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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsalarımız 
vasıtasıyla, mesleki eğitimin dinamik, sanayinin, ticaretin ve tarımın ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarlanmasını sağlıyoruz. Kamu ve özel sektör ortak yönetim modelini tüm mesleki eğitim 
sistemine yaygınlaştıracağız. Özel sektörün mesleki eğitimde rolü artacak” dedi.

“Özel sektörün, mesleki 
eğitimde rolü artacak”

T
ürkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısı, Milli Eğitim 

Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk 

Öztürk ve Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Dr. Yusuf Ekin-

ci’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. 

Toplantıda, özel eğitim kurumlarının temsilcileri, Bakan 

Selçuk’a gündemlerindeki konuları aktardılar.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantının 

açılışında yaptığı konuşmanın başında istişare ve diya-

loğa verdiği önemden dolayı Bakan Selçuk’a teşekkür 

etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasından gelen 

bir Bakanın ezberleri nasıl bozduğunu, memnuniyetle 

görüyoruz. Hayata geçirdiği vizyoner adımlardan dolayı 

kendisini tekrar tebrik ediyoruz” ifadesini kullandı. 

Eğitimin, geçmişin ya da bugünün meselesi değil, 

geleceğin meselesi olduğuna vurgu yapan TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, bugün eğitimde alınacak kararın, 

sadece bugünü değil, gelecek on yılları da etkileye-

ceğini ifade etti. 

Eğitimin bir insanın hayat akışını en çok etkileyen 

olgu olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Alı-

nan ilk eğitimden, hayatı şekillendiren yükseköğretime 

kadar, eğitim sisteminin içinde yoğurulur insan. Hatta, 

hayat boyu öğrenme sayesinde, son nefesimize kadar 

eğitim devam eder. Bir insanın karakterinin oturmasında, 

hayata bakış açısının oluşmasında, ilk ve orta eğitimin 

önemi şüphesiz büyüktür. Bir binanın temeli nasıl önem-

liyse, bir insanın temelini de ilk ve orta eğitim oluşturur. 

Dolayısıyla anaokulundan/kreşten başlayıp, üniversiteye 

kadar geçen sürede, çocuklarımızı iyi eğitimli, iyi dona-

nım sahibi yapmalıyız. İşte bu sebeple, ilk ve orta eğitim 

asla göz ardı edilmemesi gereken bir alandır. İş dünyası 

olarak, ilk ve orta eğitimin yanında, mesleki eğitimi de 

çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Bakan Selçuk’un liderliğinde, TOBB olarak yıllardır 

dile getirdikleri ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir 

adımı attıklarından söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; 

Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ETÜ, TOBB ile Oda ve Borsalar 

olarak mesleki eğitimde işbirliğini başlattıklarını bildirdi. 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

teorik eğitimin 

pratik eğitimle 

yoğurulmasına 

özel önem 

verilmesi 

gerektiğine vurgu 

yaptı.

ANKARA
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“Yeni ve dinamik mesleki 

eğitim modeline geçilecek”

Sektörlerin ve günümüzün nitelikle-

rine göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir 

mesleki eğitim modeline geçileceğini 

dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

şunları söyledi: “Bu kapsamda 81 ilde 81 

meslek lisesi, protokol kapsamına alındı. 

Oda ve Borsalarımız vasıtasıyla, mesleki 

eğitimin dinamik, sanayinin, ticaretin ve 

tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasar-

lanmasını sağlıyoruz. Bu pilot projeyle 

geliştireceğimiz, kamu-özel sektör ortak 

yönetim modelini, daha sonra tüm mes-

leki eğitim sistemine yaygınlaştıracağız. 

Böylece, özel sektörün, mesleki eğitimde 

rolü artacak, söz sahibi olacak. Buradan 

mezun olacak meslek liseliler, iş haya-

tına hazır bir şekilde yetişecek. Kısacası 

buradan mezun gençlerimiz, ara elman 

olmayacak, aranan eleman olacak.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, teorik 

eğitimin, pratik eğitimle yoğurulmasına 

özel önem verilmesi gerektiğine vurgu 

yaparken, öğretmenler, öğrenciler, me-

zunlar ve iş dünyası temsilcileriyle, eğitim 

kurumlarının açık inovasyon merkezleri 

haline getirmesini istedi. 

“Eğitim kurumlarını girişimcilik 

merkezi haline getirmeliyiz”

Sanayide, ticarette ve tarımda yaşa-

nan sıkıntıları buralarda çözmek gerek-

tiğine dikkat çeken TOBB Başkanı şun-

ları söyledi: “Buna ilave olarak, eğitim 

kurumlarını birer girişimcilik merkezi ha-

line getirmeliyiz. Zira daha zengin daha 

müreffeh bir Türkiye için bizim daha çok 

girişimciye ihtiyacımız var. Bunu sağlaya-

cak ilk platformlar da, üniversite öncesin-

de ilk, orta ve mesleki eğitim kurumları-

dır. İnanın tüm bunları yapmak, hayata 

geçirmek zor değil.

Yeter ki biz el ele verelim, ortak akıl 

ve istişare ederek birlikte çalışalım. İşte o 

zaman tüm bunlar ve birazdan ele alaca-

ğımız konuların hepsi, hızlıca hayata ge-

çirilebilir. Bunları sağladığımızda, öğren-

cilerimizin başarı çıtasını bir üst seviyeye 

çıkarmış olacağız. Ülkemizde nitelikli ele-

man sorunu kalmayacak. Mezunlarımız 

arasındaki girişimciler çoğalacak. Eğitim 

kurumlarımızda, yüksek teknoloji alanın-

da daha çok icat, daha çok patent çıkacak. 

İşte tüm bunlar sayesinde hedeflerine 

ulaşmış bir Türkiye göreceğiz.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise özel 

öğretim kuruluşlarında yaşanan sıkıntı-

larla ilgili alınacak yeni tedbirleri sektörle 

konuşarak, danışarak, tartışarak hayata 

geçirebileceklerini, bu konuda hazırlanan 

taslak dosyayı birkaç hafta içinde sektö-

rün görüşüne açacaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Türkiye'deki 53 sek-

törün tamamıyla tek tek görüşüp, çalış-

taylar yaptıklarını ve bunun sonucunda 

da eğitimin ekonomi ve demokrasiy-

le ilişkisini nasıl daha güçlü bir zemine 

oturtabileceklerini tartışma fırsatını elde 

ettiklerini belirtti.

Bakan Selçuk: Eğitim 

hayatın tamamını kapsamalı 

2023 Eğitim Vizyonu'nda da ortaya 

konulduğu gibi eğitimin sadece sınıf-

larda değil hayat sahnesinin tamamını 

kapsaması gereken bir süreç olduğunu 

vurgulayan Bakan Selçuk, bu nedenle 

sektörlerin ihtiyaçlarını gözden geçirirken, 

ithalat, dış ticaret açığı analizi, illerdeki 

sektörlerin dağılımıyla aynı illerdeki mes-

lek okullarının dağılımı arasında nasıl bir 

örtüşme olduğu gibi çok sayıda çalışmayı 

yürüttüklerini anlattı. Bakan Selçuk, bu 

çalışmalarla veriye dayalı bir yönetimi 

ortaya koyma gayretinde bulunduklarını 

kaydetti. İllerdeki sektörlerle okullardaki 

bölümler arasındaki örtüşme sağlana-

mazsa sahici bir ekonomi-eğitim ilişkisinin 

de kurulamayacağına işaret eden Bakan 

Selçuk, "Bu konuda oldukça düşük bir 

ilişki söz konusu ama önümüzdeki bir, iki 

yıl içerisinde çok rahatlıkla yükseltebiliriz" 

değerlendirmesinde bulundu.

Son 10 yılda 29 adet faydalı model ve 

patent söz konusu iken sadece bu sene 

içerisinde sayının 100'ün üzerine çıktığına 

vurgu yapan Bakan Selçuk, iki ay önce 

özel sektöre mesleki eğitim merkezi açma 

imkanını tanıdıklarını anımsattı.

Bakan Selçuk, Almanya'da mesleki 

eğitimde özel sektörün oranı yüzde 84 

civarında iken Türkiye'de bu oranın yüzde 

4,5 seviyesinde bulunduğunu belirterek, 

yasal, donanımsal, öğretmen ihtiyacı ve 

eğitimine ilişkin alt yapı kurulmadan özel 

sektörün buraya yönelim göstermesinin 

beklenemeyeceğini kaydetti.

Toplantıda Türkiye Eğitim Meclisi Baş-

kanı Yusuf Ekinci de birer konuşma yaptı. 

Konuşmaların sonunda Milli Eğitim Bakanı 

Selçuk'a, İstanbul silüetinin yer aldığı bir 

plaket takdim edildi. Eğitim Meclisi’nin 

toplantısı, açılış konuşmalarının ardından 

soru ve cevap bölümü ile devam etti.
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Bütün gelişimlerin hayal kurmakla başladığını vurgulayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
öğrencilere hayallere sınır koymamaları tavsiyesinde bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
dünyadaki örnekleri sıralarken de “Asla kaybetmekten korkmayın” diye konuştu. 

“Hayallere sınır koymayın
kaybetmekten de korkmayın”

İ
zmir Ekonomi Üniversitesi 2019-2020 Akademik 

Yıl Açılış Töreni’ne katılan ve akademik yılın ilk der-

sini veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin önemi 

üzerinde dururken, öğrencilere umut aşıladı. “Girişim-

ciyi tek cümle ile anlat derseniz; benim için girişimci 

sınırları aşan kişidir” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

girişimciliğin esaslarını; hayal kurmak, hedef koymak, 

çok çalışmak, icat çıkarıp yeni şeyler yapmak, marka-

laşmak, risk almak, pes etmemek ve ortaklık kültürünü 

geliştirmek kavramlarıyla açıkladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, katılımcılara hitabın-

dan önce, İzmir Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 

Özgener ve Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar ile birlikte 

Atatürk Büstüne çelenk koydu. TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, yeni akademik 

yılın hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İstanbul Ticaret Üni-

versitesi ile birlikte camianın ilk üniversitesi olduğunu 

kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “O dönem İzmir 

Ticaret Odası yönetimi ve Ekrem Başkan vizyoner bir işe 

imza atmıştı. Bizim de ciddi katkılarımız olmuştu. Ayrıca 

ben de bu okuldan mezunum. 2009 yılında bana fahri 

doktora verdiniz. Verdiğiniz doktor unvanını gururla 

taşıyorum. Ne güzel göl maya tutmuş. Üniversitemiz 

çok büyümüş. Biyomedikal ve iç mimarlık alanlarında 

Türkiye’de ilk 10’a girmiş” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu TOBB Yönetim Kuru-

lu’nda birlikte çalıştığı, İzmir Ticaret Üniversitesi Mü-

tevelli Heyeti ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mahmut Özgener’e de çalışmaları ve vizyoner 

yaklaşımı için teşekkür etti.

“İnsanların en hayırlısı 

insanlara faydalı olandır”

Girişimciliğin önemi üzerinde duran TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Bir kişiye iş ve aş vermekten daha mutlu 

bir olay olmadığını söylemem lazım. “İnsanların en ha-

yırlısı insanlara faydalı olandır” diyor bizim kültürümüz. 

Onun için yeni girişimcilere ihtiyacımız var. Daha çok 

girişimci çıkarmamız lazım. Onun için Türkiye’yi adım 

adım gezdim. Türkiye’nin en büyük Kadın Girişimciler 

Kurulu’nu kurduk. Genç girişimciler Kurulu’nu kurduk. 

TOBB ETÜ’yü kurduk. Türkiye’de bugün girişimcilik ko-

nuşuluyorsa, moda kavram ise bundan benim payım 

da büyük” dedi.

Bütün gelişimlerin hayal kurmakla başladığını vur-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Karamsarlığa 

gerek yok. Yeter 

ki birbirimizi 

ötekileştirmeyelim” 

dedi.

 İZMİR
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gulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, öğ-

rencilere hayallere sınır koymamaları tavsi-

yesinde bulundu. TOBB Başkanı dünyadaki 

örnekleri sıralarken, “Asla kaybetmekten 

korkmayın” diye konuştu. 

Ülkenin geleceğinden umutlu oldu-

ğunun altını çizen TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, “Karamsarlığa gerek yok. Yeter ki 

birbirimizi ötekileştirmeyelim” dedi.

İzmir Ticaret Üniversitesi Mütevelli He-

yeti ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mahmut Özgener ise konuşma-

sında zamanın ruhunu yakalamak adına 

eski kuşaklarla yeni jenerasyonun iletişi-

minin büyük önem taşıdığını söyledi. İzmir 

Ticaret Üniversitesi’nin sadece öğreten 

değil, öğrenen ve büyüyen bir vizyonla 

yürümesini arzuladıklarını ifade eden Öz-

gener, üniversitenin girişimcilik vizyonun 

merkezi olacağını anlattı. 

“Öğrenciler yurt dışında da 

önemli başarılara imza atıyor”

Mahmut Özgener, sadece İzmir’de 

değil, tüm bölgede ve yurt dışında da ses 

getiren bir kurum olmasını hedefledikleri-

ni belirtti. İzmir Ticaret Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Murat Aşkar da konuşmasında 

öğrenci sayısındaki artışa dikkat çekerken, 

taban puanlarının da arttığını ifade etti. 

Burs ve diğer konularındaki avantajların-

dan ve iş imkanlarından söz eden Aşkar, 

öğrencilerin yalnızca yurt içinde değil, 

yurt dışında da önemli başarılara imza 

attıklarını bildirdi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Meclis Üyeleri Bilgilendirme Se-

mineri’ne katıldı. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 

Meclis üyelerinin görevinin şehrini daha 

zengin etmek ve üyelerinin sorunlarını 

aktarabilmek olduğunu ifade etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Meclis 

üyelerine birlik ve beraberlik mesajı ve-

rirken, “Asla birbirinizi ötekileştirmeyin” 

tavsiyesinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hiç-

biriniz atamayla gelmiyorsunuz. Kendi 

şehrinizde herkes kendi mesleğinin li-

deri aslında. En zor seçim de bizimkidir. 

Dört yıl boyunca ekmek kavgası verdi-

ğin rakibinden oy istemek en zor iştir. 

Biz toplumun çimentosuyuz. Tüccarlar, 

sanayiciler olmadan bu binanın sağlam 

olma şansı yok. Toplumsal uzlaşmayı en 

güzel sağlayanlar da bizleriz. Mal alıp 

satarken bir adamın mezhebine, dinine, 

siyasi görüşüne bakmayız. En kaliteli en 

ucuz kim verirse ondan alırız” dedi. 

“Yaşadığınız şehri 

zengin etmelisiniz”

 Bu işlerde para pul bulunmadığını 

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

herkesin amacının bu görevlere gelir-

ken, yaşadığı şehri daha zengin etmek 

olduğunu açıkladı. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Bu da ülkeyi zengin etmekle 

eş değer. Liderlik kolay bir şey değildir. 

Liderlik vermekle olur" diye konuştu. 

“Ne olur kızlarınızı yanınızda 
girişimci olarak yetiştirin”

K imya Hatun Kooperatifi Sanat 

Atölyesi, Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün 

de katıldığı törenle açıldı.

Selçuk Öztürk törende yaptığı 

konuşmada, “Kadın girişimcilerimizin 

bir araya gelerek kurdukları koope-

ratif ile üretime katkı sağlamalarını 

önemli buluyoruz. Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun da yakinen ilgi ve 

alaka gösterdiği Kimya Hatun Koo-

peratifimizin açılışını yaptığımız sanat 

atölyesi çalışmalarıyla şehrimize ve 

ülkemize önemli bir hizmete vesile 

olacaktır” dedi.  

Kimya Hatun 
Kooperatifi Sanat 
Atölyesi açıldı
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticari uyuşmazlıklarda, arabulucuların hukukçu olma 
şartını kaldıralım. İki tarafı tacir olan uyuşmazlıklarda, Odalarımız da arabulucu olabilsin. 
Tahkimin yaygınlaşması için de zorunlu tahkim içeren sözleşmelerin damga vergisi kaldırılmalı. 
Kararların icrasında alınan damga vergileri de yarıya indirilmeli” diye konuştu.

“Ticari uyuşmazlıklarda
Odalarımız arabulucu olsun”

A
dalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte İzmir 

Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na katılan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile şu ana kadar baş-

vurusu yapılan 620 davanın yüzde 62’sinin anlaşmayla 

sonuçlandırıldığına işaret ederek, “Eskiden yıllar süren 

davalar, günler-haftalar içinde sonuçlanıyor. Yani adalete 

erişim hızlandı. Böylece hem mağduriyetler azalıyor, 

hem de adalet duygusu güçleniyor” dedi. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa camiası olarak bu konuya 

destek verdiklerinin altını çizdi.

İş dünyasında bu sistemin yaygınlaşması için büyük 

gayret sarf ettiklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, “Odalarımızda, Arabuluculuk ve Tahkimin Merkezleri 

kuruyoruz. Bu noktada Sayın Bakanımıza iki önerimiz 

olacak. Bu yöntemin daha da etkin kullanılmasını sağla-

mak için, ticari uyuşmazlıklarda, arabulucuların hukukçu 

olma şartını kaldıralım. İki tarafı tacir olan uyuşmazlıklar-

da, Odalarımız da arabulucu olabilsin. İşte İzmir Ticaret 

Odamız, yönetim kurulundaki saygın isimleri ve uzman 

kadrosuyla bunu rahatlıkla yapacak kapasitede. İkincisi, 

tahkimin yaygınlaşması için zorunlu tahkim içeren söz-

leşmelerin damga vergisi kaldırılmalı. Kararların icrasında 

alınan damga vergileri de yarıya indirilmeli. Böylece 

firmalarımız yaptıkları sözleşmelere, tahkim maddesi 

ekleme konusunda daha istekli olacaklar. Arabuluculuk 

ve tahkim ne kadar yaygınlaşır ve daha fazla kullanılırsa, 

bu hem iş dünyamızın, hem de yargı camiamızın lehine 

olacaktır. Bu niye önemli? Yine bizim kültürümüze, inan-

cımıza bakıyoruz. Mülkün temelinde adaletin olduğunu 

görüyoruz. Çok beğendiğimiz bir söz var. Adalet kutup 

yıldızı gibidir. Yerinde durur ve geri kalan her şey onun 

etrafında döner. O yüzden de adalet terazisinin dengesini 

korumaya mecburuz”  diye konuştu.

“Yargıda yeni bir 

reform daha başlatıldı”

 Adalet Bakanlığı’nın yargıda yeni bir reformu daha 

başlattığını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın 

Gül’ün mimarı olduğu, “Yargı Reformu Strateji Belge-

si’nin de yaşanan sorunlarının önemli bir kısmına çözüm 

getirmesini bekliyoruz. Sayın Bakanımıza, ülkemiz ve 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“İzmir, ekonomi 

tarihimizin en 

önemli başarı 

hikâyelerinden 

birini yazmıştır” 

diye konuştu.

 İZMİR
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Ç erkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 

(ÇTSO) ile Trakya Kalkınma Ajan-

sı’nın işbirliği ile düzenlenen 3. Çerkez-

köy Endüstriyel Fuarı açıldı.

Fuara Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ni (TOBB) temsilen katılan TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay 

burada yaptığı konuşmada 3. Çerkez-

köy Endüstriyel Fuarı’nın hayırlar getir-

mesini dileyerek, fuarın gerçekleştiril-

mesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 

Çerkezköy’ün, Türkiye’nin sosyo-e-

konomik olarak en gelişmiş 30 ilçesin-

den biri olduğunu anımsatan Günay, 

“Çerkezköy, ülkemizin ve bölgemizin 

önemli sanayi merkezlerinden biridir. 

Aynı zamanda 50 yıla yakın OSB kültürü 

iş dünyamız için gerçekleştirdiği tüm bu 

yapısal reformlardan dolayı teşekkür edi-

yoruz. Sıkıntılarımızı dinlemek ve görüşle-

rimizi almak için, bizzat Meclis toplantımıza 

gelmesini de ayrıca takdirle karşılıyoruz” 

ifadesini kullandı.

Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil 

pasaport hakkı verilerek, uluslararası faali-

yetleri kolaylaştırılmasına iş dünyası olarak 

bir itirazları olmadığını ancak uluslararası 

faaliyete asıl ihtiyaç duyan, mal satarak, ya-

tırım yaparak ülkemizin bayrağını dünyada 

dalgalandıran, ülkemize döviz kazandıran-

lar, girişimcilerin de bu yeşil pasaportu hak 

ettiğini bildirdi.

“İzmir, çok daha cazip 

yaşam merkezi haline gelecek”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle ko-

nuştu: “Bir diğer önemli sıkıntı, Avukat tut-

ma zorunluluğu. Firmalarımız ihtiyaç oldu-

ğunda zaten avukata gidiyorlar. Peki, ihtiyaç 

yokken, niye üzerimize ilave yük bindiriliyor

Bu düzenleme 2008’de çıktığında, 250 

bin lira üstü sermayesi olan şirketlere ge-

tirilmişti. O zamandan bu yana bu limit 

aynı bırakıldı. Yani, büyük küçük her şirket, 

artık bu kapsamda ama aradan geçen 11 

yılda fiyatlar arttı. Dolayısıyla bu düzenleme 

gözden geçirilmeli, Bu arada da bu alt limiti 

güncellenip, en azından 1 milyon liraya 

çıkarılmalı. Yine Sayın Bakanımızla önemli 

bir ilki başlatacağız. İş dünyamız ile yargı ca-

miamız arasında, diyalog ve istişarenin ar-

tırılmasını istiyoruz. İnşallah bu kapsamda, 

sizlerle yargı camiasını bir araya getireceğiz.

İzmir, ekonomi tarihimizin, en önemli 

başarı hikâyelerinden birini yazmış bir şe-

hir. Ege'de küçük bir liman kasabasıyken, 

bugün Avrupa’nın en büyük liman kent-

lerinden biri haline gelmeyi başardı. Sekiz 

üniversitesi, 13 OSB’si, iki serbest bölgesi, üç 

teknoloji geliştirme bölgesi ve dört ulusla-

rarası konteyner limanıyla, hem ülkemizin, 

hem de Akdeniz çanağının yıldız kenti.

Tek başına milli gelirin yüzde 6’sını, 

sanayi üretimi ve ihracatın yüzde 7’sini, 

toplam vergi gelirinin yüzde 12’sini ül-

kemize kazandırıyor. Tüm bu başarıların 

sahibi, İzmirli girişimci kardeşlerimle iftihar 

ediyorum. Hükümetimizin alt yapı, ulaştır-

ma ve lojistik alanlarında, İzmir’de yaptığı 

yatımların da burada büyük payı var. İz-

mir-İstanbul Otoyolu’ndan sonra yapımı 

devam eden İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı, 

İzmir-Çandarlı Otoyolu ve İzmir Çandarlı 

Limanı’yla birlikte, İzmir, çok daha cazip bir 

iş ve yaşam merkezi haline gelecek.”  TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu başta finansman 

olmak üzere sorunlar da bulunduğuna 

da değinirken bankaların daha duyarlı 

olmasını istedi ve “Biz bu dönemde her-

kes birbirini anlasın, bu yükü paylaşsın, 

fedakârlık yapsın, diyoruz. Bankalar bu 

fedakarlığı şöyle taksim ediyor. Feda’yı bize 

bırakıyor, kâr’ı kendileri alıyor” ifadesini 

kullandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik 

ve beraberlik halinde sorunların hepsini 

aşacaklarını sözlerine ekledi.

3. Çerkezköy 
Endüstriyel Fuarı açıldı

ile ülkemizin nitelikli üretim üssü konumun-

dadır. Bizler Çerkezköy’ün bu başarılarından 

gurur duyuyoruz” dedi.

Cengiz Günay, Türkiye’nin dünyanın 

17’nci Avrupa’nın ise altıncı büyük ekono-

misi arasında yer aldığını belirterek, “Bu ba-

şarıya bizi petrol ya da doğalgaz taşımadı. 

Girişimcilik ruhumuz bizlere bu başarıyı 

getirdi. Ne kadar ürettiysek, o kadar zen-

ginleştik. Yine ne kadar üretirsek, o kadar 

zenginleşeceğiz. 

Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gir-

mek için üretimden başka şansımız yok. Bu 

topraklarda otomobilden, beyaz eşyaya; 

demir-çelikten, makineye; ilaçtan, tıbbi ci-

haza on binlerce farklı ürün üretiliyor. İmalat 

sanayindeki rekabet gücümüzü 1980’den 

itibaren geliştirmeye başladık" diye konuştu.
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Türkiye Tarım Politikaları ve Geleceği Konferansı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider ülkesi de olur” dedi ve tarımı olmayan 
ülkeleri balkonsuz eve benzeterek, bu nedenlerle tarımı ihmal edemeyeceklerini söyledi.

“Dünyayı doyuran kimse
dünyanın lider ülkesi olur” 

M
ersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından dü-

zenlenen Türkiye Tarım Politikaları ve Gele-

ceği Konferansı, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılı-

mıyla gerçekleştirildi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 

konferansta yaptığı konuşmada, Akdeniz’in incisi, dünya 

güzeli şehri Mersin’de olmaktan duyduğu mutluluğu 

ifade ederek, “Çünkü Mersin’de dinamizm var, hareket 

var, bereket var. Akdeniz’in güzelliği, Torosların yüceliği, 

toprakların bereketi, hep burada bir araya gelmiş. Mer-

sin; tarım, turizm, sanayi, lojistik ve eğitim kenti. Mersin, 

dış ticaret fazlası vermeyi başarmış bir şehir. Mersin 

limanı Türkiye’nin ikinci en büyük limanı. Mersin, aynı 

zamanda çok önemli bir tarım merkezi. Türkiye’nin en 

bereketli coğrafyası burası” dedi. 

Mersin’de her şeyin yetiştiğini anlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Narenciyenin başkentisiniz. Meyve üreti-

minde birincisiniz. Sebze üretiminde üçüncü sıradasınız. 

Muz, mandalina, limon, portakal, çilek ve diğer pek çok 

üründe de lidersiniz. İşte bu yüzden Mersin, Türkiye’de 

tarımın hem merkezi hem de yıldızıdır. Çünkü Mersin, 

tarımsal üretimi, tarımdan nasıl para kazanılacağını Tür-

kiye’ye öğreten şehirdir” şeklinde konuştu.

“Elimizde müthiş güç var

tüm coğrafyayı doyurabiliriz”

Tarımın asla ihmal edilmemesi gereken bir alan ol-

duğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 

devam etti: “Peki niye? Birincisi dünya nüfusu her yıl 

artıyor. Her yıl bir Türkiye kadar nüfus dünyaya dahil 

oluyor. İkincisi dünyada orta sınıf devamlı büyüyor. Orta 

sınıf, daha çok tüketiyor, daha çok harcıyor. Her yıl orta 

sınıfa iki Türkiye ekleniyor. Üçüncüsü yanı başımızda, çevre 

coğrafyamızda iki milyar kişi yaşıyor. 500 milyar dolar gıda, 

tarım ve hayvancılık ürünü ithal ediyor. Sonuçta, elimizde 

müthiş bir imkân var. Tüm bu coğrafyayı biz doyurabiliriz. 

Böylece hem para, hem de stratejik güç kazanırız.”

“Dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider ülkesi de olur” 

diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarımı olmayan ülkeleri 

balkonsuz eve benzeterek, bu nedenlerle tarımı ihmal 

edemeyeceklerini söyledi.

Dünyada yaşanan teknolojik devrimin tarıma da ulaş-

tığına dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bitkisel 

proteinlerden, bildiğimiz eti ikame edebilecek ürünler 

geliştiriyorlar. Hem tavuk, hem koyun, hem dana. Ne is-

terseniz onun yerine geçecek ürünler var. Bunlardan biri, 

Beyond Meat diye yeni bir şirket, ABD’de kurulmuş henüz 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Mersin 

Türkiye’de 

tarımın hem 

merkezi hem 

de yıldızıdır” 

şeklinde 

konuştu.

MERSİN
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10 yıllık bir start-up. Geçenlerde halka arz 

edildi. Öyle talep gördü ki şu an değeri 

9 milyar dolara ulaştı. Bizde bırakın tarım 

veya gıda şirketini, en büyük şirketimizin 

piyasa değeri nedir, bilen var mı? O da 9 

milyar dolar. Bu sadece bu alanda ortaya 

çıkan yeni şirketlerden biri. Sadece ABD 

mi? Bakın Hindistan geçen aylarda, temiz 

et teknolojisi geliştirecek bir araştırma ens-

titüsü kurdu. Laboratuarda, bitki bazlı değil, 

hayvansal hücrelerden temiz et üretimini 

amaçlıyorlar. İşte yapısal bir soruna, yapı-

sal çözüm böyle geliyor. Peki, Hindistan, 

neden temiz et işine yöneliyor? Çünkü, 

tüketim ve beslenme alışkanlıkları süratle 

değişen ve büyüyen, 1.3 milyar Hintli var. 

Et ve süt fiyatlarının Hintliler için erişilebilir 

olması ve artan tüketimin karşılanması 

gerekiyor. Bu yeni teknolojiler sayesinde, 

et tüketiminde toprak ihtiyacı yüzde 90, 

su ihtiyacı yüzde 70 azalıyor. Teknolojiyle, 

etin yerini alacak et benzerleri üretince, et 

için beslenen hayvan sayısının artırmasına 

gerek kalmıyor” dedi.

“Gelecekte, belki hayvan 

kesmeye gerek kalmayacak”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, insanoğlu-

nun önce beslenmek için avlanmayı bırak-

tığını, şimdi gelecekte belki hayvan kesme-

ye gerek kalmayacağını söyledi. Türkiye’nin 

tarım ve hayvancılığının asıl sınavının bu 

olduğuna değinen TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Geleneksel sektörlerimizi nasıl 

dönüştüreceğimiz, önümüzdeki 10 yılın te-

mel tarım ve sanayi politikası problemidir. 

Bir an önce buna odaklanmamız lazım. Peki 

şu an ne durumdayız? Ülkemiz tarımsal 

hasılada Avrupa’da birinci, dünyada yedinci 

sırada. 384 milyar dolarlık bitkisel ve hay-

vansal üretimimiz var. Tarım ve hayvancılık 

sektörümüz, 18 milyar dolarlık ihracat, 13 

milyar dolar ithalat yapıyor. Yani dış ticaret 

fazlası verdiğimiz ender sektörlerden biri. 

Ayrıca, hammadde ithal edip işleyerek, 

katma değeri ülkemizde kalacak şekilde, 

ihracat yapabiliyoruz. Mesela buğdayda, 

2002-2018 yılları arasında 15 milyar dolar 

değerinde 54 milyon ton ithalat yaptık. 

Ama buna karşılık, 27 milyar dolar değerin-

de 68 milyon ton mamul ihracatı gerçek-

leştirdik. Küçükbaş hayvan varlığında Av-

rupa'da birinci sıradayız. Büyükbaş hayvan 

varlığında ise Fransa'dan sonra ikinciyiz. 

Bunlar iyi olduğumuz alanlar” dedi.

“Tarım ve Orman Şurası 

öncesi sorunları ilettik”

 Tarım ve hayvancılıkta potansiyelin 

oldukça gerisinde kaldıklarının farkında 

olduklarını belirten TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Evvelsi akşam Ankara’da Tarım, 

Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’y-

le bir araya geldik. 3. Tarım ve Orman Şu-

rası öncesi sizlerden gelen sorunları ilettik 

ve önerilerimizi paylaştık. Bunlardan ilki, 

ürettiğini satma modelinden, satacağını 

üretme modeline geçmemiz gerektiğiydi. 

İkincisi, tarımda ve hayvancılıkta girdi ma-

liyetlerimizi düşürmek için mutlaka birlikte 

üretim modeline geçmeliyiz. 

Sözleşmeli üretim modeli yaygınlaştırıl-

malı. Atıl durumda bulunan hazine ve şahıs 

arazileri, arazi bankacılığıyla kiralanarak 

üretime kazandırılmalı. Ölçek ekonomisine 

geçilmeli. Artık bu devirde ayakta kalmak 

istiyorsan, çok üreteceksin, çok alacaksın, 

çok satacaksın. Bunu başarmanın bir yolu 

da kooperatifçilik. Bu alanda zaten güzel 

örnekler de var. Üçüncü olarak, ürünün 

ekimden nakde dönüşeceği sürece uy-

gun şekilde, üreticiler için yeni finansman 

modeli lazım. Tarımsal destekler, ekim za-

manından önce belirlenip, vaktinde öden-

meli" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret 

etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başkan 

Seçer’e Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

tarafından bastırılan Dede Korkut Kitabı 

hediye etti.
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Mersin Ticaret Borsası’nı ziyaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş hayatına başladığım 
günden bu yana içeride ve dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hepsinden güçlü 
çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü çıkacağız. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim" dedi.

“Birlikte hareket etme 
kültürümüzü kaybetmeyelim”

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

Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret Borsası’nı ziyaret 

etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyarette yaptığı 

konuşmada, kentin, meyve üretiminde Türkiye'nin ilk sıra-

sında, sebze üretiminde de üçüncü sırasında yer aldığını 

söyledi. Mersin Ticaret Borsası’nın da Mersin'de tarımın 

daha ileriye gitmesi için çalıştığını belirten TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası kuruldu. 

Borsanın resmi gongunu vurmadık ama faaliyete geçtik. 

Buğday ve mısırla başladık. İşlem hacmimiz, dün rekor se-

viyeye ulaştı. Her gün artarak devam ediyor" diye konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geçmişte bir-

çok ekonomik sorunu aştığını vurgulayarak, şöyle devam 

etti: "İş hayatına başladığım günden bu yana içeride ve 

dışarıda bir sürü krizler yaşadık. Hepsini de atlattık, hep-

sinden güçlü çıktık. Bugünkü sıkıntılardan da daha güçlü 

çıkacağız. Her sıkıntı, direncimizi daha da artırıyor, yeni 

ufuklar açıyor. Açık söylüyorum, biz bunların hepsini aşarız. 

Hiç problem yok. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. 

Siyasi görüşünden, etnik kökeninden, mezhebinden, 

dininden dolayı birbirimizi ötekileştirmeyelim. Biz, birlik 

olursak bileğimizi kimse bükemez. Birlikte hareket etme 

kültürümüzü kaybetmememiz lazım."

"Tarım ve gıda sektörü Mersin 

ekonomisinin ana omurgası"

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ab-

dullah Özdemir de tarım ve gıda sektörünün, Mersin 

açısından çok önemli olduğunu kaydederek, "Tarımsal 

gelirde ülke genelinde beşinci sıradayız. Tarım ve gıda 

ihracatında dördüncü konumdayız. Kentimizin toplam 

ihracatının yüzde 70’ini ve ithalatının yüzde 62’sini tarım 

ve gıda ürünleri oluşturmaktadır. Başka bir deyişle tarım 

ve gıda sektörü Mersin ekonomisinin ana omurgasıdır. 

Borsamız ise narenciye ve bakliyatta 113 Ticaret Baret 

Borsası içerisinde lider pozisyondadır" ifadesini kullandı.

Özdemir, kentin Uluslararası Narenciye Festivali’ne 

de ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, "Festivalin ye-

dincisini 1-3 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Mersin Valiliği 

himayesinde ve Borsamız koordinasyonunda geçtiğimiz 

yıl 300 bin ziyaretçi ağırlayan bu festival, kentimizin en 

büyük buluşmasıdır" şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Türkiye'nin 

geçmişte birçok 

ekonomik 

sorunu aştığını 

vurguladı.

MERSİN
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Mersin Valisi Su’ya ziyaret

Tarsus TSO’da Meclis 
üyeleri ile görüşüldü

Mersin 
DTO’nun 
30. yıldönümü 
kutlandı

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

Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin Deniz 

Ticaret Odası’nda yapılan TOBB Yönetim Kurulu toplantısı 

sonrasında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada Tarsus Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ruhi Koçak, 

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya 

ve Meclis üyeleri ile biraraya geldi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin 

Deniz Ticaret Odası’nın 30’uncu kuruluş yılı 

törenine katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

törende yaptığı konuşmada, yıl dönümleri-

nin önemli anlamlar ifade ettiğini belirterek, 

"30 yaş aslında Mersin Deniz Ticaret Oda-

sı’nın kökleştiğinin en somut göstergesi. 

Kurumun, bir başka önemi de Türkiye'deki 

iki Deniz Ticaret Odası’ndan biri olması. Ku-

rucularından Allah razı olsun" dedi. 

Mersin DTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Cihat Lokmanoğlu ile TOBB yönetiminde 

beraber çalıştıklarını belirten TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Lokmanoğlu’nun bilgi ve 

tecrübesinden istifade ettiğini, Mersin’in so-

runlarını birinci ağızdan dinlediğini söyledi.

Kadın ve genç girişimciler 

ile sohbet edildi

Diğer yandan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin 

programı kapsamında Mersin Deniz Ticaret 

Odası’na ayrı bir ziyaret de yaptı. TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu burada kadın ve genç 

girişimciler ile biraraya gelerek sohbet etti.

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

Hisarcıklıoğlu, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında 

ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Su’ya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bastırılan Dede Korkut 

Kitabı’nı hediye etti.
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Ülkelerin artık girişimci ithal ettiğini belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Silikon 
Vadisi'ndeki girişimcilerin yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. İşsizliğin çözümü de girişimcilikte. 
Sadece bir girişimci 10 kişiyi istihdam ediyor” diye konuştu.

"Bir girişimci, ortalama 
10 kişiyi istihdam ediyor"

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Amasya Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın ev sahipliğinde, Amasya Belediye Kültür 

Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğin Gücü Girişimci-

ler (G3) Forumu"na katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

buradaki konuşmasında forumu sekiz kez İstanbul'da 

gerçekleştirdiklerini ayrıca Trabzon, Kayseri ve Ankara'da 

da düzenlediklerini ifade etti. 

Kurtuluş Savaşı'nın önemli belgelerinden Amasya 

Genelgesi'nin 100. yılında Amasya'da gençlerle bir arada 

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Amasya, bir tarih ve kültür şehri. 

Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u, Akşemsettin'i çıkaran şehir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum müjdesinin verildiği yer. 

Kurtuluş mücadelesinin planı burada yapıldı, işte şimdi 

sizler de bugün Türkiye'yi dünyanın en büyük ekono-

mileri arasına sokacak planlarınızı burada yapacaksınız, 

girişimcilik konuşacaksınız" diye konuştu. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, 15 yıldır her yerde insanlara girişimci olma-

ları önerisinde bulunduğunu kaydederek zengin olmanın 

yolunun girişimcilikten geçtiğini söyledi. 

Ülkelerin artık girişimci ithal ettiğini belirten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Silikon Va-

disi'ndeki girişimcilerin yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. 

İşsizliğin çözümü de girişimcilikte. Sadece bir girişimci 

10 kişiyi istihdam ediyor. Demek ki daha çok girişimci 

çıkartmamız lazım. Benim için girişimci, sınırları aşan 

kişidir. Eskiden uzay kelimesi kiminle anılırdı? Rusya ve 

ABD. Uzayda iki ülke güç savaşına girerdi. Şimdi ise uzay 

denince akla ülke değil, Elon Musk geliyor."

“Girişimci olamayan zengin olamaz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimcilik için hayal 

kurmanın önemine dikkat çekerek hayalin hedefle bir-

leştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyada değişen dengelerin takip edilmesi ge-

rektiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Her gün 

sabah 'yeni ne yapabilirim?' diye başlamanız lazım. Bü-

tün gençlerimizi icat çıkartmak için yetiştirmemiz lazım. 

Yeni fikirler hep günlük hayatımızda, başka yerde değil" 

diye konuştu. Girişimciler için "cesaret" vurgusu yapan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Yaptığınız 

işi marka haline getirmelisiniz. Girişimciliğin olmazsa 

olmazı cesur olmak. Cesur olmayan girişimci olamaz. 

Risk almalısınız. Kazanırsın da batarsın da. Risk alamayan 

girişimci olamaz. Girişimci olamayan da zengin olamaz. 

Hata yaptıkça ders alıyorsunuz aslında. Bunun okulu yok, 

kendin yaşaman lazım." 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, "Son 

40 senede nereden 

nereye geldik, ama 

daha gidecek çok 

yolumuz var” dedi.

AMASYA



41EKONOMİK FORUM

“Dili, dini, etnik kökeni 

ne olursa olsun biz biriz"

Türkiye'nin geleceğinden umutlu 

olduğunu dile getiren TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, "Son 40 senede nereden 

nereye geldik ama daha gidecek çok 

yolumuz var. Karamsarlığa yer yok. Umut 

olmadan, umut edilene sahip olunmaz. 

Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. 

Dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun 

biz biriz" dedi. TOBB Genç Girişimciler 

Kurulu Başkanı Ali Sabancı da gençle-

rin iş yapmaya başlarken, bulundukları 

şehir ya da mezun oldukları okulların 

dezavantajlarına odaklanmamaları ge-

rektiğini söyledi.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç 

da gençlerin girişimci olmasının ana 

gelişme kaynağı olduğunu bildirdi. 

C umhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde kurulmuş olan “Kıbrıs 

İşleri Koordinatörlüğü” Koordinatörü Hacı Halil Afşarata ile 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TEPAV’ın Kıbrıs ile 

ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında bir bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirildi. TEPAV’da gerçekleşen toplantıya, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk Tarafı 

Eş Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu ile KKTC Tarafı Eş Başkanı Alp 

Cengiz Alp katıldı.

Turizm Kurulu üyeleriyle istişare

Hisarcıklıoğlu, Amasya’da
çeşitli görüşmelerde bulundu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Geleceğin 

Gücü Girişimciler (G3) Forumu’na katılmak 

üzere Amasya’ya gelerek çeşitli görüşme-

lerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu bölge 

Oda ve Borsa başkanları ile TOBB Amasya 

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülseval 

Özkök ve TOBB Amasya Genç Girişimciler 

Kurulu Başkanı Nureddin Güçyetmez kar-

şıladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Amas-

ya’da ilk olarak Amasya Valisi Osman Va-

rol’u makamında ziyaret etti. Daha sonra, 

hayata geçmesine TOBB ve Amasya TSO 

tarafından katkı sağlanan Şeyh Hamdullah 

Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi’ni gezdi.

Amasya Kadın Girişimciler Kurulu İcra 

Komitesi Üyesi Sevtap Lap’ın kurucusu 

olduğu Özel Büyük Adım Rehabilitasyon 

Merkezi’ni ziyaret eden TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

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

Hisarcıklıoğlu, Turizm Kurulu üyeleri ve Oda Başkanları 

ile Thomas Cook krizinin Türk turizmine etkileri üzerine isti-

şare toplantısında biraraya geldi.

Kıbrıs İşleri 
Koordinatörlüğü 
bilgilendirme 
toplantısı yapıldı
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Samsun-Sarp demiryolunun bir an önce devreye alınmasını beklediklerini vurgulayan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu’nun aynı zamanda yeni bir 
limana da ihtiyaç duyduğundan bahsetti ve Ordu için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

“Ordu için üzerimize 
düşen görevi yapıyoruz”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu’da çeşitli etkinliklere 

katılırken, bölge iş dünyası ile de istişare toplan-

tısında biraraya geldi.

Ordu Müşterek Ödül Töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Valisi 

Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi 

Güler, Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ve 

Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahra-

man ile çok sayıda davetlinin katılımı ile yapıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-

da, ülkenin fındık bahçesi Ordu’da olmaktan büyük mutlu-

luk duyduğunu belirterek söze başladı. Ordu’nun müthiş 

bir doğaya sahip olduğunu ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Ordu, yeşil ve mavinin en güzel buluştuğu 

yerlerin başında geliyor. Türkiye’nin fındık üretim merkezi. 

Fındığın yarısını sağlıyor. 

Ordu ayrıca fındığa değer de katıyor. Birçok çikolata 

ürünü burada üretiliyor. İnşallah Ordu bu alanda da yeni 

bir çığır açacak. Belçika çikolatası gibi, Ordu çikolatası da 

meşhur olacak. Öte yanda tarım ürünlerini de çeşitlendi-

riyorsunuz. Kivi, soya ve kültür balıkçılığı gayet iyi gidiyor. 

Hatta Ordu Kivisi için, coğrafi işaret de alarak çok doğru 

iş yapmışsınız, tebrik ediyorum. Diğer taraftan, zengin 

turizm potansiyeline de sahibiz. Birçok güzel yaylamız var. 

Ulaşımda da önemli bir aks olduk. Ordu-Giresun Havaa-

lanı, hem Ordu’ya, hem Giresun’a müthiş bir değer kattı. 

Şimdi sıra karayolu, demiryolu ve denizyolunda. Ordu’dan 

başlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun tamamlanmasıyla, 

Ordu yalnızca Akdeniz’e değil Orta Doğu pazarına da 

bağlanmış olacak” dedi.

“İki OSB’li kent, üçüncü 

OSB için bekleyişte”

Buna ilaveten, Samsun-Sarp demiryolunun da bir an 

önce devreye alınmasını beklediklerini vurgulayan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu’nun aynı zamanda yeni bir 

limana da ihtiyaç duyduğundan bahsetti. İki OSB’li kentin 

üçüncü OSB için bekleyişte olduğunu bildirdi. TOBB Baş-

kanı, Ordu için üzerlerine düşeni yaptıklarını söylerken şu 

cümleleri kurdu: “TOBB olarak burada, 32 derslikli Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi ile Motor Atölyesi yaptık. Ordu 

merkezde bulunan eski Altınordu Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi buraya taşınacak. Bununla ilgili bürokratik 

işlemler tamamlanınca, inşallah bir dahaki gelişimizde 

açılışını da yapacağız.

Burada da Ordu Ticaret ve Sanayi Odamız ile Ticaret 

Borsamız birlikte hareket etti. Ele ele verip güzel töre-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Ordu’nun fındığa 

katma değer 

kazandırmada yeni 

bir çığır açacağına 

inandığını söyledi.

ORDU
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ni tertip ettiler. Zaten hem Odamız hem 

Borsamız akredite. Üyelerine beş yıldızlı 

hizmet sunuyorlar. Servet Başkanı ve Ziver 

Başkanı tebrik ediyorum. Hem Odamız ve 

Borsamız Ordu’nun gelişmesi ve zengin-

leşmesi için ellerini taşın altına koyuyor, 

çalışıyorlar. Ben de buna, hem Ankara’da, 

hem de burada şahidim. Yine bakın ilçe 

Oda ve Borsalarımın da hepsi akredite. 

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret 

Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Ticaret Borsası. Onları da ayrı ayrı tebrik 

ediyor, kutluyorum. Ben, Ordu’daki tüm 

başkanlarımdan razıyım. Allah da onların 

emeklerinden, gayretlerinden razı olsun.”

Sıkıntılardan da söz eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, sıkıntıların başında finans-

man sorunu bulunduğunu ifade etti. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu “Biz herkes yükü pay-

laşsın, fedakârlık yapsın, diyoruz. Bankalar 

bu fedakarlığı şöyle taksim ediyor: ‘Feda’yı 

bize bırakıyor, kâr’ı kendileri alıyor.’ Ama 

inşallah bunu da aşacağız. Hükümetimizle 

devamlı istişare içindeyiz” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 

Dr. M. Hilmi Güler'i makamında ziyaret 

etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Güler 

ile birlikte; Altınordu Dr. M. Hilmi Güler 

Bilim ve Sanat Merkezi, Namık Altaş Ko-

leji, Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi öğrenci-

lerinin Belediye Binası’nda sergilenen 

projelerini inceledi ve bilgi aldı.

“Ordu’daki Oda ve Borsalar kentleri için çalışıyor”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu berabe-

rindeki Oda ve Borsa başkanları ile birlikte 

Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti. Ok-

sijen ve fındık deposu Ordu’ya gelmekten 

büyük memnuniyet duyduğunu ifade 

eden TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu, Vali Ya-

vuz’a bölgedeki Oda ve Borsa başkanları-

na verdiği destekten dolayı teşekkür etti. 

Ordu’daki altı Oda ve Borsa başkanının 

kentleri için çalıştığına vurgu yapan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu’da biten bir 

okulları bulunduğunu ve bir sonraki ge-

lişlerinde onun da açılışını yapacakları-

nı ifade etti. Vali Seddar Yavuz ise TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ağırlamaktan 

büyük mutluluk duyduğunu belirtirken 

Ordu’nun hızla gelişen bir kent olduğuna 

işaret ederek, “Önümüzdeki on yıllarda 

başta ticaret ve sanayi olmak üzere her 

alanda kendinden söz ettirecek bir şehir 

haline geliyoruz” diye konuştu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Oda-

sı'nın (OTSO) hizmet binasının açılışına 

katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

protokol üyeleriyle birlikte açılış kur-

delesini kesti. 

Açılışın ardından binada inceleme-

lerde bulunan TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu, çalışmalar hakkında OTSO Baş-

kanı Servet Şahin'den bilgi aldı.

Törene, Vali Yavuz, AK Parti Ordu 

Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir 

Belediye Başkanı Güler, Ordu Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver 

Kahraman ile diğer ilgililer katıldı.

Ordu Büyükşehir 
Belediyesi’ne ziyaret 

Ordu TSO’nun 
hizmet binası açıldı
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Ordu Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Fındığa katma değer katmak zorundayız. Fındıktan iki milyar dolarlık gelir 
elde ediyoruz. Adamlar bir çikolata koyuyor içine, 10 milyar dolara ulaşıyor. Fındığı çikolatayla 
buluşturup, katma değerini artırmalıyız” diye konuştu.

“Fındığı çikolatayla buluşturup 
katma değerini artırmalıyız”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman’ı ve Meclis 

üyelerini ziyaret ederek istişarede bulundu. Türkiye’deki 

fındığın yüzde 50’sini Ordu’nun ürettiğini hatırlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Fındığa katma değer katmak 

zorundayız. Fındıktan iki milyar dolarlık gelir elde ediyo-

ruz. Adamlar bir çikolata koyuyor içine 10 milyar dolara 

ulaşıyor. Fındığı çikolatayla buluşturup katma değerini 

artırmalıyız” dedi.

“Ordu’daki tüm Oda ve 

Borsalardan memnunuz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ordu Ticaret Borsası’nda 

yaptığı konuşmada Borsa’nın akredite konumda olma-

sının işlerini ne kadar doğru yaptıklarının göstergesi 

olduğunu söyledi. Ordu’daki tüm Oda ve Borsalardan 

memnun olduğunu açıklayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, “Üyelerin sıkıntılarını, dertlerini bana aktarmalarından 

biliyorum. İyi çalışıyorlar. Kanunlara uygun iş yaptıkları-

nın en güzel göstergesi akredite olmaları. Almanya’da, 

İngiltere’de bir Oda ve Borsa hangi standartta hizmet 

veriyorsa Ordu Ticaret Borsamız da o standartta hizmet 

üretiyor” diye konuştu. Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın 

çalışmaya başladığını ifade eden TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, şartları piyasanın belirleyeceğini anlattı. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu önümüzdeki aylarda yapılması 

planlanan Şura'da tarımın tüm sorunlarının masaya 

yatırılacağını da bildirdi.

Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver 

Kahraman da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun çalış-

malarına işaret ederek, “Sizin birleştirici ve bize moral 

veren çalışmalarınızla daha güçlüyüz. Hep desteğinizi 

hissettik” diye konuştu.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Türkiye 

Ürün İhtisas 

Borsası’nın 

çalışmaya 

başladığını 

kaydetti. 

ORDU
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“Küresel ekonomi kötü döngüye girebilir”

F inansal Metamorfoz ve Geleceğe Dö-

nüş temasıyla düzenlenen 10. İstanbul 

Finans Zirvesi'nin ikinci gününün açılış ko-

nuşmasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Tamer Kıran yaptı.

Kıran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güney 

sınırındaki huzuru tesis etmek amacıyla 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu bölge 

temsilcileri ile biraraya geldi. 

 “Kadın Girişimciler”  TOBB’da buluştu

teröre karşı başlattığı Barış Pınarı Hare-

katı'nda muzaffer olmasını diledi.

Dünya ekonomilerinin yüzde 90’ında 

büyümenin yavaşladığını aktaran Kıran, 

2019’da son 10 yılın en düşük küresel 

büyüme oranının görüleceğini anlattı.

Kıran, ABD ve Almanya’da ekonomik 

aktivitenin yavaşladığına dair öncü sin-

yaller geldiğini vurgulayarak, şunları kaydet-

ti: "Yavaşlama eğilimi özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde daha net görülüyor. Çin, Hin-

distan ve Brezilya’daki büyümenin azalması 

pek çok nedenle endişe verici. İki yıl önce 

işler iyiydi. Şimdi kötü. Neden böyle oldu? 

Birçok neden sayılabilir. Ama bence birinci 

ve en önemlisi ticaret savaşlarıdır. Dünya 

Ticaret Örgütü tahminlerine göre küresel 

mal ticareti artış hızı 2019 yılında yüzde 

2,6 olacak. Aynı oran 2018 yılında yüzde 

3, 2017’de ise yüzde 4,6’ydı. Son 30 yıllık 

ortalamaya bakarsanız küresel ekonomi 1 

birim büyüdüğünde küresel ticaretin 1,4 

birim büyüdüğünü görüyorduk. Ancak, son 

dönemde bu oran bire birlere kadar gerile-

di. Yani dünyadaki ekonomik büyüme yeteri 

kadar küresel ticareti yaratmıyor. "

“Yatırımlar hız kesti”

Ticaret savaşları nedeniyle sanayi üreti-

mi ve yatırımların hız kestiğini dile getiren 

Kıran, "Eğer önlem alınmazsa sanayi üretimi 

ve yatırımlardaki yavaşlama yarın hizmetler 

sektörünü ve istihdamı da vuracaktır. Bu 

senaryo gerçekleşirse küresel ekonomi kötü 

bir döngüye girecek ve yavaşlama daha da 

derinleşecektir" diye konuştu.
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TOBB ULUSALTOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yöresel ürünlere ne kadar sahip çıkılırsa o kadar fazla 
kazanacaklarını söyledi. Zenginleşmenin yolunun coğrafi işaretli ürünlerden geçtiğini kaydeden 
TOBB Başkanı, coğrafi işaretin 1 liraya satılan ürünün 2 liraya satılması olduğunu belirtti.

“Zenginleşmenin yolu
coğrafi işaretli ürünlerde”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, II. Liderlik Akademisi’ne 

katılarak, “Coğrafi İşaretler ile Tarım Kırsal Kalkınma 

İlişkisi” konulu panelde bir konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Silifke 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın önemli bir vizyon ortaya koy-

duğunu belirterek, “Türkiye çapında bir ilki başlattı, şimdi 

ikincisini yapıyor. Girişimcilikten ticarete ve kalkınmadan 

kişisel gelişime birçok konuda, uzman isimleri ve akade-

misyenleri bir araya getirdi. Ayrıca, tüm Mersin’i de bu 

konuda seferber etmeyi başardı. Herkes bu organizasyon 

için elini taşın altına koydu. Bu salonda kamu ve özel 

sektörün, bir araya gelmiş olması, ele vermeleri takdire 

şayandır. Mersin’deki Odalarımıza, Mersin Üniversitesi ile 

TOBB ETÜ’ye ve ayrıca sayın Büyükşehir Belediye Başka-

nımıza ve sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“TOBB ETÜ, Türk iş 

dünyasının üniversitesi”

Gereğini hep vurguladıkları bir konunun iş dünyası 

ile üniversitelerin buluşması olduğunu dile getiren TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İşte burada, bunun güzel bir yan-

sımasını görüyoruz” şeklinde konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsaların TOBB 

ETÜ ile yakın ilişki içinde olmasının da çok önemli olduğu-

nu, TOBB ETÜ’nün Türk iş dünyasının üniversitesi olduğunu 

söyleyerek, bu imkânı muhakkak kullanmalarını istedi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın güzel bir işe daha 

imza attığını anımsatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bi-

liyorsunuz, Silifke çileği, sadece Türkiye'de değil dünyada 

da tanınıyor. Ama bunu tanımak yetmez. Bunu koruyup, 

daha fazla kazanca dönüştürmek lazım. İşte bunun için de 

Odamız, Silifke çileğine coğrafi işaret almak içinde çalışma 

başlatmıştı, sonucu da aldı. Şimdi sırada Silifke yoğurdu-

nun tescili var, bunun için de harekete geçildi” dedi.

“Yöresel ürünlere daha 

fazla sahip çıkılmalı

“TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Silifke Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın aynı zamanda akredite bir Oda olduğunu, üye-

lerine beş yıldızlı, Avrupa seviyesinde hizmet kalitesinde 

çalıştığını uluslararası kuruluşlarca teyit ettirdiğini aktardı. 

Yöresel ürünlere dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, yöresel ürünlere ne kadar sahip çıkılırsa o kadar fazla 

kazanacaklarını söyledi. Zenginleşmenin yolunun coğrafi 

işaretli ürünlerde olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, coğrafi işaretin 1 liraya satılan ürünün 2 liraya 

satılması olduğunu belirtti.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Sırada Silifke 

yoğurdunun tescili 

var, bunun için de 

harekete geçildi” 

dedi.

SİLİFKE
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Şu anda Türkiye’de coğrafi işaretli ürün-

lerin 400’ler seviyesinde olduğunu anlatan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Avrupa’da 

üç tescilli ürünümüz var. Ürünümüze sa-

hip çıkmamız lazım. Baklavayı Yunanlılar 

tescil ettiriyordu, bizim çalışmalarımızla 

Gaziantep tescili aldı. Yoğurdumuza sahip 

çıkamadık ama baklava, incir ve kayısı da 

tescili aldık. Fazla kazanabilmenin yolu bu. 

Uluslararası market zinciri de Türkiye’den 

bunu istiyor. Ama coğrafi işaret olmazsa ol-

maz. Elimizin altında ne kadar değer varsa, 

zenginlik çok fazla. Ne olur ürünlerimize sa-

hip çıkmamız lazım. 15 ürünümüz AB tescil 

aşamasında TOBB olarak takip ediyoruz” 

şeklinde konuştu. Antalya’da Yörex yöresel 

ürünler fuarı düzenlediklerini anımsatan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık bu fuarı 

yedi bölgede yaparak, perakendeciler ile üreti-

ciyi bu fuarlarda biraraya getireceklerini söyledi.

Her ilin ve her bölgenin çeşitli ürünleri oldu-

ğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Oda ve Borsaların yöresel ürünlerine sahip çık-

maya başladığını aktardı. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 

himayelerinde, ATO Congresium Ser-

gi ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen 

4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve 

Tüneller İhtisas Fuarı’nı ziyaret ederek 

stantları gezdi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Meclis Üyeleri Bilgilendirme Se-

mineri’ne katıldı. TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada 

Meclis üyelerine birlik ve beraberlik 

mesajı vererek, “Asla birbirinizi öteki-

leştirmeyin” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mec-

lis üyelerinin atamayla değil seçimle 

göreve geldiğini vurgulayarak, “En zor 

seçimde bizimkidir. Dört yıl boyunca 

ekmek kavgası verdiğin rakibinden oy 

istemek en zor iştir” ifadelerini kullandı.

Bu işlerde para pul olmadığını ifa-

de eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

herkesin amacının bu görevlere gelir-

ken, yaşadığı şehri daha zengin etmek 

olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Birlikte 

rahmet ve bereket ayrılıkta azap var. 

Kavga etmeyeceğiz. Bir olursak kaza-

nırız. Sıkıntı halinde hep beraberiz ama 

biraz rahatladı mı bu kayboluyor. Bunu 

yapmamalıyız” dedi.

Gelecekten umutlu olduğunu 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

tüccar ve sanayicinin asla umutsuz ola-

mayacağı dile getirerek, “Eğer umudu-

muzu kaybedersek ertesi sabah dük-

kânın kapısını açamayız. Birbirinizi asla 

ötekileştirmeyin. Sizden bir özel ricam; 

ne olur kızlarınızı yanınızda girişimci 

olarak yetiştirin. Gençleri girişimcilik 

konusunda destekleyin. Unutmayın 

zenginliğin yolu girişimcilikten geçer” 

diye konuştu.

Uluslararası Karayolları 

Köprüler ve Tüneller İhtisas 

Fuarı’na ziyaret 

TIR Komitesi toplandı

“Umudumuzu kaybedersek ertesi 
sabah dükkânın kapısını açamayız”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Namazın 

kazası var ama fırsatın kazası olmaz. İş dün-

yası olarak Kayseri’de güzel bir laf vardır. Ya-

kın ve yekin. Şikayet etme hareket et diyor. 

Şikayeti bırakıp fırsat nerde buna bakıyor 

olmamız lazım. Bizim görevimiz bu” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Yönetim Kurulu tarafından iki yıllık süre 

zarfında görevlendirilen TIR Komitesi, TOBB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TIR Ko-

mitesi Başkanı Tamer Kıran Başkanlığında 

toplandı. Toplantıda, TIR Sistemi içinde faa-

liyette bulunmak isteyen firmaların başvuru 

kabulleri, sistemden çıkmak isteyen firmala-

rın talepleri, teminat indiriminden faydalan-

mak isteyen firma talepleri değerlendirildi.
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TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Fikir 
üretenleri desteklerken, onları koruyacak politikalar da üretmek zorundayız” dedi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, fikri mülkiyet haklarının ihlalinin hırsızlığa girdiğini de söyledi.

“Fikri mülkiyet haklarının 
ihlali hırsızlığa girer”

M
illetlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli 

Komitesi tarafından, Güçlü Bir Ulusal Ekonomi 

İçin Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Başkanı ve 

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, ICC Genel Sekreteri John Denton, Sanayi ve 

Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ve Ankara Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in açılış konuşmaları ile 

başlayan fikri mülkiyetin masaya yatırıldığı Zirve, İstanbul 

Hilton Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçek-

leştirildi. Zirve’ye ulusal ve uluslararası uzmanlar katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-

mada, TOBB ve ICC Türkiye olarak Türkiye’de fikri mülkiyet 

hakları bilincinin gelişmesi konusunda önemli bir mesai 

harcadıklarını anlattı. Bunun iki sebebi olduğunu açık-

layan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Birincisi, bu konuyu 

ahlaken sahipleniyoruz. Fikri mülkiyet haklarının ihlalinin 

aslında hırsızlıktan hiçbir farkı yok. 

Kul hakkı nasıl haramsa, fikri mülkiyet hırsızlığının da 

bunun sonucunda oluşan haksız rekabetin de vicdanen 

hiçbir savunulacak yönü yok. Bu bilinci tüm topluma ve 

özel sektöre yaymamız gerekiyor. Bu konuya büyük bir 

emek harcamamızın bir diğer önemli nedeni ise ekono-

mimizi bir üst lige çıkarma isteğimiz. Bilgi ekonomisinin 

gücü su götürmez bir gerçek. Bilgi ekonomisinin teme-

linde de yaratıcı fikirler var, onların teknolojiyle buluşarak 

ihraç edilebilir ürünler haline gelmesi var. 

Günümüz dünyasında, icat çıkarmak, yeni fikirler 

üretmek bu ülkeye yapabileceğiniz en büyük hizmet. 

Bir yandan fikir üretenleri desteklerken öte yandan da 

o fikirleri koruyacak politikalar üretmek zorundayız” diye 

konuştu.

“21. yüzyılın petrolü bilgidir”

 Yapılan inovasyonu, üretilen teknolojiyi, çıkarılan 

markayı koruyacak alt yapıyı ve düzenlemeler ortaya ko-

yulamadığında, Türkiye’yi ileri teknoloji ihracatçısı, küresel 

markaları olan bir ülke haline getirmenin mümkün olma-

dığını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bizden de 

Google’lar, Uber’ler, Apple’lar çıksın istiyorsak, markamıza, 

patentimize, teknolojimize, bilgimize, verimize sahip çık-

mamız, çaldırmamamız lazım. Çünkü, dijitalleşme ile telif 

hakları da farklı boyut kazanıyor, bunun da gerisinde kal-

mamak önemli. Çünkü 21. asırda bilgi en önemli güçtür. 

Bilgi, 21. yüzyılın petrolüdür. Aynı petrolde olduğu gibi; 

bulacaksın, çıkaracaksın, işleyeceksin, kullanacaksın, sata-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“İnovasyona 

dayalı büyüme 

modelinin 

benimseneceği 

bir döneme 

giriyoruz” dedi. 

İSTANBUL
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caksın. Bakın geçen ay, dünyanın en büyük 

seyahat şirketi olan, 178 yıllık Thomas Cook 

battı. 20 küsür yıllık booking.com veya ho-

tels.com ise faaliyetini artırarak sürdürmeye 

devam ediyor, çünkü bilgiye hükmedi-

yorlar. Bu yeni dünya, işte böyle bir şey. 

Teknolojik değişimi dikkate almazsanız, 

ayakta kalamıyorsun. Eski olanda direnip, 

yeniye adapte olamazsanız yok oluyorsun” 

ifadesini kullandı.

“Üniversite ve sanayi 

işbirliği çok önemli”

KOBİ’lerin desteklenmesi, Ar-Ge faali-

yetlerinin artırılması ve üniversite sanayi iş-

birliğinin çok önemli olduğunu ifade eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2003 yılında 

kurdukları TOBB-ETÜ’nün çıkış felsefesin-

de üniversite sanayi işbirliğine verdikleri 

önemin yattığını söyledi. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Artık, öğren-

cilerimiz ortak eğitim yaptıkları şirketlerde 

patentler alıyor. Teknoloji transfer ofisi-

mizde ürettiğimiz teknolojilerle ABD’den 

ilk patentimizi alan bir üniversite haline 

geldik. Bu tür örnekleri tüm üniversite-

lerimizde artırıp, tüm özel sektörümüze 

yaymamız gerekiyor. 

Biz TOBB olarak, ICC Türkiye Milli Ko-

mitesi olarak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi olarak elimizi her zaman taşın 

altına daha fazla koymaya hazırız. Çünkü, 

Türkiye’nin teknolojiye, markaya ve paten-

te en fazla ihtiyaç duyduğu, inovasyona 

dayalı büyüme modelini benimseyeceği 

bir döneme giriyoruz.” 

Uluslararası Standardizasyon 
Zirvesi büyük ilgi gördü

U luslararası Standardizasyon Zirvesi yo-

ğun katılımla gerçekleştirildi. Zirve’ye  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkan Yardımcısı Ali Kopuz da katıldı.

Kopuz burada yaptığı konuşmada, "Şim-

diye kadar maalesef standartları oluşturan, 

tasarlayan değil, uygulayan tarafta kalmışız 

ancak şimdi standardizasyon faaliyetlerine 

katılmanın önemini anlamış durumdayız. 

O kadar önemli ki bir standart değiştiğinde 

biz de üretim şeklimizi değiştirmek zorunda 

kalıyoruz veya ihracat yapmak istediğimizde 

pazar engeliyle karşılaşmış oluyoruz. Türk 

özel sektörü olarak standartların önemini 

kavradık" diye konuştu.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı 

Prof. Dr. Adem Şahin ise konuşmasında, Tür-

kiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, kalkınma 

hedeflerine ulaşabilmek için standardizas-

yon ve uygunluk değerlendirme alanlarında 

etkin bir güce kavuşmak mecburiyetinde 

olduğunu belirterek, "Çünkü hedef pazarla-

ra engelsiz girebilmemizin anahtarı standar-

dizasyon ve uygunluk değerlendirmededir" 

ifadesini kullandı.

Standartlar üzerine kurulu bir dünyada 

yaşandığını aktaran Şahin, "Ticaretin 

birinci şartı olan standartlar, tarımdan 

inşaata, enerjiden ulaşıma, kimyadan 

sağlık sektörüne kadar, hayatın her ala-

nında kullandığımız ya da tükettiğimiz 

ticarete konu mal ve hizmetlerin tümü-

nü kapsıyor" diye konuştu.

“Korumacı politikalar 

terk ediliyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-

cısı Hasan Büyükdede de "Dünyanın 

neresinde olursa olsun üretilen bir ürün 

veya hizmet diğer ülkelere kolaylıkla 

ulaştırılabilmekte. Artık yerel üreticilerin 

ülke gümrük duvarları ile korunması 

politikaları terk edilmektedir. Bir yandan 

ulusal sınırlar içerisinde ithal ürünlerle 

rekabet edebilmek ve diğer yandan 

da küresel pazarda yer alabilmek için 

standartlara uygun üretim yapılması 

zorunlu hale gelmiştir" diye konuştu.

Hasan Büyükdede, uluslararası 

standardizasyonun, uluslararası tica-

rette yaşanan artışla birlikte kaçınılmaz 

olarak tüm ülkelerin gündemindeki 

öncelikli konulardan biri haline geldi-

ğini vurguladı.
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TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
“Ticaret savaşlarının kazananı olamaz. Kaybedeni de hepimiz oluruz. Bu nedenle özel sektör 
korumacılığa ve ticaret engellerine karşı sesini yükseltmeli ve ikna çabalarını güçlendirmeli. 
Serbest ticaret zenginlik, korumacılık ise sefalet demektir” dedi. 

"Serbest ticaret zenginlik
korumacılık sefalet demektir"

M
illetlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli 

Komitesi tarafından organize edilen "Ticaret 

Savaşları, Brexit ve Çok Taraflı Ticaret Siste-

minin Geleceği" başlıklı toplantı TOBB Başkanı ve ICC 

Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan ile ICC Genel Sekreteri John Denton’ın da katılı-

mıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı değer-

lendirmede, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Türkiye'nin 

ticaretinin gelişmesi ve bu zorlu süreçte Türkiye'nin zarar 

görmemesi için çok yoğun bir ticari diplomasi süreci 

yürüttüğünü söyledi. 

Brexit konusunda değerlendirmelerde bulunan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Nasıl çözülecek, 

hangi süreç içinde çözülecek ya da ayrılık gerçekleştikten 

sonra ne olacak, tam olarak bilmiyoruz. Süreç tam bir 

karmaşaya dönmüş durumda. Bu sürecin üçüncü başba-

kanı olan Boris Johnson meseleyi çözebilecek mi, yoksa 

İngiltere yeni bir seçime veya referanduma mı gidecek 

konusu belirsiz. İş dünyası olarak bizler, belirsizlik artıkça 

daha da büyük risklerin içine sürükleniyoruz."

ABD ile Çin arasında 

yaşanan ticari düello

Toplantı kapsamında ticaret savaşları konusunun da 

ele alınacağını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD 

ile Çin arasında bir ticari düello olarak başlayan sürecin, 

giderek Avrupa Birliği'ni (AB), NAFTA'yı, Japonya ve Kore'yi 

içine çeken bir girdaba dönüşmeye başladığını ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, korumacı ekonomik 

politikaların tüm ülkeleri yakından ilgilendirdiğini ve 

küresel büyümeyi ciddi şekilde tehdit etiğini belirterek, 

şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda özel sektörün görüşü nettir. Serbest 

ticaret zenginlik, korumacılık sefalet demektir. Uzun 

vadede kimsenin korumacılıktan kazanması mümkün de-

ğildir. Bunun da temelinde üç faktör var. Birincisi, tarihsel 

olarak şunu çok iyi biliyoruz ki bu tür ticaret savaşlarının 

fiili bir çatışmaya, hatta savaşa dönüşme riski çok yük-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Özel sektör 

korumacılığa ve 

ticaret engellerine 

karşı sesini 

yükseltmeli” diye 

konuştu.

İSTANBUL
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sektir. İkincisi, bu tür korumacı politikalar, 

zenginin daha zengin, fakirin daha fakir 

olmasını sağlayacaktır. Küresel eşitsizlik-

ler artıkça da sosyal patlamaların artması 

riski artmaktadır. Üçüncü olarak, malların 

ticaretini engellediğinizde insanların göç 

hareketlerini hızlandırırsınız. Artan göç 

hareketleri de daha büyük bir entegrasyon 

sorunu olarak önünüze gelir. Kısacası, tica-

ret savaşlarının kazananı olamaz. Kaybe-

deni de hepimiz oluruz. Bu nedenle özel 

sektör, korumacılığa ve ticaret engellerine 

karşı sesini yükseltmeli ve ikna çabalarını 

güçlendirmelidir."

"ICC, dünyada ticaretin 

artması için çalışıyor"

Bu kapsamda ICC'ye önemli rol düş-

tüğünü ifade eden TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, ICC'nin dünyada ticaretin ve 

yatırımların artması için çalışan, Birleşmiş 

Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü nez-

dinde küresel iş dünyasını temsil eden 

en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu 

vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "ICC, bu-

gün 100'den fazla ülkede, 45 milyondan 

fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı 

temsil etmektedir. Böylelikle ICC'nin ulus-

lararası ticaret alanında yol gösterici etkisi 

gün geçtikçe artmaktadır" diye konuştu. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuş-

masında, "Hükümet olarak 2019 yılını den-

gelenme yılı olarak görüyoruz. Önümüzdeki 

dönemde de net ihracatımızın büyümeye 

katkısının devam edeceğini öngörüyoruz" 

ifadesini kullandı. Bakan Pekcan, Türkiye'nin 

çok taraflı her girişimi desteklediğini ifade 

ederek, ICC ile yürütülecek tüm çalışmalara 

destek vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin belli hedefleri olan dina-

mik bir ülke olduğuna işaret eden Bakan 

Pekcan, şunları kaydetti: "Hedefimiz, bir 

an önce Türkiye'yi yüksek gelirli, müref-

feh, kalkınmış ülkeler statüsüne taşımak. 

Bu konuda kararlıyız, adımlarımızı da bu 

doğrultuda atıyoruz. Hükümet olarak 2019 

yılını dengelenme yılı olarak görüyoruz. 

Küresel ve bölgesel bazdaki konjonktürel 

faktörler, bizim ana hedefimizi değiştirme-

yecek. Potansiyelimiz olan sürdürülebilir 

büyümeyi sağlamakta kararlıyız. İlk dokuz 

ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama ora-

nı yüzde 71'lerden yüzde 86'lara ulaşmış 

durumda. Önümüzdeki dönemde de net 

ihracatımızın büyümeye katkısının devam 

edeceğini öngörüyoruz."

“Pek çok korumacı 

önlemle karşı karşıyayız"

 Bakan Pekcan, küresel ekonominin 

gündemine taşınan ticaret savaşlarının 

söylem olmaktan çıkıp "yaralayan bir ey-

lem" haline dönüştüğünü söyledi. ABD, 

Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı ko-

rumacı önlemlerin, küresel ekonomiyi 

kıskaca aldığını belirten Bakan Pekcan, 

"Esasen baktığımızda, 'ticaret savaşları' 

olgusunun çağımızın ekonomik koşulları 

ve gerçeklikleri ile çeliştiğini görüyoruz. 

Küresel ekonomi, beraberinde küresel 

tedarik zincirlerini oluşturdu. Ülkelerin, 

firmaların ekonomileri birbiri ile bağlan-

tılı" diye konuştu. 

Bilgi iletişim teknolojilerindeki yenilikle-

rin, e-ticaretin pek çok alanda konvansiyo-

nel ticaretin yerini almasının konuşulduğu-

nu ifade eden Bakan Pekcan, iletişimin bu 

denli ileri olduğu çağda "ticaret savaşları" 

olgusunun, üzerinde tartışılması gereken 

bir olgu olduğunu vurguladı.

 Bakan Pekcan, "Bugün yaşadığımız 

ticaret savaşlarının, daha çok ülkelerin kon-

jonktürel politika tercihlerinin bir sonucu 

olduğunu görüyoruz ama öngörebildi-

ğimiz gelecekte de bu realite ile, küresel 

ticareti olumsuz etkileyen pek çok koru-

macı önlemle karşı karşıyayız. Türkiye olarak 

bugüne kadar kendi uluslararası rekabet 

gücümüze güvendik, güvenmeye devam 

edeceğiz. Adil rekabet şartlarında, çok ta-

raflı ticaret sisteminin korunması ve gelişti-

rilmesinden yana olduk ve bu görüşümüzü 

devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. 

ICC Genel Sekreteri John Denton da 

toplantıda, Brexit ve ticaret savaşlarına 

ilişkin görüşlerini dile getirdi. Denton Br-

rexit’in aslında bir sebep değil, sonuç ol-

duğunu ifade ederken “Şu anda olup biten 

her şey zamanın ruhundan etkileniyor. 

Zaman artık çok hızlı akıyor” dedi.

ICC’nin belli bir amacı bulunduğunu 

belirten Denton, “Amacımız küresel olarak 

özel sektörün önünü açmaktır. Sonuca 

odaklı bir kuruluşuz. Özümüzde açık eko-

nomi var. Barışın ve refahın tohumları bu 

şekilde atıldı” diye konuştu.

Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların 

sayısının azaldığını bildiren Denton, “Küre-

sel yoksulluk azalıp,  refah artıyor. Bu özel 

sektörün önünün açılmasıyla ilgili” dedi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Marka illerin, ilçelerin temelinde marka olan Oda ve Borsalar 
vardır. İllerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya toplayarak onları harekete geçireceksiniz. 
Üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım” dedi.

“Firmalarımızın taleplerini
toplamaya devam etmelisiniz”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-

nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'da ilk kez 

düzenlenen Oda/Borsa Akreditasyon Çalıştayı’na 

katıldı.Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Engin Yeşil ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'nın ev sahipliğinde üç gün 

boyunca süren Akreditasyon Çalıştayı’nda konuşan TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’ın medeniyetler 

şehri olduğunu söyledi.

Akreditasyon konusunun önemine işaret eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kendimizi devamlı yenilemek ve 

geliştirmek zorundayız. Kurumsal bir yapıya kavuşmalı, 

profesyonel şekilde çalışmalıyız. İşte akreditasyon sistemi 

bize bu konuda en iyi yol haritasıdır. TOBB yönetimi olarak 

bu işe verdiğimiz önemin bir göstergesi de sistemi ve 

kriterleri sürekli revize etmemiz. Daha objektif ve daha 

verimli olabilmek adına; denetimler, ziyaretler ve eğitim-

lere ayırdığımız kaynağı hep artırıyoruz. Sistemi devamlı 

geliştirip, daha iyi hale getiriyoruz” dedi.

Yurt dışında da Türkiye’deki Oda ve Borsa sisteminin 

örnek alındığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Al-

man Odalar Birliği Başkanı bize misafir oldu ve dedi ki ‘Bi-

zim sizden öğreneceğimiz çok şey var” ifadesini kullandı.

Standartları daha da yükseltmeleri gerektiğinin altını 

çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Başardık diye durmak 

da yok Zira artık dünyada sadece ülkeler markalaşmıyor. 

İller, hatta ilçeler marka haline geliyor, rekabette öne 

çıkıyorlar. İlin, ilçenin kanaat önderleri sizlersiniz. Marka 

illerin, ilçelerin temelinde marka olan Oda ve Borsalar 

vardır. Şehrinizi marka yapmak üzere, liderliği de sizler 

üstlenecek, camiamıza, girişimcilerimize rehberlik ede-

ceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya 

toplayarak onları harekete geçireceksiniz. Bu noktada, 

hizmet kalitesini daha da artırmak için, üyelerimizin, 

firmalarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını toplamaya devam 

etmemiz lazım. Bizden daha fazla nasıl hizmet bekliyorlar, 

bunu görmemiz lazım. Camiamıza yakışan kalitede ve 

aktif çalışan kurumlar olmamız lazım” dedi.

Hisarcıklıoğlu, ailelerle 

tek tek ilgilendi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır programı 

içerisinde çocukları terör örgütünce kaçırılan ailelerle de 

biraraya geldi. Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen 

yemek programında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ailelerle 

tek tek ilgilenerek, çocukları hakkında bilgi aldı.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu

standartları 

daha da 

yükseltmeleri 

gerektiğinin 

altını çizdi.

DİYARBAKIR
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) himayelerinde, Diyarbakır Ti-

caret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret 

Borsası desteği ile 29 kurumsal firmanın 

sponsorluğunda Türkiye’de farklı iller-

de yapılan Türkiye teknoloji buluşmaları 

KOBİ’ler için dijital dönüşüm toplantısı 

Diyarbakır'da bir otelde yapıldı. 

Kurumsal sponsorlardan 18 konuş-

macının dijital dönüşüm ile ilgili sunumla-

rın paylaştığı etkinliğe Gıda Tarım ve Hay-

vancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Tica-

ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin 

Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 

e-ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı 

Merter Özdemir, sponsor firmaların tem-

silcileri, bölge Oda başkanları, işletmeler 

ve dijital dönüşüm ile ilgilenenler katılım 

sağladı. TOBB adına konuşma yapan En-

gin Yeşil, bugün 73’üncüsü düzenlenen 

etkinliğin her defasında daha büyük bir 

ilgi ve katılımla geçtiğini söyledi. 

"Teknoloji Buluşmaları"nın 
73'üncüsü gerçekleştirildi

Akredite 269 Oda ve Borsa
Diyarbakır’da buluştu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir 

Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri 

Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Oda 

ve Borsa başkanları da eşlik etti.

Diyarbakır Valisi 
Güzeloğlu’na ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Diyarbakır'da ilk kez düzenlediği Akre-

ditasyon Çalıştayı ile akredite 269 Oda ve 

Borsa Genel Sekreterleri ile akreditasyon 

sorumlularını Diyarbakır’da bir araya getirdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

(DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) 

ev sahipliğinde düzenlenen Akreditasyon 

Çalıştayı’na TOBB Yönetim Kurulu Sayman 

Üyesi ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik 

Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin 

Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

Meclis Başkan Vekili Veysi Aldemir ile Oda 

ve Borsa başkanları, Genel Sekreterleri ve 

akreditasyon sorumluları katıldı.

Diyarbakır’da üç gün boyunca süren 

çalıştayın açılışında konuşan TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Engin Yeşil, TOBB tarafından 

yürütülen  akreditasyon sisteminin Oda 

ve Borsalarda kalite bilincinin yerleşmesi-

ne, yükselmesine ve iş dünyası nezdinde 

saygınlığının artmasına katkı sunduğunu 

söyledi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu’nun 2002 yılından itibaren uygulanan 

Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi’ne her 

türlü desteği  sağladığını belirten Başkan 

Yeşil, “Oda ve Borsalarımızın beş yıldızlı ol-

ması için yurt içinde ve yurt dışında gece 

gündüz demeden 365 gün çalışmalar yürü-

ten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başka-

nımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na da huzurları-

nızda teşekkür ediyor, Oda ve Borsalarımızın 

hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini 

artırması için önemli bir araç olan akredi-

tasyon sistemi  çalıştayının  hayırlı uğurlu 

olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu. 

"Akreditasyon sistemini 

ihraç ediyoruz"

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve 

Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz ise 

çalıştaya ev sahipliği yapan Diyarbakır TSO 

ve Diyarbakır TB’ye teşekkür ederek, Oda 

ve Borsa camiasının geleceği açısından 

çok önemli olan akreditasyon sistemi çalış-

malarına TOBB’un verdiği önemi vurguladı.  

Akreditasyon sisteminin önce üyeye 

sonra Oda ve Borsaya, topyekün memle-

kete kazandırdığını belirten Yavuz, “TOB-

B’un bu işteki başarısı çok açık bir şekilde 

ortadadır. Akreditasyon sistemini artık Orta 

Asya ülkelerine ihraç eder hale gelmiş bu-

lunmaktayız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Takım 

Ruhu eğitimi ile başlayan çalıştay sekiz farklı 

konuda gerçekleşen sunumlarla devam etti.
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B u yıl 1. düzenlenen TUYAP “ Erzurum 

Gıda ve Yöresel lezzetler Gıda, İçe-

cek Ürünleri, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme 

Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, 

Soğutma, Taşıma ve Mağaza Market Ekip-

manları Fuarı” Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, Yönetim 

Kurulu üyesi Hakan Ülken’in de katıldığı 

törenle Erzurum Recep Tayyip Erdoğan 

Fuar Merkezi’nde açıldı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Hakan Oral, fuarın açılışında 

yaptığı konuşmada, bu yıl birincisini ger-

çekleştirdikleri Erzurum Gıda ve Yöresel 

Lezzetler Fuarı ve YÖREX Doğu Anadolu 

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ni Erzu-

rum’da yapmanın gururunu yaşadıklarını 

ifade ederek, “Erzurum, tarihi, coğrafyası, 

İpekyolu üzerinde oluşu, 1950 metre ra-

kımıyla Türkiye’nin damıdır. 25 bin metre 

kare yüzölçümü, tarım arazisi büyüklüğü 

olarak da Türkiye’nin ikinci büyük şehri, 

Milli Mücadele ruhunun doğduğu, Tür-

kiye Cumhuriyetinin önsözüdür" dedi. 

Erzurum Gıda ve Yöresel 
Lezzetler Fuarı start aldı

Avrupa’ya e-ihracat 
köprüsü kuruluyor

S ağlık Bilimleri Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği’nin (SABAK) düzenlediği 

1.Uluslararası SABAK Kongresi yapıldı. 

Kongreye Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi 

Hakan Ülken de katıldı. Hakan Ülken, 

“Akreditasyon ve Paydaşları” konu baş-

lıklı oturumda TOBB’un akreditasyon 

çalışmalarını anlattı.

TOBB’un akreditasyon 
çalışmaları anlatıldı

TOBB, Amazon.com.tr ve Boğaziçi 

Üniversitesi işbirliğiyle KOBİ'lere ve 

işletmelere e-ticaretin avantajlarını anla-

tarak yerli markaları e-ihracatla büyütecek 

BiTıklaAvrupa eğitim serisinin ilki TOBB 

İstanbul Hizmet Binası’nda 163 KOBİ’nin 

katılımıyla gerçekleşti. 

Eğitimler 2019-2020 dönemi boyunca 

Türkiye genelinde 20 ilde 40 seans olarak 

gerçekleştirilecek. 

BiTIklaAvrupa, firmaların ürünlerini 

Amazon’un Avrupa’daki 5 pazaryeri (Al-

manya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya)  

üzerinden Avrupa’nın 27 ülkesine gönder-

mesini sağlayarak Türkiye’den Avrupa’ya 

bir e-ihracat köprüsü kurmayı amaçlıyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 

Merkezi eğitmenlerinden ve Amazon 

satış ekiplerinden eğitim alan satıcılar,  

aynı zamanda diğer potansiyel Amazon 

satıcılarıyla da tanışma ve deneyim pay-

laşma fırsatı buluyor. E-ihracat yolunda 

satıcılara A’dan Z’ye rehber olan eğitimler, 

Amazon’a kayıt aşamasından satıcı per-

formansını yükseltme yollarına, katalog 

sisteminin inceliklerinden ürün listeleme 

biçimlerine, lojistik modellerinden ürün 

öne çıkarma yöntemlerine kadar birçok 

önemli konuyu kapsıyor.  

Satıcılara reklam kredisi

 TOBB çatısı altındaki Odalara kayıtlı 

ve e-ihracatla işini büyütmek isteyen tüm 

şirketlerin katılımına açık ve ücretsiz olan 

eğitim başvuru formu ve programına 

www.bitiklaavrupa.com üzerinden ulaşı-

labiliyor. Eğitimler TOBB’a bağlı Odaların 

organizasyonunda gerçekleştiriliyor. Eği-

time katılan işletmeler Avrupa’da kullan-

mak üzere 125 Euroluk reklam kredisinin 

de sahibi oluyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Amazon.com.tr ve Boğaziçi 
Üniversitesi Türkiye’den Avrupa’ya 
e-ihracat köprüsü kuruyor




