
EKONOMİK FORUM28

TOBB ULUSAL
Fo

to
ğr

af
la

r:
 T

O
BB

 F
ot

oğ
ra

f S
er

vi
si

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz Van’ın iyi günde de kötü 
günde de hep yanında olduk. Van Depremi’nin ertesi günü de buradaydık. Ayni ve maddi 
yardımlarda bulunduk. Van TSO’muzun 52 bin kişilik Van Kahvaltısı’yla Guinness rekoru 
kırarken de buradaydık. Çünkü Serhat şehrimiz Van bizim gözbebeğimiz” diye konuştu.

“İyi günde de kötü günde de 
Van’ın hep yanında olduk”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Ticaret ve Sanayi 
Odası (TSO) İstihdam Yaratanlar Ödül Töreni’ne 

katıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva’nın 
ev sahipliğindeki ödül töreninde bir konuşma yapan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van için yaptıkları önemli 
projeleri anlattı. 

“TOBB olarak Van’da bir fen lisesi yaptık. Bu okulu Van 
TSO’muzun ve Ticaret Borsamızın talebiyle Van’a kazan-
dırdık. TOBB olarak Van’a yaptığımız yatırım sadece bu 
değil. 2007’de Şehit Mehmet İzdal İlköğretim Okulu ek 
bina inşaatını yapmıştık. Eğitim tesislerimizin Van’a hayır 
ve bereket getirmesini diliyorum. Biz Van’ın iyi günde de 
kötü günde de hep yanında olduk. 

Van Depremi’nin ertesi günü de buradaydık. Ayni 
ve maddi yardımlarda bulunduk. Van TSO’muzun 52 
bin kişilik Van Kahvaltısı’yla, Guinness rekoru kırarken de 
buradaydık. Çünkü Serhat şehrimiz Van bizim gözbebe-

ğimiz. İşte bu vizyonla, Kapıköy Gümrük Kapısı’nı da ye-
niledik. Bunun için 112 milyon lira yatırım yaptık. Burada 
tabi Sayın Bakanımızın da büyük emeği ve vizyonu var. 
Kapıköy ile Van, eski ihtişamını tekrar geri kazanıyor. Zen-
ginleşiyor, ticaret ve turizm merkezi haline geliyor. Lojistik 
bir merkez oluyor” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van 
Shopping Fest’in büyüdüğünü, Van’daki fuarlara katılımın 
arttığını bildirdi.

“Van Gölü İranlı turistler 
için çekim merkezi oldu”

Van ve Van Gölü’nün, özellikle İranlı turistler için çe-
kim merkezi olduğunu kaydeden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “İnşallah burası Anadolu’nun, Asya’ya açılan kapısı, 
Asya’nın da Anadolu’ya geçiş noktası haline gelecek. 
Vanlı kardeşlerim de sağolsunlar, ahde vefalarını gös-
terdiler. Şahsıma fahri doktora unvanı tevdi edildi. Bana 
layık görülen bu unvanı, Van başta olmak üzere, tüm iş 
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dünyamız adına aldım. Allah sizlerden ve 
emeklerinizden razı olsun” dedi. Van’ın, bu 
yılın ilk dokuz ayında 11 binden fazla net 
istihdam artışıyla bu bölgede birinci, Tür-
kiye genelinde dokuzuncu olduğunu ha-
tırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van’ın 
istihdamının Türkiye’nin tam üç katı, yani 
yüzde 13 arttığını söyledi.Van’daki Oda 
ve Borsa ile gurur duyduğunu ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Her ikisi de 
akredite. Üyemize beş yıldızlı hizmet su-
nuyorlar. Van’daki üç başkanla Ankara’da 
da birlikte çalışıyorum. Necdet Başkan, 
Türkiye’de 186 TSO’nun temsil edildiği 
TSO Konseyi’nin Başkanı olarak TOBB’un 
yönetiminde. Nayif Başkan’la Hamzabeyli 
Kapısı, İzzet Başkan’la da Halkalı Güm-
rük Kapısı yönetiminde birlikteyiz. Her üç 
Başkanım da Van’ın gelişmesi ve zengin-
leşmesi için elini taşın altına koyuyor, ça-
lışıyor. Allah onlardan da razı olsun” dedi.

 
“Bize iletilen pek çok 
düzenleme hayata geçti”

Zor bir dönemden geçildiğine işaret 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bunu 
en çok hisseden kesimin de iş dünyası 
olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Son dönem-
de sizlerin bize ilettiği taleplerle pek çok 
düzenleme hayata geçti. En büyük şikâ-
yetimiz bankalardandı. Hükümetimizin 
aldığı inisiyatifle, kamu bankaları bura-
da devreye girdi. Hem faizleri bir miktar 
düşürdüler, hem de yeni kredi vermeye 
başladılar. Konut ve otomotivde başlatı-
lan kampanyalar üyelerimiz nezdinde bir 
moral sağladı. Son açıklanan kararla kamu 
bankalarında ticari kredi faizleri tek haneli 
rakamlara inecek inşallah. 

Biz de KGF ile size kefil olmaya da de-
vam ediyoruz. Son üç senede, yaklaşık 
800 bin üyemizin 400 milyarlık kredisine 
kefil olduk. Nefes Kredileri’yle 100 bin 
üyemize 12 milyar TL ucuz kredi sağla-
dık. Bankalarda ikinci şikâyetimiz yüksek 
POS komisyonlarıydı. Eskiden hiçbir limit 
yoktu. Yüzde 1.60 üst sınır getirildi. TOBB 
olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığı-
mız bir konu vardı: Ticari alacak sigortası. 
Halk Sigorta bu işin başını çekti. Şu an 16 
sigorta şirketi ticari alacak sigortası hizmet 
veriyor. 12 Kasım’da Halk Sigorta ile bu-
rada bir toplantı yaptınız, bunun için de 
sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.”

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

lu, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nayif Süer’i makamında ziyaret 

etti. Van Ticaret Borsası Meclis üyeleriyle 
sohbet ederek, sıkıntı ve çözüm önerile-
rini dinleyen TOBB Başkanı şehrin ticare-
tine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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

kahvaltısını marka yapması ile dikkatleri 
çeken ve “Bak Hele Bak Bak” isimli mekanı 

ile bilinen Yusuf Konak’ı ziyaret etti. Konak, 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu için özel olarak 
hazırladığı köşeyi tanıtırken, TOBB Heyeti’ne 
Van ziyareti için teşekkür etti.

“Bak Hele Bak Bak”ta Hisarcıklıoğlu köşesi

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

ramı kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nda kendi ismi verilen salonun açılış kurde-
lesini kesti. Salonun hayırlı uğurlu olmasını 
dileyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendi-
sine gösterilen teveccü için de teşekkür etti.

Van TSO M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu 
Salonu açıldı

Van Ticaret Borsası ziyaret edildi
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Öğrencilere girişimcilik tecrübelerini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada milletlerin gücünün topları ve tüfekleriyle değil 
girişimci gücüyle ölçüldüğünü söyledi.

“Dünyada milletlerin gücü 
girişimci gücüyle ölçülüyor”

V an Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’na fahri doktora verdi. Van Valisi Mehmet Emin 

Bilmez'in de katıldığı törenle, Rektör Prof. Dr. Hamdullah 
Şevli tarafından kendisine fahri doktora tevdi edilen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu unvanı almaktan gurur 
duyduğunu belirterek, tüm üniversite camiasına teşekkür 
etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; görev süresi boyunca 
Van’a ekonomik ve sosyal katkılarda bulunması, okul 
kazandırması, deprem sonrasında nakdi ve kredi desteği 
sağlaması, ilin tanıtımına yönelik birçok etkinliğe desteği, 
Van’a sağlık alanında katkıları, ambülans bağışlaması gibi 
birçok faaliyetinden dolayı fahri doktoraya layık görüldü.

“Türkiye’nin en köklü eğitim 
kurumları arasına girdiniz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, takdim töreninin ardın-
dan öğrenciler ve katılımcılarla girişimcilik üzerine gö-
rüşlerini paylaştı. Yıl içinde yüzlerce toplantıya katıldığını 
ancak en mutlu olduğu ortamın üniversiteler olduğunu 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Siz gençlerde ül-
kemin geleceğini görüyorum. Umutlanıyorum. Daha 

hevesle çalışıyorum. Bugün Van 100. Yıl Üniversitesi’nde 
olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Üniversitemiz 
de ayrı bir başarı öyküsü yazmış durumda” dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “ Dünya-
nın en iyi üniversitelerine bakınca, oldukça genç olmasına 
rağmen Van 100. Yıl Üniversitesi bugün 17 fakülte, 34 bin 
öğrenci, 49 araştırma ve uygulama merkeziyle Türkiye’nin 
en köklü eğitim kurumları arasında. Bilimsel, sosyal, kül-
türel ve sportif her türlü faaliyete imkan sağlayan, Türki-
ye’nin en büyük kampüslerinden birine sahipsiniz. Esnek 
ve yeni nesil güneş panelinden, nano gübreye birçok 
buluşunuz var. Dünyaya bilgi ve teknoloji ihraç ediyorsu-
nuz. Teknokent sayesinde bölgedeki iş insanlarıyla yakın 
çalışıyorsunuz. Böylece sadece Van’ın değil, bölgenin ve 
ülkemizin kalkınmasına destek oluyorsunuz. Rektörümüz 
Prof. Dr. Hamdullah Şevli başta olmak üzere, akademis-
yenlerimizi ve idari kadroyu yürekten kutluyorum.” 

Rektör Şevli’nin de örnek alınması gereken bir başarı 
öyküsü bulunduğuna işaret eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Doğduğu, yetiştiği, doktorasını kazandığı Van’da, 
şimdi rektör olarak sizlere hizmet veriyor. Genç yaşına 
rağmen uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış ve ödül 
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kazanmış pek çok makalesi bulunuyor. İşte 
rektörümüzün kendi gibi böyle dinamik bir 
üniversiteden, fahri doktora unvanı almak 
büyük bir onur. Senato ve yönetim kuru-
luna tekrar teşekkür ediyorum” ifadesini 
kullandı. Öğrencilere girişimcilik üzerine 
tecrübelerini anlatan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu zengin olmanın yolunun girişim-
cilikten geçtiğini ifade etti. 

 Gençlere altın öğütler
Dünyada milletlerin gücünün toplarıyla 

tüfekleriyle değil girişimci gücüyle ölçül-
düğünü söyleyen TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu şöyle konuştu: “Sovyetler Birliği’nin 
çöküş, Almanya ve Japonya’nın yükseliş 
hikâyelerine bakın altında girişimcilik ya-
tar. En zengin 20 ülkenin, en girişimci 20 
ülke olduğunu görürsünüz. Şimdi ülkeler 
girişimci ithal ediyor. Silikon Vadisi’ndeki 
girişimcilerin yüzde 51’i ABD dışında doğ-
muş. Şu anda Türkiye’de sadece bir girişimci 
10 kişiyi istihdam ediyor. Yani işsizliğin de 
çözümü girişimcilikte. Demek ki daha çok 
girişimci çıkartmamız lazım.  İşte bu vizyon-
la, ülkemizi karış karış gezdim. Girişimciliği 
anlattım. Türkiye’nin en büyük kadın, genç 
girişimci kurullarını hayata geçirdik. TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kur-

duk. 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. Şimdi ise uzay denince akla 
ülke değil, Elon Musk geliyor.”

 Girişimcilik için hayal kurmanın çok 
önemli olduğunu dile getiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, 40 yıllık girişimci olarak hala 
hergün hayaller kurduğunu anlattı. “Sınırı-
mızın olmadığı tek alan orası” diyen TOBB 

Başkanı, hayali hedefle birleştirmek gerek-
tiğinden söz etti ve şunları söyledi: “Hedef 
koymazsanız hayalperest olursunuz. Yani 
bu nişan almadan ateş etmeye benzer. 
Ama hayalin yanında hedefiniz de olursa, 
odaklanır, yol haritası çizer, hayale giden 
yolda kaybolmazsınız. Çok çalışmadan 
başarı gelmiyor. Mehmet Akif, ‘Arkadan ge-
lenler, yolda uyuyanları ezer geçerler’ diyor. 
Duranlar için hayat hakkı yoktur. Beşeriyet 
durmuyor. Durursan muhakkak ezilirsin." 

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

lıoğlu, eski Ticaret Bakanı, Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 
milletvekili Hayati Yazıcı ile birlikte 
TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi’ni zi-
yaret etti. Öğrencilerle sohbet edip, 
hatıra fotoğrafı çektiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, okul yönetiminden 

de bilgi aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu öğrencilere kitap armağan ederken, 
okul müdürüne ise ‘maşallah’ takdim etti.

Ziyarette konuşan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, özel sektöre destekleri 
için Hayati Yazıcı’ya teşekkür ederken, 
Yazıcı da Türkiye'nin milli birlik ve bü-
tünlüğüne sahip çıkılması gerektiğine 
vurgu yaptı.

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

Doktora Tevdi Töreni’nin ardından, Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hamdullah Şevli’yi makamında ziyaret etti. 
Rektör Şevli ile iş ve eğitim dünyası arasın-
daki ortak konular üzerine sohbet eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, günün anısına 
Rektör’e ‘Dede Korkut’ Kitabı hediye etti.

Prof. Dr. Hamdullah 
Şevli ziyaret edildi

Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Hayati Yazıcı Fen Lisesi’nde
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Türkiye’de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 e-ticaret sitesine güven damgaları 
verildi. Güven damgası uygulamasının e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım 
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bakanlığımızın Türkiye’deki tek güven 
damgası sağlayıcı olarak Birliğimize güvendiği için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. 

e-ticarette daha ‘güvenli 
alışveriş’ dönemi başlıyor

T icaret Bakanlığı’nda, "Elektronik Ticarette Güven 
Damgası Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Bakan 
Ruhsar Pekcan'ın ev sahipliğinde yapılan toplan-

tıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret sektörüne yönelik değerlen-
dirmelerde bulundu.

Türkiye’de güven damgası almaya hak kazanan ilk 12 
e-ticaret sitesine güven damgalarını vereceklerini ifade 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, böylelikle sektörde 
daha güvenli alışveriş dönemini başlatmış olacaklarını 
vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın 
ticareti kolaylaştırmak üzere çok sayıda yeniliğe imza 
attığına dikkat çekerek, e-ticareti kayıt altına alacak 
"Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi"nin kurulduğunu, Ticari 
İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çıkarıldığını ve Taşınır 
Rehin Sicil Sistemi'nin (TARES) kurulduğunu belirtti.

“e-ticareti kolaylaştırmak 
için önemli bir adım atıldı”

Ticaret sicili müdürlüklerinin, şirket kuruluşlarında 
tek temas noktası haline getirildiğini, kare kodlu çek uy-
gulamasının devreye alındığını ifade eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması 
başlatıldığını, lisanslı depoculuk sisteminin hayata geç-
tiğini, Ürün İhtisas Borsası’nın kurulduğunu anımsattı.

Güven damgası uygulamasının da e-ticareti kolaylaş-
tırmak için atılan bir adım olduğunun altını çizen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bakanlığımızın Türkiye’deki tek 
güven damgası sağlayıcı olarak Birliğimize güvendiği 
için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dijitalleşmenin artık ha-
yatın her alanında var olduğuna işaret ederek, e-ticaretin 
de bu dijital devrimin en önemli itici güçlerinden biri 
olduğunu, milyarlarca tüketicinin ve milyonlarca işletme-
nin hayatını değiştiren bir yenilik olduğunu dile getirdi. 

"Tüketiciler artık çok sayıda 
ürüne kolayca ulaşabiliyor”

e-ticaretin, tüketicileri yeni ürünlere, satıcılarıysa yeni 
müşterilere ulaştırdığını aktaran TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, şöyle konuştu:

"Tüketiciler çok sayıda ürüne kolayca ulaşabiliyor. 
e-ticaret büyüdükçe işletmelerin cirosu, tüketicilerin 
refahı artıyor. Yani tüketici de üretici de kazanıyor. Ama 
Türkiye, e-ticarette henüz yolun başında. 2019 yılında 

 Güven damgasını 
almaya hak 

kazanan şirketlerin 
belgeleri, Ticaret 

Bakanı Pekcan 
ve TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu’nun 
katıldığı bir 

törenle verildi.

ANKARA
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ülkemizdeki insanların sadece yüzde 34’ü 
internetten ürün ya da hizmet satın almış. 
AB ülkelerinde bu oran yüzde 70’in üzerin-
de. Toplam perakende içinde e-ticaretin 
payı Türkiye’de yüzde 5.3. AB’deyse bu 
oran ortalama yüzde 9'un üzerinde ve 
hızla artmaya devam ediyor. 

Türkiye’nin e-ticaret büyüklüğünde, 
gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatma-
sı için, yenilikçi uygulamalara ihtiyaç var. 
İşte güven damgası e-ticaret sitelerine gü-
venmesi için güzel bir örnek. İnternetten 
alışveriş yapmaya çekinen tüketicilerdeki 
güven eksikliğini azaltacak bir uygulama. 
Gazetelerde e-ticaretle ilgili olumsuz ha-
berlere devamlı rastlıyoruz. Bu olumsuz 
haberler hep insanların aklında kalıyor. 
e-ticaret yapmak isteyenleri caydırabiliyor. 
İşte güven damgası uygulamasıyla bunu 
değiştirmeyi amaçlıyoruz."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, güven 
damgası olan e-ticaret sitelerinin farkını 
da açıklayarak, "Damganın varlığı, sitenin 
TOBB denetiminden geçtiğini gösterir. Biz 
bu kapsamda, e-ticaret sitesinin Ticaret 
Bakanlığımızın tebliğinde yayınladığı şart-
ları taşıyıp taşımadığını kontrol ediyoruz. 
İki temel unsura odaklanıyoruz. Birincisi, 
'Sitenin teknik alt yapısı, asgari güven-
lik şartlarını taşıyor mu?', ikincisi, 'Sitenin 
iş süreçleri tebliğde sıralanan kanunlara 
uygun mu tasarlanmış?' Her iki sorunun 
cevabı 'evet' ise güven damgasını tahsis 
ediyoruz. Sitedeki damganın gerçek olup 
olmadığını merkezden kontrol ediyoruz" 
ifadelerini kullandı. 

Tüketici damgasının üzerine gidip tık-
ladığında güven damgasının web sitesin-
deki doğrulama sayfasına yönleneceğinin 
altını çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu 
sayede isteyen herkesin bu damgayı kul-
lanmasının da önüne geçeceklerini bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu dam-
ganın varlığının TOBB’un e-ticaret sitesine 
garantör ya da kefil olduğu anlamına gel-
mediğini, taraflar arasında bir uzlaşmazlık 
olursa, çözüm mercinin tüketici hakem 
heyetleri ya da mahkemeler olduğunu 
vurgulayarak, "TOBB’un görevi, güven 
damgası olan sitelerle ilgili şikâyetleri mu-
hatabına ulaştırmak. Oluşturduğumuz 
şikâyet sistemi, bakanlığımıza da açık. Tü-
keticiler, güven damgası olan e-ticaret site-
lerinden daha güvenli alışveriş yapabilirler. 
Karşılaştıkları sorunların muhatabına ulaş-

tığından ve kişisel verilerinin uluslararası 
güvenlik standartlarında korunduğundan 
emin olabilirler " dedi. 

Hangi şirketler güven damgası aldı?
e-ticarette güven damgası alan şirket-

lere de işaret eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, şunları kaydetti:

"ePttAVM, ülkemizin milli kargo şir-
ketinin e-ticaret girişimi. PTT’nin dijital 
dönüşümünün amiral gemisi. Farmasi, 
1950’de kurulan ve dijital dönüşümü ger-
çekleştirebilmiş bir ilaç ve kozmetik fir-
ması. Gittigidiyor.com, Türkiye’de kurulan, 
daha sonra dünyanın en büyük e-ticaret 
şirketlerinden biri olan eBay tarafından 
satın alınan bir girişim. Pegasus Havayolları, 
Türkiye’nin önde gelen, ezber bozan ha-
vayolu şirketlerinden. Sahibinden.com, 40 

milyondan fazla ziyaretçisi olan Türkiye’nin 
en büyük ilan sitesi kurduğu pazar yerine 
güven damgası alıyor. 

Modanisa, Financial Times’ın Orta 
Doğu’nun en başarılı 25 startup’ı arasına 
giren bir girişim. Sigortam.net, sigorta-
cılığı dijitalleştiren öncü bir şirket. Beko 
ve Arçelik, ülkemizin gururu beyaz eşya 
üreticileri. Kurdukları e-ticaret sistemi 
üzerinden bayilerine satış yaptırıyor, bayi-
lik sistemini güçlendiriyorlar. Migros Sanal 
Market, internet üzerinden hızlı tüketim 
malları satmaya 1997 yılında başlamış 
bir ulusal zincirimiz. Sarar, bayrağımızı 
yurt dışında da dalgalandıran önemli 
markalarımızdan biri. Sefamerve, 70 ülke-
ye yılda 7,5 milyon ürün satan bir giyim 
perakendecisi. Kendilerini tebrik ediyor ve 
başarıların devamını diliyorum."
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İstanbullu sanayicilere ekonomideki fırsatları ve riskleri anlatan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, "Dünyada, en üst yüzde 1'in sahip olduğu servet, yüzde 99'un sahip 
olduğu servetten fazla. Biri artarken, diğeri aşağı doğru gidiyor. Yeni bir iktisadi, hukuki 
ve çevreye saygılı bir alt yapıyı kurup, adil ve istikrarlı bir büyüme modeline dünyanın 
ihtiyacı var, dünyanın buna geçmesi lazım” diye konuştu.

“Dünyanın istikrarlı bir 
büyüme modeline ihtiyacı var”

İ stanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin yılın ilk aylık 
olağan toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 

"Sürdürülebilir Büyüme İçin Nitelikli Üretim Ekonomisine 
Geçişte Eğitim, Kalite ve Ar-Ge’nin Önemi" ana gündemi 
ile gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışındaki 
konuşmasında, dünya genelinde iş dünyasının günde-
minin Türkiye ile aynı olduğunu belirterek, Çin, AB, Brexit, 
dijital ekonomi gibi konuların tüm dünyada öne çıkan 
konular arasında yer aldığını söyledi.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım 
olduğuna işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şun-
ları kaydetti: "Her sektöre yapılan yatırımda kâr da zarar 
da edebilirsiniz, eğitim hariç. Eğitime yapılan yatırımda 
her türlü kâr var. 81 ilde eğitime çok büyük yatırımlar 
yaptık. TOBB olarak 81 ilde eğitime yaptığımız katkı 270 
milyon dolar. 

Genel değerlendirmelere geçersek, dünya ekonomi-
sinde genel görünüme baktığımızda, üç ülke hariç bütün 
ülke ekonomilerinde büyüme bekleniyor. Bölgeler bazın-

da büyüme beklentilerine baktığımızda, ABD hariç tüm 
bölgelerde 2020-2021'de büyümenin artması bekleniyor, 
bu bizim için de geçerli ve bu Türkiye için iyi haber."

 
“Dünya bu zamana kadar 
hiç bu kadar borçlu olmadı”

Dünya ekonomisinde mevcut risklerden bahseden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyadaki borçlanma oranı-
nın yüksekliğine işaret edip, dünyanın bu zamana kadar 
hiç bu kadar borçlu olmadığını, bu borçlanmanın büyük 
risk taşıdığını vurguladı.

Diğer bir riskin de dünyadaki ekonomik modelde 
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Dünya-
da, en üst yüzde 1'in sahip olduğu servet, yüzde 99'un 
sahip olduğu servetten fazla. Biri artarken, diğeri aşağı 
doğru gidiyor. Dünya barışı ve istikrarı için en büyük sı-
kıntı bu. Bütün dünyanın rahatsız olması gereken tablo" 
ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın daha adil ve 
sürdürülebilir yeni bir ekonomik modele ihtiyacı oldu-
ğunu dile getirdi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

İstanbul Sanayi 
Odası’nın Ocak 

ayı Meclis 
toplantısına 

katıldı.

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

lu, Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semine-
ri’ne katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmada Meclis üyele-
rinden birbirlerini ötekileştirmemelerini, 
birbirlerini sevmelerini istedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB 
ile Oda ve Borsaların demokrasinin en 
çok işlediği kurumlar olduğunu belir-
terek, Meclis üyelerinin atamayla değil 
seçimle göreve geldiğini söyledi. Meclis 
üyelerinin seçildikleri sektörlerde lider 
olduğunu ve bu liderliğin sorumluluk 

“Yaptığınız her “Yaptığınız her 
işi anlatın üyeleri işi anlatın üyeleri 
bilgilendirin”bilgilendirin”

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

lu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 
birlikte Türk-İş Genel Başkanı Ergün Ata-
lay’ı ziyaret etti. 

Ziyarette, 23. Olağan Genel Kurul'da 
yeniden Genel Başkanlığa seçilen Ergün 
Atalay ve Yönetim Kurulu üyelerine başa-
rılar dilendi. TESK Başkanı Bendevi Palan-
döken ile Haber-İş Sendikası Başkanı Veli 
Solak da görüşmede yer aldı.

Türk-İş Başkanı’na ziyaret

getirdiğini anlattı. Bu işlerde para pul 
olmadığını vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, işlerinden, evlerinden 
ve arkadaşlarından fedâkarlık ettiklerini 
söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis 
üyelerine yaptıkları her işi anlatmaları 
ve üyeleri bilgilendirmeleri tavsiyesinde 
bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Meclis 
üyelerinden birbirlerini ötekileştirme-
melerini, siyasi görüşü, mezhebi, etnik 
kökeni veya dini ne olursa olsun birbir-
lerini sevmelerini istedi.

Kapitalizmin dönüşüme ihtiyacı olduğu-
na dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni bir iktisadi, hukuki ve çevreye say-
gılı bir alt yapıyı kurup, adil ve istikrarlı bir 
büyüme modeline dünyanın ihtiyacı var, 
dünyanın buna geçmesi lazım. Kapitalizm, 
yeniden kendini tarif etmeli. Türkiye'ye baktı-
ğımızda, 2019'a sıkıntılı başladık. 2019'un son 
çeyreği için yüzde 5'lik büyüme bekliyorum. 
İş dünyası olarak bu hedefe kilitlendik, risk-
lerimiz var ama fırsatlara iyi odaklanmalıyız."

Türkiye ekonomisi için risk ve fırsatlar 
hakkında bilgi veren TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, bunların içinde özellikle siber 
saldırılara dikkat çekerek, 2020 yılında siber 
saldırıların daha da artacağı öngörüsünde 
bulunarak, buna önlem alınması gerekti-
ğini kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2020'de 
AB ile ilişkilerin daha ılımlı olacağı yoru-
munu da yaptı.

Brexit sürecinden en fazla zarar görecek 
ülkelerden birinin Türkiye olacağına dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir an 
önce yapılması gereken Serbest Ticaret An-
laşması'nda Türkiye'nin elini şimdilik Avrupa 
Birliği'nin bağladığını ifade etti.

Türkiye'nin Otomobili konusunda da 
görüşlerini paylaşan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Otomobili, sanayinin dönü-
şümünde rol model olacak. İlk defa Türki-
ye'deki önemli iş insanları bir araya gelerek 
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor. İlk 
defa böyle bir model oldu. Türkiye'nin Oto-
mobili demek, yeni bir sanayi politikası ve 
teşvik yaklaşımı, yeni bir yatırımcı ortaklık 
modeli, ekosistem geliştirme ve dönüştürme 
misyonu demek."

Toplantı çerçevesinde sanayicilere start-
up firmaları ile çalışma çağrısında bulunan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantı çer-
çevesinde Meclis üyelerinin sorunlarını ve 

çözüm önerilerini dinledi.

"Arzu ettiğimiz büyüme 
nitelikli büyümedir"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise konuş-
masında "Değişim çağında geleceğe ilişkin 
endişeleri azaltmak, kaygıların yerine umut-
ları yeşertmek için her zaman ifade ettiğimiz 
gibi üretim odaklı bir ekonomi anlayışı hakim 
kılınmalı. Arzu ettiğimiz büyüme, 'nitelikli 
büyüme'dir" ifadelerini kullandı.

Erdal Bahçıvan, başta bilim ve teknoloji 
olmak üzere, birçok alanda yaşanan deği-
şimlerle yeni dünyanın şekillendiği bir dö-
nemden geçildiğini söyledi. Toplumların da 
bu değişimden nasibini alarak hızlı, köklü ve 
büyük değişiklikler yaşadığına işaret eden 
Bahçıvan, değişimlerin sanayiciler için de 
geçerli olduğunu, bu değişim sürecinde 
bilgi, inovasyon ve kalitenin çok önemli bir 
role sahip olduğunu aktardı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş dünyası olarak 
mevzuatın ve iş yargısının, kimseyi korumasını istemiyoruz. Ne işvereni ne işçiyi. Hak ve 
adalet neyse o tarafta olmasını istiyoruz. Eşit mesafede olmasını istiyoruz. Adalet Terazisi 
iki tarafa da eşit olarak hareket etsin istiyoruz” diye konuştu. 

“İş yargısı, işveren ve 
işçiye eşit mesafede olmalı”

Y argıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı, üyeleri ve tetkik 
hakimleri tarafından hazırlanan, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşçi Sendi-

kaları Konfederasyonu (Türk-İş) işbirliğinde bastırılan 
"İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabı, Yargıtay’da 
düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, kitabın hazırlanması noktasında Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 
Başkanı Seracettin Göktaş ve ekibine teşekkür etti.

İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması kitabının Türkiye’de 
işçi, işveren ve yargı mensuplarının birlikteliği sonucunda 
ilk kez ortaya çıkan güzel bir eser olduğunu belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “4857 sayılı İş Kanunu çalışma 
alanında ülkemizi AB normlarına ve ILO standartlarına 
büyük ölçüde uyumlaştırdı. Yeni İş Kanunumuz çalışma 
hayatımıza birçok yenilikler getirdi. Öte yandan, işçi ve 
işverenler açısından bazı yeni uyuşmazlıkları da tabi or-
taya çıkardı. İş dünyası olarak, mevzuatın ve iş yargısının, 
kimseyi korumasını istemiyoruz. Ne işvereni ne işçiyi. Hak 
ve adalet neyse o tarafta olmasını istiyoruz. Eşit mesafede 

olmasını istiyoruz. Adalet Terazisi iki tarafa da eşit olarak 
hareket etsin istiyoruz. Önemli olan, çalışma mevzuatının 
dengeli hazırlanması ve adaletli uygulanmasıdır. Kesinlikle 
işverenler eğer bir haksızlıkları ve işçi haklarına yönelik 
bir gaspları söz konusuysa hiçbir şekilde bir mensubiyet 
duygusuyla onların yanında olunmasını da istemiyoruz” 
şeklinde konuştu.

“Büyük bir eksiklik giderildi”
Çalışma barışının korunması için, yargının oluşturdu-

ğu içtihatları çok önemli gördüklerini dile getiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yeni İş Kanunu’nun uygulama 
sorunlarının giderilmesi noktasında, Yargıtay’ın ilgili Hukuk 
Daireleri’nin verdiği kararların önemli bir boşluğu doldur-
duğunu vurguladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yargıtay’ın iş davalarına 
bakan Hukuk Daireleri’nin verdiği kararların, ilk defa derli 
toplu bir şekilde bir araya getirildiğini ve büyük bir eksikli-
ğin giderildiğini belirterek, “22. Hukuk Dairesi Başkanımıza, 
üyelerine ve tetkik hâkimlerine, İş Kanunu’ndaki bütün 
değişiklik ve gerekçelerini, en önemlisi de maddeler 
itibarıyla 7,  9 ve 22. Hukuk Daireleri’nin verdiği kararları 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Yeni İş 
Kanunumuz 

çalışma 
hayatımıza 

birçok yenilikler 
getirdi” dedi.

ANKARA
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ve oluşturulan içtihatları bir araya getirdi-
ler. İçeriği itibariyle İş Kanunu ve Yargıtay 
Uygulaması Kitabı, çok önemli bir boşluğu 
dolduracaktır” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kitabın 
basımının Türk-İş ve TOBB olarak birlikte 
üstlenilmesinin sosyal diyalog açısından çok 
kıymetli olduğunu söyledi. 

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Se-
racettin Göktaş’ın kitap için bir telif üc-
reti talep etmediğine dikkat çeken TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ama onların bu 
kıymetli emeklerinin, karşılıksız kalması-
na da başta Türk-İş Başkanı olmak üzere 
gönlümüz razı olmadı. Kendilerinin de 
uygun görüşüyle, vatanımızın bekası ve 
bizlerin huzuru için canlarını vermekten 
bir an tereddüt göstermeyen kahraman 
Mehmetçiklerimize bir nebze yardımı-
mız dokunması amacıyla, TOBB ve Türk-İş 
olarak, Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulun-
maya karar verdik. Bağış çekini biraz sonra 
kendilerine takdim edeceğiz” dedi. 

“İşçi ve işveren ilişkileri
karmaşık bir hale dönüştü”

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de 
birinci ve ikinci sanayi devrimiyle çalışma 
hayatındaki şartların değiştiğini, işçi ve iş-
veren ilişkilerinin karmaşık bir hale dönüş-
tüğünü ve sendikaların kurulmasıyla bu 
durumun düzelmesi için bir adım atıldığını 
ancak dördüncü sanayi devrimini yaşadığı-

mız bugünlerde halen ideal noktaya gelin-
mediğini aktardı. 

Hukuk güvenliğine ve hukuk istikrarına 
en üst düzeyde önem verdiklerini ifade 
eden Cirit, "Hukuku ülkede eşit, tutarlı ve 
güvenilir bir şekilde uygulama rolü üst-
lenen Yargıtayın iş hukukuna ilişkin uyuş-
mazlıkları çözmekle yükümlü dairesinin (22. 
Hukuk Dairesi’nin) hukuk ve iş dünyasının 
en çok ihtiyaç duyduğu bir alanda hukuki 
öngörülebilirliği gösterme çabası adına 
içtihat kitabı çıkarmasını çok önemsiyor ve 
hepsine tek tek teşekkür ediyorum" ifade-
lerini kullandı.

'Arabuluculuk' yönteminin mahkeme-
lere kıyasla iki temel avantajı bulunduğunu 
kaydeden Cirit, "Bunlardan ilki uyuşmazlık-
ların bu yollarla (arabuluculuk) çözümünün 
mahkemelere göre daha hızlı ve esnek ol-
ması, ikincisi ise mahkemelere dava açılması 
resmi bir işlem olduğu için taraflar arasında 
husumete yol açması ve davacıyla davalı 
arasındaki ilişkilerin neredeyse kopma nok-
tasına gelecek olmasıdır. Hâlbuki sorunun 
arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi duru-
munda iş uyuşmazlığı taraflarının ileride iş 
ilişkilerini devam ettirdiklerini ve sürdürdük-
lerini görmekteyiz" şeklinde konuştu.

"İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" 
kitabında bireysel iş hukukuna ilişkin yol 
gösterici nitelikte kararların yer aldığını ifade 
eden Cirit, kitabın işçi hak ve menfaatlerinin 
korunmasının yanında işverenlere de yol 
göstermesi bakımından önemli olduğunu 
aktardı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 
ise Türk-İş'in önceliğinin en başından beri 
Türkiye olduğunu belirterek, "1 milyon 100 
bine yakın üyesi olan 4 milyonluk aileyiz. 
Ben onun başkanıyım, benim görevim ül-
kenin çıkarlarını söylerken, temsil ettiğim 
arkadaşlarımın sıkıntılarını ülke gündemine 
taşımak. Onun için biz her noktada ne işve-
renin hakkını sıkıntıya sokalım ne de işveren 
bizim hakkımızı sıkıntıya soksun. Bununla 
ilgili gücümüzün yettiğini zaman zaman 
söylemeye gayret ediyoruz" dedi.

Toplantı sonrasında TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, 100 bin liralık bağış çekini Meh-
metçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümge-
neral Yaşar Bal'a verdi.

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

lu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile birlikte 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk’u makamında ziya-
ret etti. Ziyarette ortak konular ele alındı.

Bakan Zehra Zümrüt 
Selçuk ziyaret edildi
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Elazığ ve Malatya ekonomisi için gerekli ilk tedbirler alındı. 
Bu ülkenin esnafı, işçisi, işvereni, kamu görevlileri olarak üzerimize düşen her türlü maddi ve 
manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getiriyoruz” dedi.

“Her türlü maddi ve manevi 
sorumluluğu yerine getiriyoruz”

T ürkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı 
üyeleri, Elazığ’daki depremin hemen ardından 
bölgeye giderek destek oldu. 

Türkiye - AB KİK Türkiye kanadını oluşturan Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları 
Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanat-
kârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendi-
kaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) başkanları, Elazığ Fethi Sekin  Şehir 
Hastanesi’ne gelerek, Elazığ'da meydana gelen depremde 
yaralananları ziyaret etti.  

Geçmiş olsun dileklerini ileten heyet daha sonra 
Elazığ Kışla Camii’ne giderek, taziye ziyaretinde bulundu.

Depremde yıkılan binanın 
enkazı ziyaret edildi

Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı 
üyeleri daha sonra Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde dep-

remde çöken bina enkazını ziyaret ederek, AFAD yetki-
lilerinden bilgi aldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
büyük bir özveri ile çalışan arama kurtarma ekiplerine 
teşekkür etti. 

Heyet, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Bor-
sası ile Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı da ziyaret etti. 

Bakanlar ile görüşüldü
Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı 

üyeleri Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü 
de ziyaret etti. Heyet burada, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Elazığ Valisi Çetin 
Oktay Kaldırım ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile 
biraraya geldi.

Doğanyol İlçesi’nde 
taziyede bulunuldu

Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı 
üyeleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkan-
lığında, Malatya’nın Doğanyol İlçesi’ne de gitti.

Türkiye - AB 
Karma İstişare 

Komitesi 
Türkiye kanadı 

üyeleri Elazığ 
Valiliği İl Afet 

ve Acil Durum 
Müdürlüğü’nü 

ziyaret etti.

ELAZIĞ-MALATYA
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Heyet burada, Adalet Bakanı Abdul-
hamit Gül ile birlikte depremde hayatını 
kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde 
bulundu.

Malatya Valiliği’nde 
toplantı yapıldı

Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi 
Türkiye kanadı üyeleri Elazığ temaslarının 
ardından Malatya’ya geçti. Heyet, Malatya 
Valiliği’ni ziyaret ederek Vali Aydın Baruş’a 
geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ziyarette yaptığı konuşmada, “Elazığ ve Ma-
latya’da vuku bulan depremler, tüm mille-
timizi derinden üzmüş, kaybettiklerimizin 
acısı yüreğimizi yakmıştır. Milletimize geç-
miş olsun diyor, kaybettiklerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, yarala-
nanlara acil şifalar temenni ediyoruz” dedi.

İlk andan itibaren yurt dışından çok sa-
yıda taziye mesajı aldıklarını bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin tüm ku-
rumları ve vatandaşları, bu felakette bir 
dayanışma içinde oldu. Milletimiz, yaraların 
sarılması, acıların paylaşılması hususunda 
büyük hassasiyet gösterdi. Zaten millet 
olmanın gereği de budur. Dayanışmaya, 
duaya, itidale, sabır ve yardımlaşmaya, birlik 
ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu-
muz bir dönemdeyiz. Zor günlerde hep 
beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız. 

Felaketlerin acısını ancak birlik ve beraberlik 
içinde azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.

99 TIR dolusu yardım 
malzemesi yola çıktı

Devletin, hükümetin ve bakanlıkların 
depremin olduğu ilk andan itibaren orta-
ya koyduğu gayret ve hassasiyetin teselli 
kaynağı olduğunu belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Sayın Cum-
hurbaşkanımız ve üç Bakanımız bizzat bu-
raya gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kızılay 
ve AFAD, UMKE, JÖAK, İtfaiye ve STK’lar ilk 
andan itibaren buradadır. Öte yandan ilgili 
bakanlıklarımız da kendi alanlarında Elazığ 
ve Malatya ekonomisi için gerekli ilk tedbir-

leri aldılar. Bu ülkenin esnafı, işçisi, işvereni, 
kamu görevlileri olarak üzerimize düşen her 
türlü maddi ve manevi sorumluluğu devleti-
mizin koordinasyonunda tereddüt etmeden 
yerine getiriyoruz. 

İşte Türkiye’nin her yerinden, kuzeyinden 
güneyine, doğusundan batısına, 99 TIR dolu-
su yardım malzemesi Oda ve Borsalarımızın 
organizasyonu ile yola çıktı, buraya geldi. 
İnanıyoruz ki devletimiz de bölgedeki çiftçi, 
tüccar ve esnafımızın normal hayatlarına bir 
an evvel kavuşmaları için gerekli tedbirleri 
almaya devam ediyor.”

Bütün teşkilatları ile yöre insanının ya-
nında olduklarını vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Üstümüze ne düşüyorsa yap-
maya da hazırız. Felaketlere teslim olmak, ka-
ramsarlığa boyun eğmek, bu büyük milletin 
fıtratına aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya 
muktedirdir. Allah’ın izniyle bu felaketin üste-
sinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelinecek-
tir. Çünkü biz hep birlikte Türkiye’yiz. Allah 
tekrarından ve beterinden saklasın. Rabbim 
her türlü felaket ve musibetten milletimizi ve 
Türkiye’yi korusun” dedi.

Heyet Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni 
de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Oradan Malatya AFAD Lojistik Depoları’na 
giden heyet, depoları gezerek bilgi aldı.

Malatya TSO 
ve TB’ye ziyaret

Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye 
kanadı üyeleri ile birlikte, Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Malatya Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti.


