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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Devletimizden, limanların 
demir yolu bağlantılarını tamamlamasını istiyoruz. Bu taşımaları demir yoluna aktarabilirsek 
İzmit Körfezi'nin taşıdığı mal miktarı artacak, kamyon trafiğiyse azalacak” diye konuştu.

“Limanların demir yolu 
bağlantıları tamamlanmalı”

İ
MEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuş-

mada, denizciliğin, küresel ticarette en stratejik sektörler 

arasında yer aldığını belirterek, “Ülkemizin de yıldız 

sektörlerinden biri. Bizler, ‘lider denizci ülkeler’ arasına 

girmek istiyoruz” dedi.

Bunun kolay bir iş olmadığını vurgulayan TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu, “Zira küresel rekabetin ve hatta acımasız 

rekabetin, en üst seviyede görüldüğü sektör denizciliktir. 

Hem ayakta kalacaksın, hem de ülkemiz bayrağını tüm 

denizlerde dalgalandıracaksın. Dolayısıyla, burada sek-

törümüzü temsil eden, tüm denizcilerimizi de ayrı ayrı 

tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Türk denizciliğinin son dönemde uygulanan doğru 

politikalarla iyi bir ivme yakaladığını belirten TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Deniz Ticaret Odamız, 

Tamer Kıran Başkanımızın liderliğindeki çalışmalarıyla, 

devletimizin denizcilik sektörüne daha fazla katkı ve 

destek vermesini sağladı. Böylece denizciliğimiz dünya-

da ilk 15 ülke içine girdi. Deniz ticaret filomuz büyüdü. 

Faal tersane sayımız arttı. Gemi inşa sanayinde, dünyada 

tanınan marka haline geldik. Her türlü gemiyi anahtar 

teslim yapacak durumdayız. Sadece kendimize yeterli 

olmanın ötesinde, bütün dünyaya her tür gemi ihraç 

edebilir hale geldik.”

“Denizcilik Türkiye’nin 

aynı zamanda milli serveti”

Bunun önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, alınacak daha çok mesafe olduğu-

nu, denizciliğin Türkiye’nin aynı zamanda milli varlığı ve 

milli serveti olduğunu söyledi.

“Denizcilik sektörümüzün canlılığını ve işlerliğini ko-

rumalıyız” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yoksa artan 

dış ticaret hacmi, yabancı taşıma şirketlerine yarayacak. 

Her sene navlun için ödediğimiz para, 5 milyar dolara 

yakın. Bu kadar büyük tutar, niye her sene yurt dışına 

gitsin? Bu parayı neden bizim denizcilerimiz kazanma-

sın? Niye ülkemizde, milli şirketlerimizde kalıp, ülkemiz 

ekonomisine kazandırılmasın?” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İhracat hedefine uygun 

şekilde, gemi inşa sanayimizi, deniz filomuzu, tersane-

lerimizi, limanlarımızı, daha da fazla büyütmeli ve güç-

lendirmeliyiz desteklemeliyiz. Deniz Ticaret Odamızın 

kaptanlığında, tüm bu konularda Hükümetimizle istişare 

içindeyiz” şeklinde konuştu.

Kocaeli Şubesi’nin diğer sekiz şube gibi en iyi şekilde 

hizmet ulaştırma vizyonunun önemli bir parçası olduğu-

na vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Zira Kocaeli, 

sanayimizin üretim ve ihracat üssü. Avrupa'nın en büyük 

liman kentlerinden biri. Dünya ticaretine yön veren baş-

lıca şehirler arasında Kocaeli gelmektedir. Yılda ortalama 

10 bin gemiyi ağırlıyor" dedi.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Bizler, lider denizci 

ülkeler arasına 

girmek istiyoruz” 

dedi.

KOCAELİ
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocae-

li’nde üretime başlayan MAPSİS Havacılık 

ve Savunma Sanayi Üretim Tesisi’nin açılış 

törenine katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 

yaptığı konuşmada, TOBB ile Oda ve Bor-

salar ne iş yapar diyenlerin, Filiz Akkaş’ın 

başarı hikayesine odaklanmasını istedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bir kadın 

girişimcimiz, Sayın Filiz Akkaş, sıfırdan bir 

iş kuruyor. Azmediyor, yılmadan çalışıyor. 

Hem kendini, hem de işini geliştiriyor. Üç 

kişiyle başladığı işte, bugün 35 kişiye is-

tihdam sağlıyor. Fason üretimle başladığı 

üretim çizgisini, devamlı bir üst seviyeye 

taşıyor. Dünya devlerinin resmi tedarikçisi 

oluyor. Ortaklık kültürüne verdiği önemle, 

tüm girişimcilerimize bir defa daha yol gös-

teriyor. Bir diğer başarılı kadın girişimcimiz, 

Pelin Özkal ile güç birliği gerçekleştiriyor. 

Bu sayede küresel ölçekte kabul edilen bir 

kalite standardı yakalıyorlar. Yurt içinde ve 

dışında pek çok ödüle layık görülüyorlar. 

Şimdi de ülkemize bu güzel üretim tesisini 

kazandırıyorlar. Onlar hem kendilerine, 

hem de ülkelerine güvendiler. Yüreklerinin, 

bu ülke için attığını gösterdiler. Elini taşın 

“Girişimcilerimizin 
her anında 
yanında olmaya 
devam edeceğiz”

altına koydular ve takdire şayan bir başarı 

elde ettiler” dedi.

Sosyal sorumluluk üstlenmekten de 

geri kalmadıklarına dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Filiz Akkaş’ın, Koca-

eli Sanayi Odası Meclis üyesi, TOBB Genel 

Kurul delegesi, TOBB AB Uyum Komisyonu 

üyesi ve Raportörü olduğunu belirterek, 

hem firmasını büyütme mücadelesi ver-

diğini hem de ülkesi ve özel sektör için 

çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

“Kadın girişimcilerimize 

örnek bir rol model oldu”

Filiz Akkaş’ın girişimcilik hayatından 

bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöy-

le devam etti: “Gebze Ticaret Odamız, bün-

yesinde hayata geçirdiği KOSGEB girişim-

cilik kursuyla, Sayın Filiz Akkaş’a ilk büyük 

desteği verdi. Yine daha sonra Odamızdaki 

UMEM kursu sayesinde, firmasına yetişmiş 

ve kaliteli insan gücü sağladı. Sonrasında, 

Kocaeli Sanayi Odamızda Sayın Ayhan Zey-

tinoğlu Başkanımız güzel bir vizyon ortaya 

koydu. Böylece Filiz Hanım Oda Meclisi’nde 

yer aldı. Kadın girişimcilerimize burada da 

örnek bir rol model oldu.” 

TOBB olarak ayrı bir katkı verdiklerini 

de anlatan Hisarcıklıoğlu, “Avrupa Yüksek 

Teknoloji Merkezi CERN ile işbirliği başlat-

tık. CERN’e iş yapmak NASA’ya iş yapmakla 

eşdeğer. CERN biliyorsunuz Avrupa’nın en 

büyük araştırma merkezi. İnternetin çıktığı 

yer. Bu sayede ilk defa, Türk firmalarının bu-

raya mal satmasının yolunu açtık. Mapsis de 

TOBB-CERN Türkiye Ofisi aracılığıyla ihaleye 

katıldı ve kazandı. CERN’nin tedarikçileri 

arasında girmeyi başardı" dedi. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Körfez Ti-

caret Odası'nı ziyaret ederek, Meclis üyeleri, 

kadın ve genç girişimciler ile biraraya geldi. 

Hayırlı olsun dileklerini ileten TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, iki kadın girişimci tarafın-

dan kurulan fabrikanın açılışını gerçekleştir-

diklerini, bundan büyük gurur duyduğunu 

ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kadın 

girişimciliği konusunda attıkları tohumun 

tuttuğunu söyledi.  

Körfez Ticaret Odası'nın akredite Oda 

olduğunu anımsatan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, Odanın üyelerine verdiği hizmet 

kalitesinin Paris, Londra, Berlin odaları ile 

aynı olduğunu belirtti.

Körfez Ticaret Körfez Ticaret 
Odası'na ziyaretOdası'na ziyaret
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TOBB ULUSAL

Düzce’de meydana gelen sel ve heyelan felaketinden sonra bölgeye giden Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Görüştüğümüz arkadaşlarımızın özellikle bir an 
önce devletimizin Akçakoca’yı afet bölgesi ilan edip, kredi ve banka borçlarının en azından bir 
yıl faizsiz olarak ötelenmesi yönünde talepleri var” dedi.

Düzce’de afetten etkilenen 
iş dünyası destek istedi

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı 

ile bölgede yaşanan afet sonrası oluşturulan kriz 

karargahında biraraya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Dr. Zülkif Dağlı 

ve bölge halkına geçmiş olsun ziyaretinde, Düzce’de 

meydana gelen sel ve heyelan felaketi hakkında bilgi 

aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, turizm sezonunun 

ortasında böyle bir felaketin yaşanmasının esnafı zor 

durumda bıraktığını belirterek şunları söyledi: “Allah bir 

daha böyle bir felaketi bizlere yaşatmasın, göstermesin. 

Büyük bir felaketten dönmüşüz. Aslında etkilerini de 

biraz önce Akçakoca’da gördük. Yedi şehidimiz var. Allah 

makamlarını cennet etsin. Allah yar ve yardımcıları olsun. 

Allah devletimize de milletimize de zeval vermesin. 

Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bilhassa bu afet 

yerine gidince oradaki arkadaşlarımızın yansımalarında 

da aldığımız netice, devletimiz anında işe vaziyet ederek 

felaketin boyutunun büyümesi konusunda tedbir almış. 

Tabii sağolsun sizin koordinasyonunuzda burada çok 

güzel bir iş yürütülmüş. Bu ülkemiz açısından da büyük 

bir şans. Sizlerin buradaki hassasiyetiniz bizler açısından 

çok önemli. Ben size de bir Türkiye Cumhuriyeti vatan-

daşı olarak teşekkür ederim.” 

Hisarcıklıoğlu, Akçakoca iş 

dünyasının talebini anlattı

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Vali Dağlı’yı ziyaretinde 

Akçakoca’daki iş dünyasının ortak talebini de seslendirerek, 

“Oradaki görüştüğümüz arkadaşlarımızın özellikle bir an 

önce devletimizin Akçakoca’yı afet bölgesi ilan edip, kredi 

ve banka borçlarının en azından bir yıl faizsiz olarak ötelen-

mesi yönünde talepleri var. Çünkü tam turizm sezonunun 

ortasında böyle bir felaketin yaşanması onları zor durumda 

bırakmış. Gittiğimizde de gördük sokaklarda kimse kal-

mamış. Tam turizmde bir hasat elde edecekken bundan 

dolayı çok büyük sıkıntı çekmişler. Bundan dolayı da Sayın 

Valim gerek sizden, gerekse Hükümetimizden ricamız bu. 

Üyelerimiz için, ayakta durabilmek için fırsat oluşturulması 

çok önemli. Burada hemen işe vaziyet etmişsiniz ve bizim 

arkadaşlarımızın tamamını sahiplenmişsiniz. Bundan do-

layı da size çok teşekkür ediyorum“ diye konuştu. 

Vali Dağlı ise sıkıntılı günlerin birlik ve beraberlik içeri-

sinde atlatılacağına işaret ederek, “Bizi yalnız bırakmadınız. 

Tabii burada ticaret erbabımızın sizden de beklentisi do-

ğuyor böyle durumlarda. Birlik beraberlik içerisinde tüm 

kamu kurumlarımız ile çevremizdeki valiliklerimiz ile be-

lediye başkanlıklarımız ile yine sivil toplum kuruluşlarımız 

ile güzel bir çalışma sergilendi” dedi. 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Üyelerimiz 

için, ayakta 

durabilmek 

için fırsat 

oluşturulması 

çok önemli” diye 

konuştu.

DÜZCE
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşa-

nan sel ve heyelan felaketi sonrasında Ak-

çakoca Ticaret ve Sanayi Odası’na (TSO) 

geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akça-

koca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Nazım Pazvant’a, Akçakoca iş dünyasına ve 

bölge halkına “Allah bir daha böyle acılar ve 

felaketler yaşatmasın” dileğini ileten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaşanan felaket son-

rası bölgeye moral vermeye çalıştı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra 

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk’ü ma-

kamında ziyaret ederek, meydana gelen 

sel ve heyelan felaketi hakkında bilgi aldı 

ve Kaymakam Öztürk’le ‘geçmiş olsun’ te-

mennisini paylaştı. 

Hisarcıklıoğlu, bölgeye 
moral vermeye çalıştı

Düzce Belediyesi 
ziyaret edildi

T ürkiye'nin Otomobili Girişim Gru-

bu (TOGG) Yönetim Kurulu ve Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; TOGG Yö-

netim Kurulu’nun Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla 

toplandığını açıkladı. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, 

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu 

Yönetim Kurulu’nun toplantısına ilişkin 

paylaşımda bulundu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın 

katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Top-

lantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydeden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonun-

da halkımızın beğenisine sunacağımız 

prototipimizin ilk modelini inceledik" 

mesajını paylaştı. Toplantı öncesi TOGG 

Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Va-

rank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan 

Karakaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı 

ve çalışanlarla sohbet etti. 

Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Pro-

jesi'nde gelinen son duruma ilişkin su-

num yaptı ve otomobilin üç boyutlu 

çizimini gösterdi. Söz konusu toplan-

tıya Bakan Varank'ın yanı sıra Sanayi 

ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet 

Fatih Kacır, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

TOGG Yönetim Kurulu üyelerinden Et-

hem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet 

Akça ve Taha Yasin Öztürk de katıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim 
Grubu Yönetim Kurulu toplandı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk 

Özlü’yü makamında ziyaret etti.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün bir araç kullanmak için nasıl ehliyet gerekiyorsa bir 
mesleği yapabilmek için de bu ehliyeti, yani Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almak gerekiyor. Mesleki 
Yeterlilik Belgesi çalışma hayatının her dalında aranan bir ehliyet haline geldi” diye konuştu.

“Mesleki Yeterlilik Belgesi 
aranan bir ehliyet haline geldi”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesi kapsamın-

da Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) gerçekleşti-

rilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri Dağıtım Töreni'ne katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, proje sa-

yesinde mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma 

koşulları arayan insanlara dokunmayı başardıklarını ifade 

etti. TOBB önderliği ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araş-

tırma Vakfı’nın (TEPAV) ortaklığında AB’nin finansmanıyla 

hayata geçirilen Mahir Eller Projesi'nin önemine değinen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle proje kapsamında yoğun bir çalışma ve 

emek isteyen mesleki belgelendirme süreci sonunda hak 

ederek aldıkları Mesleki Yeterlilik Belgeleri için buradaki 

kardeşlerimin her birini teker teker tebrik ediyorum. Mahir; 

becerikli, usta, ehliyetli demek. Sizler mesleğin ustası, işinin 

erbabı olduğunuzu, tescillemiş oldunuz. Sizler artık ara 

eleman değil aranan eleman olacak, daha kolay iş bula-

bileceksiniz. Bundan da hem sizler hem firmalarımız hem 

ülkemiz kazançlı çıkacak."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, söz konusu projenin 

önde gelen 12 sanayi kentini kapsadığını ifade ederek 

Odaların bu sürece çok katkı sunduğunu söyledi. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin ge-

rekliliğine dikkat çekti. 

"1.5 milyon kişinin bu 

belgeyi alması gerekiyor"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün bir araç kullanmak için nasıl ehliyet gerekiyorsa 

bir mesleği yapabilmek için de bu ehliyeti, yani Mesleki 

Yeterlilik Belgesi'ni almak gerekiyor. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi, 117 tehlikeli ve çok tehli-

keli meslekte zorunlu. Ayrıca ikinci el araç alım-satımı 

ve emlak sektörlerinde de hem firma sahipleri hem de 

çalışanlar için zorunlu hale getirildi. Yani Mesleki Yeterlilik 

Belgesi çalışma hayatının her dalında aranan bir ehliyet 

haline geldi. Bu olması gereken bir iş. Zira mesleki yeterli-

lik, hem daha sağlıklı hizmet sunmak hem de insanımıza 

daha kaliteli hayat standardı getirmek demek. Ayrıca 

da bu belge uluslararası geçerlilikte. Yani tüm dünyada 

mesleki ehliyetinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Resmi veri-

lere göre yaklaşık 1.5 milyon kişinin bu belgeyi alması 

gerekiyor. Bu çok büyük bir rakam."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcılara 

belgelerini takdim etti.

Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Tunç Soyer, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, Oda ve Borsa başkanları, kadın ve genç 

girişimcilerle belge alanların istihdam edildiği firma 

temsilcileri katıldı.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu söz 

konusu projenin 

önde gelen 12 

sanayi kentini 

kapsadığını ifade 

etti.

İZMİR
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, beraberindeki TOBB Yönetim 

Kurulu Üyeleri, İzmir programı kapsa-

mında İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç So-

yer’i makamlarında ziyaret ettiler.

İzmir Valisi Ayyıldız 
ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Soyer’e ziyaret

“Türk iş dünyası için elbirliği ile çalışıyoruz”

İzmir TB’de 
değerlendirmelerde 
bulunuldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi’nde istişare edildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bera-

berindeki TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile 

birlikte İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, 

Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret 

Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk’ü 

makamında ziyaret etti.

Oda üyeleriyle istişarelerde bulunan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üye-

leri, sektör temsilcileri ile beklentileri ve hedef-

leri konuştular. Ziyarette, İzmir Ticaret Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 

üyesi Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile Ege 

Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar da hazır bulundu.

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

berindeki TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile 
birlikte İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mah-
mut Özgener’i makamında ziyaret etti. Öz-
gener’i İzmir’e ve ülkeye hizmetlerinden do-
layı tebrik eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Özgener ve tüm Oda ve Borsa başkanları ile 
birlikte Türk iş dünyasının meselelerine sahip 
çıkmak için elbirliği ile çalıştıklarını söyledi.

Özgener de TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu’na “Sizin önderliğinizde sorunların çözü-
mü için elimizden geleni yapıyoruz. Camia 
olarak sizin gibi bir başkanımız olduğundan 
dolayı da çok şanslıyız” dedi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, beraberindeki TOBB 

Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli’yi makamında 
ziyaret etti. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Fındık tek başına tarımsal 
ihracatın yüzde 10'nu gerçekleştiriyor. 600 bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor 
güzelleştiriyor. O yüzden fındık hakikaten Karadeniz'e bereket getiren bir ürün” diye konuştu.

“Fındık, Karadeniz'e 
bereket getiren bir ürün”

T
rabzon Ticaret Borsası ve sektörle ilgili kuruluşların 

katkı ve destekleri ile uygulanan “Fındıkta Verim ve 

Kaliteyi Artırma” projesi kapsamında oluşturulan 63 

örnek fındık bahçesinden Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı 

İkisu Mahallesi’nde “Ekonomik Fındık” hasadı töreni yapıldı.

Törene; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, 

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon 

Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, 

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp 

Ergan, Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin 

Arslantürk ve vatandaşlar katıldı. 

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, fındığın Karadeniz ve ülke için son derece önemli 

bir nimet olduğunu dile getirerek, “Türkiye'nin en stratejik 

tarım ürünlerinin başında geliyor. Hiçbir ithal girdisi yok, 

tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin tümü, ülkemizde 

kaldığından ayrıca çok değerli. Tek başına tarımsal ihraca-

tının yüzde 10'nu gerçekleştiriyor. 600 bin aileye ekmek 

oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O yüzden fındık 

hakikaten Karadeniz'e bereket getiren bir ürün. Allah’ın 

bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, korumalı 

ve geliştirmeliyiz. Şu an yaklaşık 110 ülkeye fındık ihraç 

ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş fındık 

şeklinde. Bunu artırdığımız takdirde, inşallah çok daha 

büyük bereketini hep beraber göreceğiz. Bunun için 

önce fındığın kalitesini artırmak lazım. İşte Trabzon Ticaret 

Borsamız, bunu yapıyor” diye konuştu. 

“İhracat gelirini 5-6 

milyar dolara çıkarabiliriz”

TOBB olarak destekledikleri projeyle yaşlı bahçeleri ye-

nileyip, sıralı sistemle ağaçları diktiklerini kaydeden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Böylece önceden dönümde 60-70 

kilo ürün alınırken, şimdi 200 kiloya ulaşmak mümkün 

oluyor. İşte bu şekilde verimliliği artırmamız lazım. Bunu 

tüm Türkiye uygularsa, ihracat gelirini 2 milyar dolardan, 

5-6 milyar dolara çıkarabiliriz. İşte bu nedenle Trabzon 

Ticaret Borsamızın, Eyyüp ve Sebahattin Başkanlarımız 

liderliğinde hayata geçirdiği, bu projeyi fevkalade önemli 

görüyorum. İşte vizyon sahibi başkan böyle olur. Yine bu 

vesileyle, ‘İşin Temel’i fındık olsun. Ekmeğin içinde Dursun’ 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Fındık, Türkiye'nin 

en stratejik tarım 

ürünlerinin başında 

geliyor” dedi.

TRABZON
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trab-

zon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında 

ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Vali Ustaoğlu’na TOBB tarafından bastırı-
lan Dede Korkut Kitabı’nı hediye etti.

sloganıyla, fındıkta inovasyona imza atan, 

fındık ile ekmeği buluşturan, merhum Şükrü 

Güngör Köleoğlu’nu da rahmetle anıyorum. 

Tüm Türkiye’ye örnek olması gereken bu işe 

imza atan Borsamızı ve emek veren kardeş-

lerimi tekrar kutluyorum. TOBB olarak biz 

de fındığa değer katmak üzere, ülkemizde 

lisanslı depoların artması için çalışıyoruz. 

Öte yandan, Türkiye Ürün İhtisas Borsa-

sı’nın da kuruluşunu tamamlayarak, hayata 

geçirdik. İnşallah hasat dönemiyle birlikte, 

fındık da burada alınıp satılmaya başlayacak. 

Böylelikle hem üretici, hem tüccar, hem de 

sanayici kazanacak. Fındık fiyatı Hamburg 

Borsası’nda belirleniyor şeklindeki, şehir 

efsanesini de bitirmiş olacağız” dedi. 

“İklim koşulları, fındık 

üreten ülkeleri etkiledi”

“Cumhurbaşkanımız, hasattan önce 

fındık için taban fiyatı 17 lira açıklayarak, 

TMO’yu da devreye sokarak, üreticimize 

büyük bir müjde vermiş oldu” diyen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İklim koşulları, bu 

yıl dünyada fındık üreten ülkeleri olumsuz 

etkiledi. Dolayısıyla, hem bu yüksek fiyat, 

hem de yüksek rekolte sayesinde, inşal-

lah bereketli bir sene geçireceğiz. Bundan 

sonra da her sene, istikrarlı şekilde, alım 

fiyatının artmasını bekliyoruz. Zira fındık 

fiyatını düşük tutarak, ne ihracat gelirini, 

ne de Karadeniz’in refahını artırabiliriz. Öte 

yandan sizler, fındıktan para kazanmanın, 

sadece fiyata bağlı olmadığını gösterdiniz. 

Daha çok ve daha kaliteli üretim yapmanın 

yolunu açtınız. Sonra yine güzel bir işe imza 

attınız. Sanat ve spor camiasından çok sa-

yıda ünlü ismin de buranın tanıtımında yer 

almasını sağladınız” şeklinde konuştu. 

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kuru-

lu Başkanı Eyyüp Ergan da “Bugün önce 

fındıkta yakın bir gelecekte üreticisinden 

ihracatçısına kadar herkese kazandıracak , 

ülkemize ise 4-5 milyar dolar döviz girme-

sine neden olacak bir projenin ürünlerini 

topladık. Bu vesile ile fındıkta verim ve ka-

liteyi arttırma projesine destek veren her-

kese, özellikle de Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğimizin Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na 

bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bu vesile 

ile Türkiye’nin T’si olan Trabzon’a değer 

kattıkları için biraz sonra ödül alacak olan 

takdire değer kişi, kurum ve kuruluşlara da 

ayrıca minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 

Biz Borsa olarak kalkınma hareketini bir 

bütün olarak kabul ediyor, her işin başı-

na üretimi koyuyoruz. Sonra da ülkemizin 

kalkınması için, ‘Çok çalışıp, çok üretip, çok 

satıp, çok kazanacağız’ sloganımızla sözle-

rimi tamamlıyorum” dedi. 

“Türkiye, 2 milyon tonun 

üzerinde fındık üretebilecek”

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

Sebahattin Arslantürk de “Bugün burada 

2003 yılında yola çıktığımız bir çalışmanın 

ne denli doğru olduğunu görüyoruz. Çün-

kü, biz Trabzon Ticaret Borsası olarak 2003’te 

kaliteli fındık projesi diyerek yola çıkmıştık. 

Bizim yola çıktığımız 2003’de yani bundan 

16 yıl öncesi ise devlet üretimin artma-

ması için fındık alanların sınırlandırılması 

amacıyla yasa çıkarmış, dahası fındığını 

sökecek olana da teşvik parası vermeyi 

bile taahhüt etmişti. Oysa biz o günden 

bu güne dünya fındık piyasasının geleceği 

noktayı ön görmüştük. Bugün gelinen 

nokta da ne kadar fındık üretirsek üretelim 

bunu satabileceğimiz gerçeğidir. Az sonra 

hasadını yapacağımız bahçede büyüyen 

fidanlar altı yaşına gelmeden daha şimdi-

den dekarda 200 kiloya ulaşmıştır. Fidanlar 

87 yıllık olduğunda bu rakam asgari 300 

kiloya ulaşacaktır. Bu da demek oluyor ki 

Türkiye sahip olduğu 720 bin hektarlık 

alanda 2 milyon tonun üzerinde fındık 

üretebilecektir” şeklinde konuştu.   

Trabzon Valisi’ne ziyaret
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Trabzon’da düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katılan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta uzun vadeye odaklanmamız lazım. Bu işin ekmeğini yiyeceksek ihracatla 
yiyeceğiz. Daha fazla ihracat yapacaksak daha kaliteli fındık üreteceğiz” diye konuştu.

Trabzon’da ekonomiye 
değer katanlar ödüllendirildi

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon’da düzenlenen 

Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde yap-

tığı konuşmada, geleceğe dair asla karamsar olmadığını 

hep umutla baktığını vurgulayarak, Türkiye’nin son 25 

senede, iç ve dış kaynaklı kriz ve çalkantıların üstesinden 

geldiğini, bugün de üstesinden geleceklerini söyledi. Hep 

birlikte el ele vererek, Türkiye’yi hak ettiği yere getirecek-

lerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın en 

büyük ekonomileri arasına girmeyi hedeflediklerini, bunu 

da kimseyi ötekileştirmeden, birlik ve beraberlik içinde 

sağlayabileceklerini ifade etti.

Türk iş dünyası olarak, bin bir türlü sıkıntı yaşarken, 

devletten yanlarında olmasını isteyen TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, “Bu iktisadi mücadele ortamında bizi yalnız 

bırakmasın. İşte Merkez Bankası’ndan sonra kamu ban-

kaları da faizleri indirmeye başladı. Hemşerimiz Maliye 

Bakanı sayın Berat Albayrak’ın bunda büyük emeği ve 

gayreti oldu. Kendisine de teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Artık sıra özel bankalarının da bir an önce kredi faizlerini 

düşürmelerini bekliyoruz” dedi.

 Fındığın kıymeti bilinirse Trabzon’un ve Türkiye’nin 

zenginleşeceğini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize teşekkür ediyo-

ruz. Fındık fiyatları bu sene hem zamanında açıklandı, 

hem de beklentilerimizi karşıladı. Sıkıntılı dönemde nefes 

almamızı sağladı. Aslında fındıkta uzun vadeye odak-

lanmamız lazım. Bu işin ekmeğini yiyeceksek ihracatla 

yiyeceğiz. Daha fazla ihracat yapacaksak daha kaliteli 

fındık üreteceğiz. Bir de fındığı ürüne dönüştürüp sat-

mamız çok önemli. Bunun için de elimizden ne geliyorsa 

yapmamız lazım” şeklinde konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Trabzon’da turizmin pat-

ladığını belirterek şunları kaydetti: “Bakın şu an Trabzon’a 

günlük yurt içinden 35, yurt dışından 15 uçak iniyor. 

Biz bunu hayal edemezdik. Ve ne diyoruz şimdi, uçak 

seferleri yetmiyor artırılsın. Bu müthiş bir potansiyel. 

Altın yumurtlayan tavuk. Yatırımı yap, ömür boyu kazan.” 

“Müşteri memnuniyetini 

birinci sırada tutmalıyız”

Turizmi bütün sezona yaymak gerektiğini vurgu-

layan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hizmet kalitesi 

için eğitimli personelle çalışmamız, müşteri memnu-

niyetini birinci sırada tutmamız ve şu kayıt dışı işini 

bitirmemiz lazım. Bakın bu kayıt dışı en çok sizin marka 

değerinize zarar verir. Eğer bunları yaparsak Trabzon’un 

geleceği parlak” dedi.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

turizmi bütün 

sezona yaymak 

gerektiğini 

vurguladı. 

TRABZON
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 

Cahit Turhan da programda, ihracatın ya-

nında kurumlar ve gelir vergisinde ilk 10'a 

giren firmalarla en çok istihdam sağlayan, 

teknoloji geliştiren ve 50 yılını dolduran 

140 firmaya ödül verilecek olmasının, ça-

lışmanın, üretmenin, alın terinin takdiri 

manasında önem arz ettiğini söyledi.

Trabzon'daki fındık hasadı programına 

katılamadığını dile getiren Bakan Turhan, 

"Buraya, Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanı 

Yardımcımızın başkanlığındaki toplantıdan 

çıkarak geldik. Bu nedenle de çok arzu 

etmeme rağmen yine Ticaret Odamızın dü-

zenlemiş olduğu fındık hasadı programına 

katılamadım" ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, fındığın önemine dikkat 

çekerek, "Karadenizimiz için, Trabzonumuz 

için fındık deyip geçmemek lazım. Çay gibi 

fındık da insanımızın temel geçim kaynak-

larından biri. Ülkemizde 702 bin hektar 

alanda fındık üretimi yapılıyor. Trabzon da 

önemli fındık üretim merkezlerinden biri. 

Ülkemiz, dünya fındık üretiminin yüzde 

68'ini, ticaretinin ise yüzde 76'sını tek ba-

şına sağlıyor" diye konuştu.

"115 ülkeye fındık ihraç ediyoruz" di-

yen Bakan Turhan, şöyle devam etti: "Fın-

dık ihracatından geçtiğimiz yıl 1 milyar 

635 milyon dolarlık gelir elde ettik. Bu yıl 

inşallah fındık bol. Rekoltenin 700 bin tonu 

bulacağı tahmin ediliyor. Taban fiyat da 

memnuniyet verici. Hem bölge insanımız 

hem de ülkemiz için stratejik bir ürün olan 

fındığa, fındık bahçelerine gözümüz gibi 

bakmak zorundayız. Örnek bahçelerimizin 

sayısı arttıkça hasadımız da kazancımız da 

çok daha bol ve bereketli olacaktır."

Trabzon Atatürk 
Köşkü’ne ziyaret

Ç eşitli programlara katılmak 

üzere Trabzon’a gelen Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trab-

zon Atatürk Köşkü’nü ziyaret etti.
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Sigorta Acenteleri Kurultayı TOBB’un ev sahipliğinde toplandı. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Kurultay’ın kapanışında yaptığı konuşmada, sigorta kavramı olmadan ekonomi ile 
ticaretin büyüme şansının olmadığını vurgularak, “Sigorta lüks değil, zorunlu bir ihtiyaçtır” dedi.

“Sigorta olmadan ekonomiyi 
ve ticareti büyütemeyiz”

S
igortacılık sektörünün en önemli dağıtım kanalı 

olan sigorta acentelerini biraraya getiren Si-

gorta Acenteleri Kurultayı, TOBB İkiz Kuleler’de 

gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen Kurultay’a sigorta 

acenteleri il delegeleri, sektörel kurum ve kuruluşları-

nın temsilcileri, ticaret ile ticaret ve sanayi odalarının 

ilgili meslek komitesinin sigorta acentesi organ üyeleri, 

mesleki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer 

sektör temsilcileri katıldı.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurultay’ın son bölümünde katılım-

cılara hitap etti. Sigortacılık sektörünün önemi ve gerek-

liliği üzerinde duran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sigorta 

sektörü sigorta şirketleri olmadan, sigorta şirketleri de 

acenteler olmadan olmaz” dedi. SAİK’in çalışmaları ve ba-

şarılarını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, icra kurulu 

vasıtasıyla birçok ilkin başarıldığını ve mesleki disiplinin 

sağlanmasında rol model olunduğunu ifade etti. Oda 

sisteminin temelinin Anadolu kültüründeki ahilik ve lonca 

sistemine dayandığını anlatan TOBB Başkanı, sistemin 

özündeki; mesleki yeterliliği sağlayanları mesleğe kabul 

etme, kayıt tutma, eğitim verme ve disiplini sağlamak 

adına gerektiğinde ceza verebilmeyi içeren öğelerin 

sigorta sektörüne de getirildiğini bildirdi.

“Bu mesleğin geleceği 

yarın daha parlak olacak”

 Sigorta olmadan ekonominin büyüyemeyeceğini 

dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyle-

di: “Modern dünyada ekonomiyi büyütmenin, ticareti 

artırmanın yolu sigortadır. Sigorta olmadan ekonomiyi 

büyütemezsiniz. Unutmayın daha gidecek çok yolu-

nuz var. Bu mesleğin geleceği yarın daha parlak olacak. 

Ekonomiyi büyütmek istiyorsak, riski azaltarak sigortayı 

çoğaltmalıyız.  Bu zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu konuda halkı-

mızı ve iş dünyamızı bilinçlendirmemiz lazım. Onun için 

hep söylüyorum. Alacak Sigortası’nı da her yerde anlatın. 

Sadece trafik sigortasına takılıp kalmayın. Yelpazenin farklı 

alanlarına da bakın. İlerleme farklılıkla olur.”

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunu yaparsanız kazanan siz olur-

sunuz. Unutmayın, birlik ve beraberlikte rahmet ve bere-

ket, ayrılıkta azap vardır” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

sigorta acentelerinin her türlü sıkıntılarında elinden gelen 

yardımı yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kurultayın sabahki açılış bölümünde konuşan TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken ise Sigorta Acenteleri 

İcra Komitesi’yle (SAİK) sektörün gelişmesinde önemli 

mesafe kaydettiklerini belirterek "12 yıl önce Sigortacılık 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

sigorta 

acentelerinin her 

türlü sıkıntılarında 

elinden gelen 

yardımı yapmaya 

hazır olduğunu 

söyledi.

ANKARA
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Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle önem-

li kararlar alındı. Sigortacılık sisteminin ban-

kacılık sisteminden ayrılması gerektiğini yıl-

lardır dile getirdik. Sigortacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurulu’nun gerekliliğini ifade 

etmiştik. Bugünlerde ise devrim niteliğinde 

olacak bir sürecin başlangıcındayız. Kurulun 

hayata geçmesi için çalışmalara başlandı. 

Sigortacılık sektörü artık bağımsız bir kurula 

sahip olacak" dedi.

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut da si-

gorta şirketleri tarafından dağıtım kanalları 

arasında farklı fiyat uygulaması yapılmasını 

sonlandırmak için girişimlerde bulunduk-

larını anlattı.

Sigorta poliçesinin promosyon aracı 

olarak kullanılmasının bir hafta önce ya-

saklandığını hatırlatan Korkut, şöyle devam 

etti: "Korsan acentelerle, illegal yapılarla, 

ekmeğimizi çalmaya çalışanlarla mücadele 

etmeye devam ediyoruz. Şube şeklinde 

örgütlenen acentelerimizi sıkı denetim 

altına aldık. Sürekli olarak şube faaliyetlerini 

izliyoruz. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz."

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekrete-

ri Mehmet Akif Eroğlu ise sektörün ülke 

ekonomisi için önemine değinerek daha 

çok fark edilmek için çalışma yapılması 

gerektiğini söyledi. Geçen yıl 35 milyar lira 

tazminat ödediklerini, sektör cirosunun 

190 milyar lira olduğunu aktaran Eroğlu, 

"Ekonomimiz dünyada 17. sırada ama biz 

39. sıradayız. Avrupa Birliği'nde sigorta sek-

törünün büyüklüğü toplam bankacılığın 

ve aktifin yüzde 62'si iken bizde sadece 

yüzde 5'i, bunu yüzde 25 yapsak ekonomi-

ye büyük bir kaynak sunarız. Biz büyürsek 

ülkedeki bu finansal dalgalanmalar, dö-

vizde ve borsadaki tüm bu baskılar azala-

caktır" diye konuştu. Acentelik mesleğine 

ilişkin güncel konuların değerlendirileceği 

kurultay kapsamında katılımcılar, Anıtka-

bir'i de ziyaret etti.

“Firmaların AB’ye entegre olmasını 
sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz”

1 1. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından çalışma yemeği düzenlendi. Yeme-

ğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ay-

han Zeytinoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi 

Ömer Zeydan ile büyükelçiler katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-

sı Ayhan Zeytinoğlu burada yaptığı 

konuşmada, yerli, yabancı, küçük ve 

büyük tüm firmaların TOBB’un üyesi 

olduğunu belirterek, “Bu nedenle, 

sadece yurt içinde değil yurt dışında 

da aktif şekilde çalışıyoruz. Atlantik 

ile Pasifik arasındaki iş örgütlerinin 

hepsinin yönetimindeyiz. Ayrıca Latin 

Amerika TSO’nda da gözlemciyiz. Yani 

tüm dünyada network’ler kurmuş 

durumdayız. Bu sayede, girişimcileri-

mizin dışa açılma sürecine ciddi des-

tek veriyor, işletmelerimizin ihracata 

ve küresel yatırımlara yönelmelerini 

sağlıyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, Türk iş dünyasının AB 

sürecinden en iyi şekilde istifade et-

mesi için çalıştıklarını, firmaların AB’ye 

entegre olmasını sağlayacak projeler 

hayata geçirdiklerini söyledi.
Küresel değer zincirlerinin parçası 

olan ülkelerin daha kolay ve daha hızlı 
büyüdüğünü vurgulayan Ayhan Zey-
tinoğlu, “Bu yüzyılın başında Türkiye 
bunun somut bir örneğini sergiledi. 
AB’nin etkisi ile Türkiye, bu bölgenin 
en güçlü sanayi ülkesine dönüştü. En 
çok sınai ürün üreten ülke haline geldi” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin otomotiv, beyaz eşya 
ve konfeksiyon başta olmak üzere pek 
çok sektörde, Avrupa’nın ana teda-
rikçisi haline geldiğine dikkat çeken 
Zeytinoğlu şunları kaydetti: “Öyle ki, 
şu an AB’nin kendi dışında, en çok 
otomobil ithal ettiği ülke Türkiye’dir. 
1996 yılındaki Gümrük Birliği adımı, 
Türkiye’yi pozitif yönde etkilemiştir. 
Çok sayıda sanayi sektörünün ve fir-
mamızın seviye atlamasını sağlamıştır. 
Öte yandan, bir diğer önem verdi-
ğimiz konu da, ticarettir. Zira ticaret 
zenginleştirir, korumacılık fakirleştirir. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin 
istikrarı ve refahı içini ticaretin daha 
serbest olması şarttır. Biz bunu her 
küresel platformda vurguluyoruz."


