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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ICC'nin kuruluşundan bu yana küresel ticaretin gelişmesi için birçok farklı 
oluşuma imza attığını dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tahkimin de artık iş yapmanın 
olmazsa olmaz koşullarından olduğunu ifade etti.

“Tahkim, iş yapmanın olmazsa
olmaz koşulu haline geldi”

M illetlerarası Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası 
Tahkim Divanı ile ICC Türkiye Milli Komitesi 
işbirliğinde "15. ICC Türkiye Tahkim Günü" 

toplantısı düzenlendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve 

ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
burada yaptığı konuşmada ICC'nin dünyada ticaretin 
ve yatırımların artması için çalışan, en büyük iş dünyası 
kuruluşu olduğunu ve Birinci Dünya Savaşı’nın, ulusla-
rarası ticarete verdiği zararı gidermek amacıyla, bir grup 
girişimci tarafından, "barışın tüccarları" sloganıyla kurul-
duğunu aktardı. ICC'nin kuruluşundan bu yana küresel 
ticaretin gelişmesi için birçok farklı oluşuma imza attığını 
dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC'nin zamanla, 
farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında 
toplayarak, dünyada ticaretin artırılması, ticaretin önün-
deki engellerin ve ticaret uyuşmazlıklarının çözümü için 
referans kurum haline geldiğini ifade etti.

"Herkes için, her gün ve 
her yerde çalışan iş dünyası"

100 yılı başarılarla geride bırakan ICC'nin 21'inci asır-
daki misyonunu "Herkes için, her gün ve her yerde çalışan 
iş dünyası" olarak yenilediğini belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı'nın da 
ICC'nin en önemli hizmetlerinden biri olduğunu söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tahkim konularının Tür-
kiye'de gelişim göstermesinin önemine dikkat çekerek, 
şunları ifade etti: "Tahkimi yaşayan biri olarak şunu söyle-
mek isterim. Eskiden Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı yılda 1 milyar doları geçmezdi. Sonra 
Hükümetimiz, tahkimi ulusal mevzuatımıza ekledi. Bunun 
da etkisiyle Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde cazibesi arttı. 
Gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımı, yıllık ortalama 
10 milyar dolarlar seviyesine çıktı. Dolayısıyla tahkim, iş 
dünyası açısından çok önemli bir konu.

Biz iş adamları olarak iş bağlantılarımızı kurarken gü-
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vencede olmak isteriz. Zira ticaret ve yatı-
rım yapmak, risk almak demek. Başka bir 
ülkede bunu yaptığınızda, bu risk daha 
da büyür. Çünkü her ülkede farklı mevzu-
at, farklı uygulama mevcut. Yatırımcıların, 
bunların hepsini bilmesi mümkün değil. 
Bu da ticaret ve yatırım iştahını azaltan bir 
durum. Herhangi bir ihtilaf durumunda, 
tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan 
net olarak konulmuş, bir başvuru mercii-
nin bulunması, tüm tarafları korur. O ülke-
yi, iş adamları nezdinde daha cazip kılar. 
Bu nedenle tahkim, artık iş yapmanın 
olmazsa olmaz koşullarından biri haline 
gelmiştir." Bugün gelişmiş ekonomiler-
de, ticari uyuşmazlıkların yüzde 75’inin 
tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemleriyle çözümlendiğini bildiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu sayede 
standart adli yargıya, dört ihtilaftan sade-
ce birinin gittiğini dile getirdi.

 "ICC Tahkimi'ni en çok 
kullanan 10 ülkeden biriyiz"

 Türkiye'nin ICC tahkimi açısından 
önemli bir ülke olduğunu vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöy-
le tamamladı: "2019'da, ICC Tahkimi'ni en 
çok kullanan ilk 10 ülkeden biriyiz.  Bu 
noktada Genel Sekreter Sayın Fessas’tan 
bir ricamız olacak. Türkiye’de çok iyi yetiş-
miş, deneyimli ve kaliteli bir hukuk camiası 
var. Madem ki ICC tahkimin bu kadar iyi 
bir müşterisiyiz, o zaman ICC’nin hakem 
atamalarında, ülkemiz hukukçularına daha 
fazla yer vermesini bekliyoruz. Son ola-
rak bir talebimizi de sayın Adalet Bakan 
Yardımcımıza iletmek istiyorum; Türki-
ye'nin tahkim dostu bir ülke olarak nite-
lendirilebilmesi için mahkemelere de çok 
görev düşüyor. Hem tahkim yargılaması 
sırasında hakem heyetlerine yardım, hem 
de hakem kararlarının tenfizi açısından. 
Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’ın 
bu konudaki olumlu katkılarını ve yapıcı 
tutumlarını bekliyoruz. Biz de TOBB olarak 
tahkimin bilinmesi ve yaygınlaşması için 
çalışmayı sürdüreceğiz."

 Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Bir-
kan ise Hükümetin ve Adalet Bakanlığı'nın 
iş hukukunda da alternatif uyuşmazlık 
çözüm yollarını desteklediğini belirterek, 
"Bir gerçek var ki artık klasik yargılamalarla 
bu ticari ihtilafları halletmemiz mümkün 
gözükmüyor" dedi.

“Son yıllarda alternatif 
çözüm yollarını destekliyoruz”

Tahkim konusunda Türkiye'de yapılan 
çalışmalardan bahseden Birkan, şunları söy-
ledi: "Bir gerçek var ki klasik yargılamalarla 
bu sorunları çözmemiz, bu ticari ihtilafları 
halletmemiz artık mümkün gözükmüyor. 
Avrupa'nın hatta neredeyse dünyanın en 
büyük adliye binalarını yapıyoruz. Yapıyoruz 
ama yaptığımız toplantılarda da bu binaların 
yetmediğini, hakim, savcı, memur eksiğimizi 
görüyoruz ve bunları tamamlamaya çalı-
şıyoruz. Ancak bir şeyi fark ettik ki özellikle 
Adalet Bakanlığı olarak hukuk politikalarımı-
zın temelinde son yıllarda alternatif çözüm 
yollarını destekliyoruz. Bu konuda da yine 
bizimle beraber en büyük çalışma ortak-
larımız barolar ve Odalar Birliğimizdir. Yani 
sanayicilerimiz, ticaret erbaplarımız ve yine 
hukukçularımız hep beraber alternatif çö-
züm yolları geliştirerek bu sorunlara çözüm 
bulmaya çalışıyoruz." 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da sağlıklı bir ticare-
tin olması için barışın önemine dikkat çekti. 
Ticaretin barışın sigortası olduğunu belirten 

Feyzioğlu, şunları söyledi: "İnsanlığın ortak 
aklının ortaya koyduğu mucizevi çözüm tica-
reti güvence altına almaktır. Kadim gelenek 
bize bunu öğretmiştir. Ticaretin beşiği olan 
toprakların mirasçılarıyız. Ticaret bu topraklar-
dan çıktı, tahkim bu topraklardan çıktı. Roma 
hukuku bu topraklardan çıktı. Bu konuda son 
dönemde yapılmış olan bilimsel araştırmalar 
Roma hukukunun kadim kaynağının Ana-
dolu toprakları olduğunu bize ispatlamıştır."

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Genel 
Sekreteri Alexander Fessas ise tahkim mah-
kemelerinin anlaşmazlıklar için ilk başvuru-
ların çözüm yerlerinden olduğunu anlattı.

Yolsuzluk ile ilgili konuların bile ilk olarak 
tahkim mahkemelerine intikal ettiğine dik-
kat çeken Fessas, "İnsan hakları ihlalleri de 
tahkim mahkemelerine intikal ediyor. Kar-
bon değişikliği gibi çevre ile ilgili anlaşmaz-
lıklar bile tahkime intikal ediyor. Uluslararası 
tahkim kendi kendini düzenleyen özerk bir 
sistem haline geldi. ICC küresel ticaretin 
kolaylaştırılması konusunda çok önemli bir 
rol üstleniyor. Milletlerarası tahkim kuruluş-
ları bu sistemlerin bel kemiğini oluşturuyor" 
ifadelerini kulandı.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Turizm Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada 
küresel marka olmuş otel yatırımlarının Anadolu’ya yayılması konusunda devletin 
de destek vermesini isteyerek,  “Zira özellikle yüksek harcama potansiyeline sahip 
yabancı turistler, böyle oteller arıyor ve bu otellerin bulunduğu yerlere gidiyor” dedi. 

“Marka otellerin Anadolu’ya 
yayılmasını sağlamalıyız”

T urizm Yatırım Forumu, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci 

Ağbal’ın katılımı ile yapıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuş-

mada, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin, ülke tu-
rizmini geliştirme misyonuyla 30 yıldır başarılı faaliyetler 
yürüttüğünü belirterek, “TTYD üyeleri, gerçekleştirdikleri 
60 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla, turizm sektörünün 
büyümesi ve yıldız bir sektöre dönüşmesinin de mimarı 
olmuş durumdalar. Türk iş dünyanın başkanı olarak, ken-
dileriyle iftihar ediyor ve hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum” 
dedi. Türk Hava Yolları’nın dünyanın en çok ülkesine ve 
en çok dış hat noktasına uçan hava yolu şirketi olduğu 
bilgisini paylaşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu sayede 
126 ülke ve 318 dünya şehrinden, buraya rahatlıkla ulaşım 
imkânı bulunduğunu söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin sahip olduğu 
imkânlar hakkında şunları kaydetti: “Türkiye, sadece deniz, 
güneş ve kumdan ibaret değildir. Yaz turizminden kış 

sporlarına, doğa, kültür, inanç, spor, sağlık ve kongre tu-
rizmine kadar turizmin her çeşidi mevcuttur. Bu coğrafya 
ayrıca müthiş bir tarih hazinesidir.

“Göbeklitepe’yi Brüksel’de 
kamuoyuna tanıttık”

Medeniyetlerin pek çoğu, bu topraklarda doğmuştur. 
İlk para burada basılmış, ticaret, bankacılık ve borsa ilk bu 
topraklarda ortaya çıkmıştır. Antik çağın ilk süper gücü 
Hititler bu topraklardadır. Truva, Roma, Bizans buradadır. 
Selçuklu, Osmanlı da… 

Bu kadar çok farklı kültürü barındıran, başka bir coğ-
rafya daha var mı dünyada? 2000’lerin başında Türkiye'de, 
UNESCO dünya mirası listesine giren alan sayısı sadece 
yedi idi. Bugün bu sayısı 18’e ulaştı. Bunlar dışında ayrıca, 
geçici aday listede 78 adet, doğal ve kültürel değerimiz 
daha bulunuyor. Üstelik yeni keşifler yapılmaya devam 
ediliyor. İşte Göbeklitepe, insanların ilk toplu yerleşim yeri. 
12 bin yıllık geçmişe sahip, tarihin sıfır noktası deniyor. Gu-
rurla ifade etmek isterim ki bu eserlerin korunması ve tanı-
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Hisarcıklıoğlu 

sektörün sorunlarına 
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tımında, TOBB olarak biz de görev üstlendik 
Mesela, 4.5 asırlık Edirne Selimiye Cami ve 
Külliyesi’nin tüm bakım ve restorasyonunu, 
TOBB yaptı. Yapmaya da devam ediyoruz. 
Yine Göbeklitepe’yi Brüksel’de, Avrupa Par-
lamentosu’na ve kamuoyuna tanıttık.”

 
“Türkiye turizminin gelişmesi 
için büyük bir gayret içindeyiz” 

TOBB hakkında da bilgi veren Hisar-
cıklıoğlu, “TOBB, Türkiye’de tüm şirketlerin 
üye olduğu, en büyük meslek örgütüdür. 
Her sektörden, hem yerli, hem de yabancı 
her firma üyemizdir. Ülkemizde kurulu ve 
faaliyet gösteren her şirketi, ülkemizin bir 
varlığı olarak kabul ediyor ve destekliyoruz. 
Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası 
firmalara da yardımcı oluyor, onların hakkını 
ve hukuku savunuyoruz” dedi. 

TOBB olarak yurt dışında da geniş bir 
network’e sahip olduklarının altını çizen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Atlantik ile 
Pasifik arasında tüm iş örgütlerinin içinde ve 
yönetiminde olduklarını anlattı. TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “Biz TOBB olarak turizmi, 
ülkemizin altın sektörü olarak görüyoruz. 
Zira hem döviz geliri, hem de bıraktığı kat-
ma değer açısından turizm sektörü, açık ara 
lider durumda. Dolayısıyla Türkiye turizmi-

nin gelişmesi için büyük bir gayret içinde-
yiz. Sektörün sorunlarına çözümler üretmek 
için Türkiye Turizm Meclisi’ni kurduk. Turizm 
Meclisimizde, Türkiye’nin en büyük turizm 
şirketlerinin yanı sıra Turizm Bakanlığımız 
ve ilgili diğer kamu kurumlarımız yer alıyor. 
Tüm taraflar, aynı masa etrafında düzenli 
olarak bir araya geliyor. Sektörde yaşanan sı-
kıntıları ele alıyor, çözümler geliştirip kamu 
idaresine sunuyorlar” dedi.

TOBB’da Sektör Meclis Başkanı Osman 
Ayık ile TTYD’nin Başkanı, Meclis Başkan 
Yardımcısı Oya Narin’in önemli mesailer 
verdiklerini ve turizmde KDV oranları-
nın düşürülmesi, acentalara mali destek 
sağlanması, otellerin kredi garanti fonu 
kapsamına alınması, ecrimisil sorununun 
çözülmesi gibi pek çok önemli icraatın ger-
çekleşmesinde katkı sağladıklarını belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendilerinin de 
camia olarak her zaman turizm sektörünün 
yanında olduklarını bildirdi.

 
“Yüksek harcama yapan 
turistler marka oteller arıyor”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sözlerini 
şöyle devam ettirdi: “TOBB’un mutfak çalış-
ması sayesinde iş ve yatırım ortamını iyileş-
tiren pek çok önemli reform gerçekleşti. Tek 

tek anlatmaya kalkarsam çok uzun sürecek. 
Ama kısaca söylemek gerekirse, finansa 
erişimde, vergi ve gümrüklerde, inşaat 
izinleri ve tapu işlemlerinde bürokrasi ve 
prosedürler azaltıldı. Artık buralardaki işler, 
çok daha hızlı sonuçlanıyor. Böylece Dünya 
Bankası’nın Doing Business endeksinde iki 
yılda 17 basamak birden yükseldik. Tarihi-
mizde ilk defa 33. sıraya çıktık. Şimdi hede-
fimiz ilk 20’ye girmek. Bunun için de kamu 
kurumlarıyla birlikte yoğun bir mesaiye 
başladık. Birliğimizin, reel sektöre ve Türk 
turizmine katkısı artarak devam edecektir. 
Bu noktada devletimizin de bir konuda 
destek vermesinde fayda görüyoruz.

Küresel marka olmuş otel yatırımları-
nın, Anadolu’ya yayılmasını sağlamalıyız. 
Zira özellikle yüksek harcama potansiyeline 
sahip yabancı turistler, böyle oteller arıyor 
ve bu otellerin bulunduğu yerlere gidiyor. 
Ben bir tecrübemi de sizlerle paylaşmak 
isterim. Avrupa iş dünyasının en büyük 
çatı örgütü olan Eurochambers’ın Başkan 
yardımcısıyım. Avrupa’da her ülkeyi gör-
düm, pek çok tesiste konakladım. Şunu 
açık yüreklilikle ve inanarak söylüyorum. 
Türkiye’deki otellerin kalitesini, güzelliğini 
ve buralarda çalışanların hizmet kapasite-
sini başka hiçbir ülkede bulamadım.” 
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Swiss Re ve NN Hayat-Emeklilik ile yeni bir işbirliği başlattıklarını ifade eden Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki 1.5 
milyon üyemize, onların ailelerine ve buralarda çalışan yaklaşık 13 milyon çalışana, uygun 
koşullarda tamamlayıcı sigortaya ulaşma imkânı sunulacak” dedi.

13 milyon çalışana uygun
koşullarla sigorta imkanı

S wiss RE ile NN Group bünyesinde faaliyet gös-
teren NN Hayat ve Emeklilik, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile gerçekleştirdiği işbirliği 

kapsamında TOBB’un tüm üyelerine tamamlayıcı sağlık 
sigortası hizmeti sunacak. 

TOBB ile Swiss RE ve NN Hayat ve Emeklilik Sigorta 
arasındaki anlaşmanın detayları TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü 
Daniel Marius Popescu, TOBB Sigorta Acenteleri İcra 
Kurulu Başkanı Levent Korkut ile Swiss RE Hayat ve Sağlık 
Sigortaları Branşı Türkiye Direktörü Marc Hartenbach’ın 
katıldığı basın toplantısı ile tanıtıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada, Birlik olarak firma sahiplerinin, ailelerinin ve ça-
lışanlarının daha sağlıklı bir hayat sürmesi için harekete 
geçtiklerini anlattı. 

“Swiss Re ve NN Hayat
Emeklilik ile yeni işbirliği”

Sigorta sektöründe 1.5 asrı aşan geçmişe sahip, 
dünyanın önde gelen iki firması, Swiss Re ve NN Ha-
yat-Emeklilik’le yeni bir işbirliği başlattıklarını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki 1.5 

milyon üyemize, onların ailelerine ve buralarda çalışan 
yaklaşık 13 milyon çalışana, uygun koşullarda tamamla-
yıcı sigortaya ulaşma imkânı sunulacak. Hastane mas-
raflarını düşürecek, bütçesini güvence altına alabilecek. 
Konforlu ve kaliteli şekilde sağlık hizmetlerine de kolayca 
ulaşabilecekler. Burada bir ilk daha gerçekleşiyor. Her iki 
firmamızın ve Sigorta Acenteleri İcra Komitemiz olumlu 
yaklaşımı sayesinde, ilk defa bu sigorta ürünü, sadece 
kendi acenteleri tarafından değil, tüm sigorta acenteleri 
tarafından da satılabilecek. Böylece ülke çapında tüm 
Oda ve Borsa üyelerimize ulaşabileceğiz” dedi.

 
Tamamlayıcı sağlık 
sigortası yaygınlaşıyor

 Sağlığın herkes için ön önemli servet olduğundan 
söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“Varken pek değeri bilinmez, ama Allah korusun, yoklu-
ğu en büyük derttir. Zaten bizim kültürümüzde, sağlıklı 
olmanın ne kadar büyük nimet olduğunu, cihan padişahı 
Kanuni Sultan Süleyman çok güzel ifade etmiş. Halk 
içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet 
cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yine Yüce Peygamberimiz 
de iman müstesna, hiçbir kişiye sıhhatten daha hayırlı 
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bir nimet verilmemiştir diye buyurmuş. 
Dolayısıyla sağlıklı olmak, sağlığı korumak, 
en önemli insani görevlerimizden biri-
dir. Ne yazık ki günümüzde bu iş giderek 
hem daha zor hem de daha pahalı hale 
geliyor. Ülkemizdeki sağlık harcamaları, 
2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 
oranında artarak 165 milyar TL oldu. Henüz 
kesin rakamlar yok ama 2019’da 200 milyar 
liraya ulaştığı tahmin ediliyor. Devletimizin, 
genel sağlık sigortası uygulaması sayesin-
de, bu harcamaların önemli kısmını kamu 
karşıladı. Yine de hane halkları tarafından 
tedavi, ilaç vb. amaçlı cepten yapılan sağlık 
harcamaları, 2018 yılında yüzde 19 artarak 
29 milyar liraya ulaştı. 

Kaliteli sağlık hizmetine ulaşmak, sade-
ce ülkemizde değil, dünyanın her tarafında 
daha pahalı hale geliyor. İşte buna karşı 
sigorta sektörü bir çözüm geliştirdi. Ta-
mamlayıcı sağlık sigortasıyla, özel hastane-
lerin sağlık imkânlarından yararlanmamız 
sağlanıyor. Ayrıca kamunun karşılamadığı 
sağlık giderleri de üstlenebiliyor. Böylece 
hem daha fazla hastaneye, hem de daha 
kaliteli hizmete ulaşmak mümkün oluyor. 

Özellikle Avrupa’da, kamu sağlık sigortası 
tarafından karşılanmayan ya da kısmen 
karşılanan hizmetler için, tamamlayıcı sağ-
lık sigortası giderek daha fazla kullanılıyor.”

Türkiye’de de tamamlayıcı sağlık si-
gortasına ilginin giderek arttığını belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tamamlayıcı 
sigorta yaptıranların sayısı 1 milyonu geç-
miş durumda. Ama bu alanda almamız 

gereken daha çok mesafe var. İşte TOBB 
olarak, şimdi bu konuda da inisiyatif alı-
yoruz. Bugüne kadar başta KOBİ’ler olmak 
üzere reel sektörün finansmana erişimin-
de, nitelikli çalışan bulmasında, küresel 
ticarete açılmasında, üzerindeki girdi ma-
liyetlerinin düşürülmesinde öncü rol oy-
nadık. Firmalarımızın daha sağlıklı yapıya 
kavuşması için çalıştık” ifadesini kullandı.

T ürkiye İklimlendirme Meclisi tara-
fından, kamuoyu görüş süreci ve 

pilot sınav uygulamaları tamamlanarak 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ileti-
len yeterlilik raporları MYK Enerji Sektör 
Komitesi toplantısında ele alındı.

Söz konusu yeterlilikler; Evsel ve Tica-
ri Soğutma Sistemleri Servis Elemanı (Se-
viye 3), Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri 

İklimlendirme Meclisi’nin İklimlendirme Meclisi’nin 
ulusal yeterlilik taslakları ulusal yeterlilik taslakları 
MYK’da görüşüldüMYK’da görüşüldü

T ürkiye İklimlendirme Meclisi, Makina 
Mühendisleri Odası ve Türk Tesisat 

Mühendisleri Derneği’nin koordinasyo-
nunda, sektörel dernekler ve ülkemizin ko-
nusunda uzman mühendislerinin yoğun 
takip ve çalışmalarıyla üç yılı aşkın sürede 
hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Makina Genel Tasarım Teknik Şartname-
si’nin sekiz bölümü 19 Ocak 2020 tarih ve 
31013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Kalan bölümler için çalış-
malar sürüyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulu’nun destekleri ve katkılarıyla yürü-
tülen çalışmalar sektörün mutabakatıyla 
sonuçlandı. Yapılarda can ve mal güvenliği, 
iç hava kalitesi ve sağlıklı yaşam koşulların-
dan işletmeye kadarki tüm sürece yönelik 
kapsamlı bir rehber niteliğinde hazırlanan 
şartname, bu haliyle sektör için temel bir 
doküman özelliği taşıyor. 

Makine Teknik 
Şartnamesi Resmi 
Gazete’de

Servis Elemanı (Seviye 4), Endüstriyel 
Soğutma Sistemleri Servis Elemanı (Se-
viye 4), Endüstriyel Soğutma Sistemleri 
Montajcısı (Seviye 3), Endüstriyel Soğut-
ma Sistemleri Uzmanı (Seviye 5) ulusal 
yeterlikleri kapsıyor.

Komite, bahse konu yeterlilikleri iste-
miş olduğu revizyonların ardından MYK 
Yönetim Kurulu’nun onayına sunacak.  
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli. Özel 
sektör olarak bizler de üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. Ülkemizi 
büyütme sürecinde sadece siyasetçilere değil, hane halkından müteşebbisine, meslek 
örgütlerine kadar hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor” diye konuştu.

“Üretime, istihdama, yatırıma
ve ihracata devam etmeliyiz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) ile Manisa Ticaret Borsası tarafından orga-

nize edilen “Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplan-
tısı”na katılarak bölge iş dünyasının görüş ve önerilerini 
dinlerken, değerlendirmelerini de paylaştı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret 
Borsası’nın ev sahipliğinde, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu’nun katılımı ile Manisa Holiday Otel’de gerçekleş-
tirilen toplantıda ilin ve bölgenin ekonomi ve ticaret 
hayatı masaya yatırıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada İHLİB’de şehit olan askerler ve depremde hayatını 
kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. “Deprem 
hepimizin yüreğini yaktı” diyen TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, burada gösterilen dayanışmayı ise övdü. İlk 
andan itibaren ülkenin tüm kurumları ve vatandaşlarının 
dayanışma içinde olduğunu ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Milletimiz, yaraların sarıl-
ması, acıların paylaşılması hususunda büyük hassasiyet 
gösterdi. İşte zor günlerde hep beraber el ele vererek, 

yan yana olmalıyız. Zaten felaketlerin acısını ancak birlik 
ve beraberlik içinde azaltabiliriz. Oda ve Borsa camiası 
olarak bizler de çok çabuk harekete geçtik. Hemen ertesi 
gün ülke çapında büyük bir yardım seferberliği başlattık. 
Pazartesi günü de bölgeye gidip durumu bizzat gördük. 
Türkiye’nin her yerinden, kuzeyinden güneyine, doğu-
sundan batısına, onlarca TIR dolusu yardım malzemesini, 
Odalarımızın ve Borsalarımızın organizasyonuyla yola 
çıkardık. Tam 108 TIR dolusu yardım yaptık. Daha onlarca 
TIR daha hazırlıyorduk. Ama tüm depolar doldu, daha 
göndermeyin dediler. 

“Felaketlerin üstesinden 
el birliğiyle geleceğiz”

 Manisa dâhil tüm camiamıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. İnşallah bundan sonra da her felaketin 
üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelmeye devam 
edeceğiz. Allah tekrarından ve beterinden saklasın. 
Rabbim her türlü afet, felaket ve musibetten milletimizi 
ve Türkiye’yi korusun.”

Her yeni yılın, yeni bir umut, yeni bir başlangıç ol-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“İnşallah 2020’de 
reel sektör için 

belirsizlik yerine 
umut hâkim 

olacaktır” dedi.

MANİSA
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duğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, 2019’un ekonomi açısından zor 
bir sene olduğunu ancak son birkaç aydır 
ekonomide bir toparlanma başladığının 
görüldüğünü anlattı. Bunu da gelecek 
için umut verici olarak gördüklerini ifade 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İnşallah 
2020’de reel sektör için belirsizlik yerine 
umut hâkim olacaktır. Elbette ülkemizi 
büyütme sürecinde sadece siyasetçile-
re değil, hane halkından müteşebbisi-
ne, meslek örgütlerine kadar hepimize 
önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. 
Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli. 
Özel sektör olarak bizler de üretime, istih-
dama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. 
Risklere değil, fırsatlara, içeriye değil dı-
şarıya odaklanmalıyız. 2020’de temkinli 
ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz. İşte 
bunun için neler yapmamız lazım, bugün 
sizlerle bunu istişare edeceğiz. Siz bize ev 
ödevlerimizi vereceksiniz. Biz de Ankara’da 
bunlara çalışacağız” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu çalış-
maları da tek başına yapmadığına işaret 
ederek, “Manisa’daki tüm Oda ve Borsa 
Başkanlarım, TOBB’da görev üstlenmiş 
durumda. Başkanlarımızın hepsi Mani-
sa’nın gelişmesi ve zenginleşmesi için her 
zaman elini taşın altına koyuyor, çalışıyor. 
Ben buna, hem Ankara’da hem de burada 
şahidim. Zira hepsi de Ankara’da mesai 

arkadaşım. Onların bilgisinden TOBB’da 
da faydalanıyoruz. Başkanlarımızdan Yö-
netimlerine, Meclislerinden kadın ve genç 
girişimcilerimize, Genel Sekreterlerinden 
akademik danışmanlarına ve tüm çalışan-
larına kadar, Allah hepsinden razı olsun” 
diye konuştu.

“OSB potansiyelini iki 
katına çıkaracağız”

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yılmaz ise konuşmasında Ege’de 
İzmir’den sonra ihracatta ikinci ilin Mani-
sa olduğuna dikkat çekerken, “Odaların 
ne iş yaptığını soruyorlar. Çinli yatırımcı-
lar tarafından yatırım yapılabilecek en iyi 
10 bölge arasında da gösterilen Manisa 
OSB, Odamızın büyük desteği ve gayretleri 
ile kurulmuştur. Manisa’nın mevcut OSB 
potansiyelini iki katına çıkaracağız. Ar-Ge 
ve inovasyonda üst sıralardayız. 81 il için-
de yedinci sıradayız. Verimliliği ve katma 
değeri yüksek bir üretim için çalışıyoruz. 
Türkiye’nin çalışmak ve üretmekten başka 
çaresi yok. Tamamen bu konulara odaklan-
malıyız” dedi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadık Özkasap da kentin ihracat 
potansiyelinden bahsederken, Manisa’nın 
ülke tarımının ilk sıralarında olmaya devam 
ettiğini anlattı. Ekonomiye katkısı önemli 
olan zeytin ve zeytinyağı sektöründeki ka-

pasitesi ile ülke genelinde çok iyi seviyelere 
yükseldiklerini dile getiren Özkasap, pamuk 
üretimine verilen destekler neticesinde pa-
muk üretimine ayrılan alanların kentte art-
tığına vurgu yaptı. 

Özkasap, mevsimsel çalışanlar için fi-
nansa erişim konusunda Türk Eximbank’tan 
talep ettikleri ve hayata geçen mevsimsel 
kredi destek programının süreklilik kazan-
masından duydukları memnuniyeti de söz-
lerine ekledi.
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İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Müşterek Ödül 
Töreni’ne katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Devletten tek isteğimiz 
rakiplerle eşit şartlarda yarışma imkânı verilmesi. Bizi mevzuata ve bürokrasiye 
boğdurmayın, gerisini biz hallederiz” diye konuştu.

“Bizi mevzuata ve bürokrasiye 
boğdurmayın, gerisini hallederiz”

İ zmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Böl-
gesi Sanayi Odası (EBSO) Müşterek Ödül Töreni’ne 
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir’in üretimin, ihracatın, 
teknolojinin lider şehirleri arasında bulunduğuna işaret 
ederken, “Dünya ticareti durağanlaşırken, biz ihracatını 
artırmayı başaran az sayıdaki ülkeden biriyiz. Elbette 
bu başarı, İzmirli iş insanlarımızın ve tüm özel sektörü-
müzün de büyük emekleriyle mümkün oldu. Tüm bu 
başarıların mimarı, İzmirli girişimci kardeşlerimle bir 
defa daha gurur duyuyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu başarıda alt yapı, 
ulaştırma ve lojistik alanlarında, Hükümetin İzmir’de 
yaptığı yatımların da büyük payı bulunduğuna dikkat 
çekerek, İzmir-İstanbul Otoyolu’ndan sonra İzmir- Anka-
ra Hızlı Tren Hattı, Çandarlı Otoyolu ve Limanı’yla birlikte 
kentin çok daha cazip bir iş ve yaşam merkezi haline 
geleceğini ifade etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ödül törenine 

katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli’ye özellikle iş dünyasına 
ve girişimciliğe katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. 
İzmir’deki Oda ve Borsaların biraraya gelerek müşterek bir 
ödül töreninde, İzmir iş dünyasını bir araya getirmesinden 
duyduğu mutluluğu dile getiren TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Bu güzel vizyonları için, üç Oda ve Borsa Başkanımı 
da yürekten kutluyorum” diye konuştu.

 
“Sıkıntıların hepsini aşacak 
güç ve imkâna sahibiz”

 Sıkıntıların hepsini aşacak güç ve imkâna sahip olduk-
larını bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Devletten tek 
isteğimiz, rakiplerle eşit şartlarda yarışma imkânı verilmesi. 
Bizi mevzuata ve bürokrasiye boğdurmayın, gerisini biz 
hallederiz” diye konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ödül 
almaya hak kazanan, herkes için gurur ve moral kaynağı 
olan, tüm müteşebbisleri ve kurumları da tebrik ederek 
konuşmasını tamamladı.

TOBB 
Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu 
“Dünya ticareti 

durağanlaşırken 
biz ihracatını 

artırmayı 
başaran az 

sayıdaki ülkeden 
biriyiz” dedi.

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

Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) 
toplantısına katılarak Türkiye ve dünya 
ekonomisi hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. EGİAD’ın, Başkan Mustafa Aslan 
liderliğinde, çok önemli faaliyetler ger-
çekleştirdiğini ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Özellikle de EGİAD Think 
Tank projeniz dikkat çekici. Dünyadaki 
tüm büyük kurumlarda bunun örneği var. 
Biz de TOBB olarak yaklaşık 15 sene önce 
TEPAV’ı hayata geçirdik. Böylece hem ku-
rumsal kapasitemizi, hem de proje üretme 
becerimizi artırdık” dedi.

 EGİAD’ı, “Girişimcilik” konusunu gün-
demine aldığı ve “İzmir’i dünyanın ilk 20 
girişimci şehri arasına sokma” vizyonu be-
nimsediği için tebrik eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Günümüzde 
artık, sadece ülkeler değil, şehirler marka 
haline geliyor ve rekabette öne çıkıyor. 
İnşallah sizler sayesinde, İzmir’in cazibesi 
artacak ve dünyada yıldızı parlayacak. Öte 
yandan sizlerin, Odalarımız ve Borsala-
rımızda da faal olmanızı isterim. EGİAD 
Danışma Kurulu Başkanı Sayın Mahmut 

“İstihdam sorunu 
ancak girişimcilik 
ile çözülür”

Özgener, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı’nın 
yanısıra, TOBB Yönetim Kurulu’nda ve ken-
disiyle birlikte çalışıyoruz. Ondan da bu 
konularda tavsiye ve destek alabilirsiniz.”

 
“Girişimci sayısı artmalı”

Japonya’da girişimci oranı nüfusun 
yüzde 5’i iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 
2 olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, bu alanda daha gidecek çok 
yol olduğunu bildirdi. İstihdam sorunu-
nun ancak girişimcilik ile çözüleceğini dile 

getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kadın 
girişimci sayısını 15 yılda yüzde 5’lerden 
yüzde 9’a çıkardıklarını ancak bunun da 
yetmediğini, daha da artırmak zorunda 
olduklarını belirtti.

Girişimciliğin özendirilmesi için yap-
tıkları çalışmalardan bahseden TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, “İnsanların en hayırlısı 
insanlara faydalı olandır. Eğer bir girişimci 
yetişmesine katkınız varsa, sizden iyisi yok. 
Eğer bir insana, ailesine iş ve aş verebiliyor-
sanız ne mutlu size” dedi.

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

lıoğlu, Ege Bölgesi’nde yer alan Oda 
ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkan-
ları ile İzmir’de bir araya geldi. Basına 

kapalı olarak gerçekleşen toplantıda 
Başkanlar ile karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunan TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, bölge iş dünyasının beklentileri 
ile isteklerini dinledi.

Hisarcıklıoğlu, bölge iş 
dünyasının beklentileri 

ile isteklerini dinledi
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından fahri doktora takdim edilen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, öğrencilere girişimci olmaları 
tavsiyesinde bulunurken gençlerde ülkenin geleceğini gördüğünü ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, gençlere 
girişimcilik dersi verdi

K ahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 
senato kararıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri 

doktora takdim edildi. Törende bir konuşma yapan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, layık görüldüğü unvan için teşek-
kür ederken, öğrencilere girişimci olmaları tavsiyesinde 
bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KSÜ Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can tarafından fahri doktoranın takdiminin 
ardından öğrencilere liderlik ve girişimcilik dersi verdi. 
Gençlerde ülkenin geleceğini gördüğünü ifade eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Umutlanıyorum. Daha he-
vesle çalışıyorum. Üniversitemiz de ayrı bir başarı öyküsü 
yazmış durumda. Dünyanın en iyi üniversitelerine bakınca 
oldukça genç olmasına rağmen, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi bugün 11 fakülte, dört yüksekokul 
ve 22 araştırma ve uygulama merkeziyle Türkiye’nin en 
köklü eğitim kurumları arasında. Bilimsel, sosyal, kültürel 
ve sportif her türlü faaliyete imkân sağlayan, Türkiye’nin 
en büyük kampüslerinden birine sahipsiniz. Bölgedeki iş 
insanlarıyla yakın çalışıyorsunuz. Böylece sadece Kahra-

manmaraş’ın değil bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına 
destek oluyorsunuz” diye konuştu. 

1912’de yabancı bir yazarın tespitlerini paylaşan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu o tarihte insanların memur veya as-
ker olmak istediklerini hatırlattı. Girişimciliğin o günlerde 
itibardan sayılmadığını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, günümüzde ise ülkelerin girişimci ithal eder hale 
geldiğini ve işsizliğin çözümünün, refahın anahtarının 
girişimcilikle geldiğini anlattı.

“Daha çok girişimci çıkarmamız lazım”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Daha çok 

girişimci çıkarmamız lazım. İşte bu vizyonla ülkemizi karış 
karış gezdim. Girişimciliği anlattım. Türkiye’nin en büyük 
kadın ve genç girişimci kurullarını hayata geçirdik. TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk. ‘Başkan giri-
şimciyi 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.”

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Girişimcilik için 
hayal kurmak 

çok önemli. 
Ben 40 yıllık 

girişimciyim halâ 
hergün hayal 

kuruyorum” 
dedi.

KAHRAMANMARAŞ
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Kahramanmaraş Valisi 
Özkan ziyaret edildi

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

ramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ı ma-
kamında ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu ile beraberindeki Oda ve Borsa 
başkanları, Vali Özkan ile kentin ve bölgenin 
ticaret hayatıyla ilgili gündemini görüştü.

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

lu, beraberindeki heyetle birlikte vefat 
eden Kahramanmaraş Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran 
Balsuyu’nun damadı, Meclis Başkanı 
Mustafa Narlı’nın kardeşi Hacı Mehmet 
Narlı için taziye ziyaretinde bulundu. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Narlı için Al-
lah’tan rahmet ve yakınlarına sabır diledi. 

Taziye ziyaretinde 
bulunuldu

Sütçü İmam Üniversitesi 
Rektörü Prof. Can 
ile görüşüldü

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

lıoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı 
makamında ziyaret etti. Rektör Can’dan 
üniversiteye ilişkin bilgi alan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, günün anısına Dede 
Korkut kitabı hediye etti. 

Yedi Güzel Adam Müzesi’nde sergi açılışı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği ( TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, beraberindeki Oda 
ve Borsa başkanları ile Yedi Güzel 

Adam Edebiyat Müzesi’nde Kahra-
manmaraş Olgunlaşma Enstitüleri 
eserlerinin yer aldığı serginin açı-
lışına katıldı. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi yönetimi 
reformları sürdürmeli. Özel sektör olarak bizler de üretime, istihdama, yatırıma ve 
ihracata devam etmeliyiz. Risklere değil fırsatlara, içeriye değil dışarıya odaklanmalıyız. 
2020'de temkinli, ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz” diye konuştu.

“2020'de temkinli ama kararlı 
bir şekilde ilerlemeliyiz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş’ta dü-
zenlenen istişare toplantısında son birkaç aydır 

ekonomide bir toparlanma başladığını belirterek, "Bunu 
da gelecek için umut verici görüyoruz. Ekonomi yönetimi 
reformları sürdürmeli" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda (KMTSO), kentin düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzen-
lenen "Kahramanmaraş İş Dünyası Müşterek İstişare 
Toplantısı"nda konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 100 
sene önce "Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar 
olmaz’ diyerek kurtuluş mücadelesini başlatan, İstiklal 
Harbi’nin kahraman şehrinin, esarete boyun eğmeyen-
lerin memleketi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın, Yedi Güzel Adamı'nın, Necip Fa-
zıl'ın, Rıdvan Hoca'nın, Sütçü İmam'ın, Senem Ayşe'nin 
ve daha nice kahramanların vatanı olduğunu vurgulayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu ecdada layık işler yapmayı 

diledi. Deprem bölgesine yaptıkları yardımlara da deği-
nen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Elazığ ve Malatya'daki 
deprem sonrası hemen harekete geçerek 108 TIR dolusu 
yardım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

En büyük 1000 sanayi firması içinde 10 sene önce 
Kahramanmaraş'tan 11 firma varken bunun şimdi 25 
olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iki 
üniversitesiyle bir eğitim üssü olan kentin dondurması, 
biberi, tarhanası, ahşap oyması ve bakır işleriyle ülkenin 
marka şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

 
“Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli”

2019'un ekonomi açısından zor bir sene olduğunu kay-
deden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Son 
birkaç aydır ekonomide bir toparlanmanın başladığı görü-
lüyor. Bunu da gelecek için umut verici görüyoruz. Ekonomi 
yönetimi reformları sürdürmeli. Özel sektör olarak bizler de 
üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. Risk-
lere değil fırsatlara, içeriye değil dışarıya odaklanmalıyız." 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

"Son birkaç aydır 
ekonomide bir 

toparlanma 
başladığı 

görülüyor” dedi.

KAHRAMANMARAŞ
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Hisarcıklıoğlu, Oda ve 
Borsa başkanları ile buluştu

Kahramanmaraş 
Ticaret Borsası 
inşaatında inceleme

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

berindeki heyetle birlikte Kahramanmaraş 
Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binası inşa-
atında incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu inşaat hak-
kında bilgilendirdi.

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

lıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sana-
yi Odası (KTSO) İhracat Destek Ofisi’nin 
açılışına katıldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha 
sonra Serdar Zabun başkanlığındaki 
KTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile bir top-
lantı gerçekleştirdi.

KTSO İhracat 
Destek Ofisi açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahraman-
maraş’ta çevre il ve ilçelerden 
gelen Oda ve Borsa Başkanları 

ile istişare toplantısı gerçekleş-
tirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu daha sonra, Kahramanmaraş 
Kadın ve Genç Girişimciler Ku-
rulu üyeleriyle bir araya geldi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş 
Valisi Vahdettin Özkan’la birlikte 
Maraş dondurması eşliğinde fo-
toğraf çektirdi. 

Maraş dondurmasının dünya-
ca tanınan bir dondurma haline 
geldiğini belirten TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na Kahramanma-
raş programının anısına, kentin 
uluslararası markalarından MADO 
tarafından bir sunum yapıldı.

“Maraş 
dondurması 
dünyaca tanınıyor”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler 
Kurulu Bilgilendirme Semineri’nde Kurul üyelerinden genç kızlara rol model olmalarını 
isterken, “Kadının yeri evidir yaklaşımı kabul edilemez. Kadının, hayatın her alanında 
olması gerekiyor” diye konuştu.

Kadın girişimcilere ‘rol 
model olun' çağrısı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İkiz Kuleler’de düzenlenen 
Kadın Girişimciler Kurulu Bilgilendirme Semine-

ri’ne katılarak bir konuşma yaptı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bilgilendirme seminerle-

rinin, camiayı ve TOBB’u tanımak için çok güzel bir fırsat 
olduğunu söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın 
Girişimciler Kurulu’nu 2007 yılında kurduklarından söz 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kurullarımızın amacı 
81 ildeki kadın girişimci sayısını artırmak. Türkiye’deki tüm 
girişimciler içinde kadınların oranı 2007’de yüzde 4’ten 
2018’de yüzde 9’a çıktı. 

Hiç mütevazı olmayacağım. Türkiye’de girişimcilik bu 
kadar çok konuşulmaya başladıysa, bunda en büyük rol 
TOBB’un, Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızındır. Yak-
laşık yedi bin gönüllü kadın girişimci, illerindeki Oda ve 
Borsalarımızın koordinasyonunda bu amaç için seferber 
oldular. Kurulların birinci görevi, başarılı kadın girişimcileri 
rol model olarak öne çıkarmak. Diğer kadınların, ‘O yaptıy-
sa, ben de yapabilirim’ demesini sağlamak” diye konuştu.

 Toplumsal cinsiyet kabullerine karşı çıkmak gerektiği-
ni belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ‘Kadının yeri evidir’ 

yaklaşımının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kadının 
hayatın her alanında olması gerektiğini bildiren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu “Aynı erkekler gibi kadının evde 
de işte de yapacakları vardır. Bakış açısının değişmesi, 
kullanılan dilin değişmesi gerekiyor. Unutmayın, sevgi, 
dilde başlar; dil değişirse, dünya değişir. 

 “Kadın hayatın her alanında olmalı”
Gelin artık, hayatımızda sık sık kullandığımız ‘bu 

işin adamı’ yerine ‘doğru kişi’, ‘erkek sözü’ yerine ‘söz’, 
‘adam gibi’ yerine ‘doğru düzgün’ diyelim. Çalışkanlığın 
ve başarının cinsiyeti olmaz. Siz eleştirilere kulağınızı 
kapatın ve işinize kararlılıkla devam edin. Çünkü TOBB 
olarak kadın ve genç girişimcilerimizi çok önemsiyoruz. 
Üstelik sizlerden ülkemiz adına çok beklentimiz de var. 
Türkiye’nin zenginleşmesi ve kalkınması için daha çok 
girişimciye ihtiyacımız var. Girişimci adaylarının önlerin-
deki en önemli örnek rol model de sizlersiniz. Türkiye’de 
yeni girişimciler ortaya çıksın diye sizlerin vizyonuna, yol 
göstermesine ihtiyacımız var. Bunları yaparken de içinde 
bulunduğunuz bu camiayı çok iyi tanımanızda büyük 
önem ve fayda görüyoruz” dedi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
“Çalışkanlığın 

ve başarının 
cinsiyeti olmaz. 

TOBB olarak 
kadın ve genç 

girişimcilerimizi 
çok önemsiyoruz” 

dedi.

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

Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na katıldı. 
Oda ve Borsaların yaşanan deprem fe-

laketinin hemen ardından yardım için hare-
kete geçmesinden duyduğu memnuniyeti 
paylaşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk 
ve dünya ekonomisine ilişkin de geniş bir 
sunum gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu 
ATO Meclis 
Toplantısı’na katıldı

“Liderler donanımlı 
olmak durumunda”

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

Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ne katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada 

yaptığı konuşmada, bilgilendirme semi-
nerlerine 2013 yılından sonra başladıkla-
rını anımsatarak, Meclis üyelerinin yüzde 
49’unun yeni olduğunu söyledi.

Meclis üyelerinin, kendi ili, ilçesi ve 
sektöründe lider olduğunu belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, liderlerin en iyi do-
nanımlı ve en iyiyi bilmek durumunda ol-
duğunu vurguladı. T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
AB KİK Türkiye Kanadı üyesi sivil toplum 
kuruluşlarının liderleriyle birlikte Türkiye 

Binali Yıldırım 
İlkokulu ve Anaokulu 
açılış töreni yapıldı

T BMM eski Başkanı ve İzmir Millet-
vekili Binali Yıldırım adına çocuk-

ları tarafından yaptırılan ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devredilen Binali Yıldırım 
İlkokulu ve Anaokulu açıldı. 

Tuzla'daki okulun açılış töreni-
ne, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
da katıldı. 

İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
27. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’na seçilen Özgür Burak Ak-
kol ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti

TİSK Başkanı 
Akkol’a ziyaret 
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Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imza töreninde konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de girişimcilikte farkındalığın 
artmasını sağladıklarını ifade ederek, girişimci olmayı popüler hale 
getirdiklerini ve birçok değerli projeye öncülük ettiklerini kaydetti.

Girişimcilik, Mentorluk ve Staj 
İş Birliği Protokolü imzalandı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi arasında "Girişimcilik, Mentorluk ve 

Staj İş Birliği Protokolü" imzalandı.
TOBB'un sosyal tesislerinde düzenlenen imza töreni-

ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Sarınay 
katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Genç 
Girişimciler Kurulu (GGK) olarak 8 bin kişilik büyük bir aile 
olduklarını söyledi. Türkiye'de girişimcilikte farkındalığın 
artmasını sağladıklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, girişimci olmayı popüler hale getirdiklerini ve 
birçok değerli projeye öncülük ettiklerini kaydetti.

“Dünyayı değiştiren inovasyonlar
hep gençlerden çıkıyor”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ülkenin ve milletin re-
fahı, zenginliği için girişimciliğin çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, "Girişimciler ne kadar güçlüyse, ekonomi 
de o derece güçlü ve rekabetçi olur. Yeni fikirler, dünyayı 

değiştiren inovasyonlar, hep gençlerden çıkıyor. İşte bu 
nedenle ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirme-
yi misyon edindik" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gençlerini daha donanımlı hale getirmek 
için birlikte çalışacaklarını aktaran TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, zenginleşmek için bugünün ve geleceğin gençle-
rini daha donanımlı hale getirmek için çaba harcanması 
gerektiğini belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakanlık ve Birlik’in uzun 
soluklu bir iş birliğine başladığını dile getirdi.

İş birliği çerçevesinde gençlere girişimcilik eğitim-
leri verileceğini kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
"Her işin bir inceliği var. Özellikle teknoloji tabanlı bir 
iş yapacaksanız bazı temel kavramlara hakim olmak 
zorundasınız. Eğitimlere ek olarak illerimizdeki başarılı 
girişimcileri, Bakanlığımızın uhdesindeki gençlerimizle 
buluşturacağız" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimciliğe ek olarak 
gençlere staj imkanı sağlamanın da önemli olduğunu 
belirterek, "Nitelikli elemanın ön koşulu staj" ifadesini 
kullandı.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Türkiye'nin 
gençlerini daha 

donanımlı 
hale getirmek 

için birlikte 
çalışacaklarını 

belirtti.

ANKARA
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Gençlerin okul çağlarında bir işletmede 
çalışmasıyla ayaklarının yere daha sağlam 
basacağına vurgu yapan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Bu çerçevede bir yazılım geliştiriyoruz. 
Bu yazılım üzerinden şirketlerin stajyer ta-
leplerini toplayıp Bakanlığımıza ileteceğiz. 
Bakanlığımız da talepleri gençlere duyu-
racak. Gençler staj başvurularını yapacak. 
Üyeler ise başvuruları değerlendirdikten 
sonra uygun gördükleri adayları staja ka-
bul edecek."

"Gençleri hayata hazırlamalıyız"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-

harrem Kasapoğlu ise törenin açılışında 
yaptığı konuşmada, Bakanlığın ana çalışma 
alanının gençlerin hayata en etkili şekilde 
hazırlanmalarını temin etmek olduğunu 
belirtti. Bakan Kasapoğlu, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldikle-
rinde gençlere sunulan imkanların daha 
fazla nasıl geliştirilebileceğini, Türkiye'nin 
girişimci ekosistemini besleyecek ne gibi 
yeni uygulamalar başlatılabileceğini gö-
rüştüklerini, genç insan kaynağını nicel 
ve nitelik olarak desteklemek ve çalışma 
hayatına geçişi kolaylaştırmak için atılacak 
adımları masaya yatırdıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOBB'un 
gençlerin girişimcilik, staj ve mentorluk 

başlıkları kapsamında bir güç birliğine git-
mesini uygun gördüklerini dile getiren 
Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ortada samimi bir gayret var. Sayın 
Başkan'ın ve değerli TOBB ekibinin bu ko-
nulardaki bilgi, birikim ve tecrübesi ülke-
miz için son derece kıymetli. Bu birikimin 
Bakanlığımızın kendi birikimi ve imkânla-
rıyla harmanlanması, gençlerimiz için bir 
fırsattır. Bu nedenle imzalayacağımız pro-
tokolün gençlerimize çok önemli özellikler 
kazandıracağını düşünüyorum. İş birliği 
protokolü kapsamında Bakanlığımız; giri-
şimcilik ve mentorluk girişimciliğin önemi 
konusunda eğitim, tanıtım ve bilgilendir-

me faaliyetlerini ve etkinliklerini yürütecek. 
İş dünyasının deneyimli yöneticilerinden 
mentor havuzunu oluşturacak ve mentor-
luk ile ilgili çalışmaları hayata geçirecek. 
Girişimcilik eğitim, faaliyet ve etkinlikleri için 
de gençlik merkezlerini, gençlik kamplarını 
ve genç ofisler ile öğrenci yurtlarını koordi-
ne edeceğiz. Girişimcilik konusunu gençlik 
merkezleri ve gençlik kamplarında temel 
atölye ve programlarının bir parçası haline 
getireceğiz ve staj imkânlarını artırmak için 
de TOBB tarafından geliştirilecek yeni bir 
yazılım hayata geçireceğiz." Konuşmaların 
ardından Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş 
Birliği Protokolü imzalandı.

TOGG  Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 

Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOGG Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
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Genç Girişimci Kurulları’nın üyelerini ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oturduğumuz yerden rol model 
olamayız. Onların sıkıntılarını, dertlerini, fikirlerini muhakkak sahada ziyaret 
ederek, dinleyerek öğrenebiliriz. Bölge toplantıları yapmanız lazım” dedi.

“Üyelerinizin dertlerini sahaya
inerek, dinleyerek öğrenin”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Genç Gi-
rişimciler Kurulu Başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde biraraya geldi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada, genç girişimcilere tavsiyelerde bulunarak, 
gençlere rol model olmalarını, onlara kendi başarılarını 
anlatmalarını istedi.

Yerelde etkili olmaları gerektiğine vurgu yapan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “En büyük potansiyel üni-
versitelerdir. Sizin için hazine üniversiteler. Hepsi genç, 
hepsi gelecekte ne yapacağım kaygısında. Onun için 
bunları teşvik edin. Her ilde en azından bir üniversite 
var. Girişimcilik kulübü yoksa kurdurtun. Varsa onlarla 
yakın temas içinde olun. Onları da diğer kulüpler içinde 
en aktif hale getirmeniz lazım” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, akademik danışmanlar 
ile de birlikte çalışılmasını tavsiye etti. Genç girişimcilerin 
birlikte projeler tasarlamalarını isteyerek, “TOBB, kamu 
üzerinde en etkili iş örgütü. Kamu politikalarının tasarlan-

masına katkı vermek bizim görevimiz. Türkiye’de herkes 
girişimciliği keşfetti. Türkiye’de girişimcilik konuşuluyorsa 
burada TOBB’un rolü bir numara” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilerin geliş-
mesi için eğitim seminerleri düzenlemeye başladıklarını 
anlatarak, bu eğitimlere katılmalarını istedi.

“Stratejik hareket edene 
yeterince kaynak var”

Genç Girişimci Kurulları’nın üyelerini ziyaret etmesi 
gerektiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Otur-
duğumuz yerden rol model olamayız. Onların sıkıntılarını, 
dertlerini, fikirlerini muhakkak sahada ziyaret ederek, dinle-
yerek öğrenebiliriz. Bölge toplantıları yapmanız lazım” dedi. 

Kaynak sıkıntısı olmadığını belirten TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, stratejik hareket edene çok kaynak olduğunu 
söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medyayı ve ye-
rel medyayı etkili kullanmalarını istedi, yaptıkları çalışmaları 
bu şekilde duyurmalarının da önemine değindi. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Türkiye’de 
girişimcilik 

konuşuluyorsa 
burada TOBB’un 
rolü bir numara” 

dedi. 

ANKARA
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T icaret Bakanlığı 9. İstişare Kurulu Top-
lantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği’nin (TOBB) ev sahipliğinde ve Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlığında 
gerçekleştirildi.

TOBB İkiz Kuleler’de yapılan İstişare Top-
lantısı’na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 

yanı sıra TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail 
Olpak, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TMB 
Başkanı Mithat Yenigün ve YASED Başkanı 
Ayşem Sargın katıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Tica-

ret Bakanı Ruhsar Pekcan, göreve geldiği 
günden itibaren İstişare Toplantıları’na çok 
önem verdiğine değindi. İstişare Toplantı-
ları’nın Türkiye’nin ekonomisine, ticaretine 
ve izlenecek yol haritalarına önemli katkılar 
sunduğunu ifade eden Bakan Pekcan, bir 
önceki toplantıdan çıkan sonuçları paylaştı. 

Ticaret Bakanlığı 9. İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) liderliğinde, kadınların eko-

nomik hayata katılım konusunda gerekli 
bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal 
ve ekonomik konumlarının güçlendiril-
mesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol 
almalarının sağlanması amacıyla, Habitat 
Derneği, Coca-Cola Türkiye ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi işbirliği ile Kız Karde-
şim Projesi yürütülüyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Borsası ve 
TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu 
ev sahipliğinde Kız Kardeşim Projesi Kadın 
Girişimciler ile İlham Buluşması Diyarbakır 
Ticaret Borsası’nda (DTB) yapıldı.

DTB Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rilen panele TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sa-
nayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri ve 
iş kadınları katıldı.

Açılışta konuşan Diyarbakır Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin 
Yeşil, teknolojinin hızla değiştirdiği gü-
nümüz dünyasında kadınların ekonomik 
hayata etkin katılımları için iletişim tekno-
lojilerinden etkin şekilde yararlanmaları, 
temel finansal konularda bilinçlenmeleri 
ve girişimcilik becerilerini güçlendirmeleri 
gerektiğini söyledi. 

Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Zülal Koç ise yaptığı konuşmasın-
da çalışma hayatında karşılaştığı zorlukları 
ve başarısını anlatarak kendi yaşantısında 
zorluklarla nasıl mücadele ettiğini belirtti. 
Koç, Diyarbakır’da kadın girişimcilerin 
içinde yer almasını umduğu bir çok pro-
jeyi başlattıklarını ve bir çok sivil toplum 
örgütünde kadınların aktif rol almalarını 
sağlayacak aktiviteler gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Koç, “Buradan girişimci kadın-
larımıza sesleniyor ve çağrı yapıyorum. 
Hiçbir şey başlarken kolay değil” dedi.

Kadın girişimciler Diyarbakır’da buluştu
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Sanayici, akademisyen ve ilgili tüm taraflar, TSE bünyesinde 
kurulan ayna komitelerinin çalışmalarına katılmaya çağrıldı.

TSE ve TOBB, Standardlar 
Milli Takımı’nı kuruyor

T ürk Standardları Enstitüsü (TSE) ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) işbirliğinde, özel sektörün 

standardizasyona katılımını artırmak ve TSE 
bünyesinde faaliyet gösteren ayna komi-
telere insan kaynağı sağlamak üzere veri 
tabanı oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve TSE Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin, tüm ilgili tarafları bu veri tabanına 
katılmaya davet etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Şahin; 
standardizasyon konusunda farkındalığı 
artırmak amacıyla TSE ve TOBB olarak birlikte 
gerçekleştirdikleri çalışmalarda, işletmelerde 
standardizasyon konusunda yeterli insan 
kaynağını bulamadıkları belirterek, buradan 
hareketle bir alt yapı oluşturmak üzere hare-
kete geçtiklerini vurguladılar. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank ise yaptığı değerlendirmede, sanayici-
ler, akademisyenler ve ilgili tüm tarafları TSE 

bünyesinde kurulan ayna komitelerin çalış-
malarına katılmaya çağırdı. Bakan Varank, 
bu komitelerin temel görevinin uluslararası 
standartları belirleyen kuruluşlarda yapılan 
çalışmaların takip edilmesi ve yönlendiril-
mesi olduğunu anımsattı. 

“Herkes elini taşın altına koymalı”
 Bakan Varank, bu konuda üreticilerin 

ellerini taşın altına koyması gerektiğini belir-
terek, “Standartların belirlenmesinde masa 
başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar 
değil, üretim sürecinin bizzat içinde olan, 
çarkları döndüren üreticiler yönlendirici 
olmalı ve seslerini duyurmalı” dedi. 

Bakan Varank, küresel alanda söz sahibi 
bir ülke olma vizyonunu Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) arasında imzalanan işbirliği 
protokolüyle ileri bir seviyeye taşıdıklarına 
işaret ederek, böylece sanayiciler ve tica-
ret erbabının uluslararası standardizasyon 

faaliyetlerine etkin katılımı için önemli bir 
adım attıklarını kaydetti.  Standardizasyon 
gibi önemli bir konuda insan kaynağı sağ-
lamak üzere oluşturulan eğitim programına 
katılmak isteyenlerin öncelikle TSE ve TOBB 
tarafından hazırlanan ve http://std.tobb.org.
tr adresinden ulaşılabilen standardizasyon 
veritabanına kayıt olmaları gerekiyor. 

Eğitimler tamamlandıktan sonra, Milli 
Teknik (Ayna) Komite toplantıları gerçek-
leştirilecek. Buradaki asıl temel hedef ise 
uluslararası teknik komitelere temsilciler 
göndermek olacak. Eğitimler; ÜDS, KPDS, 
YDS sınav sonucunda en az 70 puan veya 
diğer yabancı dil sınavlarında (TOEFL, IELTS 
vb.) eşdeğerinde puan alan, alanındaki stan-
dartlara vakıf, tercihen Ar-Ge, tasarım, kalite, 
kontrol ve üretim konularında tecrübeli ve 
mümkünse daha önce standardizasyon 
konusunda görev almış üst düzey yönetici-
lere, mühendislere veya teknik personellere 
yönelik olarak hazırlandı. 

Enerji verimliliği 
eğitiminin 
ilki ASO 1. OSB’de 
gerçekleştirildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Organize Sanayi Bölgeleri 

Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından 500 TEP 
ve üzeri enerji tüketen sanayicilere yö-
nelik başlatılan enerji verimliliği eğitim-
lerinin ilki yapıldı.

Ankara Sanayi Odası 1. OSB’de 
gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara 
enerji verimliliği mevzuatı, enerji yö-
netimi, enerji etütleri, enerji verimliliği 
destek mekanizmaları ve yasal yüküm-

lülükler anlatıldı. Programa Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı bürokratları, TOBB ve 
OSBÜK temsilcilerinin yanı sıra Ankara’da 
faaliyet gösteren 500 TEP ve üzeri enerji 
tüketen endüstriyel işletmelerin temsilcileri 
ile OSB’lerin enerji yöneticileri katıldı.

Oda ve Borsaların genel sekreterleri 
ile muhasebe ve insan kaynakla-

rından sorumlu personelin katılımı ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
(TOBB) tam gün süreli Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu – VERBİS’e kayıt ile 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cen-
giz Delibaş’ın açış konuşması ile başlayan 
seminerde, Kişisel Verileri Koruma Kuru-
lu yetkilileri, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu-VERBİS’e kayıt konusunu anla-
tırken, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu yetkilileri de Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesi konulu 
sunum yaptılar ve katılımcılar tarafından 
yönetilen soruları cevapladılar.

TOBB’da bilgilendirme 
semineri yapıldı



www.etu.edu.tr

Teknoloji 
Destekli 
Eğitimin
TAM YERİ
TOBB ETÜ
Öğrenciler yeni teknolojileri kullanarak 
araştırmaya özendiriliyor, cazip burs imkanları   
ve  deneyimli    akademik  kadronun  desteği ile 
kaliteli eğitim görüyor.

www.etu
.edu.tr



EKONOMİK FORUM52

Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu kuruluş anlaşması TOBB Sosyal Tesisleri'nde 
imzalandı. Toplantıda konuşan Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukiqi, Türkiye ile Kosova 
arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, “İki ülke 
arasındaki iyi siyasi ilişkilerin yanı sıra başarılı ticari ortaklıkların kurulması gerekiyor” dedi.

Türkiye ile Kosova ilişkileri 
TOBB'da gündeme taşındı

Kosova Ankara 
Büyükelçisi 
İlir Dugolli 

de toplantıya 
katılarak 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

ile görüş 
alışverişinde 

bulundu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Sosyal 

Tesisleri'nde düzenlenen Türki-
ye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşma-
sı'nın getirdiği fırsatların ele alındığı 
toplantıya katıldı. 

Toplantıda "Türkiye-Kosova 
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" 
kuruluş anlaşması da imzalandı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımından önce düzenlenen 
açılış bölümünde konuşan TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 
Türkiye-Kosova Serbest Ticaret An-
laşması'nın (STA) Türk firmalarının, 
benzer avantaja sahip Sırbistan ve Yunanistan şirketleri 
karşısındaki rekabet gücünü artıracağını bildirdi.

Matlı, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın ba-
ğımsızlık ilanından sonra kısa sürede yasal alt yapısının 
oluşturulup, piyasa ekonomisine geçişte kaydettiği ge-

lişmeleri takdirle karşıladıklarını 
söyledi. Kosova Ticaret Odası 
Başkanı Berat Rukiqi de Türkiye 
ile Kosova arasındaki ekonomik 
ilişkileri daha ileriye taşımayı he-
deflediklerini söyledi. Türkiye'nin 
her alanda Kosova'ya destek ol-
duğunu ifade eden Rukiqi, "İki 
ülke arasındaki iyi siyasi ilişkilerin 
yanı sıra başarılı ticari ortaklıkla-
rın kurulması gerekiyor. Burada 
büyükelçiliklerin ilgili birimlerine 
büyük görev düşüyor" değerlen-
dirmesinde bulundu. Konuşma-
ların ardından Matlı ve Rukiqi, 
"Türkiye-Kosova Ticaret ve Sa-

nayi Odası Forumu" kuruluş anlaşmasını imzaladı. Kosova 
Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli de toplantıya katılarak TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüş alışverişinde bulundu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Faik Yavuz da toplantıya katıldı.

TOBB ULUSLARARASI
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Türkiye ile Kosova ilişkileri 
TOBB'da gündeme taşındı

Alman ve Avusturyalı 
yatırımcılar TOBB'da 
buluştu

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

lıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) & Alman-Türk Sanayi ve Tica-
ret Odası (AHK) & Advantage Austria 
Resepsiyonu sonrasında düzenlenen 
akşam yemeğine katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ye-
mekte, Türkiye’de yatırım yapan Al-
manya ve Avusturya firmalarının tem-
silcileri ile bir araya geldi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 

arasında kadın girişimcilerin desteklenmesi-
ne yönelik işbirliğine imza atıldı.

Kadın girişimci kurulları aracılığı ile iller 
düzeyinde yüksek bir ağa erişimi olan TOBB 
ile EBRD imzaladıkları protokol kapsamında 
kurulların stratejik planlama konusunda ka-
pasitelerinin geliştirilmesi konusunda birlikte 
çalışma kararı aldı. Bu konuya ilişkin anlaş-
maya TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz 
ile EBRD Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn 
imza attı. EBRD’nin projeye danışman olarak 
atadığı Ernst and Young (EY) Türkiye ekibi, 
seçilen üç pilot ilde (Kocaeli, Antalya ve Erzu-
rum) önemli paydaşlarla mülakatlar yapacak, 
stratejik planlama konusunda eğitim ve çalış-

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

lıoğlu, Kanada’nın Ankara Büyükelçisi 
Jamal Khokhar ile biraraya geldi.

Görüşmede Hisarcıklıoğlu, Bü-
yükelçi Khokhar’a TOBB ve faaliyet-
leri hakkında bilgi aktardı ve iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin ge-
liştirilmesi üzerine fikir alışverişinde 
bulundu.

taylar düzenleyecek. Bunların sonucunda 
da her üç il için de bir strateji dökümanı ve 
aksiyon planı oluşturulacak.

EBRD tüm süreci yakından takip edecek 

Avrupa İmar ve 
Kalkınma 
Bankası ile işbirliği 
yapılacak

Hisarcıklıoğlu 
Kanada’nın Ankara 
Büyükelçisi Khokhar ile 
görüştü

AB bilgi merkezleri 
ağına destek

ve çalışmalara katılarak kurulların maksi-
mum verimi alabilmesini izleyecek. Şubat 
ayında başlayan projenin toplamda üç ay 
sürmesi planlanıyor.

T ürkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının 
Desteklenmesi Projesi’nin 2020 açılış 

etkinliği, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Christian Berger’in de katılımıyla Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği‘nde (TOBB) ger-
çekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Salih Zeki Murzioğlu burada yaptığı 

konuşmada, Türkiye-AB ilişkileri hakkında, 
toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir far-
kındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, 
"Türkiye-AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi çok 
önemli" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyo-
nu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise 
konuşmasında, AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın, 
AB-Türkiye ilişkilerinin önemi konusunda 
farkındalık oluşturmaya katkıda bulundu-
ğunu bildirdi. 


