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Ülkeye faydalı olmanın çok zengin olmaktan geçtiğini ifade eden Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz istiyoruz ki sizler de zengin olun. 
Yanınızda daha fazla insan çalıştırın. İçeride kalırsanız küçük kalırsınız. Büyük tüccar 
olmak için mutlaka dışarı ile ticaret yapın” tavsiyesinde bulundu.

“Büyük tüccar olmak için 
dışarı ile ticaret yapın”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 21. Türkçe Konu-

şan Girişimciler Programı kapsamında farklı 

ülkelerden gelen yaklaşık 50 katılımcı ile düzenlenen 

toplantıya katıldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler’de ev 

sahipliği yaptığı girişimcilere, “Hem birbirinizle hem de 

Türkiye ile iş yapabilmek için bu müthiş bir fırsat. Her 

şeyin kazası olur, ama fırsatların olmaz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu geleneksel etkinliğin 

21’incisinde yaptığı konuşmada Türk iş dünyasının Türki-

ye’nin kalkınmasında büyük rol oynadığına işaret ederek, 

ticaretin gelişmedeki etkisini vurguladı. 1980’den sonra 

Rahmetli Başbakan Turgut Özal’ın özel sektörün önünü 

açarak, girişimci ruhun keşfedilmesine aracı olduğunu 

anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “O gün hepimiz eleş-

tirmiştik ama o bizlere rekabet etmeyi ve dünyaya mal 

satmayı öğretti. 1985 yılında bir yılda yaptığımız ihracatı 

1 günde yapar hale geldik. 3 milyar dolar ihracatımız 

vardı. Dünyaya sadece beş ürün satabiliyorduk. Bugün 

170 milyar dolar ihracata ulaştık ki yüzde 90’ı sanayi ürü-

nü. İhracatımızın yüzde 60’ı AB ülkelerine. Yılda sadece 

300 bin turist gelirken bugün 40 milyon turiste ulaştık. 

Bunların hepsi girişimci ruh ile gerçekleşti” diye konuştu.

“Ülkeye faydalı olmak çok 

zengin olmaktan geçiyor”

 Ülkeye faydalı olmanın çok zengin olmaktan geçtiği-

ni ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz istiyoruz ki 

sizler de zengin olun. Yanınızda daha fazla insan çalıştırın. 

İçeride kalırsanız küçük kalırsınız. Büyük tüccar olmak için 

mutlaka dışarı ile ticaret yapın” tavsiyesinde bulundu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu gelen konuk girişimcilere 

“Artık siz de bu büyük ailenin mensubusunuz” derken, 

birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

28 Nisan-11 Mayıs 2019 tarihlerini kapsayan TOBB 

21. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Ankara, Adana, 

Mersin ve İstanbul’da düzenlenecek etkinlikleri kapsıyor. 

Program komşu ülkeler, Orta Asya ve Balkanlar’da yaşa-

yan ve Türkçe konuşan girişimciler ile Türkiye’nin bağla-

rını güçlendirmeyi hedefliyor ve 2005 yılından bu yana 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Dışişleri Bakanlığı’nın 

işbirliğinde, düzenleniyor. Bugüne kadar bu programlara 

komşu ve akraba topluluklardan 800 iş insanı iştirak etti.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Her şeyin 

kazası olur, ama 

fırsatların olmaz” 

dedi.

ANKARA



G ümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) 
AŞ Genel Kurulu, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla An-
kara’da gerçekleştirildi. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul’da 
yaptığı konuşmada GTİ’nin gerçek-
leştirdiği başarılı çalışmalarda emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Türkiye’nin dış ticaretinin yarısının 
kara gümrük kapılarından yapıldığını 
ama yıllarca gümrük kapılarına yatırım 
yapılmadığı için, kötü koşullardan dolayı 
bir sürü problem çıktığını ve ek maliyet-
lere neden olduğunu söyleyen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, üyelerinin çektiği 
bu sıkıntıları çözebilmek için 2005 yılında 
ilk adımı attıklarını ifade etti. 

GTİ AŞ.’nin kamu-özel sektör iş-
birliğinin en başarılı örneği haline 
geldiğini belirten TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, dünyada örnek proje haline 
geldiğini, Birleşmiş Milletler’in de bu 
projeyi bütün dünyaya gösterdiğini, 
‘Gümrüklerinizi güvenli ve hızlı hale 
getireceksiniz Türkiye gibi yapın, TOBB 
gibi yapın’ dediklerini aktardı.

GTİ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
Parmaksız da konuşmasında şirketin 
2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

GTİ AŞ, kamu ve özel sektör 
işbirliğinin en başarılı örneği

YOİKK, yeni dönem 
çalışmalarını belirledi

TOBB Genel İdare Kurulu 
Ankara’da toplandı

C umhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-

tay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi'nde yapılan, Yatırım Ortamını İyi-

leştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) 

toplantısına Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ni (TOBB) temsilen Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Tamer Kıran katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
toplantı kapsamında önümüzdeki dö-
nemde gerçekleştirilecek faaliyetleri ka-
rarlaştıracaklarını, bugüne kadar Kurul 
bünyesinde yapılmış çalışmaları daha 
ileriye taşımanın yollarını ve yöntemini 
belirleyeceklerini aktardı. 

Açılış konuşmasının ardından bası-
na kapalı devam eden toplantıya, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer 
Kıran’ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulha-
mit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cum-
hurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 
Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı Arda Ermut da katıldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Genel İdare Kurulu’nun toplantısı, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlı-
ğında TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı.

Toplantıya TOBB Genel İdare Kurulu 
üyeleri; İstanbul Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Mersin Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Kızıltan, Denizli Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Er-
doğan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 
Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanı Celal 
Koloğlu, Ankara Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mustafa Şadan Eren, Erzurum 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Lütfü Yücelik, Nevşehir Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Arif Parmaksız, Konya Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş 
Kütükcü, Adana Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Gaziantep 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tir-
yakioğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, Sakarya Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Akgün Altuğ, Polatlı Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, Siirt 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Nihat Özdemir, TOBB Başkan Danışmanı 
Kudbettin Arzu, TOBB ETÜ İkiz Kuleler 
Tek. Merk. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdoğan Özegen ile Tüyap Anadolu Fuar. 
A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz katıldı. 
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Türkiye’nin sanayi devrimini ıskaladığını ve bunun sıkıntısını yıllardır çektiklerini belirten Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şimdi sizlerin önünde yeni bir fırsat var. 
Sizlerle bu internet devrimini yakalamamız lazım” diye konuştu. 

“Sizlerle internet devrimini 
yakalamamız gerekiyor”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 

Teknoloji Buluşmaları Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Balıkesir’de gerçekleştirildi. 

Burada bir konuşma yapan ve Türkiye Teknoloji Bu-

luşmaları Toplantısı’nı ikinci defa Balıkesir’de yaptıklarını 

anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çünkü Balıke-

sir’in potansiyelini biliyor ve görüyoruz. Bir defa müthiş 

bir coğrafyaya sahip. Verimli araziniz de var, deniziniz ve 

ormanınız da var. Tarım, sanayi, turizm hepsi mevcut. 

Havaalanı, liman, demiryolu, otoyol burada. Tüm bunların 

hakkını veren, çalışkan insanlara sahip. Dolayısıyla Balıkesir 

hakikaten çok farklı bir yerde. İşte tüm bu sebeplerden 

dolayı yeniden Balıkesir’e geldik” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dijital teknolojinin, Tür-

kiye gibi sanayi devrimini kaçırmış ülkelere yeni imkânlar 

sunduğunu söyledi. 

Eskiden dünyanın en büyük şirketlerinin, finans, 

enerji, demir-çelik veya otomotiv gibi sektörlerden 

çıktığını ve 50-60 yıllık mazilerinin olduğunu belirten 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugün en büyük şirketlerin 

tamamına yakını, teknoloji alanında. Mazileri en fazla 

5-10 senelik genç firmalar, eskilerin yerini alıyor. Eskiden 

milyar dolarlık şirket çıkarmak, birkaç ülkenin tekelin-

deydi. İnternet ve dijital dünya, bunu da değiştirdi. Bakın 

dünyada şu ana kadar, küresel çapta 326 adet unicorn, 

yani değeri 1 milyar dolara ulaşan, start-up firmaları var. 

Bunların içinde Nijeryalı var, Kolombiyalı var, Estonyalı 

var, Portekizlisi var, Arjantilisi var” dedi. 

“İnterneti, dedikodu ve laf 

yetiştirmek için kullanıyoruz”

Türkiye’nin hiç unicorn çıkaramadığına dikkat çeken 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Zira işin ununda değil, ünün-

deyiz. İnterneti, dedikodu, hakaret ve laf yetiştirmek için 

kullanıyoruz. Ama dijital dönüşüm kaçınılmaz. Hayatımıza 

iyi mi, kötü mü gelecek, henüz bunu bilmiyoruz. Ama 

geleceği kesin” şeklinde konuştu.

Eskiden tarihi ipek yolu ve baharat yolunun olduğunu 

anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu yolları kullanarak 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“e-ticaret 

sayesinde, artık 

öyle tuğla ve 

çimentoyla 

yapılmış 

mağazalara ihtiyaç 

daha az” dedi.

BALIKESİR



ticaret yapanların zenginleştiğini, bu devrin 

ise ticaret yolunun internet olduğunu, her 

evin, her işyerinin içinden geçtiğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Balıkesir’in 

bir ilçesinde üretilen ürünün, Avustralya’nın 

en ücra köşesine bir tuşla satılabildiğini, 

5 milyar insan, 25 trilyon dolarlık pazarın 

ekranın ucunda olduğunu anlattı.

Türkiye’nin sanayi devrimini ıskaladığını 

ve bunun sıkıntısını yıllardır çektiklerini 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şun-

ları kaydetti: “Şimdi sizlerin önünde yeni 

bir fırsat var. Sizlerle bu internet devrimini 

yakalamamız lazım. Çarpıcı bir de örnek 

vereyim. Amerika’nın ünlü perakendeci Se-

ars iflas noktasına gelmiş. Gençler bilmez, 

ama eskiden özellikle yurt dışında, telefon 

rehberleri gibi kalın, mal katalogları olurdu. 

Posta sistemi vasıtasıyla siparişi verir ve 

yine aynı sistemle malınızı teslim alırdınız. 

20. yüzyılın inovasyonu bu katalogdan 

satışlardı. 2007 yılında Sears’ın mağaza 

sayısı 4 bine, çalışan sayısı 360 bine ulaştı. O 

sırada yeni ortaya çıkmış Amazon’unsa, an-

cak birkaç bin çalışanı vardı. Şu an Sears’ın 

çalışan sayısı 90 bine geriledi. Amazon’un 

çalışan sayısı 570 bine ulaştı. 

Demek ki bilgisayarlar veya robotlar 

gelecek, tüm işleri alacak şeklinde, ahir 

zaman hurafelerini bir tarafa bırakmak la-

zım. Bakın daha 10 yıl önce, sosyal medya 

diye bir olay yoktu. Şimdi binlerce sosyal 

medya uzmanı var. 

Öte yandan e-ticaret sayesinde, artık 

öyle tuğla ve çimentoyla yapılmış mağazala-

ra ihtiyaç daha az. Ama tuğla ve çimentodan 

yapılmış, geniş lojistik merkezleri zinciri kur-

maya, tüm bunları organize edecek yapay 

zeka uzmanlarına, siber güvenlik ekibine 

ihtiyaç var. İşte, gelişme böyle oluyor.”

“Dünden kalanı, düne bırakmak 

ve ileriye bakmak gerekiyor”

“Dünden kalanı, düne bırakmak ve 

ileriye bakmak gerekiyor” diyen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, firmalara, burada-

ki tehditleri ve fırsatları doğru aktarmak 

gerektiğini söyledi.

Kazananların, sadece internet üzerin-

den satış yaparak kazanmadığını, teknoloji-

yi her alanda kullandıkları için kazandıkları-

nı vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Tedarikte kullanıyor, satışta kullanıyor, üre-

timde kullanıyor, ürün takibinde kullanıyor. 

İşini yaparken teknolojiyi kullanan şirket 

rakiplerine göre farklılaşıyor, öne çıkıyor” 

dedi. 

TOBB Başkanı  Hisarcıklıoğlu bu nedenle 

Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını ve 

TOBB ETÜ’de Yapay Zeka Mühendisliği bö-

lümünü kurduklarını söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada, 

gençleri, dijital dünyaya hazırlayacaklarını 

anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel 

bir teknoloji şirketiyle birlikte İstanbul’da 

yeni bir girişimcilik merkezi kuracaklarını ve 

bu merkezde de Türk girişimcilerini dünya-

ya açacaklarını söyledi. 

31 ilde 69 'Teknoloji 

Buluşması' gerçekleştirildi

Dünyada iş yapma biçiminin artık de-

ğiştiğini vurgulayan TOBB Başkanı şöyle de-

vam etti: “Eskiden başkası ne yapıyorsa sen 

de onu yap dönemi vardı. Farklılaşmanın 

en iyi yolu teknolojiyi kullanmak. Emeğin 

karşılığını almanın da en iyi yolu bu. Bakın, 

Türkiye’nin kıyafet, züccaciye ve mücevher 

gibi tüketici ürünleri ihracatı, 2018 yılında 

39 milyar dolar oldu. Avrupalısı, Amerikalısı, 

Türkiye’de üretilen gömleği giyiyor, mü-

cevheri alıyor, tencereyi kullanıyor. Ama 

oralarda bu ürünleri, biz değil aracılar satı-

yor. Biz, aracıya 1’e satıyoruz, gönderiyoruz. 

Bizden 1’e alan aracıysa, son kullanıcıya, 

tüketiciye 1.5’e satıyor. Malı üreten biz, 

satan biz, kazanan yurt dışındaki aracı. İşte, 

e-ihracatla birlikte aracıyı devre dışı bırakıp 

son tüketiciye doğrudan satış yapabiliriz. 

Böylece daha çok kazanırız.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-

rank ise "TOBB tarafından sahiplenen bu 

inisiyatif önemli bir boşluğu dolduruyor. 

Bugüne kadar 31 ilde 69 'Teknoloji Buluş-

ması' gerçekleştirildi. 100 bine yakın KOBİ’ye 

ulaşıldı. Hem dijitalleşmeye ihtiyacı olan 

hem de bu hizmeti sunan KOBİ’leri bir araya 

getirerek farkındalığı artırmanız, tarafları 

buluşturmanız ve çözüm odaklı yaklaşımınız 

takdire şayan. Farklı ve zorlayıcı bir küresel 

konjonktürden geçiyoruz. İşin bir başka bo-

yutu da teknolojide yaşanan hızlı değişim ve 

dönüşüm. Bunun etkilerini de üretimde ve 

tüketimde gayet net bir biçimde görüyoruz. 

Dolayısıyla yönümüzü net bir şekilde çizmek 

önem kazanıyor. Risklerin farkında olarak, 

fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek du-

rumundayız. Kendimize yeni fırsatlar, yeni 

çıkışlar oluşturmak zorundayız" dedi. 

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman 

Deegan da Vodafone olarak TOBB işbirliği 

ile hayata geçirdikleri "Dijital Dönüşüm Ha-

reketi" kapsamında işletmelerle bir araya 

geldiklerini söyledi.

Anadolu'da KOBİ'lerin ve illerin dijital 

skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviye-

lerini belirlediklerini aktaran Deegan, şöyle 

devam etti: "Düzenlediğimiz eğitimlerle 

de işletmelerimize yeni dünyanın kodları 

hakkında bilgi veriyoruz. TOBB liderliğinde 

gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmala-

rı'nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde ise 

KOBİ'lere danışmanlık ve mentorluk desteği 

sağlıyor, ülkemizin il il, sektör sektör dijital 

karnesini çıkarıyoruz."

37EKONOMİK FORUM



EKONOMİK FORUM38

TOBB ULUSAL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tespit ettikleri sorunları başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara doğrudan ilettiklerini 
söylerken, sorunların çözümü noktasında da işin takipçisi olduklarını belirtti.

“Biz sorunların çözümü 
noktasında işin takipçisiyiz”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Sanayi Odası'nı 

ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali 

Eğinlioğlu ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyarette yaptığı açıkla-

mada, Balıkesir'e her geldiğinde moral aldığını ve gittiği 

diğer yerlerde Balıkesir'i örnek verdiğini söyledi. 

Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran şehir olduğuna vurgu 

yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Allah size her şeyi 

vermiş. Sanayide epey ileri gittiniz. Balıkesir aynı zamanda 

bir tarım ve hayvancılık şehri" dedi.

Balıkesir Sanayi Odası'nın beş yıldızlı akredite bir Oda 

olduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu 

yıldızlamayı ben vermiyorum. Uluslararası bir kuruluş 

yapıyor. Paris, Londra, Berlin odaları üyelerine hangi 

standartta hizmet veriyorsa Balıkesir Sanayi Odam da mi-

nimum aynı standartta hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

Ağustos ayında başlayan ekonomik sıkıntılar sonrasında 

Oda ve Borsa başkanları ile bölgesel toplantılar yaptıkla-

rını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tespit ettikleri 

sorunları başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

olmak üzere tüm bakanlara doğrudan ilettiklerini söyledi.

“Türkiye Bankalar Birliği ile ortak 

bölgesel toplantılar düzenledik"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca finansman sorunu 

için Türkiye Bankalar Birliği ile toplantılar düzenlediklerini 

ve bu toplantılarda iş dünyasını banka genel müdürleri 

ile bir araya getirdiklerini anlattı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsalardan ken-

dilerine gelen ve Hükümete ilettikleri sorunların çözümü 

noktasında da işin takipçisi olduklarını belirtti.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Balıkesir Sanayi 

Odası'nın beş 

yıldızlı akredite 

bir Oda olduğunu 

söyledi.

BALIKESİR



T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret 

ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Faruk 

Kula ve Meclis üyeleri ile sohbet etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziya-

rette yaptığı konuşmada, Balıkesir'in 

Türkiye'yi doyuran şehir olduğunu vur-

gulayarak, Balıkesir'in sanayiye dayalı 

tarımın merkezi olduğunu söyledi. 

Balıkesir Ticaret Borsası'nın Balıkesir 

için çalıştığını anlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Kuzu Eti'ne 

coğrafi işaret alınmasından dolayı ken-

dilerini kutladı. Tarım politikalarının hızla 

liberalleşmesi gerektiğini belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün İhti-

sas Borsası'nı kuracaklarını belirtti.

“Balıkesir Ticaret Borsası
Balıkesir için çalışıyor”

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’ne ziyaret

"Bizler toplumun 
çimentosuyuz"

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

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı 
makamında ziyaret etti.

Hayırlı olsun dileklerini ileten TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, Yılmaz’a TOBB tarafından 
bastırılan Dede Korkut Kitabı’nı hediye etti.

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

lıoğlu, Balıkesir Ticaret Odası’nı ziyaret 
ederek, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Rahmi Kula ve Meclis 
üyeleri ile bir araya geldi.

"Bizim siyasetimiz ekonomi" diyen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bizim göre-
vimiz Balıkesir'i nasıl zengin ederiz, üyele-
rimizin sorunlarını nasıl çözeriz. Bizim için 
en önemli konu üyelerimizin hak, hukuk 
ve menfaatini korumak. Bizler toplumun 

çimentosuyuz. Bizler alıp satarken ne siya-
si görüşüne, ne etnik kökenine ne mezhe-
bine bakmayız. Bizi buluşturan, bizi birlik 
haline getiren de bu zaten" dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyarette 
Vodafone Türkiye CEO’su Colman Dee-
gan'a TOBB tarafından bastırılan Yunus'un 
Gül Bahçesinden kitabını hediye etti.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara'nın En’leri Ödül 
Töreni’nde yaptığı konuşmada “Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun 
gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız" dedi.

“Rakiplerimizle şartlarımız eşit 
olsun, gerisini biz hallederiz”

A
nkara Ticaret Odası (ATO) Congressium'da, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile  Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın En’leri 

Ödül Töreni düzenlendi.

Törendeki konuşmasında Başkent iş dünyası için 

gurur günü yaşadıklarını dile getiren TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iş dünyasına verdiği 

destekten ötürü teşekkür etti. 

Yılbaşından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ba-

kanların, Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Sektörel Ekono-

mi Şurası ve Genel Kurul'da TOBB'u yanlız bırakmadığına 

işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülke ve camia 

adına şükranlarını sundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız elbette 

var; ama hepsini aşacak irade ve imkana sahibiz. El ele 

verdiğimizde, hepsini aşabileceğimizi biliyoruz. Devle-

timizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, 

gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomi-

ler arasına sokarız" diye konuştu.

Tören kapsamında ödüllendirilenleri kutlayan ve ba-

şarı dileyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara'nın bun-

dan sonra da yeni başarı hikayeleri yazacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ATO Cong-

resium'da düzenlenen Ankara'nın En’leri Ödül Töreni'nde, 

sanayici ve iş adamlarına seslendi. 

“Hiçbir tehdit bizi durduramaz”

"Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklarını düşü-

nen iç ve dış çevreler umutlarımıza saldırıyor, döviz ku-

runu harekete geçiriyor, hiçbir tehdit ve gizli ambargo 

bizi durduramaz, bu oyunu bozmakta kararlıyız" diyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında 

şu ifadelere yer verdi: “Bu vatanın havasını soluyup, 

suyunu içtiğimiz müddetçe şehidimiz ve gazimiz eksik 

olmayacaktır. Her fırsatta tek millet, tek bayrak, tek 

vatan, tek devlet diyoruz. Rabia'mıza sıkı sıkıya sahip 

çıkmazsak bizi bu topraklardan geriye en küçük bir iz 

bırakmamacasına jiletle kazır gibi kazırlar. 82 milyon 

hep beraber, bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, 

hep birlikte Türkiye olacağız.” 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise baş-

kentin, artık "memur şehri" kimliğinden sıyrılıp ticaret ve 

sanayi kenti haline geldiğine işaret etti. 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Ankara'nın 

bundan sonra 

da yeni başarı 

hikayeleri 

yazacağını 

kaydetti.

ANKARA



T icaret Bakanlığı ve İhracat Destek 

Ofisi personelleri arasındaki ileti-

şimi güçlendirmek ve İhracat Destek 

Ofisleri’nin firmalarla ilgili bilgilen-

dirme süreçlerine katkı sağlamak 

"İhracat Destek 
Ofisleri İkili 
Görüşme 
Programı" 
düzenlendi

amacıyla, TOBB ve Ticaret Bakanlığı 

işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı'nın ilgi-

li uzmanlarının katılımıyla TOBB İkiz 

Kuleler’de "İhracat Destek Ofisleri İkili 

Görüşme Programı" düzenlendi. 

TOBB Dış Ticaret Müdürü Dr. Ayşe 

Mehtap Ekinci ve Ticaret Bakanlığı İh-

racat Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan 

Şaşmaz’ın açılış konuşmaları ile başlayan 

program, Ticaret Bakanlığı Ticareti Ge-

liştirme Uzmanı Asım Çalış tarafından 

“İhracatçı Firmalar İçin Risk Noktaları 

Analizi” sunumu ile devam etti. Daha 

sonra Meltem Dilek tarafından TOBB2B 

Uluslararası İşbirliği Portalı Tanıtım Su-

numu yapılarak ikili görüşmelere geçildi. 

 İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Pro-

tokolü 13 Kasım 2018 tarihinde, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından im-

zalanırken, 21 ilde 30 Oda ve bir Borsa 

İhracat Destek Ofisi olarak hizmet ver-

meye başlamıştı.

TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu İl 

Kurul Toplantısı, Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi Faik Yavuz’un da katılımı ile Ankara 

Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Faik Yavuz konuşmasının başında, “Bildi-

ğiniz üzere dün camiamız için önemli bir 

gündü. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılı-

mıyla 75’nci Genel Kurulumuzu başarılı bir 

şekilde gerçekleştirdik. Sayın Rifat Hisarcık-

lıoğlu size selamlarını iletmemi ve başarılar 

dilememi istedi” ifadesini kullandı. 

Girişimci kurullarını geçtiğimiz Şubat 

ayında oluşturduklarını ifade eden Yavuz, 

Kurul başkanlarının ve il icra komitesi üye-

lerinin seçimini gerçekleştirdiklerinden 

söz etti. Faik Yavuz şunları söyledi: “Ankara 

kurulumuzun yeni başkanı Hakan Tarhan 

kardeşime, yönetimine ve siz değerli kurul 

üyelerine yeni dönemde başarılar dilerim. 

TOBB olarak Genç Girişimci Kurullarını bun-

dan 10 yıl önce iki amaçla kurduk. Birincisi 

girişimci sayısını artırmak. Kendi işini yapan 

genç girişimcileri desteklemek. Çünkü gi-

rişimcilik zenginlik demektir. Kurullarımız 

81 ilde bu amaçla her yıl yüzlerce başarılı 

faaliyet düzenliyorlar. Kurullarımız Türki-

ye’de girişimcilik teriminin yaygınlaşması 

noktasında çok katkı verdi. Gençler bugün 

girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak gö-

rüyorsa; bunda kurullarımızın payı büyük-

tür. Geleceğimizi kurgularken önce küresel 

eğilimleri anlamalıyız. Bugün hayatımızın 

merkezinde olan birçok teknoloji bundan 

10 yıl önce icat edilmemişti. Dünyanın en 

büyük şirketleri listesinde eskiden finans ve 

enerji şirketleri ağırlıklı olurdu. Artık küresel 

devler listesinde mazisi 10-15 yılı bulmayan 

teknoloji girişimlerini görüyoruz.”

TOBB Ankara Genç Girişimciler Ku-

rulu İcra Komitesi Başkanı Hakan Tarhan 

ise nitelikli girişimciliği geliştirmek için 

çalışacaklarını iletirken, tüm üyeler ile 

aktif çalışmak için çalışma grupları oluş-

turduklarını ve toplantı sonunda fuayede 

kurulan çalışma kurulları stantları tanışma 

fırsatı bulacaklarını iletti.

Genç girişimciler 
toplandı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağ-

lı TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve 

Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından, 

Oda ve Borsalara yönelik “Mesleki Yeterlilik 

Sistemi Üçüncü Grup Bilgilendirme Eğitimi” 

TOBB Sosyal Tesisler toplantı salonlarında 

gerçekleştirildi. 28 Oda ve Borsanın Genel 

Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve 

MEYBEM sorumlularının katıldığı eğitimde, 

mesleki yeterlilik sistemi hakkında genel 

bilgilendirme yapılarak, sınav ve belgelen-

dirme süreçleri ele alındı. Öğleden sonraki 

oturumlarda ise sektör bazında belgelen-

dirme detayları cevaplandırıldı.

Oda ve Borsalara 
mesleki yeterlilik 

eğitimi verildi
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 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, GS1 Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 2019 yılının 
perakende satış için dönüşüm yılı olacağını vurgulayarak, “Teknoloji, angajman kurallarını 
değiştirecek. Tüketiciler, müşteriler, her zamankinden daha fazlasını talep edecek. Bu 
nedenle, 2019’u dijital hamle yılı olarak kullanmalıyız” diye konuştu.

“2019’u dijital hamle 
yılı olarak kullanmalıyız”

T
icari ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirme 

ve tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı 

standartlar ve çözümler geliştiren Uluslararası 

GS1 Organizasyonu Genel Kurulu İstanbul Çırağan Sa-

rayı’nda yapıldı. Toplantı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai 

Uçarmak, GS1 Türkiye’nin kurucusu Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Migros Türk A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, GS1 Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Johnson & Johnson Başkan Yardımcısı 

Kathyn Wengel ile GS1 Genel Müdürü Miguel Lope-

ra’nın açılış konuşmalarıyla başladı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, İstan-

bul’un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, dün-

yada iki kıtada yerleşik tek şehir olduğunu belirterek, 

“Napolyon, ‘dünya bir tek ülke olsaydı, başkenti İstanbul 

olurdu’ diyerek, İstanbul’un stratejik önemini vurgu-

lamıştır. İstanbul 82 milyar dolar ihracat hacmi, 240 

milyar dolara ulaşan milli geliriyle, 130 ülkeyi geçen bir 

ekonomik büyüklüğe sahiptir. Yılda 11 milyona yaklaşan 

yabancı turist sayısıyla, dünyanın en çok ziyaret edilen 

ilk 10 şehri arasında yer almaktadır. Geçen ay açılan 

ve dünyanın en büyüklerinden biri olan, İstanbul Yeni 

Havalimanı, İstanbul’u küresel bir transit merkezi haline 

de getirecektir. İşte tüm bu nedenlerle sizleri, hem eski 

dünyanın, hem de günümüz dünyasının merkez şehri, 

İstanbul’da bir araya getirmekten dolayı büyük mutluluk 

duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Avrupa Birliği’nin altıncı 

büyük ticaret ortağıyız”

Türkiye’nin yılda 170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar 

hizmet ihracatı gerçekleştirdiğine dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İtalya ile Çin arasında, en büyük 

sanayi üretim hacmine sahibiz. Avrupa Birliği’nin altıncı 

büyük ticaret ortağıyız. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil ve 

gıda başta olmak üzere pek çok sektörde, Avrupa’nın 

birinci tedarikçisiyiz. Son 20 senede, ülkemize gelen, pek 

çoğu Avrupa ve ABD kaynaklı, uluslararası doğrudan yatı-

rım yaklaşık 210 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Uluslararası GS1 Organizasyonu’nun, ortaya koyduğu 

standartlar ve çözümlerle, tedarik zinciri yönetiminde, 

bilgi teknolojilerinin etkin biçimde kullanımını sağladığını 

anlatan TOBB Başkanı şöyle devam etti: “Yani ticaretin 

küresel dili haline geliyor. Eskiden ticaretle uğraşmak, 

TOBB Başkanı 

M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu 

“GS1 Sistemleri 

170 ülkede 

2 milyona 

yakın işletme 

tarafından 

kullanılmaktadır” 

dedi.

 İSTANBUL



üretmek, pazarlamak, satmak, sadece fiziki 

emek isteyen bir işti. Şimdi sanayi 4.0, nes-

nelerin interneti, kendi kendini yöneten 

fabrikalar, kendi kendine sipariş veren buz-

dolapları, kasasız alışveriş, online satın alıp, 

başka bir ülkedeki mağazada fiziksel değiş-

tirmek isteyen müşteriler var. Yani iş hayatı 

artık dijital ortamda. Tüketicimiz de orada. 

Firmalar da. Alışveriş, tedarik ve lojistik de 

artık dijitalde. Tüm bunlar, tedarik zincirinin 

sorunlarını çözecek; üretici, dağıtıcı ve satıcı 

firmalara destek olacak bir yapıya ihtiyaç 

duyuyor. İşte, hem sağlam küresel stan-

dartları koyma, hem de firmalara çözüm 

olacak sistemleri geliştirme kapasitesiyle 

GS1, tüm bunların üstesinden gelebilecek, 

tek uluslararası organizasyondur.

“GS1 Sistemleri 170 

ülkede kullanılmaktadır”

GS1 Sistemleri, 170 ülkede 2 milyona 

yakın işletme tarafından kullanılmaktadır. 

GS1 aynı zamanda, geliştirdiği standart-

larla küresel boyutta e-ticaretin altyapısını 

oluşturmaktadır. GS1 Organizasyonu’nun, 

kamuoyunca yaygın biçimde bilinen bilgi 

standartlarından biri, ürünlerin üzerinde 

bulunan barkod numaralarıdır.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın 

ilk standart kanununun Anadolu coğrafya-

sında ortaya çıktığını vurgulayarak, “1502 

yılında yürürlüğe giren, Kanunname-i 

İhtisab-ı Bursa (Bursa Belediyesi Kanu-

nu), dünyanın ilk standart kanunu olarak 

kabul edilmektedir. Bu kanunda; hayvan 

ürünleri, sebze-meyve, tuz, ekmek, sanayi 

ürünleri, tahıl ürünleri, orman ve deri ürün-

lerinin satışları, konulacak fiyatlar ve kalite 

nitelikleri, bir standarda bağlanmıştır. beş 

asır sonra şimdi, hem daha fazla bilgiye 

ulaşmak, hem de bilgi kirliliğiyle mücadele 

etmek durumundayız. İşte, GS1’in barkod 

sistemi sayesinde, firmalarımız, alışveriş 

hacminden, ürün tercihine, tedarikten 

lojistiğe kadar her alanda, bilgiye kolayca 

ve hızla ulaşabiliyor” dedi.

GS1’in var olma sebebinin sadece 

standartların oluşturulmasıyla sınırlı kal-

maması gerektiğine dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Firmalara çözüm 

olacak sistemlerin geliştirilmesi, firmala-

rın servis sağlayıcısı olarak yapılanması; 

GS1’in ilerideki başarısı için şarttır. Özet-

le artık hem iş hayatı, hem de bireysel 

hayat hızla dijitale doğru evrilmektedir. 

Teknolojiye ayak uydurmak, tedarik zin-

cirini dönüştürmek hepimiz için zorunlu. 

Zira 2019, perakende satış için dönüşüm 

yılı olacak. Teknoloji, angajman kurallarını 

değiştirecek. Tüketiciler, müşteriler, her 

zamankinden daha fazlasını talep edecek. 

Bu nedenle, 2019’u dijital hamle yılı olarak 

kullanmalıyız” şeklinde konuştu.

“Barkod sisteminin başarılı 

şekilde uygulandığını gördük”

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak 

da GS1'in tüketiciye sundukları çözümler 

hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bakanlık olarak, ticaretin her alanında 

bulunduklarını dile getiren Uçarmak, it-

halatta denetim, piyasa gözetimi, piyasa 

denetimlerinin koordinasyonunu da Ticaret 

Bakanlığı’nın sağladığına işaret etti.

Uçarmak, GS1 çözümlerinin, Ticaret 

Bakanlığı’nın ilgi alanındaki birçok yerde 

kullanıldığını belirterek, şu ifadeleri kul-

landı: "Antrepolarda, gümrüklü malların 

tedarik zincirinde barkod sisteminin çok 

başarılı şekilde uygulandığını gördük. Bu-

nun çok faydalı ve ticari alanın bütününe 

hitap edecek, yeni çözümler üretecek bir 

yöntem olduğunu düşünüyorum. Pera-

kende ticaretin alanı ile ilgili son günlerde 

bazı düzenlemeler yapmaya, kırmadan, 

dökmeden uygun çözümler bulmaya çalışı-

yoruz. GS1'in önerdiği çözümlerin, özellikle 

denetim sağlanması açısından çok önemli 

olduğunu düşünüyorum."

GS1 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar ise son yıllarda dünyada 

ve Türkiye'de iş yapış şekillerinde yaşanan 

değişime dikkat çekti. 

İşin pazarlama sürecine kadar her 

noktada ciddi bir dönüşüm yaşandığını 

ifade eden Yorgancılar, şunları kaydetti: 

"Bu dönüşüm küresel ekonomiyi de etkisi 

altına alarak yeni bir sürece doğru bizleri 

de götürmekte. Eğer iş yapmak istiyorsak 

'Ben bu sürece dahil olmak istemiyorum' 

deme şansımız da kalmamıştır. Öyle ki bi-

rey olarak, firma olarak, ülke olarak küresel 

sisteme entegre olmak zorundayız. Bunun 

için de yasal düzenlemelerden karşılıklı 

anlaşmalara, bilgi transferinden ürün pa-

zarlamasına kadar uymakla yükümlü ol-

duğumuz standartların farkında olmalı ve 

gereğini yapabilmeliyiz. Gelişen trendler 

ve karmaşık rekabet ortamlarında tedarik 

zincirinin etkinliğini artıran standartlar ile 

aynı dili konuşan bir pazar yaratmak için 

GS1 olarak çalışıyoruz. Barkod sistemi ile 

ürünleri, üretim bantlarını, taşıma sistem-

lerini izleyerek değişen koşullar karşısında 

yeni çözümler üretmeye gayret ediyoruz."

Ender Yorgancılar, GS1 barkodlarının, 

BBC tarafından "Dünya Ekonomisini Mo-

dernleştiren 50 Buluş" listesine girdiğini 

bildirdi.
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