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Afyonkarahisar Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar’ın Batı Anadolu’nun kavşak merkezi olduğunu belirterek 
“Afyonkarahisar, mermeri, kilimi, termali, kaymağı, yoğurdu, yumurtası, sucuk ve pastırmasıyla 
ülkemizin marka kentlerinden biri” diye konuştu.

Afyonkarahisar’a katkı 
sağlayan firmalar ödüllendirildi

A fyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar 
Ödül Töreni’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ – Ma-
latya depremi sonrasında 81 ilde 365 Oda ve Borsanın 
hemen harekete geçtiğini ve 108 TIR yardım gönderildi-
ğini anımsatarak, Afyonkarahisar’daki Oda ve Borsalara bu 
konudaki yardımlarından dolayı teşekkür etti. 

Afyonkarahisar’ın Batı Anadolu’nun kavşak merkezi 
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Mer-
meri, kilimi, termali, kaymağı, yoğurdu, yumurtası, sucuk 
ve pastırmasıyla ülkemizin marka kentlerinden biri. Bu 
alanda bir de uluslararası başarıya imza atmış. Gastro-
nomide UNESCO listesine ülkemizden girmeyi başaran 
üç şehirden biri. Afyonkarahisar’a da bu yakışırdı. Sizleri 
tebrik ediyorum. Türkiye’de bir ilk olacak. ‘Sağlık Endüstri 
Bölgesi’ni kurmayı hedefliyorlar. Afyonkarahisar bunun 
için en uygun yer. Ülkemiz için çok önemli. Avrupa’daki 

emekli sigortalıların ülkemizde rahatlıkla konaklayacakları 
yer Afyonkarahisar. Bu alt yapı var” dedi. 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret 
Borsa’nın akredite olduğunu anımsatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, üyelerine Avrupa standardında beş yıldızlı 
hizmet sunduğunu söyledi.

“Hükümete sunulan pek 
çok öneri hayata geçti”

Oda ve Borsa Başkanları ile birlikte çalışarak, Hü-
kümete sundukları pek çok önerinin hayata geçtiğini 
ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizlerin talebi ve 
hükümetimizin aldığı inisiyatifle, kamu bankaları devreye 
girdi. Hem faizleri düşürdüler, hem de yeni kredi vermeye 
başladılar. İnşallah yakında, kamu bankalarındaki ticari 
kredi faizleri tek haneli rakamlara da inecek. Biz de KGF ile 
size kefil olmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz KGF, bizim 
iştirakimiz. Yani sizin kurumunuz. KGF ile bankadan ala-

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

“Afyonkarahisar 
gastronomide 

UNESCO listesine 
ülkemizden 

girmeyi başaran üç 
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cağınız kredide size kefil oluyoruz. Bugün 
baba oğluna kefil olmuyor. TOBB, Oda ve 
Borsanız size kefil oluyor. Bunun dünyada 
başka örneği yok. Sadece 2019’da Türkiye 
genelinde 165 bin üyemizin 74 milyar lira 
kredisine kefalet verdik. Afyonkarahisar’da 
da bugüne kadar 5 bin üyemizin 2 milyar 
lira kredisine kefil olduk. Oda ve Borsa-
lar daha ne yapsın? Şimdi bir adım daha 
atıyoruz. Hükümetimizle mutabık kaldık, 
yasal düzenleme geliyor. KGF 2020’de ila-
ve 100 milyar lira daha kefalet verebilecek. 
Toplam 150 milyar liralık kefil olmamızın 
yolu açılıyor” dedi. 

“Vergi indirimlerinin 
devam etmesini sağladık”

Bankalarda ikinci şikâyetin yüksek 
POS komisyonları ve teminat mektubu 
oranları olduğunu vurgulayan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, talepleri doğrultu-
sunda yüzde 1.60 üst sınır getirildiğini, 
şimdi bunun biraz daha düşürülmesini 
konuştuklarını, teminat mektubu oranla-
rının kamu bankalarında yüzde 1’e, özel 
bankalarda ise yüzde 2’ye düşürülmesini 
sağladıklarını söyledi. 

TOBB Başkanı şöyle devam etti: “Ban-
kalar, Merkez Bankası’nın EFT sistemini 
kullandığında 20 kuruş öderken, bizlerden 
20 lira talep eder hale gelmişti. Sizlerden 
gelen talepler doğrultusunda, şimdi bu-
nunla da ilgili yeni bir yasal düzenleme 
çıktı. Bankaların EFT, havale ücretleri ve 
kredi erken kapama komisyonlarına sınır 
geldi. 1 Mart’tan itibaren bu da başlıyor. 

Yine iç piyasaya destek olmak için ge-

çen sene, vergi indirimlerinin devam etmesi-
ni sağladık. Mobilya sektörümüzün talebine 
binaen, bu sene de mobilyada KDV kalıcı 
şekilde düşürüldü. Yumurta Afyonkarahisar 
için önemli bir değer. Afyonkarahisar Oda 
ve Borsamızın girişimi sayesinde, toptan 
yumurtadaki KDV yüzde 1'e indirildi.”

Ticari alacak sigortasının devreye girdiği-
ni anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Halk 
Sigorta’nın bu işi başlattığını kaydederek, 
Meclis üyelerinin bu konuda bilgi sahibi 
olmasını istedi.

Mesleki eğitim konusunun iş dünyası için 
önemine değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, 81 ilde 81 meslek lisesinin Oda ve Borsa-
lara devredildiğini, Afyon’da Gazi Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi protokol kapsamın-
daki okula Ticaret ve Sanayi Odası’nın sahip 
çıktığını, bu okulların fiziki kapasitesini ve 
müfredatını geliştirerek, buralardan nitelikli 
çalışanlar çıkacağını söyledi.

“1 milyona yakın çalışanımız 
mesleki yeterlilik belgesi aldı”

Çıkan kanun ile "tehlikeli" ve "çok tehli-
keli" gruplardaki 143 meslek için mesleki ye-
terlilik belgesinin zorunlu olduğunu, bunun 
yanında galericilik, emlakçılık, servis şoförlü-
ğününde de zorunlu hale geldiğini hatırlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu mesleklerde, 
belgesiz işçi çalıştıran işverenlere para cezası 
uygulanacak. TOBB bünyesinde, Mesleki Ye-
terlilik ve Belgelendirme Merkezi’ni kurduk. 
81 ilde Oda ve Borsalarımız sayesinde hizmet 
veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyona yakın 
çalışanımız mesleki yeterlilik belgesi aldı. 
MYK belgesi olan çalışanlarınız için 4.5 yıla 

kadar SGK işveren primini ödemiyorsunuz. 
Bundan mutlaka istifade edin” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işçi işveren 
arasındaki davalarda yaşanan sıkıntıları çöz-
mek için arabuluculuk sistemini başlattıkla-
rını, bugün davaların yüzde 70’inin arabu-
luculuk sistemi ile çözüldüğünü vurguladı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticari davalarda 
da arabuluculuğun zorunlu hale geldiğini 
söyledi. TOBB Tahkimi’ni kurduklarını anlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sözleşmeye 
anlaşmazlık durumunda “TOBB Tahkim yet-
kilidir” yazmanın yeterli olacağını belirtti.

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

lıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa 
Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Tutul-
maz’a TOBB tarafından bastırılan Dede 
Korkut Kitabı’nı hediye etti. 

Afyonkarahisar Valisi 
Tutulmaz ziyaret edildi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar’da 
çeşitli temaslarda bulundu. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Afyonkarahisar 
Ticaret Borsası’nı ziyaret eden TOBB Başkanı, iş insanlarının sorunlarını dinlerken 
Meclis üyelerine de yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar’da
iş insanları ile bir araya geldi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere geldiği Afyonkarahisar’da ilk önce Afyonka-

rahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüsnü Serteser ve Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler ile bir araya geldi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu daha sonra Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada, Afyonkarahisar 
Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ve çevre Oda ve Borsa 
başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplan-
tısına katıldı. 

Afyonkarahisar TSO’ya ziyaret
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret 
ederek, Meclis üyeleri ile sohbet etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu temas ve ziyaret-
lerde, iş insanlarının sorunlarını dinlerken, yapılanlar 
hakkında da Meclis üyelerini bilgilendirdi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

Afyonkarahisar 
Ticaret Borsası Meclis 
üyeleri ile çevre Oda 

ve Borsa başkanları 
ile buluştu.
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Afyonkarahisar 
Belediyesi ziyaret edildi

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

rahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i 
makamında ziyaret ederek, sohbet etti.

Emirdağ TSO’da 
istişarede 
bulunuldu

Kanal 3 ve Gazete 3'e başarılar dilendi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kanal 3 

televizyonu ve Gazete 3 binasını ziyaret etti. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyarette, Gazete 

Hisarcıklıoğlu 
TOBB Kız 

Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, Afyonkarahisar TOBB 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 
ziyaret ederek öğrenciler ile bir 

araya geldi. Ziyarete, Orman ve 
Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu 
da katıldı. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu öğrencilere Ahlak Kitabı’nı 
hediye etti. 

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

Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu ve Meclis 
üyeleri ile bir araya geldi.

3 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin 
Güzbey'den bilgi aldı. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, 10. yılını kutlayan Kanal 3 ve Gazete 3 
ailesine çalışmalarında başarılar diledi. 
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi, gençlerin 
becerilerini geliştirmesi, yereldeki girişimcilerimizin, start-uplarımızın küreselde bağlantılar 
kurması ve ilişkilerini artırması için çalışacak. ICC Türkiye Milli Komitemiz ve ICC Girişimcilik 
Merkezi İstanbul Ofisi ile küresel network artık girişimcilerimize daha yakın” dedi.

“Küresel network artık 
girişimcilerimize daha yakın”

M illetlerarası Ticaret Odası (ICC) Girişimcilik Mer-
kezi, İstanbul’da Bölge Ofisi kurarak, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook ve 

Habitat’ın işbirliğinde oluşturulan ‘Facebook İstasyon’a 
ortak oldu. Bu işbirliği ile Türkiye’deki işletmelerin sınır 
ötesi pazarlara erişmeleri ve ihracat alanına odaklanan 
çeşitli eğitimler ve programlar düzenlenmesi hedefle-
niyor. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin 
küresel ticarette aktif oyuncu olabilmelerini kolaylaştıra-
cak önemli bir adım attıklarını vurguladı.

İmza törenine TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı 
Rıza Tuna Turagay, ICC Genel Sekreteri John Denton, Ha-
bitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır, Facebook 
Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı 
Derya Matraş katıldı.

TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, giri-
şimciliğin yaygınlaşması ve girişimcilik modellerinin çe-
şitlenmesi noktasında daha çok katkı vermek gerektiğine 
değinirken, “Ancak bu sayede bölgemizdeki girişimciler 
küresel ticaret düzeyinde birer oyuncu olabilirler. Küresel 
düzeyde girişimci olmanın yolu da öncelikle Balkanlar, 

Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinin 
girişimcileriyle birlikte bölgesel bir girişimcilik merkezi 
olmamızla gerçekleşebilir” dedi

 
“Gençlerin becerilerini geliştirecek”

ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ile küre-
sel düzeyde ICC’nin tüm networkünün İstanbul’a gelmiş 
olduğundan bahseden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu 
küresel network içerisinde 100'den fazla ülkeden Ticaret 
Odaları ve Birlikleri ve ICC üyesi uluslararası firmalar var. 
Bu Merkez, gençlerin becerilerini geliştirmesi, yereldeki 
girişimcilerimizin, start-uplarımızın küreselde bağlantı-
lar kurması ve ilişkilerini artırması için çalışacak. Kısaca, 
ICC Türkiye Milli Komitemiz ve ICC Girişimcilik Merkezi 
İstanbul Ofisi ile küresel network artık girişimcilerimize 
daha yakın” diye konuştu.

İş dünyasının ve ülkenin geleceğini girişimcilikte 
gördüklerine vurgu yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak gör-
melerinde teknolojinin büyük payı olduğunu kaydetti. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geleceğimizi kurgularken 
önce teknoloji kavramını anlamalıyız. Bugün hayatımızın 
merkezinde olan birçok teknoloji bundan 10 yıl önce icat 

ICC Girişimcilik 
Merkezi yerel 

firmaları 
uluslararası 

network 
ağına katmayı 

hedefliyor. 

İSTANBUL



57EKONOMİK FORUM

edilmemişti. Dünyanın en büyük şirketleri 
listesinde eskiden finans ve enerji şirketleri 
ağırlıklı olurdu. Artık küresel devler liste-
sinde mazisi 10-15 yılı bulmayan teknoloji 
girişimlerini görüyoruz” ifadesini kullandı.

 
Turagay: İhracatımızı 
yüzde 2.2 artırdık

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Tu-
ragay ise konuşmasında bu işbirliğinin 
Türkiye için çok önemli bir adım olduğu-
na işaret ederek, girişimcilik ofislerini çok 
önemsediklerinin altını çizdi. Temel görev-
lerinin ihracatı artırmak olduğunu ifade 
eden Turagay “Geçen sene ihracatımızı 
yüzde 2.2  artırdık. Dünyada değer bazın-
da ihracatı en fazla artıran sekiz ülkeden 
birisi olduk. Gelişen bu dünyada bizim 
dijital ortamdan yararlanarak girişimci 
sayımızı artırmamız lazım. Bunun için de 
bu merkezler çok önemli. Gidecek daha 
çok yolumuz var” dedi.

Turagay, bu merkezlerde mümkün 
olduğunca farkındalığı artırmak gerekti-
ğini belirterek, “İşletmelerin yeni kapılara 
ulaşabileceği bir yol açılıyor. İnsanımızda 
girişimci ruhu var ama bunu bir türlü ey-
leme dönüştüremiyoruz. Sosyal medyayı iş 
hayatına daha fazla transfer etmeliyiz” diye 
konuştu. Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, 
Ticaret Bakanlığı’nın girişimcilik ve ticareti 
artırmak üzere yaptığı projeler hakkında da 
bilgi verdi ve Bakanlık olarak her zaman gi-
rişimcilerin yanında olacaklarını vurguladı.

 
Denton: Tüm dünyada 
kaliteli ortaklıklar kurduk

 ICC Genel Sekreteri John Denton 
da tüm dünyada kaliteli ortaklıklar kur-
duklarından bahsederken “Bunlardan en 
önemlilerinden birisi Rifat Bey, TOBB ve 
Türk şirketleriyle kurduğumuz ortaklıklar” 
dedi. Denton, İstanbul’u Kafkasya ve Orta 
Asya’nın girişimcilik merkezi yapmak iste-
diklerinden söz etti.

John Denton şöyle konuştu: “Amacı-
mız tüm dünyada iş dünyasının fırsatlar 
sunması, faydalı olması. Teknoloji herke-
sin işine yarasın, global kalite artsın. Biz 
girişimciliği fırsat yaratmak olarak görü-
yoruz. Geçinmeye çalışan insanlara fırsat 
yaratmak için. ICC TOBB ile ortaklık halinde 
başkaları için fırsat yaratmaya çalışıyor. 
Pazar ekonomisinin sahip olduğu imkân-
lar herkese erişsin. Bunu mümkün kılacak 

mekanizmalar oluşturmalıyız. Türkiye’nin 
bağlantılarının potansiyelini görmek istiyo-
ruz. Kuvvetli yönlerimizi devreye sokacağız. 
Girişimciyi desteklemek için ekosistem 
yaratmak lazım. ICC hükümetlerin eksik 
kaldığı şeyleri başaracak. 

 
Matraş: KOBİ’lere birçok
alanda yardımcı olacağız

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye 
Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş da 
konuşmasında, “ICC Girişimcilik Merke-

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

lıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Türkiye Varlık Fonu Yönetim 
Kurulu toplantısı yapıldıKurulu toplantısı yapıldı

Erdoğan başkanlığında yapılan Türkiye 
Varlık Fonu Yönetim Kurulu olarak top-
lantısına katıldı.

zi İstanbul Bölge Ofisi ortaklığıyla ülke 
sınırlarını aşmak isteyen KOBİ’lere dijital 
eğitimin yanı sıra dış ticaret, hukuk, dijital 
ekonomi, fikri mülkiyet, rekabet gibi çok 
çeşitli alanlarda yardımcı olabileceğimiz 
için çok mutluyuz” dedi.

Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı 
Sezai Hazır ise ICC’nin Facebook, TOBB ve 
Habitat ortaklığına katılmasıyla topluluk 
merkezini ziyaret eden KOBİ’lerin yurt dı-
şında işlerini büyüteceklerine inandığını 
dile getirdi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler 
Bilgilendirme Semineri’ne katılarak tavsiyelerde bulundu. 2007 yılında Kadın Girişimciler 
Kurulu’nu, 2009 yılında ise Genç Girişimciler Kurulu’nu kurduklarını anlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, sekiz bin genç girişimcinin bir çatı altında buluştuğunu söyledi.

“Sekiz bin genç girişimci 
bir çatı altında buluştu”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler 
Bilgilendirme Semineri’ne katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasına İdlib’de şehit 
olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek 
başladı. Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, içinde bulundukları kurumu daha 
iyi tanımalarını ve kendi başarılarını anlatarak, gençlere 
rol model olmalarını istedi. 2007 yılında Kadın Girişimciler 
Kurulu’nu, 2009 yılında ise Genç Girişimciler Kurulu’nu 
kurduklarını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sekiz 
bin genç girişimcinin bir çatı altında buluştuğunu söyledi.

“Sosyal medyayı kullanın”
Yaptıkları çalışmaların duyulması için medyayı kul-

lanmalarını isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sosyal 
medyayı kullanın. Yazılı medya çok önemliydi. Artık hükmü 
bitti. İlinizde genç girişimci kurulu diye bir kurul olduğunu 
ve ilin başarılı girişimcilerinden bir araya gelen bir grubun 
olduğunu bir kere hissettirin. İlin protokolü, valisi, belediye 
başkanı, milletvekillerine merhaba deyin. Tanısınlar sizi. 

Önünüz ancak böyle açılacak. Oda ve Borsa başkanların-
dan tavsiye alın” dedi. Genç girişimci kurullarının TOBB’dan 
bütçe istediğine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Aslında bütçe sizin elinizde var. Nerede var? Odanızda var. 
Akıllı adam ilindeki Oda ve Borsalarla iyi diyalog kurarsa 
istediği kadar bütçe alır. Bütün mesele kendi becerinizi, 
kendi başarınızı, faaliyetleriniz noktasında bütçeyi Oda ve 
Borsalarımızdan alırsınız. İkincisi her il zengin olmak istiyor. 
Kalkınma ajansları bunun için var. Kalkınma ajanslarında 
proje yaparsanız ki akademik danışmanlarımızın görevi 
size yardımcı olmak. Her ilde akademik danışmanlarımızla 
yakın çalışmanız lazım. Sizden bir ricam da bu. Onlarla ya-
kın çalışacaksınız ki proje yapabilin. Proje yapın, kalkınma 
ajanslarından para alın” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zengin olabilmenin yo-
lunun girişimcilikten geçtiğini, işsizliğin çözümünün de 
girişimcilik sayısının artmasına bağlı olduğunu belirtti.  

Gençleri girişimciliğe cesaretlendirmenin görevleri ol-
duğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, en büyük 
potansiyelin üniversitelerde olduğunu, üniversiteli genç-
leri girişimcilik konusunda cesaretlendirmelerini istedi.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

gençleri girişimciliğe 
cesaretlendirmenin 
görevleri olduğunu 

vurguladı.

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

Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Bor-
sası (TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 
Bursa milletvekilleri, Bursa il ve ilçe Oda ile 
Borsa Yönetim Kurulu başkanlarıyla TOBB 
Birlik Merkezi’nde bir araya geldi. 

Bursa’nın çok önemli bir ekonomik güç 
olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, potansiyelinin tam olarak kullanıl-
ması halinde ülke ekonomisine katkısının 
daha da artacağını bildirdi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Bursa ilinin temsilcileri ile 
görüş alışverişinde bulunurken, Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili 
yürütülen çalışmalar hakkında Bursa mil-
letvekilleri ile Oda ve Borsa başkanlarına 
bilgilendirmede bulundu.

Tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki 
gelişmeler 
değerlendirildi

T ekstil ve konfeksiyon sektörü tem-
silcileri Merkez Bankası yetkilile-

rinin katılımıyla sektörel güncel geliş-
meleri değerlendirmek üzere TOBB’da 
bir araya geldi. Tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki güncel gelişmelerin 
değerlendirildiği toplantıda, yatırım 
kapasitelerinin artırılması ve ihracat 
olanaklarının geliştirilmesi için ihtiyaç 
duyulan finansal kaynak odaklı durum 
değerlendirmesi yapıldı. 

Hisarcıklıoğlu
Bursa ilinin temsilcileri 
ile buluştu

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı 
da Bursa’nın neferleri olarak bir araya gel-
diklerine işaret ederken, TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu’na iş dünyası adına Bursa’ya 
verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. 
Matlı, şehrin ekonomisinin ele alınması 
açısından toplantının önemine dikkat çekti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da göreve 
geldiklerinden bu yana ortak akıl toplantı-
ları yaptıklarını söyledi. Burkay,  yürüttükleri 
projelerin Türkiye’ye rol model olacak ça-
lışmalar olduğuna vurgu yaparak, “Bakan 
ve milletvekillerimize Bursa’nın meselele-
rinden dolayı dertlendikleri için teşekkür 
ediyorum” dedi.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları 
TOBB’da gerçekleştirildi

T ürkiye Teknoloji Buluşmaları Ticaret 
Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği'nin (TOBB) himayelerinde 
E-Ticaret Sürekli Eğitim Merkezi ile E-Ti-
caret Merkezi AŞ tarafından TOBB İkiz 
Kuleler’de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, etkinlik kapsa-
mında Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi 
Colman Deegan ve beraberindekilerle 
çalışma yemeğinde bir araya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Faik Yavuz da basına açık bölümde yap-
tığı açılış konuşmasında dijital dünyaya 
hazırlandıklarını belirterek, "Bu konuda 
dünyanın önde gelen şirketlerinden 
Vodafone ile birlikte çalışıyoruz. Sadece 
firmadan tüketiciye değil, firmadan fir-

maya yapılan e-ticareti de geliştirmek 
istiyoruz" dedi. Yavuz, ticarette yeni 
bir devrim yaşandığını söyledi. 200 yıl 
önce Sanayi Devrimi'nin ıskalandığını 
ifade eden Yavuz, "Bunun sıkıntısını 
hala yaşıyoruz. Sanayi Devrimi'ni ka-
çırdık ama şimdi önümüzde yeni bir 
devrim var" diye konuştu. 

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Col-
man Deegan da İdlib'de rejim unsurla-
rının hava saldırısı sonucu şehit veren 
Türk Ordusu'na başsağlığı, yaralılara şifa 
dileyerek başladığı konuşmasında, şir-
ketin paydaşlarıyla birlikte daha iyi bir 
gelecek inşa edebilmek için çalıştığını 
söyledi. Etkinlik kapsamında, e-ticaret ve 
e-ihracat konularında eğitimler verildi.
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Şanlıurfa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı’nda bölge işverenlerinin sorunlarını ve 
beklentilerini dinleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
yöresel ürünlere sahip çıkılması noktasında Şanlıurfa’nın birinci sırada bulunduğunu 
vurgularken, 28 tane tescillenmiş ürüne sahip oldukları bilgisini verdi.

“Şanlıurfa, yöresel ürünlere 
sahip çıkmada birinci sırada”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı      
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa İş Dünyası Müş-
terek İstişare Toplantısı’nda bölge işverenlerinin 

sorunlarını ve beklentilerini dinledi, istişarelerde bulundu.
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret 

Borsası’nın ortaklaşa olarak düzenlediği istişare toplan-
tısına konuk olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada 
yaptığı konuşmada kentin dinamiklerine ve gücüne vurgu 
yaparak, yapılması gerekenler üzerinde değerlendirme 
yaptı. Şanlıurfa’daki Oda ve Borsaların önemli işlere imza 
attıklarına işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu üç yıl 
önce 224 fabrika bulunan ildeki OSB’de bugün 319 fabri-
kaya ulaştıklarını bildirdi.

Bölgenin çok büyük bir değeri olan Göbeklitepe’nin 
dünyaya tanıtılmasında Oda ve Borsaların çok büyük 
katkıları olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, Şanlıurfa’daki Oda ve Borsaların beş yıldız kalitesinde 
hizmet verdiğine dikkat çekti.

 
“Ortak akılda birleşebilmeliyiz”

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yöresel ürünlere sahip 
çıkılması noktasında Şanlıurfa’nın birinci sırada bulun-
duğunu vurgularken, 28 tane tescillenmiş ürüne sahip 
oldukları bilgisini verdi. Konuşmasında birlik ve beraberlik 
mesajı veren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, herkesin farklı 

düşüneceğini önemli olanın ortak akılda birleşebilmek 
olduğunu dile getirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ko-
nuşmasında, son dönemde Oda ve Borsaların talepleri 
ile hükümet tarafından hayata geçirilen düzenlemelere 
ilişkin bilgi verdi. 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
Şanlıurfa’daki 

Oda ve 
Borsaların 

önemli işlere 
imza attıklarına 

işaret etti.

ŞANLIURFA

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa programı kapsamında; 
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle “Tarihin Sıfır 
Noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’yi, Hz. Eyyüb’ün sabır makamını ve 
Hz. Eyyüb Peygamber Camii ile Balıklıgöl’ü ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, Göbeklitepe’deki incelemeleri sırasında bu tarih hazinesinin Şanlıurfa’yı 

yeniden bir çekim merkezi haline getirdiğini söyledi.

Göbeklitepe, Şanlıurfa’yı 
yeniden çekim merkezi yapıyor
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Şanlıurfa programı kapsamında Kültür 
Koleji’ni ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet 
eden ve okul yöneticilerinden bilgi alan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Va-
lisi Abdullah Erin ile birlikte öğrencilere 
kitap dağıttı, okulun anı defterini imzaladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Vali 
Erin’e; Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de 
eşlik etti.

Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa 
Kültür Koleji’nde 
öğrencilere kitap dağıttı

Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Beyazgül ile istişare 
edildi

Şanlıurfa Valisi 
Erin ile görüşüldü

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

lıoğlu, beraberindeki TOBB Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Oda ve Borsa başkanları 
ile birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i 
makamında ziyaret etti. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’nın yerel ürün-
lere sahip çıkmada Türkiye’nin öncü ili 
olduğuna dikkat çekerek, bunda ilin 
Oda ve Borsasının çok büyük payı ol-
duğunun altını çizdi. 

Vali Erin’in özel sektörün sorunla-
rına hassasiyetinden dolayı teşekkür 
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ken-
tin ekonomisine ilişkin Vali Abdullah 
Erin ile görüş alışverişinde bulundu.

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

rindeki TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda 
ve Borsa başkanları ile birlikte Şanlıurfa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin 
Beyazgül’e nezaket ziyaretinde bulundu. 

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

lıoğlu, Ağrı’da hain saldırı sonucu şe-
hit olan Gürbülak Sınır Kapısı gümrük 
muhafaza memuru Mustafa Türk’ün 

Şanlıurfa’da yaşayan ailesine taziye zi-
yaretinde bulundu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şehi-
dimize Allah’tan rahmet, ailesine ve 
milletimize sabır diledi. 

Şehit Mustafa Türk’ün 
ailesine taziye ziyareti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, atıl durumdaki Hazine 
ve şahıs arazilerinin arazi bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılması gerektiğini 
belirterek, "Ölçek ekonomisine geçmeliyiz. Zira bu devirde ayakta kalmak istiyorsan, çok 
üretecek, çok alacak, çok satacaksın. Bu devrin kuralı bu" dedi. 

“Atıl durumdaki araziler
üretime kazandırılmalı”

T icaret Borsaları Konsey Toplantısı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlendi. TOBB Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli ile birlikte üretimin, tarımın ve ticaretin nasıl 
artırılacağına yönelik istişarelerde bulunacaklarını söyledi. 

Tarım ve hayvancılığın ihmal edilmemesi gereken bir 
alan olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
dünyada orta gelir grubunun büyümeye devam ettiğini 
ve tüketimin giderek daha çok arttığını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin çevre coğ-
rafyasında 2 milyar kişinin yaşadığına dikkat çekerek, 
500 milyar dolarlık gıda, tarım ve hayvancılık ürünü ithal 
edildiğini dile getirdi. 

Türkiye'nin elinde "müthiş bir imkân" bulunduğu-
na işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Tüm bu 
coğrafyayı biz doyurabiliriz. Böylece hem para hem de 
stratejik güç kazanırız. Dünyayı doyuran kim ise dünyanın 
lider ülkesi de odur. Dünya gıda pazarı 1.5 trilyon dolar 

büyüklüğünde, Türkiye’nin buradan aldığı pay 18 milyar 
dolar, sadece yüzde 1.2 oranında. Potansiyelimizin çok 
altındayız. Bizce burada ilk önemli nokta, ürettiğini satma 
modelinden, satacağını üretme modeline geçmemiz 
gerektiğidir" diye konuştu.

“Sözleşmeli üretim 
modeli yaygınlaştırılmalı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılıkta girdi 
maliyetlerini düşürmek için mutlaka birlikte üretim modeli 
uygulanması gerektiğine işaret ederek, sözleşmeli üretim 
modelinin yaygınlaştırılması gerektiğini anlattı.

Atıl durumdaki arazilere değinen TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, "Atıl durumda bulunan Hazine ve şahıs arazileri, 
arazi bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılmalı. 
Ölçek ekonomisine geçmeliyiz. Zira bu devirde ayakta 
kalmak istiyorsan çok üretecek, çok alacak, çok satacaksın. 
Bu devrin kuralı bu" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuğun 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

hem ticaret 
borsaları hem 

de girişimcilerin 
gayretleriyle 

lisanslı 
depoculuk 

yatırımlarının 
hızla arttığını 

belirtti.

ANKARA
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çıkmasını sağladıklarını anımsatarak, bunun 
daha da gelişmesi için devletin de yatırım, 
kira, lojistik ve analiz destekleri temin etti-
ğini söyledi. Hem ticaret borsaları hem de 
girişimcilerin gayretleriyle lisanslı depoculuk 
yatırımlarının hızla arttığını belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Türk 
tarımının 50 yıllık rüyası, benim de 15 yıllık 
rüyam gerçekleşti. Hükümetimizin ve ba-
kanlıklarımızın da desteğiyle Ürün İhtisas 
Borsası’nın kuruluşunu tamamladık. Lisanslı 
depodan alınan ürün senetleri, Ürün İhtisas 
Borsası’nda artık alınıp satılabiliyor. TOBB ve 
Türkiye'nin dört bir yanındaki 113 ticaret 
borsamız, tarım ve hayvancılık sektörünü 
daha da geliştirecek projeler ve çalışmalar 
yürütüyoruz. Dünyadaki dijital dönüşüme 
paralel olarak ticaret borsalarını geliştiriyo-
ruz. Hazırladığımız tescil yazılımı sayesinde, 
ticaret borsalarını ilgili pek çok kurumla en-
tegre hale getiriyoruz."

“İş dünyamıza hizmet 
etmekle yükümlüyüz”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, coğrafi işa-
retler konusunda da Oda ve Borsaların Tür-
kiye'de en aktif çalışan kuruluşlar olduğunu 
ifade ederek, "Şu an coğrafi işaretli ürünlerin 
yüzde 40'ının tescili oda ve borsalarımız 
tarafından yapıldı. Üç coğrafi işaretli ürünü-
müzün, Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve 
Malatya kayısısının Avrupa'da tescillenme-
sini sağladık. Avrupa'da birçok ürünümüz 
tescil sırasında beklemektedir. Ayrıca, coğrafi 
işaretli ürünlerin üretiminin, ticaretinin ve 
tüketiminin artması için de ülke genelinde 
uğraşıyoruz. Ticaret borsalarımızla birlikte, 
tarım ve hayvancılıktaki dönüşümün gerçek-
leşmesi için çalışmayı sürdüreceğiz" değer-
lendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
çok pratik iş yapma imkânına kavuştuklarını 
söyledi. İlgili bakanlarla hızlı koordinasyon 
sağlandığını ve çok hızlı netice aldıklarını ifa-
de eden Bakan Pakdemirli, "Çözülmesi gere-
ken ne varsa çözüyoruz. İş dünyamıza, vatan-
daşlarımıza hizmet etmekle yükümlüyüz. İş 
dünyamızın daha büyütülmesi ve istihdamın 
artması için daha fazla motive edilmeye, biz-
ler tarafından daha iyi yön verilmeye ihtiyaç 
var. Bu sebeple de biz iş dünyamıza nasıl 
destek veririz, iş dünyası nasıl bir kişiyi daha 
istihdam eder, nasıl iş adamlarımız daha çok 
para kazanır, işlerini daha düzgün yapabilir-

ler, nasıl daha iyi vizyon çizebiliriz noktasında 
gayret gösteriyoruz" diye konuştu. 

“Şu anda 183 firma 
lisans için izin aldı”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ih-
racatta rekorlar kırdıklarını, bunda ticaret 
borsalarının katkısının da büyük olduğunu 
söyledi. 

Gerek hayvancılık ve tarım ticaretinde 
gerekse ihracatta ticaret borsalarının yerel-
de yaptığı çalışmaların son derece önemli 
olduğunu ifade eden Pekcan, "Lisanslı de-
poculuğu geliştirdik. Şu anda 183 firma 
lisans için izin almış, 91'i hali hazırda aktif 
durumda. Lisanslı depo kapasitemizi 4.8 
milyon tona çıkardık, hedefimiz 10 milyon 
tona çıkarmak. Ürün İhtisas Borsası’nı da 
Temmuz 2019 itibarıyla açtık ve burada da 
elektronik ortamda yer değiştirmeden tek 
bir platformda ürün ticaretinin yapılmasını 
mümkün kıldık" diye konuştu. 

Ticaret borsalarından bulundukları il ve 
ilçelerde kooperatifleşmeyi desteklemeleri-
ni beklediklerini vurgulayan Bakan Pekcan, 
kooperatifleşme sayesinde yerel, yöresel 
ve coğrafi işaretli ürünlerin hem ticaretinin 
hem de ihracatının artırılabileceğini bildirdi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nın 
teknolojik gelişime son derece önem ver-
diğine işaret ederek, ihracat destekleriyle 
ilgili işlemleri yılbaşından itibaren tamamen 
elektronik ortama aldıklarını hatırlattı. 

Ayrıca, yurt dışı temsilciliklerle ilgili "Mü-

şavire Danışın" hattını uygulamaya aldık-
larına dikkat çeken Bakan Pekcan, sistem 
üzerinden artık ticaret müşavirlerine dün-
yanın neresinde olursa olsun ulaşılabildiği-
ni, ticaret borsalarının da bu sistemlerden 
yararlanması gerektiğini dile getirdi.

 
"Tarımda köklü 
dönüşüm yapılmalı"

Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve 
Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çevik de tarım ve gıdanın 
stratejik sektör olarak ulusal güvenlik kadar 
değer kazandığına dikkat çekerek, tarım 
sektöründe köklü dönüşümlerin yapılma-
sının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Sektörün önünü açacak, ülkeyi tarım-
sal üretim ve ticaretinde ileriye taşıyacak 
sorunların çözüme kavuşturulması gerek-
tiğini vurgulayan Çevik, şunları kaydet-
ti: "Desteklemeler, tarımsal elektrik, girdi 
maliyetleri, tarımsal istihdam, tarımsal su-
lama, havzalar arası su transferi, stratejik 
ürün buğday ekim alanlarındaki azalma, 
hayvancılık ve hayvansal üretimdeki girdi 
maliyetleri, finansal desteklemeler, lisans-
lı depoculuğun etkin kullanımı, tarımsal 
üretim ve ticaretinde teknolojik ve dijital 
dönüşüm gibi alanlardaki sorunlar sektö-
rümüz tarafından çözüme kavuşturulmayı 
bekliyor. Tarıma dayalı sanayimizin fiyatlan-
dırma üzerinden yapılan manipülasyonları 
dengelemek için serbest piyasa koşulların-
da üretiminin devamı sağlanmalı." 
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Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika 
konfederasyonu ve sivil toplum örgütü İdlib'te gerçekleşen hain 
saldırıya ilişkin tepki gösterdi. Ortak bildiri Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okundu.

MEHMETÇİĞE YAPILAN HAİN
SALDIRIYA ORTAK TEPKİ

HABER

İ dlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, 
ortak tepkiyi göstermek üzere, Türki-
ye'nin önde gelen 30'a yakın meslek 

örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil 
toplum örgütü, TOBB İkiz Kuleler’de ortak 
bir açıklama yaptı. Ankara'daki toplantıya 
katılacak kuruluşların il temsilcilerinin katı-
lımıyla da 81 ilde eş zamanlı basın toplantı-
ları düzenlendi. TOBB İkiz Kuleler'deki basın 
açıklaması sırasında, bölgeleri temsilen 
yedi il ile (Batman, Denizli, Edirne, Hatay, 
Gaziantep, Trabzon, Van) canlı bağlantı 
kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 
okunan ortak bildiri şöyle:

“Şu an 81 ilde Türkiye’nin önde gelen 
30’a yakın meslek örgütü, sendika konfe-
derasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep 
birlikte bu açıklamayı yapıyoruz.  

Bizler, her kritik dönemde milletimizin 
ve devletimizin yanında durduk.

Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını 
vererek hareket ettik. 

Bugün de İdlib’de gerçekleşen hain 
saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz.

Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve 
mazlumları müdafaa etmek üzere üstlen-
dikleri görevde şehit olan tüm kahraman 
askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim 
şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. 
Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza 
acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı 
sağ olsun.

Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırları-
mızı ve hem de mazlumları korumaktaydı.

Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz-
binlerce sivilin zalimce katledilmesine, mil-
yonların evinden, toprağından sürülmesi-
ne, dünya sessiz kaldı.

Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çaba-
larıysa, ne yazık ki pek çok ülkede karşılık 
görmedi.

Buradan tekrar sesleniyoruz.

Karşımızda, insanlıktan nasibini alma-
mış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri 
hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile toprakla-
rından eden, canlarına kasteden, zihniyete 
sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her ge-
çen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor.

İşte rejim güçleri son olarak da yapılan 
anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kal-
leşçe pusuya düşürdü.

Bu saldırı, asla kabul edilemez.
Dolayısıyla, masum insanları katleden 

ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit 
oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz 
kalmamız beklenemez.

“Biz her türlü zorluğu 
aşmasını bilen bir milletiz”

Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, 
rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeş-
lerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, 
insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur.

Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, 
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ha-
rekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine 
gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir.

Elbette bu acımasız saldırının sahipleri 
bunun bedelini ödeyecektir.

“Bahar Kalkanı” harekâtıyla ödemeye 
de başlamıştır.

Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü 
zorluğu aşmasını bilen bir milletiz.

Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve 
fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız.

İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde 

ANKARA
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hareket ediyor, sabır ve dayanışma göste-
riyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutuyoruz.

Bugün her zamankinden daha güç-
lü bir şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. 
Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden 
mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, 
bayrağımızın altında kenetlendik.

Katil rejime karşı kararlı şekilde mü-
cadele eden devletimizin ve kahraman 
ordumuzun yanındayız.

Barış ve huzurun tesisi için alınacak her 
kararın ve atılacak her adımın arkasındayız.

Cenabı Hak ülkemizi korusun, milleti-
mizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, 
ordumuzu muzaffer kılsın.

Şimdi bölgeleri temsilen 7 ille canlı 
bağlantı kuracağız." 

Canlı bağlantı kurulan iller 
BATMAN: Batman TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdülkadir Demir
DENİZLİ: Denizli TO Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Erdoğan
EDİRNE: Edirne TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Zıpkınkurt
GAZİANTEP: Gaziantep SO Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi
HATAY: Hatay TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Çinçin
TRABZON: Trabzon TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu
VAN: Van TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Takva

● Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)  
● Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
● Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) 
● Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)
● Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
● Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
● Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
● Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD)
● Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
● Türk Veteriner Hekimler Birliği
● Türkiye Barolar Birliği (TBB)  
● Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
● Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)  
● Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)
● Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK)
● Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

● Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)
● Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
● Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
● Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 
(KAMU-SEN)
● Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)  
● Türkiye Noterler Birliği
● Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
● TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
● TOBB Genç Girişimciler Kurulu
● Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
● Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)  
● Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD)
● Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
● Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

Ortak Bildiriye Katılan Kuruluşlar 

 “Alınacak her kararın
atılacak her adımın arkasındayız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı 
için geldiği Kayseri’de Perşembe gecesi İdlib’de 

gerçekleşen hain saldırıya ilişkin olarak, TOBB Yönetim 
Kurulu ile birlikte basına açıklamalarda bulundu. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Karşımızda, insanlıktan nasibini 
almamış, tüm ahlaki ve dini değerleri hiçe sayan, kendi 
yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, 
zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Dolayısıyla, masum 
insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit 
oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız 
beklenemez” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “TOBB 
Yönetim Kurulu ve Kayseri İli Odaları ve Borsaları olarak 
bugün karşınızdayız. Esasında TOBB Yönetimi olarak bura-
ya gelmemizin nedeni, hem Yönetim Kurulu toplantımızı 
burada gerçekleştirmek, hem de Kurul’daki arkadaşla-
rımıza, Kayseri’yi ve Kayseri’nin dinamiklerini tanıtmak 
idi. Bu ziyareti bir ay öncesinden planlamıştık. Ancak 
Perşembe gecesi İdlib’de askerlerimize yönelik bu alçak 
saldırı gerçekleşti. Bizde Kayseri’deki etkinliklerimizi iptal 
ettik. Bugün sadece TOBB Yönetim Kurulu toplantımızı 

gerçekleştireceğiz. Birazdan da, İdlib’de şehadete yürüyen 
kahramanlarımızdan, Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali 
Taşöz'ün, Develi’deki cenaze törenine katılacağız. Ailesinin 
ve yakınlarının acısını paylaşacağız. 

Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için 
şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. 
Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Ailelerine 
sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimi-
zin başı sağ olsun.

Evet, hepimizin yüreği yanıyor, içimizde fırtınalar 
kopuyor. Türk milleti bu acı günü asla unutmayacak. 
Kahraman askerlerimiz, hem ülke sınırlarımızı ve hem de 
mazlumları korumaktaydı. 

Zira karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm 
ahlaki ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile 
topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip 
bir rejim bulunuyor. Dolayısıyla, masum insanları katleden 
ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim 
unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.

Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşma-
sını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi 
ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız.”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcileri 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesini de ziyaret ederek tam destek verdi.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan Ankara Esenboğa Havalima-
nı’nda Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini 
kabul etti. Heyet burada Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a ‘devletimizin, ordumuzun ya-
nındayız’ mesajı verirken, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan da Türkiye'nin Suriye sınırlarında 
ve özellikle İdlib'de tarihi bir mücadele 
verdiği bu dönemde, gösterdikleri birlik ve 
beraberlik için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ve STK temsilcilerine teşekkür etti.

Kabul ettiği sivil toplum kuruluşları-
nın, işçisinden işverenine, memurundan 
çiftçisine, esnafından sanayicisine kadar 
milletin her kesimini temsil ettiğini belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman 
ifade ettiğim gibi Türkiye'nin en büyük 
gücü işte bu birliği, beraberliği, kardeşliği 

ve dayanışmasıdır. Bizler böyle yumruk 
gibi bir arada olduğumuz, bir duvarın 
tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz 
sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını 
yere getirebilecek hiçbir güç yoktur" ifa-
delerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerine teşekkür

Neyrab Havaalanı'nın dün kullanıla-
maz hale getirildiğine dikkat çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, STK temsilcilerine 
şöyle seslendi: "Sizlerden beklentimiz, bu 
mücadeleye kendi alanınızdaki gayretleri-
nizle destek vermenizdir. Şayet Türkiye'nin 
son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savun-
ma sanayinde kat ettiği mesafe olmasaydı, 
bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor 
şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık. 
Çünkü birileri 'silah, mühimmat göndersin 

de ondan sonra ben bu mücadeleyi yürü-
teyim' derseniz, sizi geçmişte olduğu gibi 
yaya bırakırlar. Böyle de yaptılar." 

Türkiye'nin kendi silahını üretip, bun-
larla mücadeleyi sürdürdüğünü dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: "Kimsenin inayetine, desteğine, 
yardımına ihtiyaç duymadan harekâtla-
rımızı icra edebiliyorsak bugüne kadar 
döktüğümüz terler, elde ettiğimiz neti-
celer sayesindedir. Artık bizim yerli İHA'la-
rımız, SİHA'larımız var ve bütün bunlarla 
beraber buralarda icra-i faaliyet yapıyoruz. 
Geleceğimize daha güvenle bakabilmek 
için, sahada askerimizle, ticarette, sanayi-
de, tarımda, üretimde, hizmette sizlerle 
saflarımızı daha sıklaştırarak yolumuza 
devam etmemiz gerekiyor. Sizler daha 
çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok 
ihraç ederek, daha çok istihdam sağlayarak 

“DEVLETİMİZİN 
VE ORDUMUZUN 
YANINDAYIZ”

ANKARA
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hem kendiniz daha çok kazanacak, hem 
de ülkemize daha çok kazandıracaksınız. 
Rabbimden tüm şehitlerimizin şehadetini 
mübarek eylemesini, onları cennetiyle, ce-
maliyle müşerref kılmasını niyaz ediyorum. 
Gazilerimize Rabbimden şifalar temenni 
ediyorum. Temennimiz bir an önce bu 
mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha 
fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. 

Bunun için sahadaki mücadelemiz 
yanında tüm diplomatik kanalları kulla-
nıyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahar 
Kalkanı Harekâtı'na destek verdikleri, şe-
hitlerin acısına ortak oldukları, birliği ve 
beraberliği teyit ettikleri için sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerine teşekkür ederek 
konuşmasını bitirdi.

Milli Savunma Bakanı 
Akar da ziyaret edildi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
beraberindeki meslek örgütleri, konfede-
rasyon ve sivil toplum kuruluşlarının yöne-
ticileri ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 

ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta 
kademesini de ziyaret etti. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu kendilerini kabul eden 
Bakan Akar ve TSK komuta kademesine te-
şekkür ederek, her kritik dönemde milletin 
ve devletin yanında durduklarını ifade etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve 
ordusunun bugüne kadar, Fırat Kalkanı, 
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla te-
rör örgütlerine ve destekçilerine gereken 

cevabı en güçlü şekilde verdiğini belirterek, 
İdlib'de acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin 
bunun bedelini ödeyeceklerini, Bahar Kal-
kanı Harekâtı’yla bu bedeli ödemeye başla-
dıklarını söyledi. Milli Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 
uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması 
nedeniyle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
Komutanlıkları’na dış kaynaklardan uzman 
erbaş temini yapılmayacağını bildirdi.

TOBB Yönetimi, Şehit Uzman Onbaşı 
Taşöz’ün cenaze törenine katıldı

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

TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, 
İdlib’de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 

Ali Taşöz’ün cenaze törenine katıldı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri’nin Develi 
ilçesinde defnedilen Şehit Uzman Onbaşı 
Ali Taşöz’ün ailesine taziyelerini iletti.

T ürkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye 
Kanadı’nı oluşturan kuruluşlar, İdlib’de gerçek-
leştirilen hain saldırıda Mehmetçiklerimizin şehit 

olmasına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklama 
şöyle: “İdlib'de gerçekleştirilen saldırıda Mehmetçiklerimiz 
şehit oldu. Hepimizin yüreği yanıyor. İçimizde fırtınalar 
kopuyor. Türk milleti bu acı günü unutmayacaktır. Vatanın 
huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için şehadete 
yürüyen kahraman askerimizin ruhları şad olsun. Rabbim 
şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Ailelerine sabırlar, 
yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı 

sağ olsun. Türk milleti olarak bir ve bütünüz. Her zaman 
olduğu gibi, Devletimizin ve ordumuzun yanındayız. 
Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve 
dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Hak 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sen-
dikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),  Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK),  Türkiye İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendika-
ları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odalar 
Birliği (TZOB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB).”

Türkiye-AB KİK Üyeleri’nden açıklama
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Şanlıurfa’da gerçekleştirilen etkinliğe katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin geleceğinin kadınların elinde olduğunu belirterek, “Daha zengin 
bir ülke olmak istiyorsak, daha fazla kadın girişimci çıkarmak zorundayız” dedi. 

“KADIN ELİNİN DEĞMEDİĞİ 
EKONOMİ BÜYÜYEMEZ”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle Türkiye’nin Girişimci Ka-

dın Gücü Buluşmaları etkinliği düzenledi. 
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda gerçek-

leştirilen etkinliğe TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu da katıldı. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 
ülkenin geleceği, zenginliği ve refahının, 
girişimcilikte olduğunu belirtirken, “Girişim-
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cisi olmayan ekonominin gücü de olmaz. 
İşte dünyaya bakın, en güçlü ekonomilerin 
hepsi bu şekilde. Hatta girişimci ithal edi-
yorlar. Silikon Vadisi’ndekilerin yarısı ABD 
dışında doğmuş. İşsizliğin çözümü de bu-
rada. 1.5 milyon girişimcimiz ve işletmemiz 
var, 15 milyon kişiye istihdam sağlıyorlar. 
Yani bir girişimci 10 kişiye iş demek. Za-
ten inancımız da ne diyor: “İnsanların en 
hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” Peki ne-

reden çıkacak bu girişimciler? İşte yıllarca 
atıl bıraktığımız, görmezden geldiğimiz ka-
dınlarımızdan çıkacak. Şu istatistiğe bakın; 
15-24 yaş grubundaki her 100 genç kızdan 
38’i, ne eğitimde ne de işte. Biz yıllarca ka-
dınlarımıza “Sen bu işi yapamazsın” demişiz. 
İsraf haram kültüründen geliyoruz, ama 
nüfusumuzun yarısını israf etmişiz. Adeta 
tek kolumuz bağlı boks yapmaya çalışmışız” 
diye konuştu.
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“KADIN ELİNİN DEĞMEDİĞİ 
EKONOMİ BÜYÜYEMEZ”

“Kadın ve erkek 
bir kuşun iki kanadı”

Kadın ve erkeğin, bir kuşun iki kanadı 
gibi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, birisi olmadan uçmanın 
mümkün olmadığını anlattı. Kadının elinin 
değmediği bir ekonominin büyümesinin 
mümkün olmadığından söz eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, kadınlara hitaben 
şunları söyledi: “Kadını köşede bırakan zih-
niyet ilerleyemez. İşte biz de bu yüzden 
çıkıp dedik ki “Kadınlarımız bu işi başarır.” 
Bu vizyonla 81 ilde kadın girişimci kurulla-
rımızı kurduk. Allah’a şükür, sizlerle birlikte 

bu zor işi de başardık. Bakın, sizler, tüm bu 
çalışmalarınızla, ülkemizde nasıl bir deği-
şim ve dönüşüme imza attınız. Kadınların 
işgücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda 
erkeklere göre dört kat daha hızlı arttı. 10 
sene önce, 2009’da, tüm girişimciler içinde, 
kadınların oranı neydi? Sadece yüzde 6. 
Toplam kadın girişimci sayımız tüm ülkede 
sadece 77 bindi. 10 sene sonra 2019 itiba-
rıyla, toplam kadın girişimci sayımız 142 
bine ulaştı, yani ikiye katladık. Oran olarak 
da kadınlar yüzde 10’u geçti. Bir karşılaştır-
ma yapmak gerekirse, erkek girişimci sayısı 
10 sene önce 2009’da 1 milyon 130 bindi, 
şimdiyse 1 milyon 120 bin. Yani bırakın art-
mayı, azalmış, erkeklerin nefesi tükenmiş.”

 
“Daha fazla kadın 
girişimciye ihtiyacımız var”

Girişimciliğin geleceğinin kadınların 
elinde olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, daha zengin bir ülke olmak 
için daha fazla kadın girişimci çıkarmak 
zorunda olduklarını ifade etti. Kadın Giri-
şimciler Kurulu’nu bu amaçla kurdukları-
nı söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“81 ildeki kadın girişimci sayısını artırmayı 
hedefledik. Şu an yedi bini aşan kadın gi-
rişimci üyesiyle, en büyük kadın meslek 

örgütü haline geldik. Oda ve Borsalarda, 
Kadın Yönetim Kurulu Başkanı veya Meclis 
Başkanı sayısı dokuza yükseldi. Yönetim 
kurulu üyesi sayısı 48 oldu. Kadın meclis 
üyesi sayısı 2008’de 93’ken, 2018’de 235’e 
çıktı. Meslek komitelerindeki kadın üye 
sayısı 800’ü buldu. Kadın Girişimci Kurul-
larımızdan milletvekillerimiz çıktı. En son 
olarak Kadın Girişimciler Kurulu Başkan 
Yardımcımız Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı-
mız oldu. Kadınlar iş hayatında aktif olunca, 
sosyal ve siyasi alanda da ilerlediler. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne giren kadın millet-
vekili oranı 2007'de yüzde 9 iken, 2019'da 
yüzde 17'ye çıktı. Özetle son 10 yılda iyi bir 
sıçrama gerçekleştirdik. Ama yetmez. Daha 
da ileri gideceğiz. Kadın girişimciliğinde de 
dünyada ilk 10’a girmeliyiz” dedi.

“Kadın girişimciler düzenli 
olarak toplantılar yapmalılar”

Öncelikle istişare-ortak aklın çok önemli 
olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, kadın girişimcilerden; düzenli olarak 
toplantılar yapmalarını, fikirleri, görüşleri 
toplayarak buradan projeler ve hizmet-
ler üretmelerini istedi. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, “Birlik ve beraberlik olmazsa 
bunların hiçbirini yapamayız. İkincisi, sizler 
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birer rol modelsiniz. Kadınların başarabile-
ceklerini gösteren, örnek alınması gereken 
kişilersiniz. Üniversitelere gidin, öğrenci 
kulüplerinde bir araya gelin, kendi hikâ-
yenizi anlatın. Valilik, belediye, kalkınma 
ajansı ve üniversitelerle irtibat içinde olun, 
birlikte projeler tasarlayın. Zira proje iyiyse, 
kamudan ve özellikle de büyük şirketlerden 
bütçe bulunabiliyor. Biz de bu konuda size 
her türlü desteği verdik, vereceğiz. Televiz-
yonda, Şeker Mühendisi Zeynep reklam 
filmini görmüşsünüzdür. İşte, Turkcell ile 
birlikte gerçekleştirdiğimiz, Geleceği Yazan 
Projesi, buydu. İstanbul Kadın Girişimciler 
Kurulumuz tasarladı. 

Yine mesela Urfa’dan Feride Candemir 
Hanım’ın kendi kurduğu ev yemekleri iş-
letmesi de Yerel Lezzetler yarışmasında 81 
il arasından ilk 10’a girdi ve ödül kazandı. 
Daha bunun gibi pek projeyi kadınlarımız-
la hayata geçirdik. Coca-Cola, Facebook, 
Google ve Vodafone gibi dünya devleriyle 
birlikte çalıştık. Binlerce kadına, kod yaz-
mayı, e-ticaret yapmayı, sosyal medyayı 
kullanmayı öğrettik. Kadınlarımızın, dijital 
dünyada da etkin bir şekilde var olmalarını, 
işlerini büyütmelerini istedik. Tüm bu konu-
larda, bundan sonra da sizlerle birlikte yeni 
proje üretmeye devam edeceğiz. 

Yine sizler için bilgilendirme seminerleri 
vermeye başladık. İçinde bulunduğumuz 
kurumu tanımak için çok güzel bir fırsat. 
Her hafta Türkiye’nin 81 il, 160 ilçesindeki 
365 Oda ve Borsalarımızdan gelen kadın 
ve genç girişimcilerimizi iki gün boyunca 
Ankara’da misafir ediyoruz. Bunlardan da 
istifa edin. Kendi çocuklarınızı muhakkak iyi 
yetiştirin. 2008'de en az üniversite mezunu 
olan kadınların oranı yüzde 7.6, erkeklerin 
oranı yüzde 12,1 idi. 2018'de kadınlarda 
bu oran yüzde 17,5’e, erkeklerdeyse yüzde 
22,4’e çıktı. Trend olumlu, ama daha alına-
cak çok mesafe var. Öte yandan geleceğin 
dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve 
matematik ön planda olacak. Bu alanlarda 
da kadınların daha aktif olması gerek. Zira 
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik 
alanında çalışanların yalnızca yüzde 25’i 
kadınlardan oluşuyor” ifadesini kullandı.

“Kadını ikinci plana iterek
uygar bir medeniyet olamayız”

Toplumsal cinsiyet kabullerine karşı 
çıkılması gerektiğinin altını çizen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘kadının yeri evidir’ 

yaklaşımının kabul edilemez olduğunu 
söyledi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kadının, 
hayatın her alanında olması gerektiğini 
bildirerek, aynı erkekler gibi kadının evde 
de işte de yapacakları olduğunu anlattı. Ça-
lışkanlığın ve başarının cinsiyeti olamaya-
cağını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
şöyle konuştu: “Bu tür eleştirilere kulağınızı 
kapatın. Yüce rabbimiz, kadını ve erkeği 
aynı nefisten yaratmıştır. Birbirleriyle ülfet 
edecekleri bir fıtrata sahip kılmıştır. Dünya 
hayatını birlikte paylaşacaklarını göstermiş-
tir. Peygamber efendimiz de hadisinde ‘ey 
insanlar, kadınların haklarına riayet ediniz’ 
diye buyurmuştur. Demek ki kadını ikinci 
plana iterek, yok sayarak, onlara şiddet uy-
gulayarak, uygar bir medeniyet olamayız. 
Toplum olarak bu tür yaklaşımların karşı-
sında durmalıyız. Kadınlarımız da sosyal 
hayatta, iş hayatında, siyasette daha aktif 
rol alarak ülkenin gelişmesine katkı sağ-
lamalı. Zira hem dünya, hem de ülkemiz, 
kadınların emekleriyle daha güzel olacak. 
Fırsat verildiğinde ve biz erkekler önlerinde 
engel olmayınca, kadınlarımızın başara-

mayacakları hiçbir iş olmadığını biliyoruz. 
Zaten Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk de Türk kadınına 
her zaman güvenmiştir. Kadınının toplum-
da hak ettiği yere gelebilmesi için öncü 
reformlara imza atmıştır. Çünkü toplumun 
kadına verdiği değer, toplumun aynasıdır, 
uygarlık seviyesinin göstergesidir. İş dün-
yası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve 
spor yaşamında büyük başarılara imza atan 
kadınlarımızla gurur duyuyoruz.

Nene Hatun’la, Halide Edip’le, Sabiha 
Gökçen’le, Halime Çavuş’la, Şerife Bacı’yla, 
Nezahat Onbaşı’yla ve tüm kahraman ka-
dınlarımızla iftihar ediyoruz. Ruhları şad ol-
sun. Vatan uğruna yiğitçe mücadele eden 
Mehmetçiklerimizin, şehitlerimizin ve ga-
zilerimizin annelerini de özellikle minnetle 
anıyoruz. Onların sayesinde bu ülkenin 
dimdik ayakta olduğunu asla unutmadık, 
unutmayacağız. Kadınlar gününün sadece 
bir günden ibaret olmadığına ve hayatın 
yarısının kadın olduğuna inanarak, tüm 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü kutluyorum.”
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TÜİK’in hanehalkı işgücü 
araştırması sonuçlarına 
göre çalışma hayatında 
kalma süresi, 2013 yılında 
15 ve daha yukarı yaştaki 
kadınlarda 16.7 yıl erkeklerde 
37.7 yıl iken 2018 yılında 
çalışma hayatında kalma 
süresi kadınlarda 19.0 yıl 
erkeklerde 39.3 yıl oldu.

KADINLAR 
EMEKLİLİĞİ 
GÖREMEDEN 
İŞ HAYATININ 
DIŞINDA 
KALIYOR

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
verilerine göre Türkiye’de kadınla-
rın istihdama katılımı sadece yüzde 

29.4, üç yaşın altında çocuğu olan kadın-
larda bu oran yüzde 26.4’e iniyor. Diğer bir 
sıkıntılı istatistik ise kadınların çalışma ha-
yatında kalma süresi. Bu süre kadınlarda 19 
yıl erkeklerde ise 39 yıl. Yani ortalama olarak 
kadınlar emekliliğini göremeden iş hayatı-
nın dışına itiliyor. Ve kadınların sadece yüzde 
1.9’u işveren olarak sınıflandırılıyor. Girişimci 
kadınların güçlenmesi ekonomide söz sahi-
bi olması için ise en büyük desteğin kamu-
dan gelmesi gerekiyor. Dünyada kadınların 
devlet ihaleleri ile yatırımlarından aldığı 
pay sadece yüzde 1. Öyle ki devletlerin bu 
ihale ve yatırımları küresel milli gelirin yüzde 
15’ini oluşturuyor. Böylesine büyük bir pas-
tadan kadınların yok denecek kadar az pay 
almaları girişimci kadınların gelişmesinin 
önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

TÜİK’in istatistikleri, kadınların erkekler-
den de daha az kazandığını ortaya koyuyor. 
Kazanç Yapısı Araştırması, 2018 sonuçlarına 
göre yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 001 
TL. Bu değer, kadınlar için 46 bin 208 TL, 
erkekler için 50 bin 297 TL olarak tahmin 
edildi. Hiçbir faaliyet kolunda erkeklerle 

eşit ücret alamayan kadınların en yüksek 
aylık ortalama brüt ücretini 6 bin 428 TL 
ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektörü 
veriyor. En büyük ayrımcılık ise cinsiyetçi 
yaklaşımla ‘kadın işi’ olarak değerlendirilen 
kültür, sanat ile sağlık sektöründe. Kültür ve 
sanatta erkekler kadınlardan yüzde 24 daha 
fazla kazanıyor. Sağlıkta bu oran yüzde 23, 
imalat ve bilişim sektöründe ise yüzde 20.

Kazanç Yapısı Araştırması’nın 2018 yılı 
sonuçlarına göre cinsiyete dayalı ücret farkı 
toplamda ve tüm eğitim düzeylerinde erkek 
ücretinin lehine gerçekleşti. Cinsiyete dayalı 
ücret farkı toplamda yüzde 7.7 oldu. Bu fark, 
en fazla yüzde 28.8 ile meslek lisesi mezunu 
erkek ve kadınlar arasında görülürken en 
az fark yüzde 14.3 ile lise mezunu erkek ve 
kadınlar arasında oldu.

Kadınların ihalelerden 
aldığı pay yetersiz

Bu arada çalışma hayatında kalma 
süresi, bir kişinin hayatı boyunca işgücü 
piyasasında aktif olması beklenen yıl sayısı 
olarak tanımlanıyor. TÜİK’in hanehalkı iş-
gücü araştırması sonuçlarına göre çalışma 
hayatında kalma süresi, 2013 yılında 15 ve 
daha yukarı yaştaki kadınlarda 16.7 yıl, er-
keklerde 37.7 yıl iken 2018 yılında çalışma 
hayatında kalma süresi kadınlarda 19.0 yıl, 
erkeklerde 39.3 yıl oldu.

Yapılan araştırmalar dünyada ortalama 
olarak hükümetlerin bütçelerinin beşte 
birini özel sektörden mal ve hizmet satın 
almakla geçirdiğini gösteriyor. Ancak ka-

dınlara ait işletmeler bu pazarın sadece 
yüzde 1'ine ulaşabiliyor. Türkiye’de Kamu 
İhale Kurumu cinsiyete göre bir istatis-
tik tutmuyor. Ancak tüm kadınlara ilişkin 
verilerde Türkiye’nin durumu göz önüne 
alındığında bu oranın yüzde 1’den fazla 
olmadığı düşünülebilir.

Kadın esnaf ve 
sanatkar sayısı artıyor

Öte yandan Türkiye Esnaf ve Sanat-
karları Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı 
açıklamada, 2016'dan bu yana 45 bin 682 
kadının esnaf ve sanatkar olarak çalışma 
hayatına atıldığını belirtti.

Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için 
her sektörde kadın emeğine, gücüne ve 
alın terine ihtiyaç olduğunu vurgulayan 
Palandöken, şunları kaydetti:

"Kadınların toplam esnaf ve sanatkarlar 
içindeki oranı yüzde 16.34 olarak kayıtla-
ra geçti. 2016'da 252 bin 431 olan kadın 
esnaf ve sanatkar sayısı, bu yılın şubat ayı 
sonu itibarıyla 298 bin 113'e ulaştı. Ken-
di işinin patronu olan kadın esnafımızın 
her geçen gün artması teşkilatımız adına 
büyük önem arz etmektedir. Kadın esnaf 
ve sanatkarlarımız en çok bakkal, bayii ve 
büfe işletmeciliğine rağbet ediyor. 36 bin 
376 kadın bakkal, bayii ve büfe işletmeciliği 
yaparken, 25 bin 87 kadın lokantacılık, 23 
bin 339 kadın kuaförlük, 13 bin 226 kadın 
konfeksiyonculuk ve 10 bin 493 kadın ser-
vis aracı işletmeciliği yapıyor."


