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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Özellikle savunma sanayiinde artık toplar, tüfekler 
değil, teknolojiler yarışıyor. Çok yakın zamanda insanların yerine belki robotlar savaşacak. Bu 
anlamda biz de milli yapay zekâ stratejimizi vakit kaybetmeden oluşturmalıyız” dedi.

“Biz de milli yapay zekâ 
stratejimizi oluşturmalıyız”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesi’nde 

Liderlik ve Girişimcilik Dersi verdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı da makamında 

ziyaret etti.

Öğrencilere hitap eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Düzce Üniversite’sinde olmaktan büyük mutluluk du-

yuyorum. Üniversitemiz hızla gelişiyor. Takip ediyorum, 

sıralamalarda her sene yükseliyor. Hem gençlerimizin 

hem de bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. 

İş dünyası ve sektör temsilcileriyle yakın ilişki kuruyor. 

Düzce TSO ile de yakın çalışıyorsunuz. Eğitim alt yapısı ve 

proje geliştirme konularında birçok iş birliğiniz var” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesi’nin en 

girişimci üniversiteler arasında ilk 50 içinde yer aldığını, 

öğrenci memnuniyetinde ise A artı bir üniversite oldu-

ğunu, akademik teşvikte de ilk 20 içine girdiğini söyledi.

Gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duy-

duğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gençlik 

enerji demek, gelecek demek, zenginlik demek. Bir yerde 

ne kadar eğitimli genç varsa, o kadar yeni fikir, o kadar 

zenginlik vardır. Aslında arkadaşlar yapay zekâyla ilgili bir 

konuşma hazırlamışlar. Çok önemli bir konu. Dünyanın 

geleceğini ve tüm iş yapış biçimlerimizi değiştirecek bir 

teknoloji. Bugüne kadar 10 milyar dolar yatırım yapılan 

bir sektörden söz ediyoruz. Bu miktarın 2021 yılında 57 

milyar dolara çıkması bekleniyor. Yani tüm dünya yapay 

zekâ teknolojisine odaklanmış durumda. Özellikle savun-

ma sanayiinde artık toplar, tüfekler değil, teknolojiler yarı-

şıyor. Çok yakın zamanda insanların yerine belki robotlar 

savaşacak. Bu anlamda biz de milli yapay zekâ stratejimizi 

vakit kaybetmeden oluşturmalıyız” dedi.

“Ülkeler artık 

girişimci ithal ediyor”

TOBB ETÜ’de yapay zeka mühendisliğini kurduk-

larını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 

ilk yapay zekâ mühendislerinin TOBB ETÜ’den mezun 

olacağını söyledi. Değişimlere liderlik edebilmenin ve 

girişimci olabilmenin önemine değinen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, lider ve girişimci gençler yetiştirebilirsek 

bu değişimlere hızlıca ayak uydurabileceğini ve liderlik 

edebileceğini ifade etti.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Türkiye’nin ilk 

yapay zekâ 

mühendislerinin 

TOBB ETÜ’den 

mezun olacağını 

söyledi.

DÜZCE
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyada 

bugün milletlerin gücünün toplarıyla tü-

fekleriyle değil girişimci gücüyle ölçüldü-

ğünü, en zengin 20 ülkenin, en girişimci 

20 ülke olduğunu vurguladı.

Ülkelerin artık girişimci ithal ettiğine 

dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Silikon vadisindeki girişimcilerin yüzde 

51’i ABD dışında doğmuş. İşsizliğin çözümü 

de girişimcilikte. 1.5 milyon girişimcisi var, 

yanında 15 milyon kişiyi istihdam ediyor. 

Türkiye’de bir girişimci 10 kişiyi istihdam 

ediyor. Demek ki daha çok girişimci çıkart-

mamız lazım. İşte bu vizyonla, ülkemizi karış 

karış gezdim. Girişimciliği anlattım. Türki-

ye’nin en büyük kadın, genç girişimci ku-

rullarını hayata geçirdik. TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk. Şükür artık 

girişimcilik moda oldu" şeklinde konuştu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Düzce programı kapsamında 

Düzce Valisi Zülkif Dağlı’yı maka-

mında ziyaret etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali 

Dağlı’ya TOBB tarafından hazırlatı-

lan ve bastırılan Dede Korkut Kitabı 

hediye etti.

Düzce Valiliği
ziyaret edildi

TOBB Başkanı TOBB Başkanı 
HisarcıklıoğluHisarcıklıoğlu
Düzce Düzce 
Belediyesi’ndeBelediyesi’nde

Batı Karadeniz Oda ve Borsa 
başkanları Düzce’de buluştu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü 

makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Başkan Özlü’ye annesinin 

vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düz-

ce’de düzenlenen Batı Karadeniz Oda    

Borsalar İstişare Toplantısı’na katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekono-

mik gelişmeleri değerlendirdiği sunu-

mundan sonra Oda ve Borsa başkanları-

nın sorunlarını ve taleplerini dinledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce TSO ve TB’nin emekleri 
ve çalışmaları sonucunda, Düzce’de önceden bir olan organize sanayi bölgesi sayısının beşe 
çıktığını, Düzce ürünlerinin 124 ülkeye ihraç edilir noktaya geldiğini söyledi.

“Düzce’nin ürünleri 
124 ülkeye ihraç ediliyor”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesi Tek-

nopark’ta düzenlenen Sanayiciler ile İş İnsanları 

Buluşması’na katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-

mada, Düzce TSO ve Düzce TB’nin akredite Oda ve Borsa 

olduklarını, üyelerine Avrupa standardında beş yıldızlı 

hizmet sunduklarını söyledi. 

TOBB Başkanı, Düzce TSO ve TB’nin emekleri ve çalış-

maları sonucunda, Düzce’de önceden bir olan organize 

sanayi bölgesi sayısının beşe çıktığını, Düzce ürünlerinin 

124 ülkeye ihraç edilir noktaya geldiğini anlattı.

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizler de zaten içinde yaşıyor-

sunuz. Bizim asli görevimiz, camiamızın, üyemizin bu 

sıkıntılarını, önerilerini toplayıp, bunları bürokratlara ve 

Hükümete iletmek. Sizlerin bize gönderdiği taleplerin 

pek çoğu da hayata geçti” dedi.

“Sizlerin talebi ile kamu 

bankaları devreye girdi”

Sadece son birkaç ay içinde gerçekleşen talepleri 

paylaşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: 

“En büyük şikâyetimiz bankalardandı. Sizlerin talebi 

ve hükümetimizin aldığı inisiyatifle, kamu bankaları 

burada devreye girdi. Hem faizleri bir miktar düşürdü-

ler. Hem de yeni kredi vermeye başladılar. Bu konuda 

ikinci şikâyetimiz, yüksek POS komisyonlarıydı. Son bir 

yıldır her yerde bunu vurguladık. Nihayet bu konuda da 

adım atılmasını sağladık. POS komisyonları için yüzde 

1,60’lık üst sınır getirildi. Çek-Senet tahsilatı önemli bir 

diğer sıkıntıydı. Çeklere kare kodlu sistemi getirmiştik. 

Şimdi senetlerde de benzer bir sistem üzerinde çalı-

şıyoruz. Yine uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir 

konu vardı. Ticaret alacak sigortası. Halkbankası ve Halk 

Sigorta bu işin başını çekti. Kredi yapılandırma işi bir 

türlü işlemiyordu. 25 milyon lira ve üzeri kredi borcu 

bulunanlar için yeni bir uygulama başlatıldı. Küçük 

ölçekli şirketlerin de buna eklenmesini istedik. Bunun 

da hayata geçmesini bekliyoruz. 

Kamuda bekleyen alacaklarımız, çok önemli bir 

sıkıntıydı. Bu ödemelere ne kadar çok ihtiyaç olduğunu 

hep anlattık. Temmuz ayında Merkez Bankası’nın ihtiyat 

akçesi Hazine’ye aktarılınca, özel sektöre olan gecikmiş 

borçların bir kısmı, buradan ödendi. Bir miktar rahatla-

ma sağlandı. Bunları da takip ediyoruz. Mesleki Eğitim 

konusu camiamız için çok önemliydi. İş dünyası olarak, 

her zaman şikayet ettiğimiz bir konu da yargı sistemi-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu

“Eskiden yıllar 

süren davalar 

artık günler 

haftalar içinde 

sonuçlanıyor” 

dedi.

Düzce
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nin yavaş işlemesiydi. Burada alternatif 

çözümlerin devreye girmesini sağladık. 

“Takip ettiğimiz daha 

pek çok konu bulunuyor”

Arabuluculuk sistemi başlatıldı. Önce 

iş-işveren uyuşmazlıklarında, sonra ticari 

davalarda zorunlu hale getirildi. Şu ana 

kadar buraya başvuruların yüzde 65'i an-

laşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren 

davalar, günler-haftalar içinde sonuçlanı-

yor. Ticari uyuşmazlıklarda, TOBB Tahkimi 

kullanın. Çok daha ucuz ve çok daha hızlı 

sonuç alıyorsunuz. Son olarak bir de Mes-

leki Yeterlilik Belgesi konusu var. Tehlikeli" 

ve "çok tehlikeli" gruplardaki 143 meslek 

için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu. Bu 

mesleklerde, belgesiz işçi çalıştıran işve-

renlere yüksek para cezası uygulanacak. 

TOBB bünyesinde, MEYBEM - Mesleki 

Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezle-

ri’ni kurduk. Mesleki yeterlilik sınavının, 

işverene veya sınava girecek kişiye hiç-

bir maliyeti yok. Devlet karşılıyor. Ayrıca 

belgeli kişi çalıştıran işverenler, dört yıla 

kadar varabilen süreyle, SGK işveren payı 

ödemiyor. Yani SGK maliyetiniz, bir anda 

yarı yarıya azalıyor.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, elektrik 

zamları, e-hacizler, KOSGEB gibi teşvik-

lerin aksaması, özel bankaların çıkardığı 

zorluklar, kıdem tazminat yükü gibi takip 

ettikleri daha pek çok konu olduğunu 

ve bu konuları da her fırsatta bakanlara 

anlattıklarını söyledi.

D üzce TOBB İlkokulu, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle 

hizmete açıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu daha sonra TOBB-MEB Mesleki Eğitim 

İşbirliği Okulu Mevlana Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu, liseyi gezerek bilgi aldı.

Düzce TOBB İlkokulu açıldı

Türkiye 2020'de 450 fuara ev sahipliği yapacak

T ürkiye, 2020'de savunmadan tarıma, 

tekstilden teknolojiye birçok ürünün 

sergileneceği 136'sı uluslararası olmak üzere 

toplam 450 fuara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından 2020 yılı fuar takvimi belirlendi. 

Türkiye'de gelecek yıl çeşitli alanlarda 450 

fuar düzenlenecek. Tekstilden giyime, tarım-

dan teknolojiye, turizmden sağlığa birçok 

ürünün sergileneceği bu fuarların 136'sı 

uluslararası olacak.

Gelecek yıl düzenlenecek ulusal ve ulus-

lararası ihtisas fuarları birçok sektörde katı-

lımcının Türkiye'ye yönelmesini sağlayacak.

İhracat Çalışma 
Grubu toplandı

İ hracat Çalışma Grubu’nun ilk 

toplantısı Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçek-

leştirildi. Toplantıya TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 

Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Zeki Kıvanç ve Elazığ Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Asilhan Arslan da katıldı. 

Toplantıda, ihracatın artırılma-

sına yönelik yapılacak çalışmalar ve 

projelere dair değerlendirmelerde 

bulunuldu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Allah en sağlıklı üç tane 
gıdayı bize vermiş, bu millete vermiş. Yine kıymetini bilmiyoruz. Birincisi zeytin, ikincisi 
üzüm, üçüncüsü fındık. Bunların üçü de en önemli gıda malzemeleri. Bütün doktorlara 
gittiğiniz zaman, bu üçünü sayar size” diye konuştu.

“En sağlıklı üç gıda bizde
ama kıymetini bilmiyoruz”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ayvalık Ticaret Odası’nın 

evsahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada Ayvalık Ticaret Odası Meclis üyeleri ile sana-

yici ve iş insanlarının sorunları ve taleplerini dinleyen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zeytinin Allah’ın insanoğ-

luna bahşettiği en önemli gıda maddelerinden biri 

olduğunu söyledi.

Zeytin ağacının bin yıl yaşadığına işaret eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Zeytini ye, zeytini tüket, Allah da 

‘Sana hastalıksız, sağlıklı uzun ömür vereyim’ diyor. Zey-

tin bunun en somut göstergesi. Ama biz maalesef, millet 

olarak zeytinin kıymetini biliyoruz. Zeytinyağını bile yeni 

keşfetmeye başladık. Buna da üzülüyorum” dedi. 

“Eskiden yabancı ülkelerin baskılarıyla 

zeytinyağından uzaklaşmıştık”

Çocukluk döneminde, toplumda zeytinyağının in-

san sağlığına zararlı olduğuna ilişkin olumsuz ve bilinçli 

yapılan spekülasyonların bulunduğunu kaydeden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Peki buna karşın bize ne öner-

diler; Mısırözü yağı yağını televizyondan hatırlıyorum. 

Mısırözü yağını yiyorsun, sanki havalanmış gibi gidi-

yorsun. O dönemler ayçiçek yağını da ithal ediyorduk. 

Yabancı ülkelerin bu baskılarıyla kendi özümüz olan 

zeytinyağından uzaklaştık. ‘Her türlü hastalığın sebebi 

zeytinyağı’ dedik. Zeytinyağından uzaklaştık. Ötekini de 

ucuz diye, ithal ederek tükettik. Ama bugün sağolsun 

bazı profesörlerimizin de sayesinde zeytinyağının kıy-

metini anlamaya başladık” ifadelerini kullandı.

Günümüzde halen daha palm yağının ülkemize 

ithal ürün olarak geldiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, “Hem de yüzde 100 ithal. Hiç yetiştirdiğimiz 

de yok. Bugün tükettiğimiz pek çok gıdada palm yağı 

var. Tamamen kansorejen. Ama kendi yağımız olan 

zeytinyağı en sağlıklı yağdır. Ama buna rağmen kişi başı 

zeytinyağı tüketiminde, zeytin ve zeytinyağı üreten ülke-

ler arasında en sonuncuyuz” hatırlatmasında bulundu.

Türkiye genelinde pek çok zeytin hasatı etkinliklerin 

yapılmasının mimarının Ayvalık ve Ayvalıklılar olduğunu 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Zeytin Hasadı 

Şenliği" aslında Ayvalıklıların. Ben geçmişten bu yana 

bu organizasyonun yapılmasını sağlayan başta ticaret 

odası başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve belediye 

başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayvalık’ın farkı bu-

rada ortaya çıktı. Birçok yerde zeytin hasadı şenliği ya-

 TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Biz zeytini 

yağa çevirip 

markalaştırıp 

satabilmeyi 

beceremiyoruz” 

dedi.

AYVALIK
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Ayvalık Ticaret Odası tara-

fından bu yıl 15’incisi düzenlenen 

Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’ne 

katılarak, stantları gezdi.

Ayvalık’ta zeytin hasat 
festivali düzenlendi

Burhaniye Ticaret 
Odası’na ziyaret 

Hisarcıklıoğlu 
DentAdal’s Diş 
Kliniği’nin 
açılışına katıldı

pılmıyordu. Şimdi onlarda başladı. Ayvalık 

bu işin öncüsü oldu. Doğru olan da bu 

festivali Ayvalıklının yapması gerekiyordu. 

Öyle de oluyor” ifadelerini kullandı.

“Fındıktan 450 bin 

aile geçimini sağlıyor”

Türkiye’de sağlıklı üç gıda maddesi-

nin bulunduğunu savunan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Allah en sağlıklı üç tane gı-

dayı yine bize vermiş, bu millete. Yine kıy-

metini bilmiyoruz. Birincisi zeytin, ikincisi 

üzüm, üçüncüsü fındık. Bunların üçü de en 

önemli gıda malzemeleri. Bütün doktorla-

ra gittiğiniz zaman, bu üçünü sayar size. 

Öyle bir şey ki bu üç gıdayı tükettiğinizde 

neredeyse hiçbir hastalığa yakalanmaya-

cak gibi olursunuz. Ama belirttiğim gibi 

bizler, bunların hiçbirinin değerini bileme-

dik. Ne ticarileştirebildik ne de başka bir 

şey yapabildik” şeklinde konuştu.

Türkiye’de, fındıktan 450 bin ailenin 

geçimini sağladığını belirten TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde fındıktan 

yılda 2 milyar dolar gelir elde ediliyor. Ama 

öte yandan bir adam bizim fındığı olmadık 

ülkelerde üretiyordu. Geldi şimdi burada, 

Trabzon’da üretmeye başladı. Adam bizim 

fındığın içine sadece kakaoyu koyarak 10 

milyar dolar gelir elde ediyor. Dünyada 

fındığın yüzde 88’ini yetiştiren ülke olarak 

elde ettiğimiz gelir ise sadece 2 milyar 

dolar. Allah bizim elimize bu kadar büyük 

nimet verecek, biz bu fırsatı değerlendire-

meyeceğiz” dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Burha-

niye Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, Burha-

niye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Akyel ve Meclis üyeleri ile görüştü.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, TOBB Ankara Kadın Giri-

şimciler Kurulu Başkan Yardımcısı 

Rukiye Göçer’in DentAdal’s isimli 

diş kliniğinin açılış törenine katıldı.

Girişimciliğin önemine işaret 

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, yeni işyeri için hayırlı olsun ve 

başarı dileklerini ileterek kurdele 

kesimini gerçekleştirdi. Törene An-

kara Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sa-

nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Nurettin Özdebir de katıldı.
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Üniversite gençliğine girişimci olmaları çağrısında bulunan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Zengin olmanın ve istihdam sorununu çözmenin yolu girişimcilikten geçiyor. 
En zengin 20 ülkeye baktığınızda en girişimci 20 ülke olduğunu görürsünüz. Şimdi ülkeler 
girişimci ithal ediyor. Benim için girişimci sınırları aşan kişidir” dedi.

“Benim için girişimci 
sınırları aşan kişidir”

İ
skenderun Teknik Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri 

doktora unvanı verdi. İskenderun Teknik Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversite senatosunun, 

teknolojinin ekonomi ile buluşmasına öncülük eden TOBB 

ETÜ’yü kurması ve girişimcilik, inovasyon ve teknoloji yö-

netimi alanlarındaki çalışmalarından dolayı TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu’nu doktoraya layık gördüklerini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da törende yaptığı konuş-

mada üniversite gençliğine girişimci olmaları çağrısında 

bulundu. Zengin olmanın ve istihdam sorununu çözme-

nin yolunun girişimcilikten geçtiğini vurgulayan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “En zengin 20 ülkeye baktığınızda, 

en girişimci 20 ülke olduğunu görürsünüz. Şimdi ülkeler 

girişimci ithal ediyor. Benim için girişimci sınırları aşan 

kişidir” dedi.

Gençlere konfor alanlarından çıkmaları çağırısı yapan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Mutlaka 

dünya vatandaşı olun, bol bol seyahat edin, yeni kültürler 

öğrenin. Okumaktan, araştırmaktan hiç vazgeçmeyin. 

Sorgulayın, okuyun, araştırın. Yaptığınız her işte, bulun-

duğunuz her ortamda vicdanlı ve adaletli olun. Güçlünün 

haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için 

çalışın. Başkasının değil, kendi hikâyenizin kahramanı 

olun. Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. Son 30 

senede nereden nereye geldik ama daha gidecek çok 

yolumuz var. Karamsarlığa yer yok.”

“İşsizliğin çözümü 

girişimcilikte yatıyor”

Her sene yüzlerce toplantıya katıldığına işaret eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, en mutlu olduğu ortamın, 

üniversitede gençlerin yanı olduğunu söyledi. İskenderun 

Teknik Üniversitesi’nin ayrı bir başarı öyküsü yazdığını 

ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “2015 yılında ku-

rulmuş. Çok genç bir üniversite ama geçtiğimiz yıla göre 

en hızlı yükselen devlet üniversitesi olmuşsunuz.

19 sıra yükselmişsiniz. 2015’ten sonra kurulanlar ara-

sında ilk sıradasınız. Kat ettiğiniz mesafe çok önemli. Bu 

başarının mimari olan Rektörümüz Prof. Dr. Türkay Dereli 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

İskenderun 

Teknik 

Üniversitesi’nin 

ayrı bir başarı 

öyküsü yazdığını 

söyledi.

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

lıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

sebebiyle İskenderun protokolü ile 

birlikte İskenderun Atatürk Anıtı’na 

çelenk koydu. Atatürk ve silah ar-

kadaşlarını rahmet ve minnetle 

andıklarını söyleyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, törene katılanlarla 

sohbet etti.

İskenderun Atatürk 
Anıtı’na çelenk

Sayısal Takograf 
Yönlendirme 
Komitesi toplandı

hocamızı ve tüm ekibini yürekten kutluyo-

rum” dedi. Böyle dinamik bir üniversiteden, 

“inovasyon, girişimcilik ve teknoloji yöneti-

mi” alanında fahri doktora unvanı almanın 

büyük bir gurur olduğunu bildiren TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İskenderun Teknik 

Üniversitemizin ilk fahri doktora unvanının 

bana tevdi edilmesi de benim için ayrı bir 

şeref” diye konuştu. 

İşsizliğin çözümünün de girişimcilikte 

olduğunu bildiren TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu şunları ifade etti: “Şu anda sadece bir 

girişimci 10 kişiyi istihdam ediyor. Demek ki 

daha çok girişimci çıkartmamız lazım. İşte 

bu vizyonla, ülkemizi karış karış gezdim. 

Girişimciliği anlattım. Türkiye’nin en bü-

yük kadın, genç girişimci kurullarını hayata 

geçirdik. TOBB ekonomi ve teknoloji üni-

versitesini kurduk. ‘Peki başkan girişimciyi 

tek cümle ile anlat’ derseniz; benim için 

girişimci sınırları aşan kişidir. Eskiden uzay 

kelimesi kiminle anılırdı? Rusya ve ABD. 

Uzayda iki ülke güç savaşına girerdi. Şim-

di ise uzay denince, akla ülke değil, Elon 

Musk geliyor. İşte uzaya gönderdiği Tesla, 

güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı. 

Girişimcilik için hayal kurmak çok önemli. 

Ben 40 yıllık girişimciyim hala her gün hayal 

kuruyorum." 

S ayısal Takograf Yönlendirme 

Komitesinin 10. toplantısı geniş 

katılımlı bir kitleyle TOBB’un ev sa-

hipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. 

Sayısal takograf sisteminde etkin 

denetimlerin sağlanmasına yöne-

lik atılacak adımların ve önerilerin 

paydaşlarca müzakere edildiği söz 

konusu toplantıda, Sayısal Takograf 

Veri Analizi Projesi’nde gelinen son 

durum ve uluslararası gelişmeler ile 

ilgili bilgilendirme yapıldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tos-

yalı’yı makamında ziyaret etti. Tosyalı’ya 

görevinde başarılar dileyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, iş dünyasından birisinin bu 

görevi üstlenmesinden mutlu olduklarını 

ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

ziyarette yaptığı konuşmada marka şe-

hir olmanın bir tek formülü olduğunu, 

onun da birlik ve beraberlikten geçtiğini 

anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Birlik 

beraberliğin etkilerinin burada da görül-

düğünü ifade etti.

İskenderun Belediyesi’ne ziyaretİskenderun Belediyesi’ne ziyaret
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hassa – Dörtyol 
Tüneli’nin İpekyolu’nu da bölge ticaretini de canlandıracağını belirterek, “Bu tünel 
sadece İskenderun’a para kazandırmayacak, Diyarbakır, Gaziantep Adıyaman dâhil 
bütün bölgenin dünyaya açılan kapısı olacak” diye konuştu.

“Hassa – Dörtyol Tüneli 
dünyaya açılan kapı olacak”

İ
skenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsa-

sı’nın müşterek olarak düzenlediği istişare toplantısın-

da konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hassa – Dörtyol Tüneli’nin 

İpekyolu’nu da bölge ticaretini de canlandıracağını be-

lirterek, “Bu tünel sadece İskenderun’a para kazandır-

mayacak, Diyarbakır, Gaziantep Adıyaman dâhil bütün 

bölgenin dünyaya açılan kapısı olacak. Unutmayın, eğer 

şehrin kanaat önderleri bir ve beraber hareket ederse o 

şehirde başarı oluyor” dedi.

“İnşallah seneye 

yüzde 5 büyüyeceğiz”

İstişare toplantısına bölge iş dünyasını dinlemek, 

istek ve sıkıntılarını not almak için geldiğini dile getiren 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantının başında herkesin 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-

kadaşlarını şükranla anıyoruz. Barış Pınarı harekâtında 

da devletimizin yanında olduğumuzu her yerde ifade 

ettik. Siyasi parti liderlerimizi ziyaret ettik. 190 ülkedeki 

muhataplarımıza mektup göndererek harekâtın neden 

yapıldığını anlattık” diye konuştu. 

 “İskenderun bugün Akdeniz’e açılan ihracat kapısı” diyen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu kentin, Gaziantep ve çevredeki 

bütün iller için de çok önemli bir yer olduğuna dikkat çekti. 

Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğine değinen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu kadar olumsuzluğa rağmen, yıl 

sonunda yüzde 1’e yakın büyüme gerçekleşmesinin bek-

lendiğini, bunun da küçümsenmemesi gerektiğini bildirdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İnşallah seneye de yüzde 5 

büyüyeceğiz” dedi.

Son bir yılda en fazla şikâyetin bankalardan geldiğini 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hükümetin aldığı 

inisiyatif ile kamu bankaları devreye girdi. Faizleri bir mik-

tar düşürdüler. Yeniden kredi verilmeye başlandı. İnşallah 

yakın zamanda da istihdam odaklı bir teşvik paketi de 

çıkacak” dedi. Talepleriyle hayata geçen düzenlemeler 

hakkında da bilgi veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu 

konuları ise “POS makineleri, çek ve senet tahsilatı, elekt-

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Hükümetin 

aldığı inisiyatif 

ile kamu 

bankaları 

devreye girdi. 

Faizleri bir miktar 

düşürdüler” 

dedi.

İSKENDERUN
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İMEAK Deniz Ticaret Odası İMEAK Deniz Ticaret Odası 
İskenderun Şubesi’ne ziyaretİskenderun Şubesi’ne ziyaret

Hisarcıklıoğlu, Turizm Meclisi’nin toplantısına katıldı

ronik çekin yürürlüğe girecek olması, ticari 

alacak sigortası, kamuda bekleyen alacaklar, 

mesleki eğitim, ürün ihtisas borsası, mesleki 

yeterlilik belgesi, kredi garanti fonu, arabu-

luculuk ve tahkim” olarak sıraladı.

“Dünyada dinamikler 

her geçen gün değişiyor”

İskenderun TSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Levent Hakkı Yılmaz da küreselleşen 

dünyada dinamiklerin her geçen gün de-

ğiştiğine işaret ederek, “İş dünyası içinde 

bu dinamikleri dikkate alan iş modelleri-

nin geliştirilmesi kaçınılmaz. Teknolojiyi 

ülkemizde üretmeliyiz. Ekonomiye güven 

henüz istenilen seviyede değil. Sıkıntıların 

ardındaki nedenleri ortadan kaldırmadan 

yüksek büyümeye ulaşamayız” dedi. İsken-

derun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-

nı Ahmet Ozan Kara ise Hatay’ın birbirinden 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İMEAK 

Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi 

Başkanı Kemal Kutlu ve Meclis üyelerini 

ziyaret etti. 

Sektörün sorunları ve beklentilere iliş-

kin görüş alışverişinde bulunan TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, Oda’nın çalışmalarını 

yakından takip ettiğini dile getirdi. İsken-

derun'un tarih boyunca önemli bir liman 

kenti olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, sahip olduğu potansiyel-

den daha fazla yararlanılması gerektiğini 

söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İs-

kenderun'dan İskenderiye'ye tekrar ro-ro 

seferleri yapılabilmesi hususunun takip 

edilmesini istedi. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Turizm Meclisi’nin toplantısına 

katıldı.

Meclis Başkanı Osman Ayık’ın baş-

kanlığında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Davut Çetin’in de yer aldığı toplantıda 

sektörün gündemindeki konular ele 

alındı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 

sektördeki son gelişmeler ve beklenti-

lere ilişkin bir sunum yapıldı.

farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir 

olduğuna dikkat çekerek kentin potansiyeli 

hakkında bilgi verdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki 

programı sırasında kentin kadın ve genç 

girişimcileri ile de bir araya geldi. Burada 

girişimcilerin sorunlarını dinleyen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendileriyle görüş 

alışverişinde bulundu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Nasıl ürünlerin 
hizmetlerin marka değeri varsa, günümüzde artık şehirlerin de marka değeri var. Artık 
dünyada ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Dünyanın en önemli 600 şehri marka olmuş 
dünya ekonomisinin yarısını oluşturuyorlar” dedi.

“Artık dünyada ülkeler 
değil, şehirler yarışıyor”

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

Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Narenciye Festivali’ne 

katıldı. Festivalin açılışında konuşan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Akdeniz’in incisi Mersin’de bulunmaktan 

dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, 7. Mersin Na-

renciye Festivali’nin hayırlı olmasını diledi. 

Pek çok şehirde bu tür festivallere şahitlik ettiğini 

anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ama açık söylüyo-

rum, Mersin bu işin en iyisi. İşin tasarımından lojistiğine 

kadar, dünya standartlarında bir festivali yapıyorsunuz. 

Uluslararası bir festival haline gelmeli. Mersin’e, Mersin-

li’ye de bu yakışır hepinizi kutluyorum. Bu işin püf noktası 

ne biliyor musunuz? İşte şuradaki tablo. Başta tecrübeli 

valimiz, Camiamızın içinden çıkan Belediye Başkanımız, 

Rektörümüz, ilçe Belediye Başkanlarımız, Mersin Ticaret 

Borsam, Mersin Ticaret ve Sanayi Odam, Mersin Deniz 

Ticaret Odam, diğer STK’lar hepsi burada. El ele, gönül 

gönüle verdiler. Şehrin simgesi narenciye etrafında birleş-

tiler. Mersin’in marka değerini artırmak için ellerini taşın 

altına koydular” dedi.

‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var’ sözünü 

hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Rahmet, bereket 

gelmiş. Başta sayın valimiz, belediye başkanımız olmak 

üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bir özel 

teşekkürüm de Mersin Ticaret Borsası Başkanım Ömer 

Abdullah Özdemir’e. Festival İcra Kurulu Başkanı olarak 

ciddi bir yükü sırtladı. Bu büyük organizasyonu planladı, 

ekibiyle hayata geçirdi. Bu güzel anlayışı ve başarısından 

dolayı, Ömer Abdullah Özdemir Kardeşim ile iftihar edi-

yor, kendisini de yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Narenciyeye değer 

katacak işler yapmalıyız”

Narenciyenin Mersin için çok önemli olduğunu 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: 

“Türkiye’nin narenciye üretiminin yüzde 25’ini, ihraca-

tının yüzde 37’sini Mersin yapıyor. Pek çok aile bu işten 

ekmek yiyor. Bu şehrin ekonomisinin bel kemiği. Burada 

özel bir parantez açmak istiyorum. Narenciyeyi sadece 

narenciye olarak satmak yerine ona değer katarak satma-

lıyız. Suyundan tutun da kurutmasına kadar narenciyeye 

değer katacak işler yapmalıyız. Mersin’in bunu yapacak 

 TOBB Başkanı 

“Mersin gibi 

bir şehir daha 

yok. Allah’ın 

izniyle Mersin’in 

geleceği parlak” 

dedi.

MERSİN
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TÜSİAD Başkanı Kaslowski’den ziyaret 

vizyonu da var, potansiyeli de var. Bu fes-

tivalin değeri anlamı bunun çok ötesinde. 

Bakın burada 30 ülkeden insanlar var. Bu 

sadece narenciyenin değil, Mersin’in mar-

kalaşması için atılan çok vizyoner bir adım. 

Nasıl ürünlerin, hizmetlerin marka değeri 

varsa, günümüzde artık şehirlerin de mar-

ka değeri var. Artık dünyada ülkeler değil, 

şehirler yarışıyor. Dünyanın en önemli 600 

şehri marka olmuş, dünya ekonomisinin 

yarısını oluşturuyorlar.” 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin’in 

müthiş bir potansiyeli olduğunu ifade 

ederek, “Mersin çok önemli bir tarım şehri. 

Meyvede, sebzede Türkiye’yi besleyen şe-

hir. Mersin aynı zamanda bir sanayi şehri. 

Burada bin 500 sanayi tesisi var. Türkiye’nin 

en büyük bin sanayi kuruluşundan dokuzu 

burada. Mersin bir ticaret ve fuarlar şehri. 

Önümüzdeki yıl bu şehir 12 fuara ev sahip-

liği yapacak. Mersin bir eğitim şehri. Dört 

tane üniversitesi var. Ve Mersin bir turizm 

şehri. Buraya ne diyorlar biliyor musunuz? 

Hisarcıklıoğlu, Adana 
Ticaret Odası’nda

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

Hisarcıklıoğlu, Adana Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, 

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Me-

nevşe, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile biraraya geldi.

T ürk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 

(TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret 

etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan 

ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Hisarcıklıoğlu, Bakan 
Selçuk ile görüştü

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

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. Görüşmede 
işgücü piyasasına ilişkin konular ele alındı. 

Mersin Türkiye’nin Miami’si diyorlar. Mia-

mi’yi göreniniz var mı? Şu sahil şeridine 

bakın, işte Miami de bu. Açık söylüyorum. 

Bütün bu potansiyeliyle, doğasıyla, iklimiy-

le, Mersin gibi bir şehir daha yok. Allah’ın 

izniyle Mersin’in geleceği parlak. Yeter ki biz 

şuradaki birlik beraberliği muhafaza edelim. 

Bir ve beraber olalım. Birbirimizi ötekileştir-

meyelim. O zaman Mersin’i kimse tutamaz. 

Rahmeti ve bereketi de görürüz” dedi.



EKONOMİK FORUM42

TOBB ULUSAL

6. Milas Zeytin Hasatı Şenliği kapsamında düzenlenen panelde konuşan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ürettiğiniz ürünlerin değerinin 
katlanabilmesi için mutlaka markalaşmaya önem verin. Coğrafi işaretlerinizi alın” dedi. 

“Markalaşmaya önem verin
coğrafi işaretlerinizi alın”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 6. Milas Zeytin Hasatı Şen-

liği kapsamında düzenlenen panele katıldı. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu festivaldaki stantları da gezerek, 

ürünler hakkında bilgi aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

Muğla Valisi Esengül Civelek ve ilin ileri gelenleri ile Oda 

ve Borsa başkanlarının katılımıyla Milas festival alanında 

düzenlenen Zeytin Paneli’nde bir konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zeytin ve zeytinyağının 

bölge için önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek, 

“Ürettiğiniz ürünlerin değerinin katlanabilmesi için mut-

laka markalaşmaya önem verin. Coğrafi işaretlerinizi alın” 

çağrısında bulundu. 

Zeytinin ve zeytinyağının tanıtımına verdiği önem 

üzerinde duran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizler bura-

da hem zeytini tanıtıyor, zeytinyağı kullanım kültürünü 

geliştiriyorsunuz” dedi. Kişi başına düşen zeytinyağı tü-

ketiminin artırılması gerektiğine vurgu yapan TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, kişi başına zeytinyağı tüketiminin beş 

litreye çıkarılması halinde herkesin kazanacağını ifade etti. 

Dünyaya açılmak gerektiği üzerinde duran TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun yolunun markalaşmadan 

geçtiğini vurguladı. Coğrafi işaretin markalaşmanın ilk 

adımı olduğundan söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Coğrafi işaret ürettiğiniz ürünün değerinin katlanabilme-

si için önemli. 230 çeşit peynirimiz var 200 milyon dolar 

kazanıyoruz. Adamlar 1 peynir ile milyar dolar elde ediyor” 

diye konuştu.

“Yerel ve doğal ürünler 

daha çok ilgi görüyor”

 Tüm dünyada insanların yerel ve doğal ürünlere ilgi 

gösterdiğinin altını çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İki 

sene önce Reşit Başkan coğrafi işaretleri alacağına dair 

söz vermişti. Bugün sözünü tuttuğunu görüyorum ve 

kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Markalı ve kaliteli zeytinyağı üretiminin artırılması 

konusundaki çalışmaları için Milas TSO’ya teşekkür eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Milas’tan pek çok şirketin 

zeytinyağı alanında ödül kazandığına dikkat çekti.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

kişi başına 

düşen 

zeytinyağı 

tüketiminin 

artırılması 

gerektiğini 

belirtti.

MİLAS
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Hisarcıklıoğlu, Milas’ta 
iş insanları ile buluştu

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 
Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni yapıldı

U-ETDS ve Sayısal Takograf 
Veri Analizi Projesi 
Antalya’da tanıtıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Milas ve 

çevre il ile ilçelerin iş dünyasıyla biraraya 

geldi. Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Reşit Özer’in ev sahip-

liğinde Milas TSO üyeleri ile çevre Oda ve 

Borsa başkanlarının katılımıyla düzenlenen 

istişare toplantısında TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu’nun yanı sıra Muğla Valisi Esengül 

Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan ve İl 

Emniyet Müdürü de yer aldı.

Toplantıda, TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu katılımcıların görüş ve önerilerini 

dinleyerek not aldı. Konuşmasında Milas-

lılara kendi değerlerine sahip çıktıkları için 

teşekkür eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

zeytin için yapılan çalışmaların takdir edil-

diğini ifade etti. 

“Zeytin çok önemli hazine”

‘Tane tane lezzet, damla damla sağlık’ 

denilen zeytinin çok önemli bir hazine 

olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, en uzun yaşayan insanların 

Akdeniz mutfağı ve zeytinyağı ile beslen-

diklerini hatırlattı. Reşit Özer’in kendisine 

iki yıl önce verdiği sözü tutarak tepsi bö-

reği ve el halısı için coğrafi işaret aldığını 

belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Milas 

TSO’nun çalışmalarını ve vizyonunu takdir 

etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Milli Eği-

tim Bakanı Selçuk’un mesleki eğitimin iş 

dünyasına verilmesi konusunda inisiyatif 

alarak bu isteklerinin gerçekleşmesine kat-

kıda bulunduğunu ifade ederken, “Mesleki 

eğitimde başarılı olmak mecburiyetinde-

yiz” dedi. Son dönemde yapılan icraatlar 

hakkında da bilgi veren TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu 15 yıl uğraşarak çıkarttıkları ala-

cak sigortası sisteminin yürürlüğe girdiğini 

belirterek, iş dünyasını bu uygulamadan 

yararlanmaya çağırdı. 

Kredi Garanti Fonu aracılığıyla son bir 

yılda 250 bin girişimciye kredi için kefil ol-

duklarını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu “Oda ve Borsalar daha ne yapsın. Üyesi ol-

duğunuz kurum size kefalet sağlıyor. Bunu 

bana oğula yapmaz” dedi.

U laştırma Elektronik Takip ve Denetleme 

Sistemi ve Sayısal Takograf Veri Analizi 

Projesi bölgesel bilgilendirme seminerleri-

nin 25’incisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından Antalya Ticaret ve Sanayi Oda-

sı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  Se-

minerde projeye ilişkin detaylar aktarılarak, 

sektörün bu uygulamalar kapsamındaki 

yükümlülükleri hakkında genel bilgilendir-

melerde bulunuldu. Seminer, soru-cevap 

bölümünün ardından sona erdi.

A TO Congresium'da 7. Teknoloji Ge-

liştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkez-

leri Ödül Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Selçuk Öztürk de törene katıldı.

Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank bir konuşma yaptı. Bakan 

Varank konuşmasında, KOBİ'lerin finans-

mana daha kolay erişimi için KOSGEB'in 

bankalarla yaptığı protokolde firmalar 

lehine değişikliğe gittiklerini belirterek, 

"KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaş-

mayla Finansman Destek Programı'nda 

faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 

175 baz puanlık bir indirim yaptı" dedi. 

Bakan Varank, küresel rekabette 

ayakta kalabilmek için teknolojinin tü-

keticisi değil, üreticisi olunması gerekti-

ğini söyledi. Teknolojiyi üretmek için iyi 

işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin 

gerekliliğine dikkati çeken Bakan Varank, 

"17 sene boyunca, bilime ve teknolojiye 

yaptığımız alt yapı yatırımları sayesin-

de güçlü bir ekosistem inşa ettik. 200'ü 

aşkın üniversite, bin 500'ün üzerinde 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştır-

macı bu ekosistemin temel aktörleri. Bu 

aktörler aynı zamanda, milli teknoloji 

hamlemizin de vazgeçilmez paydaşları" 

diye konuştu. 



EKONOMİK FORUM44

Hiçbir işin garantisinin olmadığı ve iş bulmanın giderek zorlaştığı bir çağı yaşadıklarını 
söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çağın 
gerisinde kalanlar rekabet edemiyor, ayakta kalamıyor, geriye düşüyor ve kaybediyor. 
Bilgi hızla artıyor. İş yapma biçimlerimiz ezberlerimizi bozuyor” diye konuştu.

 “Çağın gerisinde kalanlar 
geriye düşüyor ve kaybediyor”

Y
ükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenle-

nen "Geleceğin Meslekleri Mesleklerin Geleceği 

Kongresi"nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, hayatta her 

yatırımın bir riski olduğunu vurgulayarak, “Her yatırımdan 

zarar edebilirsiniz ancak tek bir yatırımın zararı olmaz. O 

da eğitime yapılan yatırımdır” dedi.

Dünyanın hızla değiştiğine dikkat çeken TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, ilk bilim insanı Arşimed’in torunları olarak 

dünyayı muazzam şekilde değiştirmeyi başardıklarını, 

sürücüsüz otomobiller, dronelar, asistan robotlar, yapay 

zeka ve sanal gerçekliğin dünyanın yeni gerçekleri oldu-

ğunu söyledi.

“Geleceğin fabrikasında 

yalnızca iki adet canlı olacak”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın mobil ya-

şadığını, müşteri, pazar, tedarikçi, bütün unsurların tek 

bir bilgisayara bağlı olduğunu ifade etti. Bu çağın resmi 

adının teknoloji, bilim, internet çağı olduğunu belirten 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık zengin olmak için tek bir 

bilgisayar, iyi bir ekip ve  iyi fikrin yeterli olduğunu söyledi.

Hiçbir işin garantisinin olmadığı ve iş bulmanın gide-

rek zorlaştığı bir çağı yaşadıklarını anlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Çağın gerisinde kalanlar rekabet edemiyor, 

ayakta kalamıyor, geriye düşüyor ve kaybediyor. Bilgi hızla 

artıyor. İş yapma biçimlerimiz ezberlerimizi bozuyor” dedi.

Amerikalı düşünür Warren Bennis’in 1991’de söylediği 

‘Geleceğin fabrikasında yalnızca iki adet canlı olacak, 

Bir köpek ve bir insan’ sözünü hatırlatan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “İnsanın görevi fabrikadaki köpeği besle-

mek, köpeğin görevi ise insanın fabrikadaki makinelere 

yaklaşmasını engellemek olacak. Kısacası, geleceğin 

fabrikasında canlılara pek ihtiyaç olmayacak, her şeyi 

makineler yapacak. Ama bugün geldiğimiz noktada, 

geleceğin fabrikasına ilişkin düşündüklerimiz önemli 

ölçüde değişmeye başladı. Artık daha fazlasına ihtiya-

cımız var. Geleceğin fabrikası artık daha sonuç odaklı 

düşünen, değerlendirme yapmayı ve problem çözmeyi 

bilen çalışanlar istiyor. Geleceğin fabrikasında makinalar 

çalışırken sürecin bir şekilde aksaması, işleyişin durması 

çok pahalıya mal olacağından onu işletecek çalışanların 

son derece becerikli olmaları gerekiyor. Esnek bir şekil-

de, çıkacak problemlere anında müdahale edebilecek, 

çözüm üretebilecek kabiliyete sahip olmaları gerekiyor. 

Dolayısıyla da o fabrikada ne iş yapıldığını bir bütün olarak 

kavrayabilmeliler.  Disiplinlerarası düşünebilmeliler. Doğru 

bilgiye hızla ulaşabilmeliler” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Takım halinde 

çalışabilme 

becerisi 

21. yüzyılın 

en önemli 

becerilerinden 

biri” dedi.

ANKARA

TOBB ULUSAL
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Bu nedenle, bu yeni sanayi devrimi 

çağının üniversitelerini ve tüm okullarını 

değiştirmek gerektiğine dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, eğitim modelini yeni 

çağın gerekliliklerine uygun hale getirmek 

gerektiğini, bu yüzden Türkiye’nin ilk yapay 

zeka mühendisliği bölümünü TOBB ETÜ’de 

kurduklarını söyledi.

İş dünyasının talep ettiği insan kayna-

ğını yetiştirmek için yapılması gerekenle-

re değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Gençlerimizi sınırlamamalıyız. Onları yıllar-

ca ‘hayalperest olma’ diye yetiştirdik. Elbette 

hedef koymaya teşvik etmeliyiz. Elbette 

çalışma alışkanlığını kazandırmalıyız. Bugün 

en hızlı büyüyen şirketlerin hepsinin bir 

ortak özelliği var: Teknolojiyi kullanmak… 

Gelecekte birbirimizle konuştuğumuz 

kadar makinelerle konuşmak zorundayız. 

Artık Türkçe’ye hakim olmak ve yanına bir 

de yabancı dil eklemek yetmez. Tüm mes-

lek gruplarına bir programlama dilini de 

muhakkak öğretmeliyiz” dedi.  

“Büyük başarıların arkasında 

başarısızlık ve azim vardır”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gençlerin 

başarısız olmaktan, hata yapmaktan kork-

tuklarını vurgulayarak, “Çalışma arkadaşları-

ma söylediğim bir şey var: İş olan yerde hata 

olur. Büyük başarıların arkasında muhakkak 

başarısızlık ve azim vardır. Google dünyanın 

21. arama motoru. Yani Google, Google ol-

madan önce 20 kez başarısız olmuş bir fikir. 

Korkutmayan, denemelerini teşvik eden bir 

yaklaşımımız olmalı” şeklinde konuştu. 

Topyekun bir zihniyet değişimine ihti-

yaç olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, devrin artık icat çıkarma, eski köye 

yeni adet getirme devri olduğunu söyledi.

Ortaklık kültürünün zayıf olduğuna 

dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, “Takım halinde çalışabilme becerisi 21. 

yüzyılın en önemli becerilerinden biri. Biz 

birlikte iş yapmayı sevmiyoruz. Kavga, ego 

devreye giriyor. Kazanmanın yolu güçleri 

birleştirmekten geçiyor. Bu kültürü değiş-

tirmek zorundayız. Pratiğe dayalı, gerçek 

problemleri esas alan bir eğitim modeli ge-

liştirmeliyiz. Üzülerek görüyorum ki gençler 

işe başladıklarında tamamen teorik bilgiyle 

dolu. Başarıyla üniversiteden mezun olmuş 

ama daha öğrendiği o bilginin sahada ne 

işe yarayacağını bilmiyor. Tabii bir de o bilgi 

de belki birkaç yıla eskiyecek. O nedenle 

gençlere öğrenmeyi öğretmek zorundayız. 

Ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu gerçek 

problemlerle onları daha öğrenciyken kar-

şılaştırmalıyız. İşte bakın ben sadece TOBB 

Başkanı değil aynı zamanda Türk İş Dünya-

sı’nın üniversitesi olan TOBB ETÜ’nün de 

Mütevelli Heyeti Başkanıyım. Türkiye’de 

üniversite sanayi iş birliğini gerçek anlam-

da, Ortak Eğitim Modeli ile biz başlattık. 

Öğrencilerimiz üç dönem eğitim görüyor. 

Hem sırada hem sahada öğreniyorlar. Bizim 

öğrencilerimiz bir yıllık iş tecrübesi ile me-

zun oluyorlar. Çok şükür bu sistem başarıyla 

işliyor. Mezunlarımızın yüzde 48’i ilk bir ay, 

yüzde 82’ü ilk bir yıl içinde iş buluyor. Ortak 

Eğitim Modeli tüm partilerin seçim beyan-

namelerine girdi” dedi.

Milli Teknoloji 

Hamlesi seferberliği

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimci 

gençler yetiştirmek zorunda olduklarını 

vurgulayarak, zengin olmanın yolunun gi-

rişimcilik olduğunu, ülkelerin girişimci ithal 

ettiğini ve işsizliğin çözümünün de girişim-

cilikte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 

da ülkenin en önemli zenginliğinin sürdü-

rülebilir kalkınmaya öncülük eden insan 

kaynağı olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişimi sağ-

layacak toplum yapısını oluşturmanın, alt 

yapı ve eğitim olanaklarını şekillendirmenin 

içinde bulunulan dijital dönüşüm çağında 

tüm karar alıcıların öncelikleri arasında yer 

aldığını ifade eden Oktay, robotik sistemler, 

otomasyon, yapay zeka ve biyoteknoloji 

gibi alanlardaki gelişmelerin bambaşka bir 

geleceğe kapı araladığını söyledi.

Kalkınma Planı kapsamında milli tek-

noloji hamlesi için ihtiyaç duyulan iş gücü 

profilinin belirlenmesi ve bu ihtiyaca dönük 

ortaöğretim ve yükseköğretim program-

larında güncelleme yapılmasının eylem 

planları arasında yer aldığını anlatan Oktay, 

"Aynı zamanda teorinin yanında pratik bilgi 

ve tecrübelerin artırılması için de staj prog-

ramlarıyla iş dünyasının eğitime entegre 

edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 11. 

Kalkınma Planı'nın yanı sıra, dünyayı yakın-

dan izleyen ve beşeri sermayenin gelişme-

sine öncelik veren politikalar oluşturmak, 

Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinin altı 

temel bileşeni arasındadır. Stratejik hedefle-

rimiz doğrultusunda yükseköğretim prog-

ramlarında hiç vakit kaybetmeden güncel-

leme çalışmalarına başlayan Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’na ve yeni bölümleri hızlı 

şekilde akademik programlarına dahil eden 

üniversitelerimize teşekkür ediyorum" dedi.
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TOBB ULUSAL

TOBB olarak Trakya’ya üç alanda önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Lojistik alanında İpsala, Hamzabeyli ve 
Kapıkule gümrük kapılarını modernize ettik. Şimdi de kapasitelerini artırıyoruz” diye konuştu.

“Trakya’ya üç alanda 
önemli yatırımlar yaptık”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Ticaret Borsası’nın 

evsahipliğinde düzenlenen Trakya Bölgesi Oda ve 

Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı’na katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında 

yaptığı konuşmada, yurt içinde ve dışında terör örgüt-

leriyle mücadele eden asker ve polislere selamlarını 

göndererek, “Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Barış 

Pınarı harekâtında camia olarak devletimizin yanında 

durduk. Cumhurbaşkanımızla, CHP ve MHP liderleriyle, 

Milli Savunma Bakanımızla bir araya geldik. 190 ülkedeki 

muhataplarımıza ve uluslararası kuruluşlara, harekatın 

meşru ve haklı olduğunu anlattık. Türkçe konuşan ül-

kelerin ortak iş örgütü, Türk TSO Başkanı olarak Bakü’de 

Türk dünyası iş örgütleriyle bir araya geldik. Onların da 

desteğini aldık. Sizlerle birlikte, tüm Türkiye’de eş zamanlı 

açıklama yaptık. Bu milli meselede, bir arada ve birlikte 

hareket ettiğiniz için, Allah sizlerden de razı olsun” dedi.

“Trakya, bereketli topraklarıyla 

tarım ve hayvancılığın merkezi”

“Hemşeriniz olarak Edirne’de, memleketimde sizlerle 

birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Trakya, bereketli topraklarıyla tarı-

mın ve hayvancılığın merkezi. Tekirdağ, sanayisiyle; Edirne, 

tarih ve kültürüyle; Kırklareli, doğal güzellikleriyle çok 

önemli değerlere sahip. Burada liman var, havayolu var, 

demiryolu var, otoyol var. Trakya aynı zamanda Avrupa’ya 

açılan kapı ve 500 milyonluk zengin bir nüfusun hemen 

yanı başında” şeklinde konuştu.

TOBB olarak Trakya’ya üç alanda önemli yatırımlar 

yaptıklarını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları 

söyledi: “Lojistik alanında İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule 

gümrük kapılarını modernize ettik. Şimdi de kapasitelerini 

artırıyoruz. Birleşmiş Milletler de bunu tescilledi. Bu proje-

lerimizi bütün dünyaya rol model olarak örnek gösterdi. 

Dereköy için de çalışmalara başladık. Kapıkule TIR parkını 

yaparak, burada yaşanan sıkıntıları çözdük. Çağ dışı gö-

rüntülere son verdik. 

İkinci olarak tarih ve turizm alanında önemli yatırımlar 

yaptık. Tarihimizin en büyük eserlerinden olan Selimiye 

Camisi’nin bakım onarım masraflarını karşıladık. Sinan 

ve Selimiye Vakfı’nı kurarak, bu ata yadigârının gelecek 

nesillere aktarılmasını garanti altına aldık. 

Üçüncü olarak da eğitim alanında çalıştık. Trakya’daki 

şehirlerimizde okul yaptık. Bugün öğlen Trakya Üniversi-

temize kazandırdığımız fakülteyi ziyaret ettik. Tüm bunları, 

Oda ve Borsalarımızın yani sizlerin talepleriyle yaptık. El 

birliğiyle, güç birliğiyle yaptık. Bundan dolayı sizlere yü-

rekten teşekkür ediyorum.”

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Kapıkule TIR 

parkını yaparak 

burada yaşanan 

sıkıntıları 

çözdük” dedi.

EDİRNE
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Edirne Ticaret ve 
Sanayi Odası 
ziyaret edildi 

Lüleburgaz’da taziye 
ziyaretleri yapıldı

Edirne’de çeşitli
görüşmelerde 
bulunuldu

Trakya Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi'nde 
inceleme

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Lülebur-

gaz’da taziye ziyaretlerinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, annesi vefat 

eden Lüleburgaz Ticaret Borsası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Kenan Var ve kayınvalidesi vefat 

eden Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli’yi ayrı 

ayrı ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ziya-

retinde, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 

Kurulu Üyesi de olan Meclis eski Başkanı ve 

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri eski 

Bakanı Abdulkadir Aksu, Sanayi ve Ticaret 

eski Bakanı Ali Coşkun ve Yüksek Seçim Ku-

rulu Başkanı Sadi Güven de yer aldı. 

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

lıoğlu, beraberindeki heyetle birlikte 
TOBB'un katkıları ile hizmete açılan 
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 
ziyaret etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, öğ-
rencilere Nurettin Topçu'nun Ahlak 
kitabını hediye etti. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge 

toplantısı için geldiği Edirne’de Edirne Valisi 

Ekrem Canalp, Edirne Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Gürkan ile bölge Oda ve Bor-

sa başkanları ile akşam yemeğinde biraraya 

geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yemek 

sonrasında beraberindekiler ile birlikte Edir-

ne’yi gezdi.

Yemeğe, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İsti-

şare Kurulu Üyesi de olan Meclis eski Başkanı 

ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri 

eski Bakanı Abdulkadir Aksu, Sanayi ve Tica-

ret eski Bakanı Ali Coşkun ve Yüksek Seçim 

Kurulu Başkanı Sadi Güven de yer aldı. 

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

cıklıoğlu, beraberindeki heyetle bir-
likte, Edirne Ticaret ve Sanayi Oda-
sı'nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu 
üyeleri ile sohbet etti. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler 
daha sonra Edirne Ticaret Borsası 
Canlı Hayvan Satış Salonu’na gide-
rek, satış simülasyonunu inceledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 
ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Yük-
sek İstişare Kurulu Üyesi de olan eski 
Meclis Başkanı ve Başbakan Yardım-
cısı Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı 
Abdulkadir Aksu, Sanayi ve Ticaret 
eski Bakanı Ali Coşkun ve Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 
de yer aldı. 
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Türkiye’nin OSB’ler konusunda dünyaya örnek olduğunu ve bilgi ihraç ettiğini vurgulayan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eğer bugün Türkiye, İtalya 
ile Çin’in arasında bir sanayi devi ise bunun arkasında OSB’ler var. Türkiye’de 300’den fazla 
OSB bulunuyor ve bu bölgelerde Odaların büyük katkısı var” şeklinde konuştu. 

“Türkiye, dünyaya OSB 
konusunda örnek oldu”

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

Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetle birlikte 

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 

tanıtım toplantısına katıldı. OSB alanındaki toplantıya 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra TOBB Yönetim 

Kurulu üyeleri Hakan Ülken ve Özer Matlı, TBMM eski 

Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, Sanayi 

ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, YSK Başkanı Sadi Güven, 

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ile Balıkesir TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Rahmi Kula da katıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarckılıoğlu, Dursunbey’in 

kereste ve orman ürünleri alanında önemli potansiyeli bu-

lunduğuna işaret ederken, OSB’lerin önemine işaret etti. 

“Eğer bugün Türkiye, İtalya ile Çin’in arasında bir sanayi 

devi ise bunun arkasında OSB’ler var” diyen TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu Türkiye’de 300’den fazla OSB bulunduğunu 

ve bu bölgelerde Odaların büyük katkısı olduğunu söy-

ledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin OSB’ler ko-

nusunda dünyaya örnek olduğunu ve bilgi ihraç ettiğini 

vurguladı. Lojistik istasyon yapılması halinde yatırımcının 

Dursunbey OSB’ye geleceğini ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, özellikle bölgede ahşap ve mobilya sek-

törleri üzerinde odaklanılmasını ve kümeleşmeye önem 

verilmesini tavsiye etti.

“Balıkesir’i üç ayrı ekonomik bölgeye böldük”

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da 

konuşmasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan özellikle 

emek yoğun fabrikaları bölgeye getirmesini istedi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 

ise “Biz Balıkesir’i üç ayrı ekonomik bölgeye böldük. Biri 

Güney Balıkesir, biri merkez Balıkesir, bir de Batı Balıkesir. 

Sadece kendi iliyle, ilçesiyle ilgilenen yerel yöneticilerin 

başarılı olma ihtimalinin olmadığının farkında olarak 

seçim kampanyalarımızda da bundan önceki çalışmala-

rımızda da kendini bilen, ama etrafında ne olup bittiğini 

iyi bilen bir Balıkesir olması için Odalarımızla, yerel yöneti-

cilerimizle, tüm arkadaşlarımızla çalıştık” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil 

Çiçek ise Dursunbey’de yapımı devam eden OSB ile böl-

genin kalkınacağını ifade ederek, “Bugün burada önemli 

ve güzel bir buluşma oldu. Dursunbey bir doğum sancısı 

çekiyor, inşallah bu doğum hayırlı olacaktır, ben buna 

inanıyorum. Bir gayrete ihtiyaç vardı, sanayi bölgesinin 

kurulmuş olması için devlette uğraşıyor” dedi.

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

lojistik istasyonu 

yapılması 

halinde 

yatırımcının 

Dursunbey 

OSB’ye 

geleceğini ifade 

etti.

DURSUNBEY
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“Bankalarda yavaş 
yavaş hareketlilik 
başladı”

Dursunbey 
Belediyesi’ne ziyaret

Balıkesir Ticaret 
Borsası’nda 
istişarede bulunuldu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu berabe-

rindeki heyetle birlikte Dursunbey Belediye 

Başkanı Ramazan Bahçavan’ı ziyaret etti.

Ziyarette; TOBB Yönetim Kurulu Üye-

leri Hakan Ülken ve Özer Matlı, TBMM eski 

Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 

Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, İçişleri eski Baka-

nı Abdülkadir Aksu, Sanayi ve Ticaret eski 

Bakanı Ali Coşkun, YSK Başkanı Sadi Güven, 

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşe-

hir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin 

Erdoğmuş ile Balikesir TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Rahmi Kula da yer aldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir 

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette TOBB 

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ülken ve 

Özer Matlı, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, 

İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, Sanayi 

ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, YSK Baş-

kanı Sadi Güven, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 

Yılmaz ile Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ve Meclis 

üyeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş-

kanı Faruk Kula ve Balıkesir Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı Ferhan Şensoy'un annesi için 

bir kez daha taziye dileklerini ileten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Doğum da ölüm de 

elimizde değil. Sayın Kula’ya camiamıza hiz-

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, beraberindeki heyetle birlikte 

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret 

ederek, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı İzzet Volkan, Yönetim Kurulu ve 

Meclis üyeleri ile biraraya geldi.

Program sonunda gazetecilere kısa 

bir açıklama yapan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Yüzde 5 büyüme bekleniyor. 

Bu tabii ekonomimizi olumlu yönde 

pozitif yönde etkiliyor. Şu anda banka 

kredileri faizleri düşmeye başladı. Ban-

kalarda yavaş yavaş hareketlilik başladı. 

Piyasa dönmeye başladı ve umudu-

muz ve gelecek açısından iyi olacak 

inşallah. İyiye doğru da gidiyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Barış 

Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ise “190 

ülkeye 190 ülkedeki bizim muhatap-

larımıza iş dünyası olarak bizler işçiler 

işçi sendikalarına, memurlar memur 

sendikalarına, esnaf kuruluşlarımız 

esnaf kuruluşlarına, ziraat odalarımız 

ziraat odalarına bütün dünyadaki ziraat 

odalarına Barış Pınarı Harekatı’nın nasıl 

haklı olduğumuzu anlatan mektupları 

gönderdik” diye konuştu.

metlerinden dolayı şükran duyuyoruz. Allah 

rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve berabe-

rindeki heyet daha sonra Balıkesir Ticaret 

Borsası Meclis Başkanı Ferhan Şensoy'un 

evine taziye ziyaretinde bulundu.
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19 ülkeden 50 girişimci ile biraraya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘ticaret ve işbirliğini’ artırma tavsiyesinde bulundu. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Dünyada tek başına iş yapma dönemi kapandı. Kim daha fazla işbirliği 
ortaklık yaparsa o kazanıyor” diye konuştu.

“Kim daha fazla işbirliği
yapıyorsa o kazanıyor” 

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı   

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 22. Türkçe Konuşan Girişim-

ciler Programı katılımcıları ile görüştü.

19 ülkeden 50 girişimci ile biraraya gelen TOBB Başka-

nı Hisarcıklıoğlu, 2005 yılında başladıkları bu projede bu-

güne kadar 900’ün üzerinde Türkçe konuşabilen girişimci 

ile buluştuklarını ifade etti. Atlantik’ten Pasifik’e kadar 

Türkçe konuşarak gidilebildiğini kaydeden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın her yerinde Türk girişimci bulur-

sunuz. Bu aslında büyük bir sinerji. Bütün mesele network 

oluşturmak. Bu programın amacı da o. Kültürümüzde gü-

zel bir söz var: ‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var’ 

diyor. Biraraya gelebildiyseniz ne mutlu size” diye konuştu.

Aynı dili değil, aynı duyguyu paylaşanların anlaştığına 

vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sadece dilin de 

yeterli olmadığını aynı şeyleri hissedebilmenin önemli 

olduğunu bildirdi. 

“40 sene önce toplam 

ihracatımız 3 milyar dolardı”.

TOBB’un yapısı ve çalışmaları hakkında da konuklara 

bilgi veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 

“Askeri gücünüz olsa da ekonomik gücünüz yoksa zen-

gin değilsiniz. 40 sene önce toplam ihracatımız 3 milyar 

dolardı. Bunun büyük bölümü de tarımsal ürünlerdi. 

Rahmetli Özal bizim ufkumuzu açtı. Bugün Türkiye; Çin 

ile İtalya arasındaki en büyük sanayi devi. Yılda 170 milyar 

dolar ihracat yapar hale geldik. Bunun yüzde 92’si sanayi 

malı. İhracatımızın yüzde 50’den fazlasını ABD ve Avrupa 

ülkelerine yapıyoruz. Avrupa’da satılan her dört beyaz 

eşyadan, her üç televizyondan birisi Türk malı. Avrupa’ya 

en çok otomobil satan ülke Türkiye.” Zengin olmanın 

yolunun mal alıp satmaktan geçtiğini hatırlatan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin doğalgazı, petrolü yok. 

Tek servetimiz girişimci ruh” dedi. Cesaret olmadan bu işin 

olmayacağını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, risk 

almadan para kazanılmayacağına değindi.

 TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

Atlantik’ten 

Pasifik’e 

kadar Türkçe 

konuşarak 

gidilebildiğini 

kaydetti.

ANKARA
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Atık İthalatı Çalıştayı Atık İthalatı Çalıştayı 
Antalya’da yapıldıAntalya’da yapıldı

3. Tarım Şurası 
düzenlendi

TOBB2B Uluslararası 
Dijital İşbirliği 
Platformu, Ankara 
TO’da tanıtıldı

3 . Tarım Şurası’nın açılış toplantısı An-

kara Congresium Kültür Merkezi'nde 

gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Tarım 

ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin 

yaptığı açılışa Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ni (TOBB) temsilen Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ali Kopuz ve Sayman Üye 

Faik Yavuz katıldı.

TOBB’u temsilen Ali Kopuz’a Şura’ya 

TOBB’un yaptığı katkılar sebebiyle Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafın-

dan plaket takdim edildi. TOBB’un da destek 

olduğu Şura Çalışması kapsamında 21 adet 

çalışma grubu oluşturuldu. Oda ve Borsa-

lardan temsilcileri katılım sağladığı çalışma 

gruplarının raporları hazırlandı. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından geliştirilen TOBB2B Uluslara-

rası Dijital İşbirliği Platformu, Ankara Ticaret 

Odası Meclis üyelerine tanıtıldı.

Toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret 

Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Dış 

Ticaret Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç, 

TOBB Dış Ticaret Müdürlüğü ve Meclis üye-

leri yer aldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ATO 

Yönetim Kurulu Başkanı Baran, TOBB Dış 

Ticaret Müdürü Dr. Ayşe Mehtap Ekinci ta-

rafından gerçekleştirilen sunumdan sonra 

TOBB2B standını ziyaret etti.

TOBB2B Uluslararası İşbirliği Portalı, yerli 

A tık İthalatı ile uygulamaların güç-

lendirilmesi, geliştirilmesi ve ilgili 

paydaş gruplarla bilgi alışverişinde 

bulunulması, aynı zamanda Çevrenin 

Korunması Yönünden Kontrol Altında 

Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Teb-

liği ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerin 

müzakere edilmesi amacıyla düzenle-

nen “Atık İthalatı Çalıştayı” Antalya’da 

gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye Odalar Borsa-

lar Birliği’ni (TOBB) temsilen katılan 

Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, 

çalıştayın açılışında gerçekleştirdiği 

konuşmada, süreci özetlerken 11 Eylül 

tarihinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

ve yabancı iş dünyasını bir araya getiren ve 

işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan TOBB 

tarafından kurulmuş, hızlı, ücretsiz, kurum-

sal B2B dijital platformu. 

Portalda, firmaların mal alım, satım ve 

işbirliği teklifleri ile ihale, özelleştirme ve 

yatırım projeleri yer alıyor. Türkiye ihra-

catının artırılmasına katkı sağlamak, Türk 

firmalarını yurt dışı pazarlara açabilmek 

amacıyla geliştirilen TOBB2B Dijital Portalı, 

firmaların yeni iş bağlantıları kurmalarına 

imkan tanırken, aynı zamanda 7/24 sanal 

fuar ortamı ile elektronik ticarete katkı 

sağlamayı hedefliyor.

TOBB2B Portalı’na  www.tobb2b.org.tr 

web adresinden ulaşılabiliyor. 

cıklıoğlu ve Türk- İş Başkanı Ergün Atalay 

başkanlığında tüm tarafları bir araya 

getirdiklerini ve o toplantıda mutaba-

kata vardıklarını ifade etti. Kamuoyuyla 

da paylaşılan 9 maddelik mutabakatın 

maddelerinin her birinin önemli olduğu 

belirten Kıvanç, tüm paydaşlar olarak 

ton başı fona kesinlikle karşı olduklarını 

sözlerine ekledi.

Kamunun, jeopolitik ve küresel ik-

tisadi risklerin her geçen gün arttığı bir 

dönemde, sektörleri zora sokacak ka-

rarlar almayacağını ümit ettiklerini de 

belirten Zeki Kıvanç; ayrıca zehirli atık, 

kontrolsüz atık ve çöp ithalatına da mut-

lak suretle karşı olduklarının altını çizdi.
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İç Anadolu Bölgesi Oda/Borsa İstişare Toplantısı Kayseri Ticaret Odası’nın evsahipliğinde 
yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İçinde bulunduğumuz bu 
bölge, imkansızlıklar içinde imkânsızı başaran insanların olduğu bir bölgedir” diye konuştu.

İç Anadolu Bölgesi’nin Oda ve 
Borsaları Kayseri’de buluştu

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası’nın 

evsahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Bölgesi 

Oda/Borsa İstişare Toplantısı’na katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasına, kadın 

girişimcilerin Dünya Kadın Girişimciler Günü’nü kutla-

yarak başladı. Zengin olmanın yolunun girişimcilikten 

geçtiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2007 

yılında Kadın Girişimci Kurulları’nı kurana kadar kadın 

girişimcilerin oranının yüzde 5 olduğunu belirterek, “81 

ilde kadın girişimcilerimiz reklamı, tanıtımı en iyi şekilde 

yaptılar. Bugün 1 milyon 500 bin girişimci içerisinde kadın 

girişimci oranı yüzde 9,5’a geldi. Bunda Kadın Girişimci 

Kurulları’nın çok büyük katkısı var. Bugün artık Oda ve 

Borsalarımızda kadın yönetim kurulu başkanı, meclis 

başkanı, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri var. Kadın 

girişimci sayısını artırmak istiyoruz” dedi. 

Yurt içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadele 

eden asker ve polislere selamlarını gönderen TOBB Baş-

kanı Hisarcıklıoğlu, “Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. 

Bu son Barış Pınarı Harekâtı’nda camia olarak devletimizin 

yanında durduk. STK’lar ve meslek örgütleri ile birlikte 

devletimizin yanında olduğumuzu bildirdik. Cumhurbaş-

kanımızla, CHP ve MHP liderleriyle, Milli Savunma Bakanı-

mızla bir araya geldik. 190 ülkedeki muhataplarımıza ve 

uluslararası kuruluşlara, harekatın meşru ve haklı olduğu-

nu anlattık. Türkçe konuşan ülkelerin ortak iş kuruluş, Türk 

TSO Başkanı olarak, Bakü’de Türk dünyası iş örgütleriyle 

bir araya geldik. Altı ülkenin iş insanları aynı çatı altında 

toplandık. Onların da desteğini aldık” şeklinde konuştu.

“Kayseri ahde vefaya 

büyük önem verir”

“Baba ocağım Kayseri’de, memleketimde sizlerle 

birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri’nin ahde vefaya 

ne kadar önem verdiğini vurgulayarak, “Kayseri Erci-

yes Üniversitesi’nin şahsıma tevdi ettiği fahri doktora 

unvanı ve akademik yıl açılış törenindeydik. Bana layık 

gördüğünüz bu unvanı, Kayseri iş dünyası başta olmak 

üzere tüm Türk iş dünyası adına aldım. Allah sizlerden 

ve emeklerinizden razı olsun” dedi.

Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve 

Yozgat’tan girişimciler ve OSB başkanlarıyla bir arada 

olduklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İçinde 

bulunduğumuz bu bölge, imkansızlıklar içinde imkansızı 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“İllerimizdeki 

dönüşüme 

öncülük 

eden Oda ve 

Borsalarımıza 

teşekkür 

ediyorum” dedi.

KAYSERİ
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Erciyes 
Üniversitesi’nden 
Hisarcıklıoğlu'na 
fahri doktora

başaran insanların olduğu bir bölgedir. 

Geçmişte bu illerimizin durumunu hepiniz 

çok iyi bilirsiniz. Bugün geldiğimiz nokta-

da bu iller; Türkiye’nin önemli tarih-kültür, 

tarım-hayvancılık, sanayi, turizm ve eğitim 

kentleri haline geldiler. İllerimizdeki bu dö-

nüşüme öncülük eden Oda ve Borsaları-

mıza teşekkür ediyorum. Şimdi illerimizi 

gelecek hedeflerine taşımak için çalışmak 

zorundayız, üyelerimize yol göstermek, 

önünü açmak zorundayız. Bunun için son 

dönemde sizlerin talepleriyle birçok dü-

zenlemenin hayata geçmesini sağladık. 

Şimdi de istişare toplantımızda bunları ele 

alacağız” şeklinde konuştu.

“Ülkesini en çok 

seven en çok üretendir”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Gülsoy da ‘ülkesini en çok 

seven en çok üretendir’ sözünü hatırlatarak, 

tasarrufu esas alarak daha çok çalışmak ge-

K ayseri Erciyes Üniversitesi, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri 

doktora unvanı verdi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Çalış, Üniversite senatosunun, 

Türkiye ekonomisi, bölgesel kalkınma 

ve girişimcilik konularında çalışmaları 

ve başarılı yöneticiliği ile Türkiye eko-

nomisine kazandırdıklarından dolayı, 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ala-

nında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu 

doktoraya layık gördüklerini söyledi.

Törende konuşan TOBB Başkanı Hi-

sarcıklıoğlu, her sene yüzlerce toplantı-

ya katıldığını, ama en mutlu olduğum 

ortamın üniversitede öğrencilerin ara-

sında olmak olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi’nin ayrı bir ba-

şarı öyküsü yazdığını ifade eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugün Türki-

ye’deki 11 araştırma üniversitesi ara-

sındasınız. 39 araştırma merkeziyle; na-

noteknolojiden, biyokimyaya, modern 

çağın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda, 

araştırmalar yapıyorsunuz. Güzel bir de 

fikir üretmişiniz; ‘kampüste üniversite 

değil sahada üniversite.’ Böylece, Kay-

serili sanayicinin ve ticaret erbabının da 

yanındasınız” dedi.

rektiğini söyledi. Gülsoy, faizlerdeki düşüş-

lere özel bankaların direncinin kırılması ge-

rektiğini, asgari ücret üzerinden uygulanan 

teşviklerin de devam etmesini talep etti. 

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Recep Bağlamış ise üyelerinin sıkın-

tılarını çözmek için var güçleriyle çalıştıklarını 

ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. 

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kuru-

lu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Kay-

seri’nin üç organize sanayi bölgesi ve bir 

serbest bölgesi ile bölgeye ve Türkiye’ye 

katkı vermeye devam ettiğini söyledi. Bü-

yüksimitci, İç Anadolu’yu Marmara üretim 

havzası gibi bir üretim havzası haline getir-

mek istediklerini ifade etti.

Toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu'nun doğum günü kutlanarak, pasta 

kesildi. Toplantı sonrasında TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu ve katılımcılar, Kayseri Ticaret 

Borsası tarafından verilen akşam yemeğine 

katıldılar.

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

Sanayi Odası'nı ziyaret etti. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci 
ve Meclis üyeleri ile öğle yemeği yedi. 

Kayseri Sanayi Odası ziyaret edildi

Erciyes 
Üniversitesi 
Rektörü Çalış’la 
görüşüldü

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Erciyes Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Çalış’ı makamında 
ziyaret etti.
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Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Üyeleri ile 
bir araya gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İnşallah bundan sonra çok daha hızlı 
ilerleyeceğiz. Bütün il kurulu başkanlarımız bir söz verdi. Önümüzdeki dönemde, her ilde 
kadın girişimci sayımızı iki katına çıkaracağız” diye konuştu.

“Kadın girişimci sayısını 
iki katına çıkaracağız”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları ve 

TOBB Kadın Girişimciler Kurul Üyeleri, TOBB Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde biraraya 

geldi. TOBB İkiz Kuleler’deki toplantıya Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan da katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğu, burada yaptığı 

konuşmada, 81 ilden gelen kadın girişimcilerden kendi 

şehirlerindeki genç kızlara rol model olmalarını ve onları 

girişimciliğe teşvik etmelerini istedi. Zenginleşmek ve 

istihdam sorununu çözmek için girişimci sayısını artırmak 

gerektiğine vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

“Kadın ve erkek bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatla 

uçulmaz. Dünya kadın girişimcileri sıralamasında ilk 20 

ülke arasında biz de olmalıyız. Kendi başarı hikayenizi 

anlatın ve genç kızlarımıza umut olun. Onları girişimci 

olmaya yönlendirin” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanlarına proje 

geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin toplumun çimentosu oldu-

ğunu belirtti.  TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu artık ülkelerin 

girişimci ithal ettiğine dikkat çekerek, ABD Silikon Vadisi’n-

deki yabancı kökenli yatırımcıları örnek verdi.

Bakan Pekcan’ın kendi camiaları içerisinden çıkan 

önemli bir değer olduğunu ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, özellikle kadın girişimciliğinin gelişmesi ve 

yaygınlaşması konusundaki çabaları için Bakan Ruhsar 

Pekcan’a teşekkür etti.

“Tek amacımız bayrağı 

daha ileriye taşımak”

Kadın girişimci kurullarımızda yeni süreci tamamladık-

larını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu sene seçim 

sisteminde önemli bir değişiklik yaptık. Daha rekabetçi, 

demokratik bir sistem olsun istedik. Önceden üst kurula 

TOBB’un üye atama yetkisi vardı. Bu sene bu yetkiyi bölge 

temsilcilerine devrettik. İl seçiminin ardından, bölge ve 

üst kurul seçimlerimizi bitirdik. 

Ben her zaman söylerim. Bu kurum Türkiye’nin en 

demokratik kurumudur. TOBB tabandan gelen güçtür. 

Tabanın sesidir. Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı seçimde kim 

devraldıysa tek amacımız daha ileriye taşımak. 81 ildeki 

kadın girişimci kurul başkanlarımız ve icra komitemizin 

üyeleri var. Bayrağı onlar devraldı. Şimdi inşallah çok daha 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Dünya kadın 

girişimcileri 

sıralamasında ilk 

20 ülke arasında 

biz de olmalıyız” 

dedi.

ANKARA



55EKONOMİK FORUM

Hisarcıklıoğlu  
“Geleceğe Nefes” 
Kampanyası’na katıldı

ileriye taşıyacaklar” dedi. Tek dertlerinin gi-

rişimci sayısını artırarak, ülkenin ve milletin 

zenginliğini, refahını artırmak olduğuna 

değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 

konuştu: “Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 

ekonomisi arasına sokmak istiyoruz. Bura-

da da en büyük avantajımız, umudumuz 

kadınlar. Ben bunu yaşayarak gördüğüm 

için bütün samimiyetimle ifade ediyorum. 

Kadınlar iş hayatında da sosyal hayatta da 

imkan sağlandığı takdirde erkeklerden 

daha başarılı. Girişimcilik konusunda ihmal 

ettiğimiz bu alanı, 2007 yılında TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu’nu kurarak doldurmaya 

başladık. Allah’a şükür başarılı da olduk. Biz 

G eleceğe Nefes Kampanyası’na 

katılan Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOBB ETÜ 

Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu TOBB ETÜ Hatıra Ormanı’na 

fidan dikti. Hisarcıklıoğlu’na TOBB ETÜ 

Rektörü Prof. Dr. Güven Sak da eşlik etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha 

sonra, TOBB ETÜ Hatıra Ormanı’nda in-

celemelerde bulundu; öğrenciler, aka-

demik ve idari personel ile anı fotoğrafı 

çektirdi.

TOBB ETÜ öğrencileri de Tarım ve 

Orman Bakanlığı’nın düzenlediği ve 

Türkiye çapındaki 2023 noktada 11 

milyon fidanın dikildiği “Geleceğe Ne-

fes” kampanyasına katıldı. Bu kapsam-

da yaklaşık 108 bin metrekarelik alan 

üzerinde yeni kurulan TOBB ETÜ Hatıra 

Ormanı’nda beş bini aşkın sayıda fidan 

toprakla buluştu. 

‘Geleceğe Nefes’ Kampanyasında, 

TOBB ETÜ Hatıra Ormanı’nın değişik 

bölgelerinde yüzlerce öğrenci gün 

boyu fidan dikimini sürdürdüler. TOBB 

ETÜ Hatıra Ormanı’ndaki fidan dikimine 

başta Türk Traktör olmak üzere TOBB 

ETÜ’nün işbirliği yaptığı birçok ortak 

eğitim firması da davet edilerek katı-

lımları sağlandı. 

bu işe başladığımızda yüzde 6 olan kadın 

girişimci oranımız, yüzde 9’a çıktı. Artık bu 

yapı kurumsallaşmasını tamamladı. Türkiye 

ve dünyadaki Oda camiasında bir marka 

haline geldi. Bu yapıyı örnek alan farklı ülke-

lerde, Oda camiaları altında kadın girişimci 

kurulları kurulmaya başlandı.

Yani artık bu yapı sadece ülkemi-

zin değil, aynı zamanda bölgemizin de 

zenginleşmesine hizmet ediyor. İnşallah 

bundan sonra çok daha hızlı ilerleyece-

ğiz. Sabahki toplantıda bütün il kurulu 

başkanlarımız bir söz verdi. Önümüzdeki 

dönemde, her ilde kadın girişimci sayımızı 

iki katına çıkaracağız.”

"Kadın elinin değmediği ekonomi büyüyemez”

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

ri’de katıldığı İç Anadolu Bölgesi Oda/Borsa 
İstişare Toplantısı’nda kadın girişimcilerin 
Dünya Kadın Girişimciler Günü’nü kutladı. 

Kadın girişimciler ile birlikte pasta ke-

sen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Kadın 
elinin değmediği bir ekonomi büyüyemez. 
Başta TOBB Kadın Girişimci Kurulu üyele-
rimiz olmak üzere ülkemiz ekonomisine 
katkıda bulunan tüm kadın girişimciler ile 
gurur duyuyorum" dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilere verdikleri 
öneme vurgu yaptı ve “Kadınlarımızdan bir ricam var. Hayal kurun, azmedin, çalışın. 
Hayallerinizin takipçisi, kendi hikâyenizin kahramanı olun. İnanıyorum ki, hep birlikte 
çalışarak, yeni başarı hikâyeleri yazacağız” dedi.

 “Hayallerinizin takipçisi, kendi 
hikâyenizin kahramanı olun”

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu ve Turkcell işbirliği ile Geleceği 

Yazan Kadınlar Projesi’nin Final ve Ödül Töreni 

Programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 

Erdoğan’ın da katılımıyla Turkcell Plaza’da gerçekleştirilen 

Final ve Ödül Töreni organizasyonunda, proje kapsamın-

da başarılı olanlara ödülleri verildi. TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, ülkenin geleceği açı-

sından mutluluk ve gurur duydukları anları yaşadıklarını 

söyledi. Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi Turkcell ve 

Türkiye’nin en geniş kadın girişimci ağı olan TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu ortaklığından doğan sinerjiyle, büyük 

bir başarıya imza attıklarını anlatan TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu, “Binlerce kadınımızı iş hayatına kattık, girişimci 

yaptık. Şimdi onların arasından ilk üçe girenleri ödüllen-

direceğiz. Ama benim gözümde, bu işe cesaretle giren 

kadınlarımızın hepsi bu ödülü fazlasıyla hak ediyorlar. Zira 

sizler, sadece bu çetin hayat ve iş koşullarıyla mücadele 

etmekle kalmadınız. Pek çoğunuz bir de önünüze engel 

çıkaran erkekleri aşıp, buralara geldiniz. Hepinizle ayrı ayrı 

iftihar ediyorum ve sizleri alkışlıyorum” dedi.

“Dünyada ses getiren başarı 

hikâyesine imza attılar”

Proje ortağı  Turkcell’e de teşekkürlerini ileten TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Maddi ve manevi bir çok katkı 

sağladılar. Türkiye’nin insan kaynağına yatırım yaptılar. 

Kadın girişimcilerimizin ürettiği fikirleri hayata geçirdiler. 

Dünyada ses getiren, ödüller alan, müthiş bir başarı hikâ-

yesine imza attılar. İşte bu, çağdaş özel sektör vizyonudur. 

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça ve 

Genel Müdür Sayın Murat Alkan nezdinde, tüm Turkcell 

ailesini kutluyorum” diye konuştu.

TOBB Kadın Girişimci Kurullarının, hem kadın girişimci 

sayısını artırmak ve hem de mevcut kadın girişimcileri 

desteklemek için, canla başla çalıştığına değinen TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 

“81 ilde, bu amaçla seferber oldular. Kadınlarımızı bu 

projeye katılmaya teşvik ettiler. İstanbul Kadın Girişimciler 

Kurulu Başkanımız Hatice Hanım, en başında itibaren bu 

projeye inandı, emek verdi ve gerçekleşmesini sağladı. 

Başta kendisi olmak üzere tüm Kadın Girişimci Kurulla-

rımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu projeye dahil olan 

illerdeki, Oda ve Borsa başkanlarımın da büyük katkıları 

TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu 

“Binlerce 

kadınımızı iş 

hayatına kattık 

girişimci yaptık” 

diye konuştu.

İSTANBUL
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oldu. Kadınlarımıza destek verdiler, eği-

timlere ev sahipliği yaptılar. TOBB Ekonomi 

ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Gedik 

Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, 

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Konya TO 

Karatay Üniversitesi sınıflarını bize açarak 

destek sağladılar. Allah onlardan da razı 

olsun. Bugün çok kıymetli isimlerle birlikte, 

bu ödül törenini gerçekleştirmek, bize ayrı 

bir mutluluk veriyor.

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, 

başarılı biri girişimci ve saygın bir iş kadını. 

Sayın Bakanımızla birlikte 12 yıldır büyük 

bir mücadele verdik. Kadın Girişimciler Ku-

rulumuz’da bu proje dahil, pek çok projeyi, 

onunla hayata geçirdik. 10 sene önce ül-

kemizde kadın girişimci sayısı sadece 75 

bindi, şimdi 130 bin. Bu artışta başta kendisi 

olmak üzere, Kadın Girişimci Kurullarımızın 

çok büyük payı var. Camiamız mensubu 

Sayın Bakanımızla ayrıca gurur duyuyoruz. 

Çalışma Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt 

Selçuk, hem başarılı akademik geçmişe, 

hem de özel sektör tecrübesine sahip. Pek 

çok ulusal ve küresel teşkilatta üst düzey 

görevleri başarıyla üstlenmiş, genç kızları-

mızın örnek alması gereken birisi. Çalışma 

Bakanlığı gibi, en zor görevlerden birini 

üstlenerek, istihdama yönelik tarihi destek-

lerin hayata geçmesini sağladı. Gençlere 

ve kadınlara yönelik, pek çok yeni teşvik 

başlattı. Sayın Bakanımıza tüm bu emekleri 

ve başarılı icraatları için teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.

Bugün sağolsunlar, çok kıymetli hanı-

mefendi, teşrifleriyle toplantımızı onurlan-

dırdı. Kendilerinin, kadınlar konusundaki 

hassasiyetlerini çok iyi biliyor, çalışmalarını 

yakından takip ediyoruz. Sayın Emine Erdo-

ğan Hanımefendi, kadınların olmadığı bir 

siyaset, ekonomi, bürokrasi eksik kalır diye-

rek, bize ilham veriyor. Bizlere yol gösteren, 

bu güzel vizyonları için, kendilerine şükran-

larımızı sunuyorum. Sayın Hanımefendinin 

destekleriyle, bundan sonra da, çok daha 

büyük başarılar yakalayacağız.” 

“Teknolojiyi tasarlamak bir 

imtiyaz alanı olmaktan çıktı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın eşi Emine Erdoğan da konuşmasın-

da, teknolojiyi tasarlamanın sadece belli bir 

şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan 

çıktığını belirterek, "Fikri olan, kendine gü-

venen her kadın, dünyanın geleceğine kat-

kıda bulunabileceğini görüyor. Umuyorum, 

ülkemizin tüm kurumları, kadın zekâsını 

işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü 

büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. 

Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun 

daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor" dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Kadın-

larımızın biz artık sadece girişimci olmasını 

istemiyoruz, yüksek teknolojili ürün üretimin-

de sadece faydalanıcı değil, üretici olmalarını 

bekliyoruz" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk da kadın istihdamını ve 

iş gücüne katılım oranlarını artırmak ne kadar 

önemliyse mevcut potansiyeli daha nitelikli 

hale getirmenin de en az onun kadar önem-

li olduğunu belirtti. Turkcell Genel Müdürü 

Murat Erkan, "Türkiye ekonomik olarak yukarı 

çıkmak için teknolojiyi kullanmak zorunda. 

Toplam potansiyelin yüzde 50’si kadınlardan 

oluşuyor. Biz de Geleceği Yazan Kadınları Tür-

kiye’nin potansiyelinin yüzde 50’sini ayağa 

kaldırmak için tasarladık" dedi.

2019 yılının birincileri, Look adlı projeleri ile 

Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu oldu. İkinci-

liği Gamze Hatice Bilen, Derya Uzmay Okutan 

ve Hazal Çelik'ten oluşan ekibin Engelsiz Ulaşın 

projesi alırken, üçüncülük ödülü de DIGI-TAR 

projesi ile Büşra Göral'ın oldu. Ayşe Sena Kayalı 

ise Deniz Temizleme Aracı projesi ile Jüri Özel 

Ödülü'ne layık görüldü. Kazananlara, ödülleri 

Emine Erdoğan tarafından verildi.
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Türkiye-AB Karma 
İstişare Komitesi MHP’de

Milli Savunma Bakanı 
Akar'a “destek” ziyareti

T ürkiye - Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare 

Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı Üyeleri ile 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yö-

netim Kurulu Üyeleri; Milli Savunma Bakanı 

Hulusi Akar’ı ziyaret etti. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 

Güler’in de bulunduğu ziyarette; Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Es-

naf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), 

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-

İŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Kon-

federasyonu (KAMU-SEN), Memur Sendika-

ları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye 

İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

(TÜRK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 

başkan ve temsilcilerinin yanı sıra TOBB Yö-

netim Kurulu Üyeleri yer aldı. TOBB Başkanı 

T ürkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilci-

leri; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçda-

roğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB), TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-

İş, TZOB ve Türkiye Emekliler Derneği yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun 

kabulü, parti genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Kabulün ardından genel merkezden ayrılan heyet adına açıkla-

mada bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB 

Karma İstişare Komitesi olarak daha önce Barış Pınarı Harekâtı 

çerçevesinde görüşlerini aktardıklarını söyledi. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, "Ana muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın 

Kılıçdaroğlu'na özellikle Barış Pınarı Harekâtı çerçevesindeki 

görüşlerimizi aktarma fırsatı oldu" dedi.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu ziyarette Akar ve 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile 

bir araya gelmekten duydukları mutluluğu 

dile getirdi. "Suriye'nin kuzeyinde yuva-

lanan teröristleri hedef alan Barış Pınarı 

Harekatı'nın arkasında olduk ve destekledik" 

diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, harekâta 

verdikleri destekle ilgili Türkiye-Avrupa Birliği 

Karma İstişare Komite Kanadı olarak yaptıkları 

açıklamayı hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye-AB Karma İstişare 

Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul etti. Kabulün 

ardından genel merkezden ayrılan heyet adına açıklama yapan 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bahçeli'ye şifalar dilemek 

üzere ziyarette bulunduklarını belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Türk özel sektörü çalışanlarının, 

ziraatçısının, esnafının görüşlerini aktarma fırsatımız oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu ile görüşüldü
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