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TOBB ULUSAL
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Facebook ve Habitat Derneği’nin işbirliği ile hayata 
geçirilen Facebook İstasyon açıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB Genç Girişimci 
Kurulları’yla İstasyon’un etkisi tüm Anadolu’ya yayılacak. Onların sayesinde Facebook 
İstasyon’la bir yıl içinde 35 binden fazla insana ve firmaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Facebook İstasyon Anadolu’ya
açılacak, firmalara ulaşacak

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook 

ve Habitat Derneği’nin işbirliği ile hayata geçi-

rilen Facebook İstasyon, İstanbul Maslak’ta tö-

renle açıldı. Açılışa TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Facebook Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölge Direktörü 

Ari Keşişoğlu, Facebook Kamu Politikaları EMEA Direk-

törü Ebele Okobi ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır 

ile çok sayıda davetli katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı 

konuşmada Türkiye nüfusunun yüzde 93’ünün mobil 

cihaz kullandığına işaret ederek, “Yüzde 63’ü de sosyal 

medyada. Dünyada, sosyal medyayı en çok kullanan 

ülkeler arasındayız. Dijital dünyadaki her gelişmeyi bili-

yor, takip ediyoruz. Ama tüm bu teknolojileri iş üretmek, 

işimizi geliştirmek için değil, çoğunlukla laf üretmek için 

kullanıyoruz. İşte bunu tersine çevirmek, girişimcileri ve 

KOBİ’leri, dijital ortama, iş yapmak üzere taşımak istiyoruz. 

Çünkü dünya buraya gidiyor. Artık herkes işini, ticaretini, 

sosyal hayatını, sanal ortama kaydırıyor” diye konuştu.

Dünya nüfusunun yaklaşık 7,7 milyar kişi olduğunu 

hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mobil cihaz 

kullanıcısının 5,1 milyar kişi, internet kullanıcısının 4,4 

milyar kişi, sosyal medya kullanıcısının ise 3,5 milyar 

kişi olduğu bilgisini paylaştı. Tüm bu rakamların, dün-

ya nüfus artışından çok daha hızlı şekilde, her sene 

büyümeye devam ettiğini ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Avrupa ve Amerika’da, nüfusun yüzde 

95’inin internete erişimi bulunuyor. Ortalama günde altı 

saat internette geçiriyor. Bizim bu değişimi kaçırmadan, 

adapte olmamız lazım. Böylece bütün dünyaya, tek bir 

tuşla ulaşırız. Milli şairimiz Mehmet Akif ne diyor: Arka-

dan gelenler, yolda uyuyanları ezer geçerler. Duranlar 

için hayat hakkı yoktur. Beşeriyet durmuyor. Durursan 

muhakkak ezilirsin. İşte biz de TOBB olarak özel sektörün 

dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini 

hedefliyor, bunun için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

TOBB küresel teknoloji 

devleriyle projeler üretiyor

 Dünyanın en büyük küresel teknoloji firmalarıyla, 

bu kapsamda projeler ürettiklerinin altını çizen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Turkcell ile birlikte Geleceği Yazan 

Kadınlar Projesi’ni gerçekleştirdiklerini belirtti. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Şeker mühendisi 

Zeynep reklamını TV’de izlemişsinizdir. Coca-Cola ile 

birlikte 30 ilde 9 bin kadına teknoloji ve girişimcilik eği-

timleri düzenliyoruz. Vodafone ile KOBİ’lerimizin dijital 

dönüşümüne öncülük ediyoruz. Facebook ile She Means 

Business Projesi’ni gerçekleştirdik. 20 ilde 5 bin kadına, 

dijital pazarlama eğitimi verdik.  Sosyal medya platformla-

rından satış yapmanın yollarını öğrettik. Yine Facebook’la 

bu merkezde işbirliğine gittik. Niye Facebook? Çünkü 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Facebook’taki 

iş fırsatları, 

gençlerimizin 

iş bulmasına 

yardımcı olacak” 

diye konuştu.

İSTANBUL
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Facebook, 2,4 milyarı aşan kullanıcı sayı-

sıyla, dünyanın en büyük sosyal platformu. 

2019’da kullanıcı sayısı 200 milyon kişi 

arttı. Yani sadece bir senede 2,5 Türkiye’yi 

daha bünyesine kattı. Halen dünya ça-

pında 80 milyon KOBİ’nin sayfası burada 

bulunuyor. Dolayısıyla Facebook, B-2-B 

ve B-2-C erişimleri için de iyi bir imkân. Biz 

de TOBB olarak, girişimcilerimizin bu dev 

platformu daha iyi kullanmalarını istedik. 

Burada yeni nesil girişimcilerin ihtiyaç 

duyduğu her şey var. Facebook İstasyon, 

bilgiye ve müşteriye ulaşmak, network 

kurmak için müthiş fırsatlar sunuyor. Bu-

rası ayrıca, işletmelerimizin küresel pazara 

ulaşmalarının da önünü açacak

Dijital ortamla ilgili atölye çalışmaları-

na, ev sahipliği yapacak. Başta girişimcile-

rimiz ve dileyen herkes, siber güvenlikten, 

sosyal medya kullanımına ve blockchain’e 

kadar birçok konuda, burada eğitim ala-

cak. Facebook’un geliştirdiği araçlar hak-

kında bilgi edinerek, işlerini geliştirecek. 

Aynı zamanda, iş arayanlara da destek 

vererek, istihdama katkı sağlayacak. Fa-

cebook’taki iş fırsatları, gençlerimizin iş 

bulmasına yardımcı olacak.” 

Facebook İstasyon sadece 

İstanbul’a hizmet etmeyecek

Facebook İstasyon’un sadece İstan-

bul’a hizmet etmeyeceğini bildiren TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu Gaziantep, Denizli, 

Samsun, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Ankara 

ve Kayseri’de, Odaların ev sahipliğinde, 

uydu merkezleri açılacağını söyledi. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendi alanında 

Türkiye’nin en büyük teşkilatı olan TOBB 

Genç Girişimci Kurulları’yla, İstasyon’un 

etkisinin, tüm Anadolu’ya yayılacağını ve 

onların sayesinde Facebook İstasyon’la 

bir yıl içinde, 35 binden fazla insana ve 

firmaya ulaşacaklarını kaydetti.

Programlara başladıklarını ve İstan-

bul’daki KOBİ’ler için ilk dijitalleşme eğiti-

mini başarıyla tamamladıklarını belirten 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İstasyon’un 

programları herkese açık. Ve en önem-

lisi de buradaki tüm aktiviteler ücretsiz. 

Eğitim oturumları ve etkinlikler, Facebo-

ok ve ortakları tarafından düzenlenecek. 

Ayrıca kendi etkinliklerini düzenlemek 

isteyen insanlara ve kurumlara da açık 

olacak. Facebook Türkiye yöneticilerine, 

bu önemli yatırımı ülkemize kazandır-

dıkları için teşekkür ediyorum. Facebook 

İstasyon’un ülkemiz, girişimcilerimiz ve 

tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını 

diliyorum” diye konuştu.

“Şikâyet etmeyi bırakalım 

ve icraat yapalım”

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başka-

nı Ali Sabancı ise konuşmasında projede 

emeği geçenlere teşekkür etti. Dünyada 

sürekli bir değişim yaşandığına işaret eden 

Sabancı, inovasyon yapmanın mecburiyet 

olduğunu ifade etti. Girişimcilik için hep 

kolay bir ortam olmadığından söz edil-

diğini belirten Sabancı, “Şikâyet etmeyi 

bırakalım ve icraat yapalım” dedi.

ABD Türkiye Başkonsolosu Daria Darnell 

da projeye ilişkin değerlendirmelerini pay-

laşırken çalışmada katkısı olanları tebrik etti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Futbol 

Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e 

nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçek-

leşen ziyarette, TFF Birinci Başkan Vekili Servet 

Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, 

Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yönetim ve İcra 

Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, 

Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan yer aldı. 

Ziyarete Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da katıldı. 

TFF Yönetimi
ziyaret edildi
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TOBB, Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi ile KOBİ’lerin e-ticaretle ihracat yapmasını sağlamak 
için anlaştı. E-ihracata ilişkin fırsatlar, ihracat ile iş büyütme yolları ve Amazon’un sunduğu satış 
imkanları gibi başlıkları kapsayan eğitim seminerleriyle, Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim semineri 
ile 2019-2020 dönemi boyunca 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. 

KOBİ’ler e-ihracat eğitimi 
alarak dünyaya açılacak

A
mazon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

ve Boğaziçi Üniversitesi, Türk KOBİ’lerinin e-tica-

retle ihracat yapmasını sağlamak üzere Türkiye 

genelinde e-ihracat eğitimleri başlatıyor. 

KOBİ’lere e-ihracat eğitim seminerleri başlatılmasına 

yönelik protokol, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

şahitliğinde, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç 

ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Öz-

kan ve Amazon Avrupa Büyümeden Sorumlu Başkan 

Yardımcısı Alex Ootes tarafından TOBB’da düzenlenen 

törende imzalandı. Türkiye genelinde TOBB’a bağlı 

Ticaret ve Sanayi Odalarında düzenlenecek eğitim 

seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 

Merkezi uzmanları verecek. E-ihracata ilişkin fırsatlar, ih-

racat ile iş büyütme yolları ve Amazon’un sunduğu satış 

imkanları gibi başlıkları kapsayan eğitim seminerleriyle, 

Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim semineri ile 2019-2020 

dönemi boyunca 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. 

“Dijital teknolojilerle dünya 

daha hızlı dönmeye başladı”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da imza töreninde 

yaptığı konuşmada, dijital teknolojilerle birlikte dünya-

nın daha hızlı dönmeye başladığına değinerek, “Bu hıza 

ayak uyduramayanlar savrulurken, uyum sağlayabilenler 

için müthiş fırsatlar var. Bu fırsatlardan biri de e-ihracat. 

KOBİ’lerimizin e-ihracat yapma becerilerini geliştirmek 

için Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi ile yeni bir işbir-

liğine başlıyoruz. E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte 

ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını 

artırmak için son derece etkili bir araç. Eskiden ihracatçı 

firmaların hedef pazarlarında bir satış ve pazarlama ağı 

kurmaları ya da ürünlerini satacak bir aracı bulmaları ge-

rekirdi. Artık devir değişti. KOBİ’ler e-ticaret platformları 

sayesinde yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabi-

liyorlar. Amazon ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde KO-

Bİ’lerimize Avrupa’ya ihracat için Amazon platformunu 

nasıl kullanabileceklerini öğreteceğiz. KOBİ, ürününü 

Amazon üzerinden Avrupalı tüketiciye sunacak” dedi. 

İş birliği anlaşmasına yönelik konuşan Boğaziçi Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi 

Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de iş 

dünyası ile küçük ve orta boy işletmelere yönelik birçok 

eğitim düzenlediğini, Türk özel sektörünün gelişimine 

katkı sağlamak üzere programlar yürüttüğünü belirtti. 

Boğaziçi Üniversitesi olarak üretilen bilgiyi toplumun 

faydasına sunmayı ve toplumsal gelişimi desteklemeyi 

önemli bir amaç olarak gördüklerini belirten Özkan, 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

dijital 

teknolojilerle 

birlikte 

dünyanın daha 

hızlı dönmeye 

başladığına 

değindi.

ANKARA
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 

(RTGD) 2018 yılı Medya Oscarları Ödül 

Töreni’ne katıldı.

Ödüle layık görülen medya mensup-

ları ve kuruluşlarını tebrik eden Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa 

destek veren kurumları kutladı. Cum-

hurbaşkanı Erdoğan tarafından TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu’na plaket verildi. 

RTGD Oscarları 
sahiplerini buldu

TIR Sistemi anlatıldı

“Bu doğrultuda TOBB ve Amazon iş birliği 

ile bu projede yer alarak işletmelerimizin 

e-ihracat yolculuğuna rehberlik etmekten 

büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu. 

“Binlerce KOBİ yurt dışına 

daha kolay ihracat yapacak”

İmzalanan bu protokolün KOBİ’lerin 

gelişimi açısından çok önemli olduğunun 

altını çizen Özkan, bu çalışma binlerce 

KOBİ’nin yurt dışına daha kolay ihracat 

yapacağını, böylece iş hacimlerini gelişti-

recek bir iş modeli yaratacağını vurguladı.  

Türkiye’den e-ihracat programıyla 

KOBİ’lere e-ticaretle ihracatın kapılarını 

açtıklarını belirten Amazon Avrupa Büyü-

meden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alex 

Ootes ise “Girişimci ruhuyla tanınan Türk 

KOBİ’lerini milyonlarca müşterimiz ile bu-

luşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. 

TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi ile gerçek-

leştirdiğimiz bu işbirliğiyle Türkiye’deki 

işletmelerin yüzde 90’ından fazlasını 

oluşturan KOBİ’lere çok daha yakından 

temas etme fırsatı bulacağımız için çok 

mutluyuz. Amazon olarak KOBİ’lerin bü-

yüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için 

yaptığımız çalışmalar kapsamında Türki-

ye'den e-ihracatı başlattık. Eğitim serisi ile 

başlattığımız bu güç birliğiyle KOBİ’lere 

e-ihracatın kolay yolunu açıyoruz. Böy-

lece Amazon olarak Türk KOBİ’lerini mil-

yonlarca müşterimizle buluşturarak Türk 

markalarını uluslararası arenaya taşımayı 

arzuluyoruz” diye konuştu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 

ve Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun zi-

yaretinde bulundu. Memur-Sen Genel 

Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Genel Başkan Yal-

çın’a, 6. Olağan Genel Kurul süreçlerini 

tamamlamaları ve yeni genel merkez 

nedeniyle hayırlı olsun dileklerini iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın 

ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziya-

retlerinden dolayı büyük memnuniyet 

duyduklarını kaydederek, iyi dilekleri için 

teşekkür etti. Ziyarette Memur-Sen Genel 

Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen, 

Mehmet Bayraktutar ve Soner Can Tufa-

noğlu da hazır bulundu.

Memur-Sen’e ziyaret

T IR Sözleşmesi’ni imzalayarak, TIR Sis-

temi’ne üye olan Umman’lı Mwasalat 

ile Umman Global Lojistik Grubu (ASYAD) 

yetkililerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği (TOBB) tarafından, TIR Sistemi’nin işle-

yişi ve uygulamalarını yerinde görmeleri 

amacıyla seminer düzenlendi. Eğitimde 

TOBB ve kamu temsilcileri tarafından TIR 

işlemlerinin yürütülmesine yönelik idari 

yapılanma, yasal zemine ilişkin öncelikler, 

teknik gereklilikler ile kurumlar arası işbirliği 

dâhilinde geniş bir bilgi paylaşımı yapıldı. 

TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen 

seminere, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı temsilcileri de katıldı. 
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TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün yeni 
öğrencileriyle, girişimcilik ve liderliğin sırlarını paylaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Öğrencilerimizi girişimcilik yönünden cesaretlendirmek istiyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizi girişimcilik
için cesaretlendirmek istiyoruz”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 

“Girişimcilik ve Liderlik” dersinde, TOBB ETÜ’ye giren 

öğrencilerle girişimcilik ve başarılı olmanın yolları üze-

rindeki görüşlerini paylaştı.

TOBB ETÜ’yü kurarken girişimci bir üniversite yap-

mak istediklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini 

vurguladı. Ülkenin zenginliğinin de girişimciliğe bağlı 

olduğunu belirten TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli 

Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Öğrencilerimizi 

girişimcilik yönünden cesaretlendirmek istiyoruz” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu girişimcilerin yanında, 

bürokraside girişimci dostu bürokratlar ile girişimcile-

rin ufkunu, vizyonunu açacak insanlar da yetiştirmeyi 

amaçladıklarını anlattı. 

“Kendinize sınır koymayın

her şey hayal etmekle başlar”

TOBB ETÜ’den mezun olan 800 öğrencinin kendi 

işini kurduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, bunların 83’ünün start-up olduğunu söyledi. 

Öğrencilere daha okurken nasıl girişimci oluruz diye 

düşünmeleri tavsiyesinde bulunan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, girişimci olmanın esaslarını ise şöyle anlattı: 

“Önce hayal kurun. Her şey hayal etmekle başlar. Bu-

rada kendinize sınır koymayın. Sonra bu hayal içinden 

kendinize bir hedef seçin. Bunları gerçekleştirmek için 

de çok çalışın. Çalışmadan hiçbir hedefe ulaşamazsınız. 

Artık girişimci olmak için mutlaka sermaye gerekmiyor. 

Yeter ki iyi bir fikriniz olsun.”

Öğrencilere girişimci olduklarında kendilerinden 

daha akıllı insanlarla çalışmaları ve akıllı ortaklıklar ile 

takım çalışmasına önem vermelerini öneren TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, giderlerin gelirleri geçmemesi 

gerektiğinin altını çizdi.

İş hayatına ilişkin ilkelerini de öğrencilerle paylaşan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu ilkeleri; “İşten artmaz 

dişten artar, işin hilesi dürüstlüktür, önce kontrol sonra 

itimat, hafızasına güvenen daima yanılır, işte idare 

olmaz” olarak sıraladı.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

"Önce hayal 

kurun. Her şey 

hayal etmekle 

başlar" dedi.

ANKARA



33EKONOMİK FORUM

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 

(TOBB) düzenlenen Atık Uygula-

maları İstişare Toplantısı’nda bir araya 

gelen plastik üreticileri, kâğıt üreticileri, 

geri dönüşüm tesisleri ve sokak atıkları 

toplayıcıları, atıkların toplanması, ayrıştı-

rılması ve ithalatı konularında uzlaşma-

ya vardı. Toplantıda mutabık kalınarak, 

alınan kararlar şöyle:

1. Sıfır Atık uygulamasının yaygın-

laştırılmasını istiyoruz.

2. Sokak atık toplayıcılarının sta-

tüsünün belirlenmesini ve çalışma or-

tamları ile şartlarının iyileştirilmesini 

istiyoruz.

3. Tehlikeli ve zehirli atıkların itha-

latına karşıyız.

4. Atık ithal eden firmalara, odalar 

tarafından verilen kapasite ve ekspertiz 

raporu kapsamında kapasitesini aşma-

yacak şekilde ithalat yetkisi verilmesini 

istiyoruz.

Atık yönetimi konusunda 
uzlaşma sağlandı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu
Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı

5. Çöp ithalatına karşıyız. Geri dö-

nüşüm sanayicileri ve üreticileri olarak 

çöp ithal etmiyoruz, münferit yaşanan 

olayların bütün sektöre mal edilmesine 

karşıyız. İhbar hattı kurulmasını talep 

ediyoruz.

6. Geri dönüşüm firmalarına verilen 

lisansların kontrol edilmesini istiyoruz.

7. İthalatçı ve imalatçı firmaların, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

ithalat sırasında ve yerinde denetlen-

mesini öneriyoruz.

8. Sürdürülebilir bir atık toplama ve 

ayrıştırma sistemi olması için GEKAP’ın 

(Geri Kazanım Katılım Payı) bütçesinin 

genel bütçe yerine Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı’nın fonuna aktarılmasını 

öneriyoruz. 

9.  Çevre fonu gibi ilave getirilecek 

vergilere karşıyız. Ton başına getirile-

cek her türlü vergi, fon ve kısıtlamaya 

karşıyız.

Tokat Tarım Fuarı ilgi gördü

G ümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafın-
dan düzenlenen ve 80 firmanın katıldığı 8. 
Tokat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı ve Yöresel 
Ürünler Fuarı açılış törenine katıldı. Burada 
TOBB adına bir konuşma yapan Arif Parmak-
sız, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
programa katılacağını, ancak son bir haftada 
altı yurt içi ve yurt dışı program sonrası çok 
ağır bir grip geçirmesi nedeniyle programa 
katılamadığını belirterek, TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu’nun selamlarını iletti. 

Arif Parmaksız, Oda ve Borsa camiası ola-
rak tarımda Tokat’ı Türkiye’nin parlayan yıldızı 
yapmak istediklerini, Tokat’ın bunu fazlasıyla 
hak ettiğini söyledi. Tokat’ın çok doğru bir iş 
yaptığını vurgulayan Parmaksız, “Hem malımızı 
hem de kültürümüzü tanıtıyor, milli değerleri-
mize sahip çıkıyor” dedi. 

Diğer yandan Arif Parmaksız, Tokat’ın Er-
baa İlçesinde açılan Ayener Tekstil Fabrika-
sı'nın açılış törenine de katıldı.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi'nde kabul etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
başkanlığındaki heyette TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Anadolu Gurubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin 
Öztürk ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da yer aldı.


