
EKONOMİK FORUM26

TOBB ULUSAL

Özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini 
ve bunun için çalıştıklarını vurgulayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, firmaları 
ve girişimcileri dijital dünyaya hazırladıklarını, bu konuda dünyanın en büyük küresel 
teknoloji firmaları ile birlikte iş birlikleri ve projeler hayata geçirdiklerini söyledi. 

“Firmaları ve girişimcileri 
dijital dünyaya hazırlıyoruz”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans aracılı-
ğıyla yapılan TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları 

toplantısına katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında 

yaptığı konuşmada dijitalleşme ve e-ticaretin tüm 
dünyada en çok öne çıkan konular olduğunu belirte-
rek, “Pandemiyle birlikte daha da önemli hale geldiler. 
Türkiye'nin toplam e-ticaret hacmi geçen yıl 136 milyar 
liraydı. Bu sene ise e-ticaret hacmi, yılın ilk altı ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı. 56 
milyar liradan 92 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın ilk 
yarısında e-ticaretin genel ticaret içindeki oranı yüzde 
8 idi. Şimdilerde ise bu oran yüzde 14” dedi.

Küresel trendin de bu yönde olduğuna dikkat çe-
ken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dünyaya baktığımızda 
hızla büyüyen şirketlerin tamamının, e-ticaret yolunu 

seçtiğini görüyoruz. Teknolojiyi en iyi şekilde kullan-
manın sonucu bu” ifadelerini kullandı.

“TOBB olarak, potansiyeli 
harekete geçirmek istiyoruz”

Türkiye’nin internet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi 
ve akıllı telefon kullanım oranlarında batı ülkelerine 
benzediğini kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Nüfusun yüzde 90’ı mobil bağlantıya sahip. 50 milyon 
kişi düzenli olarak her gün internete bağlanıyor. İşte biz 
TOBB olarak, bu potansiyeli harekete geçirmek istiyoruz. 
Covid-19 sonrasında da bu alana yönelim hız kesmeden 
devam edecek. İnternetten alışveriş yapmaya başlayan 
tüketici için e-ticaret bir alışkanlık haline gelecek. Bu ne-
denle işletmelerimiz, ürün ve hizmetlerini dijital ortama 
taşımak zorunda” diye konuştu.

TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil 

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 

KOBİ’lerin dijital 
alt yapılarını 
geliştirmek 

için projeler 
ürettiklerini belirtti.
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Hisarcıklıoğlu 
medikal 
sektörünün 
sorunlarını dinledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, video 
konferans aracılığıyla Türkiye Medikal Sektör Meclisi Başkanlık Divanı ile görüştü.

“Konyalı firmalarımızla gurur duyuyoruz”

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

nayi Odası’nın video konferans yöntemiyle ya-
pılan genişletilmiş Meclis toplantısına katıldı.

Sanayicilerin sıkıntıları ile önerileri-

ni dinleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
"Ülkemizin en büyük sanayicileri arasına 
girmeyi başarmış Konyalı firmalarımız ve 
Odamızda 35. yılını dolduran girişimcileri-
mizle gurur duyuyorum" dedi. 

T ü r k i y e  O d a l a r 
ve Borsalar Bir-

liği ( TOBB) Başkanı            
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
video konferans ara-
cılığıyla yapılan TOBB 
Sanayi Odaları Konsey 
toplantısı katıldı.

TOBB 
Sanayi 
Odaları 
Konseyi 
toplandı

girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini ve 
bunun için çalıştıklarını vurgulayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, firmaları ve girişim-
cileri dijital dünyaya hazırladıklarını, bu ko-
nuda dünyanın en büyük küresel teknoloji 
firmalarından Vodafone ile birlikte iş birlikleri 
ve projeler hayata geçirdiklerini söyledi. 

“Firmadan firmaya yapılan 
e-ticareti de geliştirmek istiyoruz”

Dijital okuryazarlığı ve KOBİ’lerin dijital 
alt yapılarını geliştirmek için projeler üret-
tiklerini belirten TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “Sadece firmadan tüketiciye değil, 
firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliş-
tirmek istiyoruz. Ayrıca tüm sektörü temsil 
eden e-ticaret sektör meclisimizle birlikte, 
onlara rehberlik ediyoruz. Sektöre yönelik 
çalışmaların tümünde, sektör meclisimiz 
aktif olarak yer almaya devam edecek” dedi.

TOBB ve Vodafone olarak Türkiye Tekno-
loji Buluşmaları ve Dijital Dönüşüm Hareke-
ti ile KOBİ’leri dijital dünyaya hazırladıklarını 
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 
devam etti: “Yine bu kapsamda Vodafo-
ne yeni bir adım daha atarak, üyelerimize 
E-Ticaret Hizmet Paketi sunmaya başlıyor. 
KOBİ’lerin e-ticaret için ihtiyacı olan tüm 
hizmetleri içeren bu paketin içinde ücretsiz 
danışmanlık ve eğitim hizmetleri de yer 
alıyor. Ayrıca tüm üyelerimiz bu pakete 
yüzde 45 indirimle ulaşabiliyor. Vodafone 
Business ile KOBİ’lerimizin, dijitalleşmeyi 
daha etkin kullanarak, önümüzdeki yeni 
dünyanın fırsatlarını yakalayacaklarını ve 
işlerini büyüteceklerine inanıyorum.”

E-ticaret Merkezi CEO’su Merter Özde-
mir de 81 ilin tamamında Oda ve Borsaların 
iş birliğinde e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri 
düzenlediklerini söyledi.  

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) 
Colman Deegan ise bütün dünyanın zorlu 
bir dönemden geçtiğini, yaşama ve ça-
lışma biçimlerinin tamamen değiştiğini 
belirterek, "Deyim yerindeyse bir 'uyum 
mücadelesi' veriyoruz. KOBİ’ler de bu mü-
cadelenin içinde" dedi.

Deegan, "Teknoloji iletişimi şirketi" olarak, 
her zaman olduğu gibi bugün de KOBİ’lerin 
yanında olduklarını dile getirerek, "Dijital çö-
zümlerimizle KOBİ’leri geleceğe hazırlamaya 
devam ediyoruz. Bu dönemde, KOBİ’lerimiz 
için ne yapabiliriz diye düşündük ve TOBB iş 
birliğiyle güçlü bir e-ticaret paketi geliştirdik" 
değerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, hava, kara 
ve deniz sınırlarının tamamını korumaya muktedirdir. Ege ve Akdeniz’de uluslararası 
hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Dün olduğu gibi bugün 
de mavi vatanı koruma konusunda bir adım dahi geri atmayacağız” diye konuştu.

“Mavi vatanı korumak için
bir adım dahi geri atmayacağız”

T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 
Hukuk Fakültesi Diploma Töreni, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Demokrasi ve 

Özgürlükler Adası'nda düzenlendi.
TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmasında 
Türkiye’nin haklı ve milli meselesi olan Doğu Akdeniz’de 
binlerce kilometre öteden ahkam kesmeye çalışanları en 
sert şekilde kınadığını ifade ederek, “Türkiye, hava, kara 
ve deniz sınırlarının tamamını korumaya muktedirdir. 
Ege ve Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan 
haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Şunu herkes bilsin 
ki söz konusu vatan olursa, Türk milleti bir ve beraberdir. 
Ayrısı, gayrısı olmaz. Buradan bir hususun önemle altını 
çizmek istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’dir. 
‘Cumhurbaşkanı ayrı, Türk milleti ayrı’ diyenler bugüne 
kadar cevabını almıştır, bundan sonra da alacaktır. Dün 
olduğu gibi bugün de mavi vatanı koruma konusunda 
bir adım dahi geri atmayacağız” dedi.

“Bu törenin ayrı anlamı var”
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin 13. dönem 

mezunlarını verdiğini, pandemiden dolayı mezuniyet tö-
reni yapamadıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Dolayısıyla farklı bir şey yapalım istedik. Burası 60 sene 
önce demokrasinin ve hukukun katledildiği yerdi. Biz de 
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi mezunlarımızla burada bir araya 
gelmek istedik. Ülkemizin geçmişte neler yaşadığını, hangi 
badireleri atlattığını, yerinde görsünler, hissetsinler istedik. 
Bu törenin bu yüzden ayrı bir anlamı var” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yassıada’nın, hüznün 
ve aynı zamanda da şehadete giderken bile, milletin ve 
vatanın selametini düşünen bir metanetin simgesi oldu-
ğunu vurgulayarak, “Bu vesileyle vatana hizmet yolunda 
mücadele ederken, en ağır bedelleri ödemek zorunda 
bırakılan, üç demokrasi şehidimizi, Adnan Menderes, 
Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla 
yad ediyorum. Cenab-ı Hak hepsinin mekânları cennet 
eylesin, ruhları şad olsun” diye konuştu.

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu “Çok 

şükür ektiğimiz 
tohum tuttu. 

Bugün TOBB ETÜ 
dünyaya fikir ve 

teknoloji ihraç 
eden bir üniversite 
haline geldi” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın talimatı ve himayele-
rinde, kimsenin uğramadığı, adeta kaderine 
terkedilmiş bu adayı, dev bir esere dönüş-
türdüklerini, milli iradenin ve demokrasinin 
simgesi haline getirdiklerini söyledi.

“Güçlünün haklı olması için değil
haklının güçlü olması için çalışın”

“TOBB ETÜ, camiamızın gurur duydu-
ğu en önemli eseridir” diyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “TOBB 
ETÜ’yü kurarken milletimizi geleceğe ta-
şıyan, teknoloji üreten, icat çıkaran genç-
leri, ülkemize kazandırmayı amaçladık. 
Çok şükür ektiğimiz tohum tuttu. Bugün 
TOBB ETÜ, dünyaya fikir ve teknoloji ihraç 
eden bir üniversite haline geldi. Ulusla-
rarası endekslere göre dünyanın en iyi 
genç üniversiteleri arasındayız. Bilimsel 
araştırma programlarımız hızla gelişiyor. 
Yüksek lisans, doktora öğrencisi ve öğre-
tim üyesi sayımız devamlı artıyor. Kuluçka 
merkezimiz Garaj’da Microsoft’la yarışan, 
Nokia’ya teknoloji ihraç eden firmalarımız 
bulunuyor.

İşte bugün burada bulunan Hukuk 
Fakültemiz öğrencileri de ortak eğitim 
programlarımız sayesinde bir yıllık iş tec-
rübesi ve iki yabancı dille mezun oluyor. 
Fakültemiz adli yargı sınavlarında Türkiye 
birincisi. Kurgusal duruşma yarışmalarında 
öğrencilerimiz maşallah birinciliği kimseye 
kaptırmıyor. Mezunlarımız sadece Türki-
ye’de değil tüm dünyada baro sınavlarında 
göğsümüzü kabartıyor.” 

Mezunlara da seslenen TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, “Artık birer TOBB ETÜ 
mezunusunuz. Adaletli olup, vicdanını-
zın sesini dinleyin. Sizlerin, bu ülkenin 
yarınlarına hizmet edecek birer hukukçu 
olacağınızdan hiç şüphem yok. Güçlünün 
haklı olması değil, haklının güçlü olması 
için çalışın. Sizlere güveniyoruz. Sizlerle 
gurur duyuyoruz. Ülkemiz adına sizden 
çok şey bekliyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da yaptığı konuşmada sözlerine, 
bugün mezuniyet sevinci yaşayan tüm 
öğrencileri tebrik ederek başladı. 

Mezun olan öğrencilere ömür boyu 
başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
öğrencilerin başarılarına en büyük katkıyı 
sağlayan aileler ile üniversitenin akademik 
personeline teşekkür etti. 

“Ortak Eğitim Modeli’nin
başarıda ciddi payı var”

Üniversitenin kuruluşundan bu yana 
geçen 16 yıllık süre zarfında ülkenin en gü-
zide eğitim-öğretim kurumlarından biri ha-
line dönüştüğünü aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bugün Türkiye'nin sınav başarısı 
en yüksek öğrencilerinin büyük bölümü-
nün, bu üniversiteyi tercih ettiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarı-
da üniversitenin uyguladığı Ortak Eğitim 
Modeli’nin ciddi payının olduğunun anla-
şıldığını aktararak, şunları kaydetti: "Kitabi 
bilginin yanında tecrübe paylaşımını da 
içeren bu model, gençlerimize meslek 
hayatlarında önemli avantajlar sağlıyor. 
Buradaki her bir kardeşimin iyi yetişmiş bir 
hakim, savcı veya avukat olarak ülkemizin 
gelişmesine, adalet sistemimizin güçlen-
mesine hizmet edeceğine inanıyorum. 
Şüphesiz akademik başarı kadar ahlaki ve 
insani değerleri özümsemek, bu değerleri 
içselleştirmek de önemlidir. Bilhassa hu-
kuk fakültesi mezunlarımızın iyi bir hukuk 
bilgisi yanında vicdanı merkeze alan bir 
anlayışla mesleklerini icra etmeleri gereki-
yor. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizin 
mezunlarının bu konuda da farklarını or-
taya koyacaklarına inanıyorum."

Hukuk fakültesinin mezuniyet töreninin 
12 Eylül Darbesi'nin 40'ıncı yılında Demok-
rasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlen-
mesinin de ayrıca anlamlı olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Eylül 
1980, siyasi tarihimizin en kara günlerinden 
biri olarak milletimizin hafızasına kazınmış-

tır. Türkiye'yi ekonomik, siyasi, diplomatik 
ve hukuki olarak büyük bir yıkımın eşiğine 
getiren bu darbe, ülkemize on yıllarını kay-
bettirmiştir" diye konuştu.

“28 Şubat müdahalesinin 
maliyeti 380 milyar dolar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslında her 
darbe teşebbüsünün ülkeye ciddi maliyet-
leri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: 
"1960 darbesi ülkemizi IMF'ye, 1971 muh-
tırası ise insanımızı tüp, un, şeker kuyruk-
larına mahkum etmiştir. 1980 darbesinde 
sözüm ona adaleti tesis için bir sağdan, bir 
soldan asılan gençlerin acısı yıllar boyunca 
milletimizin yüreğini dağlamıştır. 28 Şubat 
müdahalesinin ülkemiz ekonomisine mali-
yeti ise 380 milyar doları bulmaktadır. Eko-
nomik faturalardan daha ziyade darbelerin 
asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol 
açtığı ağır tahribattır.” 

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarı-
nay da TOBB ETÜ’nün kurulduğu günden 
itibaren Türkiye’nin zenginleşmesi ve ‘Güç-
lü Türkiye’ hedefine ulaşması için girişimci 
ve yenilikçi insan gücü yetiştirmeyi, Türki-
ye’nin geleceğine en büyük katkı olarak 
gördüğünü söyledi.

Sarınay, TOBB ETÜ’nün demokrasi ve 
hukukun üstünlüğünü savunacak, adaletli 
karar verecek nitelikli hukukçular yetiştir-
mek amacıyla 2009 yılında hukuk fakültesi-
ni bünyesine kattığını anımsattı.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tören 
sonrasında genç hukukçular ile adayı 
gezerek fotoğraf çektirdi.
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Hisarcıklıoğlu, Kreatif Sektör Meclisi ile buluştu

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

konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Tür-

kiye Kreatif Sektör Meclisi’nin toplantısına 
katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sektör 
temsilcileri ile istişarede bulundu.

TOBB ULUSAL

E ximbank Uygulama ve Süreçlerine Yö-
nelik İstişare Toplantısı, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney 
ve Eximbank bürokratlarının katılımıyla video 
konferans aracılığıyla yapıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, Eximbank’ı na-
sıl daha etkin kullanacaklarını konuşacaklarını 
belirterek, “Zira, özellikle içinde bulunduğumuz 
yeni ortamda, Eximbank’ı ve ürünlerini, iş dün-

yamıza daha iyi anlatmamız gerekiyor. Mesela 
e-ihracat, giderek daha fazla önem kazanıyor. 
Tasarım ve yazılımın öne çıkmasıyla birlikte, hiz-
met ihracatının önemi artıyor. Tüm bu alanlarda 
da ihracatımızın daha fazla desteklenmesine 
ihtiyaç var. Ayrıca sahada ve uygulamada tered-
dütler yaşanıyorsa, bunları da girişimci dostlarım 
dile getirecek ve burada birlikte çözüm araya-
cağız” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, istişare 
toplantısını yapmaya imkân veren Ticaret Ba-
kanlığı’na, Eximbank’a ve Ticaret Bakan Yardım-
cısı Rıza Tuna Turagay’a teşekkürlerini iletti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey top-

lantısı, Türkiye Odalar ve Borsarlar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında, video konferans aracılığıyla 
gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, 13 Nisan’daki 
son konsey toplantısının üzerinden yakla-
şık beş ay geçtiğini, bu süre zarfında TOBB 
olarak, Oda/Borsalar ve Sektör Meclisleri ile 
birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi. 

“Sizler, tüm Oda ve Borsa başkanlarım, 
üyelerimizin sesini duyurdunuz, dertleri-
ne tercüman oldunuz” diyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Allah hepinizden, emekleri-

nizden ve gayretlerinden razı olsun. Biliyor-
sunuz, sizlerin tüm bu çalışmaları sayesinde, 
Mart ayında 70 maddelik bir öneri setini 
Cumhurbaşkanımıza sunmuştuk. Bunla-
rın büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye 
de devam ediyor. İşte en son, eğitim sek-
töründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e 
uzatıldı” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, takip ettik-
leri pek çok konu daha olduğunu belirterek 
bunlar hakkında kısa bilgiler verdi. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Karatay Üni-
versitesi, İzmir Ticaret Üniversitesi, Piri Reis 
Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
mütevelli heyet başkanları ve rektörleri ile 
video konferans yöntemiyle yapılan toplan-
tıda bir araya geldi.

Seramik sektörünün 
sorunları 
masaya yatırıldı

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

lıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mu-
hammet Güven, Seramik Federasyon 
Başkanı Erdem Çenesiz ve bakanlık 
yetkililerinin katılımıyla video konfe-
rans aracılığıyla yapılan toplantıda, 
seramik sektörünün sorunları ele alı-
narak, çözüm önerileri dile getirildi.

“Eximbank’ı iş dünyamıza daha iyi anlatmalıyız”

“Tüm Oda ve Borsa 
başkanlarım
üyelerimizin sesini 
duyurdu”

Üniversite mütevelli 
heyet başkanları ve 
rektörleri ile 
bir araya gelindi
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