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Singapur Sözleşmesi'nin arabuluculuk üzerine yansımalarının ele alındığı sempozyumda 
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Arabuluculuk müessesesinin önündeki en temel 
engel, anlaşma olması durumunda bu anlaşmanın sınır ötesi icra edilebilmesi sorunuydu. 
Singapur Sözleşmesi’yle bu sorun büyük ölçüde gideriliyor” diye konuştu.

Arabuluculukta sınır ötesi
sorunu ortadan kalkıyor

S ingapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine 
Yansımaları Sempozyumu, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu’nun katılımıyla İstanbul CVK Park 
Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi. 

Sempozyumda, söz konusu sözleşmenin arabulucu-
luğun gelişimine ve gelecek vizyonuna ilişkin sağlayacağı 
katkılar ile dünyadaki arabuluculuk uygulama örnekleri 
masaya yatırıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuş-
mada, Singapur Sözleşmesi’ni 51 ülkenin imzaladığına 
değinirken, “Bu sayı daha da artacak. Böylece, küresel 
arenada faaliyette bulunan Türk şirketlerinin, uluslararası 
ticari uyuşmazlıklarına çare getirilecek. Firmalarımızın, 
uluslararası pazarlardaki uyuşmazlık risklerinin azalmasıy-
la, ticaret hacmimizin artması da sağlanacak.

Farklı ülke pazarlarına, daha rahat giriş yapılacak. 
Aynı şekilde ülkemiz de daha fazla yatırımcı sermaye 
çekecek. Öte yandan, en büyük ticaret ortağımız olan 

Avrupa Birliği, Singapur Sözleşmesi’ni kabul ettiğinde, 
AB ülkeleri nezdindeki ticari potansiyelimiz de bundan 
olumlu etkilenecek” ifadesini kullandı.

 
“Arabuluculuk sistemi 
daha hızlı ve hesaplı”

 Yeni bir sistem olduğundan dolayı, yaygın kullanıl-
masının zaman alacağını bildiren TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, ancak arabuluculuk sisteminin standart dava 
prosedürlerine ve hatta tahkime göre daha hesaplı ve 
hızlı olması sayesinde, önemli bir büyüme potansiyeline 
sahip olduğuna dikkat çekti. TOBB Başkanı, “Dolayısıyla 
arabuluculuğun uluslararası platformlarda da zamanla 
öne çıkması beklenebilir. Bu konuda sizlerin görüşleri de 
iş dünyamız için büyük önemde ve bunları da yakında 
takip edeceğiz” diye konuştu.

İş dünyası olarak, her zaman şikâyet ettikleri konuların 
başında, aşırı dosya yükü sebebiyle, yargı sisteminin yavaş 
işlemesi bulunduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu şunları söyledi: “Adalet Bakanımız Sayın Gül, burada 
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önemli yapısal reformlara imza attı. Alter-
natif çözüm yollarının devreye girmesini 
sağladı. Ben eskiden Polonya’ya gıptayla 
bakardım. Yılda 10 milyar dolar yatırımcı 
sermaye çekerdi. Bize gelense ancak 1 
milyar dolarda kalırdı. Sonra bizde de önce 
tahkim devreye girdi. Bunun da etkisiyle 
Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde cazibesi 
arttı. Gelen doğrudan yabancı sermaye 
yatırımı arttı. Esasında, biz millet olarak, bu 
konuya yabancı değiliz. Asırlar önce bizim 
ecdadımız, bunu uygulamaya başlamıştı. 
Oda ve Borsa camiamızın temelini oluştu-
ran Ahilikte, ticari ihtilafları Ahiler çözerdi. 
Sonra biz bunu unuttuk, Avrupa bizden 
alıp geliştirdi. Ben bu konuyu, neredeyse 
15 sene önce ilk dile getirdiğimde müthiş 
bir dirençle karşılaşmıştım. Hemen herkes 
karşı çıkmıştı. Ama yılmadan anlatmaya, 
savunmaya devam ettik. Ve nihayet bu ha-
yalimiz gerçeğe dönüştü. Bunu başaran da 
Sayın Abdülhamit Gül Bakanımız oldu. Sağ 
olsun, bu işe sahip çıktı. Önce iş-işveren 
uyuşmazlıklarında, sonra ticari davalarda, 
arabuluculuk zorunlu hale getirildi.

Arabuluculuk sisteminin kullanımı her 
geçen gün arttı. Altı yılda buraya gelen 
dosya sayısı 1 milyona ulaştı. İş dünyamız 
için önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin 
konulardaki başvuru sayısıysa 800 bini 
geçti. Ve bunların yüzde 65-70’i, anlaşmay-
la sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, 
günler ve haftalar içinde bitti. Yani adalete 
erişim hızlandı. Bu aynı zamanda, bir ka-
zan-kazan yöntemi. Zira insanlar, zaman 
kaybından ve maddi anlamda kendilerini 
yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimizse 
önemli bir iş yükünden kurtuldu.”

 
“Arabuluculuk sayesinde 
adalet duygusu güçlendi”

Arabuluculuk sayesinde mağduriyet-
lerin azaldığını, adalet duygusunun güç-
lendiğini belirten TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, arabuluculuğun, toplumsal barışa 
da katkı sağladığını anlattı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bakın tek bir çarpıcı örnek 
vereyim. Şu ana kadar arabuluculukla 730 
bine yakın dosya mahkemeye gitmeden 
çözülmüş. Adli yargıda, bir hakim başına 
düşen dosya sayısı yılda ortalama 800 
civarında. Demek ki altı yılda 900 hakimi-
mizi bu yükten kurtarmışız, 900 mahke-
me daha az yapılmasını sağlamışız. İşte, 
uygulamadaki tüm bu güzel sonuçlar, 

yapılan reformun doğru ve yerinde bir adım 
olduğunu gösteriyor” dedi.

“İş dünyası ile yargı camiasını 
bir araya getireceğiz”

Oda ve Borsa camiası olarak arabulucu-
luk sistemi için her türlü desteği verdiklerini 
bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dün-
yasında yaygınlaşması için büyük gayret sarf 
ettiklerine değindi. Odalarda Arabuluculuk 
ve Tahkim Merkezleri açtıklarından ve TOBB 
ETÜ bünyesinde de Uyuşmazlık Çözüm Mer-
kezi kurduklarından bahseden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Zira bu konu, hem camiamız 
hem de ülkemiz için önemli. 

Öte yandan, bizim uzun süredir dile 
getirdiğimiz bir diğer konuda, geçtiğimiz 
günlerde olumlu sonuçlandı. İstanbul Tah-
kim Merkezimiz, ticari uyuşmazlıklarda, ara-
buluculuk ve tahkimin birlikte kullanılacağı 
yeni bir çözüm modeli hazırladı. Bu sayede, 
en geç beş ayda ticari uyuşmazlıklar mah-
kemeye gitmeden sonuçlanacak. Böylece 
iş dünyamız, hem daha hızlı, hem de daha 
ucuza, anlaşmazlıklarını çözmüş olacak. ISTAC 
Başkanımız Ziya Hocamızı ve aynı zamanda 
ISTAC Yönetim Kurulu üyesi Hakan Öztatar’ı 

geliştirdikleri bu inovatif adımdan dolayı 
ayrıca kutluyorum” dedi. 

Mülkün temelinde adaletin bulundu-
ğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu şöyle konuştu: “Çok beğendiğim 
bir söz var. Adalet, kutup yıldızı gibidir. 
Yerinde durur. Geri kalan her şey onun 
etrafında döner. İşte bu yüzden, adalet 
terazisinin dengesini korumalıyız. Etkin, 
hızlı ve sağlıklı çalışması için gereken her 
adımı atmalıyız. Yine bu kapsamda, Sayın 
Bakanımızla önemli bir ilki daha yakında 
başlatıyoruz. İş dünyamız ile yargı camia-
mız arasında, diyalog ve istişarenin artırıl-
masını istiyoruz. Böylece birbirimizi daha 
iyi anlayacağız. Aramızda empati kuraca-
ğız. Sağolsun, Sayın Bakanımız burada da 
vizyoner yapısını gösterdi. 

İllerde toplantılar düzenlememizi iste-
di. Böylece iş dünyası ile yargı camiasını bir 
araya getireceğiz. Orada da sizlerin fikirle-
rini, dinlemek ve bunlardan en iyi şekilde 
istifade etmek istiyoruz. İş dünyası olarak 
şuna inanıyoruz. Hukuk sistemimizi daha 
sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme konu-
sunda ne kadar başarılı olursak, ülkemiz ve 
ekonomimiz o kadar güçlü hale gelir.”
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Kocaeli Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri Töreni’nde konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu. Kocaeli’nin istihdam ve mesleki eğitimle  
liman ve OSB’leriyle, yaptıkları Ar-Ge’yle, yüksek teknolojili üretimle, patent sayısıyla 
Türkiye’nin en başarılı illeri arasında olduğunu söyledi.

“Kocaeli, Türkiye’nin en 
başarılı illeri arasında”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen Çizgi Üstünde 12. Yıl 

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, şirketlerin üretim yaptıkları yerlerde 
vergilerini vermesi gerektiğini, bunun belediyeler için 
önemli olduğunu, bunun turizm şehirleri içinde aynı 
olduğunu kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Bakanlarla birlikte Ya-
tırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
toplantısına katılmasından dolayı geç kaldığını ifade 
ederek, “Aranızda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. 
Bu ödül törenlerinin sadece ikisine katılamadım. Burada 
sizlerden moral alıyorum. Aldığım morali Anadolu’ya 
dağıtıyorum. Burada bir başarı hikâyesi var. Sizlerin 
başarılarını, gittiğim yerlerde anlatıyorum. Sizleri örnek 
almalarını istiyorum. Bedavadan reklamınız yapıyorum, 
haberiniz olsun” dedi.

“Kocaeli, dünyada 130 
ülkeyi geride bırakıyor”

Birlikte hareket etmenin başarıyı getirdiğini vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu da Kocaeli’nde fazlasıyla 
var. Sanayide zaten Türkiye’nin göz bebeğisiniz. Araç üre-
timinin, kimya sanayi, metal sanayinin, ülkemizdeki lideri-
siniz. Kocaeli, aynı zamanda dış ticarette ülkelerle yarışıyor. 
Dış ticaret hacmiyle dünyada 130 ülkeyi geride bırakıyor. 
Ödediğiniz vergiyle Türkiye ikincisi, vergi tahsilat oranında 
Türkiye birincisisiniz” şeklinde konuştu. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu Kocaeli’nin tüm bunların yanında, sağladıkları 
istihdamla ve mesleki eğitimle, limanları ve OSB’leriyle, 
yaptıkları Ar-Ge’yle, yüksek teknolojili üretimle, patent sayı-
sıyla, Türkiye’nin en başarılı illeri arasında olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işleri kolaylaştırmak için 
çalıştıklarını, projeler hayata geçirdiklerini anlatarak, “Hü-
kümetimizle birlikte çalışarak, ülkemizdeki iş ve yatırım 
ortamını iyileştiren reformlara imza attık. Dünya Banka-
sı’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (doing business) 
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geçen yıl dünyada 43’üncü sırayken, bu yıl 
33’üncü sıraya yükselmeyi başardık. Tarihi-
mizde ilk kez bu kadar üst sıralara çıkmış 
olduk. Bu işin özel sektör koordinasyonu-
nu da TOBB olarak biz yaptık. Sizlerden, 
üyelerimizden gelen sıkıntılara, çözüm 
önerileri geliştirip YOİKK gündemine sok-
tuk. Şimdi hedef ilk 20 ülkeden biri olmak, 
bunun için çalışıyoruz” dedi.

“Her ilde bir meslek lisesine
Odalarımız sahip çıkacak”

Milli Eğitim Bakanı ile mesleki eğitimde 
hep hayalini kurdukları bir işe başladıklarını 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Her 
ilde bir meslek lisesine Odalarımız sahip çı-
kacak, burada söz sahibi olacak. Kocaeli’nde-
ki okulumuz da İzmit Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’dir. Kocaeli, zaten tüm Türkiye’de 
mesleki eğitimde örnek bir şehirdi. Bu yeni 
işbirliğimiz sayesinde mesleki eğitimi tüm 
Türkiye’de Kocaeli seviyesine çıkaracağız. 

Öte yandan tehlikeli mesleklerde çalı-
şan kardeşlerimiz için Meslek Yeterlilik ve 
Belgelendirme alanında, sizlere en hızlı hiz-
meti sunmak üzere TOBB MEYBEM’i kurduk. 
Kocaeli Sanayi Odamızın öncülüğünde en 
çok belgelendirmeyi Kocaeli yaptı” şeklin-
de konuştu. Arabuluculuk sisteminden de 
bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ara-
buluculuk sayesinde işçi ve işveren uyuş-
mazlık davalarının yüzde 65’inin anlaşmayla 
sonuçlandığını söyledi.

Ticari uyuşmazlık ve alacak davalarında 
da arabuluculuk ve tahkimin birlikte kulla-
nıldığını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, en geç beş ayda ticari uyuşmazlıkların 
sonuçlanacağını, yapılması gereken tek 
şeyin sözleşmelere ‘anlaşmazlık durumun-
da TOBB Tahkim Kurulu yetkilidir’ yazmak 
olduğunu vurguladı. İşsizliğin çözümünün 
girişimci sayısını artırmaktan geçtiğini be-
lirten TOBB Başkanı  Hisarcıklıoğlu, kadın 
girişimciliği desteklemek için çalışmalar 
yaptıklarını anlattı. 

“Kadın girişimciler genç 
kızlara rol model oluyor”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kadın giri-
şimcilerin genç kızlara rol model olduğunu 
söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, el ele 
verince, kamu-özel sektör birlikte çalışınca, 
istişare ve ortak akıl hakim olunca başara-
mayacakları şey olmadığını ifade ederek, 
birbirlerini ötekileştirmemelerini istedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz 
Batur da küresel ticarette sıkıntılı dönem-
den geçildiğini, ülkelerin korumacılık duy-
gusuyla hareket etmeye başladığına işaret 
etti. ABD'nin ticaret ve ekonomik konularda 
yaptığı düzenlemeler ve antlaşmalara de-
ğinen Batur, "Bunun etkileri Dünya Ticaret 
Örgütü'nde doğrudan doğruya ticaretin 
yönünde sapmalar olarak, dikkate almamız 
gereken yeni eylem planları olarak karşımı-
za çıkıyor. Dünya Ticaret Örgütü, 2019 yılı 
ticaret büyüme rakamını yılın başında 3 
açıklamıştı, şu anda 1.2'ye çekti. Bu çok ciddi 
bir değişimdir" diye konuştu. 

Batur, 69 ülkenin ihracat rakamını 1,5-2 
ay içinde tamamen açıklamış olacağını akta-
rarak, "Bu 69 en büyükler, kurumsal ekono-
miye sahip olanlar. Bu 69 ülkenin sıralama-

sına bakılınca 50 ülke eksi büyüme açıklıyor. 
Yani ticareti geriye doğru gitmiş, eksi yüzde 
2.6 küçülmüş. Biz büyüyenler grubundayız. 
19'luk artı değer gösteren gruptayız. O 19'un 
içinde de artış oranımız yüzde 7, reel değer 
olarak yani mutlak artış değeri olarak ise be-
şinci sıradayız. Bu çok önemli, bunu yapanlar 
da bugün buradaki sanayici, ihracatçı ve 
üreticilerdir" ifadesini kullandı. Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy da Kocaeli'nin Türkiye'de 
sanayinin kalbinin attığı kent olduğunu be-
lirterek, kentin Türkiye ekonomisine en fazla 
katkı veren illerin başında geldiğini anlattı. 

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da kentin Türkiye 
sanayisindeki yeri ve önemini anlatarak, 
organizasyonun düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür etti.

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

lıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde yapılan Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra; Aile Çalışma 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ca-
hit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaş-
kanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, 

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardım-
cısı Abdullah Tancan, Hazine ve Maliye 
Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, İçişleri 
Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, TİM 
Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail 
Olpak, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman 
Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği 
(YASED) Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay burada yaptığı konuşmada, 
"Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce 
hayata geçirilen konkordato reformu-
nun uygulamasının olumlu sonuçlarını 
önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu-
rada ciddi iyileşme olacağını düşünü-
yoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, YOİKK Toplantısı'na katıldı
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Gaziantep Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin açılışına katılan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk isteminin önemini vurgularken, “Biz Oda ve Borsa 
camiası olarak her türlü desteği veriyoruz. İş dünyasında yaygınlaşması için büyük gayret 
sarf ediyoruz. Odalarımızda Arabuluculuk ve Tahkim Merkezleri açıyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Tahkim ve 
Arabuluculuk Merkezi açıldı

G aziantep Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezi’nin açılışı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım’ın katılımı 
ile gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada Gaziantep’in Güneydoğu Anadolu’nun yıldızı 
olduğuna işaret ederek, “Gaziantep’in Türkiye ekonomi-
sine katkıları takdire şayandır. Türk iş dünyasının başkanı 
olarak da Gaziantep’in başarısıyla, Gaziantep’in yıldızı 
olan girişimcilerimizle gurur duyuyorum. Bu yıldız giri-
şimcilerimize en iyi şekilde hizmet eden Gaziantep’teki 
tüm Oda ve Borsalarımızla iftihar ediyorum. Şu an için-
de olduğumuz Gaziantep Ticaret Odamızı da başarılı 
çalışmaları, örnek projeleri ve aldığı ödüllerden dolayı 
yürekten kutluyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geçtiğimiz günlerde 
EFQM ödülü yani “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Bel-
gesi” alan üçüncü Odamız, ancak daha da önemlisi bu 
ödülü alan ilk Ticaret Odamız oldu. GETHAM, GTO Suriye 
Masası, GTO Akademi ve Mesleki Yeterlilik Merkezi gibi 

örnek projeleriyle üyesinin 120 yıldır hizmetinde olan 
Gaziantep Ticaret Odamızı tebrik ediyorum. Tuncay 
Kardeşimle, TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu’nda ve 
Ticaret Odaları Konseyi’nde birlikte çalışıyoruz, tecrübe-
lerinden yararlanıyoruz. 

Başkanımız Tuncay kardeşime, Meclis Başkanımız 
Hilmi kardeşime, Meclis üyelerimize, Genel Sekreterimi-
ze ve tüm çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Arabuluculuk sistemini 
kullananların sayısı artıyor

Arabuluculuk sistemi kullanımının her geçen gün 
arttığına dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, altı 
yılda buraya gelen dosya sayısının 1 milyona ulaştığını 
söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyamız için 
önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin konulardaki baş-
vuru sayısının 800 bini geçtiğini açıklarken, bunların 
yüzde 70’inin de anlaşmayla sonuçlandığını anlattı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bu aynı 
zamanda, bir kazan-kazan yöntemi. Zira insanlar, zaman 
kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun sü-
reçten, yargı sistemimizse önemli bir iş yükünden kurtuldu." 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Gaziantep 
Ticaret Odamızı 

başarılı 
çalışmaları 

örnek projeleri 
ve aldığı 

ödüllerden 
dolayı yürekten 

kutluyorum” 
dedi.
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GETHAM ziyaret edildi

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

antep programı kapsamında Ayakkabı ve 
Ayakkabı Yan Sanayii Fuarı’nın (GAPSHO-
ES) açılışına katıldı ve fuarı gezerek ürünler 
hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fuarın 
açılışında yaptığı konuşmada; sanayinin, 
üretimin ve alın terinin helal kazanca dö-
nüştüğü Gaziantep’te bulunmaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazi-
antep’i, Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak 
istediklerini söyleyen TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Zira sizler, bunu fazlasıyla hak 
ediyorsunuz. İçeride ve dışarıda yaşadığı-
mız pek çok sıkıntıya rağmen, bu sene 7.5 
milyar dolarla, ihracatta rekor kırıyorsunuz. 
Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı 
şehri olarak, altı kıtada 190 ülkeye malınızı 
gönderiyorsunuz. İşte Gaziantep’in farkı 
bu. Antepli mazeret değil iş üretiyor” dedi.

 
“Yerli ayakkabıyı 
tercih edin” çağrısı

 Ayakkabı sektörünün önemine deği-
nen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunun 
nedenini şöyle açıkladı: “Bizim Türkiye 
olarak, yaptığımız 1 kilo ihracatın ortala-
ma değeri yaklaşık 1.5 dolar. İhraç ettiği-
miz ayakkabı ve terliklerin ortalama kilo 
değeriyse 9 dolar. Yani sektörümüz, ülke 
ortalamasının altı katı daha fazla katma 
değer üretip, ülkemize kazandırmış. Bu 
çok güzel. Ama yeterli mi? Değil. Zira ithal 
ettiklerimizin ortalama kilo fiyatı 24 dolar. 

“Antepli mazeret 
değil iş üretiyor”

Artık mesela, İtalya ile Türkiye'nin ürettiği 
ayakkabılar arasında pek bir kalite farkı 
kalmadı, hatta biz öne geçtik. Peki o za-
man bu farkın nedeni ne? Marka, tasarım 
ve tanıtım. Bundan sonra geliştirmemiz 
gereken alanlar bunlar. Öte yandan, va-
tandaşlar olarak bize de görev düşüyor. 
Alışveriş yaparken yerli ayakkabıları tercih 
etmeliyiz. Özellikle de gençlerimiz bunu 
yapmalı. İşte Gaziantep burada, tüm bun-
lara odaklanmış durumda. Türkiye’de ayak-
kabı sektörünün kalbinin attığı üretim 
merkezlerinin başında Gaziantep geliyor.”

 
"Üretimin yüzde 70'ini 
makinalar yapıyor"

 Yıllık 300 milyon çift terlik ve ayakkabı 
üretim kapasitesiyle en çok üretim ve ihra-
cat yapan ikinci şehrin Gaziantep olduğu-
nu kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
üretimin yüzde 70’i makinelerden, yüzde 
30’u da kendi el emeğiyle üretim yapan 
ustaların hünerli ellerinden çıktığını vurgu-

ladı. Gaziantep’in aynı zamanda, ecdadın 
emaneti bu değerleri koruyan, kendini ge-
liştiren ve farklılaştıran bir şehir olduğunun 
altını çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
şöyle konuştu: “Bu sayede bütün Türkiye’ye 
ilham kaynağı olmuş, Gaziantepli olmakla 
gurur duymuş bir şehir. Yine burada 300’e 
yakın firma ve bin civarında marka oldu-
ğunu da öğrendim. Ayakkabı sektörünün 
liderleri hep buraya gelmiş. Bu muazzam 
bir ilgi, doğru bir iş yapıldığına işaret. Yerel 
kalkınmanın, şehirlerimizi zenginleştirme-
nin yolu da tanıtım ve markalaşma. Burada 
vurgulamam gereken bir güzel olay daha 
gördüm. Gaziantep’te, bu vizyona sahip, 
kıymetli kamu idarecileri var. Hem valimiz, 
hem belediye başkanımız, bu fuara ve 
üreticilerimize sahip çıkıyor. Sanayi Oda-
mız, Esnaf Odamız, bir araya gelip el ele 
veriyor. Hep birlikte, Antep’in gelişmesi ve 
zenginleşmesi için, ellerini taşın altına ko-
yup, çalışıyorlar. Birlik ve beraberlik olunca, 
Allah da rahmeti veriyor.”

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

lu, Gaziantep Bölgesel ve Endüstriyel 
Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi’ni 
(GETHAM) ziyaret etti. Burada yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi alan ve incele-
melerde bulunan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu’na Oda ve Borsa başkanları ile çok 
sayıda Meclis üyesi de eşlik etti.
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Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada 
yaptığı konuşmada Gaziantep’teki başarının ardında birlik ve beraberlik tablosu olduğunu 
belirterek, kentin gösterdiği kenetlenmenin marka şehir olmasını sağladığını ifade etti.

Gaziantep’in ekonomisine
güç veren sanayicilere ödül

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’in Yıldızları Ödül 
Töreni’ne katılarak, kentin ekonomisine güç veren 

sanayicileri ödüllendirdi.
Gaziantep Sanayi Odası’nın katkılarıyla Şehit Kamil 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Gaziantep Valisi 
Davut Gül ile Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi de katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuş-
mada Gaziantep’teki başarının ardında birlik ve beraberlik 
tablosu olduğunu belirterek, kentin gösterdiği kenetlen-
menin marka şehir olmasını sağladığını bildirdi.

“Bölgenin yıldızı Gaziantep”
 Gaziantep’in Türkiye’nin son 35 yıldaki dönüşümünün 

simgesi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Ben hatırlıyorum 35 yıl önce Gaziantep’te bir şey yoktu. 
İnsanlar alışverişe Adana’ya giderlerdi. Şimdi sadece Tür-
kiye’nin değil, bütün bölgenin yıldızı. Açık söylüyorum 

Gaziantep tüm coğrafyanın  rol modeli ve itici gücü oldu. 
Bırakın Türkiye’yi, yabancı ülkelerdeki şehirler Gaziantep’i 
örnek alıyor. Bakın son 10 yılda Türkiye’nin ihracatı yüzde 
65 arttı. Aynı dönemde Gaziantep’in ihracatı yüzde 160 
arttı. Yıllık 7.5 milyar dolar ihracat yapıyor Gaziantep. Sade-
ce sanayide değil tarımda marka oldu. Tarım ihracatında 
beşinci sıraya geldi.

Turizmde müthiş atağa kalktı Gaziantep. Hem tarih, 
kültür turizminde, hem gastronomi turizminde bir dünya 
markası haline geldi. UNESCO’nun listelerine girdi. Diğer 
taraftan teknolojide atılım yaptı. Gaziantep teknopark en 
hızlı büyüyen ikinci teknopark seçildi. 

2020 Teknofest de Gaziantep’te yapılacak. Şimdi e-ti-
carette atılım yapıyor. Elektronik ticaretin de merkezi ha-
line geliyor. Yani bu şehrin altı, üstü, insanı, ekonomisi her 
şeyi marka. Bütün bunları 35 yılda yaptı Gaziantep” dedi.

 
Oda ve Borsalara övgü

 Gaziantep’teki bütün Oda ve Borsa Başkanlarının 
müthiş bir vizyonla çalıştıklarını ifade eden TOBB Başkanı 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Gaziantep 
Sanayi Odası’nın 

‘sanayide 
dönüşüm 

başladı’ 
kampanyasına 

destek verdiğini 
belirterek 

konuya ilişkin 
tweet attı.

GAZİANTEP
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Gaziantep Ticaret Borsası’nda 
değerlendirmelerde bulunuldu

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası, Tica-
ret Odası, Ticaret Borsası; Nizip Ticaret Odası 
ve Ticaret Borsası’nin akredite olduğunu, 5 
yıldızlı olduklarını vurguladı. TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu Islahiye Ticaret Odası’nın 
da yakında akredite olacağına inandığını 
söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Oda ve 
Borsaların çalışmalarını şöyle özetledi: “Gazi-
antep Sanayi Odası; Mesleki Eğitim Merkezi 
kurdu ve Dünya Odalar Kongresi’nde dere-
ceye girdi. Kadın Girişimci Destek Merkezi 
kurdu. KOBİ Dönüşüm Merkezi’nin kuruyor. 
Altı OSB’ye ilave, iki OSB’nin daha kurulu-
şu için çalışıyor. Gaziantep Ticaret Odası; 
AB-Türkiye Ticaret Entegrasyonu Projesi ve 
e-ihracat seferberliği Projesini yürütüyor. 
Gastronomi Akademisi’ni kurdu. Dünya 
Odalar Kongresi’nde proje yarışmasında bi-
rinci oldu. Gaziantep Ticaret Borsası; Antep 
Fıstığı Lisanslı Depo’yu kuruyor. Et Borsası’nı 
kuruyor. Antep’in ürünlerine sahip çıkıyor, 
markalaştırıyor. 12 ürünün coğrafi işaretini 
aldı. Türkiye’de en çok coğrafi işaret alan 
Ticaret Borsası.”

“Reformlara imza atıldı”
TOBB ile Oda ve Borsa camiası olarak iş 

dünyasına destek vermek ve işleri kolaylaş-
tırmak için çalıştıklarına vurgu yapan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, hükümetle birlikte 
çalışarak, ülkedeki iş ve yatırım ortamını 

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

mında Jülide Konukoğlu’nun girişimiyle kurulan Kutnia 
ismiyle doğal ipekten kumaş imalatı gerçekleştiren AJK 
Tekstil Pazarlama AŞ’nin üretim tesislerini ziyaret ederek, 
incelemelerde bulundu.

AJK Tekstil’e ziyaret

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu; Gaziantep Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ga-

ziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı 
ve Meclis üyeleri ile istişarede bulundu.

iyileştiren reformlara imza attıklarını belirtti. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu işleri şöyle 
özetledi: “Dünya Bankası doing business 
endeksine göre, 2018’de dünyada 60’ıncı 
sıradayken, önce 2019’da 43’üncü sıraya, bu 
yılsa 33’üncü sıraya yükselmeyi başardık. Ta-
rihimizde ilk kez bu kadar üst sıralara çıkmış 
olduk. Bu işin özel sektör koordinasyonunu 
da TOBB olarak biz yaptık. Sizlerden, üyeleri-
mizden gelen sıkıntılara, çözümler geliştirip, 
YOİKK gündemine soktuk. Şimdi hedef ilk 

20 ülkeden biri olmak, bunun için çalışıyoruz. 
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanımızla birlikte, 
mesleki eğitimde hep hayalini kurduğumuz 
bir işe başladık. Her ilde bir meslek lisesine, 
Odalarımız sahip çıkacak, burada söz sahibi 
olacak. Mesela, Gaziantep’teki okulumuz, 
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi oldu. Gaziantep, zaten mesleki eği-
timde örnek bir şehirdi. Bu yeni işbirliğimiz 
sayesinde, mesleki eğitimi tüm Türkiye’de en 
üst seviyeye çıkaracağız inşallah.”
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İKV'nin 57. Genel Kurulu’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile AB ilişkileri için zor ve yeni bir dönemin başladığını, katılım 
müzakerelerinin durduğunu, Gümrük Birliği’nin artık konuşulmadığını ifade etti.

“Türkiye ile AB ilişkileri için 
zor ve yeni bir dönem başladı”

İ ktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) 57. Genel Kurulu ya-
pıldı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın, iş dünyasının Avrupa Birliği’ne 
açılan penceresi olduğunu belirterek, “İKV’nin tarihi, esa-
sen Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkileri tarihiyle paraleldir. 

İKV, Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkilerine, iş dünyasının 
somut bir desteğidir. İKV’yi kurma vizyonunu gösteren, iş 
dünyamızın duayenlerini, bu vesileyle rahmet ve saygıyla 
anıyorum. Onlar, Türkiye’nin geleceğine kalıcı bir yatırım 
yaptılar. İş dünyasına, gelecek nesillere taşımamız gereken 
çok önemli bir miras bıraktılar” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İKV’nin iş dünyası için 
bir Avrupa Birliği okulu, kütüphanesi ve öğretmenliği 
işlevi üstlendiğini, toplumun tüm kesimlerini Avrupa 
Birliği konusunda bilgilendirdiğini, Hükümetlere ve kamu 
idaresine, hiçbir maddi karşılık beklemeden, danışmanlık 
sağladığını ifade etti. TOBB olarak, Oda ve Borsalar ile 
birlikte İKV’nin çalışmalarına katkı sağlamaya devam ede-
ceklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye-AB 
ilişkileri için zor ve yeni bir dönem başladı. Katılım müza-

kereleri durdu. Artık gündemde bile değil. Gümrük Birliği 
konuşulmuyor. Aramızdaki tek pozitif gündem maddesi, 
Suriyeli göçmenler. Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli 
sığınmacıları desteklemek için 6 milyar Euro’luk destek 
taahhüt etti. Şu ana kadar sadece 2.7 milyar Euro’luk 
kısmını aktardı. Fon kapsamında 4.3 milyar Euro’luk söz-
leşme imzalandı. Aradaki 1.6 milyar Euro’nun da 2020’de 
ödenmesi bekleniyor” dedi. 

“Umutsuz olmamak lazım”
Mali yardımlarda da kısıntıya gidildiğine dikkat çeken 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye katılım sürecindeki 
bir ülke olarak, maalesef AB yaptırımlarıyla karşı karşıyadır. 
Temmuz ayından beri, Türkiye ile AB arasındaki yüksek 
düzeyli toplantılar durduruldu. Ancak, yine de umutsuz 
olmamak lazım. AB kurumları, yeni isimlerle göreve baş-
ladı. Avrupa Komisyonu Başkanı ile Cumhurbaşkanımızın 
telefon görüşmesinin, bu anlamda önemli olduğunu 
düşünüyorum. Sonuçta, Avrupa Komisyonu Başkanı, 
görevdeki ilk gününde, Sayın Cumhurbaşkanımızla gö-
rüşmüş oldu” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

İKV’nin 
çalışmalarına 

katkı sağlamaya 
devam 

edeceklerini 
kaydetti.

İSTANBUL
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Hazine ve Maliye 
Bakanı Albayrak 
ile istişare edildi

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

cıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ı ziyaret ederek, eko-
nomideki gelişmeleri ve sektörlerin 
sorunlarını istişare etti. Toplantı bası-
na kapalı olarak yapıldı.

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

lu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan baş-
kanlığında gerçekleştirilen Sivil Toplum 
Kuruluşları ile İstişare Kurulu Toplantısı’na 
katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, top-
lantının açılışında yaptığı konuşmada, bu 
toplantılarla iş dünyasının önde gelen 
STK temsilcileriyle bir araya geldiklerini 
ve ihracat politikalarıyla ilgili yol haritala-
rını oluştururken önerilerini ve katkılarını 
değerlendirdiklerini vurguladı. 

Ticaret Bakanlığı’nda Ticaret Bakanlığı’nda 
değerlendirme toplantısı değerlendirme toplantısı T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara 
Ticaret Odası tarafından ATO Congresi-
um’da düzenlenen Uluslararası Ankara 
Marka Buluşmaları Fuarı’nı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ulusla-
rarası Ankara Marka Buluşmaları etkin-
lik alanını ATO Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsel Baran, Uluslararası Ankara Marka 
Buluşmaları Çalışma Grubu Başkanı Nihat 
Uysallı, Başkan Yardımcısı Süleyman Ekinci 
ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gezdi. 

Paneller yapıldı
Gençlerin ilgi gösterdiği akıllı tekno-

lojiler içeren bölümleri inceleyen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, drone eğitimi alan bir katılımcıya 
da sertifikasını takdim etti. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Ankara Marka 
Buluşmaları için ATO Yönetimi’ni de kutla-
dı. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 
Congresium üst salonlarında paneller ve 
konuşmalarla devam etti. 

Uluslararası Ankara Marka 
Buluşmaları Fuarı’na ziyaret

Hisarcıklıoğlu, Ankara Fuarcılık A.Ş.
Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Dünya ekonomisinin zorlu bir dö-
nemden geçtiğini ifade eden Bakan 
Pekcan, bu süreçte yeni politikalar, gi-
rişimler ve yeni hamleler oluşturulması 
gerektiğini söyledi. 

Bakan Pekcan, küresel ekonomi bü-
yüme tahminlerinin de düşürüldüğünü 
ifade ederek, Türkiye'nin önde gelen dış 
pazarlarında da büyüme rakamlarının 
düşük geldiğini, Türkiye'nin bu geliş-
melere rağmen oldukça iyi durumda 
olduğunu belirtti. 

T ürkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, An-
kara Uluslararası Fuarcılık ve 
Kongre A.Ş. Yönetim Kurulu 
toplantısına katıldı. Ankara 
Uluslararası Kongre ve Fuar 
Merkezi’nin hazırlıkları; Anka-
ra Valiliği, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Ankara Ticaret 
Odası, Ankara Sanayi Odası, 
Ankara Ticaret Borsası, Ak-
yurt Belediyesi, Ankara Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birli-
ği’nin desteği ve ortaklığı ile 
Ankara Fuarcılık A.Ş. tarafın-
dan yürütülüyor.
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Sıkıntıların atlatılacağına inandıklarını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu "Hükümetimizin aldığı önlemler ve kararlar sayesinde 
önümüzdeki sene pozitif büyümeyle çıkacağız inşallah. Önümüzdeki yıl hem 
büyümenin artması hem de iç piyasanın canlanması öngörülmektedir" diye konuştu.

“Sıkıntıları aşacağız, önlemler
sayesinde pozitif büyüyeceğiz”

K adirli Ticaret ve Sanayi Odası ile Kadirli Ticaret Bor-
sası’nın müşterek olarak düzenlediği istişare top-
lantısına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının 
düşük faizle kredi vermeye başlamasının ardından özel 
sektör bankalarının da kredi vermek için esnafı dolaşmaya 
başladığını söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülke eko-
nomisinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yaşanan 
sıkıntılardan en fazla esnafın etkilendiğini dile getirdi.

Sıkıntıların gelecek yıl atlatılacağına inandıklarını ifade 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin aldığı 
önlemler ve kararlar sayesinde önümüzdeki sene pozitif 
büyümeyle çıkacağız inşallah. Önümüzdeki yıl hem büyü-
menin artması hem iç piyasanın canlanması öngörülmek-
tedir" değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlarda esnaf ve üreticilerin en büyük sıkın-
tısının faizlerin yüksekliği ve krediye ulaşmaktaki zorluklar 
olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: "Hükümetimizle yaptığımız temaslar neticesinde 
kamu bankalarımız hem faizleri düşürdü hem de yeniden 
kredi vermeye başladı. Bugünlerde bakıyorum da özel 
sektör bankaları da artık esnafımıza gidip 'Kredi kullanmak 

ister misiniz?' diye gezmeye başladı. İç piyasanın canlan-
ması için konut ve otomotiv gibi lokomotif sektörlerde 
başlatılan kampanyalar, bizlere de moral sağladı.

Perakende sektörünün en büyük şikayeti de POS ko-
misyonlarının yüksekliğiydi. Yine girişimlerimiz sonucunda 
yüzde 1.6'nın üzerinde komisyon alınmıyor artık. Son 10 
aydır da alacaklarımızın sigorta edilmesini hayata geçirdik. 
Artık hem bizim ödemede hem almada zorlandığımız 
paralar artık sigortalı hale geldi."

“Daha yürüyecek çok yolumuz var"
Yatırım ortamını iyileştirmek için çalışmalarını aralıksız 

devam ettirdiklerini dile getiren TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Türkiye'nin, Dünya Bankası’nın her yıl 190 ülke 
arasındaki İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde tarihi boyunca 
hiç ilk 50 arasına giremediğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki yıl önce Hükümet 
ve bakanlıklarla yaptıkları çalışmalar neticesi Türkiye'nin 
63. sıradan 43. sıraya yükseldiğini belirterek, "Bu sene 
bakanlıklarımızın destekleriyle Türkiye, İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi'nde 33. sıraya yükselmeyi başardı. Daha yürüyecek 
çok yolumuz var" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Türkiye, İş 
Yapma Kolaylığı 

Endeksi'nde 
33. sıraya 

yükselmeyi 
başardı” dedi.

KADİRLİ
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Kadirli Ticaret 
Borsası’na ziyaret

Hisarcıklıoğlu 
gençlerle buluştu

Türkiye Enerji 
Meclisi
Bakan Dönmez 
ile görüştü

Türkiye Enerji Meclisi, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 

ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yar-
dımcısı Abdullah Tancan’ı ziyaret etti. 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, 

Meclis Başkanı İhsan Akyol, Meclis Baş-
kan Yardımcısı Gökmen Topuz ve TOBB 
yetkililerinin katıldığı ziyarette sektörün 
sorunları istişare edilerek, karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

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

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Balcılar ile 
Meclis üyelerini ziyaret etti. 

Burada Meclis üyeleri ile sohbet eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, üyelerin sı-

kıntılarını ve çözüm önerilerini dinlerken, 
Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Balcılar’ın bölgenin durumu ile ilgili ken-
disini sürekli bilgilendirdiğini ve birlikte 
çalışarak icra makamlarına beklentileri ak-
tardıklarını anlattı.

Kooperatifler Fuarı yoğun 
bir ilgiyle karşılandı

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

Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde ger-
çekleştirilen Türkiye Kooperatifler Fua-
rı’nda kooperatiflerin standlarını ziyaret 
ederek, ürettikleri ürünleri inceledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, fuarda 
yerel zenginlikleri öne çıkaran koopera-
tifleri güzel bir organizasyonla bir araya 
getiren Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar 
ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmet-
tin Erkan' ı tebrik ederek, fuarın kurumsal 
hale gelmesi dileklerini iletti. 

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

Ticaret Odası ile Adana Sanayi Odası’nın da 
kurucuları arasında yer aldığı Adana Giri-
şimcilik Merkezi’nde Start-Up Weekend for 
all etkinliğinde genç girişimcilerle bir araya 
geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 
yaptığı konuşmalarda gençlere girişimcili-
ğin önemini vurguladı. Zengin olmak için 
girişimci olmanın şart olduğunu ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İnsanın en 
hayırlısı insana faydalı olandır. Girişimcilik 
de böyle hayırlı bir iş. Yanınızda bir kişi bile 
çalıştırsanız. Bir kişinin ekmek bulma derdini 
çözseniz, bundan daha büyük hayır yok” 
diye konuştu.

Zengin olabilmek için bir bilgisayar ve 
bir garajın dahi yeterli olabildiğinden söz 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,  “Fik-
rinizi ortaya koyun, pazarlayabilirseniz 

kazanırsınız” diye konuştu. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu gençlere 

hayal kurmaları ve bunu hedefe dönüştürüp 
çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şimdi ülkeler girişimci 
ithal ediyor. Silikon Vadisi’ndeki girişimcilerin yüzde 51’i ABD dışında doğmuş. Şu 
anda Türkiye’de sadece bir girişimci 10 kişiyi istihdam ediyor. Yani işsizliğin çözümü 
girişimcilikte. Demek ki daha çok girişimci çıkarmamız lazım” dedi.

“İşsizliğin çözümü girişimcilikte
daha çok girişimci çıkarmalıyız”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı ve-

rildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na doktorası Korkut Ata 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından takdim 
edildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tören sonrasında ise 
öğrencilerle ‘girişimcilik’ üzerine deneyimlerini paylaştı.

Konuşmasında gençlerle, öğrencilerle biraraya gel-
mekten duyduğu heyecanı ve mutluluğu paylaşan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yıl içinde yüzlerce toplantıya katı-
lıyorum ama en mutlu olduğum ortam üniversite. Genç-
lerden teklif gelirse hemen koşarım. Sizlerde ülkemin 
geleceğini görüyorum. Umutlanıyorum, daha hevesle 
çalışıyorum. Bugün Korkut Ata Üniversitesi’nde olmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Dede Korkut’un felsefesinin özel ilgi alanı olduğunu ifa-
de eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dede Korkut, Han’ım 
Hey kitabı, biz Türkleri doğru tanımak için tam baş ucu 
kitabı. Dede Korkut ne der? “Ata binmeyince yol alınmaz.” 

Evet harekete geçmeden, çaba göstermeden olmuyor. Bu 
üniversite için de herkes taşın altına elini koymuş. Bir bilim 
yuvasına verilecek en doğru isimlerden biri üniversitemize 
verilmiş. Biz ne yazık ki tarihimize, kültürümüze, eserlerimi-
ze, filozoflarımıza sahip çıkma konusunda iyi değiliz. Burada 
filozof bizim. Dil bizim. Kültür bizim. Peki eserler nerede? 
Vatikan’da ve Dresden’de. Yani sahip çıkamamışız. Olacak 
iş değil. TOBB olarak bu eserlerin tıpkı basım hakkını aldık. 
İki kitabı tek kitap halinde topladık. Birinde 12 hikaye, di-
ğerinde altı hikaye var. Hikâyeleri günümüz Türkçesine de 
çevirdik. Her hikâyenin de başlarına minyatür sanatçılarına 
çalışma yaptırdık. 19 ayrı sanatçının eseri bu kitapta toplan-
dı. Çok şükür bu bir ilk oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“Enerji yöneticisi sertifikası 
veren tek üniversite”

Korkut Ata Üniversitesi de adının hakkını verdiğini 
bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ayrı bir başarı öyküsü 
yazan üniversitenin Türkiye’de enerji yöneticisi sertifikası 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Hayal gücü 
olmayan 

insanın 
kanatları yoktur. 

Sınırımızın 
olmadığı tek 

alan orası” diye 
konuştu.

OSMANİYE
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Osmaniye Valisi Coşkun ile istişare

Korkut Ata Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Türk 
ziyaret edildi

veren tek üniversite olduğunu söyledi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de ihtisas 
üniversitesi olma yolunda ilk 10’da. Böylece, 
Osmaniyeli sanayici ve ticaret erbabının da 
yanında. Prof. Dr. Murat Türk hocamızı, aka-
demisyenlerimizi ve idari kadroyu yürekten 
kutluyorum. Böyle dinamik bir üniversite-
den, işletme alanında fahri doktora unvanı 
almak büyük gurur. Senato ve yönetim ku-
ruluna teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Salondaki gençlerle girişimcilik üzerine 
görüşlerini paylaşan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu şunları söyledi: “Gençleri gördüğüm 
zaman muhakkak girişimcilik anlatırım. Ne-
den? Burada herkes zengin olmak istiyor 
değil mi? İşte bu devirde zengin olmanın 
yolu girişimciliktir. Artık dünyada milletlerin 
gücü toplarıyla tüfekleriyle değil girişimci 
gücüyle ölçülüyor. Sovyetler Birliği’nin çöküş 
hikâyesi girişimci eksikliğinden. Almanya ve 
Japonya’nın ikinci dünya savaşı sonrası yeni-
den yükselişi girişimcileri sayesinde. Dikkat 
edin en zengin 20 ülke, en girişimci 20 ülke.

Şimdi ülkeler girişimci ithal ediyor. Sili-
kon Vadisi’ndeki girişimcilerin yüzde 51’i ABD 
dışında doğmuş. Şu anda Türkiye’de sadece 
bir girişimci 10 kişiyi istihdam ediyor. Yani 
işsizliğin çözümü girişimcilikte. 

Demek ki daha çok girişimci çıkarmamız 
lazım. İşte bu vizyonla, ülkemizi karış karış 
gezdim. Girişimciliği anlattım. Türkiye’nin en 
büyük kadın, genç girişimci kurullarını hayata 

geçirdik. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi’ni kurduk. ‘Peki, başkan girişimciyi tek 
cümle ile anlat’ derseniz; benim için girişimci 
sınırları aşan kişidir. Eskiden uzay kelimesi ki-
minle anılırdı? Rusya ve ABD. Uzayda iki ülke 
güç savaşına girerdi. Şimdi ise uzay denince, 
akla ülke değil, Elon Musk geliyor. Girişimcilik 
için hayal kurmak çok önemli. Ben 40 yıllık 
girişimciyim, hala her gün hayal kuruyorum. 
Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur. 
Sınırımızın olmadığı tek alan orası. Hayali he-
defle birleştirmek gerek. Hedef koymazsanız 
hayalperest olursunuz. Hedef büyük olmalı. 
Çok çalışmadan da başarı gelmiyor. Ve bir de 
inovasyon çok önemli. Eski köye yeni adet 
getirmek lazım. Babaannem ‘İcat çıkarma’ 

diye yetiştirdi ama icat çıkarmak yenilikçiliktir. 
Yapılmayanı yapmaktır veya yapılanı yeni bir 
yöntemle yapmaktır. Unutmayın buluş illa 
dünyayı kurtarmak değil, insanların ihtiyaçla-
rını yeni yöntemlerle karşılamaktır.

“Risk almaktan korkmayın”
Risk almaktan korkmamak lazım. Cesur 

olmayan insan girişimci olamaz. Başarının 
anahtarı pes etmemek. Büyük başarıların ar-
kasında muhakkak başarısızlık ve azim vardır. 
Kaybetmekten yılmayan mutlaka kazanır. 
Ampulü icat eden Edison’un çok sevdiğim bir 
lafı var; “On bin kere başarısız olsam, umutsuz-
luğa kapılmam. Her hata ileriye giden yolun 
bir parçasıdır.”

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

Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ü 
makamında ziyaret etti.

 

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

lu, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’u 
makamında ziyaret etti. 

Coşkun’a özel sektörün yanında 
durduğu ve destek verdiği için teşek-

kür eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
şehrin ekonomisine ilişkin istişarelerde 
bulundu.

Ziyaret sonrasında TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu Vali Coşkun’a "Dede Korkut" 
kitabı hediye etti. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Osmaniye'yi bölgenin 
lojistik merkezi haline getirecek önemli adımlar atılıyor. Osmaniye OSB’yi Erzin 
Limanı’na bağlayan bağlantı yolu tamamlandı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı 
Tren hattı çok önemli bir yatırım burası için” diye konuştu.

“Osmaniye’yi lojistik merkezi 
haline getirecek adımlar atılıyor”

O smaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmaniye 
Ticaret Borsası’nın birlikte düzenlediği Osmaniye 
İli Oda-Borsa İstişare Toplantısı, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Devrim Aksoy ile Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sait Çenet ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda 
Oda ve Borsa başkanının katılımıyla Osmaniye Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda yapıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada, “Bakın son 10 yılda il bazında Türkiye’de milli gelir 
üretimi en çok yükselen ikinci şehir Osmaniye oldu” dedi.

Osmaniye ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması için 
çalışan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Bor-
sası’na; başkanlarına, yönetim ve Meclis üyelerine, tüm 
çalışanlarına teşekkür eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
şunları söyledi: “Osmaniye TSO akredite Oda. Yani üyesine 
beş yıldızlı hizmet sunuyor. Türkiye'de üretilen yer fıstığının 
yüzde 35’ini, işlenen yer fıstığının ise yüzde 90’ını Osma-
niye yapıyor. Osmaniye TB de yer fıstığını coğrafi işaretli 
ürün olarak tescil ettirdi, yerel değerlerimize sahip çıktı. 
Şimdi sıra AB tescilinde. Devrim kardeşimle TOBB Ar-Ge 
ve İnovasyon Kurulu’nda, Sait kardeşimle de Ticaret Borsa-
ları Konseyi’nde birlikte çalışıyoruz. Ankara’da Osmaniye’yi 

en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl 
kaybettiğimiz Osmaniye TSO Başkan Yardımcımız Hasan 
Ersoy’u da rahmetle anıyorum.”

“Geleceğin ticaret üssü olma potansiyeline sahip”
Kentin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Çukurova’ya 

bağlayan kavşak noktada bulunduğunu belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Osmaniye, limana, havalimanına 
ve çevredeki büyük şehirlere yakın olduğundan, geleceğin 
ticaret üssü olma potansiyeline sahip” dedi.

OSB’nin şimdiden tamamen dolduğuna işaret eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Artık OSB’yi daha da büyüt-
mek için çalışılıyor. Öte yandan Osmaniye'yi bölgenin 
lojistik merkezi haline getirecek önemli adımlar atılıyor. 
Osmaniye OSB’yi Erzin Limanı’na bağlayan bağlantı yolu 
tamamlandı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren 
hattı çok önemli bir yatırım burası için. Osmaniye, tüm bu 
yatırımları fazlasıyla hak ediyor” ifadesini kullandı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Devrim Aksoy ise “İlimizin en önemli sorunlarından 
birisi olan Suriyeli göçmenler konusunda çözüm aran-
maktadır” dedi. Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sait Çenet de yer fıstığının bir an önce destekleme 
kapsamına alınması gerektiğinin altını çizdi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Osmaniye, tüm 
bu yatırımları 
fazlasıyla hak 
ediyor” dedi.

OSMANİYE

TOBB ULUSAL
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Hisarcıklıoğlu, Adanalı 
sanayicileri dinledi

Osmaniye Ticaret 
Borsası’na ziyaret

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ile görüşüldü

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

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(OSB) sanayicilerle bir araya geldi. Adana 
Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Sütçü, Oda ve Borsa başkanları ile 

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

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-
dan Karalar’ı makamında ziyaret etti. Geç-

tiğimiz günlerde kayınpederini kaybeden 
Karalar’a taziyelerini ileten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Adana ekonomisine ilişkin 
değerlendirmelerde de bulundu.

Adanalı sanayicilerle istişarede bulunan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sorunları ve 
beklentileri dinledi, görüş alışverişinde 
bulundu. Adana OSB’nin, fiziki büyüklük 
olarak Türkiye’nin en büyük yedinci OSB’si 
olarak ve 30 binden fazla kişiye istihdam 
sağlayarak, 1.2 milyar dolar ihracat yaptığı 
bilgisini veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Adana OSB yönetimini başarılı çalışmala-
rından dolayı kutladı.

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

lıoğlu, Osmaniye Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti. Osmaniye Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet ve 
Meclis üyeleri ile görüşen TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, ziyaretin anısına 
toplu fotoğraf çekimine katıldı.
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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “81 ilde 81 okul sözü verdik, 17 
okulumuz kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolü imzaladık. 2020'de 17 okulu bitiririz”  dedi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak 

ve UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Kuru-
lu'na katılmak üzere Keşan’a geldi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk önce Keşan 
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret ederek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti.

Helvacıoğlu ile başarılı çalışmalar yaptıklarını vurgu-
layan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, belediye başkanlığı 
görevinde başarılar diledi. Helvacıoğlu, makamında ağır-
ladığı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na TOBB desteğiyle 
ilçede tarım lisesi açılmasını istediklerini  söyledi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu da birçok ilde okul yaptırdıklarını 
belirterek, "81 ilde 81 okul sözü verdik, 17 okulumuz kaldı. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolü imzaladık. 2020'de 17 
okulu bitiririz. Allah nasip eder ve imkân da verirse okul 
yapacağımız yerlerden biri de Keşan olacak" dedi.

“AA ekipleri, dünyanın birçok 
yerinde önemli haberler yapıyor”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Keşan Belediye Başkanı 
Helvacıoğlu'nun makamında Anadolu Ajansı (AA) tara-
fından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, haber kategorisinde AA 
Edirne Bölge Müdürlüğü muhabiri Cihan Demirci'nin 

"Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın 
"Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın 
"Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi. 

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, AA ekiplerinin, dünyanın 
birçok yerinde önemli haberlere ve görsellere imza attı-
ğını ifade ederek "Saros Körfezi'nde dalış turizmine katkı 
sağlamak amacıyla yolcu uçağı batırılmıştı. Bu fotoğrafa 
da oy verdik. Birçok kıyı kentinde arkadaşlarımız, dalış 
turizmini ve balıkçılığı geliştirmek adına bunu yapıyor. 
Tebrik ediyorum" diye konuştu. 

"81 ilde 81 okul sözü verdik
17 okulumuz daha kaldı”

Keşan Belediye 
Başkanı Mustafa 

Helvacıoğlu 
TOBB’un 

desteğiyle 
ilçede tarım 

lisesi açılmasını 
istediklerini  

söyledi.

KEŞAN
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Hisarcıklıoğlu, Keşan TSO'da

UMAT GTİ Genel Kurulu İpsala’da yapıldı

“Keşan bereketli 
topraklara sahip”

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

cıklıoğlu, Keşan Ticaret Borsası'nı 
ziyaret ederek, Meclis üyeleri ile 
görüştü.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Keşan ve çevresinin bereketli top-
raklara sahip olduğunu belirterek, 
"Hamzadere Barajı bittikten sonra 
yaklaşık 350 bin dönümlük arazi 
sulanmaya başlayacak, buranın 
zenginliğini ve verimliliğini artıra-
cak" diye konuştu.  

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala’da 

yapılan UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri 

Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na katıldı. TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, Edirne’nin tarımıyla, sana-
yisiyle her geçen gün adından daha çok söz 

ettiren Trakya’ya yeniden hayırlı bir eser daha 
kazandıracaklarını belirterek, İpsala Sınır Ka-
pısı’nın kapasitesini artıracaklarını söyledi.

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

Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, 
Meclis üyeleri ile biraraya geldi. TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, Edirne'de kadın ve genç 
girişimcilerin çok aktif olduğuna dikkat çe-
kerek, girişimcilere teşekkür etti.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Keşan bir 
kavşak noktası. Buradaki pazar adeta açık 
hava pazar merkezi gibi görev yapmakta. 
Yunanistan'dan gelenler alışveriş yapıyor. Bu 
kapsamda Trakya'daki Oda ve Borsalarla be-
raber İpsala Sınır Kapısı'nı modern bir hale 
getireceğiz" dedi. Keşan Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı 
da Keşan TSO'nun faaliyetleri ve çalışmaları 
hakkında kısa bir sunum yaptı. 

WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'a tebrik 

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

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel 
Konsey üyeliğine seçilen Çorlu Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan'ı 
tebrik etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çorlu 
TSO'da yaptığı konuşmada, "Odalarımı-
zın bir araya geldiği Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Türkiye için ne anlam ifa-
de ediyorsa, Dünya Odalar Federasyonu 
dünyadaki iş dünyasının çatı örgütü ola-

rak bu anlamı ifade ediyor. Yani Meclisine 
herkes demokratik bir şekilde aday olup 
seçilir. Şu an yeni aldığımız habere göre 
İzzet Volkan kardeşimiz bizim için de gu-
rur vesilesi, tebrik ediyoruz başarılarının 
devamını diliyoruz," dedi. 

İpsala TB 
ziyaret edildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat  
Hisarcıklıoğlu, İpsala Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Girgin ve Meclis üyeleri ile görüştü.



EKONOMİK FORUM44

TOBB ULUSAL

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Devrek Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (TSO) Meclis üyeleri ile istişare toplantısına katıldı. 

Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıku-
laoğlu’nun ev sahipliği yaptığı toplantıda konuşan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Devrek’e bir OSB yapılması için 
Başkan Hacıkulaoğlu’nun çalıştığına işaret ederek, “Biz de 
buna destek veriyoruz” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Devrek’in bastonuyla, kızılcık ve beyaz baklavasıyla, gönül-
lerde taht kurduğunu belirtirken, “Devrek, sadece bunlarla 
öne çıkmıyor. Orman ürünleri ve seramik sanayiyle her ge-
çen gün adından daha çok söz ettiriyor. Alt yapı sağlanırsa 
Devrek çok daha fazla üretim yapabilecek potansiyele sa-
hip” diye konuştu. Devrek’te turizmin geliştirilmesi gerekti-
ğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, doğa turizminde 

önemli bir potansiyel bulunduğunu aktardı. TOBB Başkanı, 
Devrek’in gelişmesi ve kalkınması için çalışan Devrek TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu’na, yöneti-
me ve Meclis üyelerine teşekkür etti.

“Piyasanın canlanmasını öngörüyoruz”
Devrek TSO’nun akredite Oda olarak üyelerine beş 

yıldızlı hizmet sunduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Hepinizin malumu zor bir 
dönemden geçiyoruz. Bunu da en çok, bizler, yani bizim 
camia hissetti. Önümüzdeki sene hem büyümenin art-
ması, hem de iç piyasanın canlanması öngörülüyor. Bu 
süreçte bizim asli görevimiz; camiamızın, üyemizin bu 
sıkıntılarını, önerilerini toplayıp, bunları icra makamında 
olan hükümete iletmek.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  Devrek’in bastonuyla, kızılcık 
ve beyaz baklavasıyla, gönüllerde taht kurduğunu belirtirken, “Devrek’e bir OSB yapılması 
için Başkan Hacıkulaoğlu çalışıyor. Biz de buna destek veriyoruz” dedi. 

Hisarcıklıoğlu’ndan Devrek’e 
OSB yapılması için destek

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Devrek TSO’nun 
akredite 

Oda olarak 
üyelerine beş 
yıldızlı hizmet 

sunduğunu 
belirtti.

DEVREK
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“Kampanyalar üyelerimiz 
nezdinde bir moral sağladı”

Son dönemde Odalardan ve dolayısıyla 
üyelerden kendisine ulaşan taleplerle ilgili 
pek çok düzenlemenin hayata geçtiğini 
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “En 
büyük şikâyetimiz bankalardandı. Hükü-
metimizin aldığı inisiyatifle kamu bankaları 
burada devreye girdi. Hem faizleri bir miktar 
düşürdüler, hem de yeni kredi vermeye 
başladılar. Konutta ve otomotivde başlatı-
lan kampanyalar üyelerimiz nezdinde bir 
moral sağladı. Son açıklanan kararla kamu 
bankalarında ticari kredi faizleri tek haneli 
rakamlara inecek inşallah” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcık lıoğlu şöyle 
konuştu: “Biz de KGF ile size kefil olmaya 
devam ediyoruz. Biliyorsunuz KGF, bizim 
iştirakimiz. Yani sizin kurumunuz. KGF ile 
bankadan alacağınız kredide size kefil olu-
yoruz. Bugün baba oğluna kefil olmuyor. 
TOBB, Odanız/Borsanız size kefil oluyor. Ba-
kın KGF ile son üç senede, yaklaşık 800 bin 

üyemizin 400 milyarlık kredisine kefil olduk. 
Nefes Kredileri’yle 100 bin üyemize 12 mil-
yarlık ucuz kredi imkânı sağladık.

Bankalarda ikinci şikâyetimiz yüksek 
POS komisyonlarıydı. Eskiden hiçbir limit 
yoktu. Yüzde 1.60 üst sınır getirildi. Şimdi 
bunun biraz daha düşürülmesi için konu-
şuyoruz. Ayrıca yine sizlerin talepleri, Oda-
larımızın ve bizlerin de takibi sonucu, çeşitli 
sektörlerdeki kredi kartlı alışverişte taksit 
sayısı artırıldı. Yine bizim, TOBB’un uzun 
zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu 
vardı: Ticari alacak sigortası. Halk Sigorta bu 
işin başını çekti. Şu an 16 sigorta şirketi ticari 
alacak sigortası hizmet veriyor.

Bu imkânı da muhakkak takip edip, 
kullanın ve üyelerinize duyurun. Arabulu-
culuk ve TOBB Tahkim ile anlaşmazlık hızlı 
çözülmesini sağlıyoruz. Sizlerin dikkatinizi 
çekmek istediğim bir diğer konu da arabu-
luculuk ve TOBB Tahkim. İş mahkemeleri, 
işçi-işveren açısından sıkıntılar oluşturu-
yordu. İşverenler hep haksızdı, çünkü bizim 

adalet sistemimiz güçsüzün yanında, hak-
lının yanında değil. Bildiğiniz gibi işçi-işve-
ren uyuşmazlıklarında 2018’den itibaren 
arabuluculuk zorunlu oldu. Öte yandan 
Ticaret Mahkemeleri üç, dört yıl sürüyor. 
Bu kaynak ve zaman israfı resmen. 2019’un 
başından itibaren de ticari uyuşmazlıklarda 
arabuluculuk zorunlu oldu.”

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

lıoğlu Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği’ni (ASKON) ziyaret etti. TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu ASKON Başkanı 
Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu üyele-
rine başarılar dileyerek, görüş alışveri-
şinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Bakan 
Kasapoğlu ile görüştü

Borsa başkanları ile 
istişare toplantısı yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Borsa başkanları 

ile TOBB İkiz Kuleler’de bir araya geldi. 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan 

Genel Kurulu sonrasında düzenlenen, Aracılık 
Sistemi İstişare Toplantısı’na katılan Hisarcıklıoğ-
lu, TOBB’a bağlı ticaret Borsalarının başkanları ile 
ürün ihtisas borsasına ilişkin bilgilendirme ve 
değerlendirmede bulundu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gençlik ve Spor 

Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 
biraraya geldi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi’nde gerçekleşen görüşme sonrasında 
Bakan Kasapoğlu öğrencilerle de sohbet etti.

ASKON Genel Merkezi ziyaret edildi
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Z onguldak TSO’nun 100. kuruluş yıl dönümü vesi-
lesiyle düzenlenen toplantıya Türkiye Odalar Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zonguldak Valisi Erdoğan 
Bektaş, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin De-
mir, Zonguldak TSO Meclis Başkanı Zafer Sağlam ile çevre 
il ve ilçelerden çok sayıda Oda ve Borsa başkanı katıldı. 
Toplantı sonunda ilin başarılı işadamları da ödüllendirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada Zonguldak ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: 
“Bizler Zonguldak’ı İstiklal Harbi’nde Kuvayi Milliye’ye en 
önde saflarda katılan kahraman bir şehir olarak tanıdık. 
Ekmeğini taştan çıkartan, helal rızkın şehri olarak bildik. 
Emeğin şehri, alın terinin ortaya çıkardığı, sanayi kültürü-
nün ilk oluştuğu şehirlerimizden biri olarak gördük. İşte 
böyle önemli şehirde ekonomin kanaat önderi görevini 
üstlenmiş, asırlık bir kurumuz var. Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odamız, Zonguldak’ın tarihine ve taşıdığı öneme 
yakışan şekilde, azimle ve gayretle çalışıyor. Şehre değer 
katan çalışmalar gerçekleştiriyor. Metin Başkan, genç, 
heyecanlı ve profesyonel bir başkan. Zonguldak TSO 
da aynı bir proje fabrikası gibi çalışıyor. Kendisi ayrıca 

Ankara’da mesai arkadaşım. TSO Konseyi’nde de birlikte 
çalışıyoruz. Tecrübelerinden istifade ediyoruz. Sizleri 
Ankara’da en iyi şekilde temsil ediyor.”

 
“Benim gözümde tüm 
girişimcilerimiz ayrı birer yıldız”

 Gecesini gündüzüne katıp, üreten, ihracat yapan, 
istihdam sağlayan girişimcilerle böyle güzel törenlerde 
bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu ödülleri fazlasıyla hak 
ettiklerini bildirdi. TOBB Başkanı, “Onlar hem Zongul-
dak ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı 
sağlıyorlar. Aslında ödül alsın almasın, benim gözümde 
tüm girişimcilerimiz ayrı birer yıldız. Allah sizlerin de 
başarılarınızı daim kılsın” diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Zonguldak’ın geçmişte 
sadece yeraltı kaynakları ile anılan bir şehir olduğunu ama 
artık tablonun değiştiğini anlattı. 

“İşte bu girişimci kardeşlerim sayesinde, şimdi ticaret 
var, turizm var, eğitim var” diyen TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, kentte yapılması gereken işleri ise şöyle saydı: “Fil-
yos Vadisi Projesi (Liman, Endüstri Bölgesi, Serbest Bölge) 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Zirvesi 
etkinliğinde yaptığı konuşmada Zonguldak’ın yeniden bir cazibe merkezi haline gelerek 
Batı Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı olacağını belirtti ve Oda’nın 100’üncü yaşını kutladı.

“Batı Karadeniz’in dünyaya 
açılan kapısı Zonguldak olacak”

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Son dönemde 
sizlerin bize 

ilettiği taleplerle 
pek çok 

düzenleme 
hayata geçti” 

dedi.

ZONGULDAK
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var. Yine Filyos ile denizyolu daha aktif hale 
gelecek. Havayolu-karayolu-denizyolu-de-
miryolu var. Ancak bunların daha etkin kul-
lanılması lazım. Havaalanı yurt içi uçuşlara 
açılmalı. Ekonomiyi çeşitlendirmek adına 
doğru bir iş yapıyor ve Seracılık İhtisas OSB 
kuruyorsunuz. Metin Başkan bu konuda 
büyük gayret gösteriyor. İnşallah kısa za-
manda bunu Zonguldak’a kazandıracaksı-
nız. Doğa turizminde önemli bir potansiyel 
var. Bunu da kullanmalıyız. Zonguldak’a 
değer katacak bir önemli konu da Fuar. 
Özellikle vitrifiyede ciddi bir gelişme var. 
Bunu tanıtmak lazım. İnegöl’ün mobilyada 
yaptığını siz de yapabilirsiniz.”

“Son dönemde pek çok 
düzenleme hayata geçti”

Zor bir dönemden geçildiğine vurgu 
yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunu 
da en çok iş camiasının hissettiğini ifade 
etti. Bu süreçte asli görevlerinin camia-
nın, üyelerin bu sıkıntılarını, önerilerini 
toplayıp, bunları icra makamında olan 
hükümete iletmek olduğunun altını çizen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Son dönem-
de sizlerin bize ilettiği taleplerle pek çok 
düzenleme hayata geçti” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu son birkaç 
ayda, talepler üzerine çalıştıkları ve hayata 
geçen konuları şöyle anlattı: “En büyük şi-
kayetimiz bankalardandı. Hükümetimizin 
aldığı inisiyatifle kamu bankaları burada 

devreye girdi. Hem faizleri bir miktar düşür-
düler, hem de yeni kredi vermeye başladılar. 
Konutta ve otomotivde başlatılan kampan-
yalar üyelerimiz nezdinde bir moral sağladı.

Son açıklanan kararla kamu banka-
larında ticari kredi faizleri tek haneli ra-
kamlara inecek inşallah. Biz de KGF ile siz 
kefil olmaya da devam ediyoruz. Son üç 
senede, yaklaşık 800 bin üyemizin 400 
milyarlık kredisine kefil olduk. Nefes Kredi-
leri’yle 100 bin üyemize 12 milyarlık ucuz 
kredi imkânı sağladık. Bankalarda ikinci 
şikâyetimiz yüksek POS komisyonlarıydı. 
Eskiden hiçbir limit yoktu. Şimdi  yüzde 
1.60 üst sınır getirildi.

Ayrıca yine sizlerin talepleri, Odaları-
mızın ve bizlerin de takibi sonucu, çeşitli 
sektörlerdeki kredi kartlı alışverişte taksit 
sayısı artırıldı.  Yine bizim, TOBB’un uzun 

zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu 
vardı: Ticari alacak sigortası. Halk Sigorta 
bu işin başını çekti. Şu an 16 sigorta şirketi 
ticari alacak sigortası hizmet veriyor.

Mesleki Eğitim konusu camiamız için 
çok önemliydi. Burada da Bakanlığımızla 
çok önemli bir adım attık. Önceki rektörü-
müz Mahmut Özer Hocamızla birlikte ça-
lıştık. İlk etapta her ilde bir meslek lisesine, 
Oda ve Borsamız sahip çıkacak, burada söz 
sahibi olacak. Böylece buralardan, sizlerin 
ihtiyacı olan nitelikli çalışanlar çıkacak.

Son olarak yine camiamız tarihi bir işe 
daha imza atıyor. Türkiye’nin otomobili pro-
jesi. Sayın Cumhurbaşkanımız bizden talep 
etmişti. Beş babayiğit bulduk ve işe koyul-
duk. İnşallah Cumhurbaşkanımız protipleri 
kamuoyuna gösterecek. Bundan da hepi-
miz ayrı bir gurur ve mutluluk duymalıyız.”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

beraberindeki Oda ve Borsa baş-

kanları ile birlikte Zonguldak Valisi 
Erdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarette Zon-
guldak ile ilgili konular istişare edildi.

Zonguldak Belediyesi’ne ziyaret

Zonguldak Valisi Bektaş ile görüşüldü

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

sa başkanları ile birlikte Zonguldak Belediye Başkanı 
Ömer Selim Alan’ı makamında ziyaret etti. TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu ilin ticari yaşamına ilişkin Alan ile 
sohbet ederken günün anısına ‘Dede Korkut’ kitabı 
hediye etti. Belediye Başkanı Alan da TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na bir Devrek bastonu armağan etti.
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Z onguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma 
Kampüsü, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası 
Sosyal Hizmet Binası Açılışı’na katılan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, yüzde 90’ı tamamlanan Filyos Limanı’nın 
bitmesiyle bambaşka bir Çaycuma görüleceğini söyledi. 
Açılış sonrasında ilçenin istihdam ve ihracat sağlayan 
girişimcilerine de ödül verildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çaycuma’da 
yaptığı konuşmada Vali Erdoğan Bektaş ve Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Çufalı’ya teşekkür etti. Çaycuma’nın, gelişen 
sanayisiyle önemli bir yatırım merkezi haline gelmeye 
başladığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Havaa-
lanı var, OSB var. En büyük sanayi şirketleri listesinde (İSO 
İkinci 500) şirketiniz var. İnşallah Filyos Limanı da bitince 
o zaman bambaşka bir Çaycuma göreceğiz. 

Filyos Limanı’nın yüzde 90’ını tamamlanmış. Burası 
bitince 25 milyon ton elleçleme kapasitesiyle Türkiye’nin 
en büyük üçüncü limanı olacak. Sadece Batı Karadeniz’in 
değil, Orta Anadolu’nun da denize çıkış kapısı burası 
olacak. Çaycuma’nın gelişmesi ve kalkınması için çalışan 
Çaycuma TSO Başkanıma, Yönetim ve Meclis üyelerimize, 

tüm kardeşlerime ve sizlere teşekkür ediyorum. Zekai 
Kardeşim aynı zamanda Ankara’da benim mesai arka-
daşım. TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu’nda birlikte 
çalışıyoruz. Çaycuma’yı Ankara’da en iyi şekilde temsil 
ediyor. Çaycuma TSO akredite Oda. Yani üyesine beş 
yıldızlı hizmet sunuyor. Bu çağdaş vizyonu için Çaycuma 
TSO’muzu kutluyorum” dedi.

 
“Çaycuma TSO’nun eğitim 
yatırımları ile gurur duyuyoruz”

 Çaycuma TSO’nun eğitim yatırımlarıyla da ayrıca 
gurur duyduklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
şunları söyledi: “2013’te geldiğimde Odamızın yaptırmış 
olduğu fen lisesinin açmıştık. Bugün de yine Odamızın 
yeni bir eğitim tesisisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Oda-
mız ayrıca yerel değerlerimize de sahip çıkıyor. Çaycuma 
manda yoğurdunun coğrafi işaretli ürün olarak tescil edil-
mesi için başvuru yaptınız. Kutluyorum. İnşallah sizlerin bu 
gayreti ve çalışmalarıyla Çaycuma daha da zenginleşecek.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Her ilde bir meslek lise-
sine, Odalarımız sahip çıkacak, burada söz sahibi olacak. 
Burada Çaycuma da bir okul alabilir” diye konuştu.

Çaycuma’nın, gelişen sanayisiyle önemli bir yatırım merkezi haline gelmeye başladığını 
belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “En büyük sanayi şirketleri listesinde şirketiniz 
var. Filyos Limanı da bitince o zaman bambaşka bir Çaycuma göreceğiz” diye konuştu.

“Çaycuma gelişen sanayisiyle 
yatırım merkezi oluyor”

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Çaycuma’nın 

gelişmesi ve 
kalkınması için 

çalışan tüm 
kardeşlerime 

teşekkür 
ediyorum” dedi.

ÇAYCUMA
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Çaycuma TSO 
ziyaret edildi

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

lıoğlu, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nı (TSO) ziyaret etti. Çaycuma TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğ-
lu ve Meclis üyelerinden çalışmalarına 
ilişkin bilgi alan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu’na Vali Erdoğan Bektaş ile çok sa-
yıda Oda ve Borsa başkanı da eşlik etti. 

“Tüccar ve sanayici asla umutsuz olamaz”

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

Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ne 
katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 
yaptığı konuşmada Meclis üyelerinden 
birbirlerini ötekileştirmemelerini istedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, demok-

rasinin en çok işlediği kurumun TOBB ol-
duğunu, Meclis 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 ifade eden 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işlerinden, 
evlerinden ve arkadaşlarından fedakarlık 
ettiklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizden ricam 
birbirinizi ötekileştirmeyin. Siyasi görü-
şünden, mezhebinden, etnik kökeninden, 
farklı bir dini gruba üye olduğu için sakın 
ötekileştirmeyin. Farklılıkları kabullenme-
liyiz. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta 
azap var. Sıkıntılı günlerde biraraya geli-
yoruz. Azıcık önümüz açıldığında herkes 
ayrı bir cumhuriyet oluyor. Birlik ve bera-
berliğinize sahip çıkın. Bu nasıl olacak. İsti-
şare edeceğiz, tartışacağız ve ortak akılda 
buluşacağız. Bu hepimizin fikri olacak. Kuş 
alayıyla uçar. Tek başına göç eden bir kuş 
göremezsiniz. Hedefe varmak istiyorsanız 
birlikte hareket etmelisiniz” dedi.

“Müteahhitlik 
istihdam deposu 
bir sektör”

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

İnşaat Müteahhitleri Sektör Meclisi’nin top-
lantısına katılarak, sorunları dinledi.

Ekonomide müteahhitlik sektörünün 
çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de ser-
maye birikimi haritamız, çiftçilikten esnaflı-
ğa, esnaflıktan tüccarlığa, daha sonrasında 
müteahhitliğe, müteahhitlikten sanayiye, 
turizm sektörüne geçiş şeklinde. Türkiye’de 
bir sermaye birikimi yaratılmak isteniyorsa 
müteahhitlik sektörü en önemli sektördür. 

Sanayicinin arkasında da bu sektör var, tu-
rizmde de bu sektör var. Genel eğilim bu 
şekilde” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
müteahhitlik sektörünün istihdam deposu 
bir sektör olduğunu belirterek, “İşsizlik ra-
kamları bu kadar yüksek çıkıyorsa bunun en 
önemli sebebi inşaat sektörünün durması-
dır. İnşaat sektörü hareketlense Türkiye’deki 

işsizlik rakamları otomatikman aşağı iner. 
Yaklaşık 250 tane sanayi kolunu da harekete 
geçirir” şeklinde konuştu. TOBB Başkanı, 
bankaların faizleri düşürmesiyle sektörde bi-
raz biraz hareketlenme başladığını söyledi. 

Türkiye İnşaat Müteahhitleri Sektör 
Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu da sektörde 
yaşanan sorunları aktardı.
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Hak-İş Başkanı Mahmut
Arslan ile görüşüldü

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon  Merkezleri’nin sorunları ele alındı

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi İyi Parti’deT ürkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye 
kanadı temsilcileri, Hak-İş Genel Başkanı 

Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret ederek, 
Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden 
Hak-İş Genel Başkanı olarak seçilmesinden 
dolayı hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette; Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK 
Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Türk-İş 
Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile Türkiye 
Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün yer aldı.

İ yi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Tür-

kiye kanadı temsilcilerini kabul etti.

T ürkiye Eğitim Meclisi, Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezleri 81 İl Bu-

luşması, TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz, Türkiye Eğitim Meclisi 
Başkanı Yusuf Ekinci, Çarşamba Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı ve Özel Eğitim 
Kurumları Derneği Onursal Başkanı Ah-
met Yılmaz, TOBB Genel Sekreteri Mus-
tafa Saraçöz ve Özel Eğitim Kurumları 

Derneği Başkanı Yunus Kılıç’ın katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Faik 
Yavuz, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezleri’nin, 382 bin özel gereksinimli 
bireye destek eğitimi verdiğini belirte-
rek, “Türkiye genelinde 2 binden fazla 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi 
bulunuyor” dedi.

3. Mesleki Yeterlilik  Çalıştayı yapıldı

M esleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tara-
fından 3. Mesleki Yeterlilik Çalıştayı 

düzenlendi Çalıştaya Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üye-
si Hakan Ülken de katıldı. Ülken çalıştayın 
açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayın 
Türkiye çalışma hayatına katkı sağlamasını 
diledi. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun, Türk 
iş dünyası olarak ihtiyaç duydukları beşeri 
sermayenin tespit edilmesi ve niteliğinin 
artırılmasında en önemli çalışma ortakla-

rından biri haline geldiğini belirten Ülken, 
“Çok kısa zamanda önemli mesafe kat 
eden Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun faa-
liyetlerini Türk iş dünyası olarak memnu-
niyetle karşılıyor ve takdir ediyoruz.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Zehra Zümrüt Selçuk da MYK'nin 
meslek standartlarının oluşturulması ve 
nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik 
yaptıklarıyla çalışma hayatına önemli kat-
kılar sunduğunu söyledi. 

Türk-İş ziyaret edildi

T ürkiye-AB Karma İstişare Komi-
tesi Türkiye kanadı temsilcileri, 

Türk-İş Genel Başkanlığı’na tekrar 
seçilen Ergün Atalay’ı makamında 
ziyaret ederek, hayırlı olsun dilekleri-
ni ilettiler. Ziyarette; Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Ka-

mu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 
TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu 
ile Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ka-
zım Ergün yer aldı.

Kabulde; Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palan-
döken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Celal 
Koloğlu, Türk-İş Genel Mali Sekreteri 
Ramazan Ağar ile Türkiye Emekliler Der-
neği Başkanı Kazım Ergün yer aldı. Parti 
genel merkezinde basına kapalı gerçek-
leşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.




