılan kapısı olacak” dedi. 

“Devlete tek bir kuruş 

maliyet yüklemedik”

TOBB olarak hep bu vizyonla hareket ettiklerini belir-

ten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin olumlu 

yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. 

Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle mo-

dernize etmeye başladık. Bunu yaparken de devlete 

tek bir kuruş maliyet yüklemedik. Tersine daha etkin ve 

hacimli çalışan kapılar sayesinde, devletin vergi gelirleri 

katlanarak arttı” ifadelerini kullandı.

10 sınır kapısını yenilediklerini anımsatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, modernize ettikleri kapılarda bek-

leme sürelerinin yarı yarıya düştüğünü, geçiş hacminin 

de dört kat arttığını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tüm bunlar için Oda ve 

Borsa camiası olarak 1 milyar 382 milyon liralık yatırım 

yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Yani devleti 

bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde 

edilen gelirden de devlete 605 milyon lira vergi ödedik. 

Demek ki Oda ve Borsa camiası olarak devletimizin kasa-
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sına 2 milyar lira kazandırmış olduk. Bundan 

da sadece devlet değil, aynı zamanda özel 

sektörümüz, üyelerimiz de kazandı.

Modernizasyon sayesinde, mal taşıyan 

TIR’ların bekleme süreleri kısaldı. Kamu 

tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 

özel sektörümüz navlun masrafından yıllık 

410 milyon lira tasarruf etti. Yani her sene 

ülkemiz sanayicisinin, tüccarının, müte-

şebbisinin, 410 milyon lira daha fazla ka-

zanmasını sağladık.”

“Bu uygulama dünyada 

büyük beğeni topladı”

Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata 

geçirdikleri bu uygulamanın dünyada da 

büyük beğeni topladığını anlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Birleşmiş Milletler ta-

rafından dünya çapında örnek gösterildiğini 

ve bütün dünyaya ‘eğer sınır geçişlerinizi 

hızlı hale getirecekseniz, güvenli hale ge-

tirecekseniz, Türkiye’nin yaptığı gibi yapın’ 

dediklerini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, çevre coğrafyadaki komşu ülkelere 

de bu modeli anlattıklarını ve tecrübelerini 

paylaştıklarını ifade etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, modernize 

edilen gümrük kapıları sayesinde Türkiye’nin 

lojistikte sınıf atladığını belirterek, “Biz bu 

yatırımlara başladığımızda, 2010’da, Dünya 

Bankası Lojistik Endeksi’nde 39. sıradaydık. 

Kapıların modernizasyonundan sonra 34. 

sıraya yükseldik” dedi.

Bütün bunların devletin bütçesinden 

tek bir kuruş harcanmadan yapıldığına 

dikkat çeken TOBB Başkanı, “Sarp Gümrük 

Kapısı'nı yenilemek için de 155 milyon lira 

yatırım yaptık. Saha alanı, 36 bin metre-

kareden 44 bin metrekareye, peron sayısı 

8'den 12'ye çıktı. Bu kapı, Karadeniz’in 

orta Asya’ya açılan kapısı olacak. Karade-

niz zenginleşecek, Türkiye zenginleşecek, 

Gürcistan zenginleşecek. Ticaret arttıkça 

dostluk ilişkileri kuvvetlenecek. Siyasi iliş-

kiler güçlenecek. Gürcistanlı Kardeşleri-

mizle daha çok buluşmaya ve konuşmaya 

başlayacağız. Yani hep birlikte kazanaca-

ğız” şeklinde konuştu.

 “Refah ve zenginliğin 

kapısı, gümrük kapılarıdır”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Avru-

pa ile Asya'nın birleştiği Sarp Sınır Kapısı'nın 

modernizasyonunu gerçekleştirdiklerini 

ifade etti. 

Yeni dünya düzeninde var olmak, daha 

güçlü ekonomilere, yüksek gelirli ülkeler 

ligine yükselmek ve refahı toplumun her 

kesimine yaymanın gelecek kuşaklara daha 

güçlü ve parlak ülke bırakılmasını sağla-

yacağını vurgulayan Pekcan, "Bunun yolu 

ticaretten geçiyor. Refahın ve zenginliğin 

kapısı, gümrük kapılarıdır. Ticaret ise bunun 

anahtarı. Burada yaptığımız çalışmalar, tica-

retin kolaylaştırılması, geliştirilmesi, gümrük 

kapılarının modernize olup dijitalleşmesi, 

şeffaflaşması ve etkinleştirilmesine hizmet 

etmektedir" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlık olarak reform 

çalışmalarında ticaret yapanların taleplerini 

ve ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarının altını 

çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Sü-

rekli istişare ediyor, görüş ve önerileri değer-

lendiriyoruz. Ticaretin önündeki engelleri 

kaldırmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Ne iş 

yaparsak yapalım, ister işçi, ister usta, ister 

işveren, ister ihracatçı, ne olduğumuz değil, 

ne yaptığımız ve nasıl yaptığımız önemli. 

Dolayısıyla yaptığımız işi en iyi şekilde yap-

mak için hepimiz var gücümüzle çalıştık, 

çalışıyoruz ve çalışacağız."

Bakanlık olarak her zaman iş dünyasının 

yanında olduklarına dikkat çeken Bakan 

Pekcan, "Gümrüklerde her zaman işlerin 

daha hızlı, daha kolay, daha ucuz, daha gü-

venilir ve daha şeffaf olması için çalışacağız. 

Bu yolda, dijitalleşme yolunda attığımız cid-

di adımlar var. Güzel şeyler yapıyoruz, bunu 

daha da ileri taşıyacağız" diye konuştu.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız da 

Sarp Gümrük Kapısı’nın 2009 yılında mo-

dernize edilerek hizmete açıldığını, ancak 

pasaportsuz geçişle birlikte yaşanan yoğun-

luk nedeniyle kapasiteyi artırmak amacıyla 

2016 yılında yeniden inşaya başladıklarını 

anlattı. TİM Başkanı İsmail Gülle de gümrük 

kapısının hem bölgeye hem iki ülkeye hem 

de Türk ekonomisine hayırlı olmasını diledi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm iş dünyasına ve işverenlere çağrıda bulunarak 
“Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın. Bu tarihi 
desteklerden faydalanın. ‘Biz küçük firmayız, ilave bir kişi alsak ne olacak’ demeyin” dedi.

“Türkiye’nin gücüne güvenin
istihdam kampanyasına katılın”

C
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye-

lerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-

lığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

işbirliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında, 

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev 

sahipliğinde “İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluş-

ması” Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda 

yaptığı konuşmaya, Yeni Zelanda’da Cuma Namazı kılan 

Müslümanlara yapılan ırkçı ve faşist saldırıyı şiddetle 

kınadığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan 

rahmet dileyerek başladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın yeni bir istihdam seferberliği başlatılması 

konusunda iş dünyasına bir çağrıda bulunduğunu hatır-

latarak, “Bunun ardından, Çalışma Bakanımızla günlerce, 

gece geç saatlere kadar çalıştık. Daha sonra Hazine ve 

Maliye Bakanımızla bir araya geldik. Bakanlarımızın icracı 

ve vizyoner yaklaşımları sayesinde, yeni, kapsamlı ve ce-

sur bir teşvik paketi hazırlandı. Yeni istihdam yapacaklar 

için daha önce olmayan maaş desteği ve sonrasında 

vergi ve prim indirimi geldi. Ekonomik sıkıntı yaşayan, 

işleri yavaşlayanlar için, istihdamı muhafaza ettiren, kısa 

çalışma ödeneği sağlandı” dedi.

“Teşvik tanıtım merkezleri kurduk”

Bakan Selçuk ile 25 Şubat’ta İstihdam Seferberliğini 

başlattıklarını ifade eden TOBB Başkanı, 81 il ve 160 ilçe-

deki, 365 Oda ve Borsa ile bu işi üstlendiklerini ve her 

ildeki, Oda ve Borsa bünyesinde, destek ve teşvik tanıtım 

merkezleri kurduklarını anlattı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kampanyayı tüm ülke 

çapında tanıttıklarını ve en geniş katılımın sağlanması 

için çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Çalışma 

Bakanımız Sayın Selçuk sayesinde, kamu da bu işe büyük 

destek verdi. Bakanlığımızın yerel teşkilatı, her ilde yanı-

mızda ve bizimle birlikte çalışıyor. Valilerimiz de sağolsun, 

onların liderliğinde, kaymakamlarla, muhasebecilerle, 

mali müşavirlerle ortak toplantılar düzenliyoruz. İllerdeki 

en büyük ve en çok istihdam sağlayan firmalara ulaşıyor, 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

kampanyayı tüm 

ülke çapında 

tanıttıklarını ve 

en geniş katılımın 

sağlanması için 

çalıştıklarını belirtti.
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bire bir görüşüyoruz. Yerel basında İstih-

dam Seferberliği’ni anlatıyoruz. Tüm bu 

yapılan çalışmaları da yakından takip edi-

yor, bunları işte bu kitapta topluyoruz ki bu 

sadece 15 günlük çalışmaların neticesidir.

Yine TOBB olarak, 81 ildeki Odalarımız 

ve Borsalarımız vasıtasıyla, tüm işletme-

lerimize, kampanyaya katılın çağrısında 

bulunduk, bulunuyoruz. Bu toplantıya ge-

lirken billboard reklamları da gördüm. Çok 

güzel olmuş, tebrik ediyorum. Bu reklam-

ları, İstanbul TO, İstanbul TB, İstanbul SO 

ve Deniz TO olarak birlikte verdik. Diğer 

80 ilimizdeki Oda ve Borsalarımız da buna 

benzer reklamlarla, il ve ilçelerini donattı. 

Ayrıca ulusal düzeyde yayınlanmak üzere 

bir de reklam filmi hazırladık. Sosyal med-

yada kullanmaya başladık. İnşallah yakında 

televizyonlarda da gösterilecek.”

“işsizliğe karşı istihdamın 

safında yer almalıyız”

 Tüm iş dünyasına ve işverenlere tekrar 

çağrıda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güve-

nin. İstihdam kampanyasına katılın. Bu tarihi 

desteklerden faydalanın. ‘Biz küçük firmayız, 

ilave bir kişi alsak ne olacak’ demeyin. Bakın 

eskiden büyüklerimiz anlatırdı. Nemrut, ona 

karşı gelen İbrahim Peygamberin ateşte ya-

kılması için emir vermiş. Nemrut’un askerleri 

de meydanda büyük ateş yakmış. Herkes 

korku içinde sessizce izliyormuş. Derken 

bir karınca, ağzında küçücük bir damla suy-

la, ateşe doğru yönelmiş. Bunu gören bir 

başka karınca arkasından bağırmış. ‘Nereye 

gidiyorsun, şu ateşin büyüklüğüne bak, bir 

damla suyla koskoca ateşi söndürebilece-

ğini mi sanırsın’. ‘Olsun’ demiş karınca, ‘Hiç 

olmazsa hangi tarafta olduğum anlaşılır’. İşte 

biz de işsizliğe karşı, istihdamın safında yer 

almalıyız” şeklinde konuştu.

“Yerli ve milli üretime daha 

fazla yatırım yapıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk da  konuşmasında 

küreselleşen ekonomide belirlenen ekono-

mik hedeflere ulaşmak için seferberlik ruhu 

içerisinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, yerli ve milli üretime 

daha fazla yatırım yaparak, ekonomide dışa 

bağımlılığı azaltarak yeni istihdam alanları 

açmaya devam edilmesi gerektiğini anlattı. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise 2.5 mil-

yon vatandaşı işle buluşturmakla ilgili iş 

dünyasının kalbi olan Oda ve Borsaların 

merkezinde sözler verildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanının yeni bir yatırım ve 

istihdam seferberliğiyle ilgili 2019'da "Gü-

zel, hayırlı bir başlangıç yapacağız" diyerek 

bir hedef belirlediğini vurgulayan Yerlikaya, 

şöyle devam etti: "Tüm ülke sathındaki Oda 

ve Borsalara da çok büyük işler düşüyor. 

2018 Aralık itibarıyla İstanbul'un iş gücü 

6 milyon 578 bin. Türkiye'nin yüzde 20.5'i. 

İstihdam edilen 5 milyon 291 bin. İşsiz sa-

yımız 1 milyon 287 bin, iş yeri sayımız 527 

bin. Bu Türkiye'nin yüzde 28'i. Hedefimiz 

900 bin. 1 milyon 287 binden 900 bin sö-

zünü Ticaret Odası Başkanımız söz verdi."

“Türkiye’yi biz oldukça 

hiç kimse sarsamayacak”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 

Şekib Avdagiç ise "Türkiye'nin geçmişi de 

biziz, bugünü de biziz, geleceği de biziz. 

Türkiye’yi biz oldukça hiç kimse sarsama-

yacak" dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük 

istihdam teşviklerinin, Cumhuriyet tarihinin 

en büyük iş alımıyla neticelenmesini diledi-

ğini vurgulayan Avdagiç, sözlerini şöyle sür-

dürdü: "Bunun gerçekleşmesi için birincisi; 

bu en kapsamlı istihdam teşviklerini, hedef 

kitlemiz olan iş dünyasına etkili bir şekil-

de anlatmalıyız. Birçok işletme, teşviklerin 

adeta 'gerçek olamayacak kadar' kapsamlı 

olduğunu düşünüyor. Bu noktada bize gö-

rev düşüyor. Dolayısıyla 'Kayıtsız, şartsız vaat 

edilen her teşvik devlet tarafından yerine 

getirilecektir' anlayışını yerleştirmeliyiz."

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, iş, aş ve daha 

da önemlisi ülke ekonomisine katma değer 

oluşturmak denince akla gelen sektörlerin 

başında sanayinin geldiğini belirterek, "Çün-

kü biliyoruz ki kaliteli, sürdürülebilir ve kalıcı 

istihdam buradadır. Biz sanayiciler de kaliteli 

istihdam sağlamanın, aş ve iş yaratmanın; 

güçlü ve sürdürülebilir bir ekonominin mi-

henk noktası olduğuna yürekten inanıyor, 

bunun için çalışıyoruz" dedi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Ta-

mer Kıran da "Bugün işlerimiz yeterince iyi 

olmayabilir ama üç, dört ay sonra ülkemiz 

yeniden hızlı bir büyüme trendine girdi-

ğinde bizlerin yeni çalışana ihtiyacı olacak. 

O günler için bugünden istihdamı sağlama-

lıyız. Yoksa yarın nitelikli çalışan bulmamız 

zor" yorumunu yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 

İsmail Gülle de üretimde nitelikli iş gücü 

konusunda yaşanan problemleri çözmeye 

büyük önem verdiklerini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman 

Kaan ise imkânı olan işletmelerin, hiçbir 

bahanenin arkasına sığınmadan istihdam 

sağladığını gördüklerini ifade etti.
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T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Tek-

noloji Üniversitesi’nde (TOBB ETÜ) Hukukta Kari-

yer Günleri 2019 etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 

katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaretin ve girişimciliğin artması 

noktasında da iyi işleyen bir hukuk sisteminin önemli 

olduğunu vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrencilerinin 

düzenlediği Hukukta Kariyer Günleri etkinliğinde Emile 

Zola’nın “Cumhuriyetin şerefi adalettir” sözünü hatırla-

tarak konuşmasına başladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, inancın temelinde de adalet duygusu olduğundan 

bahsetti. “Eğer hukuk sistemi iyi işliyorsa, toplumda 

güven duygusu artar” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

ekonominin iyi işlemesi için toplum kurumlarına ve hu-

kuka olan güvenin önemine vurgu yaptı. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Su ve ekmek gibi hukuk da toplumun 

temel ihtiyacıdır. Hukuk sisteminiz güçlü ise ekonominiz 

de güçlü olur, refah da artar. Hukuk sisteminiz iyi işliyorsa 

dünyaya hâkim olabilirsiniz” dedi.

“Bizde çok büyük bir girişimci ruh var”

Adaletin kutup yıldızı gibi durduğunu ve diğer her 

şeyin etrafında döndüğünü söyleyen TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Hukukçular içine kapanık, kendini toplumdan 

soyutlamış kesim olmamalı. Bizde çok büyük bir girişimci 

ruh var. Girişimciler bu toplumun zenginliği. Ticaret 

olmadan zenginlik olmaz. Toplumun zengin olması için 

girişimci sayısı fazla olmalı. Bunun için hukuk sistemi iyi 

işlemeli” diye konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu hukuk öğrencilerine tav-

siyelerde bulunurken, takım çalışmasına önem vermeleri-

ni ve dürüstlüğü her zaman ön planda tutmalarını istedi.

TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Su ve ekmek gibi hukuk da 
toplumun temel ihtiyacıdır. Hukuk sisteminiz güçlü ise ekonominiz de güçlü olur, refah 
da artar. Hukuk sisteminiz iyi işliyorsa dünyaya hâkim olabilirsiniz” diye konuştu.

“Hukuk sisteminiz güçlü ise 
ekonominiz de güçlü olur”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Girişimciler 

bu toplumun 

zenginliği. Ticaret 

olmadan zenginlik 

olmaz” dedi.

ANKARA
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Uluslararası 
İyilik Ödülleri 
sahiplerini buldu

A ralarında Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi’nin de (TOBB ETÜ) olduğu 

Türkiye'den dokuz üniversite, dünya ge-

nel sıralaması yapan 11 kurumdan en az 

birinin "dünyanın en iyi 500 üniversitesi" 

listesine girme başarısını gösterdi. ODTÜ 

Enformatik Enstitüsü URAP (University 

Ranking by Academic Performance) 

tarafından hazırlanan ve Türk üniversite-

lerinin 2018 dünya genel sıralamaların-

daki durumunu gösteren raporda, Türki-

ye'deki üniversitelerin başarısı belirlendi.

Buna göre, raporda, üniversite yöne-

ticilerine, akademisyenlere, öğrencilere 

ve yükseköğretimdeki gelişmeleri takip 

edenlere yönelik, 2018'de yayımlanan 

11 farklı dünya genel sıralamasında 173 

Türk üniversitesinin son durumuna yer 

verildi.

Türk üniversitelerinin 2018'de yer 

aldığı 11 kuruluş ise Webometrics, SCI-

Mago, US News and World Report, QS, 

THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU, 

NTU ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP 

Laboratuvarı şeklinde sıralandı. 

Rapora göre, 2018 yılı dünya genel 

sıralamalarından en az birinde ilk 500'e 

girebilen dokuz üniversite bulunuyor. 

Bu üniversitelerden ODTÜ dört, Boğaziçi 

üç, İstanbul üç, Koç üç, Sabancı üç, İTÜ 

iki, Hacettepe iki sıralamada, Bilkent iki, 

TOBB-ETÜ bir sıralamada ilk 500'e girdi.

Rapora göre, 11 dünya sıralamasın-

dan en az yedisinde 17 Türk üniversite-

si bulunuyor. Hacettepe, İstanbul, İTÜ, 

ODTÜ 11 dünya sıralamasının 11'inde 

de yer aldı. Gazi, Boğaziçi ve Bilkent 11 

dünya sıralamasından 10'unda yer alan 

üniversiteler oldu. Ankara Üniversitesi, 

11 dünya sıralamasından dokuzunda 

yer aldı. Erciyes, Dokuz Eylül ve Atatürk 

üniversiteleri sekiz sıralamada yer alırken, 

Ege, Yıldız Teknik, Marmara, Çukurova, 

Koç ve Sabancı üniversiteleri de yedi 

sıralamada yer buldu. 

TOBB ETÜ dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

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

lıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe 

Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafın-
dan düzenlenen "5. Uluslararası İyilik 
Ödülleri" programına katıldı. 

Tıp Bayramı 
TOBB ETÜ’de kutlandı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Ya-

vuz, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzen-

lenen TOBB ETÜ Tıp Balosu’na katıldı. 

Baloya, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. 

Dr. Berkten Berkalp ve TOBB ETÜ Hastanesi 

Tıbbi Direktörü Prof. Dr. A. Necati Çanakçı, 

öğretim üyeleri ve öğrenciler de iştirak etti.

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları, öğre-

tim üyeleri ve öğrencilerin 9 Mart 2019 Cu-

martesi günü Eymir Gölü’nde düzenlenen 

maraton koşusuna katılımı ile başladı ve 14 

Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Anıt-

kabir ziyareti ile sürdü. Gün içinde devam 

eden etkinlikler kapsamında Ankara’daki 

tıp fakülteleri ile Ankara Tabip Odası’nın 

Ufuk Üniversitesi’ndeki ortak kutlamasına 

katılım sağlandı. TOBB ETÜ’deki Tıp Bayramı 

Kutlama Töreni ise Tıp Fakültesi Dekan Ve-

kili Prof. Dr. Berkten Berkalp, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ediz Demirpen-

çe ve TOBB ETÜ Hastanesi Tıbbi Direktörü 

Prof. Dr. A. Necati Çanakçı, öğretim üyeleri 

ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

ANKARA
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TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 112 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 
Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı.  TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, son teknolojiyle 
hizmete açılan Kapıköy ile Van’ın tekrar eski ihtişamını kazanacağını söyledi.

“Kapıköy Gümrük Kapısı 
ile Van zenginleşecek”

V
an Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılışı Ticaret Ba-

kanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van 

Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran İslam Cumhuriyeti Hoy 

kenti Valisi Mohammed Abedi ve bölge işadamlarının 

katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde bir konuş-

ma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van’ı 

ve Türkiye’yi, İran’a ve Asya’ya daha güçlü bir şekilde 

bağlayacak, bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik 

getirecek, çok önemli bir adım attıklarını ifade ederken, 

“Ülkemiz ve iş dünyamız adına gururlu ve mutluyuz. 

Ekonominin temel kuralı şudur. Bir yerde ticaret varsa 

para vardır. Para varsa zenginlik vardır. Zenginlik varsa da 

huzur vardır. İşte biz, bu vizyonla hareket ettik, ticaretin 

rotasını yeniden bu coğrafyaya çevirmeyi hedefledik. 

Kapıköy Sınır Kapısı’yla  bu hedefimize bir adım daha 

yaklaştık. Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla 

dünyada bir ilki gerçekleştirdik” dedi.

Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle 

modernize etmeye başladıklarını ve bunu yaparken 

devlete tek kuruş maliyet yüklemediklerini anlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar 10 sınır kapısını en 

ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemi-

ze kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme 

süreleri yarı yarıya azaldı. Oda ve Borsa camiası olarak 

kapılara tam 1 milyar 390 milyon liralık yatırım yaptık. 

Yani devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu 

kapılardan elde edilen gelirden de devlete 605 milyon 

lira vergi ödedik” diye konuştu. 

“Bizim görevimiz ticaretin 

önündeki engelleri kaldırmak”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kapıköy Gümrük Kapısı 

için, 112 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgularken 

şunları söyledi: “18 bin m2’den, 70 bin m2’ye, yani dört 

katına çıkardık. En son teknoloji x-ray, kamera ve geçiş 

sistemleriyle donattık. Kapıköy ile Van’ın 50 yıllık hayali 

gerçekleşmiş olacak. Van tekrar eski ihtişamını geri kaza-

nacak,  zenginleşecek, ticaret ve turizm merkezi haline 

gelecek. Van Shopping Fest büyüyecek, Van’daki fuarlara 

katılım artacak. Burası Anadolu’nun Asya’ya açılan kapısı, 

Asya’nın da Anadolu’ya geçiş noktası olacak. Ayrıca, İranlı 

Kardeşlerimizle daha çok buluşmaya, konuşmaya, iş 

yapmaya başlayacağız.”

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ticaretin tüm dün-

yada zenginliğin temeli olduğuna işaret ederek “Bizim 

de görevimiz ticaretin önündeki engelleri kaldırmak. 

Gümrüklerde hızlı kolay ticaretin yapılmasını sağlamayı 

hedefliyoruz. Gümrüklerimiz ne kadar emniyetli ve hızlı 

olursa ticaretimiz ve büyümemiz o kadar hızlı olur. İran 

TOBB Başkanı 

M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu 

“Burası 

Anadolu’nun 

Asya’ya açılan 

kapısı, Asya’nın 

da Anadolu’ya 

geçiş noktası 

olacak” dedi.

 VAN
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ile olan kara hudut kapılarının modernizas-

yonuna çok önem verdik. En kısa sürede 

Gürbulak Sınır Kapımızın modernizasyo-

nuna da başlayacağız” dedi.

Kapıköy Gümrük Kapısı’nın aynı za-

manda Türkiye’yi Asya’ya bağlayan kapı 

olduğunu belirten Bakan Pekcan “Kapıköy 

Gümrük Kapısı Van’ın turizm ve ticareti-

nin gelişmesine özel katkı sunacaktır” dedi. 

Bakan Ruhsar Pekcan, İran Hoy Bölgesi Va-

lisi’nden karşı taraftaki yolun biran önce 

bitirilmesini istedi. Pekcan, “Tek durak siste-

mine geçmek için İran ile alt yapımız hazır. 

Araçlar bir tek noktada duracak ve iki taraf 

için de bilgiler paylaşabilir olacak. Ülkelerin 

refah düzeyinin artması bu kapıların aktif 

bir şekilde çalışmasına bağlı” diye konuştu. 

Bakan Pekcan gümrüklerde dijitalleşmeye 

önem verdiklerinin de altını çizerek, kağıtsız 

gümrük uygulamasına önem verdiklerini 

sözlerine ekledi. Gümrük ve Turizm İşlet-

meleri AŞ (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı 

Arif Parmaksız ise bugüne kadar 11 tesisi 

Bakanlığın hizmetine sunduklarını belir-

terek, yeni projeler üzerinde çalışmaya da 

devam ettiklerini söyledi. Parmaksız Kapı-

köy Gümrük Kapısı’nın ticareti artıracağını 

ve her iki ülkenin zenginleşmesine katkı 

sağlayacağını ifade etti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-

can Van Mobilya Fuarı’nın açılışını 

gerçekleştirdi. 

Van’da bir dizi programa katılan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıköy Gümrük 

Kapısı’nın açılışını gerçekleştirdikten 

sonra beraberindeki Van Valisi ve Bü-

yükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet 

Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri 

Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, 

İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kay-

han Türkmenoğlu, Ajans Asya Fuarcılık 

Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 

kurum amirleri, Oda başkanları ile birlik-

te Van Mobilya Fuarı’nın açılışına katıldı. 

Van Mobilya Fuarı açıldı

Van Valisi Emin 
Bilmez'e ziyaret

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

caret Bakanı Ruhsar Pekcan, Van Valisi ve 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Meh-
met Emin Bilmez’i makamında ziyaret 
etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İstihdam Seferberliği’ni, 81 il ve 160 ilçedeki 365 Oda ve 
Borsanın üstlendiğini belirterek, “Kampanyayı tüm ülke çapında tanıtıyor, en geniş katılımın 
sağlanması için çalışıyoruz. Tüm işletmelerimize ‘kampanyaya katılın’ çağrısında bulunduk" dedi.

“Kampanyaya en geniş katılımın 
sağlanması için çalışıyoruz”

İ
stihdam Seferberliği Aydın İş Dünyası Buluşması, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-

çuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in 

katılımıyla Aydın Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuş-

mada Aydın’ın, adaletsizliğe ve zulme uğrayanları cesurca 

savunan, milletin izzetini, namusunu koruyan Efelerin ve 

Zeybeklerin şehri olduğunu söyledi. 

Evliya Çelebi’nin ‘Ovalarından Bal, Dağlarından Yağ 

Akar’ sözünü hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ay-

dın’ı gayet güzel tasvirlemiş. Gerçekten de Aydın, bir 

tarım ve turizm merkezi. İncir, kestane, zeytin, pamuk ve 

çilek üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda. Odamız, dünyanın 

en lezzetli inciri olan Aydın incirine, Borsamız da Aydın 

Kestanesi’ne coğrafi işaret aldı. Bunda sadece Türkiye ile 

de sınırlı kalmadınız. Aydın Ticaret Odamız Aydın incirini 

Avrupa’da da tescilledi. Ülkemizde buna sahip, şu an sade-

ce üç ürün var. Gaziantep’in baklavası, Malatya’nın kayısısı 

ve Aydın’ın inciri” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Aydın’daki tüm Oda 

ve Borsaların verdikleri hizmet kapsamında beş yıldızlı 

olduğunu, Paris, Londra, Berlin odaları ile aynı kalitede 

üyelerine hizmet verdiğini anlattı. 

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasından yeni bir istihdam 

seferberliği çağrısı üzerine, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile 

birlikte günlerce, gecelerce beraber çalıştıklarını belirten 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yeni, kapsamlı ve cesur bir 

teşvik paketi hazırladı. Yeni istihdam yapacaklar için, daha 

önce olmayan ücret desteği ve sonrasında vergi, artı 

prim indirimi geldi. Yeni işe alacağınız kişinin üç ay maaşı 

devletten. Ondan sonra dokuz ay boyunca da prim dev-

letten. Ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayanlar için, 

istihdamı muhafaza ettiren, kısa çalışma ödeneği sağlandı. 

Tüm bunların mimarı, Aile-Çalışma Bakanımız Sayın Zehra 

Zümrüt Selçuk. Başta kendisi olmak üzere, Bakanlığımızda 

emeği geçen herkese, istihdamı ödüllendiren, bu tarihi 

desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve hükümeti-

mize teşekkür ediyorum” dedi.

İş dünyasına çağrı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 25 Şubat’ta başlattıkları 

İstihdam Seferberliği’ni, 81 il ve 160 ilçedeki, 365 Oda ve 

Borsanın üstlenerek, canla başla çalıştıklarını söyledi. 

Her ildeki Oda ve Borsa bünyesinde, destek ve teşvik 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Aydın’daki 

tüm Oda ve 

Borsaların 

verdikleri hizmet 

kapsamında beş 

yıldızlı olduğunu 

belirtti.

AYDIN
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tanıtım merkezleri kurdukları bilgisini akta-

ran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Böylece bu 

kampanyayı tüm ülke çapında tanıtıyor, en 

geniş katılımın sağlanması için çalışıyoruz. 

Tüm işletmelerimize, kampanyaya katılın 

çağrısında bulunduk, bulunuyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Aile, Çalış-

ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yerel 

teşkilatları, valiler, kaymakamlar, Muhasebe-

ciler ve Mali Müşavirlerle ortak toplantılar 

düzenlediklerini, illerdeki en büyük ve en 

çok istihdam sağlayan firmalar ile bire bir 

görüşüldüğünü anlattı.

Yerel basında ve sosyal medyada da 

İstihdam Seferberliği’ni anlattıklarını vur-

gulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ayrıca 

ulusal düzeyde yayınlanmak üzere bir rek-

lam filmi hazırladıklarını ve RTÜK’ün bunun 

tüm televizyon kanallarında yayınlanmasını 

sağlayacağını söyledi.

Aydın ve çevre illerdeki iş dünyasına ve 

işverenlere çağrıda bulunan TOBB Başkanı 

şunları kaydetti: “En az bir işsiz vatandaşı-

mızı işe alarak, iki tarafta da kazançlı olun, 

işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine 

katkınız olsun. Türkiye’nin geleceğine ya-

tırım yaparak, kazanan siz olun. Bu toprak-

larda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. 

Kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu 

bir geleceğe merhaba demek için, Burada 

iş var, Burada aş var, Burada gelecek var 

diyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk da Türkiye ekonomi-

sinin çok büyük bir ivme kaydettiği, son üç 

yılın büyüme rakamlarında bunu gördük-

lerini ifade etti. 

Dünya Bankası’nın her yıl yayınladığı 

iş yapma kolaylığı endeksinden bahseden 

Bakan Selçuk, Türkiye'nin son üç yılda bu 

alanda önemli mesafe aldığını vurguladı.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Türki-

ye'de iş yapmak her geçen gün daha ko-

laylaşıyor. Özellikle kredi alma, vergilerin 

ödenmesi ve sınır dışı ticaret gibi alanlar-

daki iyileştirmelerimiz neticesinde Türkiye, 

iş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43. 

sıraya kadar yükseldi. Geldiğimiz yer son 15 

senenin rekorudur. İş yapmayı kolaylaştır-

manın bir sonucu olarak 2002 yılında 720 

bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayısı 1.9 

milyona, aktif sigortalı sayısı 12 milyondan 

22.3 milyona ulaştı. Aynı dönemde aktif 

iş gücü programlarından yararlananların 

sayısı ise 3 milyonu aştı."

N azilli Ticaret Odası’nın yeni binası, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı 
törenle hizmete açıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılışta 
yaptığı konuşmada, İstihdam Seferber-
liği kapsamında verilen teşvikler ve 
destekler hakkında bilgi verdi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu Nazilli iş dün-
yasına kampanyadan faydalanmala-
rı çağrısında bulundu. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Dost kara gün içindir. 
Devletimizi yanımızda görüyoruz. 
Bunlar tarihi destekler. Allah kendile-
rinden razı olsun. Bize de düşen bu 
yolda kendilerine hizmet etmek. Son 
25 yılda neler gördük. Bütün sıkıntıları 
aştık. Bu tekerlek bu tümsekte kalma-
yacak. Tümseği aştığımız da tekerlek 
de hızlı gidecek. Bizim kendimizden 
başka dostumuz yok. Allah birliğimizi 
ve beraberliğimizi bozmasın" değer-
lendirmesinde bulundu. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara 
faydalı olandır” diyen TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, bir kişiye iş ve aş kazandır-
manın önemine değinerek, birer kişiyi 
daha iş sahibi yapmalarını istedi. 

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan ile Ticaret Odala-
rı Konseyi ve Ticaret Borsası Başkanı 
Nurettin Kırlıoğlu ile de Tarım Kurulu’n-

da birlikte çalıştıklarını anlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaret ve tarı-
ma yönelik politikaları, onlarla birlikte 
belirlediklerini söyledi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, yeni hizmet binasının bir 
vizyon işi olduğunu belirterek, Nazil-
li’ye böyle bir eser kazandırdıkları için 
Nuri Arslan’a, Yönetim Kurulu ve Meclis 
üyelerine teşekkür etti. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk da "Önümüze  50 yıllık hedefler 
koyuyoruz" diye konuştu.

Nazilli Ticaret Odası’nın 
yeni Hizmet Binası açıldı

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

Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve Meclis 
üyeleri ile bir araya geldi.

Nazilli TB’ye ziyaret 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk savunma sanayinin 
üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme alanlarında, şimdiye kadar yaptıklarından çok daha 
fazlasını başaracak potansiyeli var. Biz de Kayseri olarak bu süreç içinde yer almak, ülkemiz 
savunma sanayine daha fazla katkı vermek istiyoruz” diye konuştu.

“Türk savunma sanayinin
üretimde potansiyeli var”

S
avunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sana-

yisi’nin Gelecekteki Yeri” konulu toplantı Milli Sa-

vunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Şeh-

mus Günaydın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile 

sektör temsilcilerinin katılımıyla Kayseri Ticaret Odası 

Konferans Salonu’nda yapıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 

konuşmada toplantının Kayseri için büyük önem taşıdı-

ğına vurgu yaptı. Kayseri’nin, 100 sene öncesinde, sana-

yisi olmayan bir şehir olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “1926 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası ve 

Bünyan Halı İpliği Fabrikası, 1935 yılında Sümerbank 

Bez Fabrikası’nın faaliyete geçmesiyle, sanayileşmede 

ilk adımları attı. Yine Kayseri’de kurulan Tank Tamir-Ba-

kım, bu alanda bir merkeze dönüştü ve adeta bir tank 

hastanesi oldu. Buradan yetişen ustalar ve girişimciler 

sayesinde Kayseri, müthiş bir atılım başlattı” dedi.

Savunma sanayinin büyük başarısı

 Bundan sonra Tayyare fabrikasıyla başlatılan sa-

nayileşme hikâyesini savunma sanayiyle, daha ileriye 

taşımak istediklerini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, bu alanda Türkiye’nin, kamu ve özel sektör ortak 

çalışması sayesinde, önemli başarılar elde ettiğinden 

söz etti. 

Kamunun desteği olmadan özel sektörün; özel 

sektörün azmi ve çalışkanlığı olmadan da, kamunun, tek 

başına, tüm bu başarıları gerçekleştiremeyeceğinden 

bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 

“Elbette bunlarla yetinmeyeceğiz. Türk savunma sana-

yinin; üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme alanlarında, 

şimdiye kadar yaptıklarından çok daha fazlasını başara-

cak potansiyeli var. Biz de Kayseri olarak, bu süreç içinde 

yer almak, ülkemiz savunma sanayine daha fazla katkı 

vermek istiyoruz.”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Kayseri sadece 

ticarette değil 

sanayi, turizm 

ve eğitimde 

de marka şehir 

haline geldi” 

dedi.

KAYSERİ
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

( TOBB) tarafından kurulan TOBB 

MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelen-

dirme Merkezleri, “Taşınmaz Ticareti Hak-

kında Yönetmelik” ile mesleki yeterlilik 

belgesi zorunluluğu getirilen “Sorumlu 

Emlak Danışmanı Seviye 5” ve “Emlak 

Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik sı-

nav ve belgelendirme hizmetine başladı.

Mart 2019 itibariyle, Ankara Ticaret 

Odası, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Kuşadası 

Ticaret Odası, Polatlı Ticaret Odası ve 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 

300’den fazla adaya mesleki yeterlilik 

sınavı uygulandı.

Yazılı ve uygulamalı sınavdan başarılı 

olan emlakçılar, “MYK Mesleki Yeterlilik 

Belgesi” almaya hak kazanacak.

Belgesi 
olmayanlar 
emlakçılık 
yapamayacak

Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve 

Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semine-

ri’nde, Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Konuşmasının başında Yeni Zelanda’da 

bir camide ibadet eden Müslümanlara ya-

pılan çirkin saldırıyı kınayan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 

yıldönümüne ilişkin görüşlerini de aktardı ve 

“Bayrağın dalgalanması ezanın susmaması 

için canlarını feda edenlere Allah’tan rahmet 

diliyor ve şükranlarımızı iletiyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Meclis üye-

lerini bilgilendirme seminerini geçmişte 

de yaptıklarını ancak, üyelerin yarısından 

fazlasının değişmesiyle beraber yeniden 

yapılma ihtiyacını gördüklerini dile getirdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomideki sı-

kıntıların ardından 365 Oda ve Borsa başkanı 

ile bir araya geldiklerini ve bölgelerin ihtiyaç 

ve beklentilerini not alarak hükümete bunu 

aktardıklarını anlattı. 

Oda ve Borsalardan gelen talepler kar-

şısında yapılan icraatlar konusunda Mec-

lis üyelerini bilgilendiren TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneği, SGK 

prim borçlarının vadelendirilmesi, işverene 

asgari ücret desteği, tasfiye ve devir söz-

leşmeleri, teknik iflas sorunu, ticari alacak 

sigortası, lisanslı depoculuk alanındaki des-

tekler, mera fonunun kaldırılması, iç piyasa 

için KDV ve ÖTV indirimleri, döviz sözleş-

meleriyle ilgili sorunlar, ihracat kapamaları, 

ticari araçların kiralanması, KOBİ ve tarımsal 

kredilerin yeniden yapılandırılması, mesleki 

eğitimde dönüşüm hamlesi, KDV iadeleri, 

istihdam seferberliği ile sağlanan imkanlar, 

konut kredisi faizlerinin düşürülmesi ve 

KOBİ Değer Kredisi konularının çözüme 

kavuşturulduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca, istih-

dam, finansman, vergi, mevzuat ve destekler 

konularında da takip edilen çalışmalar hak-

kında bilgiler verdi.

Emlakçılık ve gayrimenkul sektörünün 

kurallarını yeniden belirleyen “Taşınmaz 

Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında 

5 Aralık 2019 tarihinden itibaren mesleki 

yeterlilik belgesi olmayan kişiler, pazarlama 

ve satış faaliyeti yapamayacak.

Ayrıca Ticaret İl Müdürlüklerinden yetki 

belgesi almayanlar, ruhsat alamayacak ve 

gayrimenkul sektöründe faaliyet göstere-

meyecek. Bu kapsamda, 5 Aralık 2019 ta-

rihine kadar bu sektörde faaliyet gösteren 

tüm işletmelerin yetki belgesi alması ve 

emlakçılık yapan kişilerin mesleki yeterlilik 

belgesi alması gerekiyor.

“Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” ve 

“Emlak Danışmanı Seviye 4” mesleki yeter-

lilik sınavlarına başvuru internet üzerinden 

(https://meybem.voc-tester.com/basvuru) 

yapılabileceği gibi, Oda ve Borsalar üzerin-

den şahsen de yapılabiliyor.
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Samsun iş dünyasına ve işverenlere çağrıda bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu 
tarihi desteklerden faydalanın, istihdam kampanyasına katılın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe 
alarak, işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun” diye konuştu.

“En az bir işsiz vatandaşımızı 
işe alarak, işinizi geliştirin”

İ
stihdam Seferberliği 2019 Samsun İş Dünyası Buluş-

ması, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 

Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Samsun Valisi 

Osman Kaymak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı 

konuşmada, Samsun’un ticaretin, sanayinin ve tarımın 

merkezi olduğunu belirterek, “Sadece ekonomisiyle de-

ğil tarihiyle de farklı bir yere sahip. Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ün Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mü-

cadelesinin mihenk taşları, 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. 

yılındayız” dedi. Samsun’un istiklal harbini müjdeleyen 

şehir olduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

şöyle devam etti: “Dünya Savaşı'nın yıkımı sonrasında gırt-

lağına kadar borçlu, yokluk ve yoksulluk içinde, orduları 

dağıtılmış, toprakları işgal edilmiş, basiretsiz bir yönetimin 

elinde perişan düşmüş bir ülke, destansı bir bağımsızlık 

mücadelesini tam yüzyıl önce burada başlatmıştı. 

Bugün bu topraklarda başımız dik yaşıyorsak, Sam-

sun’da yanan meşale ve temsil ettiği istiklal ruhu sa-

yesindedir. Eğer Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş 

Savaşı kazanılmasaydı, ne İstanbul, ne Anadolu elimizde 

kalmayacaktı. Bu toprakların hâlâ vatan kalmasını onlara 

borçluyuz. Allah, ecdadımızın bize mirası, bu toprak-

ları, bu vatanı korumamızı nasip etsin, onlara layık bir 

millet olmamız için bize güç, kuvvet versin.”  Toplantıya 

Samsun’un yanı sıra, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya’dan 

Oda-Borsa ve iş insanlarının da katıldığını belirten TOBB 

Başkanı, “Bu toplantıyı hep birlikte organize ederek, üye-

lerimizin en iyi şekilde bilgilenmesini sağlayan, Samsun 

Ticaret ve Sanayi Odamı ve Ticaret Borsamı tebrik ediyo-

rum. Sizdeki bu birlik ve beraberlikle ayrıca iftihar etme-

lisiniz. Salih Zeki Başkanımız, TOBB yönetiminde mesai 

arkadaşım, TOBB’un bugün ulaştığı seviyede, hizmetlerin-

de büyük emeği, katkısı var. Keza Borsa Başkanım Sinan 

Çakır TOBB’un strateji geliştirme yüksek kurulu üyesi. 

TOBB stratejilerini, politikalarını birlikte belirliyoruz. Böyle 

iki gayretli, azimli, vizyoner başkanı seçerek, Samsun’a ve 

Türkiye’ye hizmet etmesini sağlayan Samsun’a yürekten 

teşekkür ediyorum” dedi.

“Vergi ve SGK Devletten”

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam 

seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri 

yavaşlayanlar için de mevcut istihdamı korusunlar diye 

üç ay boyunca vergisini ve SGK’sını devletin karşılayaca-

ğını söyledi. İstihdam teşvikleri ve desteleri ile ilgili detay 

bilgilere, Oda-Borsalar ile Bakanlığın il teşkilatlarından 

TOBB Başkanı 

M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu 

“TOBB, Odalar ve 

Borsalar olarak 

81 il ve 160 

ilçede İstihdam 

Seferberliği’ne 

sahip çıktık” 

dedi.

SAMSUN
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ulaşılabileceğini belirten TOBB Başkanı, 

“Tüm bunların mimarı, Çalışma Bakanımız 

Sayın Zehra Zümrüt Selçuk. Başta kendisi 

olmak üzere, emeği geçen herkese, istih-

damı ödüllendiren, bu tarihi destekler için 

teşekkür ediyorum. Biz de TOBB, Odalar ve 

Borsalar olarak, 81 il ve 160 ilçede bu sefer-

berliğine sahip çıktık. Tüm işletmelerimize, 

kampanyaya katılın çağrısında bulunduk, 

bulunmaya devam ediyoruz. Her ilde, Oda 

ve Borsa bünyesinde, destek ve teşvik ta-

nıtım merkezleri kurduk. Takip ediyorum, 

365 Oda ve Borsam canla başla çalışıyor. 

Böylece bu kampanyayı tüm ülke çapında 

tanıtıyor ve en geniş katılımın sağlanması 

için çalışıyoruz” dedi.

Samsun’daki Oda ve Borsaların da bu 

işe kenetlendiğine dikkat çeken TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Müthiş 

bir şekilde çalışıyor, her yere ulaşıyor, ta-

nıtım yapıyor, katılım sağlıyorlar. Çalışma 

Bakanlığımızın yerel teşkilatı da her ilde 

yanımızda ve bizimle birlikte çalışıyor. Yine 

valilerimiz de sağolsun onların liderliğin-

de, kaymakamlarla, muhasebecilerle, mali 

müşavirlerle ortak toplantılar düzenliyoruz.” 

Samsun iş dünyasına ve işverenlere 

çağrıda bulunan TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “Bu tarihi desteklerden faydalanın, 

istihdam kampanyasına katılın. Evet, hede-

fimiz çok büyük. Ama biliyorsunuz, insan, 

ancak çalıştığını elde eder. Bize düşen de 

bu. Gayret bizden, takdir ve tevfik Allah'tan. 

Zaten, ilk gelen sinyaller gayet olumlu. İstih-

damda, pozitif ivmeyi başlattık. Devamı da 

gelecek inşallah. En az bir işsiz vatandaşı-

mızı işe alarak, işinizi geliştirin. Ekonominin 

büyümesine katkınız olsun. Türkiye’nin ge-

leceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. 

Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kay-

betmedik. Kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve 

umut dolu bir geleceğe merhaba demek 

için, burada iş var, burada aş var, burada 

gelecek var diyoruz” dedi.

“Elimizi taşın altına koyma 

ve sorumluluk alma vakti”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk da konuşmasında 

ekonomideki başarının en büyük göster-

gelerinden birinin ihracat rakamı olduğunu 

dile getirerek, 2002'de 36 milyar dolar olan 

ihracatın, bugün 170 milyar dolara yüksel-

diğini söyledi. 

İstihdam Seferberliği kapsamında işve-

renlere Mayıs sonuna kadar sağlayacakları 

her ilave istihdam için üç ay boyunca prim 

ve vergilerin yanında ücret desteği de vere-

ceklerini anımsatan Bakan Selçuk, teşvik ve 

desteklerle ilgili şu bilgileri verdi: 

"Eğer şartları sağlanırsa izleyen dokuz 

ayda da prim ve vergileri ödemeye devam 

edeceğiz. Bu yeni teşvik ile devletimiz va-

tandaşlarımızın iş bulabilme imkanını artır-

mak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak 

bugüne kadar görülmemiş bir istihdam 

teşviki sunuyor. Şimdi işverenlerimizle bera-

ber elimizi taşın altına koyma ve sorumluluk 

alma vakti. Dolayısıyla devletin tüm im-

kanlarını seferber ederek oluşturduğumuz 

teşvik paketleri karşısında, işverenlerimizin 

de istihdamı en üst düzeyde artırarak yerli 

alımlardan bahsettik. Yeni teşvikin yanı sıra 

mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan 

her bir sigortalının, asgari ücret düzeyin-

de tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca 

karşılıyoruz." 

Samsun’a sürdürülebilir bir alt yapının 

kazandırılması gerektiğini vurgulayan Sam-

sun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise “Samsun 

sanayisinin önünü açalım. Bu şehre doğru bir 

sanayi alt yapısını kazandıralım. İstihdamda, 

Türkiye’de ilk sıralarda yer alacağımızın te-

minatını ben buradan veriyorum. İstihdam 

Seferberliği’nin özelde Samsun, genelde tüm 

Türkiye için başarılı sonuçlar elde edeceğine 

gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşün-

celerle sizleri şahsım ve yönetim kurulum adı-

na saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı 

ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı 

Salih Zeki Murzioğlu, Yönetim Kurulu 

ve Meclis üyeleri ile sohbet etti.

Ziyarette, Samsun TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 

Hisarcıklıoğlu’nu yürüttükleri çalışmalar 

hakkında bilgilendirdi. TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Samsun’daki 

beraberliğin çok önemli olduğunu kay-

dederek, bu beraberlikle iftihar ettiğini 

söyledi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve me-

sai arkadaşlarını kentte birlikteliği tesis 

etme çabalarından dolayı tebrik eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Samsun 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih 

Zeki Murzioğlu aynı zamanda TOBB 

yönetiminde benim mesai arkadaşım. 

TOBB’un bugün ulaştığı seviyede ken-

disinin çok büyük katkısı var. Murzioğlu 

sadece Samsun’da değil, Türkiye’de de 

hizmet ediyor. Başkanımıza sahip çık-

malıyız” ifadelerini kullandı.

 “Samsun’daki beraberlik  
önemli, iftihar ediyoruz”


