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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki mezuniyet törenine katılan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ektiğimiz tohum tuttu. TOBB ETÜ, artık dünyaya 
fikir ve teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldi” şeklinde konuştu.

TOBB ETÜ’de mezuniyet
 heyecanı yaşandı 

2
004 yılında öğrenci kabulüne başlayan ve ilk 

mezununu 2008 yılında veren TOBB Ekonomi 

ve Teknoloji Üniversitesi’nde (TOBB ETÜ), bir kez 

daha mezuniyet heyecanı yaşandı. 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 29 

Haziran'da TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB ETÜ Rektörü Prof. 

Dr. Güven Sak’ın ev sahipliğinde; mezun öğrenciler, ailele-

ri, protokol üyeleri, davetliler, akademik ve idari persone-

lin katılımıyla TOBB ETÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 

12’inci mezuniyet töreninin açılışında sözlerine “Bu-

gün bu salonda Türkiye’nin en iyi hukukçularıyla, en iyi 

mühendisleriyle yani Türkiye’nin geleceğini şekillendi-

recek gençlerle bir aradayız” diyerek başlayan Mütevelli 

Heyet Başkanı Hisarcıklıoğlu “Sizlerle bir arada olmak, 

ülkem adına umutlarımı pekiştiriyor. Her zaman söylü-

yorum bir iş insanı ve TOBB Başkanı olarak benim en çok 

övündüğüm projem TOBB ETÜ’dür. TOBB ETÜ, Türk iş 

dünyasının özgür düşünen, bilgiyi takip eden, hızlı öğ-

renen, teknoloji üreten, icat çıkaran yeni bir jenerasyonu 

ülkemize kazandırma projesidir” dedi.

Mezunlara seslenen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Artık birer TOBB ETÜ mezunusunuz. İyi eğitim görmüş, 

yabancı dil bilen, dünyayı tanıyan, daha mezun olmadan 

bir yıl iş tecrübesi edinen, donanımlı birer mühendis ve 

hukukçusunuz. Ve artık Türkiye’nin en büyük sivil toplum 

kuruluşunun bir parçasısınız. Türk iş dünyası çatı kurulu-

şunun yani 1.5 milyonluk TOBB ile Oda ve Borsa cami-

asının en genç neferlerisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. 

Sizden çok şey bekliyoruz. Hepinizin alnından öpüyorum. 

Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlerin bugünlere 

gelmesini sağlayan, anne ve babalarınıza, ailelerinize de 

ayrıca teşekkür ediyorum. Yemediler yedirdiler; giymedi-

ler giydirdiler. Bir dediğinizi iki etmediler” diye konuştu.

TOBB ETÜ dünyaya fi kir 

ve teknoloji ihraç ediyor

TOBB ETÜ’nün dünyanın en iyi genç üniversiteleri ara-

sında olduğunu, bilimsel araştırma programlarının hızla 

geliştiğini, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile öğretim 

üyesi sayısının arttığını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “İşte bugün 7. dönem doktora, 13. dönem yüksek 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

hangi işi yaparlarsa 

yapsınlar 

mezunlardan 

girişimcilik 

ruhunu asla 

kaybetmemelerini 

istedi.
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lisans mezunlarımızı da veriyoruz” dedi. TOBB 

ETÜ’de girişimcilik kültürünü geliştirmek için 

kurulan kuluçka merkezinin bir proje fabri-

kası gibi çalıştığını vurgulayan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’lü öğrencilerin geliş-

tirdikleri Türkiye’nin ilk yerli drone’uyla tam 1 

milyon liralık ön satış yaptıklarını; merkezde 

3 boyutlu görüntü aktarım teknolojisiyle 

Microsoft’la yarışan, Nokia’ya teknoloji ihraç 

eden firmalar bulunduğunu bildirdi. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu “Bunlar gösteriyor ki 

ektiğimiz tohum tuttu. TOBB ETÜ artık dün-

yaya fikir ve teknoloji ihraç eden bir üniver-

site haline geldi” şeklinde konuştu.

Mezunlara tavsiyeler

Hangi işi yaparlarsa yapsınlar mezunlar-

dan girişimcilik ruhunu asla kaybetmeme-

lerini isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

TOBB ETÜ mezunlarını diğerlerinden ayıran 

en temel özelliğin bu olduğunu ifade etti. 

Girişimciliğin hayat felsefesi olduğunu, bu 

devirde başarının anahtarının statükoyu 

reddetmek, durağan olanı kabul etme-

mekten geçtiğini kaydederek, mezunlara 

“Hayal kurun, hedef koyun, çok çalışın ve 

kaybetmekten korkmayın, eski köye yeni 

adet getirin, kendi anayasanızı, ilkelerinizi 

belirleyin” tavsiyesinde bulundu. 

Mezunlardan Mezunlar Derneği’ne 

mutlaka üye olmalarını ve faaliyetlerine 

katılmalarını isteyen TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “Unutmayın, devir know-how değil, 

know-who devri” dedi. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu mezunlardan dilinden, dininden, 

kimliğinden, görüşünden, mezhebinden 

dolayı kimseyi ötekileştirmemelerini de 

isteyerek, “Türkiye ne çektiyse, hep korku-

larına esir olmaktan, yanındaki arkadaşını, 

öteki diye görmekten çekti. Minnettar ol-

duğumuz önderimiz Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün dediği gibi; 'Büyük başarılar, 

değerli anaların yetiştirdikleri başarılı genç-

lerin yardımıyla meydana gelir.' İşte onlar 

sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. 

Yolunuz, bahtınız açık olsun. Her zaman 

yanınızdayız” diyerek konuşmasını bitirdi.

“Girişimci, eskinin içindeki 

yeniyi görebilen kişidir”

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak 

ise konuşmasında, bu yılki bin civarındaki 

yeni katılımla mezun sayısının 6 bini geçti-

ğini ifade ederek, Oda ve Borsa camiasının 

Türkiye çapından gelen başarılı öğrencileri 

toplayabilen bir üniversite yarattığını kay-

detti. Her şeyin hızla değiştiği, önceden 

tahmin edilemeyen gelişmelerin yaşandığı 

bir dönemde girişimcilerin tam zamanında 

‘her alanda girişimciler yetişsin diye’ bir 

üniversite kurduklarını vurgulayan Prof. Dr. 

Sak şöyle konuştu:

“Burada girişimcilikten kasıt şudur: Gi-

rişimci, eskinin içindeki yeniyi görebilen ve 

harekete geçebilen kişidir. Girişimci, kayanın 

içindeki heykeli hepimizden daha önce gö-

rebilen kişidir. Bir örnek vermek istiyorum. 

1870’lerde Rockefeller, Standart Oil adlı pet-

rol şirketini kurduğunda kimse petrolün nasıl 

kullanılacağını daha bilmiyordu. Petrolün 

nasıl kullanılacağının öğrenilmesi 20. yüzyılın 

ilk çeyreğinde oldu. Ford, bir fabrika kurup 

otomobil üretmeye başladı. İşte biz de sizi, 

eskinin içindeki yeniyi görebilin diye hayatın 

içinde yetiştirdik. Seçtiğimiz Ortak Eğitim 

Modeli’yle şirketler kesimiyle, hayatla haşır 

neşir olun, bunları bilerek yetişin dedik.”

TOBB ETÜ’nün, Atatürk’ün gösterdiği mu-

asır medeniyet seviyesine ulaşma hedefinin 

girişimcilik vasıtasıyla olacağına inanan, bunu 

kendine şiar edinen bir üniversite olduğuna 

dikkat çeken Prof. Dr. Sak, şunları söyledi:

“TOBB ETÜ başlangıçtan bu yana top-

lumdan aldıklarını topluma geri veren hakiki 

bir vakıf üniversitesidir. Toplam kontenja-

nımızın yüzde 40’ının burslu okumasını 

sağlıyoruz. Geçen yıl başlattığımız İş Dün-

yası Burs Programı sayesinde, yine Oda ve 

Borsa camiasının bize sağladığı imkanlarla 

bu bursluluk oranını yüzde 50’nin üzerine 

taşıdık. Bir sosyal sorumluluk projesi olan 

TOBB ETÜ’de bursluluk oranlarını daha ar-

tırmalıyız. Bu yıl verdiğimiz bin civarındaki 

mezunumuz, ülkemizin 77 ilinden geliyor. 

Bursluluğu daha artırırsak, bunu 81 ile çı-

karabiliriz.” Bu arada 2018-2019 Eğitim Öğ-

retim Yılı Mezuniyet Töreni ile 2013 yılında 

açılan Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi. 

Tören sırasında Tıp Fakültesi Dekan Vekili 

Prof. Dr. Selçuk Tunalı tarafından, dört me-

zuna ‘Hekimlik Andı’ okutuldu. 

TOBB ETÜ 2018-2019 Eğitim Öğretim 

Yılı Mezuniyet Töreni, ilk kez iki oturumda 

gerçekleştirildi. Sabah oturumunda Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ens-

titüsü, Hukuk Fakültesi ve Mühendislik 

Fakültesi; öğleden sonra oturumunda ise 

Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İk-

tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık 

ve Tasarım Fakültesi mezunları kep atarak 

diplomalarını aldılar.
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TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Milletlerarası Ticaret 
Odası Yarışması’nda başarılı olan Odalara plaket verdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC’nin 
100'den fazla ülkede 45 milyon üye ağıyla, 1 milyardan fazla çalışanı temsil ettiğini söyledi.

ICC Yarışması’nda başarılı 
olan Odalara plaket verildi

M
illetlerarası Ticaret Odası (ICC) 

Türkiye Milli Komitesi’nin, 

65'inci Genel Kurulu, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) ya-

pıldı. TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Ku-

rul’a ve daha sonrasında yapılan plaket 

törenine katıldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 12-14 

Haziran 2019 tarihlerinde Brezilya’nın 

Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ICC 

11. Dünya Odalar Kongresi bünyesin-

deki Dünya Odalar Yarışması’nda finale 

kalan Gaziantep Sanayi Odası, Konya 

Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası ile birincilik alan 

Gaziantep Ticaret Odası’nı başarılarından ötürü kutla-

yarak, plaket verdi.

ICC, 45 milyon üye ağına sahip

Söz konusu yarışmada Gaziantep Ticaret Odası En 

Sıradışı Proje Kategorisi’nde ‘Suriye Masası Projesi’yle; 

Gaziantep Sanayi Odası En İyi Eğitim Projesi Katego-

risi’nde ‘Mesleki Eğitim Merkezi Projesi’yle’; Konya Sa-

nayi Odası, En iyi KOBİ ve Girişimcilik Geliştirme Projesi 

Kategorisi’nde ‘Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi’yle’, 

İstanbul Ticaret Odası da En iyi KOBİ ve Girişimcilik 

Geliştirme Projesi Kategorisi’nde, ‘Bilgiyi Ticarileştirme 

Merkezi Projesi’yle’ yarışmıştı.

 TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, ICC Türkiye’nin 

Genel Kurulu’nda yaptığı ko-

nuşmada, ICC’nin tarihine ve 

kuruluşuna ilişkin bilgi verir-

ken, kuruluşun ticaretin ve yatı-

rımların artması için çalışan en 

büyük iş dünyası yapılanması 

olduğuna dikkat çekti. ICC’nin 

bu yıl 100’üncü yaşını kutla-

dığını belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, 100'den fazla 

ülkede, 45 milyon üye ağıyla, 1 

milyardan fazla çalışanı temsil 

ettiğini söyledi.

 ICC’nin zamanla farklı ülkelerden özel sektör tem-

silcilerini bir çatı altında toplayarak, dünyada ticaretin 

artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması 

için referans kurum haline geldiğine işaret eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ICC’nin uluslararası ticaret ala-

nında yol gösterici etkisi gün geçtikçe artmaktadır. 

Ülkemizde, ICC Türkiye Milli Komitesi’nin kurulması ve 

faaliyetlerinin yürütülmesi görevini TOBB üstlenmiştir. 

TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli 

Komitesi, 1934 yılından bu yana, ICC’nin Türkiye tem-

silciliğini yürütmektedir” diye konuştu.

Tahkim konusuna da vurgu yapan TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, ICC’nin organı olarak kurulan Milletlerarası 

Tahkim Divanı’nın, uluslararası ticari ve iş uyuşmazlık-

larının çözümünde dünyaya önderlik ettiğini anlattı.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“ICC’nin 

uluslararası 

ticaret alanında 

yol gösterici 

etkisi gün 

geçtikçe 

artmaktadır” 

dedi.

ANKARA



T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 

Ülken, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki 

Kıvanç ve Cihat Lokmanoğlu ile birlikte 

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140’ıncı 

kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzen-

lenen törene katıldı. Ülken, TOBB adına 

burada bir konuşma yaparken, Kıvanç 

ve Lokmanoğlu da Tarsus ekonomisine 

değer katanlara ödül verdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 

Ülken burada yaptığı konuşmada, “Türki-

ye’nin en köklü Odalarından biri burası. Bu 

da Tarsus’ta ticaret ve sanayi kültürünün 

ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Tarsus 

Ticaret ve Sanayi Odamız üyelerinin, tüccar 

ve sanayicisinin sorunlarını çözmek için 

müthiş çalışıyor. Bütün sorunlarınızı Anka-

ra’ya ulaştırıyor, takip ediyor. TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi olarak bunun en yakın şahidi 

benim” ifadesini kullandı.

Tarım ve ticaretin merkezi 

Tarsus’un binlerce yıldır tarihin, kültü-

rün, tarımın ve ticaretin merkezi olduğunu 

ifade eden Ülken, “Tarsus ekonomik olarak 

o kadar önemli ki Anadolu’da elektrik üre-

timinin ilk yapıldığı yer Tarsus. 1902’de ilk 

elektrik üretimi burada yapılıyor. Bugün de 

aynı önemini koruyor” dedi.

Hakan Ülken şöyle konuştu: “Tarsus’un 

Tarsus TSO 
140 yaşında

ODTÜ MEMS’e ziyaret
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geleceği parlak. Bugün Tarsus Ticaret ve 

Sanayi Odamızın 140. kuruluş yıldönümü-

nü kutluyoruz. Odamız akredite Oda. Yani 

beş yıldızlı. Avrupa’nın en büyük odaları 

üyesine hangi kalite ve standartta hizmet 

veriyorsa Tarsus Ticaret Sanayi Odamız 

da aynı kalitede hizmet veriyor. Ben bu 

anlayışlarından dolayı başta Tarsus TSO 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ruhi Koçak’ı, 

Meclis Başkanımız Eyüphan Eyüboğlu’nu, 

tüm Yönetim ve Meclisi yürekten kutlu-

yor, hepsine teşekkür ediyorum. Geçmiş 

dönemde Odamıza hizmet eden başkan-

larımıza, üyelerimize teşekkür ediyorum. 

Odamızın daha nice yıllar tüccar ve sana-

yicimize, şehrimize hizmet etmesini diliyo-

rum. Sayın Başkan burada çok akıllı bir işi de 

yapmış. Odamızın kuruluş yıldönümünde 

ödül töreni ile sigortacılık panelini bir araya 

getirmiş. Sigortacılık sektörünün en önemli 

temsilcileri bugün aramızda. Ben bu değerli 

etkinliği organize etme fikri ve bu süreçteki 

çalışmalarından dolayı, Sigorta Acenteleri 

İcra Komitesi Üyemiz, Tarsus TSO Yönetim 

Kurulu Üyesi Sayın Osman İnandıoğlu kar-

deşimi tebrik ve teşekkür etmek istiyorum.”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, ODTÜ Mikroelektromekanik Sistem-

ler Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni 

(MEMS) ziyaret etti. Merkez'in direktörü 

Prof. Dr. Tayfun Akın'dan geliştirdikleri 

teknoloji ve dünyaya ihraç ettikleri katma 

değeri yüksek ürünler hakkında bilgi alan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Özellikle 

savunma sanayimizde çığır açacak tek-

nolojileri üreten MEMS'te emeği geçen 

tüm akademisyen ve ekibi kutluyorum” 

ifadesini kullandı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin dünyaya rol 
model olduğu konuların başında OSB’ler geliyor. Yarım asırlık OSB tecrübemiz, artık çevre 
coğrafyamızda da rol model alınır hale geldi. Yine bugün, Çin ile İtalya arasında en büyük sanayi 
üretim ve ihracata sahipsek, bunda OSB’lerin payı çok büyük” dedi.

“OSB’lerimiz dünyada rol 
model alınır hale geldi”

T
ürkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinin çatı 

kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-

luşu’nun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Konferans 

Salonu’nda yapıldı. Genel Kurula TOBB Başkanı M.Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Sanayi  ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 

ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün yanı sıra Türkiye’deki 

organize sanayi bölgelerinin başkan ve delegeleri katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu OSBÜK Genel Kuru-

lu’nun açılışında yaptığı konuşmada OSB’lerin Türki-

ye’deki en önemli başarı hikâyelerinden birisi olduğunu 

söyledi. OSB’lerin, Türkiye’nin sanayileşmesini ve sana-

yinin Anadolu’ya yayılmasını sağladığına işaret eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin dünyaya rol 

model olduğu konuların başında OSB’ler geliyor. Yarım 

asırlık OSB tecrübemiz, artık çevre coğrafyamızda da 

rol model alınır hale geldi. Yine bugün, Çin ile İtalya 

arasında en büyük sanayi, üretim ve ihracata sahipsek, 

bunda OSB’lerin payı çok büyük. Elbette bu alanda daha 

yapmamız gereken işler de var. Türkiye’nin OSB modelini 

geliştirmeye devam etmeliyiz” dedi.

Doğu Asya’da OSB’lerin daha büyük alanlara kuruldu-

ğunu, hatta kendilerinin ayrı birer şehir haline geldiğini 

belirten TOBB Başkanı, “Bizdeki OSB’lerin neredeyse 10 katı 

büyüklüğe ulaşıyorlar. Buralar sadece sanayi ve üretimle 

sınırlı kalmıyor. Yaşam, eğitim, teknoloji ve lojistik merkezi 

olarak da tasarlanıp, işlev görüyor. Teknoparklar ve teknoloji 

merkezleri kuruluyor. Meslek okullarını ve üniversite bö-

lümlerini ihtiva ediyor. Bizim de sanayimizi küresel rekabet 

ortamında ayakta tutmak için OSB’lerimizi daha çok geliş-

tirmemiz gerekiyor. İşte burada, tüm OSB’lerin üst kuruluşu 

OSBÜK devreye giriyor. OSBÜK kurumsal bir yapıya kavuştu. 

Böylece, birlikte daha güçlü bir şekilde yolumuza devam 

ediyoruz. Devletimizle birlikte el ele vererek, sorunlarımızı 

çözüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.

“Memiş Başkan, sanayimiz 

ve OSB’ler için büyük şans”

Geçtiğimiz dönem Memiş Kütükcü ile birlikte TOBB 

yönetiminde birlikte çalıştıklarını ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Üretim ve sanayi konularında, 

ondan ve tecrübelerinden çok istifade ettik. Kendisi zaten 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

sanayiciler daha 

çok üretsin daha 

çok kazansın diye 

birlikte mücadele 

edeceklerini 

söyledi. 

ANKARA



çekirdekten yetişmiş sanayici. Aynı zaman-

da en büyük Odalarımızdan Konya Sanayi 

Odamızın da Başkanı. Geçenlerde, ülkemizi 

gururlandıran bir işe daha imza attılar. Oda-

mızın Innopark Konya Projesi, Dünya Odalar 

Yarışması’nda, En Sıradışı Projeler arasında 

finale kalmayı başardı. Bu vesileyle, tüm 

çalışma ekibiyle birlikte Odamızı bir defa 

daha tebrik ediyorum. Memiş Başkan, sana-

yimiz ve OSB’ler için de büyük şans. Onunla 

birlikte sanayimizin önünü açan pek çok 

düzenlemeyi birlikte gündeme getirdik. Ha-

tırlarsınız, 2017 yılında üretim reform paketi 

kapsamında, hükümetimizle birlikte çalıştık. 

Bu sayede, sanayimiz üzerindeki birçok yük 

kalktı. Sanayicinin üzerindeki yüklerin kaldı-

rılmasını sağlayan Bakanımıza ve Bakanlık 

bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Sanayiciler daha çok üretsin

diye birlikte mücadele edeceğiz”

Geçen seneki fiyatlarla, sanayicilerin, yıl-

da 1 milyar liraya yakın, bir maddi külfetten 

kurtulduğunu bildiren TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu “Ama elbette başka sıkıntılarımız 

da var. Mesela son bir senede hızla artan 

enerji fiyatları, kredi faizleri, teminat mektu-

bu komisyonları, daralan iç piyasa, tahsilat 

ve ödeme sıkıntıları gibi... Tüm bunları da 

OSBÜK ile birlikte hükümetimize aktarıyor 

ve çözüm bulmak için birlikte çalışıyoruz. 

Yaptığımız çalışmalardan bir kısmı sonuç 

verdi. Kredi destek paketleri, yeni istihdam 

için ilave teşvikler, devlet destekli ticari 

alacak sigortası, çeşitli sektörlerdeki vergi 

indirimleri, bunların bir kısmı. Bahsettiğim 

konuların hepsinde, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanımız Mustafa Varank, hükümet nezdinde 

bizlerin sesi oldu. Sıkıntılarımızı dile getirdi, 

taleplerimize destek verdi. Yine bu son dö-

nemde, sanayi ve teknolojiye yönelik kamu 

destekleri ciddi şekilde hız kazandı. Tekno-

parkların, Ar-Ge merkezlerinin sayısı arttı. 

KOSGEB, TÜBİTAK, çok daha etkili çalışır hale 

geldi. İşte tüm bunların mimarı da Sanayi 

ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’tır. 

Sanayicimizin her zaman yanında olan Sayın 

Bakanımıza, hepimiz adına teşekkürlerimi 

sunuyorum, Allah emeklerinden razı olsun” 

ifadesini kullandı.

Yapılan çalışmaların verdiği sonuçlara 

değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Üst 

üste açıklanan kredi destek paketlerinden 

üyelerimizin yüzde 57'si istifade etti. Destek 

paketleri, yeni istihdam için ilave teşvikler, 
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devlet destekli ticari alacak sigortası devreye 

girdi" diye konuştu.

Bundan sonra da TOBB-OSBÜK işbir-

liğinde, birlikte ve etkin şekilde çalışmayı 

sürdüreceklerini anlatan TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, sanayiciler daha çok üretsin, 

saha çok kazansın diye birlikte mücadele 

edeceklerini söyledi. 

OSB projeleri için 

7 milyar lira kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-

rank ise yaptığı konuşmada, "Çok düşük 

miktarda olsa da bazı organize sanayi böl-

gelerinde rantiye işlemlerinin olduğuyla ilgili 

bize şikayetler geliyor. OSB'lerimizi kesinlikle 

sanayicilerimizin hizmetinde kamusal alan-

lar olarak görmemiz lazım. Ben OSB'lerde 

arsa spekülasyonlarına, rantiyeciliğe asla 

müsaade etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye'nin dünyanın en 

büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması 

hedefinde girişimci ve sanayicilere büyük 

görev düştüğünü söyledi. 

Türkiye'nin geniş ve gelişmiş bir OSB 

tecrübesine sahip olduğunu belirten Bakan 

Varank, "Bu süreç içinde OSB'lerimiz, Türk 

sanayisinin dünyayla entegre olmasını ve re-

kabet gücümüzün artmasını sağlayacak bir 

vizyona, hamd olsun kavuştular. Kendilerini 

büyütmekle kalmadılar, sanayimizin büyü-

mesinde de lokomotif görevi üstlendiler" 

ifadesini kullandı. 

Bakanlık olarak tahsis edilen uygun yatı-

rım alanları, sağlanan destek ve kolaylıklarla 

sanayicilere eşsiz bir yatırım ortamı oluştur-

duklarını dile getiren Bakan Varank, şöyle 

devam etti: "1962-2002 arasındaki 40 yıllık 

dönemde, yalnızca 80 OSB projesi tamam-

lanmışken, son 15 yılda hayata geçirdiğimiz 

OSB sayısı 120 oldu. Yani 2002'ye kadar yılda 

ortalama iki OSB açılırken biz yılda ortalama 

sekiz OSB açmış olduk. Tabii bu projeleri 

hayata geçirmek öyle kolay işler değil. Bu-

nun için gayret gerekiyor, vizyon gerekiyor, 

kararlılık ve çalışkanlık gerekiyor. En önemlisi 

de sanayicimizin ve girişimcimizin elinden 

tutmamız gerekiyor. Gururla ifade etmek 

istiyorum ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

olarak sizleri bu konuda hiç yalnız bırakma-

dık. Tamamlanan OSB projeleri için yaklaşık 

7 milyar lira tutarında kredi kullanılmasına 

imkan sağladık. Yine bugüne kadar 314 

OSB'ye sicil vererek, tüzel kişilik kazandırdık."

OSBÜK Genel Kurulu’nda yapılan oy-

lama sonucunda yeniden başkan seçilen 

Memiş Kütükcü de Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı ile yeni ve daha yüksek katma değer 

üreten bir sanayileşme modelinin peşinde 

olduklarını söyledi.

Kütükcü, "Daha sürdürülebilir, daha 

fazla refah üreten bir büyüme modeli için 

buna ihtiyacımız var. Yarım asırdan fazladır 

bu ülkenin planlı sanayileşmesine hizmet 

eden, Türkiye'nin en başarılı üretim rejimi 

haline gelen, gururumuz olan organize sa-

nayi bölgelerimiz için de artık yeni modeller, 

yeni başlangıçlar zamanı" ifadesini kullandı.
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TOBB ULUSAL

Sivas'ta Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü’nün imza töreni 
yapıldı. İmzalanan protokol kapsamında Sivas'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, 
çiftçilerin korunması gayesiyle Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası tesislerinin yapılması 
ve işletilmesi amaçlanıyor. 

Sivas’ta tarım ve hayvancılık
için önemli bir adım atıldı

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas'ta Canlı Hayvan 

Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Proto-

kolü’nün imza törenine katıldı. Sivas Valiliği Dr. Hasan 

Canpolat Salonu'nda düzenlenen imza töreninde 

Sivas'ta kendilerine gösterilen ev sahipliğine teşekkür 

eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, imzalanan projenin Sivas Ticaret Borsası’nın 

yıllardır hayali olduğunu belirtti. 

Projenin, Sivas için bir vizyon niteliği taşıdığını vur-

gulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vizyondan dolayı Ticaret Borsamızı kutluyorum. 

Bunun gerçekleşmesi vizyoner iki insanın göreve gel-

mesiyle gerçekleşti. Burada Sayın Valimizin ve Belediye 

Başkanımızın çok büyük katkıları var. Eğer onların kat-

kısı olmasa Sivas Ticaret Borsamızın Sivas ekonomisine 

kazandıracağı Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası’nın 

bugün imzasını gerçekleştiremezdik. TOBB olarak da 

kanunlar ve bize verilen yetki çerçevesinde biz de bu-

raya katkı yapmak isteriz. Sivas adına böyle bir işe imza 

attığınız için teşekkür ediyorum."

“100 yıl önceki asil ruh 

yıllardır devam ediyor”

Vali Ayhan da Sivas'ın milli meşalenin yakıldığı, 

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olduğunu 

söyledi. 100 yıl önceki asil ruhun yıllardır devam et-

tiğini vurgulayan Ayhan, "İnşallah dünden bugüne, 

bugünden de yarına bu asil ruhu hep beraber devam 

ettireceğiz" diye konuştu. Sivas'ta tarımla ilgili güzel 

çalışmalar yapıldığını vurgulayan Ayhan, "Türkiye'ye 

örnek olacak bir şirket kurduk. Çok büyük bir sermaye 

büyüklüğü var. İnşallah bu yapıyı daha da güçlendiririz. 

Sivas'ta tarımda emin bir liman oluşturmaya çalışıyoruz. 

Çiftçilerimize katkı sağlamaya ve maliyetlerini azaltma-

ya çalışıyoruz. Sivas, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'ye 

örnek bir model olacak" ifadelerini kullandı. 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu 

da protokolün hayırlı olmasını diledi. İmzalanan protokol 

kapsamında Sivas'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, 

çiftçilerin korunması gayesiyle Canlı Hayvan Pazarı ve Ot 

Borsası tesislerinin yapılması ve işletilmesi amaçlanıyor. 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

projenin, Sivas 

için bir vizyon 

niteliği taşıdığını 

vurguladı.

SİVAS



T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu beraberindeki heyet ile birlikte, 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i 

makamında ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Bil-

gin’e Sivas’ta oluşturdukları birlik ve 

beraberlik havası için teşekkür eder-

ken, çalışmalarında başarılar diledi. Milli 

Mücadele’de Atatürk ve arkadaşlarına 

108 gün ev sahipliği yapan Sivas’a tüm 

Türkiye’nin minnettar olduğunu ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sivas 

milli mücadelemizin temel taşlarından 

birisi olmuştur” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 

de ‘ben’ değil ‘biz’ anlayışıyla şehre hiz-

met etmeye talip olduklarını vurgular-

ken, “Bundan 100 yıl önce manda ve 

himaye kabul edilemez diyen bu şehire 

hizmet etmenin gururunu taşıyoruz” 

diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ziyaret

Sivas Ticaret Borsası’nda istişare toplantısı yapıldı

4 Eylül Sivas Kongre 
Müzesi gezildi, Atatürk 
Anıtı’na çelenk kondu

Tarımsal Ürünler 
Analiz Laboratuarı 
törenle açıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas 

Ticaret Borsası’nın Tarımsal Ürünler Analiz 

Laboratuarı'nın açılış törenine katıldı. Sivas 

Ticaret Borsası’nın vizyon işi bir projeyi 

gerçekleştirdiğini belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Allah, Sivaslı üreticilerimi-

ze hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin” 

dileğinde bulundu. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu daha sonra laboratuarı gezerek, 

yetkililerden bilgi aldı.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ti-

caret Borsası’nı ziyaret ederek Meclis üyeleri 
ile istişarede bulundu. Sivas Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Has-
taoğlu ile Meclis Başkanı İhsan Aksoy’un 
konuğu olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Sivas’ın milli mücadelede oynadığı rolün her 

türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, 
‘Sivas ne kadar öğünse azdır’ dedi.

Sivas Borsası’nın iki önemli projesinin 
vizyon işi olduğunu anlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Laboratuar ve Depoculuk A.Ş. 
ile Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım 
ve İşletme Protokolü’nün sektöre büyük 
katkıları olacağını anlattı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, 4 Eylül Sivas Kongre 
Müzesi’ni ziyaret ederken, Sivas 
Kongresi'nin 100. yılı anısına Atatürk 
Anıtı'na çelenk sundu. 
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TOBB ULUSALTOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sivas, doğuyla batıyı birbirine bağlayan merkez haline 
gelmeli. Ayrıca hem Cumhurbaşkanımız hem de Sanayi Bakanımız, Sivas’ı endüstri merkezi 
yapacak özel teşviklerden bahsettiler. Bu konunun takipçisiyiz” ifadesini kullandı.

“Sivas’ı endüstri merkezi 
yapacak teşviklerin takipçisiyiz”

S
ivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katılan 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Birlik ve beraberlik içinde 

bütün sıkıntıları aşarız. Yeter ki birbirimizi ötekileştirme-

yelim” mesajı verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi 

Odası ile Sivas Ticaret Borsası’nın ortaklaşa düzenlediği 

‘Sivas’a Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Burada birlik 

ve beraberlik mesajı veren TOBB Başkanı, “Sivas’ın geleceği 

de geçmişi gibi parlak olacak inşallah. Sivas’ın cazibesi 

artıyor. Sivas çok daha iyi işler başarabilir” dedi. Projeler 

için hükümetten beklentilerin de olduğunu belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Karadeniz ile Akdeniz’i, Ordu-Sivas 

üzerinden bağlayacak yolun tamamlanmasını bekliyoruz. 

Bu sayede Sivas denize bağlanacak, limana kavuşacak. 

Sivas’ın ihracat yapması da kolaylaşacak. Ankara-Sivas 

yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı. Böylece 

Ankara–Sivas iki saate, İstanbul–Sivas beş saate inecek. 

Sivas, doğuyla batıyı birbirine bağlayan merkez haline 

gelmeli. Ayrıca hem Cumhurbaşkanımız hem de Sanayi 

Bakanımız, Sivas’ı endüstri merkezi yapacak özel teşvikler-

den bahsettiler. Bu konunun takipçisiyiz” ifadesini kullandı.

“İstiklal mücadelesi Sivas 

Kongresi’nde doğdu”

Bundan 100 sene önce, birlik ve beraberlik tohu-

munun atıldığı yer olan, Sivas’ta bulunmaktan onur 

duyduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İstik-

lal mücadelesi ve bağımsızlık ateşi, Sivas Kongresi’nde 

doğdu. Dolayısıyla, ben Sivas’ı; umudun ve milli irade-

nin şehri olarak görüyorum. Sivas olmasaydı, Türkiye 

olmazdı, Türk milleti var olmazdı. 82 milyon ve gelecek 

nesilller bunu bilmeli” dedi.

Sivas Kongresi’nde, herkesin kulağına küpe olması 

gereken, çok önemli bir karar alındığını bildiren TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dendi ki vatan bir bütündür, bölü-

nemez. İşte Sivas’tan yükselen, bu millî birlik, beraberlik ve 

dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, 

vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında, 

en büyük gücümüzdür. Bu ülkenin birliğini-bütünlüğünü 

bozmak isteyen herkes bilmeli ki Sivas ruhu ve Sivaslılar 

var oldukça, bu ülkeyi kimse bölemez” diye konuştu.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Sivas’ın cazibesi 

artıyor. Sivas çok 

daha iyi işler 

başarabilir” dedi

SİVAS
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Sivas Kadın Girişimciler Kurulu’nun 

düzenlediği resim sergisinin açılışını yap-

tı. Daha sonra sergiyi gezerek, eserler 

hakkında bilgi alan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, kadın girişimcilerin çalışmalarını 

takdirle takip ettiğini söyledi.

Sivaslı kadın 
girişimcilerden 
resim sergisi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu beraberindeki hayetle birlikte 

Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında 

ziyaret etti.

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı 

münasebetiyle Oda ve Borsa başkan-

larıyla birlikte kente geldiklerini ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Si-

vas’ın milli mücadelede çok önemli 

bir ev sahipliği yaptığını belirterek, bu 

sebeple 80 milyon adına Sivas’a min-

nettar olduklarını ifade etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Vali 

Ayhan’a da çalışmalarından ötürü ba-

şarılar dilerken, ticaret Odası ve Borsa-

larına gösterdiği yakınlık ve işbirliği için 

teşekkür etti.  Vali Ayhan da iş dünya-

sının Türkiye’nin lokomotifi olduğuna 

işaret ederek, “Sizler ürettikçe bizlerin 

yüzü gülüyor. Kongremizin 100’üncü 

yılında sizlerin bu ziyareti esnafımıza 

ve iş dünyamıza moral olmuştur” dedi.

Sivas Valisi 
Salih Ayhan’a ziyaret

Sivas Ticaret Sanayi Odası, protokol 
salonuna Hisarcıklıoğlu adını verdi

Aselsan Sivas Hassas 
Optik tesislerinde 
inceleme yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’na Sivas programı sırasında bir sürpriz 

açılış hazırlayan Sivas Ticaret ve Sanayi 

Odası, protokol salonuna Hisarcıklıoğ-

lu’nun ismini verdi.

Salonun açılışını yapan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu başta, Sivas Ticaret ve Sa-

nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mus-

tafa Eken ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu olmak üzere tüm Sivas iş 

dünyasına teşekkür ettiğini söyledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yüksek teknoloji 

ürünü mercek, nişangah üretimi yapan 

Aselsan Sivas Hassas Optik AŞ tesislerini 

gezerek incelemelerde bulundu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yetkili-

lerden bilgi alırken, “Ülkem adına gurur 

duydum. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Osman Yıldırım ile tüm yönetici ve 

çalışanlarını kutluyorum” diye konuştu.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Mesele Rize olunca, tüm Rizeliler bir ve berabersiniz. 
Bir yerde birlik varsa, sırtınız yere gelmez. Marka Şehir olmanın formülü de bu zaten. İnşallah 
Rize’nin geleceği de geçmişi gibi parlak olacak” diye konuştu.

“Rize’nin geleceği de 
geçmişi gibi parlak olacak"

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Rize Ticaret ve Sanayi 

Odası tarafından düzenlenen Rize’nin Yıldızları 

Vergi Ödül Töreni’ne katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-

mada TOBB Başkanı olarak Rize’ye 15. gelişi olduğunu 

belirterek, “Kaçkar dağları gibi heybetli, Karadeniz gibi 

coşkulu Rize’de, aranızda bulunmaktan onur duyuyo-

rum” diye konuştu.

Rize’nin mavi ve yeşilin buluştuğu, çayın,  hamsinin, 

atmacanın şehri olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Özü ve sözü bir insanların memleketi. 

Türkiye'nin kalkınmasına liderlik eden Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemize kazandıran bir şehir. 

Bu Rize, her hizmeti ve her iltifatı fazlasıyla hakkediyor. 

İşte bu güzel Rize’de bizleri bir araya getiren, Şaban 

Kardeşime, Odamız Yönetimine,  Meclisine gönül dolusu 

teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Rize’de güzel bir olaya şahit olduğunu belirten TOBB 

Başkanı şöyle devam etti: “Birlikte rahmet ve bereket 

ayrılıkta azap vardır. Şehir bir araya geliyorsa bereket 

geliyor. Valimiz, Belediye Başkanımız, Vekillerimiz, Oda 

ve Borsa Başkanlarım hep bir arada. Mesele Rize, olunca, 

tüm Rizeliler bir ve berabersiniz. Bir yerde birlik varsa, 

sırtınız yere gelmez. Marka Şehir olmanın formülü de bu 

zaten. İşte hep birlikte çalışınca, OSB’yi de tamamladınız. 

Hatta 2. etapa da başladınız. İnşallah Rize’nin geleceği de 

geçmişi gibi parlak olacak”.

“Rize-Artvin Havalimanı bitmek üzere”

Karadeniz’i güneye bağlayan Ovit Tüneli’nin bittiğini 

anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Turizm için çok 

önemli olan, Rize-Artvin Havalimanı da bitmek üzere. 

Lojistik Merkez de ihale aşamasına geldi. Ancak kamu 

bütçesindeki kısıntıya takıldı, bunu da takip ediyoruz” 

diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir önceki yılın ilk beş 

ayı ile bu yılın ilk beş ayına bakıldığında, karşılıksız çek 

tutarının Türkiye’de yüzde 76 artmışken Rize’de yüzde 10 

arttığını söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, protestolu 

senet tutarının Türkiye’de yüzde 55 artmışken Rize’de 

yüzde -11 arttığını, sorunlu kredi oranının ise Türkiye’de 

 TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Karadeniz’in her 

biri cennet köşesi 

yaylaları, çarpık 

yapılaşmanın 

kurbanı oluyor” 

dedi.

RİZE

TOBB ULUSAL



41EKONOMİK FORUM

yüzde 4 iken Rize’de yüzde 2.5 olduğunu 

bunun da Rizeli’nin sözünün senet oldu-

ğunu gösterdiğini ifade etti. 

Rize’ye gelirken üzülerek gördüğü bir 

konuyu da dile getiren TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, “Karadeniz’in her biri cennet 

köşesi yaylaları, çarpık yapılaşmanın kurbanı 

oluyor. Buraları korumazsak, altın yumurt-

layan tavuğu öldürmüş oluruz. Sizlerin bu 

hazineye sahip çıkıp korumanız lazım” dedi. 

TOBB olarak Rize’ye hep büyük önem 

verdiklerini ifade eden TOBB Başkanı, Rize’ye 

bir ilköğretim okulu, bir Fen Lisesi ve bir 

İmam Hatip Lisesi yaptıklarını ve hem Rize 

hem de Türkiye için çok önemli olan, Sarp 

Sınır kapısının modernizasyonunu gerçek-

leştirdiklerini anlattı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Rize’nin bir 

diğer şansının da gayretli ve çalışkan Rize 

Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası 

olduğunu belirterek, her ikisinin de akredite 

Oda ve Borsa olduğunu ve üyelerine beş 

yıldızlı hizmet verdiğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle de-

vam etti: “Odamız sayesinde Rize, OSB ka-

zandı. Borsamız, çayın marka değerini artı-

racak, Rize Çay Araştırma Uygulama Merkezi 

ÇAYMER’i hayata geçirdi. Böyle gayretli ve 

vizyoner Oda ve Borsa Başkanlarımız ol-

masıyla gurur duyuyor ve iftihar ediyorum.”

“Sıkıntılara birlikte 

çözümler üretiyoruz”

Rize’deki Oda ve Borsa başkanları ile 

Ankara’da birlikte çalıştıklarını anlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, iletilen sıkıntı ve öne-

rileri, onlarla birlikte başta Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümete ilettik-

lerini ve çözüm aradıklarını söyledi.

İş adamlarının en büyük şikayetinin fi-

nansmana erişim olduğunu anlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "En 

büyük sıkıntımız bankacılık sektörüydü. Bu 

bankalar o kadar vicdansızlar ki iyi günde 

hepsi peşimizden koşar, yağmur başladığı 

an elinden şemsiyeyi alıp hepsi ortadan kay-

bolur. İşte biz de bunlara karşı elimizi taşın 

altına koyduk, tüm kaynaklarımızı seferber 

ettik. Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 15'ine 

96 bin KOBİ'mize 12 milyar lira kredi imkanı 

çıkardık. Düşük faizli KOBİ destek paketlerini 

başlattık. Hükümetimize gidip ilave destek 

talep ettik. Dört ayrı kredi paketiyle KOBİ'le-

rimize kredi imkanı sundular. Diğer bir sıkıntı 

yüksek istihdam maliyetleriydi. Rize'de kim 

bir kişi çalıştırıyorsa herkes ödülü hak ediyor."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 

iş adamlarının birer kahraman olduğunu, 

dertlerin hükümetin desteğiyle azaldığını 

vurgulayarak, şunları kaydetti: "İşverene 

asgari ücret desteği getirilmesini sağladık. 

2019’da aylık 150 TL olarak 12 ay boyunca 

kullanılacak. İstihdam seferberliği başlattık. 

Tarihimizde ilk her aldığımız işçiye Ocak-Ni-

san arasında her aldığımız işçiye cebimizden 

bir lira vermedik. Ne maaş, ne SSK, ne prim 

ve vergi ödedik. Dördüncü aydan sonra yeni 

bir kişi istihdam edersek sadece 2 bin 20 lira 

ödeyeceğiz. Üzerindeki bin 400 lirayı devlet 

bizden almıyor. Sadece asgari ücreti ödü-

yoruz. İşinde zorluk çeken, işçisinin maaşını 

ödemekte zorluk çekiyorsa maaşını İşsizlik 

Fonu kısa çalışma ödeneğinden alıyor. İş 

düzelmedi, ilave üç ay daha kullanıyorsun. 

İç piyasayı harekete geçirmek için KDV indi-

rimleri geldi. Mobilya, beyaz eşya, otomobil 

ve konutta vergiler indirildi. Konut hariç di-

ğerleri Haziran sonunda bitti ama uzatılması 

için de hükümetten talep ediyoruz."

İş mahkemeleri ve davaların hep işveren 

aleyhine sonuçlandığının altını çizen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "İşçi 

ile mahkemelik olduk. İşçisi ile mahkemelik 

olup kazanan var mı? Yüzde 99.2'sini işveren 

olarak kaybediyor. Bunu da anlattık, hükü-

met ikna oldu ve adım attı. Batı'da oldu-

ğu gibi arabuluculuğa gidilmesi sağlandı. 

2019'dan itibaren ticari uyuşmazlıklarda da 

arabuluculuk zorunlu hale geldi. Buralarda 

hem daha hızlı hem daha çok daha az ma-

liyetle, davalar sonuçlanıyor. Sonuçlanan 

dava yüzde 63. Mahkemeye gitmeden he-

lalleşiyor. Bu imkanı mutlaka kullanın. Ticari 

davalarda da arabuluculuk var. Bugünkü 

mahkeme sisteminde bitmesi iki sene. Bir 

üst mahkeme iki sene. Alacakları dört sene 

sonra alabiliyorsun."

"Ne olur birbirimizi 

ötekileştirmeyelim"

Tarihimizdeki en önemli günlerden 

olan 15 Temmuz gününün unutulmama-

sını isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

"15 Temmuz günü bu ülkenin yanında 

dünyada kim vardı? Hiç kimse yok. Bizzat 

şahidim. 15 Temmuz'u engelleyen kimdi? 

80 milyon. Sıkıntı oldu mu bir araya gelme-

sini biliyoruz. Sıkıntı gitti mi herkes ayrı bir 

cumhuriyet. Herkes ayrı bir başkan. Ne olur 

birbirimizi ötekileştirmeyelim. Siyasi görü-

şünden, mezhebinden, etnik kökeninden, 

dininden dolayı, farklı düşüncesinden do-

layı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirimize 

sarılalım. 80 milyon kardeşten başka kardeş 

yok" şeklinde konuştu.
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Karadeniz'in turizm açısından servet değerinde olduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu doğa tahribatına değindi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Karadeniz'deki çarpık yapılaşmanın önlenmesi gerektiğini de ifade etti.

"Karadeniz'deki çarpık 
yapılaşma önlenmeli"

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

Rifat Hisarcıklıoğlu, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret ederek, Meclis üyeleri ile biraraya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, hayata 

geçirilen arabuluculuk sistemi ile işçi ve işverenin büyük öl-

çüde rahatladığını söyledi. Türkiye'de mahkeme sürecinin 

beş yıl sürdüğüne işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Almanya'da bu sürenin beş gün olduğunu belirtti.

Arabuluculuk sisteminin kolaylık getirdiğine dikkat 

çeken TOBB Başkanı Hisarcçıklıoğlu, "Biz davalık olmak 

istemiyoruz. Çalıştırdığımız işçilerin işletmelerde hakkı var. 

Onlar olmazsa işletme olmaz. Hakkın uzamadan verilmesi 

lazım. İşçinin alın teri kurumadan verilmeli. Beş yıl uza-

masın, borcumuz varsa ödeyelim yoksa helalleşelim. Her 

şeye rağmen ara buluculuk sistemi ile davaların yüzde 63'ü 

açılmadan çözülüyor" dedi. 

“Hepimiz aynı şeyi 

istersek başarabiliriz”

Doğa tahribatına da değinen TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Karadeniz'deki çarpık yapılaşmanın önlenmesi 

gerektiğini, bölgede kalkınmanın temel kaynağının turizm 

olduğunu belirtti. 

Karadeniz'in turizm açısından servet değerinde ol-

duğunu, çayın önemli geçim kaynağını oluşturduğunu 

anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ve yurt dı-

şında herkes çay tüketiyor. Çay önemli bir tanıtım aracı. 

Ovit Tüneli, Mardin'e kadar uzanıyor. Sarp Sınır Kapısı, 

Gürcistan ile gidiş gelişi kolaylaştırdı. İnsan geçişi artınca 

kapılar yetmemeye başladı. Rize-Artvin Havalimanı bir yıl 

sonra tamamlanıyor. Bunu birlik ve beraberlikle ve aynı şeyi 

isteyerek başardınız" dedi. 

Bölgenin ihtiyaçlarına değinen TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu şunları kaydetti: "Bölge için iki şey çok önemli. Çay 

Kanunu çok önemli. Bütün bölgeye doğal gaz gelmesi 

özellikle enerji açısından çok önemli. Samsun ile Hopa'yı 

birbirine bağlayacak demir yolu çok önemli. Demir yolu 

projesi tamamlanır, hepimiz aynı şeyi istersek başarabiliriz. 

Aynı hedefe atış yapmazsanız Rize'de, Pazar'da farklı şeyler 

istersek en kolayı neyse o yapılır. Onun için aynı hedefe 

atış yapmalıyız." TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çayeli'ndeki 

esnafı da ziyaret etti.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

"Türkiye ve yurt 

dışında herkes 

çay tüketiyor. 

Çay önemli bir 

tanıtım aracı” 

dedi.

ÇAYELİ
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Pazar 

Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Açılış 

Töreni’ne katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu burada yaptığı konuşmada, yeni hizmet 

binasının hayırlı olmasını dileyerek, Pazar 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Çakır, 

Meclis Başkanı ve Meclis üyelerini Pazar’a 

böyle bir eser kazandırdıkları için kutladı.

 “Barışmasını bilmeyen, kavga etmesin” 

Pazar TSO’nun yeni hizmet binası açıldı
T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Rize programı kapsamında, Rize 

Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni 

(ÇAYMER) gezerek, Rize Ticaret Borsa-

sı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Erdoğan'dan bilgi aldı. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu burada ziyarete katılan 

Oda ve Borsa başkanları ile basına ka-

palı toplantıda bir araya geldi.

ÇAYMER’de 
inceleme yapıldı

Fındıklı TOBB 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi'ne ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret ederek, Ardeşen TSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı İsmail Kuyumcu ve Meclis 

Üyeleri ile biraraya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik 

ve beraberliğin önemine vurgu yapa-

rak, Ardeşen’de birlik olduğunu belirtti. 

TOBB Başkanı, “Allah bu birlik ve bera-

berliğinizi daim etsin. Siz biraraya gel-

dikçe, beraber oldukça nefislerinizi geri 

plana atıp, hizmeti ön plana aldıkça ileri 

gidersiniz. Zaten bunu da Ardeşen’de 

görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin en demokratik kurumu 

olduklarının altını çizen TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu, “Seçimle geliyoruz 

ve seçimle gidiyoruz. Onun için de bu 

makamlar alma makamı değil verme 

makamı. İsmail Kardeşimi de bir yıldır 

takip ediyorum, ekibiyle, yönetimiyle, 

Meclisiyle Ardeşen’e, ülkemize yakışır 

şekilde çalışıyor” şeklinde konuştu.  

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Rize 

programı kapsamında TOBB tarafından 

yaptırılan Fındıklı TOBB Anadolu İmam 

Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okul bi-

nasını gezdi ve öğrencilere Nurettin Top-

çu'nun Ahlak isimli kitabını hediye etti. 

diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz günü 

geldiği zaman mücadelemizi yaparız. Sonra 

birlik beraberlik olur. Allah diyor ki ‘Birlikte 

rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır’. 

Onun için Pazar’da rahmet ve bereket var. 

Hepinizi tebrik ediyorum. El ele verdiniz bu 

eseri Pazar’a kazandırdınız. Birlikte olunca 

neler yapılabileceğinin en güzel örneğini 

yaptınız. Birlik ve beraberliğinizden dolayı 

teşekkür ediyorum” dedi.

“Hizmeti ön plana aldıkça ileri gidersiniz”
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari ve Yüksekova’da 
iş dünyasını dinledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı değerlendirmede “Hakkari ve 
Yüksekova’yı zenginleştirmek istiyorsak ticaretin önünü açmalıyız” dedi.

Hakkari ve Yüksekova'da 
iş dünyası ile istişare edildi

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

Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Hakkari 

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 

düzenlenen ekonomi ve ticaret konulu ekonomi toplantısında 

ilçe iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı değerlendirmede 

“Hakkari’yi ve Yüksekova’yı zenginleştirmek istiyorsak ticaretin 

önünü açmalıyız” dedi. TOBB olarak bölgeye her zaman büyük 

önem ve destek verdiklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

ticaret, turizm ve tarım olarak tanımladığı 3T formülü üzerinde 

durdu. Zenginliğin yolunun ticaretten, ticaretin yolunun da 

huzurdan geçtiğini anlatan TOBB Başkanı, Yüksekova TSO’nun 

çalışmalarını övdü. Oda’nın sosyal sorumluluk projesi kapsamın-

da tüm Türkiye’deki Odalar arasında birinciliği, uyuşturucuyla 

mücadeleye projesiyle kazandığını belirten TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, beş yıldızlı akredite Oda olarak örnek çalışmalara imza 

attığını anlattı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Birbirinizi asla ötekileştirmeyin. Hepimiz farklıyız. Farklı düşü-

neceğiz. Sonra ortak bir noktada buluşacağız. Beraberliğimizi 

muhafaza ettiğimiz sürece önümüz açık” dedi.

Birlik ve 

beraberlik 

mesajı veren 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Birbirinizi asla 

ötekileştirmeyin” 

dedi.

HAKKARİ-YÜKSEKOVA

Hakkari ve çevresindeki il ve ilçe iş dünyasının sorun ve çözüm 

önerilerini istişare edebilmek için düzenlenen toplantıya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve 

Bakan Pekcan bölge tüccar ve sanayicisinin görüşlerini dinleyerek 

yapılabilecekler üzerine değerlendirmede bulundular.

Sorunlar ile çözüm önerileri dinlendi
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan, Hakkari Yüksekova Yarbay Mesut Dursun 

Varoluş Kışlası 7. Alay 1. Hudut Taburu’nda Meh-

metçiklerle birlikte öğlen yemeği yiyerek, vatani 

görevini yapan Mehmetçiklerimize moral verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki 

heyete Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Abdurrahman Pınar ile birlikte çevre il ve ilçelerden 

gelen Oda ve Borsa başkanları da eşlik etti.

Yüksekova Hudut Taburu’nda 
askerlerimizle moral yemeği

Hakkari Valisi Akbıyık ve Esendere Belediyesi’ne ziyaret

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

Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Hakkari 
Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Pekcan, Vali Akbıyık’tan ildeki 
gelişmelere ilişkin bilgi alırken, TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu da ticarete ilişkin isti-
şarelerde bulundu. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
ile birlikte Hakkari programı kapsamında, 
Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyük-
su’yu da makamında ziyaret etti.

Esendere Gümrük Kapısı’nda incelemele yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı 

Esendere Gümrük Kapısı’nda inceleme-

lerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Bakan 

Pekcan’a, Gümrük kapısının işleyişine iliş-

kin detaylı bir sunum yapıldı. Ziyarette GTİ 

AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız 

ile çevre il ve ilçelerin Oda ve Borsa baş-

kanları da hazır bulundu. 
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Ürün senetlerinin işlem göreceği Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın faaliyet izin belgesi 
düzenlenen bir törenle verildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeni dönemde tarımsal 
ürünlerin fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edilemeyecek. Çiftçimiz mağdur olmayacak 
finansmana erişmek için kapı kapı dolaşmayacak” diye konuştu.

Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası faaliyete geçiyor

T
ürkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Faaliyet İzni 

Belgesi Teslim Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve 

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

Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuş-

mada, küreselleşme ve teknolojideki köklü değişimlerin 

hayatın her alanına etki ettiğini vurgulayarak, “Bugün 

ABD’de, Çin’de ekilen tarım ürünlerinin türü, miktarı, eki-

min zamanlaması gibi birçok faktör bizim soframızdaki 

gıdaların fiyatına etki etmektedir. Bu sebeple bizim de 

tarım piyasalarının etkinliğini artırmamız, gelişmiş bir 

tarım piyasasına sahip olmamız gerekiyor. Öte yandan 

kuzeyimizde ve doğumuzda dünyanın en büyük tahıl 

ihracatçılarından Rusya, Ukrayna ve Kazakistan var. Güne-

yimizde ise en büyük tahıl ve gıda ithalatçısı ülkelerden 

Ortadoğu ve körfez ülkeleri yer alıyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu resimde gelişmiş bir 

tarım piyasası ile Türkiye’nin coğrafi konum avantajını 

kullanarak tarımda merkez üssü haline gelebileceğini, 

bunun için de uzun yıllardır Ticaret Bakanlığı öncü-

lüğünde yürüttükleri iki aşamalı bir dönüşüm süreci 

üzerinde çalıştıklarını anlattı.  

“50 yıllık bir 

hayal gerçekleşiyor”

Bu dönüşümün ilk ayağı olan lisanslı depoculuk çalış-

malarına 2005 yılında Ticaret Borsalarının öncülük ettiğini 

anımsatan TOBB Başkanı, “Borsalarımız elini taşın altına ko-

yarak en büyük lisanslı depo yatırımcısı haline geldi. Tarım 

ve Orman Bakanlığımızın son beş yılda TMO üzerinden 

sürece aktif bir katkı vermesiyle, şu anda 163 lisanslı depo 

kuruluş izni aldı. Bunlardan 80 tanesi faaliyet izni alarak 4 

milyon tonun üzerinde kapasite oluşturdu. İnşallah kalan 

83 depomuz da faaliyete geçince 14.5 milyon tonluk 

kapasiteye sahip olacağız” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işin ikinci ayağı olan Ürün 

İhtisas Borsası kuruluşunda da yine TOBB camiasının öne 

atıldığını ve geçen yıl Borsa İstanbul, SPK, TMO ve kamu 

bankaları ortaklığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nı kur-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 50 

yıllık bir hayalin 

gerçekleştiğine 

şahitlik ettiklerini 

söyledi. 

 ANKARA



47EKONOMİK FORUM

duklarını, Ticaret Bakanlığı gözetiminde, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun katkılarıyla, 

50 yıllık bir hayalin gerçekleştiğine şahitlik 

ettiklerini söyledi. 

Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet iznini ver-

mesi ile birlikte Ürün İhtisas Borsası’nın 

faaliyete geçeceğini belirten TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, “Yarın itibarıyla yeni 

sistemin geçiş aşamasını başlatıyoruz. 

Elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı 

artık sadece Ürün İhtisas Borsası üzerin-

den yapılacak. Çiftçimizin, tüccarımızın 

işlemlerini en rahat şekilde yapabilmesi 

için iyileştirmeler yapmaya devam ede-

ceğiz. Geçiş sürecini tamamlayıp, tam ka-

pasiteye ulaşınca da inşallah Sayın Cum-

hurbaşkanımızın da katılacağı bir gong 

töreni ile tarımsal ürün piyasalarında tarihi 

bir süreci başlatmış olacağız. 

Bu yeni dönemde tarımsal ürünlerin 

fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edileme-

yecek. Çiftçimiz mağdur olmayacak, finans-

mana erişmek için kapı kapı dolaşmayacak. 

Buğday, mısır, arpa gibi hububatlar başta 

olmak üzere tarımsal ürünlerimizin fiyatları 

şeffaf bir şekilde belirlenecek. Ve daha da 

önemlisi bu ürünleri cep telefonunuzda-

ki bir aplikasyon üzerinden bir tıkla satın 

alabilecek, helal mala, alın terine yatırım 

yapabileceksiniz” şeklinde konuştu. 

“Elimizden geleni 

yapmaya çalışıyoruz”

Türkiye’nin gün be gün daha ileriye 

gitmesini, daha fazla yatırım çekmesini, 

daha fazla üretmesini, refah seviyesini 

daha yukarı çekmesini ve daha huzurlu 

olmasını istediklerine dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu amaçlar doğ-

rultusunda her konuda elimizden geleni 

de yapmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı-

mız ticaretin içinden gelen Bakanımızın 

öncülüğünde İç Ticaret Genel Müdür-

lüğü’nün özverili çalışmalarıyla tarımsal 

ürün piyasasında bu dönüşüm için çok 

büyük çaba sarf ediyorlar. Tarım ve Orman 

Bakanlığımız, tarımda dönüşümü düstur 

edinmiş Bakanımızın liderliğinde, TMO 

başta olmak üzere tüm kurumlarıyla bu 

sürecin arkasında bizlere destek olmak-

tadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, hem 

bu yeni nesil araçların geliştirilmesini teş-

vik ediyor, hem de SPK ve Borsa İstanbul 

eliyle piyasanın gelişmesine önemli bir 

know-how transferi sağlıyor” dedi.

Ticaret Borsalarının 1800’lerin sonların-

da kurulmaya başladığını ve bugün sayıla-

rının 113’e ulaştığını anlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Borsala-

rımız geçmişten bugüne kanunen kendi-

lerine verilen görevleri yerine getirmekte, 

Türkiye’de tarıma dayalı emtia ticaretinin 

gelişmesinde ana omurga olmuştur. Son 

dönemde hayata geçen elektronik satış sa-

lonları, akredite laboratuarları, canlı hayvan 

borsaları ve lisanslı depoları ile Borsalarımız 

tarım ve hayvancılık sektörünün sağlıklı 

işlemesine yardımcı olmaktadır.

Aynı bilinçle, TOBB camiası ve Ticaret 

Borsalarımız Türkiye’de lisanslı depoculu-

ğun ve ürün senedine bağlı tarımsal ürün 

ticaretinin gelişmesi için de önemli bir 

misyon üstlenmiştir. TOBB-TMO Lidaş başta 

olmak üzere camiamız lisanslı depoların 

yurt sathına yayılmasını sağlamıştır. Elektro-

nik ürün senedine dayalı ticaret platformu 

kuran sekiz Ticaret Borsamız da Türkiye 

Ürün İhtisas Borsası faaliyete geçene kadar 

önemli bir misyon üstlenmiştir. Bu Borsa-

larımız bugüne kadar bu hizmeti layıkıyla 

yerine getirdi. Ben buradan bu süreçte çok 

önemli bir misyon üstlenen sekiz Ticaret 

Borsası başkanımıza ve personeline de te-

şekkürlerimi sunuyorum, Allah hepsinden 

bu hizmetleri için razı olsun.”

“Tarım ticaretinde 

önemli bir adım attık”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ihti-

sas borsasıyla tarım ticaretinde önemli bir 

adım attıklarını ifade etti. 

Lisanslı depolardaki ürünlerin ürün 

ihtisas borsasında satılabilir hale gelmesi 

için uzun zamandır çalıştıklarına dikkat 

çeken Bakan Pekcan, "163 firma bize baş-

vurdu, 80'ine faaliyet izni verdik. Kurulu 

kapasitemiz 4 milyon 77 bin tona ulaştı. 

Hedefimiz 14 milyon tona ulaşmak, bunu 

ürün bazında da ihtisaslaştırmak" değer-

lendirmesinde bulundu. 

Bakan Pekcan, tarımla uğraşan kişiler 

ve kurumların lisanslı depolardaki ürünle-

rini elektronik senetlerle satabileceklerini 

ve bunları bankaya göstererek kredi kulla-

nabileceklerini aktararak şunları kaydetti: 

"Ürünleri fiyatların düşük olduğu dönem-

de saklayıp, sağlıklı ortamlarda ve alt yapı-

sı bitmiş lisanslı depolarımızda muhafaza 

etmiş olacaklar. Tacirlerimiz, tüccarlarımız 

da yeni bir depo yaptırmadan, depo in-

şaatı ile uğraşmadan lisanslı depolarda 

ürünlerini depolayabilecek, satmak iste-

diklerinde de Ürün İhtisas Borsası üze-

rinden de satışını gerçekleştirebilecekler. 

Bunun mobil uygulaması da olacak."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-

mirli ise üretici, köylü ve çiftçi için lisanslı 

depoculuk ve bu borsanın büyük önem 

taşıdığına işaret ederek, "Bazı dönemler-

de ürün alım satımını iyi planlayamadığı-

mızı, rekolteyi iyi hesap edemediğimizi, 

fiyat dalgalanmalarına da engel olama-

dığımızı görüyoruz. Buna engel olmanın 

en baş koşullarından birisi bir defa ürünü 

depolayacaksınız. Ürünü depoladıktan 

sonra gece rahat uyuyabilirsiniz" ifade-

lerini kullandı.



EKONOMİK FORUM48

TOBB ULUSALTOBB ULUSAL

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TOBB ETÜ’de ‘3. Yıldönümünde 15 
Temmuz Hain Darbe Girişimi Paneli’ yapıldı. TOBB ETÜ Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sarınay, “Türk Milleti bu coğrafyada, Haçlı Seferleri’nden 15 
Temmuz’a kadar pek çok kez sınanmış ve bunların hepsinden başarı ile çıkmıştır” dedi.

TOBB ETÜ’de ‘15 Temmuz 
Hain Darbe Girişimi Paneli’ 

T
OBB ETÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 

Günü dolayısıyla ‘3. yıldönümünde 15 Temmuz Hain 

Darbe Girişimi Paneli’ düzenlendi.

TOBB ETÜ Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakül-

tesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın moderatörlüğünde 

gerçekleştirilen panele; Ankara Hacı Bayram Veli Üniver-

sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Gonca Bayraktar Durgun ile Hitit Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve TEPAV 

Bölge Çalışmaları Program Danışmanı Prof. Dr. Hilmi Demir 

katılarak görüşlerini dile getirdi.

Prof. Dr. Sarınay, 15 Temmuz hadisesinin bir darbe ve 

işgal girişimi olduğunu kaydederek “Türkiye Cumhuriyeti, 

pek çok gücün hakim olmak istediği bir coğrafyadadır. Türk 

Milleti bu coğrafyada, Haçlı Seferleri’nden 15 Temmuz’a ka-

dar pek çok kez sınanmış ve bunların hepsinden başarı ile 

çıkmıştır. Bu sürekliliği sağlamak belli bir maddi ve manevi 

birikimi gerektirir. 15 Temmuz’da da bu birikim sayesinde 

halkımız, milli bir ruhla, istiklal ve istikbalini korumak konu-

sunda bir kez daha başarılı olmuştur” diye konuştu. Prof. Dr. 

Sarınay, TOBB ETÜ’nün kurulduğu konum itibarıyla olayların 

ortasında bulunduğunu ifade etti ve 15 Temmuz’da verilen 

251 şehitten birinin de TOBB ETÜ Öğrencisi Ömer Can 

Açıkgöz olduğunu, ayrıca bazı öğrencilerin de bu darbe 

ve işgal girişimine direnip yaralanarak gazilik unvanı ka-

zandığını anımsattı.

“Akademik camia daha 

fazla araştırma yapmalı”

 Prof. Dr. Durgun ise 15 Temmuz’u bir darbe girişimin-

den çok işgal ve terör yaratma girişimi olarak tanımlayarak, 

akademik camianın bu hadise üzerinde daha fazla çalışma 

ve araştırma yapması gerektiğini söyledi. 15 Temmuz’un 

planlanması, uygulanması ve finanse edilmesi gibi pek 

çok boyuttan Türkiye’de daha önce karşılaşılan darbeler-

den farklı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durgun; eğitim, 

askeriye, emniyet ve yargıya uzun yıllardır sızan bir örgütün 

söz konusu olduğunu bildirdi. Bu hadiseyi planlayanlar, uy-

gulayanlar ve finanse edenler üzerinde dikkatle durulması 

ve daha ayrıntılı araştırmalar yapılmasının gereğine dikkat 

çeken Prof. Dr. Durgun “Bu konuları tam anlayabilmek için 

hadisenin yaşandığı dönem kadar, örgütün tarihsel bağları 

Bir grup TOBB 

ETÜ öğrencisi 

tüm 15 Temmuz 

şehitleri ve 

şehit TOBB 

ETÜ öğrencisi 

Ömer Can 

Açıkgöz anısına 

fidan dikimi 

gerçekleştirdi. 

ANKARA
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üzerinde daha geniş çalışmalar yapılma-

lı. Ben 15 Temmuz’un aslında uluslararası 

terörün Türkiye’yi bir işgal girişimi olduğu 

kanaatindeyim. Eğer başarılı olsalardı nele-

rin yaşanabileceği üzerinde düşünürsek, bu 

sonuca kolaylıkla ulaşabiliyoruz” dedi. Prof. 

Dr. Durgun 15 Temmuz’un medyanın, bazı 

ordu ve emniyet mensuplarının, o dönem 

Meclis’te bulunan tüm siyasi partilerin birlik-

teliği ile sivillerin sokaktaki direnişi sayesin-

de önlenebildiğini belirterek, ancak tehlike-

nin henüz tam olarak geçmediğinin herkes 

tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti.

“Türkiye’de bu çapta büyük 

bir olay ilk kez yaşandı”

Prof. Dr. Demir de dini içerikli bir yapı-

lanmanın nasıl olup da 15 Temmuz gibi bir 

kanlı girişimin içinde bulunduğunun çoğu 

kişi tarafından merak edildiğini ifade ederek, 

“Dinsel yapılar söz konusu olduğunda Tür-

kiye ve Orta Doğu coğrafyasında iki görüş 

hakim: İlki, alnı secdeye gelenlerin kimse-

ye zarar vermeyeceğini, ikincisi de dindar 

kesimin kesinlikle gerici olduğunu düşü-

nüyor. Ancak bu iki ana düşünce arasında 

bir boşluk oluşuyor. Teopolitik çalışmalar, 

bu boşluğu kullananların zamanla şiddete 

evrilebildiğini bize gösteriyor” diye konuştu. 

Dini yapılanmaların zaman zaman dünyanın 

değişik ülkelerinde adlarının şiddete uzanan 

olaylara karıştığını ancak Türkiye’de bu çapta 

büyük bir olayın ilk kez yaşandığını bildiren 

Prof. Dr. Demir, “Bu tip yapılanmalar kendi-

lerine yönelik baskı arttığında öç almak için 

topluma saldırabiliyor. 

Türkiye’de 3-4 yıldır yaşanan olayların 

sonucunda, 13 Temmuz’da bu örgütle ilgili 

ilk kez çok geniş bir iddianame hazırlanıp 

bitirilmiştir. Bu iddianame sonucunda yargı-

da ve orduda geniş tasfiyeler bekleniyordu. 

Örgüt, bir öç alma davranışı içine girerek, 

aslında planladığından yıllar önce bu darbe 

girişimini gerçekleştirdi” dedi.

Bir kült örgütlenme olan FETÖ’nün; 

merkezinde karizmatik ve kült bir liderin 

bulunması, kapalı bir doktrinasyon, dış dün-

yanın şeytanlaştırılması, militarist öykünme, 

dünyanın sonunun geleceğine ve kurtarı-

cının kendileri olacağına yönelik düşünce 

ile adanmışlık açısından dünyadaki diğer 

benzerleriyle aynı özellikleri taşıdığını anla-

tan Prof. Dr. Demir, “Ancak bu yapıyı tarihte 

sıkça gördüğümüz örneklerinden ayıran 

şey, küresel bir boyutunun bulunmasıdır. 

1991’den sonraki dünya konjonktüründe bu 

örgüte çeşitli dış güçler tarafından ‘Radikal 

İslam’la mücadele adı altında  ‘Ilımlı İslam’ı 

yayma görevi verildi. Bu görevi bu örgüte 

verenler, hala ona sahip çıkmaya devam 

ediyorlar. Bu da örgütün çözülmesini zorlaş-

tırıyor. Batı dünyası, bu örgütten kendisinin 

de zarar göreceğini bilmeli ve Türkiye’ye 

yardım etmeli” şeklinde konuştu.

‘15 Temmuz Şehitleri’ 

anısına fi dan dikildi

Panelin ardından ‘Fotoğraflarla 15 Tem-

muz Sergisi’ gezildi. Bir grup TOBB ETÜ öğ-

rencisi de tüm 15 Temmuz şehitleri ve şehit 

TOBB ETÜ öğrencisi Ömer Can Açıkgöz 

anısına fidan dikimi gerçekleştirdiler. 

2 6 Şubat 2019 tarihinde Millî Eğitim 

Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında 

imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Pro-

tokolü kapsamında belirlenen 81 ildeki 

okulların kontenjanları doldu.

Protokol kapsamındaki mesleki 

ve teknik anadolu liselerinde eğitim 

süreçleri yabancı dil ağırlıklı yürütülü-

yor, Ar-Ge ve tasarım beceri atölyeleri 

kuruluyor ve başarılı öğrencilere burs 

imkânı sağlanıyor. TOBB ETÜ uzman-

ları meslek derslerini koordine ede-

rek, öğrencilere TOBB’a bağlı Oda ve 

Borsalara üye firma ve işletmelerde 

işbaşı eğitimleri verilmesi sağlanıyor 

ve mezunların TOBB’a bağlı Oda ve 

Borsalara üye firma ve işletmelerde 

istihdamı destekleniyor.

Protokol kapsamında belirlenen, 

TOBB, Oda ve Borsalar tarafından 

TOBB, Oda ve Borsalar 
tarafından desteklenen 
okullarda doluluk 
oranı yüzde 98’i geçti

desteklenen motorlu araçlar teknolojisi 

alanından uçak bakım alanına birçok 

alanda eğitim veren 81 ildeki 81 okuldan 

77’sinin kontenjanları tamamen doldu. 

Protokol kapsamındaki tüm program-

ların ortalama doluluk oranının yüzde 

98.61 olduğu belirlendi.

Hisarcıklıoğlu’ndan teşekkür

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

mesleki eğitim ile ilgili olarak Millî Eğitim 

Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon ve 

iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, 

sanayicinin yakın zamanda bu iş birli-

ğinin meyvelerini toplayacağını söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 2023 

Eğitim Vizyonu’nda mesleki ve teknik 

eğitime geniş yer verilerek, yeni bir 

yol haritası sunulmasından ve iş birliği 

projeleri başlatılmasından memnun 

olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı 

Ziya Selçuk’a teşekkür etti. 
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası kapsamında düzenlenen ‘19. Edirne Gıda, Tarım 
Hayvancılık ve Sanayi Fuarı’ büyük ilgi gördü. Fuara katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, “Avantajlı iklim yapısı, geniş tarım arazileriyle Türkiye 
bölgesel ticaretten payına düşeni almalıdır” diye konuştu.

“Türkiye, tarımda bölgesel 
ticaretten payına düşeni almalı”

6
58. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası kapsa-

mında ‘19. Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sana-

yi Fuarı’ düzenlendi. Fuarın açılış kurdelesi Edirne 

Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gür-

kan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Ku-

rulu Üyesi Cengiz Günay ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt tarafından 

kesildi. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezdiler. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay burada yaptığı 

konuşmada; “Sizleri şahsım ve TOBB Yönetim Kurulu adına 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Buraya gelmeden hemen 

önce görüştüğüm Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

selam ve sevgilerini iletiyorum sizlere. Biliyorsunuz Baş-

kanımız fahri bir Edirnelidir. Edirne’ye verdiği önem ve 

duyduğu sevgi herkesin malumudur. Edirne Kırkpınar 

Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı’nın ülkemize, 

bölgemize ve sektörümüze hayırlar getirmesini diliyorum. 

Bu yıl 19.’su düzenlenen fuarımızın gerçekleştirilmesinde 

emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Özellikle Valimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte 

Edirne’de bulunan Oda ve Borsamızın fuarımızın gelişi-

mine sağladığı katkı tartışılmaz. Bu birliktelik sayesinde 

Edirne Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı 

ülkemizin önde gelen tarım ve hayvancılık fuarlarından 

biri haline geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne 

Ticaret Borsası Başkanlarımız da Trakya’daki tarım sektörü 

temsilcilerini burada bir araya getirmek için gösterdiği 

çaba nedeniyle teşekkürü bir borç biliyorum.

“Tarım ürünleri ihracatı 

17 milyar dolara ulaştı”

Bugün Türkiye tarım ürünleri ihracatını gün geçtikçe 

artıran bir ülke haline gelmiştir. 2002 yılında 4 milyar 

dolarlık tarım ürünleri ihracatı yaparken, 2018 yılında 

bu rakamı 17 milyar dolara yükselttik. Sorunlarımız yok 

mu? Tabi ki var. Üyelerimizin sorunlarını yakından takip 

ediyor, sorunlara çözüm bulmak adına TOBB olarak tüm 

gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemiz, tarım ve hayvancılık 

sektörleri için fırsatları da içinde barındırmakta. Türkiye’nin 

etrafındaki coğrafyada 2 milyarlık bir nüfus bulunuyor. 

Çevre ülkelerdeki tarım, gıda ve hayvancılık ithalatı bü-

yüklüğü 500 milyar dolar. Avantajlı iklim yapısı, geniş tarım 

TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Günay “Tarımsal 

desteklerin 

üretimde 

verimliliği 

artırmayı 

hedeflemesi 

gerekmektedir” 

dedi.

EDİRNE



51EKONOMİK FORUM

arazileriyle Türkiye, bölgesel ticaretten pa-

yına düşeni almalıdır. Avrupa’nın en büyük 

tarımsal katma değerini üreten ve dünyada 

da sekizincisi olan ülkemiz için tarım ve 

hayvancılık sektörleri vazgeçilmezdir. Bu 

başarı sektörün karşı karşıya olduğu tüm 

güçlüklere rağmen yakalanmıştır.

Tarım ve hayvancılık sektörlerindeki 

sorunların çözümünde; verimli üretim 

modeli, Ar-Ge, gelişmiş kooperatif yapı-

sı, pazarlama ve güçlü piyasa denetimi 

bizler için vazgeçilmez olmalıdır. Yeni bir 

yaklaşımla, bu işi başarmış ülkelerdeki 

tarım ve hayvancılık sektörlerindeki dö-

nüşümü yakından takip ederek sonuca 

ulaşabiliriz. Şu bir gerçek ki tarım ve hay-

vancılık sektörlerini sadece dönemsel 

desteklemeler ile ayakta tutmak mümkün 

değildir. Tarımsal desteklemelere sadece 

bütçeden aktarılacak pay gözüyle baka-

mayız. Verilen desteğin tarımdaki verimli-

liği nasıl etkilediğini tartışmak ana mesele 

olmalıdır. Tarımsal desteklerin üretimde 

verimliliği artırmayı hedeflemesi gerek-

mektedir. Daha verimli üretim, tüketicinin 

makul ve kaliteli ürün tüketmesi için son 

derece önemlidir. Ayrıca tarımsal üretim-

deki verimlilik artışı başta gıda ve içecek 

olmak üzere pek çok sanayi sektörünü de 

olumlu etkileyecektir. 

“Doğru adımların 

atılmasını umut ediyoruz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 

konseylerimiz ve ilgili sektör meclislerimiz-

le birlikte başta Bakanlığımız olmak üzere 

tüm kamu kurumlarıyla yakın çalışıyoruz. 

Tarımın sorunlarının çözümü için gerekli 

önerileri kamuya aktarıyoruz. Önümüzdeki 

dört yıllık seçimsiz sürede tarım ve hayvan-

cılık sektörü için doğru adımların atılmasını 

umut ediyoruz.

Tarım-Hayvancılık fuarları; müstahsil-

leri, tarımsal girdi ve makine üreticilerini 

ve gıda imalatçılarını bir araya getiren et-

kinliklerdir. Müşteriye ulaşmanın yanı sıra 

fuarlar kendini yenilemek isteyenler için 

de bulunmaz bir fırsattır.  Bildiğiniz gibi 

yurt içi fuarları denetleme yetkisi Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’ndedir. Ticaret 

Bakanlığımızdan aldığımız yetkiyle yurt içi 

fuar takvimini yayınlıyor ve fuar düzenle-

yicisi şirketleri yetkilendiriyoruz. Sektörün 

doğru bir biçimde işlemesi için gerekli 

olan adımları atıyoruz. TOBB’dan önce fuar 

sektöründe düzensizlik hakimdi. Herkes 

her yerde fuar yapabiliyordu. Şimdi bu 

işlere belli standartlar getirildi. Hem fuar 

şirketlerini, katılımcı firmaları ve ziyaretçile-

ri memnun eden bir yeni sisteme geçilmiş 

oldu. Bugün de ülkemizin çok değerli fuar-

larından birinde bir aradayız. Geçen yıl 320 

bin kişinin ziyaret ettiği Edirne Kırkpınar 

Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı’na 

bu yıl çok daha yüksek bir katılım olmasını 

diliyorum. Tüm katılımcılara başarılar dili-

yorum, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Genel Sekreterler Oryantasyon 
Eğitimi TOBB’da yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) bünyesindeki Oda ve Borsa 

genel sekreterleri oryantasyon eğitimin-

de bir araya geldi. TOBB İkiz Kuleler’deki 

programın açılışında konuşan TOBB Genel 

Sekreteri Mustafa Saraçöz, 2019 yılında 

yaklaşık 25 genel sekreter değişikliği oldu-

ğunu hatırlatarak, bu toplantıları eğitim-

den çok, tanışma ve birlikte iş yapabilme 

enerjisini artırabilmek adına yaptıkların-

dan söz etti. TOBB’un çok aktif çalışan 

önemli bir camia olduğunu vurgulayan 

Saraçöz, 24 saat esasına dayalı bir çalışma 

yöntemi güttüklerini anlattı. 365 Oda ve 

Borsanın artık proje üretmekte çok mahir 

bir hale geldiğini belirten TOBB Genel 

Sekreteri Mustafa Saraçöz, “Bu başarıda 

da genel sekreterlerimizin payı büyük. 

Oda ve Borsalarımız artık beş yıldızlı. Üye-

lerine en üst seviyede hizmet vermek-

te. Unutmayın ki bizim varlık sebebimiz 

üyelerimizin sorunlarını çözmek. Birlikte 

çalışmalıyız. Sizin bizi beslemeniz lazım. 

Gerekirse yönlendirmeniz lazım” dedi.


