TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Hepimiz
Türkiye’nin daha
zengin olmasını
istiyoruz” dedi.

“Reformları içeride ve
dışarıda anlatmamız lazım”

İSTANBUL

Reformu yapmakla işin bitmediğini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ayrıca bunların iletişimini, reklamını içeride ve dışarıda
yapmak gerektiğinin altını çizdi. TOBB Başkanı, iş dünyasının haberi olmadıktan
sonra bu reformların kimseye bir faydası olmayacağına da dikkat çekti.

İ
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ş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Reformları Tanıtım Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Hazine ve
Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun katılımlarıyla
TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda yapıldı.
Toplantıya özel sektör temsilcilerinin yanı sıra reformu ve düzenlemeleri hazırlayan kamu temsilcileri de
katıldı ve yapılan düzenlemeler, kamu kurumlarının temsilcileri tarafından, özel sektöre birinci ağızdan anlatıldı.
Şirket kuruluşlarında tek durak tek banko uygulamasına
geçiş, inşaat izin süreçlerinin kolaylaştırılması, elektrik
temininde kazı izninin kaldırılması gibi birçok yeni düzenleme tanıtıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye’de yatırım ortamını değerlendirmek
için biraraya geldiklerini belirterek, “Çünkü hepimiz
Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını, daha fazla yatırım
çekmesini, daha huzurlu olmasını, daha zengin olmasını istiyoruz” dedi. Kamu ve özel sektörün el ele
verip, doğru stratejileri uygulaması gerektiğini dile
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz birlikte daha
güçlü olduğumuzu, çok iyi biliyoruz. Bugün işte bu
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yüzden buradayız. Son yıllarda Türkiye’de iş ortamının
iyileştirilmesi ile iş yapmanın kolaylaştırılması için neler
yapıldığını konuşalım istiyoruz. Bundan sonra Türkiye’de
iş ortamının daha da iyileşmesi için neler yapacağımızı
konuşalım istiyoruz” diye konuştu.
“Küresel rekabette daha
iyi yerlerde olmalıyız”
Küresel rekabette daha iyi yerlerde olunması gerektiğine işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu anlamda
küresel ölçekte kullanılan göstergelerden en önemlilerinden birisinin de Dünya Bankası’nın ‘Doing Business’
sıralaması olduğunu söyledi. “Hedefimiz de çok net.
Madem dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasındayız, o
zaman tüm göstergelerde ilk 20 içinde olmalıyız” diyen
TOBB Başkanı, bu hedefle yola çıktıklarına dikkat çekti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Göreceksiniz Doing Business’ta da ilk 20’ye gireceğiz. Hükümetimizle birlikte Doing Business serüvenine geçen sene
başladık. Reform planımızı hazırladık, Dünya Bankası’nı
çağırdık, planımızı gösterdik. Bakanlıklarımızla ve Dünya
Bankası ile birlikte üç senelik bir yol haritası hazırladık. Bu

konudaki çalışmalarımızın ilk meyvesini geçen sene aldık. 2019 raporunda Türkiye 17
basamak ileriye giderek tarihinde ilk defa
43. sıraya yükseldi. En çok reform yapan
ilk 10 ekonomi arasına girdik. Geçtiğimiz
sene şirket kuruluşunda Odalar tek durak
ofis haline getirildi. Kredi temini alanında taşınır rehni kanunumuz hayata geçti.
Şirket tasfiyesi, vergi ve gümrük işlemlerinde iyileştirmeler sağlandı. Bu çalışmalar
neticesinde kredi temininde 45 basamak,
inşaat izinlerinde 37 basamak, şirket tasfiyesi ve dış ticarette 30’ar basamak sıçrayarak Türkiye'yi daha yukarı taşıdık. Bu
sene de hazine ve maliye bakanlığımızın
liderliğinde, yeni dönemin Doing Business
reformlarını hazırlamak için çalıştık.
Bu sene şirket kuruluşlarında ticaret sicilde tek banko uygulaması getirildi. Artık
girişimci tek bir bankoya giderek tek bir
memur ile tüm işini halledebilecek. İnşaat
izinleri ve tapu işlemlerinde istenen belgeler azaltıldı, elektronik ortama taşındı.
Artık inşaat izinlerinde SGK’ya işyeri kaydı
otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşaat
izni alırken vergi borcu yoktur yazısı istenmeyecek, SGK borcu yoktur yazısı elektronik olarak verilecek. İnşaatlarda denetimler

dünya uygulamalarına paralel olarak risk
bazlı yapılacak. Vergi alanında da olumlu
gelişmeler yaşandı. Makine-teçhizat alımlarında KDV istisnası ve tapu harcındaki bir
puanlık indirim hayata geçti. Bu konudaki
destekleri için Hazine ve Maliye Bakanımız
Berat Albayrak’a teşekkür ediyorum. Dış
ticarette devreye giren medos yazılımı
ile menşe ispat ve dolaşım belgelerinin
elektronik olarak onaylanıyor ve vize ediliyor. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın
destekleriyle dış ticaret maliyetlerinde
birtakım iyileştirmeler yapıldı.
Biz TOBB olarak bu sürece de son altı
ayda katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Bakan Yardımcımız Bülent Aksu başta olmak üzere emeği
geçen herkese ve bu süreci himaye eden
Cumhurbaşkanımıza Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum.”
“Reformları ABD’de Dünya
Bankası’na anlatacağız”
Reformu yapmakla işin bitmediğini
söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ayrıca bunların iletişimini, reklamını içeride ve
dışarıda yapmak gerektiğinin altını çizdi.

“Herkesin en değerli
varlığı sahip olduğu
itibarıdır”

Y

ıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye
İtibar Akademisi tarafından bu yıl
sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar
Endeksi Araştırması’na göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin En itibarlı İş
Dünyası Sivil Toplum Kuruluşu Lideri seçildi.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik
Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaların 15 Aralık
2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen, 12 bin kişiye 60 farklı sorunun
yöneltildiği ve yaklaşık 120 bin dakikalık
telefon görüşmesinin yapıldığı TİE 2018
Araştırması’nda Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektöründe faaliyet gösteren
marka ve kurumların itibarları ölçümlendi.
Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge

İş dünyasının haberi olmadıktan sonra
bu reformların kimseye bir faydası olmayacağına dikkat çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Aynı şekilde raporu hazırlayanlara da bu reformları anlatmamız
gerekiyor. Bunun için Hazine ve Maliye
Bakanlığımız ile birlikte Dünya Bankası
yetkilileriyle iletişime geçtik. Bu yaptığımız reformları ABD’de Dünya Bankası’na
da anlatacağız” dedi.

ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon
ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI)
yapılan araştırmada; holdingler, enerji,
beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık,
elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim,
makine, mobilya, perakende, alkolsüz
içecek ve akaryakıt sektörü dahil olmak
üzere ana sektörlerin mercek altına
alındığı araştırmada kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler
tespit edildi.
Törene katılamayan TOBB Başkanı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında, bu ödüle layık görülmekten dolayı
onur duyduğunu belirtirken, bu ödülü
sadece şahsına değil, 81 il ve 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsa adına aldığını
vurguladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında, “Bugün sadece kurumlar veya
şirketler için değil, herkesin en değerli
varlığı, sahip olduğu itibarıdır" dedi.
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KAYSERİ

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
“Kayseri, başlı
başına tüm ülkeye
rol model, örnek
bir şehrimiz" diye
konuştu.

“Neleri başardıysak, ekip
çalışmasının eseridir”
Kayseri Ticaret Odası hizmet binasındaki M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu’nun
açılış töreni ile Odalar ve Borsalar Ortak Toplantısı’na katılan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Ne yaptıysak, neleri başardıysak, ekip çalışmasının eseridir. Birlikte rahmet
ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Büyüklerimizin dediği gibi, kuş alayıyla uçar” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı
Salonu’nun açılış töreni ile Odalar ve Borsalar Ortak
Toplantısı’na katıldı.
Toplantı öncesinde, Kayseri Ticaret Odası hizmet
binasındaki M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu’nun
açılışı yapıldı. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın
ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’na ismini vererek, şahsını onurlandırdıkları için, Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Oda Yönetimi
ve Meclisine teşekkür ederek, “Ticaret Odamızın önceki
binasındaki salona da benim adımı vermiştiniz. Bu vesileyle, o dönemki Oda Başkanımız Sayın Hasan Ali Kil-
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ci’ye de ayrıca selam ve teşekkürlerimi gönderiyorum.
Yeni binada göstermiş olduğunuz ali-cenaplığınızdan
dolayı da sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Veli Altınkaya kardeşime de teşekkür ediyorum. İşte Kayseri, ahde
vefasını hep böyle sergiler. Allah hepinizden razı olsun”
dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayserili olmakla her
zaman iftihar ettiğini de vurguladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi
tarafından yapılan, bir araştırma sonucundan bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin itibarı en
yüksek sivil toplum kuruluşu lideri seçildim. Bu ödülü,
81 İl 160 ilçedeki tüm Oda Borsalarım adına aldım. Ne
yaptıysak, neleri başardıysak, ekip çalışmasının eseridir.
Birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta azap vardır. Büyüklerimizin dediği gibi, kuş alayıyla uçar. Bu vesileyle şehirlerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanlarımı
tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri’nin birlik ve beraberliğine değinen TOBB Başkanı, “Esasında Kayseri,
başlı başına tüm ülkeye rol model, örnek
bir şehrimiz. Tamamen kendi imkanlarımızla ortaya çıkmış bir başarı hikâyesi
yazdık. Kayseri eskiden beri bir ticaret
şehriydi. Kendi insanımızın emeği ile Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden
birine dönüştük. Yetmedi, bir turizm şehri oldu. Eğitim merkezi ve üniversiteler
şehri haline de geldi. Tüm bunlar kendi
girişimcilerimizin, Kayserili hayırseverlerin
emeği ve gayretiyle yapıldı. Türkiye’de de
bu anlamda tekiz. Biz devletten bir şey
istemedik, almadık. Kendi imkânlarımızla
bu noktaya geldik” şeklinde konuştu.
“Tüm ﬁrmalarımızı
yürekten tebrik ediyorum”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs
2019’da Samsun’da açıkladıkları, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi içinde,
Kayseri’den üç firmanın, son açıklanan
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu
içinde de Kayseri merkezli 18 firmanın yer
aldığını anımsatarak, “Başarılarıyla bizleri
gururlandıran tüm firmalarımızı yürekten
tebrik ediyorum” dedi.
“Allah oruçlarımızı kabul etsin” diyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam
etti: “Hepimizi bu aydan istifade edenlerden, affedilenlerden, Kadir Gecesi’ne
ve Ramazan Bayramı’na da sağlıkla, ağız
tadıyla ulaşmayı nasip etsin. Bu vesileyle,
bizlerin huzuru için, kahramanca mücadele veren, emniyet güçlerimizi, askerimizi, polisimizi de minnetle anıyorum.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Şu an tüm İslam dünyası zor ve sıkıntılı bir dönemde. Ancak
zaman ne kadar zorlu olursa olsun, Ramazan ayı rahmet, bereket ve merhamet
demektir. Ve şüphesiz ki Hazreti Mevla,
tüm şerleri hayra dönüştürecek güç ve
kudrettedir. Rabbim ülkemizi, milletimizi
her türlü şerden, zulüm ve karanlıktan
muhafaza eylesin. Tüm İslam aleminin,
huzura, refaha ve kardeşliğe ulaşmasını
mümkün kılsın.” Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da
“Ülkemizde halen aşamadığımız oligarşik
bürokrasinin önümüze tıkayan mevzuatlarına rağmen Kayseri üretmeye devam
ediyor ve edecektir” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’ne ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek,
hayırlı olsun dileklerini iletti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Başkanımız, Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde çok başarılı
bir belediye başkanı oldu. Kayseri halkı

kadirşinastır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na da rekor oyla getirdiler. Görevinde
başarılar diliyorum ve başarılı olacağına da
tüm kalbimle inanıyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç da Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye’nin
önemli isimlerinden olduğunu dile getirerek, “Dünyada ülkemizi başarıyla temsil
ediyorsunuz. Rahmetli meslektaşım Emin
Hisarcıklıoğlu ve Solmaz Teyzemizin de
evladısınız ve bizim için önemlisiniz” diye
konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başkan Büyükkılıç’a TOBB tarafından bastırılan
Dede Korkut Kitabı hediye etti.

“Kayseri OSB, Kayseri için çalışıyor”

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında
ziyaret etti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyarette, Kayseri’nin ve Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi adına hizmetler sunan
Kayseri OSB yönetimine başarılar diledi
ve TOBB olarak birlikte ortak projelerde
yer alabileceklerini ifade etti. Ziyarette,
Başkan Tahir Nursaçan tarafından TOBB

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyete, OSB’nin uygulamaya dönük
projelerinden Kayseri OSB Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi, Dubai, Bosna
Hersek ve diğer ülkelerde Türkiye Ticaret
Merkezleri açılması, Özel Kayseri OSB
Teknik Koleji, Kayseri Endüstriyel Tasarım
Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi,
Güneş Enerji Santrali, alt yapı ve üst yapı
hizmetlerinin yanında, ileriye yönelik olarak hedeflenen projeler hakkında detaylı
bilgiler verildi.

Maker atölyesine ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri
Genç Girişimciler Kurulu tarafından açılan
Giga Maker adlı girişimci kodlama merkezini ziyaret etti.
Burada kursiyerler tarafından yapılan
kodlamaları inceleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
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TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu Türk
özel sektörünün
önemli başarılara
imza attığını
anlattı.

“Polatlı, Anadolu’da tarım
ve hayvancılığın yıldızı”

POLATLI

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu’nun ev
sahipliğinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Polatlı’nın Anadolu’da tarım ve
hayvancılığın yıldızı, özellikle de ürettiği kaliteli buğdayla herkesin gururu olduğunu söyledi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Polatlı Ticaret Borsası’nın
düzenlediği “Borsanın Yıldızları Ödül Töreni ve
Geleneksel İftar Yemeği”ne katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Polatlı Ticaret
Borsası’nın akredite bir Borsa olduğunu hatırlatarak, “Binasıyla, elektronik satış salonuyla, akredite laboratuarıyla,
lisanslı deposuyla, kantarı ve sosyal tesisleriyle üyesine
beş yıldızlı hizmet sunuyor” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra da Polatlı
Ticaret Odası'nın etkinliğinde yer aldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Polatlı Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada,
Anadolu’da tarım ve hayvancılığın yıldızı, özellikle de
ürettiği kaliteli buğdayla herkesin gururu olan Polatlı’ya
hayırlı işler için geldiklerini vurguladı. Kadir Gecesi ve
Ramazan ayı için dua ve dileklerini ileten TOBB Başkanı,
“Bu vesileyle, bizlerin huzuru için, kahramanca mücadele veren, emniyet güçlerimizi, askerimizi, polisimizi
de minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet,
gazilerimize şifa diliyorum” dedi.
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“Polatlı Ticaret Borsası
örnek Borsalardan”
Polatlı Ticaret Borsası’nın çalışmalarını öven ve burasının Türkiye’nin örnek Borsalarından birisi olduğunu
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugün bizlere
ev sahipliği yapan Polatlı Ticaret Borsamıza, Yahya
kardeşime, yönetimine ve Meclisine huzurunuzda
teşekkür ediyorum. Yahya kardeşimle, TOBB Genel
İdare Kurulu’nda ve TOBB Ticaret Borsaları Konseyi’nde
birlikte çalışıyoruz. Sizleri orada en iyi şekilde temsil
ediyor. Yine Yahya kardeşimin tecrübelerinden TMOTOBB Lisanslı Depoculuk iştirakimizde yararlanıyoruz.
Ülkemizde lisanslı depoculuğun gelişmesi için canla
başla çalışıyor” diye konuştu.
Konuşmasında zor ekonomik şartlarda dahi üretimden, alıp satmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen girişimcilerin tamamının ödülü hak ettiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Türk özel sektörünün
önemli başarılara imza attığını anlattı. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte
Polatlı Ticaret Odası'nın istişare ve sohbet toplantısına
katılarak, iş dünyasının görüşlerini dinledi.

Polatlı TOBB
Fen Lisesi açılış
töreni yapıldı

P

olatlı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi’nin açılış töreni,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından öğrencilerle toplu fotoğraf çektiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle
sohbet etti.
Öğrencilere kitap hediye eden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ hakkında da bilgi vererek, ileriki yıllarda kendilerini bu üniversitede görmek istediğini
dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İl
ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Okul Müdürü’ne Dede Korkut Kitabı hediye etti.
Ziyarette Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile eski Tarım ve Hayvancılık
Bakanları Mehdi Eker ve Kudbettin Arzu
da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na eşlik
etti. Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya
Toplu da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na

destekleri için teşekkür ederken, “Sayın
Başkanımızı ne zaman arasak her zaman
yanımızda oldu. Polatlı’ya desteğini hiç
eksik etmedi. Tüm hemşehrilerim adına

kendisine şükranlarımı iletiyorum” dedİ.
Öğrenciler de Hisarcıklıoğlu'na bir
sürpriz yaparak, sınıf tahtasına kendisine
teşekkür ettiklerini yazdılar.

Kırşehir Ticaret ve
Sanayi Odası’na
ziyaret

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı
ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve Yönetim Kurulu
üyeleri ile biraraya geldi. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Yılmaz ve yönetim kurulu
üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve yeni dönemde başarılar diledi.

Kırşehir Belediye
Başkanı Ekicioğlu’na
hayırlı olsun dileği

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kırşehir Belediye
Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nu
makamında ziyaret ederek hayırlı
olsun dileklerini iletti.
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Ankara

TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu
sorun ve çözüm
önerilerini
dinlerken
katılımcılarla
görüş
alışverişinde
bulundu.

“Önemli olan kavga etmeden
ortak akılda buluşabilmek”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İnsansanız düşüneceksiniz.
Farklı düşündüğü için kimseyi dışlamayın. Aynı düşünmememiz gayet doğal. Önemli olan
kavga etmeden ortak akılda buluşabilmek” diye konuştu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Meclis Üyeleri
Bilgilendirme Semineri’nde, Meclis üyeleri ile
bir araya geldi.
Seçildikleri kurumu iyi tanımaları ve yapılanları üyelerine anlatmaları gerektiğine değinen TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, görevlerinin üyelerinin hak, hukuk ve
menfaatini korumak olduğunu vurguladı.
“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” diyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis üyelerinin insanlara
en faydalı olacakları makamlarda bulunduğuna dikkat
çekerek, üyelerinin sorunları ve sıkıntıları ile ilgilenmesi
ve çözüm üretmesini istedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
“Bir kişiye iş ve aş verebiliyorsanız ne mutlu size. Bunun
kıymetini iyi bilin” dedi.

Hisarcıklıoğlu, sorun ve
çözüm önerilerini dinledi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis üyelerinden,
siyasi görüşü, mezhebi, etnik kökeni, farklı düşüncesi
nedeniyle birbirlerini ötekileştirmemesini, fikirleri istişare
ederek, ortak akıl ne diyorsa onu kabul etmelerini isteye-
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rek, “Birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta azap vardır” dedi.
Diğer yandan 21-22-23 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan bilgilendirme etkinliğinin ilk gününde de Meclis
üyelerine hitap eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sorun
ve çözüm önerilerini dinlerken katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu. TOBB’un Türkiye’nin en demokratik
kurumu olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, görevlerinin üyelere dolayısıyla tüccar ve sanayiciye hizmet etmek olduğunu bildirdi. Önlerinde dört yıllık seçimsiz bir
dönem olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
ekonomiye ilişkin yapısal reformları hayata geçirmek için
uygun bir dönem olacağına işaret etti.
Meclis üyelerine kültürümüzdeki ‘insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ sözünü hatırlatan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kimseyi düşüncesinden, inancından, mezhebinden dolayı ötekileştirmeme çağrısında bulunan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “İnsansanız düşüneceksiniz. Farklı düşündüğü için kimseyi dışlamayın. Aynı düşünmememiz
gayet doğal. Önemli olan kavga etmeden ortak akılda
buluşabilmek. Kuş alayıyla uçar. Unutmayın birlik ve beraberliğimizi korursak bundan hepimiz kazanırız” dedi.

Hisarcıklıoğlu
Diyarbakır’da
çeşitli ziyaretlerde
bulundu

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
Diyarbakır’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetle birlikte Diyarbakır Eğil
Peygamber Kabirlerinde Hz. Elyasa’nın,
Hz. Zülkifl’in ve Nebi Haruni Asefi’nin kabirlerini ziyaret ederken, daha sonra TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin
Yeşil’in Diyarbakır’daki Yeşil Ambalaj üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha
sonra üretim tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı, bölgedeki kadın ve genç
girişimcilerle görüştü.

MEYBEM Mesleki
Yeterlilik
Belgelendirme
Töreni yapıldı

M

Hisarcıklıoğlu, TİMKODER
üyelerinin sorunlarını dinledi

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Genel Kurulu'na katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TİMKO-

DER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tekrar
seçilen Tekin Yetiş ve Yönetim Kurulu
üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek,
başarılar diledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra TİMKODER üyeleri ile
sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

otorlu kara taşıtı ticareti yapan ve sınavlarını başarıyla
tamamlayarak “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan 458 kişiye,
belgeleri İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen törenle verildi.
Törene Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi
ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TOBB
MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri ve Ege Bölgesi
Sanayi Odası Yönetim Ku´rulu Başkanı
Ender Yorgancılar, Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, Otokent Galericiler Sitesi Yönetim
Kurulu Başkanı Feyzi Demir, TOBB
MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban ve İzmir’de kamu kurum
ve kuruluşlarının İl Müdürleri katıldı.
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TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi
Ülken “Güçlü bir
sigortacılık ve
özel emeklilik
sistemine daha
çok ihtiyaç
duyuyoruz” dedi.

“Güçlü bir sigorta sektörü
kalkınma sürecinin anahtarıdır”
Türkiye Sigorta Birliği tarafından Sigorta Haftası kapsamında düzenlen Sigorta ve
Emeklilik Konferans’ta konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, güçlü bir sigorta
sektörünün istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarı olduğunu söyledi.

T

ürkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından Sigorta Haftası kapsamında Sigorta ve Emeklilik Konferansı
düzenlendi.
Konferansta bir konuşma yapan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken,
vefat eden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi eski Başkanı
Levent Ergun’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakın dostları ve
camiaya başsağlığı diledi.
Zor bir dönemden geçildiğini anımsatan Ülken,
“İçinde bulunduğumuz bu küresel belirsizlik ortamının
yanı sıra, tüm dünyada kendisini gösteren popülizm ve
korumacılık yanlısı eğilimler, tüm dünya ülkelerinin etkileneceği ticaret savaşına doğru bizleri sürüklemektedir.
Korumacı tedbirler, iş yapmayı her geçen gün daha da
zorlaştırıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızları azalıyor” dedi.
Gelişmiş ülkelerdeki yüksek kamu borcu sorununun
devam ettiğini vurgulayan Ülken, “Neticede tüm bunlar,
dünya ticaretinin, yatırım ve fon akışının büyümesini engelliyor. Küresel finansal dalgalanmayı tetikliyor. Özetle,
şimdi dünya ekonomik düzeninin yeniden kurulduğu,
dengelerin yeniden tesis edildiği bir geçiş sürecinin içindeyiz. Bu süreçte, güçlü bir sigortacılık ve özel emeklilik
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sistemine daha çok ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Hakan Ülken, güçlü bir sigorta sektörünün istikrarlı bir
kalkınma sürecinin anahtarı olduğunu, finansal risklerin
yanı sıra iklim değişikliği, doğal afetler, istihdam sorunları
ve uzayan insan ömrünün hem sektörü hem de firmaları
tehdit ettiğini söyledi.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu sektör için milat
2007 yılında yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunu’nun, Türkiye sigortacılığı için bir milat olduğunu
belirten Ülken, “Bu düzenleme ile acente ve eksperler
meslek kanunlarına kavuşmuşlar, Birliğimiz nezdinde
örgütlenerek hızlı bir şekilde kurumsal yapıya kavuşmuşlardır. Sigortacılık Kanunu ile ülkemiz sigortacılığının
gelişimi için ihtiyaç duyulan gerekli alt yapı sağlanmıştır.
Artık ülkemiz sigortacılığı yeni bir döneme girmektedir.
Türk Reasürans Anonim Şirketi’nin kurulması, Devlet
Destekli Alacak Sigortası’nın yürürlüğe konulması bu dönemin habercisidir. Bağımsız bir Sigortacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu’nun kurulması ile sektörel gelişim
yeni bir ivme kazanacaktır. Ben bu adımların atılmasını
sağlayan Sayın Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkürlerimi
sunuyorum” diye konuştu.

TSE’nin 58. Olağan
Genel Kurul
Toplantısı yapıldı

T

ürk Standartları Enstitüsü’nün (TSE)
58. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Sayman Üyesi Faik Yavuz ve
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç
da katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Genel Kurul’da bir konuşma
yaptı. Bakan Varank, TSE teknik ve idari alt
yapısının iyileştirilmesi, muadili kuruluşlarla rekabet etme kapasitesinin artırılması için destek verdiklerini belirterek, "Yakın coğrafyamızda benzeri bulunmayan,
günümüz teknolojileriyle donatılacak,
bir standart hazırlama merkezini de bünyesinde barındıracak yeni bir kampüsün
yapımı için kolları sıvadık" dedi.

Bakan Varank, Bakanlık olarak Ar-Ge ve
inovasyon faaliyetlerinin artırılması, girişimciliğin desteklenmesi, üniversite-sanayi iş
birliğinin yaygınlaştırılmasıyla markalaşma-

yı gündemlerinin en üst sıralarına taşıdıklarını, bu gündem maddelerinde başarının
yakalanması ve hedeflerin ulaşılmasında
TSE'ye önemli görevler düştüğünü söyledi.

Türkiye Teknoloji
Buluşmaları
Eskişehir'de düzenlendi

T

TOBB, Uluslararası Otomobil Eksperleri
Federasyonu Yönetim Kurulu’nda

U

luslararası Otomobil Eksperleri Federasyonu’nun (FIEA) Genel Kurul
Toplantısı kapsamında düzenlenen “Teknik Gün’’ Toplantısı 300 kişinin katılımı ile
Federasyonun Genel Kurulu ise Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev
sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.
Genel Kurul sonunda, TOBB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), Uluslararası
Otomobil Eksperleri Federasyonu Yönetim Kurulu’na seçildi. Yönetim Kurulu’nda
SEİK’i İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim

Erdem temsil edecek. TOBB SEİK; tüm
dünyada otomobil eksperliği mesleğini
icra eden kişilere ulaşarak meslek mensuplarının bağlarını kuvvetlendirmek ve
mesleği geliştirmek gibi amaçları taşıyan
FIEA’daki bu görevi ile Türkiye’deki eksperlik mesleği mensuplarının da sesi olacak.
Etkinlik sonrasında FIEA Heyeti, İstanbul’daki Genel Kurul’a ev sahipliği
ve burada gösterilen profesyonel çalışmalar için TOBB’a teşekkür etti. FIEA’nın
bir sonraki Genel Kurulu Hollanda’da
gerçekleştirilecek.

icaret Bakanlığının destekleriyle
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) himayesinde Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda
düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği Eskişehir'de yapıldı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer
Zeydan Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde
"KOBİ'ler için dijital dönüşüm, e-ticaret,
e-ihracat" temasıyla organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin
geleceğini teknolojiye hakim, dijital çağın geldiğini gören ve kendisini hazırlayan gençlerin oluşturacağını anlattı.
Türkiye'nin cari açık ve işsizlik sorunlarını dijital ekonomi, e-ticaret ve
özellikle e-ihracata yatırım yaparak
çözebileceğini söyleyen Zeydan, şöyle
devam etti:
"Dünyada e-ticaret hacmi 2,8 trilyon dolara ulaştı. Bu hacmin yaklaşık
4'te biri de e-ihracat şeklinde. Yakın
bir zaman içinde küresel e-ticaret 4
trilyon dolara, e-ihracat 1 trilyon dolara
ulaşacak."
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