
HAVADA, KARADA, AÇIK DENİZLERDE

 “DÜNYANIN REDÜKTÖRÜ”

> Dünyanın tercih ettiği redüktörlerden “Dünya Kadar” 
üretiyor ve tüm dünyanın kullanımına sunuyoruz.  Avrupa’dan 
Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya tüm dünyada 100'den fazla 
ülkeye yaptığımız ihracatla "YILMAZ REDÜKTÖR" adını 
gururla tanıtıyor, ekonomiye değer katıyoruz.

> By producing whole lots of gearboxes as “YILMAZ” and 
exporting to more than 100 countries all over the world from 
Europe to Asia, from America to Africa, we are proud of serving 
the universe and adding value to the economy.

“A World of Gearboxes”
for the universe from “YILMAZ” 

   TÜ
R

K
İY

E O
D

A
LA

R
 V

E B
O

R
SA

LA
R

 B
İR

LİĞ
İ AY

LIK
 YAY

IN
 O

R
G

A
N

I
2022 / 339

20
22

 / 
33

9.
 S

AY
I

BİR OTOMOBİLDEN
DAHA FAZLASI TOGG



Sanko-Puzzle-210x275.pdf   2   5.01.2022   15:45



Bugün 

60 ülkeye ihracat yapan  

Kurukahveci Mehmet Efendi,  

tüm dünyada  

Türk kahve kültürüne  

hizmet etmeye devam ediyor.

c a f é  l a n d t m a n n ,  v i y a n a

kmem me her yerde 210x275.indd   1kmem me her yerde 210x275.indd   1 17.09.2022   14:4317.09.2022   14:43



EKONOMİK FORUM4

Ekonomik Forum’da yer alan 
yazılar, aksi belirtilmedikçe TOBB’un 
resmi görüşünü yansıtmaz. İmzalı 
yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir. 
Ekonomik Forum dergisi ayda bir 
yayımlanır. 15 bin adet basılır. Dergi 
ağırlıkla özel seçilmiş adreslere 
gönderilir. Abonelik için yeni 
taleplerin yayin@tobb.org.tr 
adresine yapılması gereklidir. 
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6 Başyazı 

8 Geçtiğimiz Ay Türkiye

12 Geçtiğimiz Ay Dünya

16  Ayın Sözü

 TOBB Ulusal
26 “Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda   
 yaşayan milyonların en güzel ortaklığıdır”

 TOBB Uluslararası
76 Hisarcıklıoğlu, İş Forumu’nda Türkiye-Mısır  
 ticari ilişkilerini anlattı

18

Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik 
Kampüsü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi. 
Törende Konuşan TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’nin Otomobili sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden 
daha fazlasıdır, Togg bir meydan okumadır” dedi.

“Togg bir otomobilden daha 
fazlası, bir meydan okumadır”
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Dünya, artık teknolojiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulan bir dönemden geçiyor. Söz konusu ekonomilerin ve 
insanların geleceği olduğundaysa hükûmetlerin, iş dünyasının 
ve paydaşların toplumsal sorunları ele alma becerisi belirleyici 
rol oynuyor. Konunun uzmanları, bu yolda başarının anahtarının 
dijital dönüşüme yatırım yapmak olduğunu söylüyor. 

Dijital Dijital 
ekonomiler, ekonomiler, 
kamuda kamuda 
yapılacak yapılacak 
inovasyonla inovasyonla 
gelişecekgelişecek  

105    Sektör 
Meclisleri

 Oda ve 
Borsalar

 Karikanomi
83 Dijital İllüstratörler

 Sağlık 
102 Meme kanserinden korunma ve erken tanı yöntemleri

 TOBB ETÜ
126 TOBB ETÜ’lüler, yeni eğitim öğretim yılını coşkuyla  
 karşıladı

128 Select News

◗ İklimlendirme Meclisi, ‘Konutlarda Isı Yalıtım Kredi 
Paketi’nde kamu bankalarının tanıtımına değindi 

◗ Kimya Sanayi Meclisi, global resesyonun, hammadde 
tedarikinde yaratacağı sorunları masaya yatırdı 

◗ İçecek Sanayi Meclisi, aseptik torbalara yönelik 
gerçekleştirilen vergi düzenlemesini değerlendirdi

◗ Denizcilik Meclisi, lojistik merkezlerini ve kombine 
taşımacılığını gündeme getirdi

◗ İlaç Sanayi Meclisi, SGK ile olası iş birliklerini 
değerlendirdi

◗ Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, dolandırıcılık 
faaliyetlerine karşı alınabilecek önlemleri ele aldı

◗ Eğitim Meclisi, özel okullarda teşvik mekanizmalarının 
önemine değindi 

◗ E-ticaret Meclisi, “Efsane/Şahane Cuma İndirimleri” 
konusunu ele aldı 

◗ Perakendecilik Meclisi, tedarikçi finansmanındaki 
sıkıntılar için aksiyon alınmasının önemine değindi

◗ ŞUTSO’da ‘Suriye Masası’ kuruluyor

◗ Tarsus, geçmişine ışık tutuyor

◗ Biga Fuarı 16’ncı kez kapılarını açtı

◗ Bursa’ya değer katan 60’tan fazla makro proje üretildi

◗ KUTSO’da ‘Sektörel İstişare Toplantıları’ devam ediyor

◗ Zonguldak TSO, coğrafi işaret eğitimi düzenledi

◗ “Van Gölü Doğal Sit Alanı” kararı ile ilgili ikinci toplantı 
düzenlendi

◗  Çerkezköy TSO’da ‘Araç Şarj İstasyonu’ kuruluyor

RAKAMLARIN DİLİ
Özcan Kadıoğlu, eğitimde kalitenin önemine dikkat 
çekerek, eğitimin kalitesini artırmak için neler yapılması 
gerektiğini anlatıyor. 

GÖRÜŞ
Sachs, zengin ülkelerin dünya çapındaki iklim felaketlerinin 
yaratılmasında oynadığı rolü ve iklim adaletine yönelik 
küresel taleplerin gittikçe büyüyeceğini aktarıyor.

KONUK YAZAR
Laurence Tubiana, koordineli iklim politikaları izlenerek, barış 
ve güvenliği desteklemek için yeni koşullar ve yeni iş birliği 
biçimlerinin yaratılması gerektiğinden söz ediyor.

KONUK YAZAR
Adel Malik, yükselen emtia fiyatlarının, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’nın (MENA) hem ekonomik hem de siyasi kaderini nasıl 
şekillendirdiğini anlatıyor.

ANALİZ
Stiglitz, savaşın barış zamanı ekonomisiyle 
kazanılamayacağını, Batı tarafından daha geniş anlamda daha 
iyi bir ekonomik tepki gösterilmesi gerektiğini söylüyor.
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BAŞYAZI

KÜRESELDE TEDARİK ÜSSÜ 
OLMAK İÇİN OSB’LERİN 
AVANTAJLARI KULLANILMALI
COVID-19 ile birlikte küresel tedarik zincirlerinin değişimi hızlandı. Tedarik zinciri 
esnekliğine olan ihtiyaç arttı. Üreticiler esnek tedarik zinciri modellerine yöneldi. Zira tedarik 
zincirinin tek bir coğrafyaya bağlı olmasının sakıncaları görüldü. Türkiye’nin küreselde 
tedarik üssü olmak için OSB’lerinin sunduğu avantajlardan yararlanması gerekiyor.

T ürkiye'de planlı sanayileşmenin te-
mel taşı olan organize sanayi bölgeleri 
(OSB), ülkenin dört bir yanında üretim 
ve ihracata katkıda bulunuyor. OSB'ler, 

Türkiye'de sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı 
ve geri kalmış bölgelerin kalkınmalarını teşvik 
ederek sanayi yatırımlarını bu bölgelere çekmeyi 
hedefliyor. OSB'ler, sanayinin uygun görülen alan-
larda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme 
ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yön-
lendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi 
ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi 
türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesini 
ve geliştirilmesini de amaçlıyor. Ortak idari, teknik 
ve altyapı hizmetleri sunarak, sanayi işletmelerinin 
bir arada faaliyet göstermesine zemin hazırlayan 
OSB'ler, ülke sanayisinin gelişmesi, modernize 
olması ve dışa açılması yönünde önemli bir görev 
üstleniyor.

Türkiye’nin karbon nötr hedefleri için 
OSB’lerde yenilenebilir enerji önemli 

Türkiye’nin en planlı sanayi alanları olan OS-
B’ler yatırım avantajları ile yatırımcılarına sunduğu 
fırsatları da değerlendirerek, OSB içinde yapılacak 
bir yatırım, OSB dışında yapılacak bir yatırıma göre 
bir alt bölgenin yatırım teşvik avantajlarından fay-
dalanıyor. Bu da yatırımcılarımıza, gümrük vergisi, 
kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz 
desteği gibi alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrıca 
OSB içindeki firmalarımıza emlak vergisi muafiyeti, 
indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi teşvikler de 
var. Bu yatırım avantajlarının yanı sıra, OSB’lerimiz 
yatırımcılara bürokrasiden uzak, tek durak ofis 
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anlayışı ile hizmet veriyor. Giderek önem kazanan yeşil 
dönüşüm konusunda da atık su arıtma tesisleri, yeşil alan 
oranlarının artırılması, yenilenebilir enerjinin toplamdaki 
payının artırılması, OSB'lerin kendi enerjilerini üretebilme-
sine yönelik çalışmalar yapılıyor. Geri kazanım ve sıfır atık 
süreçleri üzerinde çalışılıyor. OSB'lerde arıtılan suların yeşil 
alan sulamalarında kullanılması planlanıyor. Ülkemizin 2053 
yılında karbon nötr olma hedefine ulaşma kapsamında 
özellikle yenilenebilir enerji yatırımları daha çok önem 
kazandı. Bu çerçevede OSB’lerimizdeki yenilenebilir enerji 
yatırımları da artıyor. OSB'lerimizdeki yenilenebilir yatırım-
larının kapasitesi bin 282 MW’a ulaştı. Bu kapasitenin 2030 
yılına kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Sanayi üretiminin yarısı OSB’lerde
Türkiye'de kuruluş onayını karma ve ihtisas OSB'lere 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarıma dayalı ihtisas OSB'lere 
ise Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Bu kapsamda Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 344, Tarım ve Orman Ba-
kanlığına bağlı 34 OSB bulunuyor. Kuruluş onayı verilen 
378 OSB'nin 270'inde üretim gerçekleştirilirken 30'unda 
kamulaştırma yapılıyor, 38'i planlama aşamasında bulu-
nuyor ve 40'ında altyapı hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından kuruluş onayı verilerek altyapı inşa-
atlarını tamamlayan ve üretime geçen OSB'lerde doluluk 
oranı yüzde 83, tahsis dolulukları ise yüzde 90 seviyesinde 
bulunuyor. Söz konusu OSB'lerde 2.4 milyon kişi istihdam 
ediliyor ve ülkemizdeki sanayi üretiminin yarıya yakınını 
gerçekleştiriyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, altyapı inşaatları 
tamamlanan tarıma dayalı ihtisas OSB'lerde ise 5 binden 
fazla istihdam sağlanıyor. 27 ilde toplam 31 tarıma dayalı 
ihtisas OSB bulunurken, bunların 8'i işletmeye geçti. 31 
tarıma dayalı ihtisas OSB'nin 11'i 2020 yılı ve sonrasında, 

M. Ri fat 
HİSARCIKLIOĞLU

yani salgın döneminde kuruldu. Bütün dünyada gıdayla 
ilgili endişelerin arttığı bu dönemde, tarıma dayalı ihtisas 
OSB'lerimiz ülkemizin önünde bir fırsat olarak duruyor. 
Bu yapıyı daha da güçlendirerek, hem yerli ve milli üre-
timimizi güçlendirebilir hem de ihracatımızı artırabiliriz. 
Ayrıca tarıma dayalı ihtisas OSB'lerimiz planlı yapılarıyla, 
güvenilir, hijyenik ve kaliteli gıda üretimi için de son derece 
kritik öneme sahip. Tüm illerde kuruluş onayı verilen OSB 
bulunurken 77 ildeki OSB'lerde üretim gerçekleştiriliyor. 
Bursa, faaliyette bulunan 16 OSB ile planlı sanayi üretimi-
nin önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. İzmir, Kocaeli ve 
Tekirdağ'da 13'er OSB faaliyette bulunuyor. Ankara'da 10, 
İstanbul ve Konya'da 8'er, Afyonkarahisar ve Aydın'da 7'şer 
OSB faaliyet gösteriyor.

Tedarik üssü olabiliriz
COVID-19 ile birlikte küresel tedarik zincirlerinin de-

ğişimi hızlandı. Tedarik zinciri esnekliğine olan ihtiyaç 
arttı. Üreticiler esnek tedarik zinciri modellerine yöneldi. 
Zira tedarik zincirinin tek bir coğrafyaya bağlı olmasının 
sakıncaları görüldü. Özellikle ABD ve Avrupa gibi gelişmiş 
ekonomiler, alternatif tedarik merkezlerinin arayışına girdi. 
Tek pazara bağımlılığı azaltıp kaynak çeşitliliğine gitmeye 
başladılar. Yine bu çerçevede, önümüzdeki dönemde öne 
çıkacak trendler olarak; üretimde ve ticarette dijitalleşme 
ile otomasyonun artması, buna paralel daha fazla kalifiye 
eleman ihtiyacı ortaya çıkması, esnek ve hızlı tedarik kapa-
sitesinin önem kazanması, yerli ve yurtiçi üretime ağırlık 
verilmesi bekleniyor. Türkiye üretim kapasitesi, güçlü insan 
kaynağı, hızlı sevkiyat performansı ve dinamik girişimci ya-
pısı sayesinde, bu civardaki tüm ülkelerden olumlu yönde 
ayrışıyor. Tüm bu avantajlarımızla, OSB’lerimizin sunduğu 
rekabet avantajlarından da faydalanarak, küresel tedarik 
noktası olma konumumuzu güçlendirebiliriz.

TOBB Baş ka nı 

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

(Eurochambres) Başkan Yardımcısı

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı ve 

Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı

baskanlik@tobb.org.tr

/@Rhisarciklioglu
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

M erkez Bankası verilerine göre; uzun vadeli kredi borcu 6 milyar do-
lar azalarak 155.3 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler 

hariç) ise 106 milyon dolar artarak 7.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 
Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankala-
rın kredi biçimindeki borçlanmalarının 3.2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı 
biçimindeki borçlanmalarının ise 2.9 milyar dolar azalışla 17.1 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal 
kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 515 milyon dolar azalırken, 
tahvil stoku ise 9 milyon dolar azalarak 1.8 milyar dolara geriledi.

Özel sektör, dış borcunuÖzel sektör, dış borcunu
6 milyar dolar daha azalttı6 milyar dolar daha azalttı

T ürkiye genelinde Eylül’de 113 bin 402 konut satışı gerçekleşti-
rildi. Eylül’de satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 8.17, geçen 

yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22.9 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu, 
Eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 
genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 22.9 azalarak 113 bin 402 oldu. Eylül’de satılan konut sayısı, 
Ağustos’a göre de yüzde 8.17 düşüş gösterdi. Ağustos’ta 123 bin 491 
konut satılmıştı. Satış sayıları bakımından İstanbul, 19 bin 89 konut 
satışı ve yüzde 16.8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili, 8 bin 812 
konut satışı ve yüzde 7.8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve 
yüzde 5.6 pay ile İzmir izledi.

Kısa vadeli 
dış borç zirvede

T ürkiye’de kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos 
sonu itibariyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 13.6 

artışla 138.1 milyar dolara yükseldi.  Orijinal vadesine 
bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış 
borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre 
kısa vadeli dış borç stoku ise 185.9 milyar dolarla 
zirvede. TCMB verilerine göre;  bankalar kaynaklı kısa 
vadeli dış borç stoku yüzde 8.2 oranında artarak 55.6 
milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış 
borç stoku yüzde 15.4 oranında artarak 50.9 milyar 
dolara çıktı.

T ürkiye'de işsizlik oranı, Ağustos’ta bir önceki aya göre 0.4 puan azalışla yüzde 9.6 
oldu. İşsizlik, Ocak 2018'den beri ilk kez tek haneli rakamlara inerken, Mart 2014'ten 

bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 312 bin kişi olarak 
belirlendi. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Ağustos’ta bir önceki aya kıyasla 
100 bin kişi azalarak, 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 
ise 2.2 puan azalırken, Mart 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2014 
yılının Mart ayında işsizlik oranı yüzde 9.5 olarak kayıtlara geçmişti.

İşsizlik 4 yıl İşsizlik 4 yıl 
sonra tek sonra tek 
haneye indihaneye indi

Konut satışlarında sert düşüşKonut satışlarında sert düşüş



Maximiles Business dünyası ile

Maximiles Business Kredi Kartı ile bölge ve yolcu kotası olmadan,

bilet fiyatı kadar MaxiMil kullanarak seyahat edin,

yurt dışı alışverişlerinizde yurt içine göre daha fazla MaxiMil kazanın!

daha çok kazanın,
daha çok uçun!daha çok kazanın,

daha çok uçun!daha çok kazanın,
daha çok uçun!

Kredi kartı talepleri için son karar İş Bankası tarafından verilecektir. İş Bankası, kart talebini reddetme ya da kefil ve teminat talep etme hakkına sahiptir.
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Y apılan ihracatın birim değerinin, yapılan ithalata göre 
değişiminin izlendiği dış ticaret hadleri son yılların en 

düşük değerine indi. Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde ol-
ması yapılan ihracatın birim değerinin, yapılan ithalattan daha 
yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu endeksin zaman içindeki 
değişimi de ihracat değerindeki ve ithalat değerindeki deği-
şimlerin izlenmesine imkân veriyor. Ağustos ayı itibariyle genel 
dış ticaret haddi 73 değerine indi. Bu değer, yeni endeksin 
başlatıldığı 2016’dan bu yana en düşük değer olması yanında, 
1997’den bu yana da en düşük değer olarak kayda geçti ve ilk 
kez 80’li seviyelerin altına düştü. 

M erkezi yönetim bütçesinde Eylül ayında 78.6 
milyar TL ile bu yılın en fazla açığı verildi. Büt-

çe gelirleri, Eylül'de yüzde 75.5 artarak, 206 milyar 
940 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri ise geçen 
ay yüzde 101.8 artışla 285 milyar 567 milyon liraya 
yükseldi. Eylül'de faiz dışı denge 45.5 milyar TL açık 
verdi. Eylül'de faiz harcamaları 33.1 milyar TL olarak 
kaydedildi. Böylelikle Şubat ayındaki 43.7 milyar 
TL'lik aylık faiz harcamasından bu yana en yüksek 
faiz harcaması izlendi. Vergi gelirleri tahsilatı Eylül’de, 
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 81.4 artarak, 173 
milyar 468 milyon liraya ulaştı.

Son 30 yılın en düşük dış ticaret haddiSon 30 yılın en düşük dış ticaret haddi

Perakendede Perakendede 
satışlar arttısatışlar arttı

9 aylık bütçe açığı 
45.5 milyar lira

S abit fiyatlarla perakende satış hac-
mi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayı-

na göre yüzde 9 artış kaydetti. Türkiye 
İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin 
perakende satış endekslerini açıkladı. 
Buna göre, sabit fiyatlarla perakende 
satış hacmi, ağustosta bir önceki aya 
kıyasla yüzde 3.7 yükseldi. Bu dönemde 

gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.1, 
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 
yüzde 3.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 
4.1 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek 
ve tütün satışları yüzde 11.5, gıda dışı 
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 
12.8 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları 
yüzde 4.3 düştü.

T ürkiye'nin otomotiv endüstrisi Eylül ayında, 2.76 milyar dolarlık ürün ihraç etti. 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya 

göre, otomotiv endüstrisinin Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.7 
artarak, 2 milyar 753 milyon dolara ulaştı. Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13.9'a 
yükselten otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ikinci sıradaki yerini korudu. Bu 
yılın Ocak-Eylül döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarak 22.3 milyar 
dolara çıkarken, 9 aydaki ortalama aylık ihracat 2.5 milyar dolar oldu.

Otomotiv ihracatı Otomotiv ihracatı 
2.76 milyar dolara ulaştı2.76 milyar dolara ulaştı





EKONOMİK FORUM12

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

H alle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), Almanya’da şirket iflas 
trendlerine ilişkin Eylül raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya'da 

Eylül’de şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları Eylül 2021’ye göre 
yüzde 34 artarak, 762’ye yükseldi. Açıklamada, Enstitüsü'nün bir ay önce 
Eylül’de iflaslarda yıllık bazda 25'lik bir artış öngördüğü hatırlatılarak, “Bu ay 
için, IWH'nin öncü göstergeleri yıllık yaklaşık üçte bir oranında daha fazla 
iflas rakamlarına işaret ediyor. Kasım ayında, artış yüzde 40'u bile aşılabilir” 
denildi. IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, 
konuya yönelik değerlendirmesinde, Almanya’da önümüzdeki aylarda iflas 
eden şirket sayısının üretim maliyetlerindeki artışın etkisiyle belirgin şekilde 
artmaya devam edeceğine işaret etti.

Almanya’da şirket iflasları yüzde 34 arttıAlmanya’da şirket iflasları yüzde 34 arttı

P ekin'in COVID-19'un yayılmasını engelleme çabaları hizmet faa-
liyetini olumsuz etkiledi. Caixin Media ve S&P Global tarafından 

hesaplanan Caixin hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi 
(PMI), 55.0 seviyesinden 49.3'e geriledi. Böylece, önceki üç ayda görü-
len genişleme sona erdi ve yeniden eşik değer olan 50 puanın altına 
gelindi. Ankete katılan hizmet sağlayıcılar, şirketlerin Mayıs ayından bu 
yana görülen en hızlı işten çıkarmayı bildirdi. Caixin kıdemli ekono-
misti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, “Cari pandemi durumu çok 
ağır ve karmaşık. COVID kontrollerinin ekonomiye negatif etkisi hala 
devam ediyor. Politima uygulamasında istihdamın desteklenmesine, 
sübvansiyonlar verilmesine ve talebin artırılmasına odaklanılmal” dedi.

Brüksel'de kira 
artışı kararı

B elçika'nın başkenti Brüksel'de düşük enerji ve-
rimliliğine sahip evlerin kiraları bir yıl boyunca 

artırılamayacak. Brüksel Bölge Parlamentosu, enerji 
krizi nedeniyle şehirdeki kira artışlarının sınırlandırıl-
masına yönelik teklifi kabul etti. Buna göre, Brüksel'de 
kiraların artış oranını belirleyen endeksleme sistemi 
hesaplaması bir yıl için değiştirilecek. Kira artışları, 
konutların enerji sınıflarına göre yapılabilecek. Enerji 
performansı A, B, C ve D sınıfında olan evlerin kirala-
rına enflasyon oranına bağlı endeksleme sistemi uy-
gulanacak. Böylece yüksek enerji verimliliğine sahip 
dairelerin kiralarına zam yapılabilecek. Enerji sınıfı E 
olan konutların kiraları, endeksleme oranının yüzde 
50'si kadar yükseltilebilecek.

S ingapur Para Otoritesi (MAS), 14 yılın en yüksek seviyesine yakın seyreden 
enflasyonu dizginlemek için bu yıl dördüncü kez para politikasını sıkılaş-

tırdı. Ülkenin merkez bankası olarak kabul edilen MAS'tan yapılan açıklamada, 
Singapur dolarının nominal efektif döviz kuru politikası bandının orta noktasının 
yeniden merkezleneceği belirtildi. Bandın genişliği ve eğiliminde herhangi bir 
değişiklik olmayacak. MAS, para politikasını daha da sıkılaştırmanın Singapur'un 
büyüme ivmesinin yavaşlaması beklenirken, fiyat baskılarının daha kalıcı hale 
gelmesine karşı eğilimin ihtiyatlı olduğunu değerlendirdi. MAS, önümüzdeki 
birkaç çeyrekte fiyat baskılarının azaltılmasına yardımcı olmak için para politi-
kasının daha da sıkılaştırılması gerekeceğinin işaretini de verdi.

Singapur, para politikasınıSingapur, para politikasını
sıkılaştırma kararı aldısıkılaştırma kararı aldı

Çin'de hizmet sektöründe daralma sinyaliÇin'de hizmet sektöründe daralma sinyali
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A BD Hazine Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkenin borcu 31.1 
trilyon dolara ulaştı. Söz konusu borç tutarı endişe kaynağı 

olurken ekonomistler, artan faiz oranlarının ülkenin büyüyen borç 
sorunlarını şiddetlendirebileceğini belirtti. ABD Kongresi Bütçe 
Ofisi (CBO), bu yılın başında yayımladığı bir raporda, ülkenin artan 
borç yükü konusunda uyarıda bulunmuştu. CBO'nun Temmuz 
ayında yayımladığı Uzun Vadeli Bütçe Görünümü Raporu'nda 
da artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ülkenin 
faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği 
ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı 
hissetmelerine neden olabileceği vurgulanmıştı.

İngiltere'de tüketici 
güveni kötüleşti

P azar araştırma şirketi YouGov ile CEBR'nin ortaklaşa 
yaptıkları ankete göre, konut sahiplerinin konutla-

rının değerine yönelik yaklaşımlarında, beklentilerinde 
kötüleşme tüketici güvenini aşağı çekti. Eylül ayında 
tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 1.1 puan dü-
şüşle 98.8 puandan 97.7 puana indi. YouGov'un Finansal 
Servisler Küresel Başkanı Emma McInnes yaptığı değer-
lendirmede, “Üç aydır, konut sahiplerinin faiz oranlarının 
önümüzdeki aylarda artmasıyla birlikte gayrimenkulleri-
nin değerinin düşeceği yönündeki görüşlerinin etkisiyle, 
tüketici güveni geriliyor” dedi.

J aponya'da mevcut mali yılın Nisan-Eylül döneminde şirket iflasları sayısı, 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6.9 arttı. Kredi araştırma kuru-

luşu Tokyo Shoko Research (TSR) raporu, 6 aylık periyotta iflas eden Japon 
şirketlerin sayısı ile sebeplerini inceledi. Buna göre Japonya'da 2022 mali yılı 
Nisan-Eylül döneminde batan şirket sayısı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 6.9 yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 141 şirketin iflas ettiğini duyuran 
rapora göre, batan şirket sayısı son 3 yıldır ilk kez artış kaydetti. Raporda bu 
artışa, hükümetin sağladığı COVID-19 finansal yardımların geri ödenmesin-
deki zorluklar ile ham madde maliyet yükselişlerinin yol açtığı vurgulandı.

Japonya'da şirket iflasları arttıJaponya'da şirket iflasları arttı

ABD'nin kamu borcu 31 trilyon doları aştıABD'nin kamu borcu 31 trilyon doları aştı

G üney Kore Merkez Bankası (BoK), enflasyondaki yükseliş ve Fed'in sıkı para 
politikası nedeniyle piyasa beklentilerine paralel faiz artışını sürdürdü. BoK, 

yedi günlük geri alım oranını yüzde 2.50'den yüzde 3'e yükseltti. Böylece ülke-
de faiz oranı 10 yılın en yüksek seviyesi çıkmış oldu. Merkez Bankası karardan sonra 
yaptığı açıklamada, “Yurtiçi ekonomik aktivite yavaşlamış olsa da, enflasyonun 
hedef seviyenin önemli ölçüde üzerinde yüksek kalması beklendiğinden, Kurul 
faiz artırımlarının devam ettiğini görüyor” dedi. Güney Kore'de enflasyon en son 
yıllık yüzde 5.6, çekirdek enflasyon yüzde 4.1 olarak açıklandı. Bankanın enflasyon 
hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Güney Kore'de faiz Güney Kore'de faiz 
10 yılın zirvesine yükseldi10 yılın zirvesine yükseldi



advertorial epal

EPAL Euro paletlerinin 
uzun hizmet ömrü, ekolojik ve ekonomik 

kaynaklardan tasarruf sağlar

www.epalturkiye.com

EPAL HAKKINDA
Uluslararası bir dernek olan Avrupa Palet Birliği [European Pallet Association e.V. (EPAL)], EPAL Euro palet değişim havuzunu düzenler. EPAL Euro paletleri, Avrupa'daki sanayi ve ticaret 
tedarik zincirlerinin temelini oluşturur. EPAL markası, lojistikte kalite, güvenlik ve sürdürülebilirliği temsil eder. Şu anda dolaşımda olan yaklaşık 625 milyon EPAL Euro paleti ve yaklaşık 
20 milyon EPAL Gitterbox (Telli Kasa) ile EPAL Euro palet değişim havuzu;  dünyanın en büyük açık palet değişim havuzudur. 1.500'den fazla EPAL lisansı sahibi, dünya çapında EPAL Euro 
paletlerini ve diğer EPAL yük taşıyıcılarını üretir ve onarır. EPAL herhangi bir ekonomik kâr hedefi peşinde koşmaz. 1991 yılında değiştirilebilir Euro paletler için uluslararası bir dernek 
olarak kurulan EPAL, şu anda 30'dan fazla ülkede Ulusal Komiteler ve Temsilciler ile aktif çalışıyor. EPAL'in faaliyetlerinin odak noktası, uluslararası EPAL Euro palet değişim havuzunun 
organizasyonu ve EPAL Euro paletleri, EPAL Gitterbox (Telli Kasa) ve diğer EPAL yük taşıyıcılarının üretim ve onarımının kalite güvencesidir.
Yeniden kullanım, değişim, onarım ve geri dönüşüm ilkelerine sahip EPAL Euro palet değişim havuzu, otuz yılı aşkın süredir sürdürülebilir döngüsel ekonominin başlıca örneği olmuştur. 
Ahşaptan yapılan EPAL Euro paletler, iklim korumasına önemli bir katkı sağlar. CO2 depolar, israfı önlerler ve yeniden kullanım, değişim, onarım ve geri dönüşüm yoluyla endüstri, ticaret 
ve lojistikteki kullanıcıların karbon ayak izi olan CO2 dengesini iyileştirir.

EPAL EURO PALETLERININ uzun hizmet ömrü, ekolojik ve ekonomik 
kaynaklardan tasarruf sağlar ve bu nedenle işleyen bir döngüsel ekonominin 
temelidir. EPAL tamir lisansı olan şirketlerde hasarlı EPAL Euro paletlerinin 

profesyonel onarımı ayrıca servis ömrünü uzatır ve EPAL Euro paletlerinin 
daha uzun yıllar kullanılmasını sağlar. Kalite, değiştirilebilirlik ve kolay 

onarımı, EPAL Euro paletlerinin temel özellikleri ve aynı zamanda uzun bir 
servis ömrü için ön koşullardır.

Uluslararası bir dernek olan Avrupa Palet Birliği [European Pallet Association e.V. (EPAL)], EPAL Euro palet değişim havuzunu düzenler. EPAL Euro paletleri, Avrupa'daki sanayi ve ticaret 
tedarik zincirlerinin temelini oluşturur. EPAL markası, lojistikte kalite, güvenlik ve sürdürülebilirliği temsil eder.
Şu anda dolaşımda olan yaklaşık 625 milyon EPAL Euro paleti ve yaklaşık 20 milyon EPAL Gitterbox (Telli Kasa) ile EPAL Euro palet değişim havuzu;  dünyanın en büyük açık palet değişim 
havuzudur. 1.500'den fazla EPAL lisansı sahibi, dünya çapında EPAL Euro paletlerini ve diğer EPAL yük taşıyıcılarını üretir ve onarır.
EPAL herhangi bir ekonomik kâr hedefi peşinde koşmaz. 1991 yılında değiştirilebilir Euro paletler için uluslararası bir dernek olarak kurulan EPAL, şu anda 30'dan fazla ülkede Ulusal 
Komiteler ve Temsilciler ile aktif çalışıyor. EPAL'in faaliyetlerinin odak noktası, uluslararası EPAL Euro palet değişim havuzunun organizasyonu ve EPAL Euro paletleri, EPAL Gitterbox (Telli 
Kasa) ve diğer EPAL yük taşıyıcılarının üretim ve onarımının kalite güvencesidir.
Yeniden kullanım, değişim, onarım ve geri dönüşüm ilkelerine sahip EPAL Euro palet değişim havuzu, otuz yılı aşkın süredir sürdürülebilir döngüsel ekonominin başlıca örneği olmuştur. 
Ahşaptan yapılan EPAL Euro paletler, iklim korumasına önemli bir katkı sağlar. CO2 depolar, israfı önlerler ve yeniden kullanım, değişim, onarım ve geri dönüşüm yoluyla endüstri, ticaret 
ve lojistikteki kullanıcıların karbon ayak izi olan CO2 dengesini iyileştirir.

Ahşap, döngüsel ekonomi için mükemmel bir hammaddedir. Doğal ve 
yenilenebilir, çevre dostu, işlenmesi kolay ve bu nedenle EPAL Euro 

paletleri gibi yük taşıyıcılarının onarımı için mükemmeldir. Hasarlı tahta 
plakaları ve takozlar birkaç basit adımda değiştirilir. Ahşap artıkları ise 

örneğin daha sonra EPAL Euro paletlerinin üretiminde veya onarımında 
kullanılan sunta takozların üretimi için toplanır, geri dönüştürülerek, 

yeniden kullanıma hazır hale getirilir.

EPAL HAKKINDA

www.epalturkiye.com
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Hiç hata yapmayan insan, hiç bir şey yapmayan 
insandır. Ve hayattaki en büyük hata, kendini 

hatasız sanmaktır...

BOB DYLAN
( 24 MAYIS 1941 )

AYIN SÖZÜ
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Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri 
üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi. 
Törende konuşan TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Törende konuşan TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'nin Otomobili sadece yerli ve milli M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'nin Otomobili sadece yerli ve milli 
otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha fazlasıdır, otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha fazlasıdır, 
Togg bir meydan okumadır” dedi.Togg bir meydan okumadır” dedi.

EKONOMİK FORUM18

“Togg bir otomobilden “Togg bir otomobilden 
daha fazlası, bir daha fazlası, bir 
meydan okumadır”meydan okumadır”
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TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Ku-
rulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, törende yaptığı konuşmada, 
çok özel bir günde buluştuklarını 

ve Türkiye'nin 100 yıllık hayalinin kendileri-
ne nasip olduğunu söyledi. Daha gidecek 
çok yollarının olduğunu ve işlerinin bulun-
duğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ezberleri 
bozmak kolay değil ama Türk girişimcileri 
olarak bizler, ezber bozmak için buradayız 
ve ezberleri bozuyoruz, bozmaya da devam 
edeceğiz. Türkiye yeni bir lige yükselirken, 
Cumhuriyet'imiz yeni bir yüzyıla kanat açı-
yor. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda 
kader birliği yapmış milyonların en güzel 
ortaklığıdır, en aziz eseridir” dedi. 

Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim 
tarihinin hepimiz için çok özel ve gurur 
dolu bir gün olduğunu vurgulayan Hisar-
cıklıoğlu, bağımsızlığımızı tırnaklarımızla 
kazıyarak, bugünlere ulaşan bir millet oldu-
ğumuzu dile getirdi. “Milletin bağımsızlığını 
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 
sözüyle yola çıkanların, küllerinden yeni bir 
devlet kurmayı başaranların çocukları oldu-

ğumuzun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Türk iş 
dünyası olarak üreterek, ürettiğimizi bütün 
dünyaya satarak, vatanımızı, milletimizi, 
Cumhuriyetimizi büyütmeye devam ettik, 
ediyoruz, edeceğiz. Atatürk'ün gösterdiği 
muasır medeniyet hedefinin üzerine çık-
ma yolculuğunu hep sahiplendik, sahip-
lenmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve 
düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah 
arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anı-
yoruz. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

 
“Bir otomobilden fazlasını ürettik”

2017 yılında TOBB Genel Kurulu'nda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
çağrısına karşılık vererek, Türk milletine söz 
verdiklerini hatırlatan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, o gün Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın nezdinde tüm millete, “Devletimiz 
yanımızda dursun, Türk iş dünyası olarak biz 
bunu başarırız” sözünü verdiklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleriyle 
yola çıktıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, kıy-

metli ortakları, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell 
ve Zorlu Holding ile namıdiğer babayiğit-
lerle zorlu bir yolculuğa çıktıklarını dile ge-
tirdi. Küresel ekonomide taşların yerinden 
oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğ-
raştığı bir dönemde yatırımları hız kesme-
den sürdürdüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Rabbime şükürler olsun, bugün milletimize 
verdiğimiz sözü tutabilmenin haklı gururunu 
yaşıyoruz. Bin 300 kişiyi aşan Togg ekibiyle, 
ortaklarıyla, desteklerini esirgemeyen Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkıyla gurur 
duyuyorum” diye konuştu.

Devrim otomobiline sahip çıkılamadı-
ğını ve önemli bir fırsatın kaçırıldığını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, bu sefer 100 yılda bir 
gelen bu teknoloji fırsatını kaçırmadıklarını, 
en doğru zamanda küresel rakiplerle başa 
baş bir yarışa girildiğini, bir otomobilden 
fazlasını ürettiklerini ifade etti. Togg’un akıllı 
cihazlarıyla yarının mobilite dünyasında 
‘biz de varız’ diyen bir teknolojiye sahip 
olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Hala bize 
inanmayanlar var biliyoruz ama olsun yıl-
mıyoruz. 2017 Mayıs’ında Cumhurbaşkanı-
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mıza söz verdiğimizde dalga geçmişlerdi, 
2018'in Haziran’ında şirketimizi kurduğu-
muzda gülmüşlerdi, 2019 Aralık’ta ilk araç 
lansmanımızı yaptığımızda “Oyuncak bu” 
demişlerdi. İki sene önce Temmuz 2020'de 
burada temel attığımızda “Bu fabrika bit-
mez” demişlerdi ama biz hiçbir zaman pes 
etmedik, ümidimizi kaybetmedik, en iyi 
bildiğimiz işi yaptık. Yatırım yapmaya, dur-
madan çalışmaya devam ettik. İşte bakın 
bugün buradayız” şeklinde konuştu.

“Togg, dijital ekonomiye geçiştir”
Otomotiv tedarik sanayilerini, yeni ne-

sil mobilite ekosisteminin global oyuncu-
ları haline getireceklerini söyleyen Hisar-
cıklıoğlu, Ankara'da TOBB ETÜ'de yer alan 
teknoloji merkezinde geliştirdikleri ve ge-
liştirecekleri teknolojilerle dışa bağımlılığı 
azaltacaklarını vurguladı. Türkiye'nin kritik 
teknolojileri ithal eden değil, ihraç eden 
bir ülke haline geleceğini belirten Hisar-
cıklıoğlu, şunları kaydetti: “Kararlarımızı 
alırken Paris'ten, Detroit'ten, Torino'dan 
izin almıyoruz. Kararlarımızı biz buradan, 
yani Gemlik'ten alıyoruz. Togg bir meydan 
okumadır. Togg teknolojik dönüşümdür. 
Togg dijital ekonomiye geçiştir. Öncelikle 
böyle büyük bir projenin fikrini ve vizyo-
nunu ortaya koyan Cumhurbaşkanımıza 
şükranlarımızı sunmak istiyorum. Kendileri 
sadece fikri ve vizyonu ortaya koymakla 
kalmadı, son 5 senede her aşamada biz-
leri destekledi. Gece, gündüz demeden 
ne zaman kapısını çalsak bizlere yardımcı 
oldu. Desteğini hep hissettik. Kendilerine 
yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.” Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Togg'un ortaya çıkmasında 
emeği geçen Bakanlara ve Bakanlıklara, 
Oda ve Borsa Başkanlarına, iş dünyası tem-
silcilerine ve sivil toplum kuruluşu yöneti-
cilerine teşekkür etti. Anadolu Grubu'ndan 
Tuncay Özilhan, BMC'den Fuat Tosyalı, 
Turkcell'den Bülent Aksu ve Zorlu'dan Ah-
met Nazif Zorlu'yu sahneye davet ederek, 
ellerini havaya kaldırdı.

“Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı 
burada hizmete açtığımız tesistir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
da Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 
ortakları ve paydaşlarına teşekkür etti. Cum-
huriyetin 99’uncu yılını kutlayan Erdoğan, 
Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan 
ecdadı, Milli Mücadele'nin kahramanlarını, 

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Ke-
mal ile Büyük Millet Meclisi’nin tüm men-
suplarını rahmetle ve şükranla yad etti. 
Millet olmak demenin; aynı vatanda hür bir 
şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle 

birleştirmek, hüzünlerin üstesinden ortak 
sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çaba-
larla ulaşmak demek olduğunu dile getiren 
Erdoğan, millet olmak demenin, tüm bu 
hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yö-
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“Güçlü olmanın ve güçlü 
kalmanın yolu, kendi kendine 
yetebilmekten geçiyor”

Türkiye'nin hedeflerinin büyük, vizyo-
nunun geniş ve inancının tam olduğuna 
dikkati çeken Erdoğan, güçlü olmanın ve 
güçlü kalmanın yolunun kendi kendine 
yetebilmekten, namerde muhtaç kalma-
maktan geçtiğinin altını çizdi. Bunun için 
her fırsatta milli ve yerli olma vurgusu yap-
tıklarını ifade eden Erdoğan, milli teknoloji 
hamlesinin rehberliğinde savunma sana-
yinden otomotive, enerjiden sağlığa, her 
alanda elde edilen başarıları gören herkesin 
yüreğinin sevinçle dolduğunu belirtti. “Atak 
ve Gökbey helikopterlerini, Anadolu savaş 

nelmek olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un 

önemine vurgu yaparak konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Togg, ülkemizin güçlü 
yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın 

tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. 
Seri üretim bandından indirip sizlerin hu-
zuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık 
hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyo-
ruz. Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne 
anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. 
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 
toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 
Bunun için “Togg, Türkiye’nin, 85 milyo-
nun ortak gururudur. Biliyorsunuz, dün 
Ankara'da Cumhuriyetimizin yeni asrına 
damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonu-
muzun müjdesini milletimizle paylaştık. 
Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da işte bu-
rada hizmete açtığımız tesistir, önünde 
durduğumuz araçtır.”

Montaj tesisinden yapılan canlı 
yayınla ilk akıllı cihaz C-SUV, seri üretim 
bandından indi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, seri üretim 
bandından inen ‘Anadolu’ isimli kırmızı 
renkteki C-SUV'u kullanarak Togg 
çalışanlarının alkışları arasında tören 
alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 
sahnede TOGG hissedarları karşıladı. 
Erdoğan'ın davetlilere hitap etmesinin 
ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Erdoğan'ın verdiği ilk Togg siparişinin 
belgesini takdim etti. Hisarcıklıoğlu, 
ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
sergilenmek üzere banttan inen ilk 
Togg'un anahtarını Erdoğan'a verdi. 
Tören, aile fotoğrafıyla sona erdi.

İlk Togg üretim bandından indi
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gemilerini, Hürkuş uçağını, Akıncı, Bayrak-
tar, Anka insansız hava araçlarını, Tayfun 
füzesini görüp de göğsü kabarmayan var 
mı?” diyen Erdoğan, “İşte Tayfun füzeleri 
atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başla-
dı? Hemen televizyon yayınlarında, gaze-
telerinde, Tayfun onların gündemine girdi. 
Daha durun bakalım, daha bunun arkası 
gelecek. Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına 
bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi 
manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? 'Çılgın 
Türkler geliyor' diyecekler” dedi.

“Togg, kullanıcısına göre 
dönüşen ve kullanıcısını 
dönüştüren bir teknoloji”

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına büyük 
bir heyecan, şevk ve coşkuyla hazırlandık-
larını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, şöyle konuştu: “Bir yandan 
mevcut ihtiyaçlarımızı karşılarken diğer 
yandan da geleceğin taleplerini belirleyen 
yenilikçi projelerimize hız verdik. İşte Togg 
da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön 
verecek bir proje. “Otomobile dair bildiğiniz 
her şeyi unutun, Togg bir otomobilden 
daha fazlası” derken biz gayet ciddiydik. İn-
san odaklı, empatik ve akıllı yapısı, Togg'un 
bizim için sürekli öğrenmesi ve bize uygun 
çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Kı-
saca Togg, kullanıcısına göre dönüşen ve 
kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji. Nasıl 
ki Togg'a “Bir otomobilden fazlası” diyorsak, 
Togg'u üreteceğimiz tesisimize de “Bir fab-
rikadan daha fazlası” diyoruz.”

Bakan Varank, fabrika ile ilgili bilgiler 

vererek, burasının karbon emisyonunun 
azaltılması; geri dönüşüm, enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uy-
gulamalarıyla dünyada fark oluşturacağını 
söyledi. Çevre dostu ve akıllı aracın çevre 
dostu ve akıllı bir tesisten yollara çıkacağını 
dile getiren Varank, “Öyle ki, bu tesisimiz 
daha şimdiden Avrupa'nın köklü otomotiv 
firmalarının yeni yatırımlarına ilham oldu. 
Bu tesisi yapan firmamız, müteahhidimiz 
Avrupa'daki yeni projelerin de yüklenicisi 
konumuna geldi” diye konuştu. Varank, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 20 
yılda güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosis-
temi inşa ettiklerini kaydederek, “Bu eko-
sistemin ürünü yenilikçi, teknolojik tabanlı 
girişimler, küresel pazara açılma kapasite-
leriyle ekonomik ve teknolojik bağımsız-
lığımızın öncüsü olacaklar. Bunun için 20 
yıldır sanayimizi, insan kaynağımızı, Ar-Ge 
ekosistemimizi geliştirmek ve dönüştür-
mek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya 
da devam ediyoruz” açıklamasında bulun-
du. Son dönemde teknoloji girişimlerinin 
sergilediği başarılı performansın ülkenin 
sahip olduğu potansiyeli net bir şekilde 
gözler önüne serdiğini vurgulayan Varank, 
teknoparkların sadece Ar-Ge ofislerinden 
ibaret binalar değil, Türkiye'nin hayallerini 
gerçekleştirmek için kurulmuş birer tekno-
loji üssü olduğunu anlattı.

“Togg, tersine beyin göçüne
de önemli katkılar sağladı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Bakan Varank, elektrikli araçlar alanında 

henüz başlangıç aşamasındaki tedarik 
sanayisinin dönüşümüne ve gelişimine 
Togg'un büyük katkı sağladığını kaydede-
rek, “Togg aynı zamanda yetenekli insan 
kaynağımızın hayallerini gerçekleştirebi-
leceği, bilgilerini kullanabilecekleri büyük 
bir platforma dönüştü. Yurt dışında yaşa-
yan başarılı mühendisleri, tasarımcıları biz 
ekibimize dâhil ettik. Bu manada tersine 
beyin göçüne de önemli katkılar sağladı” 
diye konuştu. Tüm bu örneklerin Togg'un 
nasıl yerli ve milli bir proje ve marka oldu-
ğunun ayrı ayrı kanıtı olduğunu anlatan 
Varank, “Togg projesinin direksiyonunda 
Hans, George yok, Ayşe var, Mehmet var, 
Türkiye var. Türk milletinin bir numaralı öz-
güven projelerinden birini hayata geçirdik. 
Böyle bir projenin altından kalkabilmek 
için babayiğitlerin cesareti, verilen des-
tekler, elbette bir yere kadar önemli. Ama 
bu projenin arkasında güçlü ve sağlam 
bir irade olmasaydı bu hayal asla gerçeğe 
dönüşmezdi. O yüzden bu projenin de 
bu ülkenin de 20 yıldır o sağlam iradeyi 
gösteren bir tane baş babayiğidi var. O 

başlanacağını duyuran M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Mart ayında 
da yollarda Togg araçlarının 
kullanıyor olacağını açıkladı. 
Şimdi de dün “Üretemezsin” 
diyenlerin, bugün de “Dünyaya 
satamazsın” dediklerini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Huzurunuzda 
buradan bir söz daha verelim, 
önce Avrupa'ya sonra tüm 
dünyaya Türkiye'nin otomobilini 
satacağız. 2024 sonundan itibaren 
ihracat haberlerimizi, Avrupa 
ülkelerinden başlayarak duymaya 
başlayacaksınız. Teknolojimizle, 
mobilite çözümlerimizle, 
rekabetçi fiyatımızla tercih 
edilen küresel bir marka 
olacağız” değerlendirmesinde 
bulundu. Togg'un markasının, 
patentinin, tasarımının 
kendilerine ait olduğuna işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, lisans 
almayacaklarını, lisans satacaklarını 
bildirdi.

“Tercih edilen küresel bir 
marka olacağız”
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da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

“Kullanıcıyı merkeze alan, dijital
ve fiziksel deneyimi harmanlayan
hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz”

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Kara-
kaş da her şeyden önce bir otomobilden 
fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını ve 
bu hedefler doğrultusunda ilerlediklerini 
dile getirdi. Togg'un işe başlama ve bu-
günlere gelme sürecini anlatan Karakaş, 
bu süreçte herkesin yoğun emek verdiğini 
kaydetti. Yeni modeller hakkında bilgi veren 
Karakaş, “Artık bir hatchback yapmaktan 
vazgeçtik. Çünkü günümüzde Cross-Coupe 
diye tabir ettiğimiz, daha dinamik, daha 
heyecanlı ve hedef kitlemizin de beğeni-
sini daha fazla kazanacak bir Cross-Coupe 
hazırlayacağız. 2025'in ilk yarısında sedanı-
mız, 2026'da Cross-Coupe geliyor” ifade-
lerini kullandı. Karakaş, gelecek hedefleri-
ne ilişkin, yarından sonra tüm akıllı cihaz 
üzerindeki ve bağlı olduğu cihazlarla olan 
iletişimi sağlayacak bir merkezi bilgisayar 
oluşturma hedefinde olduklarını kaydetti. 
Örneklerden bir tanesinin bunun üzerinde 
ve bunun haricinde de çalıştıkları ürünler 
olduğunu belirten Karakaş, ikincisinin de 
batarya konusu olduğunu söyledi. Herkesin 
önceden elektrikli araçlara geçtiğini  dile 
getiren Karakaş, “Dört sene önce bunu ilk 
sizlere sunduğumuz zaman bazı eleştiriler 
de almadık değil. Ama artık kimse bunu 
sorgulamıyor. Herkes geçiyor. Fakat herke-
sin elinde olmayan bir şey var. O da hücre. 
Bugünün çip krizi yarından sonra hücre 
krizine dönecek. O nedenle biz başından 
itibaren, biraz önce söylediğim gibi bir or-
taklık oluşturduk. Sadece otomobil için 
değil, yenilenebilir enerji depolamak için” 
şeklinde konuştu. 

Öte yandan, Togg'dan paylaşılan basın 
açıklamasında, satış stratejisi ve kullanıcıy-
la temas kanalları da paylaşıldı. TOGG'un 
kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizik-
seli hibrit bir yapıda birleştirerek, doğrudan 
satış yapacağı bildirildi. Yazılı açıklamada 
görüşlerine yer verilen Karakaş, şu bilgileri 
verdi: “Küresel rekabette kullanıcıya daha 
yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı ci-
hazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan bu-
luşturacak, satışları doğrudan kendimiz or-
ganize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, 
dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan 

hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacı-
mız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha 
verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca 
çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı 
olmalarına da imkân vermek. Bugün klasik 
üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını 
bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında 
İstanbul’da Zorlu Center’da ilk temas nokta-
mızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19’a ula-
şacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise 
sabit ve mobil servis noktaları dâhil olmak 
üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 
20 noktada hazır olacak.”

“Yüzde 51 yerlilik oranının
üzerine çıkmayı hedefliyoruz”

Bir teknoloji şirketi olarak akıllı cihazın 
yanı sıra farklı dijital ürünler üzerinde de 
çalıştıklarına işaret eden Gürcan Karakaş, 
çok yakında dijital ürünleri de duyurmaya 
başlayacaklarını aktardı. Mobilite çözümleri, 
büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok 
zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mo-
bilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine 
yoğunlaştıklarını dile getiren Karakaş, kul-
lanıcılara akıllı yaşam, e-cüzdan, uzaktan 
güncelleme, akıllı bağlantı gibi hizmetler 
sayesinde kesintisiz bir mobilite deneyimi 
sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Hedef-
lere giden yolda verdikleri tüm sözleri tut-
tuklarını aktaran Karakaş, başından beri bir 
otomobilden fazlasını yapmak üzere yola 
çıktıklarını ifade etti.

Gelinen noktada akıllı cihazlar etrafında 
gelişen bir ekosistem kurmayı başardıkla-
rından söz eden Karakaş, yüzde 100 milli 
bir proje gerçekleştirdiklerini, tüm kararları 
kendilerinin aldığını, çünkü direksiyonda 
kendilerinin olduğunu ifade etti. Yerli olma 
vurgusu yapan Karakaş, başlangıçta da ‘yüz-
de 51 yerlilik oranı’ ile yola çıktıklarını, teda-
rikçilerin yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 
51’i yakaladıklarını, bu oranın üzerine çık-
mayı hedeflediklerini anlattı. Günümüzde 
yerlilik ve milliliği, kullanılan parça sayıları 
değil, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tama-
mının ülkeye ait olması olduğunu belirten 
Karakaş, akıllı cihazın kullanıcı odaklı, akıllı, 
empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve 
elektrikli özelliklerini temsil eden ‘USECASE 
Mobility’ kavramını tüm dünyaya anlatarak, 
tescil ettirdiklerini belirtti. Mobilite ekosis-
temini büyütmek ve yeni teknolojiler ge-
liştirmek için çok değerli iş birliklerine imza 
attıklarının altını çizen Karakaş, “Markamızı 
dünyanın en itibarlı teknoloji platform-
larında konumlandırmaya başladık. Aynı 
çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve 
çevreci özellikleriyle ‘Bir fabrikadan daha 
fazlası’ olan Togg Teknoloji Kampüsümüz 
için pandemi de dâhil, kar kış demeden bin 
200 iş ortağıyla çalıştık. Avrupa’nın en temiz 
boyahanesini kurduk. Küresel rekabet için 
ülkemizin en iyileri ile dünyanın en iyilerini 
bir araya getirdiğimiz ekipler oluşturduk” 
ifadelerini kullandı.
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TOBB ULUSAL

“Türkiye 
Cumhuriyeti, 
bu topraklarda 
yaşayan 
milyonların 
en güzel 
ortaklığıdır”
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj 
yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Cumhuriyetin bir asra yaklaşan süreç içerisinde her 
geçen gün daha da güçlenip köklendiğine vurgu 
yaparken, “Bu yıl, aynı gün, 60 yıl önce yarım kalan 
rüyamız TOGG otomobilimizin fabrika açılışını da 
yapacağımız için Cumhuriyet Bayramımızı daha da 
büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletin iradesinin 
hâkim olduğu yönetim biçimi Cumhuriyet, büyük ve 
yeni hedeflerimize yürürken arkamızdaki en büyük 
güçtür” dedi.  29 Ekim 1923’ün, şanlı tarihimizin 
en övünç duyduğumuz gurur günlerinden birisi 
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 99’uncu yaşını 
kutladığımız Cumhuriyetin, altında el ele, omuz 
omuza bir ve bütün olarak toplandığımız bu 
topraklardaki en geniş ve en güzel çatı olduğunu 
dile getirdi. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir” sözünün, Cumhuriyet ile 
pekiştirilmiş ve ülkemizin istikametini çizen en önemli 
değerlerden birisi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti, 
bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en 
güzel ortaklığıdır. Bu yıl daha da gururluyuz. Fabrika 
açılışını yapacağımız yerli ve milli sanayimizin gururu 
TOGG otomobili bizi Gazi Mustafa Kemal başta olmak 
üzere tüm şehitlerimize ve kahramanlarımıza karşı olan 
minnet borcumuzu, ülkemizi daha aydınlık ve refah 
dolu yarınlara ulaştırma sözümüzü, yerine getirme 
çabamızda fazlasıyla heyecanlandırıyor. Türk iş dünyası 
olarak, üzerimize düşeni yapmaya ve ülkemizi en ileri 
noktalara ulaştırmaya kararlılığımız hiç değişmeyecek. 
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyet 
Bayramımız tüm ülkemize, milletimize kutlu olsun.”
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Tarımda risklerin doğru yönetilmesiTarımda risklerin doğru yönetilmesi
için TOBB ve FAO’dan iş birliğiiçin TOBB ve FAO’dan iş birliği

TOBB ile Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) iş birliğinde yürütülen 
‘Tarım- Gıda Değer Zinciri 
Bağlamında Küçük Ölçekli 
Çiftçilerin Risk Yönetimine 
Yönelik Seçeneklerinin 
Geliştirilmesi’ çalışmasının 
lansmanı, TOBB İkiz Kuleler’de 
yapıldı.  Hisarcıklıoğlu toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada 
tarım sektörünü geleceğe 
taşımada risklerin doğru 
yönetiminin, çok daha önemli ve 
kritik hale geldiğini ifade etti.

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğindeki toplantıya, 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 

ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da 
katıldı. Hisarcıklıoğlu, çiftçilerin; üretim, 
finansman, pazarlama, iklim değişikliği ve 
doğal afetler gibi çok sayıda riskle karşı kar-
şıya kaldığından söz etti. Tüm bunlara karşı 
onlara yardımcı olmak, hazırlıklı bulunma-

larını sağlamak ve ortaya çıkacak muhtemel 
zararları da azaltmak gerektiğini dile getirdi. 
Bu noktada 80 yıla ulaşan geçmişiyle, Bir-
leşmiş Milletler’in uzmanlık kuruluşu haline 
gelen ve özellikle gelişen ülkelerde tarımı 
geliştirme projelerine aracılık edip, yardımcı 
olan FAO’yla, böyle bir projede birlikte çalış-
maktan, büyük memnuniyet duyduklarını, 
FAO’nun bilgi ve tecrübe paylaşımının, çok 
değerli ve faydalı gördüklerini belirtti.

“Tarım ve hayvancılığı 
ihmal edemeyiz”

Projeye 2022 yılı başında başladıklarını 
belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, 6 ilde; Ankara, Edirne, Eskişehir, İzmir, 
Konya ve Şanlıurfa’da, bine yakın üreticiy-
le sahada görüşme gerçekleştirdiklerini 
anlattı. Üreticilerin sıkıntılarını, görüş ve 
taleplerini aldıklarını söyleyen Hisarcık-
lıoğlu, tüm bu çalışmalardan elde edilen 
bulguları, Tarım Bakanlığı’nın, akademis-
yenlerin ve sektörel uzmanların katılımıyla, 
Eskişehir’de düzenlendikleri çalıştayda de-
ğerlendirdiklerini aktardı. Tarım Bakanı Prof. 
Dr. Vahit Kirişçi Bakanın, istişareyi öne çıka-
ran çalışma tarzıyla, tarım sektörüyle gayet 
yapıcı bir diyalog kurduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, Kirişçi’nin Meclis Komisyon 

Başkanlığında da üreticiye ve özel sektöre 
destek verdiğini söyleyerek, vizyonu için 
kendisine teşekkür etti. Önce pandemi, 
sonrasında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, 
bu sektörlerin, stratejik alanlar haline gel-
diğini gördüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin de güçlü bir potansiyele sahip 
olduğuna dikkat çekti. Tarımsal hasılada 
Avrupa'da ilk sırada, dünyadaysa 10’uncu sı-
rada yer aldığımızı kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
buradan elde edilen 25 milyar dolar ihracat 
sayesinde, net döviz geliri kazanarak, dış 
ticaret fazlası verdiğimizi dile getirdi. 

Öte yandan tarım ve hayvancılığı, ge-
lecek açısından da asla ihmal edilmemesi 
gereken bir sektör olarak gördüklerinin 
altını çizen Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti 
“Dünya nüfusu her yıl artıyor.Her yıl bir Tür-
kiye kadar nüfus dünyaya dâhil oluyor. Dün-
yada orta sınıf devamlı büyüyor. Orta sınıf, 
daha çok tüketiyor, daha çok harcıyor. Her 
yıl orta sınıfa neredeyse 2 Türkiye ekleniyor. 
Yanı başımızda, çevre coğrafyamızda 2 mil-
yar kişi yaşıyor. 500 milyar dolar gıda, tarım 
ve hayvancılık ürünü ithal ediyor. Demek ki 
elimizin altında müthiş bir imkân var. Tüm 
bu coğrafyayı biz doyurabiliriz. Böylece 
hem para, hem de stratejik güç kazanırız. 
Zira dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider 

ANKARA



29EKONOMİK FORUM

ülkesi de odur. İşte bu nedenlerle tarımı 
ihmal edemeyiz”

 
“Tarım piyasasını geliştiren adımlar attık”

Sektörü, zamanın ruhuna ve günün 
şartlarına uygun şekilde, nasıl dönüştürül-
mesi gerektiği konusunda planlamak ge-
rektiğini vurgulayan M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarım ve hayvancılıkta potansiyelin geri-
sinde kalındığının da farkında olduklarını 
belirtti. Son dönemde bu piyasayı gelişti-
ren, önemli adımlar attıklarını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, önce lisanslı depo sisteminin 
hayata geçmesini sağladıklarını, sonrasında 
TMO ile birlikte, Lidaş lisanslı depo şirketini 
kurduklarını, arkasından da özel sektörün 
bu alanda yatırımlara başladığını aktardı.

Ülke genelinde lisanslı depo sayısının 
300’e, depo kapasitesi 9 milyon tona ulaş-
tığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, buraya konan 
ürün karşılığında alınan elektronik ürünü 
senedinin (ELÜS) finansmana erişimde te-
minat olduğunu ifade etti.

Devletin de, yatırım, kira, lojistik ve 
analiz destekleriyle lisanslı depoculuğun 
gelişmesine büyük katkı verdiğini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoların 
ardından 50 yıllık rüyayı, emtia borsasını, 
yani Ürün İhtisas Borsası’nın kuruluşunu 
gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ticaret Bor-
salarının da, güzel bir vizyon sergileyerek, 
hem TMO-Lidaş’ın kurucu ortağı olduklarını 
hem de Anadolu’da pek çok lisanslı depo-
nun açılmasını sağladıklarını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Bugün Türkiye’de 25 tane 
olan, Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvardan 

büyük kısmını da, Borsalarımız faaliyete 
geçirdi. Özetle söylemek gerekirse, biz ta-
rım ve hayvancılık sektörünün önemini ve 
buradaki potansiyelimizi görüyoruz” diye 
konuştu.

“DASK ve TARSİM, neleri
başarabileceğimizin en güzel örneği”

Ürünlerin arzının kısa dönemli, talebi-
nin ise uzun dönemli olduğunu kaydeden 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, masraf yapmaya 
başlanılan süreyle, nakit dönüşü arasındaki 
süreyi idare edecek, finansal mekanizmala-
ra ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Bu ve 

benzeri risklerin, sahada yaşanan sıkıntılar 
ve çözüm önerilerinin, çalışmalarında or-
taya konulduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Esasında, risklere karşı atılacak adımlar 
konusunda, önemli tecrübemiz de var. 
Zorunlu deprem sigortası DASK ve tarım 
sigortaları alanında dünyanın en başarılı 
havuz modellerinden birisi kabul edilen 
TARSİM, neleri başarabileceğimizin güzel 
örnekleridir. İnanıyorum ki, Tarım Baka-
nımızın liderliğinde ve Bakanlığımızın da 
destekleriyle, üreticilerimizi riskler konusun-
da daha bilgili ve tedbirli hale getireceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünyada çok az ülkede bulunan üç stratejik 
üstünlüğe birden sahip olduğunu ifade eden M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, birinci olarak farklı iklim ve üretim yapısına sahip 
olduğumuzu, ikinci olarak üreten ve ürettiğini ihraç edebilen 
girişimci bir millet olduğumuzu dile getirdi. Üçüncü olarak 
ise hammadde ithal edip işleyerek, katma değeri ülkede 
kalacak şekilde ihracat yapabilen, böyle gelişmiş bir gıda 
sanayi kurmuş bir ülke olduğumuzu kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
öte yandan tarım ve hayvancılıkta üretim sürecinin uzun 
olduğunu belirtti. Dolayısıyla nakit dönüşünün zaman aldı-
ğını, finans ihtiyacı ve mali riskin arttığını, üretim esnasında 
kontrol edilemeyen çok sayıda risk ve belirsizlik bulunduğu-
nu, bunun da gelirde süreklilik riskine yol açtığına değindi.

“Dünyada çok az ülkede bulunan üç“Dünyada çok az ülkede bulunan üç
stratejik üstünlüğe birden sahibiz”stratejik üstünlüğe birden sahibiz”
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İnegöl’ün İnegöl’ün 
ekonomidekiekonomideki
yıldızları yıldızları 
ödüllerini aldıödüllerini aldı

İ negöl TSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın 
ev sahipliğinde düzenlenen Ödül Tö-
reninde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, İnegöl’de ilk olarak mobilya 
fuarı açıldığını, kendilerinin de orayı gez-
me imkânı bulduğunu anlattı. Mobilya-
nın, İnegöl’ün olmazsa olmazı olduğunu 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, İnegöl’de mobilya 
sektörünün yaklaşık 100 yıllık geçmişi ol-
duğunu, aynı zamanda önemli bir ihracat 
merkezi olduğunu da belirtti. İnegöl’ün 
ihracat payını artırmak gerektiğine dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, “Bunun için Şikago’da 
TTM kurduk, buradan da yararlanın. 20 yıl 
önce sektörün ihracatı 300 milyon dolar 
civarındaydı. Bugün 190'dan fazla ülkeye 5 

milyar dolar ihracatımız var. Hedefimiz de 
7 milyar dolar. Burada İnegöl'ün de büyük 
bir payı var” dedi. Fuardan sonra İnegöl 
TSO bünyesindeki Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezi’nin açılışını yaptıklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Şimdi de İnegöl’ün ihracat 
yıldızlarının fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini 
takdim edeceğiz. Organ seçimlerini büyük 
bir olgunluk tamamlayan İnegöl TSO’muzu 
ve tüm üyelerini kutluyorum” diye konuştu.

“İnegöl TSO, akreditasyon
denetimlerinden birinci çıktı”

Konuşmasında arabuluculuk sisteminin 
önemi üzerinde duran M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Arabuluculuk Merkeziyle, hukuki ihtilafların 
en hızlı şekilde çözüleceğini belirtti. Yıllar 
süren davaların daha kısa sürede çözüme ka-
vuşturulması için alternatif çözümlerin dev-
reye girmek zorunda olduğunu, bu sebeple 
işçi-işveren, ticari ve tüketici uyuşmazlıkların-

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, İnegöl TSO 
2021 İhracatın Yıldızları 
Ödül Töreni’ne katıldı.  
Ödül Töreninde konuşan 
Hisarcıklıoğlu,  “İnegöl, işe 
ilk olarak orman ürünleri 
ile başladı. Sonra bunu 
mobilyaya dönüştürdü. İnegöl, 
bir sektörde nasıl dönüşüm 
yapılacağını, ham ürüne nasıl 
değer katılacağını gösteriyor 
bize” dedi.

BURSA
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da, arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini 
aktardı. Sistemin kullanımının her geçen 
gün arttığından söz eden Hisarcıklıoğlu, 
adalete erişimin hızlandığını dile getirdi. 
Anlaşmazlıkların yüzde 70’inin, anlaşmayla 
sonuçlandığının altını çizerek, iş dünyasına 
bu imkândan faydalanmalarını tavsiye etti.

İnegöl TSO’nun akredite, yani 5 yıldızlı 
hizmet veren bir oda olduğunun altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, önceki denetim döneminde; 
tüm TSO’lar arasında en yüksek denetim 
puanını alarak birinci olduğunu açıkladı.

İnegöl’e okul müjdesi
Başkan Yavuz Uğurdağ ile Ankara’da 

TSO Konseyinde birlikte çalıştıklarını an-
latan Hisarcıklıoğlu, üyelerini Ankara’da 
en iyi şekilde temsil ettiğini de belirtti. 
İnegöl’e en iyi şekilde hizmet vermek için 
azimle çalışmalarından dolayı Uğurdağ’a 
teşekkürlerini ileten Hisarcıklıoğlu, “Hem 
İnegöl’e değer katan çalışmalar yapıyor, 
hem de sizlerin her sıkıntısını Ankara’ya 
getirip, çözüm arıyor. Sizlerin yaşadığı 
sorunları ve önerilerinizi topladılar. Hep 

birlikte bunları, icra makamında olan hü-
kümete ilettik. Bunların önemli bir kıs-
mından da sonuç aldık. Pek çok destek ve 
düzenleme hayata geçti. Yeter ki birbirimi-
zi ötekileştirmeyelim. Kimseyi, fikrinden, 
inancından, görüşünden dolayı dışlama-
yalım” ifadelerini kullandı. Konuşmasının 
sonunda İnegöl TSO’nun talebi üzerine 
İnegöl’e bir okul yapma kararı aldıklarının 
da müjdesini veren Hisarcıklıoğlu, ayrıca 
29 Ekim’de TOGG otomobil fabrikasının 
açılışını yapacaklarını da açıkladı.

Karayolu taşımacılığında ekonomik 
hayatın taraflarını yakından ilgilendiren 

sürücü yokluğu için TOBB, Borusan Lojistik 
ile Gebze Marmara Nakliyeciler Garajı ve 
TIR Parkında bir araya geldi.  Saha içerisinde 
filo sahibi firmalara yapılan ziyaretler 
sırasında, sürücü istihdamında yaşanan 
sorunun gerekli önlemler alınmazsa, kısa 
vadede ticari faaliyetlerini sona erdireceği 
hususu dile getirildi. Sürücü ve firmalarla 
gerçekleştirilen görüşmelerin akabinde 
yapılan değerlendirme toplantısında, 
profesyonel sürücü krizine alternatif ve 
kalıcı çözümler için istişarelerde bulunuldu

TOBB, profesyonel sürücü krizi için çözüm 
arayışlarına devam ediyor

KOCAELİ
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“Uyum ve arabuluculuk sistemi“Uyum ve arabuluculuk sistemi
tam bir kazan-kazan yöntemi”tam bir kazan-kazan yöntemi”

İ
negöl TSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen törende bir 
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, konuşmasına organ seçimlerini 
tamamlayan İnegöl TSO’yu ve tüm üyelerini 
kutlayarak başladı. Uyum ve arabuluculuk 
sisteminin önemi üzerinde duran Hisar-
cıklıoğlu, aşırı dosya yükü sebebiyle, yargı 
sisteminin yavaş işlemesinin hep şikâyet 
konusu olduğundan söz etti. Ortalama bir 
davanın, 2 yıl ilk derece mahkemede, bir 
2 yıl daha da ikinci derece mahkemede 
devam ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu 
noktada alternatif çözümler üretmek zo-
runda kaldıklarını aktardı. 

Millet olarak, bu konuya yabancı olun-
madığını, asırlar önce Oda-Borsa camiasının 
temelini oluşturan Ahilikte, ticari ihtilafların 
Ahiler tarafından çözüldüğünü hatırlattı. 
Zaten kültürümüzde “Kolaylaştırınız, zorlaş-
tırmayınız” düşüncesinin olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Biz bunu unuttuk, Avrupa 
bizden alıp geliştirdi. TOBB ve Odalarımızın 
bu işe sahip çıkması sonrasında, önce iş-iş-
veren uyuşmazlıklarında, sonra ticari dava-
larda ve nihayet tüketici uyuşmazlıklarında, 
arabuluculuk zorunlu hale getirildi” dedi. 
Bu sistemin kullanımının her geçen gün 
arttığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, buraya 

gelen dosya sayısının 3 milyonu geçtiğini, 
bunların yüzde 70’inin, anlaşmayla sonuçla-
narak, adalete erişimin hızlandığını belirtti.

 
“Ticari hayatta zaman, 
en önemli sermaye”

İnsanların zaman kaybından ve maddi 
anlamda kendilerini yıpratan uzun süreç-
ten, yargı sisteminin ise önemli bir iş yü-
künden kurtulduğuna dikkat çeken Başkan 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, böylelikle mağduri-
yetlerin azalarak, adalet duygusunun güç-
lendiğini, anlaşmazlıkların helalleşerek çö-
züldüğünü, tarafların mutlu ayrıldığını dile 
getirdi. Kendilerinin de Oda-Borsa camiası 
olarak iş dünyasında tanınması ve bilinme-
sini için büyük gayret sarf ettiklerini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, Odaları böyle merkez-
ler kurmaları için teşvik ettiklerini söyledi. 
TOBB bünyesinde de, UYUM Arabuluculuk 
ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni faaliyete 
geçirdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şu 
anda 85 Oda-Borsada bu merkezlerin haya-
ta geçtiğini, 500’den fazla arabulucunun da 
görev yapmaya başladığını aktardı. Altyapı 
sağlanınca bu merkezlerin, iş dünyasını 
arabuluculuğa yönlendirdiğini kaydederek, 
toplumda bu konudaki bilincin arttığını, 
insanların da bunun faydalarını görmeye 

başladığını dile getirdi. Seydişehir’de 28 
faklı kişiyi ilgilendiren ve 2 yıldır devam 
eden bir miras davasının, arabuluculukla 4 
saatte çözüldüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, 
ticari hayatta zamanın, en önemli sermaye 
olduğunun altını çizdi.

“Tüm TSO’lar arasında 
en yüksek denetim 
puanını alarak birinci oldu”

Ticareti kolaylaştıracak, ekonomi ve 
yargı sistemini güçlendirecek, toplumsal 
barışa katkı sağlayacak her düzenlemenin, 
önemli ve değerli olduğunu vurgulayan M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşte İnegöl TSO bünye-
sinde de Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi 
faaliyete geçiyor. Bu vizyonlarından dolayı 
İnegöl TSO Başkanı Yavuz Uğurdağ baş-
ta olmak üzere tüm yönetimini, meclisini 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnegöl TSO’da düzenlenen 
Uyum ve Arabuluculuk Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. 

Hisarcıklıoğlu, “İnsanlar, vakit ve maddi kayıptan, yargı sistemi ise 
önemli bir iş yükünden kurtuldu. Yani bu sistem tam bir kazan 

kazan yöntemi” dedi.BURSA
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ve çalışanlarını kutluyorum” diye konuştu. 
İnegöl TSO’nun hizmet kalitesi itibariyle de 
Akredite bir Oda olduğunu hatırlatan Hisar-
cıklıoğlu, önceki denetim döneminde; tüm 
TSO’lar arasında en yüksek denetim puanını 

alarak birinci olduklarını aktardı ve tebrikle-
rini iletti. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Yavuz Uğurdağ ise dava süreçlerinin 
uzunluğu nedeniyle iş dünyasının rahatsız-
lığını hatırlatarak, arabuluculuk sisteminin 

sorunları önemli ölçüde çözebileceğini 
bildirdi. Açılışta Hisarcıklıoğlu ve Uğurdağ’ın 
yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş ve Milletvekili Av. Vildan Yılmaz 
Gürel de birer konuşma yaptılar.

BURSA

T  OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 3-8 Ekim tarihleri 
arasında organize edilen 47’nci Uluslararası İnegöl Mobilya 

ve Dekorasyon Fuarı’nın ilk gününde stantları gezerek, ürünler 
ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.  İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper 
Taban, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, 
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, çok sayıda Oda Borsa 

Başkanı, temsilcisi ve iş insanı ile birlikte yapılan ziyaretlerde 
Hisarcıklıoğlu, firma yetkililerine “Hayırlı olsun” dileklerini iletti. 
Hisarcıklıoğlu fuara ilişkin değerlendirmesinde, ‘MODEF EXPO 
2022 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nda stantları ziyaret 
ederek, yeni ürünleri, kullanıcı odaklı tasarımları görme fırsatı 
buldum. Mobilya sektörümüz başarı hikâyesi yazıyor. İnegöl 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve emeği 
geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nı gezdi
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Giresun TB’den, Giresun TB’den, 
Hisarcıklıoğlu’na verdikleri Hisarcıklıoğlu’na verdikleri 

desteği sürdürme sözü desteği sürdürme sözü 

Burdur Ticaret Borsası heyetinden, Burdur Ticaret Borsası heyetinden, 
Hisarcıklıoğlu’na ‘yanındayız’ mesajıHisarcıklıoğlu’na ‘yanındayız’ mesajı

G iresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza 
Bölük ve Meclis Başkanı Ertaç Öztürk, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. TOBB’un üye ve ülke nezdinde kazandığı itibarla 
birlikte Oda ve Borsalarda görev alma heyecanının daha fazla 
arttığını dile getiren Bölük, o sebeple heyecanlı bir seçim 
dönemi geçirdiklerini anlattı. Başkanı ziyarete geldiklerini 

söyleyen Bölük, “Onları tanıştırdık. Her ne kadar çekişmeli 
bir seçim de olsa artık seçim geçti 4 yıl birlikte iş yapma 
zamanı. Bundan sonra hep beraber çalışacağız. Daha ileriye 
Giresun Ticaret Borsası’nı taşımak ve TOBB’u temsil etmek 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rifat Başkanımız gereğini 
yapıyor, yapmaya da devam edecektir. Biz Rifat Beyin her 
zaman yanındayız. Ona desteğimizi sürdüreceğiz. Çünkü 
işin ehli olanların işin başında olmasında fayda var diye 
düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Faruk Gündüzalp ve Meclis Başkanı Hikmet Çangır, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Ömer Faruk Gündüzalp ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada, “Bu Ticaret Borsası’nda ikinci dönemimizdi. Ondan 
önce üç dönem de Ticaret Sanayi Odası’nda bir dönemimiz 

vardı. Rahat ve güzel bir seçim geçirdik. Son anda karşımıza 
bir aday çıksa da üyelerimiz demokratik haklarını kullandılar 
ve yaptıklarımızı beğenmiş olacaklar ki bir kere daha bize 
görev verdiler. Başkanımızı yeni Meclisimiz ile ziyarete geldik. 
Başkanımızın iş dünyasına yaptığı hizmetler gerçekten 
önümüzü açtı. Yaptıkları anlatmakla bitmez. Önümüzdeki 
dönemde de Başkanımızın görevde kalması için yanında 
olduğumuzu belirtmek istedik” ifadelerine yer verdi.

ANKARA

ANKARA
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Aydın Ticaret Odası heyeti,Aydın Ticaret Odası heyeti,
Hisarcıklıoğlu’nun yanındaHisarcıklıoğlu’nun yanında

“Haymana TB olarak,“Haymana TB olarak,
Başkanımızın destekçisiyiz”Başkanımızın destekçisiyiz”

A ydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, 
beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Hakan Ülken, Türkiye’nin en demokratik kurumu 
olarak Türkiye’deki Odalar Ve Borsalar seçimlerinin Ekim ve 
Kasım aylarında tamamlanacağını dile getirdi. Aydın’ın özelinde 
de Aydın Ticaret Odası’nda ilk defa tek adaylı bir seçim olduğunu 
belirten Ülken, birlik ve beraberlik içerisinde bayram havasında 

bir seçim olduğunu aktardı. Ülken, “Başkanın kendisini ziyaret 
etmek bizim için bir ritüel ve büyük bir şeref. Ben aynı zamanda 
TOBB’un Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Başkanımızın yanında 
uzun yıllardır görev yapıyorum. Aydın Ticaret Odası olarak da 
bugün hem seçilmiş olan yeni arkadaşlarımızı Başkanımızla 
tanıştırmak hem de eskilerin hasret gidermesini sağlamak 
istedik. Mayıs ayında yapılacak Genel Kurulda da Başkanımızın 
TOBB Başkanlığını hakkıyla yerine getirdiğini belirtmek ve 
devamı için destelemek üzere buradaydık” diye konuştu.

H aymana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Çınar 
ve Meclis Başkanı Erdal Yıldırım, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Haymana Ticaret 
Borsası’nın 1987’de kurulduğunu söyleyen Fazlı Çınar, Haymana 
Borsası’nın ilk Başkanının Ziyaettin Hakbilir olduğunu, aşağı 
yukarı 22 yıl Başkanlık yaptığını, ondan sonra da yerine Servet 
Özer’in Başkan olduğunu, 10 yıl da onun Başkanlık yaptığını 
anlattı. 2019’da Özer’in vefatıyla kendisinin göreve geldiğini dile 

getiren Çınar, bu yeni dönemde yeniden Başkan olduğunu, ilk 
defa iki aday olduğunu, seçimlerin şölen içinde güzelce geçtiğini 
aktardı. Haymana halkının da bundan memnun kaldığını ifade 
eden Çınar, “Ben Borsamızı daha ileri götürdüm. Daha iyi yerlerde 
temsil ettim. Haymana halkı, çiftçisi benden çok memnun kaldı. 
Esnafın ve çiftçinin delege olmadığı halde desteklerini aldım. O 
nedenle seçimi aldım. Rifat Başkan'a da teşekkür ediyorum. Her 
aradığımızda bize yardımcı olmuştur. Elini uzatmıştır. Bu yeni 
Genel Kurul’da da onun yanında olduğumu, destekçisi olduğumu 
söylemek isterim” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA

ANKARA
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Boğazlıyan TSO’dan, RifatBoğazlıyan TSO’dan, Rifat
Hisarcıklıoğlu’na destek mesajıHisarcıklıoğlu’na destek mesajı

Bulancak TSO, Bulancak TSO, 
Hisarcıklıoğlu’nun Başkanlığa Hisarcıklıoğlu’nun Başkanlığa 

devam etmesi temennisinde bulundudevam etmesi temennisinde bulundu

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Öcal Öcalan, beraberindeki heyet ile birlikte 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Öcal Öcalan ziyaret 
sonrasında, “4 dönemdir Yozgat Boğazlıyan TSO’nun Başkanlığı 
görevini yapıyorum. Yine seçimimiz vardı. Tekrar kazandık. 

Seçim sürecini kazasız, kardeşçe bir ortamda bitirdik. Rifat 
Başkanımla çalışmış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. İlk 
günden beri bölgemizin ne kadar sorunu varsa her zaman 
yanımızda oldu. Desteğini bizden esirgemedi. Sağ olsun, var 
olsun. Başkanımızın dün yanındaydık. Bugün de yanındayız. 
Yarın da yanında olacağız. Kendilerine çok çok teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Fatoğlu ve Meclis Başkanı Mümtaz Bekci, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Bulancak 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 1 Ekim’de seçim süreçlerini 
başlattıklarını anlatan Mümtaz Bekci, süreci tamamladıklarını, 
üyelerin katılımıyla gayet güzel demokratik bir seçim 
yaptıklarını aktardı. Önümüzdeki 4 sene Bulancak’ın ve 

üyelerin hizmetinde olacaklarını dile getiren Bekci, “Rifat Bey 
Başkanımız, büyüğümüz, ağabeyimiz. Tabi ki seçimden sonra 
gelip kendisiyle konuşmak, görüşlerini almak bizim için çok 
kıymetli. Başkanım fırsat buldukça her şeyimizle ilgileniyor biz 
de elimizden geldiğince Rifat beyi Bulancak’ta temsil etmeye 
çalışıyoruz. TOBB’un Genel Kurulu var. Hisarcıklıoğlu’nun yine 
başımızda büyüğümüz, Başkanımız olarak devam etmesini 
arzu ediyoruz. Gönlümüz onunla beraber. Onun yanındayız 
her zaman” ifadelerine yer verdi.

ANKARA

ANKARA
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Polatlı TB heyeti, Başkan Polatlı TB heyeti, Başkan 
Hisarcıklıoğlu’nun yanındaHisarcıklıoğlu’nun yanında

Zile TSO, “Rifat BaşkanZile TSO, “Rifat Başkan
nerede biz oradayız” dedinerede biz oradayız” dedi

Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu 
ve Meclis Başkanı Ali Şeren, beraberlerindeki heyet ile 

birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için 
başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Yahya Toplu 
ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Polatlı Ticaret Borsası 
olarak, 1 Ekim tarihi itibariyle seçimimizi yaptık. Tek liste 
olarak seçimlere girdik. Bir bayram havası içinde geçti. Güzel 
bir seçim oldu. Esas önümüzdeki dönemde TOBB’un Genel 

Kurulu var. Bugün seçilen delegeleri ve Meclis Üyelerimi 
Başkan ile tanıştırdım. İnanıyorum ki Rifat Başkanın karşısında 
da herhangi bir aday olmaz. Olsa da bir şey fark etmez. 
Biz Ankaralı olarak, Polatlı olarak her zaman desteğimizle 
yanındayız. Rifat Başkanı göreve geldiği günden beri çok takdir 
ediyorum. Kendisi büyük bir lider. Gece bile telefonlarımıza 
cevap veriyor. Camiayı kucaklayan büyük bir kişiliği var.  
Ben TOBB Genel Kurulu’nun da bir bayram havası içinde 
geçeceğine inanıyorum. Desteğimiz kendisiyle beraber” dedi.

Z ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati 
Bice ve Meclis Başkanı Ali Eryılmaz, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 1 Ekim 
Cumartesi günü Zile’de 7 meslek grubunda komite seçimlerini 
gerçekleştirdiklerini aktaran Necati Bice, akabinde organ 
seçimlerini yaptıklarını anlattı. 25 yıl sonra 5 bin yıllık bir 
tarihe sahip Zile’de yapılan seçimde karşı liste olmadığını 
belirten Bice, karşı listenin olmamasının kendilerini herhangi 
bir rehavet içinde bırakmadığını, Meclis Başkanı ve Meclis 
Üyeleriyle birlikte tüm seçmenlere imkânlar dâhilinde 
ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. 

Mühim olanın seçimin birlik beraberlik ve sükûnet içinde 
geçmesi olduğunu dile getiren Bice, seçimin bayram havasında 
geçmesini istedikleri ve bunu da başardıklarını duyurdu. Halkın 
gösterdiği teveccühün kendilerine duyulan güvenin bir eseri 
olduğuna vurgu yapan Bice, “Buradaki arkadaşlarımla birlikte 
her toplantıda her yerde ‘ben’ değil ‘biz’  kelimesini tercih 
ediyoruz. Güçlü ekip güçlü kadro anlayışıyla buradayız. Biz 
seçimlerimizi yaptık ama önümüzdeki yıl da tüm Türkiye’nin ve 
dünyanın takdirini görmüş Rifat Başkanımın seçimi var. Biz bunu 
açık olarak deklare ettik: Rifat Başkanım nerede biz oradayız. 
Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Daima yanındayız. 
Diklenmedik ama dik durduk. Rifat Başkanıma şimdiden üstün 
başarılar diliyorum” dedi.

ANKARA

ANKARA
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Kahramanmaraş Ticaret Borsası,  Kahramanmaraş Ticaret Borsası,  
Hisarcıklıoğlu’na ziyarette bulundu Hisarcıklıoğlu’na ziyarette bulundu 

Başkan Hisarcıklıoğlu, Suluova TSO Başkan Hisarcıklıoğlu, Suluova TSO 
heyetini makamında kabul ettiheyetini makamında kabul etti

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgut Aksu, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Turgut Aksu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 
“Suluova’mızda tek liste halinde birlik beraberlik içinde, 
bayram havasında bir seçim geçirdik. Bugün de mensubu 
olmaktan büyük onur duyduğumuz TOBB’un Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’na, Yönetim Kurulu ve Meclisimizle ziyarete 
geldik. Güzel bir seçim atmosferi oldu. Bütün arkadaşlarımıza 
ve ilçemize de teşekkür ediyorum bu birlik ve beraberliği 
sağladıkları için. Bizim seçimlerimiz bitti. Rifat Başkanımızı 
da canı gönülden Birlik Başkanı olarak destekliyoruz. Onu 
başımızda görmek istiyoruz. Başkanımıza da bunu deklare ettik. 
Seçimde tek vücut halinde Başkanımızın yanında olmaktan 
gurur ve onur duyacağız” ifadelerine yer verdi.

K ahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Narlı ve Meclis Başkanı Ökkaş 

Karayağlı, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nın o bölgenin 
önemli bir borsası olduğunun altın ıçizen Mustafa 
Narlı, bu görevi büyük bir lider olan Ahmet 
Duran Balsuyu’ndan aldıklarını söyleyerek, ona 
teşekkürlerini iletti. Ondan bayrağı devralmanın 
herkese nasip olmayacığını dile getiren Narlı, 
“Bundan sonra sorumluluğumuz biraz daha arttı. O 
sorumluluk bilinci içinde Kahramanmaraş’ı daha üst 
seviyelere taşımak için elimizden geleni yapacağız. 
Bugün Rifat Başkanı ziyaret ettik. Rifat Başkan bizim 
ağabeyimiz. Onu çok seviyoruz. O bizim için bir 
değer. O da sağ olsun bizi bağrına bastı. Zaten biz 
hem şehriyiz. Kayseri, Maraş, Adana yanı başında 
hepsi aynı il. Başkanım bize emreder, biz yaparız. 
Biz onunla yıllardır çalışmaktan mutluyuz. Biz 
Başkanımızın yanındayız” şeklinde konuştu. ANKARA

ANKARA



39EKONOMİK FORUM

Yerköy TSO heyetinden Yerköy TSO heyetinden 
Hisarcıklıoğlu’na tam destekHisarcıklıoğlu’na tam destek

Ünye TB heyeti, TOBB Ünye TB heyeti, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 

başarılar diledibaşarılar diledi

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Coşkun Kahraman ve Meclis Başkanı Ekrem Demirarslan, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, yeni 
dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Coşkun Kahraman ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şöyle 
konuştu: “Şükürler olsun çok güzel bir seçim süreci geçirdik. 
Yerköy de bize teveccüh gösterdi. Tek aday olarak seçime gittik. 

Bu şehrin güvenini kazandığımız için de üyelerimize teşekkür 
ederim. Rifat Başkanı ziyaret ettik. O bizim liderimiz. Sadece bir 
Başkan gibi değil, bir ağabey gibi de görüyoruz. Onun için de 
onu ziyaret ettikçe ufkumuz, vizyonumuz açılıyor. Problemlerimiz 
olduğunda bire bir ilgilenip, çözdüğü için de kendisine teşekkür 
ederim. Her zaman da ziyaret etmekten onur duyarım. Rifat 
Başkan dışında kimseyi aday olarak düşünemem. Çok seviyorum 
kendisini. Bizim adayımız Rifat Hisarcıklıoğlu’dur.”

Ünye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu 
ve Meclis Başkanı Abdullah Erhan Aydın, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Üç 
dönemdir Rifat Başkanla birlikte olduklarını dile getiren 
Mustafa Uslu, seçimde rakiplerini olduğunu, güzel bir seçim 

geçirdiklerini anlattı. Uslu, “Rifat Beye kendimizi göstermek için 
geldik. Rifat Beyle çok güzel sohbet ettik. Üyelerimizi tanıttık, 
dertlerimizi anlattık, o da dinledi. Bundan sonraki süreçte de 
Genel Kurul’da Rifat Beyi karşılıksız olarak destekliyoruz. Bunu 
hem yazılı hem sözlü ifade ediyoruz. Başkanımız sağ olsun 
bizimle her zaman ilgileniyor. Güzel birlikteliğimiz 4 yıl daha 
devam edecek” diye konuştu.

ANKARA

ANKARA
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TOBB ULUSAL

Hisarcıklıoğlu, Ardahan TSOHisarcıklıoğlu, Ardahan TSO
heyeti ile bir araya geldiheyeti ile bir araya geldi

Mustafakemalpaşa TSO’danMustafakemalpaşa TSO’dan
Başkan’a destek ziyaretiBaşkan’a destek ziyareti

A rdahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Demirci ve Meclis Başkanı Soner Görmüş, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Çetin Demirci ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 
şu görüşlere yer verdi: “Türkiye’deki en demokratik seçim 

ortamlarından birisi de bizim Odalarımızda oluyor. Rakibimiz 
vardı. Çekişmeli geçti ama sonuçta biz kazandık ve buradayız. 
Çok mutluyuz. Yeni bir çalışma döneminde Rifat Başkanımızla 
birlikte olmak istediğimiz için ekibimle geldim. Rifat Başkanımı 
yeni çalışma arkadaşlarımla tanıştırdım. Bizi heyecanlandıran 
bölümü de zaten Rifat Başkanımla bir daha çalışma imkânı 
yakalamak oldu. O yüzden de mutluyuz.”

Meclis Başkanı İbrahim Özmen, beraberlerindeki heyet 
ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 

makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Tekin 
Uzkınay, “Demokratik bir şekilde seçimlerimiz oldu. Hiçbir 
karışıklık olmadan dostane bir şekilde seçim sürecimizi 

tamamladık. Yeni seçilen arkadaşlara hepsine başarılar 
diliyorum. Seçimlerin Mustafakemalpaşa’ya, TOBB’a ve 
tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün de 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyarete geldik. 2023 yılı 
79’uncu dönem seçimlerinde Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın 
yanındayız. Desteklemek için yanına geldik, ziyaret ettik” dedi.

ANKARA

ANKARA
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“Başkanımızı tekrar TOBB“Başkanımızı tekrar TOBB
Başkanı olarak görmeyi umuyoruz”Başkanı olarak görmeyi umuyoruz”

Afyonkarahisar TB, Başkan’ınAfyonkarahisar TB, Başkan’ın
yanında olacaklarını bildirdiyanında olacaklarını bildirdi

A fyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Mühsürler ve Meclis Başkanı Ali Rıza Gürkar, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 

dileklerini iletti. Seçimi kazandıklarını açıklayan Mehmet 
Mühsürler, “Allah nasıp ederse devam edeceğiz. Başkanımıza 
da Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimi tanıştırmak için 
getirdim. Genel Kurul’da Rifat Beyi sonuna kadar destekliyoruz. 
Her zaman yanındayız” diye konuştu.

A fyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüsnü Serteser ve Meclis Başkanı Mustafa 

Çelikten, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Demokratik rekabet içerisinde güzel bir 
seçim geçirdiklerini belirten Hüsnü Serteser, dördüncü 
kez Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına 
seçildiğini dile getirdi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile daha önceki üç dönem olduğu gibi bu 
dönemde de çalışmaktan mutluluk ve gurur duyacağını 
ifade eden Serteser, “Bizi de burada Başkanımız ağırladı. Tüm 
Meclisimiz ile geldik ve çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. 
Kendisine ekibine ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz. 
İnşallah Başkanımızı yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
Başkanı olarak göreceğiz ve onunla birlikte çalışmaktan çok 
mutluluk duyacağız” temennilerinde bulundu.

ANKARA

ANKARA
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“Başkanımıza “Başkanımıza 
hep destek, tam destek”hep destek, tam destek”

A laplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Ocak ve Meclis Başkanı Nedim Kaplancan, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. TOBB’un 
Meslek Komitesi seçimlerini yaptıklarını dile getiren Recep 

Ocak şöyle konuştu: “Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası’nın Meclis 
Üyeleri Ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, içimizdeki seçimleri 
de yaptıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na ziyarette bulunduk. Kendilerine olan 
bağlılığımızı göstermek için buraya geldik. Başkanımıza Genel 
Kurul’da delegelerle birlikte hep destek, tam destek diyoruz.”

A rtvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin 
Kurt ve Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, beraberlerindeki heyet ile 

birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.  Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Yaklaşık bir hafta önce iki adaylı bir 
seçime girdiklerini anlatan Seçkin Kurt, kendisinin ikinci Başkanlık 
dönemi olduğunu dile getirdi. “Birinci dönem şans, ikinci dönem 
iyi çalışırsan olur demişti bir büyüğüm” diyen Kurt, iyi çalıştıklarını, 
hiçbir kayıpları olmadan ikinci dönem için üyelerinin teveccüh 
gösterdiğini, 4 yıl daha hem Artvin’e hem de TOBB çatısı altında 
Türkiye’ye hizmet etmeye çalışacaklarını ifade etti. Artvin’in özel 
bir yer olduğundan söz eden Seçkin Kurt, aynı zamanda zor bir 
coğrafya ve enerji bölgesi olduklarını belirtti. 

Türkiye’deki enerjinin yüzde 11’inin Artvin’deki barajlarla 
sağlandığına dikkat çeken Kurt, “Başkanımızı ziyaret etmek için 
bugün buraya geldik. 4 yıl boyunca şunu gördük. Bizim görevimiz 

üyelerimizin sorunlarını, varsa farklı toplumsal sorunları ilgili yerlere 
aktarmak. 365 Oda Borsanın çatı kuruluşu TOBB ve onun Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu. Ben 4 yıl önce de bugün de Başkana ilettiğimiz 
sorunların yüzde 95 oranında çözüldüğünü gördüm. Çözülmesi 
güzel ama kısa sürede çözülmesi çok daha önemli. 3-4 gün içinde 
sorunla alakalı bize cevap geliyor biz de üyelerimize iletiyoruz. 
Bunun için Hisarcıklıoğlu’na, bütün Yönetim Kurulu Üyelerine ve 
bu çatı altında çalışan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. 
Aslında bu bir ülke modeli. 365 noktadan sorunlar toplanıyor. 
Oradan kuruluşumuza aktarıyoruz. Çözüm noktasında da yüzde 
95’e varan bir başarı sağlanıyor. Süre ise en fazla bir hafta. Allah 
onlardan razı olsun. Bütün seçimlerin ardından çatı kuruluşumuzun 
seçimi var. Büyük ihtimalle tek adaylı bir seçim olacak. Biz 
Karadeniz’le ilişkileri çok iyi olan bir Odayız. Arkadaşlarımızla da 
görüşüyoruz. Onların da görüşleri bu şekilde. Her şey iyi gidiyor. 
Başkanımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu.

ANKARA

ANKARA

Artvin TSO Başkanı Kurt’tan, Artvin TSO Başkanı Kurt’tan, 
Hisarcıklıoğlu’na ‘hayırlı olsun’ mesajıHisarcıklıoğlu’na ‘hayırlı olsun’ mesajı
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“Başkanımızın, Başkanlığının“Başkanımızın, Başkanlığının
devam etmesini temenni ediyoruz”devam etmesini temenni ediyoruz”

“Genel Kurul’da Başkanımızı yeniden “Genel Kurul’da Başkanımızı yeniden 
seçerek yolumuza devam edeceğiz”seçerek yolumuza devam edeceğiz”

A ydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve 
Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, beraberlerindeki heyet ile 

birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Aydın Ticaret Borsası olarak Ekim’in 
1’inde seçimlerini yaptıklarını, üyelerin de teveccüh göstererek 
kendilerini tekrar göreve layık gördüklerini dile getirdi. Seçimde 
başka bir aday olmadığını, 3 dönemden beri adaysız olarak seçime 
girdiklerini aktaran Fevzi Çondur, bu dönemde de memlekete en 
iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarına devam edeceklerini 
belirtti. TOBB’un da Aydın’a çok büyük katkıları olduğunu ifade 
eden Çondur, Başkanın da vizyonuyla, misyonuyla aynı şekilde 
Aydın için faaliyetlilerine devam edeceklerinin altını çizdi. 

Rifat Başkanın Aydın’la özel olarak yakından ilgilendiğini ifade 
eden Fevzi Çondur, kendisine her zaman danıştıklarını, sorunları 
aktardıklarını söyledi. Şimdi de güncel olarak pamuk ve zeytin 

ile ilgili bazı konular olduğunu, Başkana bu konuları ilettiklerini, 
kendisinin de ilgilendiğini belirtti. Kredi Garanti Fonu ve Eximbank 
ile ilgili ihracatçıların bazı yaşadığı sorunlar olduğunu ifade eden 
Çondur, “Onları dile getirdik. Başkanımız sağ olsun bu konularda 
bize destek oluyor. Kendisine müteşekkiriz. Nasip olursa Mayıs’ta 
da TOBB’un Genel Kurulu yapılacak. Ben 2005 yılından beri 
Aydın Ticaret Borsası’nda Meclis Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi çeşitli 
görevler yaptım. TOBB’un, daha önceki Başkanlar dönemindeki 
faaliyetlerini ve şimdiki faaliyetlerini de iyi bilen bir insanım. 
Yaşım genç olsa da camiada eskilerden sayılırım. Başkanımızın 
getirdiği vizyonun çok önemli katkıları oldu. Allah nasip ederse de 
Başkanımızın, Başkanlığının devam etmesini temenni ediyoruz. 
Ona olan desteklerimizi de ilettik. İnşallah önümüzdeki 4 yılda 
da TOBB’da Başkan olarak görev yapmasını temenni ediyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.

A ydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş 
ve Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Organ seçimlerini 
yaptıklarını, ardından Yönetim Kurulu Ve Meclis Başkanı olarak 
Başkana ziyarete geldiklerini ifade eden Gökhan Maraş, “Aydın 

Sanayi Odası olarak, Aydın sanayiinin gelişmesi için bugüne 
kadar yaptıklarımızın daha fazlasını yapıp, Aydın sanayisini 
daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz. Hepimize hayırlı 
uğurlu olsun diyorum. Rifat Başkanımıza da bizi kabul ettiği 
için teşekkürlerimizi sunarız. Başkanımıza Aydın’la ilgili bilgileri 
verdik. İnşallah Mayıs ayındaki Genel Kurul’da da Başkanımızı 
yeniden seçerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

ANKARA

ANKARA
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TOBB ULUSAL

“Rifat Başkanı Genel Kurul’da“Rifat Başkanı Genel Kurul’da
tek aday olarak görmek istiyoruz”tek aday olarak görmek istiyoruz”

“Başkanımız 
ile birlikte 
çalışmaktan 
gururluyum”

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker 
Ateş ve Meclis Başkanı Aydoğan Tekin, beraberindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kendisinin 
dördüncü Başkanlık dönemi olduğunu dile getiren Türker Ateş, 
bu dönemde de heyecanlı bir seçim olduğunu anlattı. 

Bolu olarak Genel Kurul öncesi Rifat Başkanı ziyaret 
ettiklerini dile getiren Ateş, TOBB’da çeşitli görevlerde 
bulunduklarını ancak Rifat Başkanla beraber yaptıkları 
çalışmaların bir ayrıcalığı olduğunu belirterek, “Zor 
dönemlerimiz oldu pandemi döneminde. Güçlü bir liderle 
çalışmanın ayrıcalığını hissettik iş dünyası olarak. Rifat 

Bey, iş dünyasının gerçekten lideridir. Ben onunla birlikte 
çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Bütün Oda Başkanlarımız 
da bu keyfi yaşıyor. Rifat Başkanımı Genel Kurulda da tek 
aday olarak görmek isteriz. Çünkü herkesin gönlüne kalbine 
dokunmuş insandır. Ne zaman kendisine ihtiyaç duysak bir 
araya geliyoruz. Bizim söylediklerimizin değerlendirmesini 
yapıyor ve üyelerimizin bütün problemlerini kendi problemi 
olarak aksettirerek, sorunu çözme gayreti içerisinde oluyor. 
Biz her zaman kendisinin yanındayız. Tüm delegelerimizle 
onun tekrar Genel Başkan olması için gereken her şeyi 
yaparız. Yolu açık olsun. Memleket için değerli bir insan, 
değerli bir lider. Böyle liderler az bulunur. Değerini bilmek 
gerekir” ifadelerini kullandı.

Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun 

Halıcı ve Meclis Başkanı Murat Akça, 
beraberlerindeki heyet ile birlikte 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Seçimi kazasız belasız, birlik beraberlik 
içinde atlattıklarını dile getiren Harun 
Halıcı, “Arkadaşlarımızla birlikte, tek 
liste çıktık zaten. Seçim sonrasında 
da Rifat Başkanımızı ziyarete geldik. 
Arkadaşlarımızla tanıştırma anlamında 

bir ziyaret oldu. Hem tanıştık, hem 
kaynaştık. TOBB, Türkiye’nin en büyük 
kuruluşudur benim gözümde. İş 
dünyamızın duayeni olan kuruluşumuza 
biz her zaman sahip çıkıyoruz. Onun 

bir neferi olmaktan da onur, gurur 
duyuyoruz. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımla 
birlikte çalışmaktan çok onurluyum, 
gururluyum. Her zaman yanındayım. Her 
zaman destekçisiyim” ifadelerini kullandı.

ANKARA

ANKARA
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“Türkiye için vazgeçilmez“Türkiye için vazgeçilmez
bir Başkan’a sahibiz”bir Başkan’a sahibiz”

“Başkanımız var olduğu müddetçe “Başkanımız var olduğu müddetçe 
Odalar ve Borsalar olarak yanındayız”Odalar ve Borsalar olarak yanındayız”

Eazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Dumandağ ve Meclis Başkanı Aydın Torgut, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. 1 Ekim’de huzur içinde bir seçim geçirdiklerini anlatan 
Mehmet Ali Dumandağ, Üyelerin tercihlerini kendilerinden 
yana kullandıklarını, kazananın Elazığ olduğunu ifade etti. 
Tüm üyelerine teşekkür eden Dumandağ, konuşmasında şu 

ifadelere yer verdi: “İlimize, çevremize, ülkemize hayırlı uğurlu 
olsun. Biz her seçimden sonra Rifat Başkanı ziyarete geliyoruz. 
Bu yıl da geldik. Bizi ekip olarak kabul etti. Biz Başkanla 
beraber çalışmaktan zevk duyuyoruz. Yoksa bu zahmetler 
çekilmez. Biz Başkanımızı kendimize örnek alarak, bu görevleri 
devam ettiriyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Biz hep 
onunla beraberiz. Önümüzdeki Genel Kurul’da Elazığlı olarak 
Başkanımızın arkasındayız. Her zaman bizim duamız, desteğimiz 
onunla beraberdir. Türkiye için vazgeçilmez bir Başkanımız var.” 

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım 
Yılmaz ve Meclis Başkanı Ali Toraman, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Çarşamba 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına 4’üncü defa 
seçildiğini ifade eden Kazım Yılmaz, üyelerin sayesinde 
4’üncü defa seçildiğini dile getirdi. Karşısında aday olmadığını 

ama ondan ziyade üyelerin kendilerini kabul etmesinden 
memnun olduğunu söyleyen Yılmaz, “Güzel hizmet yapmak 
için Çarşamba’da varız. Bugün de Başkanımızı ziyarete geldik. 
Sorunlarımızı anlattık. Sağ olsun Başkanım her zamanki gibi 
sorunlarımızı dinledi. Çözüm odaklı yaklaştı. Bizi gerekli 
mercilere intikal ettiriyor, orada dertlerimizi anlatıyoruz. 
Başkanımız var olduğu müddetçe biz Odalar ve Borsalar olarak 
hizmet için yanındayız” dedi.

ANKARA

ANKARA



EKONOMİK FORUM46

TOBB ULUSAL

Hisarcıklıoğlu, Edirne TB heyetini kabul ettiHisarcıklıoğlu, Edirne TB heyetini kabul etti

Çubuk TB’den RifatÇubuk TB’den Rifat
Başkana destek ziyaretiBaşkana destek ziyareti

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk 
ve Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etmekten çok büyük 
mutluluk durduklarını dile getiren Özay Öztürk, kendi seçim 
süreçlerinin de demokrasinin bir gereği olarak rekabet 
ortamında geçtiğini anlattı. 

Demokrasi şenliği tadında bir seçim geçirdiklerini 
belirten Öztürk şöyle devam etti: “Tabi sonucunda bizim 
açımızdan pozitif olması ayrı bir sevindiriciydi. Bizim üçüncü 

dönemimiz. Bu dönemde de tekrar ciddi bir oy alarak, 
güven tazelemek bizim omuzlarımıza ayrı bir yükte yüklemiş 
oldu. Onun için önümüzdeki dönemde de elimizden geleni 
yapacağız. Rifat Başkanımız her zamanki gibi sevecen ve 
çok sıcaktı bizlere karşı. Rifat Başkanımızın vizyonerliği, 
olaylara yaklaşımı, bize olan yaklaşımından çok memnunuz. 
Ondan dolayı onunla birlikte çalışmaktan da memnuniyet 
duyuyoruz. Türkiye’de tüm Odalar ve Borsalar seçimlerini 
bitirdikten sonra delegeler belirleniyor. Delegeler de tabi 
burada seçime gelecek. O seçimde de oylar kullanılacak. 
Rifat Başkanımızı zaten destekliyoruz. O konuyla herhangi bir 
sıkıntı yok. Hayırlısı olur inşallah.”

Çubuk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şan ve Meclis Başkanı Hasan Sayan, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kazasız, 
belasız, sıkıntısız bir seçim atlattıklarını dile getiren Murat 

Şan, “Geçmişteki iki başkan yardımcısı iki rakiptik. Diğer 
arkadaşımızı geçerek, Başkan olduk. Rifat Başkanımızı ziyaret 
ettik. Bugün sadece ziyaret ettik. İlerleyen süreçlerde dert, 
tasa, sorun için rahatsız etmeye devam edeceğiz. Rifat 
Başkanıma desteklerimizi Çubuk Ticaret Borsası olarak ilettik. 
Başımızda devam etmesi temennimiz” ifadelerine yer verdi.

ANKARA

ANKARA
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“Rifat Başkanımızı, tekrar“Rifat Başkanımızı, tekrar
Başkan olarak görmek istiyoruz”Başkan olarak görmek istiyoruz”

“Rifat Hisarcıklıoğlu, sadece TOBB’un değil “Rifat Hisarcıklıoğlu, sadece TOBB’un değil 
Türkiye’nin ve  iş dünyasının da şansıdır”Türkiye’nin ve  iş dünyasının da şansıdır”

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Arslan Keleş ve Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Türkiye’nin en demokratik seçimlerinden 
birisiyle seçimlerini tamamladıklarını aktaran Arslan Keleş, 
Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odası olarak 7 meslek grubuna 
sahip olduklarını, 7 meslek grubunun tamamında da 
kazanarak, hizmete devam etmek için üyelerinden tasdik 
aldıklarını dile getirdi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun her zaman en 

küçük sorunda bile kendilerine yardımcı olmak için çabalayan, 
gücünü her zaman arkalarında hissettiren bir insan olduğunun 
altını çizen Arslan, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: 
“Kendisinden, emeklerinden Allah razı olsun. Çalışmalarımızda 
bize her türlü desteği veriyor. Ondan aldığımız destekle 
biz de üyelerimize, iş insanlarına her türlü yardımı yapmak 
için cansiperane şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Rifat Başkanımı Mayıs ayındaki Genel Kurulda buradan sizin 
aracılığınızla da iletmek istiyorum. Kendisi Türk iş dünyası için, 
dünya iş alemi için bulunmaz bir insan. Kendisine yurt içi ve 
yurt dışı görevlerinde başarılar diliyorum. Kendisinin sonuna 
kadar destekçisiyiz.”

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdullah Başoğlu ve Meclis Başkanı Engin Kalay, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Yeni seçildiklerini, ekipleriyle birlikte Rifat 
Başkana hem desteklerini bildirmek hem de kendisiyle 

tanışmak için geldiklerini belirten Abdullah Başoğlu, “Sağ 
olsun o da bizi çok güzel karşıladı. Her zaman yanındayız. 
Rifat Bey sadece TOBB’un değil Türkiye’nin ve iş dünyasının da 
şansıdır. Sonuç olarak yeni bir ekibiz. Genç bir ekibiz. Seçimler 
devam ediyor tabi ama ben belki de en genç Başkan olacağım. 
29 yaşındayım. İnşallah gençliğin enerjisiyle büyüklerin de 
tecrübesiyle hizmet edeceğiz” dedi.

ANKARA

ANKARA
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TOBB ULUSAL

Eskişehir TB’den Hisarcıklıoğlu’naEskişehir TB’den Hisarcıklıoğlu’na
Genel Kurul seçimlerinde destek sözüGenel Kurul seçimlerinde destek sözü

E skişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Zeydan ve Meclis Başkanı Hasan Öztürk, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Tüm 
ekibiyle birlikte TOBB’un fiziki çatısı altında olmaktan çok mutlu 
olduklarını dile getiren Ömer Zeydan, kendilerini kabul eden 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Hisarcıklıoğlu’nun 
yeni çalışma arkadaşlarıyla tanışma fırsatı bulduklarını söyleyen 
Zeydan, “Kalabalık bir grup olarak geldik. Meclis Üyelerimiz, 
Komite Üyelerimiz, danışmanlarımız, Yönetim Kurulumuz 
ile birlikte kendisini ziyaret ettik. Güzel bir seçim dönemi 

geçirdik. Bu benim üçüncü dönemim. 1-7 Ekim arasında 
seçimlerimizi tamamladık. Tek liste olarak seçimlerimizi yaptık. 
Rakibin olmaması bizi sevindirmedi. Aksine olmasını isterdik. 
Rekabet haklı oldukça, haksız ve ahlaksız olmadıkça iyidir diye 
düşünüyorum. Bir mutluluğum var seçimlerde kurumum adına. 
Seçimlere tek liste girmemize rağmen yüzde 70 gibi bir katılım 
oldu. Bu da bizi mutlu etti. Mayıs ayındaki Genel Kurul’da biz 
tüm delege arkadaşlarımızla birlikte Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
aday gösterdik ve onun adaylığını sonuna kadar destekliyoruz. 
Bu konuda elimizden gelen, üzerimize düşen ne tür vazife 
varsa hepsini şahsım ve arkadaşlarım adına yapmayı taahhüt 
ediyorum” şeklinde konuştu.

E rdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Turan Gün ve Meclis 

Başkanı Yaşar Lafçı, beraberlerindeki 
heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Güzel 
bir seçim süreci geçirdiklerinden söz 
eden Turan Gün, ezici bir üstünlükle 
kazandıklarını belirtti. Bunun bir hizmet 
yarışı olduğunun altını çizen Gün, 
“Oda’yı daha güzel daha iyi yerlere 

taşıyacağımıza inanıyoruz. Bunun için 
mutluyuz. Erdek’imize çok daha faydalı 
olmak için parti gözetmeksizin birlik 
beraberlik içinde hareket ediyoruz. 
Başkanımız da bizi çok iyi karşıladı, 

çok teşekkür ederim. Başkanımızdan 
çok etkilendim. Çok empati yüklü 
bir insan. Çok hoş, güzel, verimli bir 
görüşme oldu. İnşallah destek vereceğiz 
Başkanımıza” ifadelerini kullandı.

Başkan Başkan 
Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
Erdek Ticaret Odası Erdek Ticaret Odası 
heyetini ağırladıheyetini ağırladı

ANKARA
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“Rifat Başkanımızı Eskişehir TO“Rifat Başkanımızı Eskişehir TO
delegelerimizle birlikte destekliyoruz”delegelerimizle birlikte destekliyoruz”

Çarşamba TSO, Hisarcıklıoğlu’naÇarşamba TSO, Hisarcıklıoğlu’na
sorunlarını ve projelerini anlattısorunlarını ve projelerini anlattı

E skişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler 
ve Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 1 Ekim itibariyle 
Eskişehir Ticaret Odası seçimlerini gerçekleştirdiklerini belirten 
Metin Güler, 92 tane birbirinden değerli Meclis Üyesi ile 
görev yapmaya başladıklarını dile getirdi. Bugün de Odalar ve 
Borsalar Birliği’nde Rifat Başkanı ziyaret ettiklerini ifade eden 
Güler, “Başta Başkanımız olmak üzere bütün çalışma ekibine 

teşekkür ediyorum. Seçim süreci bitti şimdi iş zamanı. Hem 
kentin ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı sağlamak 
için de yoğun bir tempoda çalışıyoruz arkadaşlarımızla 
birlikte. Hem TOBB hem de Eskişehir Ticaret Odası’na aidiyet 
noktasında Meclis Üyelerimizin bağlılığı ortada. Mayıs açında 
yapılacak seçimlerde zaten Rifat Başkanımızı delegelerimizle 
birlikte destekliyoruz. Hayırlısıyla inşallah güzel sonuçlar 
olur. Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurulu’nun ülkemize 
hayırlı uğurlu olması için buradan da bir temennide bulunmak 
istiyorum” dedi.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Sonkaya ve Meclis Başkanı Mithat Bircan, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Ayhan Sonkaya, ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bugün geldik, Rifat 
Başkanımızı ziyaret ettik. Sorunlarımızla ilgili, yaptığımız 

projelerle ilgili bilgi verdik. Onlardan destek istiyoruz. 
Kendisine çok teşekkür ederiz. Bize çok yakın davrandı. 
Yapmamız gereken şeyleri, hangi bakanlıkla görüşmemiz 
gerekiyorsa biran önce hayata geçirmemiz için elinden 
geleni yapacağını ve bize destek olacağını söyledi. Genel 
Kurulumuz var. Rifat Başkanımızın yanındayız. Ondan yana 
bir derdimiz sıkıntımız yok. İnşallah onu tekrar başımızda 
görmek istiyoruz.”

ANKARA

ANKARA
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Fatsa TSO, Başkan’aFatsa TSO, Başkan’a
desteklerini beyan ettidesteklerini beyan etti

Rifat Hisarcıklıoğlu, ÇaycumaRifat Hisarcıklıoğlu, Çaycuma
TSO heyeti ile istişarede bulunduTSO heyeti ile istişarede bulundu

F atsa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Karataş, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni 
dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. 1 Ekim itibariyle Fatsa TSO’nun seçimini gerçekleştirerek, 
4’üncü dönemde de üyelerin teveccühünü alarak, mevcut 
yönetim ve Meclisle göreve talip olarak seçildiklerini ifade eden 
Tayfun Karataş, kendilerine destek olan üyelere çok teşekkür 
ederken, yapılan seçimlerin Fatsa’ya, Ordu’ya ve Türkiye’ye 
hayırlar getirmesini diledi. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun gerek Fatsa 
gerek iş dünyası için değerli bir büyükleri olduğunu söyleyen 
Karataş, Hisarcıklıoğlu’nun iş dünyasının başında olmasının 
kendileri için bir güven tesis ettiğini dile getirdi. 

Karataş, “Rifat Başkanın varlığını her zaman yanımızda 
hissettiğimiz için ekibimizle birlikte giderek, yeni katılan 
arkadaşlarımızı da kendisiyle tanıştırdık.  Bundan sonra iş 
dünyasına yapacağımız hizmetleri birlikte devam etme 
arzumuzu, heyecanımızı belirtmek amacıyla geldik. Malum bizim 
seçimimiz bitse de diğer seçimler devam ediyor. Onların da illere 
ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Önümüzde 
TOBB Genel Kurulu var. Yıllardan beri gecesiyle gündüzüyle 
uğraş veren, iş dünyasının daha iyi yerlere gelebilmesi için gerek 
ulusal gerek uluslararası bazda gayret ve çaba içerisinde olan 
çok kıymetli Başkanımızın her daim yanında olduğumuzu, TOBB 
adaylığında da Fatsa TSO olarak sonsuz destek vererek yanında 
olduğumuzu beyan etmek isterim” şeklinde konuştu.

Ç aycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Zekai Kamitoğlu ve Meclis Başkanı Yusuf Hüseyin Aslan, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, yeni 
dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Manda yoğurdunun diyarı Çaycuma’dan geldiklerini söyleyen 
Zekai Kamitoğlu aynı zamanda da kömür diyarı olduklarını da 
belirtti. “Zonguldak demek kömür demek” diyen Kamitoğlu, şöyle 

devam etti: “Bildiğiniz üzere geçen hafta Çaycuma’da bir seçim 
geçirdik. 20 tane Meclis Üyemiz vardı. Bu seçimde 21’e çıkardık 
Meclis Üyesi sayımızı. Yönetim Kurulu’ndan da 3 arkadaşımız 
değişti. Meclis’te de toplanda 8 arkadaşımız değişti. Meclisimizle 
birlikte Başkanımızı ziyaret ettik. Nazik karşılaması için kendisine 
teşekkür ediyoruz. Bizim için camiamız için çok değerli bir 
Başkan’dır kendisi. Başkanımızı bundan sonraki seçimlerde de canı 
gönülden destekleyeceğimizin de sözünü veriyoruz.”

ANKARA
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Karacabey TB, Hisarcıklıoğlu ileKaracabey TB, Hisarcıklıoğlu ile
yola devam temennisinde bulunduyola devam temennisinde bulundu

Isparta TB’den RifatIsparta TB’den Rifat
Başkana tam destekBaşkana tam destek

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad 
Bertan ve Meclis Başkanı Mehmet Durmaz, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Karacabey 
Ticaret Borsası seçimlerinin çok güzel, demokratik bir ortamda 
geçtiğini söyleyen Murad Bertan, “Tabi ki rakiplerimiz 
vardı. Demokrasinin gereği bunların da olması gerekiyor. 

Seçimlerimizi yaptık. Yine üyelerimizin teveccühü ile 4 yıl için 
göreve getirildik. Ben ve 14 arkadaşım göreve geldik. Bugün de 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na Ankara’da bağlılığımızı, teşekkürlerimizi 
bildirmek için ziyarette bulunduk. Karacabey Ticaret ve Sanayi 
Odası ile de beraber el ele yola devam ediyoruz. Arkadaşlarımız 
da burada. Yeni dönemde yine Rifat Beyle beraber yola devam 
etmeyi güzel işler yapmayı, Türkiye’mize iyi şeyler yapmayı umut 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

I sparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin 
ve Meclis Başkanı Nevzat Demirel, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçim döneminde 
düzgün ve insanlara birebir temas eden bir çalışma yaptıklarını 

aktaran Hüdai Şahin, “Medyayı çok kullanmadan birebir 
yaklaşık yüzde 95 üyemiz ile görüştük. Gönüllerine girdik, 
kazandık. Şimdi de artık hizmet için yola devam edeceğiz. Rifat 
Başkanımızla telefon görüşmemizde de iyi bir elektriğimiz 
oluştu. Bundan sonraki süreçte kendisinin yanındayız. 
Desteğimiz kendisiyle” dedi.

ANKARA
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Hisarcıklıoğlu, Kırıkkale TBHisarcıklıoğlu, Kırıkkale TB
heyeti ile görüşme gerçekleştirdiheyeti ile görüşme gerçekleştirdi

“Başkanımıza “Başkanımıza 
desteklerimizi ilettik”desteklerimizi ilettik”

K ırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Sümer ve Meclis Başkanı Sadık Bildik, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Rifat 
Başkanın yolundan gittiklerini söyleyen Harun Sümer, Kırıkkale 
Ticaret Borsası’nda kendisinin 5’inci dönemi olduğunu, iki 
dönem adaylı, üç dönemdir de adaysız seçime girdiğini 
anlattı. Ellerinden geldiğince Kırıkkale’ye hizmet etmeye 
çalıştıklarını ifade eden Sümer, “Buralar hizmet makamı. 

Oturduğunuz yeri boşuna işgal edeceğiniz makamlar değil. 
İlimize kazandırdığımız şeyler var. TOBB’un yaptırdığı okul var, 
LİDAŞ var. Rifat bey sağ olsun kazandırdı bunları. Biz kendi 
hizmet binamızı yaptık. 27 yıllık bir Borsayız. Birlik beraberlik 
içinde Kırıkkale’ye hizmet etmek için çabalıyoruz. 20 yıldır 
Rifat Başkanımla çalışıyorum. Onun vizyonuna uyacak Türkiye 
Cumhuriyeti’nde, TOBB’u idare edecek bir lider görmüyorum 
ben. 365 Oda ve Borsa ile ülkeyi en üst noktaya getiren TOBB’a, 
ülkeye katkı sağlayan bir lider. Kırıkkale Ticaret Borsası olarak 
Rifat Başkanımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

K ırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Numan Bölükbaş, Hatay 

Milletvekili Hüseyin Yayman ile TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Seçimin çok sıkıntılı geçmediğini ifade 
eden Numan Bölükbaş, “Rakibimiz yoktu. 
Çok rahat bir seçim oldu. Türkiye genelinde 
de zaten seçimler rahat oluyor. Hatay 
bölgesinde büyük işler yapıyoruz. Organizeye 
başladık, onu devam ettiriyoruz. Yeni binaya 
başladık, 8 katlı bir bina yapıyoruz. Bugün de 
Başkanımızı ziyaret ettik. Çok memnun kaldık. 
Desteklerimizi ilettik. Bizim için camiamız için 
çok değerli bir Başkan’dır kendisi. Başkanımızı 
bundan sonraki seçimlerde de canı gönülden 
destekleyeceğimizin de sözünü veriyoruz” diye 
konuştu.
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“Mayıs ayında yeniden Rifat Başkanla“Mayıs ayında yeniden Rifat Başkanla
birlikte çalışmak için can atıyoruz”birlikte çalışmak için can atıyoruz”

Karacabey TSO: “Amacımız, Karacabey TSO: “Amacımız, 
Rifat Başkan’a destek olmak” Rifat Başkan’a destek olmak” 

K ırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Soner Ilık ve Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. TOBB’un çatısı altında Rifat Başkan ile bir 
4 yıl daha geçireceklerinden çok memnun olduklarını dile 
getiren Soner Ilık, Hisarcıklıoğlu’na olan destek ve saygılarını 

iletmek için tüm Meclis Üyeleriyle ziyarete geldiklerini belirtti. 
Güzel bir seçim süreci geçirdiklerini söyleyen Ilık, “12 meslek 
grubunun 11’inde başarılı olduk. Artık seçim çalışmalarımız 
bitti. Ülkemizin ve dünyanın global durumu neticesinde 
geçim derdine düştük. İnşallah ülkemizi daha müreffeh, refah 
seviyesine Rifat Başkanımızın önderliğinde ulaştırmaya var 
gücümüzle çalışacağız. Mayıs ayında yeniden Rifat Başkanımla 
birlikte çalışmak için can atıyoruz” şeklinde konuştu.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Muammer Üstündağ, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   
Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Muammer Üstündağ, “Karacabey 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyım. Yeni bir seçim sürecinden 
çıktık. Karacabey Ticaret Borsası Başkanım Murat Bertan ile 
birlikte Rifat Başkanımla hem tanışmak adına hem de başarılı 
bulduğumuz için desteğimizi belirtmek ve ifade etmek için 
buradayız. Amacımız, Rifat Başkan’a destek olmak” dedi.

ANKARA

ANKARA



EKONOMİK FORUM54

TOBB ULUSAL

“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Başkanımıza desteğimiz devam edecek”Başkanımıza desteğimiz devam edecek”

Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
Kadirli TB ile görüş Kadirli TB ile görüş 
alışverişinde bulundualışverişinde bulundu

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Esin Güral Argat, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.  Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Birlik beraberlik 
içinde çok başarılı bir seçim geçirdiklerini ifade eden Esin 
Güral Argat, yine aynı şekilde birlik beraberlik içinde 4 yıl 
için görevlerini ifa edeceklerini dile getirdi. Bu vesileyle 
Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerine ayrıca teşekkür etti. 
Kütahya’dan ilk seçilen kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanını 

çıkardıklarını belirten Argat, şöyle konuştu: “Hepsine çok 
teşekkür ediyorum. Bugün Rifat Başkanımızı ziyaret ettik. 
Önümüzdeki hedeflerimiz, çalışma prensiplerimiz ve yol 
haritamızı paylaşmak üzere paylaşımda bulunduk. Son derece 
verimli bir toplantı geçti. Rifat Başkanımız da deneyimlerini 
bizimle paylaştı. O yüzden çok kıymetliydi. Mayıs ayındaki 
seçim dönemini de heyecanla bekliyoruz. Rifat Başkanımıza 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz devam 
edecek. Çok başarılı çalışmalar yapılıyor. Bunların daha da ileri 
taşınacağından şüphemiz yok.”

Kadirli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Balcılar, beraberindeki heyet ile birlikte 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
İlk defa seçilmediklerini, 2000 yılından beri beş 
dönemdir Rifat Başkanla birlikte olduklarını dile 
getiren Mehmet Balcılar, “Biz onu seviyoruz. Bugüne 
kadar memnunuz. Bugünden sonra da inşallah yine 
Başkanlığı altında devam edeceğiz. Üyelerimiz bizi 
tercih ettiler. Bugün de Başkanımızı ziyaret ettik. 
Fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra neler 
yapacağımız konuştuk. Genel Kurul’da inşallah 
görüşürüz” ifadelerini kullandı.

ANKARA

ANKARA
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“Of TSO olarak her zaman“Of TSO olarak her zaman
Rifat Başkan’ın emrindeyiz”Rifat Başkan’ın emrindeyiz”

“Başkanımızı tekrar Başkan“Başkanımızı tekrar Başkan
olarak görmek istiyoruz”olarak görmek istiyoruz”

O f Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Saral ve Meclis Başkanı Zühal Akyüzlü, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Erdal Saral, 
Of TSO olarak 2003 yılında kurulduklarını, o tarihten bu yana 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak kendisinin görevlendirildiğini, 
bu seçim döneminde de başka bir aday olmadığı için rahat, 
huzurlu, güvenli bir ortamda seçimlerini gerçekleştirdiklerini 

anlattı. Yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
kendilerine tevdi edildiğini söyleyen Saral, “Biz de görevimizi 
başarıyla yürütmek için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Rifat 
Başkanın bizde çok ayrı bir yeri var. Çok sevdiğimiz, çok 
saygı duyduğumuz, tüm Odalar için tüm üyeler için gecesini 
gündüzüne katarak, çalışmaya devam eden bir Başkan. Kendisi 
bizim için bambaşka kişilik. Bizim için Rifat Başkan dışında 
başka hiç kimse yoktur. Sonsuz destekle arkasındayız. Her türlü 
Rifat Başkan’ın emrindeyiz” diye konuştu.

Kozan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kandemir ve Meclis Başkanı Özgür Ataş, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Seçimlerini herhangi bir sıkıntı olmadan yaptıklarını aktaran 

Mustafa Kandemir, “Ekibimizle yeni döneme başladık. Rifat 
Başkanım, bizi bugün kabul ettiler. Oda Başkanı ve yönetim 
olarak ziyaret ettik kendilerini. Biz Rifat Başkanımın olduğu her 
yerdeyiz. 365 Oda Borsaya kardeşliği aşılayan bir ağabeydir, 
babadır. Bize her zaman şefkat elini uzatan Başkanımızı tekrar 
orada görmek istiyoruz” dedi.

ANKARA

ANKARA
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TOBB ULUSAL

Sakarya TSO, TOBB BaşkanıSakarya TSO, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’na bağlılıklarını ilettiHisarcıklıoğlu’na bağlılıklarını iletti

“Başkanımız tekrar aday“Başkanımız tekrar aday
olacak, biz de tekrar seçeceğiz”olacak, biz de tekrar seçeceğiz”

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. 

Yaklaşık bir yıldır Türkiye’nin en demokratik seçimlerinin 
geçtiği Oda ve Borsaların seçimlerine bir hazırlık olduğunu, 
Sakarya’da da epey uzun süredir seçim süreci olduğunu 
dile getiren Akgün Altuğ, çekişmeli bir seçim süreci 

yaşadıklarını, netice itibariyle demokratik bir seçim atmosferi 
sonrasında seçildiklerini ifade etti. Altuğ, “Bugün de 
Başkanımızı ziyarete geldik. Yönetim Kuruluna seçtiğimiz 
arkadaşlarımızı Başkanımızla tanıştırdık. İyi niyetlerimizi 
kendilerine ilettik. Başkanımız, bizim bitmeyen devam 
eden Başkanımızdır. Bu dönem de inşallah kendisini Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olarak seçeceğiz. Ben ve 
arkadaşlarım ona bağlılıklarımızı belirttik, ilettik. Son derece 
memnun bir şekilde Odalar ve Borsalar Birliği’nden ayrılıyoruz” 
sözlerine yer verdi. 

Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya 
ve Meclis Başkanı Erol Ünal, beraberlerindeki heyet ile 

birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için 
başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Ulvi Sakarya, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu 
görüşlere yer verdi: “Seçimi atlattık. Seçilen arkadaşlarımızla 

birlikte Rifat Beyi ziyarete geldik. Hem birçok alanda 
yaptıkları ve bizlere verdiği destekler için kendisine 
teşekkürlerimizi ettik hem de arkadaşlarımızla tekrar 
tanıştırdık. Kendisini gördük ve dönüyoruz. Tekrar aday 
olması konusunda da kendisine ricamızı ilettik. Desteğimizi 
kendisine bildirdik. İnşallah Başkanımız tekrar aday olacak ve 
biz tekrar seçeceğiz.”

ANKARA

ANKARA
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“Türkiye’miz için, TOBB için“Türkiye’miz için, TOBB için
ne gerekiyorsa yapacağız”ne gerekiyorsa yapacağız”

“Yeni dönemde de Siirt TSO olarak “Yeni dönemde de Siirt TSO olarak 
Rifat Başkanın emrindeyiz”Rifat Başkanın emrindeyiz”

S ivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah 
Karakaya ve Meclis Başkanı Mehmet Akif Aslan, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Güzel bir seçim süreci geçirdiklerini dile 
getiren Hayrullah Kaya, ilk kez aday olduğunu belirtti. Sivas’ın 
tarım ve hayvancılık şehri olduğunun altını çizen Karakaya, 
Sivas’ın gelişmesi için elimizden geleni yapacaklarını ifade 

etti. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kendilerini çok güzel karşıladığını 
söyleyen Kakaya, “Her türlü desteği vereceğinin sözünü aldık. 
İnşallah bu 4 yıllık süreçte Sivas’a gümbür gümbür hizmet 
edeceğiz. TOBB, gerçekten çok kıymetli büyük bir kurum. 
Bunun desteğiyle Sivas’a güç katacağımızdan şüphemiz yok. 
Genel Kurul’da da inşallah elimizden gelen desteği vereceğiz. 
Ondan yana bir sıkıntımız yok. Şimdi çok yeniyiz kurumda. 
Süreci çok bilmiyoruz ama ne gerekiyorsa Türkiye’miz için 
Odalar Borsalar Birliği için yapacağız” ifadelerini kullandı.

S iirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven 
Kuzu, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni 
dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Genel olarak seçimlerin zorlu geçtiğini ama 11 grubun 
10’unu aldıklarını dile getiren Güven Kuzu, “Diğer grup da bizim 

arkadaşlarımız. Benim 6’ıncı dönemim. İnşallah yine Siirt için 
elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışacağız. Rifat Bey her 
zamanki misafirperverliği ile bizi kabul etti. Kendisine teşekkür 
ediyorum. Yeni dönemde de Rifat Beyin emrinde olacağımızı 
söylüyorum. Siirt TSO ve Siirt delegeleri olarak her zaman 
emrindeyiz. Desteğimiz tam” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA
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TOBB ULUSAL

“Tarsus TB olarak Başkanımızla aynı“Tarsus TB olarak Başkanımızla aynı
yolu yürümeye devam edeceğiz”yolu yürümeye devam edeceğiz”

“Başkanımızın yanında olduğumuzu“Başkanımızın yanında olduğumuzu
belirtmek ve destek için geldik”belirtmek ve destek için geldik”

T arsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer ve 
Meclis Başkanı Murat Kaya, beraberlerindeki heyet ile birlikte 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.    
Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Ali Seçer, ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada bu seçimin iş dünyasının seçimi ve önemli bir seçim 
olduğunu ifade etti. Yaklaşık 11 yıldır görev yaptığı Tarsus Ticaret 
Borsası’nda 9 yılının Başkan Yardımcılığı ile geçtiğini anlatan 
Seçer, önemli işler yaptıklarını, Türkiye’nin en iyi ilçe Borsalarından 
birisi olduklarını aktardı.  Birçok ili geride bırakarak, akredite Borsa 
olarak ödüle doymayan bir Tarsus Ticaret Borsası olduklarının 
altını çizdi. Yatırıma, istihdama yönelik birçok projeye imza atmış,  
birçok projeyi de kafasında tasarlayan bir Borsa olduklarını ifade 
eden Seçer, “Bu makamlar temsil makamları önemli ve kıymetli 
makamlar. Hem bu makama layık olmak hem de süreci devam 

ettirmek için biz de bu çabayla çok da genç bir ekip yaptık. 
Önemli insanları bünyemize aldık. Bu doğrultuda girdiğimiz 
seçimden başarıyla çıktık” dedi. 

İyi bir sonuçla da görevlerine devam ettiklerini söyleyen 
Ali Seçer, kendileri için kıymetli bir ziyaret yaptıklarını belirtti. 
Meclislerinin ilk ziyareti olduğundan söz eden Seçer, “Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye’de bu camiaya iş dünyasına çok 
büyük katkıları var. Bu inkâr edilemez çünkü kendisi de bir iş 
insanı. Onunla bir arada olmak, düşüncelerimizi paylaşmak 
sorunlarımızı dile getirmek bize zevk verdi. Güzel bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Genel Kurul 
dönemi geldiğinde Türkiye’de iş dünyası, Odalar ve Borsalar 
gereğini yapacak. Oluşturulmuş bir dünya ve kıymetli bir insan 
var. O, bu yolda yürüyor. Yürümeye devam ediyor. Biz de onunla 
aynı yolu yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

M ilas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit 
Özer ve Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Reşit Özer, 

ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Geçen ay 
seçimleri tamamladık. Bu üçüncü dönem Milas Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığına seçildim. Bugünkü ziyaretimizde Başkana 
destek anlamında buradaki Meclis Üyesi arkadaşlarımızla beraber 
onun yanında olduğumuzu belirtmek ve destek için geldik.”

ANKARA

ANKARA
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“Ülkemizin ve devletimizin “Ülkemizin ve devletimizin 
Rifat Başkan gibi beyinlere ihtiyacı var”Rifat Başkan gibi beyinlere ihtiyacı var”

Tekirdağ Ticaret Borsası, Tekirdağ Ticaret Borsası, 
Başkana başarı dileklerini sunduBaşkana başarı dileklerini sundu

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Torun ve Meclis Başkanı Sezai Öztürk, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  

Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Güzel bir seçim süreci 
geçirdiklerini söyleyen Orhan Torun, karşılarında bir rakipleri 
olduğunu, tatlı bir rekabet yaşadıklarını bu rekabetin de 
kendilerini silkeleyerek, yeni bir enerji kazandırdıklarını 
aktardı. 7 komiteleri olduğunu dile getiren Torun, “Hepsini 

kazanarak eksiksiz bir şekilde seçimi kazandık. Rifat Beyi 
ziyarete geldik. Kendisi bizim Başkanımız, ağabeyimiz, 
büyüğümüz. 7/24 bizim derdimizle sorunumuzla, 
problemlerimizle ilgilenen bir başkanımız. Her platformda, 
ortamda çok çok memnunuz ve bizler de onlara layık 
olabilmek için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Mayıs 
ayında Genel Kurul var. Rifat Başkanımızın göreve devamı 
konusunda baştan sona kadar desteklerimizi her zaman 
alenen iletiyoruz. Çünkü ülkemizin ve devletimizin Rifat 
Başkan gibi beyinlere ihtiyacı var” değerlendirmesini yaptı.

Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı 
ve Meclis Başkanı Hikmet Mutlu, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Tekirdağ Ticaret Borsası’nın kendine yakışır biçimde 
seçimlerini tamamladığını dile getiren Osman Sarı, yeni 

Yönetim Kurulunu, Meclis Başkanını ve delegelerini 
tayin ettiklerini belirtti. Sarı, “Bugün delegelerimizle, 
yönetimimizle Başkanımızı ziyarete geldik. Onun yolunda 
onunla birlikte, hep beraber, ona bağlılığımızın da tezahürü 
olarak bugün buradayız. Dolayısıyla ona da önümüzdeki 
Genel Kurul’da başarılar diliyoruz. Hep beraber yanındayız” 
ifadelerini kullandı.

ANKARA
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TOBB ULUSAL

Zonguldak TSO heyeti, RifatZonguldak TSO heyeti, Rifat
Başkan’a bağlılıklarını yinelediBaşkan’a bağlılıklarını yineledi

Hisarcıklıoğlu, Ürgüp TSO’yaHisarcıklıoğlu, Ürgüp TSO’ya
hayırlı olsun dileklerini ilettihayırlı olsun dileklerini iletti

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir ve Meclis Başkanı Zafer Sağlam, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Zonguldak TSO olarak 1 Ekim itibariyle Meclis 
Üyesi seçimlerini, 8’i itibariyle de Yönetim Kurulu ve diğer 
görevlerle ilgili seçimleri belirlediklerini aktaran Metin Demir, 
Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki geleneğin devam etiğini, gerekli 
gençleştirme ve takviye çalışmalarını da yaptıklarını dile 
getirdi. Bu yıl 30 kişilik Meclislerinde 6 kişilik bir yenilemeye 
giderek, daha enerjik bir şekilde çalışmak istediklerini belirten 
Demir, bir yandan Yönetim Kurulu’nda da TOBB’da da en önde 

olan kurum olunabileceğini, 9 Yönetim Kurulu Üyesinin 3’ünün 
kadın olduğunu, bundan da bir gurur durduklarını ifade etti.

Demir, “TOBB’un aile ortamına yakışır şekilde Zonguldak 
TSO’nun 103 yıllık kurumsal kimliğine yakışır şekilde hiçbir 
tatsızlık çıkmadan seçim sürecimizi tamamladık ve derhal 
Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızdan randevu istedik, geldik. 
Başkanımız da sağ olsun bizim kalabalık heyetimizi kabul 
etti. Bundan sonraki süreç TOBB Genel Kurulu olacak. Biz 
bu ziyaret vesilesiyle Rifat Başkanımıza da Genel Kurul’da 
başarılar diledik ve her zaman olduğu gibi yanında 
olacağımızı ve bağlılığımızı da arz etmiş olduk. Kabul ettikleri 
için teşekkür ediyorum. Yeni dönemimiz tüm camiamıza 
hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Ü rgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Aydın ve Meclis Başkanı Kemal Öğütlü, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 

dileklerini iletti. Seçime tek liste tek aday olarak girdiklerini 
söyleyen Ahmet Aydın, “Bir sıkıntımız yoktu. Bugün de ziyarete 
geldik. Desteğimizi bildirdik. Rifat Başkanımla çalışmak bir 
ayrıcalık bizim için. Onunla çalışmak bir ayrıcalık bizim için. O 
varsa biz de varız” dedi.

ANKARA

ANKARA
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“Bundan sonra da “Bundan sonra da 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile yola Rifat Hisarcıklıoğlu ile yola 

devam etmek istiyoruz”devam etmek istiyoruz”

“Şereflikoçhisar TO olarak,“Şereflikoçhisar TO olarak,
Başkanımıza sonuna kadar desteğiz”Başkanımıza sonuna kadar desteğiz”

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Üzeyir Arslan ve Meclis Başkanı İsmail Baran, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Seçim sürecinin gayet demokratik bir 
ortamda geçtiğini aktaran Üzeyir Arslan, karşı rakiple bir 

mücadele ettiklerini, Yönetim Kurulu ve Meclisin birçoğu 
ile üçüncü dönemleri olduğunu belirtti. Arslan, “Seçimlerin 
akabinde Rifat Bey Genel Başkanımız bizi arayarak tebrik etti. 
Bizim yanımızda olduğunu, desteğini belirtti. Biz de Rifat 
Beyi çok seviyoruz. Ciddi anlamda destekçisiyiz. Bundan 
sonra da nasip olursa Rifat Beyle yola devam etmek istiyoruz” 
değerlendirmesini yaptı.

Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Aslan ve Meclis Başkanı Faruk Eskici, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 2 
Ekim’de seçimlerini yaptıklarını dile getiren Çetin Aslan, 

“Karşımızda rakibimiz yoktu. Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyesi arkadaşlarımızla gayet başarılı bir çalışma yaptık ve 
bitirdik. Rifat Başkanımızı ziyarete geldik. Bazı ihtiyaçlarımız, 
önerilerimiz ve isteklerimiz vardı onları ilettik. Gayet de güzel 
karşılandık. Memnunuz. Başkanımıza sonuna kadar destek 
sağlayacağız. Yanındayız her zaman” şeklinde konuştu. 
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TOBB ULUSAL

“Kozan için ne yapılması“Kozan için ne yapılması
gerekiyorsa yapmaya hazırız”gerekiyorsa yapmaya hazırız”

Sandıklı TB, Rifat BaşkanaSandıklı TB, Rifat Başkana
desteklerini sunacaklarını bildirdidesteklerini sunacaklarını bildirdi

Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Çevikalp 
ve Meclis Başkanı Süleyman Delibaş, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçim 
sürecinin geride kaldığını söyleyen İdris Çevikalp, kendisinin 
ikinci dönemi olduğunu belirtti. Seçimdeki diğer adayın da 

Meclis Başkanı olduğunu aktaran Çevikalp, “Meclis Başkanımla 
bir yola çıktık. O kaybetmedi, ben de kazanmadım, Kozan 
kazandı. Rifat Başkanım bugün bizi çok iyi karşıladı. Başkanım 
zaten başımızın tacıdır. Biz Başkanımıza layık olabilmek 
için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. El ele 
verip Kozan için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız” 
ifadelerini kullandı.

Sandıklı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet 
Şahin ve Meclis Başkanı İsmail Özel, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Karşılarında rakip 
aday olmadığını, ondan dolayı çok rahat bir seçim süreci 

geçirdiklerini belirten Hidayet Şahin, “Sağ olsun Rifat Başkanım 
bize devamlı yardımcı oluyor. Burada bir fikir alışverişi oldu. 
Hem de Meclisimizi tanıtmış olduk. Ondan dolayı kendisine 
çok teşekkür ederiz. Bundan sonra Rifat Başkanımızın 
yanındayız. Genel Kurul sürecinde biz de kendisine desteğimizi 
sunacağız inşallah” diye konuştu.
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Karapınar TSO BaşkanıKarapınar TSO Başkanı
Sözen’den Başkana ziyaretSözen’den Başkana ziyaret

“Başkanımız var olduğu müddetçe“Başkanımız var olduğu müddetçe
biz de hizmet etmeye gönüllüyüz”biz de hizmet etmeye gönüllüyüz”

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kemal Sözen ve Meclis Başkanı Hüseyin Çevik, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  

Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Karapınar’da organ seçimlerinden 
bahseden Mustafa Kemal Sözen, 6 grupta çift adayla çıkıldığını, 
gayet demokratik bir seçim olduğunu anlattı. Meclis Üyelerinden 

9 tanesinin yenilendiğini söyleyen Sözen, yaş ortalamasının 
45’e düştüğünü, Odaya ve camiaya yakışır güzel bir seçim 
geçirdiklerini dile getirdi. Sözen, “Seçimler bittikten sonra 
Başkanımızı ziyaret etmek bizde bir gelenek. Genel Kurul’da 
da Başkanımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Ben 
daha önceleri de burada görev yaptım. Başkanımı önceden 
de tanıyorum. Onun için Genel Kurul’da Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
desteğimi vermek için buraya geldim” dedi.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kürbüz ve Meclis Başkanı Kadir Kolcu, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Mustafa 

Kürbüz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Seçimlerimizi 
yaptık. Rifat Başkanımıza ziyarete geldik. Seçim süreci iyi 
geçti. Şu anda çalışmaya, hizmete devam. Başkanımızın her 
zaman yanındayız. O olduğu müddetçe biz de hizmet etmeye 
gönüllüyüz” sözlerine yer verdi.
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TOBB ULUSAL

Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Gemlik TB heyeti ile görüştüGemlik TB heyeti ile görüştü

Taşköprü TSO heyeti, Rifat Taşköprü TSO heyeti, Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti 

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden 
Çakır ve Meclis Başkanı Erdinç Ersan, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Özden Çakır ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu 
görüşlere yer verdi: “Seçimlerimiz çok güzel geçti. Benim 
bu 5’inci dönemim. İki dönem Başkan Yardımcılığı, üç 

dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı. Çok güzel bir ortamdı. 
Tabi karşınızda aday olması daha heyecanlı oluyor. Bu 
dönemde Allah’ın izniyle kazandık. Bugün de buraya Rifat 
Beye hayırlı olsuna geldik. Meclis Üyelerimizi tanıttık. 
İnşallah bundan sonraki dört yıllık dönemde de Gemlik’imiz 
için çalışacağız. Her zaman Rifat Başkanımızın yanındayız. O 
da bizi herhalde takdir eder. Daha güzel hizmetler vermeye 
devam edeceğiz.”

Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Balcıoğlu ve Meclis Başkanı Mustafa Uğur, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı 

olsun dileklerini iletti. Murat Balcıoğlu, “Seçimi hayırlısıyla 
bitirdik. Başkanımızın davetiyle ziyaretine geldik. Bu 
bizim 4’üncü dönemimiz. Mayıs ayında Genel Kurulumuz 
var. Başkanımızla birlikte inşallah görev yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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Emirdağ TSO’dan, Emirdağ TSO’dan, 
Başkan Hisarcıklıoğlu’na sonsuz destekBaşkan Hisarcıklıoğlu’na sonsuz destek

“Daima Rifat Başkanımızın “Daima Rifat Başkanımızın 
yanındayız”yanındayız”

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil İbrahim Aktepe ve Meclis Başkanı Ahmet Yiğiter, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Ziyaret sonrası konuşan Halil İbrahim Aktepe, 
“Bilindiği üzere en demokratik seçim bizim Odalarımızda 

oluyor. Benim bu üçüncü dönemim. Üç dönemdir üyelerimizin 
teveccühü ile Başkan seçildim. Bu dönemde de rakibimiz 
çıkmadı ama biz yine de çalışmamızı yaptık. Güzel bir 
seçim oldu. Hayırlı uğurlu olsun camiamıza. Bugün de Rifat 
Başkanımıza desteğimizi iletmek için geldik. Her zaman biz Rifat 
Başkanın yanındayız. Sonsuz desteğimiz onunla” ifadelerini 
kullandı.

Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş 
Esatbeyoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Derviş Esatbeyoğlu, 
ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Seçim dönemimizde 

başka adayımız çıkmadı. Son iki dönemimiz adaysız geçiyor. 
Seçime katılımlarımız yüzde 80’lerde oldu. Üyelerimiz 
memnun, Yerköy’ümüz memnun. Biz de onlardan 
memnunuz. 2022-2006 için bizi yetkilendirdiler.  Daima 
Rifat Başkanımızın yanındayız, sonuna kadar” şeklinde 
konuştu.
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“Bizi şevkle görevde tutan, “Bizi şevkle görevde tutan, 
Rifat Başkan gibi Başkanımızın olması”Rifat Başkan gibi Başkanımızın olması”

Nevşehir TB’den, RifatNevşehir TB’den, Rifat
Başkana destek açıklamasıBaşkana destek açıklaması

Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yalçın Kurucu ve Meclis Başkanı Afşin Durutürk, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Seçim sürecinde sorunsuz, sıkıntısız tek listeyle 
üyelerin teveccühü ile tekrar göreve talip olduklarını dile 

getiren Yalçın Kurucu, “Allah utandırmasın inşallah. Bundan 
sonraki süreçte de hizmet etmeye devam edeceğiz. Rifat 
Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Bizi burada 
şevkle görevde tutan Rifat Başkan gibi Başkanımızın olmasıdır. 
İdolümüzdür. Kendisini ziyaret etmekten çok mutlu olduk. 
İnşallah onunla uzun ömürler boyunca hizmet etmek nasip 
olur” şeklinde konuştu.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı 

olsun dileklerini iletti. İbrahim Salaş, ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Borsa seçiminde 
rakibimiz vardı. Rakibimizi yenerek seçimi atlattık. Rifat 
Başkanımıza desteklerimizi bildirmeye geldik. Her zaman 
Rifat Başkanımızın yanındayız.”
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Hisarcıklıoğlu, Reyhanlı TSOHisarcıklıoğlu, Reyhanlı TSO
heyetini makamında kabul ettiheyetini makamında kabul etti

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmeddin Zaroğlu ve Meclis Başkanı Mahmut İri, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, yeni 
dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Seçimlerini yaptıklarını, kendisinin üçüncü dönemi Yönetim 

Kurulu Başkanı olarak üçüncü dönemi olduğunu belirten 
Necmeddin Zaroğlu, “Başkanımızı ziyarete geldik. Bu süreçte her 
zaman Rifat Başkanın yanında olacağımızı, memlekette sorunların 
çözümü ile ilgili desteğini hep hissettiğimizi bildirdik. Başkanımıza 
destek olmak anlamında bugün ziyarette bulunduk. Bu ziyarette 
bize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Başarılı bir Başkanımız var. “Başarılı bir Başkanımız var. 
Ona sahip çıkmamız lazım”Ona sahip çıkmamız lazım”

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Kasapoğlu ve Meclis Başkanı İsmail Okan Konyalıoğlu, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Denizli Sanayi Odası’ndaki seçimlerin bu 
dönem oldukça hareketli olduğunu söyleyen Selim Kasapoğlu, 
2 liste halinde seçime girildiğini, 2 aylık yoğun bir temponun 
sonunda Meclis aritmetiği oluştuğunu, daha sonra Meclise 
girildiğini ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiğini anlattı. 
4 yıl Denizli Sanayi Odası’na, Denizli sanayisine hizmet etmeye 
çalışacaklarını kaydeden Kasapoğlu, Denizli adına, sanayi adına 
ve Türkiye adına hayırlı olacağını ifade etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyarete geldiklerini 
belirten Kasapoğlu, çok sıcak bir şekilde karşılandıklarını, 

TOBB’u zaten Ankara’daki evleri gibi gördüklerini dile getirdi. 
Uzunca bir süre Rifat Başkanla sohbet etme imkânı bulduklarını 
söyleyen Kasapoğlu, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: 
“Yönetim Kurulu arkadaşlarım kendilerini tanıtma imkânı 
buldular. Yaptığımız işleri anlattık. Yapacaklarımızı, hayallerimizi 
anlattık. Kendisinden destek istedik. Sağ olsun o da her zaman 
olduğu gibi desteklerini esirgemeyeceğini ve projelerinde 
bize yardımcı olacağını söyledi. Bundan sonra önümüzdeki 
süreçte Rifat Beyle beraber kol kola çalışmaya devam edeceğiz. 
Mayıs ayında da Genel Kurul var. Ümit ediyorum ki Rifat Bey 
TOBB görevine, Başkanlığına devam eder. Türkiye için kazanç 
olduğunu düşünüyorum. Özellikle TOGG’da Rifat Beyin emekleri 
yadsınamaz. Bugüne kadar desteğini, hassasiyetini hep gördük. 
Şehirlere ilgisini hep gördük. Başarılı bir Başkanımız var. Ona 
sahip çıkmamız lazım.”
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“Diyarbakır TB olarak bundan sonra da “Diyarbakır TB olarak bundan sonra da 
kayıtsız şartsız Başkanımızın yanındayız”kayıtsız şartsız Başkanımızın yanındayız”

D iyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin 
Yeşil ve Meclis Başkanı Ahmet Ay, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Diyarbakır’da çok 
demokratik bir seçim yaptıklarını dile getiren Engin Yeşil, tek 
aday olduklarını, karşılarında aday olmadığını anlattı. TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hem ülke için hem bölge için 
yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Yeşil,  “Ben birebir 
şahit oldum. Ülke için çok güzel çalışmaları, katkıları oldu. 
Gece gündüz sürekli görüyoruz. Ya il dışında, ya yurt dışında. 
Biz Diyarbakır Ticaret Borsası olarak bundan sonra da kayıtsız 
şartsız Başkanımızın yanındayız. Onu destekliyoruz” diye 
konuştu.

“Ülkesi için gecesini gündüzüne“Ülkesi için gecesini gündüzüne
katan, performansıyla bizi arkasındankatan, performansıyla bizi arkasından

koşturan Başkanımızın hep yanındayız”koşturan Başkanımızın hep yanındayız”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hakan Er, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Özellikle kendi şehirlerindeki seçim sürecinin 
sona erdiğini dile getiren Oğuzha Ata, üyelerin teveccühü ile 
gruplarını ve Meclis Üyelerini seçtiklerini, seçim sürecinde, 
geçen dönemde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı 
süre içerisinde insanlarla diyalogları, onlara dokunuşları, 
onların işleriyle ilgili gayret göstermelerinin kendilerine artı 
değer kattığı için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na 
bu dönem yeniden seçildiklerini belirtti. 

Hem memlekete hem ülkeye hayırlı uğurlu işler 
gerçekleştirmelerini umut ettiklerini söyleyen Ata, şöyle 
konuştu: “Bunun için mücadele edeceğimizi buradan 

ifade etmek istiyorum. Özellikle heyetimizi buraya getirme 
sebebimiz şudur: Hem TOBB’un yapmış olduğu işleri yerinde 
görebilmeleri, teneffüs edebilmeleri, hem de bugüne kadar 
ki görev sürecinde Odaların ve Borsaların vizyoner anlamda 
yaptığı işlerle ülkede etkili hale gelmesini sağlayan çok değerli, 
ülke çapında çok değerli işlere imza atan Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile üyelerimizi tanıştırmak. Onun vizyonunu, bakış açısını 
ve ülkemiz için yaptıklarını yerinde görüp analiz etmelerini 
istedik. Bizim seçimlerimiz bitti. TOBB Başkanımızın seçimi 
olacak. Bu noktada ülkeye çok ciddi katkıları olan, samimiyetle, 
gayretle bulunduğu koltuğa güç vermeye gelmiş bir insan 
var. Bu zamana kadar gördüğümüz gözlemlediğimiz ki 4 yıldır 
içinde bulunduğum Yönetim Kurulu’nda beraber çalıştık, ülkesi 
için gecesini gündüzüne katan, performansıyla bizi arkasından 
koşturan bir başkanımız var. Sonuna kadar onun yanındayız. 
Yanında olmaya devam edeceğiz.”

ANKARA

ANKARA
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“Başkanımızı destekleyeceğiz“Başkanımızı destekleyeceğiz
ve ona her türlü katkıyı vereceğiz”ve ona her türlü katkıyı vereceğiz”

“Rifat Başkanımızı canı“Rifat Başkanımızı canı
gönülden destekliyoruz”gönülden destekliyoruz”

D iyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kaya ve Meclis Başkanı Nevin İl, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. TOBB’a, 
Diyarbakır’a yakışan bir seçim süreci yaşadıklarını aktaran 
Mehmet Kaya, 16 komitede yaklaşık 7 bin üyenin oy 
kullandığı bir seçim süreci yaşadıklarını anlattı. Orada tüm 
grupların, hemen hemen tamamı olarak Meclisin yönetimini 
oluşturduklarını belirten Kaya, hem Diyarbakır ölçeğinde 
bakıldığında hem de Türkiye ölçeğinde örgüte, kente yakışan 
bir seçimi tamamladıklarını belirtti. 

Rifat Hisarcıklıoğlu ile Başkan olarak ikinci dönemi 
olduğunu dile getiren Mehmet Kaya, Meclis üyesi olarak 

beşinci dönemi olduğunu, gerek Başkan gerek Meclis 
Üyesi olarak keyif aldığını ifade etti. Kaya, “Rifat Başkan, 
onur duyduğum STK Başkanı olarak her zaman yanımızda 
gördüğümüz, gerek üyemizin özel sorunu olsun, gerek 
Odamızın genel sorunu olsun gerekse de Türkiye’nin 
politikaları hakkında sürekli istişare ettiğimiz, yanımızda 
gördüğümüz bir lider. Kazandıktan sonra da öyle bir liderle 
görüşmek için - ki kendisinin de daveti vardı. Kendisine bir 
destek ziyareti ve Meclis Üyelerimizi delegelerimizi tanıştırma 
ziyareti yaptık. Bu ziyaretimizin temel nedenlerinden bir 
tanesi de, Oda seçimleri bittikten sonra Mayıs ayında da büyük 
ihtimalle TOBB seçimi olacak. Başkanımızı destekleyeceğimizi 
ve her türlü katkıyı koyacağımızı kendisine ifade ettik. Hayırlı 
olsun” değerlendirmesinde bulundu.

B iga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baş 
ve Meclis Başkanı Kahraman Soydan, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Seçimi güzel bir havada yaptıklarını, centilmence bir 

seçim olduğunu belirten Bülent Baş,  “Üyelerimiz bizi takdir 
etti. Bize görev verdi. Çok şükür bugün buradayız. Rifat 
Başkanımızı ziyarete geldik. Hakkımızda hayırlısı olsun. Rifat 
Başkanımızı canı gönülden destekliyoruz. Bu kuruma çok 
hizmetleri oldu. En son TOGG’a ortak olmamız bizim için 
büyük gurur kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

ANKARA

ANKARA
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“Rifat Başkanla güzel projelere“Rifat Başkanla güzel projelere
imza atacağımıza inanıyoruz”imza atacağımıza inanıyoruz”

“Kocaeli Ticaret Odası olarak seçimde“Kocaeli Ticaret Odası olarak seçimde
de Başkanımızın 7/24 yanında olacağız”de Başkanımızın 7/24 yanında olacağız”

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Hamaloğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Anar, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Zorlu bir seçim süreci yaşadıklarını anlatan 
Hasan Hamaloğlu, seçimin bittiğini, 27 Meclis Üyesiyle beraber 
Gemlik için çalışacaklarını, Gemlik TSO’nun marka değerini daha 
da ileri taşıyacaklarını kaydetti. 

Gemlik’in ticaret hacmini yükseltmeyi planladıklarını ifade 
eden Hamaloğlu, “Şimdi TOGG diyoruz, batarya fabrikası diyoruz. 
Gemlik OSB diyoruz. Sağ olsun Rifat Başkanımızın girişimleriyle 
TOGG’un Gemlik’te kurulması, 29 Ekim’de hep beraber açılışını 
yapmamız bizi çok onurlandırdı. Milli duygularımız kabardı. Rifat 
Başkanımız vesilesiyle TOGG’un Gemlik’te açılmasından çok 
mutluyuz. Bundan sonra da Rifat Başkanımızla güzel projelere 
imza atacağımıza inanıyoruz. Rifat Başkanımızı çok seviyoruz. 
Kendisine tam desteğiz, minnettarız” şeklinde konuştu.

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 
ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kocaeli Ticaret Odası 
olarak ayın 20’sinde seçimlerini tamamladıklarını ifade eden 
Necmi Bulut, Kocaeli’ne yakışır, demokratik, herkesin her 
şeye ulaşabildiği bir seçim süreci yaşadıklarından bahsetti. 
Yağmurlu bir gün olmasına rağmen yüzde 50 katılım olduğunu 
aktaran Bulut, yüzde 50 katılımın da yüzde 83’ünü alan 
ekibinin, 25 komitenin 25’ini de alarak yüzde 83 oyla Kocaeli 
Ticaret Odası’ndan tekrar vekalet aldıklarını kaydetti. 

Önümüzdeki 4 yıl süresince Rifat Başkandan da gördükleri 

çalışma sistemiyle üyelerin sıkıntılarını ilgili makamlara 
aktararak, çözümler üretebileceklerini dile getiren Bulut, 
“Güzel bir seçim sonucu oldu bizim için. Kocaeli’ne yakışır 
gürültüsüz, kavgasız herkesin kendini rahatça ifade edebildiği 
bir ortamda gerçekleşti. Varlığıyla bize her zaman güven veren 
Başkanımızı bugün ziyaret ettik. Odamızın çalışmalarında da 
zaten her zaman kendisini örnek alıyoruz. İlgili Bakanlıklara 
aktaracağımız her konuda aracı oldu, Allah razı olsun. 
Odalardan sonra TOBB’un Genel Kurulu olacak. Bugün de 
Kocaeli Ticaret Odası olarak ekibimizle beraber, bu süreçte 
de 7/24 yanında olduğumuzu ifade etmek için buraya geldik. 
Kendileri de sağ olsunlar bizi ağırladılar. Kendilerine ve ekibine 
teşekkür ediyoruz” dedi.

ANKARA

ANKARA
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“Başkanımıza desteğimizin“Başkanımıza desteğimizin
devam ettiğini açıkladık”devam ettiğini açıkladık”

Z ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer 
Teke ve Meclis Başkanı Duran Şahin, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 

iletti. Muammer Teke, “Seçim sürecimizde tek başına, tek 
listeyle seçim yaptık. Uygun bir Meclisle de görevimize 
devam ediyoruz. Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisinin iyi 
niyetlerini aldık ve desteğimizin devam ettiğini kendisine 
açıkladık” dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Kabulde Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Gaziantep TO’ya hayırlı 
olsun dileklerini iletti

ANKARA

ANKARA
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 

ile birlikte, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) 21’nci Olağan 
Genel Kurulu’nda yeniden Genel Başkanlığa 
seçilen Bendevi Palandöken’e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunarak, yeni dönemde 
başarılar diledi. 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 

makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

TESK Başkanı 
Palandöken’e 
hayırlı olsun 

ziyareti

Hisarcıklıoğlu, Düzce TSO Başkanı 
Erdoğan Bıyık ile bir araya geldi

Hisarcıklıoğlu, Yozgat TB heyeti ile görüştü

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Erkekli, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.   Hisarcıklıoğlu, kabulde yeni dönem çalışmaları için 
başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

ANKARA ANKARA

ANKARA
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Rifat Hisarcıklıoğlu, Bafra TSO heyetini ağırladı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdal 
Kocabaş, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, kabulde yeni 
dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Eskişehir Ticaret Odası’nı ziyaret etti.  

Eskişehir Ticaret 
Odası’na ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Eskişehir Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.  

Hisarcıklıoğlu, 
Eskişehir
Ticaret 
Borsası’nda

ANKARA

ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Kırklareli Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Soner Ilık ve 
beraberindeki heyeti 
kabul etti. 

M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
Kırklareli 
TSO heyetini 
kabul etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi 

Yılmaz ile görüştü. 

Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD 
Ankara Başkanı Yılmaz 
ile bir araya geldi

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanlığına yeniden seçilen M. Arif Parmaksız, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   
Kabulde Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

M. Arif Parmaksız'dan
Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

ANKARA

ANKARA

ANKARA
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Başaranhıncal ve Meclis Başkanı Erol Karadaş, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Meclis 
Başkanı Yılmaz Kaya, beraberlerindeki heyet ile birlikte Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. 
Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret 

Odası'nın bu dönemki son Meclis toplantısına 
katılarak, Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. 

Hisarcıklıoğlu, Çorum 
TSO’ya yeni dönem için 
başarılar diledi

Çorum TB heyeti, Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi

Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
Ankara TO Meclis Ankara TO Meclis 

Toplantısı’na Toplantısı’na 
katıldıkatıldı

ANKARA

ANKARA

ANKARA
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Hisarcıklıoğlu, İş Forumu’nda Hisarcıklıoğlu, İş Forumu’nda 
Türkiye-Mısır ticari ilişkilerini anlattıTürkiye-Mısır ticari ilişkilerini anlattı

Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
Mısır İç Ticaret ve Mısır İç Ticaret ve 
Tedarik Bakanı Tedarik Bakanı 
Meselhy ile görüştüMeselhy ile görüştü

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır’ın önemli liman şehri İskenderiye’de Akdeniz Ticaret 
ve Sanayi Odaları Birliği’nin 40’ncı ve İskenderiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 100’üncü yılı münasebetiyle düzenlenen İş 

Forumu’nda Türkiye-Mısır arasındaki iktisadi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için görüşlerini aktardı. 

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

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile birlikte 
Mısır İç Ticaret ve Tedarik Bakanı Aly El Meselhy’le 
bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Mısır ticari 
ilişkilerini değerlendirilirken, Mısır’da yatırım 
yapan Türk firmalarının talepleri dile getirildi.
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Hisarcıklıoğlu, Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı   Hisarcıklıoğlu, Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı   
       Büyükelçi Şen ile        Büyükelçi Şen ile 
        istişarede bulundu        istişarede bulundu

EULEP - Avrupa Öğrenme Deneyimi EULEP - Avrupa Öğrenme Deneyimi 
Platformu projesinin açılış Platformu projesinin açılış 
toplantısı Brüksel’de yapıldıtoplantısı Brüksel’de yapıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İş Forumu 
için gittiği Mısır İskenderiye’de Türkiye’nin 

Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih 
Mutlu Şen ve İskenderiye Başkonsolosu Melih Bora 
Kerimoğlu ile bir araya geldi.  Hisarcıklıoğlu, kendisine 
ve beraberindeki heyete gösterdiği yakın ilgi ve ev 
sahipliği için Büyükelçi Şen ile Başkonsolos Kerimoğlu 
ve eşi Elvan Kerimoğlu’na teşekkür etti. 

A vrupa Birliği tarafından finanse 
edilen EULEP-Avrupa Öğrenme 

Deneyimi Platformu projesinin açılış 
toplantısı, Eurochambres (Avrupa 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) ev 
sahipliğinde Brüksel’de gerçekleştirildi. 
Hibrit formatta proje ortaklarının ve dış 
paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen 
etkinlikte, projede yer alan piyasa 
analizi, mesleki eğitim modüllerinin 
geliştirilmesi, pilot uygulamaların 
yapılması,  çevrimiçi öğrenme 
platformunun kurulması gibi adımlar 
hakkında görüşmeler gerçekleştirilerek, 
sunumlar yapıldı. Toplantıya TOBB’u 

temsilen Başkan Danışmanı-Reel Sektör 
Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Başkanı 
H. Çağlayan Dündar ile TOBB Brüksel 
temsilciliğinden AB İşleri Direktörü Seval 
İskender ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı 
Hasan Güven katıldı.

EULEP nedir?
EULEP, mesleki eğitim ve öğretimi 

teşvik etmek amacıyla 8 ülkeden 20 
kuruluşu bir araya getiren ulus ötesi 
bir iş birliği platformu. EULEP projesi; 
İşletmelerin yapay zekâ, sanal gerçeklik 
ve sosyal inovasyon konularındaki 
beceri açıklarını tespit etmeyi, tespit 
edilen beceri açığına uygun yeni 

eğitim modülleri geliştirmeyi ve bu 
konulardaki mesleki eğitimi ekonomik 
kalkınma stratejileri içine dâhil edip, 
uygulamaya koymayı ve sürdürülebilir 
kılmayı amaçlıyor. EULEP projesinin 
Türkiye sorumlusu ise Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği.



AB ve Türkiye’nin AB ve Türkiye’nin 
mevcut durumları ve mevcut durumları ve 

ortak çözüm yolları ortak çözüm yolları 
istişare edildiistişare edildi

T OBB Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sa-
nayi Odası (EUROCHAMBRES) Baş-
kan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 

EUROCHAMBRES Başkanı Luc Frieden’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Komisyonu 
Komşuluk ve Genişleme’den Sorumlu Üyesi 
Oliver Varhelyi, Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Faruk Kaymakcı ile Türkiye’den ve AB’den 
iş dünyası temsilcileri katıldı. TOBB Başkanı 
ve EUROCHAMBRES Başkan Vekili M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, yüksek enflasyon, enerji arzı, 
kıtlık ve yüksek enerji fiyatlarının, ekonomi 

ve toplumlar üzerinde doğrudan olumsuz 
etkilere sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin, 
AB üyeliğine aday bir ülke olduğunu hatır-
latan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ve AB bir Güm-
rük Birliği içindedir. İkili mal ticareti, son 25 
yılda 4 kattan fazla arttı. Türkiye, AB'nin 6’ncı 
büyük ticaret ortağıdır. AB, Türkiye'nin açık 
ara en büyük ithalat ve ihracat ortağı olma-
sının yanı sıra ana yatırım kaynağıdır” dedi.

“AB ile Türkiye arasındaki iki
yönlü hizmet ticareti 27 milyar euro”

Türkiye'nin ithalatının üçte biri AB'den 
geldiğini ve ülkenin ihracatının yüzde 

41'inin AB'ye gittiğini dile getiren TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, AB ile Tür-
kiye arasındaki toplam mal ticaretinin 132 
milyar eoro’ya ulaştığını belirtti. Türkiye'nin 
AB'ye ihracatının 63 milyar euro civarında 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu 
ihracatın ağırlıklı olarak makine ve nakliye 
ekipmanları, giyim, tarım ve hammadde-

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu toplantısı, İstanbul’da 
gerçekleştirildi.  TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan 
Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, AB ve Türkiye iş çevreleri, Türk 
Hükümeti ve Avrupa Komisyonu olarak bir araya gelmenin, 
mevcut durum ve ortak çözüm yolları ve araçları hakkında 
konuşmanın önemine değindi.
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lerden oluştuğunu aktardı. AB'nin Türkiye'ye ihracatının ise 70 milyar 
euro'yu bulduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bu ihracata makine ve 
ulaşım ekipmanları, kimyasallar ve yakıt ve madencilik ürünlerinin hakim 
olduğunu, AB ile Türkiye arasındaki iki yönlü hizmet ticaretinin ise 27 
milyar euro olarak gerçekleştiğini kaydetti.

“AB, Türkiye'yi ‘Friend Shoring’
konusunda güvence altına alabilir”

İş dünyası olarak daha fazlasını yapabileceklerini belirten M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye hükümetinin, AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Ko-
misyonu'nun desteklerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Yeşil Mutabakat 
çağında Gümrük Birliği’nin modernleşmesine ihtiyaç olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Bunlar birbirine bağlıdır. Bu da hem Türkiye'de hem 
de AB'de iş ilişkilerinin artmasına yardımcı olacaktır. İş için AB'ye seyahat 
vizesi, bir ticaret engeli haline geldi. Bunun derhal çözülmesi gerekiyor. 
Türkiye ile AB arasındaki ticaretin çoğu kara yolları üzerinden yapılıyor. 
Her iki yönde de ticaret transit tekliflerle karşı karşıyadır. Bunun maliyetler 
ve zamanında teslimat üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Burada yine 
desteğinize ihtiyacımız var” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, dünyanın onlarca yıldır off shoring’in faydalarından ya-
rarlandığının altını çizerek, pandemiler ve Ukrayna'daki savaşın bu dönemi 
sona erdirdiğini belirtti. In shoring veya hatta near shoring’in mükemmel 
çözümler olmadığının anlaşıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şimdilerde 
friend shoring’den bahsedildiğini ifade etti. AB'nin seçkin ortaklarından biri 
olan Türkiye'nin "Friend Shoring" olarak görülmesi gerektiği konusunda 
güvence altına alınabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, iş dünyasına bu 
platformu sağladıkları için bir kez daha teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Meyer-Landrut ile istişarede bulunduBüyükelçi Meyer-Landrut ile istişarede bulundu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-
Landrut ile bir araya geldi.  Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi.

Hisarcıklıoğlu, Delivery Hisarcıklıoğlu, Delivery 
Hero yöneticileri ile bir Hero yöneticileri ile bir 
araya geldiaraya geldi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Yemeksepeti’nin yatırımcıs, 76 

ülkede yatırımı bulunan Delivery Hero şirketinin 
yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşmede, şirketin 
Türkiye’deki faaliyetleri ve yatırımları hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 



Hisarcıklıoğlu, Çekya’dan transitHisarcıklıoğlu, Çekya’dan transit
geçiş kotasını artırmasını istedigeçiş kotasını artırmasını istedi

T ürkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu, 
TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı. Forumun 
açılış konuşmalarını TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Çek Ticaret Odası Başkanı 
Vladimir Dlouhy, Çek Cumhuriyeti Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Jozef Sikela ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş gerçekleştirdi. Hisarcıklıoğlu 
yaptığı konuşmada, “Taşımacılarımız Slovakya 
geçişlerinde sorun yaşamıyorken; Çekya’dan 
alınan kısıtlı sayıdaki transit geçiş belgesi, Batı 
Avrupa’ya yönelik ihracatımız açısından ye-
tersiz kalmaktadır. Çekya transit geçiş belgesi 
kotasının, taşımacılık sektörümüzün ihtiyacı-
na cevap verecek düzeyde, minimum 25.000 
adet seviyesine yükseltilmesi gerekmektedir. 
Bu konuda Sayın Bakanın ve heyetin desteği-
ni bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çekya ile ticari ilişkileri daha da geniş-
letmek arzusunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
ikili ticaret hacminin 2021 yılında yaklaşık 4,.4 
milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamı 

rahatlıkla çok kısa sürede 5 milyar dolara çı-
karabildiklerini aktardı. Türkiye’ye gelen Çek 
yatırımlarının 700 milyon dolara yaklaşmış 
vaziyette olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
bunun daha da artması için Çek firmalarını 
Türkiye’ye davet etti.

“Türkiye olarak Çekya’daki altyapı
projelerinde de yer almaya hazırız”

Orta Avrupa’da en iyi iş ve yatırım orta-
mına sahip olan Çekya’ya, daha fazla Türk 
yatırımcı gitmesi için birlikte çalışmaya hazır 
olduklarını ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlerinin 2021 
yılında 67 ülkede 23.9 milyar dolar tutarında 
proje üstlendikleri bilgisini verdi. Bu projeler 
arasında enerji santralleri, karayolu, tünel ve 
köprülerin bulunduğunu belirterek, Çek-
ya’daki altyapı projelerinde de yer almaya 
hazır olduklarını söyledi. Türkiye’nin, İtalya ile 
Çin arasında en büyük sanayi üretim kapasi-

tesini kurduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin bu bölgede en büyük sanayi ürü-
nü ihracatını yapan, girişimci ülke olduğunun 
altını çizdi. Türkiye’nin pek çok sektörde oto-
motiv, beyaz eşya, konfeksiyon başta olmak 
üzere Avrupa’nın ana tedarikçisi konumunda 
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, şu anda 
AB’nin kendi dışında, en çok otomobil ithal 
ettiği ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. 

Türkiye’nin yatırımlar ve yatırımcılar için 
son derece cazip fırsatlar sunduğunu akta-
ran Hisarcıklıoğlu, 2002 yılında 6 bin olan 
uluslararası şirket sayısının şu anda 75 binin 
üstünde olduğunu kaydetti. AB ile Gümrük 
Birliği’ne ilaveten pek çok ülkeyle yaptığı-
mız Serbest Ticaret Anlaşmalarıyla, yaklaşık 
1 milyar nüfusa gümrük olmadan erişildiğini 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, tüm bu olumlu ge-
lişmelere rağmen, Türk iş insanlarının Avru-
pa Birliği ülkeleri ile ticaretini ve iş ilişkilerini 
zorlaştıran konulara da değinmek istedğini 

Türkiye-Çekya İş Forumu’nda
konuşan ve  Çekya’dan transit geçiş 
belgesi kotasını artırmasını isteyen 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Çekya’nın, Türkiye’den Batı Avrupa 
ülkelerine ve özellikle Almanya’ya 
karayolu ile yapılan taşımalarda 
son derece önemli bir transit ülke 
olduğunu vurguladı.

EKONOMİK FORUM80
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Bu özelliklerin, son yıllarda Türkiye'nin mo-
dern teknolojileri ve modern sanayiyi geliştir-
mesindeki başarısının da bir sonucu olduğunu 
dile getiren Dlouhy, “Sizin dinamizminizden 
öğreneceğimiz çok şey var. Ekonominizi nasıl 
kalkındırdığınıza bakıp öğreneceğimiz çok 
şey var. Sadece enerji ve altyapı değil başka 
alanlarda da iş birliğimizi nasıl geliştirebilece-
ğimizin yanıtlarını arıyoruz” ifadelerini kullandı. 
Türkiye'nin gittikçe güçlenen bir ülke oldu-
ğuna dikkati çeken Dlouhy, vize ve kara yolu 
taşımacılığı alanlarındaki sorunun çözümü 
için gayret gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

ASO'dan Çekya ile nükleer 
alanda iş birliği protokolü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuş-
masının ardından Ankara Sanayi Odası ile Çek 
Enerji Sanayicileri Birliği  arasındaki iş birliği 
anlaşması, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ve TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şahitliğinde 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Çek Enerji 
Sanayicileri Birliği Başkanı Milan Simonovsky 
tarafından imzalandı.

belirtti. Bunlardan birincisinin özellikle ticari 
faaliyetlerinde bulunmak isteyen Türk va-
tandaşlarının AB vize başvuru süreçlerinde 
yaşadıkları sıkıntılar olduğunu dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “İkincisi, Gümrük Birliği’nin 
modernizasyon konusu. Bu konuda desteği-
nize ihtiyacımız var. Biz, bir an önce gümrük 
birliğinin modernizasyon müzakerelerinin 
başlatılmasını istiyoruz. Gümrük Birliğini yeşil 
mutabakatı ile birlikte düşünüyoruz. Her ikisi 
de Türkiye-AB ilişiklerinde olumlu gündem 
yaratacaktır” değerlendirmesini yaptı.
 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan
Çekya'ya ortak yatırım çağrısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuşma-
sında, Türkiye ve Çekya'nın karşılıklı avantajlı 
lojistik konumları, vasıflı iş güçleri ve uygun 
yatırım ortamları ile iki ülkede ortak yatırımlar 
gerçekleştirebileceklerine inandıklarını be-
lirtti. Yatırımcıların ve iş adamlarının önünü 
açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin ge-
liştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını dile getiren Bakan Muş, Türkiye’nin 
bu anlamda kurulacak her iş birliğinde Çek-
yalı dostlarına, muhataplarına açık olacağını 
ifade etti. 2021 yılında ikili ticaret hacminin 
bugüne kadar kaydedilen en yüksek ticaret 
hacmi olan 4.3 milyar dolar olarak gerçekleş-
tiğini aktaran Muş, ticaretteki bu artış ivme-
siyle birlikte bu yıl sonunda 5 milyar dolara 
ulaşabileceklerine inandıklarını aktardı. İkili 
ticaret ve yatırım ilişkilerinde yakaladığımız 
bu momentumun, iki gerçeği açıkça ortaya 
koyduğunu söyleyen Bakan Muş, “İlk olarak, 
pandemi ve jeopolitik risklerin doğurduğu 
belirsizlik ortamında Çek şirketleri Türk fir-
malarının kalitesine ve rekabetçiliğine olan 
güvenini korumuştur. 

İkinci olarak ise ülkemiz ticarette güvenilir 
limanlardan biri olma konumunu bir kez 
daha perçinlemiş durumdadır” dedi. İki ülke 
yatırım ilişkilerinde son dönemde önemli 
iş birliklerinin ortaya çıktığını belirten Muş, 
özellikle enerji, otomotiv ve lojistik gibi birçok 
sektörde firmaların karşılıklı olarak yatırımları-
nı sürdürdüğünü, Türkiye’nin yatırım alanında 
son 20 yılda gösterdiği performansa ben-
zer şekilde Çekya’nın da yatırımlar alanında 
önemli bir destinasyon olduğunu kaydetti. 
Çekya'nın bu performansla AB içinde kişi ba-
şına en fazla yabancı sermaye çeken ülkeler 
arasına girmesinin ayrıca dikkat çekici oldu-
ğunu belirten Muş, “Bu itibarla ülkelerimizin 
karşılıklı avantajlı lojistik konumları, vasıflı iş 

güçleri ve uygun yatırım ortamları ile iki ülke-
de ortak yatırımlar gerçekleştirebileceklerine 
inanıyoruz” diye konuştu.

 
“Başka alanlarda da iş birliğimizi nasıl
geliştirebileceğimizin yanıtlarını 
arıyoruz”

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef 
Sikela da Türkiye'nin, ülkelerinin en önemli 
ticaret ortaklarından olduğunu söyledi. 
İkili ticaret hacminin 2021'de olduğu gibi 
2022'de de gelişmekte olduğunu ifade 
eden Sikela, ilişkileri daha da geliştirmek 
için Türkiye'de bulunduğunu dile getir-
di. Ziyaretin iki ülke arasındaki ticaret ve 
ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda 
bulunacağına inandığını da kaydetti. 

Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir 
Dlouhy ise yarın İstanbul'da çeşitli firmalarla 
bir araya geleceklerini dile getirdi. Türki-
ye’nin son yıllarda çok odaklandıkları bir 
ülke olduğuna dikkat çeken Dlouhy, Türki-
ye'deki iş insanlarının iş yapma alışkanlıkları 
ve çalışkanlıkları sebebiyle iyi bir üne sahip 
olduğunu aktardı.

Hisarcıklıoğlu, Çekya TO BaşkanıHisarcıklıoğlu, Çekya TO Başkanı
Dlouhy ile ticari ilişkileri görüştü Dlouhy ile ticari ilişkileri görüştü 

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

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-
Çekya İş Forumu kapsamında 
Türkiye’yi ziyaret eden Çekya 
Ticaret Odası Başkanı Vladimir 
Dlouhy ile görüştü.  TOBB İkiz 
Kuleler ’deki görüşmede vize, 
gümrük birliği, taşıma kotaları 
başta olmak üzere iki ülke ticari 
ilişkilerini değerlendirildi.



www.etu.edu.tr
İş deneyimi ile 
mezun olmanın
TAM YERİ
TOBB ETÜ
Türkiye’de sadece TOBB ETÜ’de uygulanan 
ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş 
yerinde toplam 1 yıllık iş deneyimi  ile mezun 
oluyor.

www.etu
.edu.tr
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Dijital illüstrasyon, bir hikayeyi anlatan, bir duygu veya ruh hali taşıyan, bir anlatı görüntüsünün 
yaratılmasıdır. Dijital illüstratörler ise bir fikri alıp onu görsel bir şeye dönüştürmekle sorumludur. 

Dijital illüstratörlerin iş süreçlerini, Güven Bilge sizler için derledi.

KarikanomiÇizgilerle Hayat
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Pakistan ve iklim adaleti 
için mücadele

Tüm ülkeler, enerji 
sistemlerini karbondan 

arındırmaktan ve 
topraklarını ve 

ekosistemlerini sorumlu 
ve sürdürülebilir bir 

şekilde yönetmekten 
sorumludur. Yine 

de gelişmekte olan 
dünya, zengin 

ülkelerin bugünün 
dünya çapındaki 

iklim felaketlerinin 
yaratılmasında 

oynadığı öncü rolü 
unutmayacak. İklimle 

ilgili kayıplar hızla 
artarken, iklim adaletine 
yönelik küresel talepler 

yalnızca büyüyecek.

Jeffrey D. Sachs Columbia Üniversitesi’nde Sürdürülebilir 
Kalkınma, Sağlık Politikaları ve Yönetimi Profesörü ve Yeryüzü 
Enstitüsü Direktörüdür. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir 
Kalkınma Çözümleri Ağı’nın da direktörüdür.

2 022, dünya çapında kuraklık, sel, mega yangınlar, tayfunlar ve daha fazlasını içeren 
iklim felaketleriyle dolu bir yıl oldu. En çok etkilenen ülkeler arasında Pakistan yer 
alıyor. 30 yıllık ortalamanın neredeyse yüzde 190 üzerinde şiddetli muson yağışları 
ile olağanüstü sel ülkenin üçte birini sular altında bıraktı ve şu ana kadar bin 400 kişiyi 

öldürdü. Ama kusura bakmayın: Bu sadece bir “doğal afet” değil daha ziyade, aynı zamanda 
yüksek gelirli ülkelerin büyük mali sorumluluk üstlenmesi gereken görevi kötüye kullanma-
larının bir sonucudur. Pakistan'ın selleri, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle açıkça bağlantılı 
olabilir. Daha sıcak hava daha fazla nem tuttuğundan, daha yüksek sıcaklıklar genellikle daha 
ağır musonlar anlamına gelir. 

Musonların yıldan yıla doğal bir varyasyonu olsa da (bazı yıllarda güçlü ve diğerlerinde zayıf ) 
olasılık dağılımı daha yoğun yağışlara doğru kayıyor. Yükselen sıcaklıklar nedeniyle Himalaya 
buzullarının erimesi de artan taşkınlara katkıda bulunuyor olabilir ve aynı şey muhtemelen or-
mansızlaşma ve kötü tasarlanmış altyapı dâhil arazi kullanımı değişiklikleri için de geçerlidir. 
Pakistan sellerinin maliyeti çok büyük olacak. Erken tahminler hasarın 30 milyar dolardan fazla 
olduğunu gösteriyor ve şimdi bir milyondan fazla ev hasar görmüş ve yıkılmışken önümüzdeki 
aylarda artan açlık, hastalık, yoksulluk yeniden inşa maliyetleri getirecek.

Hükümetler, iklim kayıplarını tarihsel
olarak onlardan sorumlu ülkelerden tahsis etmeli

Bilim adamları muhtemelen önümüzdeki aylarda Pakistan'daki sel felaketlerine ilişkin 
dikkatli tahminler yapacaklardır (önceki ilişkilendirme çalışmalarının örnekleri worldweathe-
rattribution.org adresinde bulunabilir). Varsayımsal olarak, Pakistan'ın kayıplarının yarısının 
nihayetinde uzun vadeli iklim değişikliğine ve diğer yarısının da yıldan yıla rastgele değişikliklere 
ve yerel arazi kullanım uygulamalarına atfedildiğini varsayalım. Bu, tahmini kayıpların yaklaşık 
15 milyar dolarının iklim değişikliğinden kaynaklandığı anlamına gelir. O zaman soru, iklime 
atfedilebilir bu maliyetler için sorumluluk tahsisine dönüşecektir. Mevcut küresel düzenlemelere 
göre, mali sorumluluk neredeyse tamamen Pakistan'a düşüyor. Elbette, Amerika Birleşik Dev-
letleri 50 milyon dolar yardım sözü verdi, Kanada 5 milyon dolar taahhüt etti ve muhtemelen 
diğer ülkeler de katılacak. 

Şimdi, ülkelerin iklim değişikliğine katkılarına dayalı olarak, sorumluluk atamanın alternatif 
bir yolunu düşünün. ABD ve diğer ülkelerdeki sorumluluk genel olarak bu şekilde çalışır. Kom-
şunuz dikkatsiz bir davranışla mülkünüze zarar verirse, tazminat davası açabilirsiniz ve yakın-
daki bir fabrika bütün bir topluluğu kirletiyorsa, o topluluk bir grup olarak dava açabilir (ABD 
örneğinde bir toplu dava yoluyla). Dünyanın zengin ülkeleri, kirletici fabrika gibidir. Pakistan 

Prof. Jeffrey 
D. Sachs
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Zengin ülkeler, ister sömürgecilik, isterse kölelik veya günümüzün artan iklim hasarı için 
olsun, çoğu zaman tarihsel sorumluluklarını inkar ederler. Ancak gelişmekte olan dünya, 

sanayileşmiş ekonomilerin iklimi kalıcı olarak değiştirmede ve felaket olaylarını daha olası hale 
getirmede oynadığı öncü rolü unutmayacak.

ekonomisini, evlerini, çiftliklerini ve altyapısını inşa ettiği uzun vadeli 
iklim koşullarından mahrum ettiler. Küresel bir iklim mahkemesi ol-
saydı, Pakistan hükümetinin iklim değiştiren sera gazı emisyonlarını 
(GHG'ler) sınırlamadığı için ABD ve diğer yüksek gelirli ülkelere karşı 
güçlü bir dava açardı. Ancak küresel bir iklim mahkemesi bulunma-
dığından, hükümetler tek tip gibi hareket etmeli ve atfedilebilir iklim 
kayıplarını ve zararlarını tarihsel olarak onlardan sorumlu olan ülkelere 
tahsis etmelidir. 

ABD ve yüksek gelirli ülkeler, 
iklim zararlarının net ihracatçılarıdır

Pakistan ve Himalayalar'daki komşuları elbette, yeniden ağaçlan-
dırma ve iklim açısından güvenli altyapı da dâhil olmak üzere, arazinin 
sürdürülebilir yönetimi için temel sorumluluğa sahip olacaktır. İnsan 
kaynaklı iklim değişikliğinin en büyük tek kaynağı, fosil yakıtların (kö-
mür, petrol ve doğal gaz) yanmasından kaynaklanan karbondioksit 
emisyonlarının atmosferik konsantrasyonudur. Atmosfere salınan 
bazı karbondioksit molekülleri, yüzyıllar boyunca orada kaldığından, 
uzun zaman dilimlerinde kümülatif emisyonlara odaklanmak çok 
önemlidir. 1850 ile 2020 arasında fosil yakıtların yakılması, 1.69 trilyon 
ton karbondioksit kümülatif emisyonuyla sonuçlandı. Bu toplamın 
yaklaşık yüzde 24.6'sını (417 milyar ton) ABD oluşturuyor. Bu, 2021 
dünya nüfusu içindeki payından çok daha büyük: Kabaca yüzde 
4.2. Benzer şekilde, yüksek gelirli ülkeler (ABD, Avrupa, Japonya ve 
diğer birkaç ülke dahil) toplam karbondioksit emisyonlarının yaklaşık 
yüzde 58.7'sini oluştururken, bugünün dünya nüfusunun yalnızca 
yüzde 15'ini oluşturuyor.

Buna karşılık Pakistan, 1850 ile 2020 arasında kabaca 5.2 milyar 
ton karbondioksit katkısında bulundu (Kabaca ABD'nin her yıl saldığı 

miktar). Bu nedenle tarihsel sorumluluk payı yüzde 0.3 civarında. Kü-
resel nüfus içindeki payının (yüzde 2.9) ve iklimle ilgili zarar yükünün 
çok altında. ABD ve diğer yüksek gelirli ülkeler “iklim zararlarının net 
ihracatçıları” iken, Pakistan ve diğer düşük gelirli ve düşük orta gelirli 
ülkelerin çoğu isteksiz net ithalatçılardır. Doğru tarihsel sorumlu-
lukları değerlendirirken hangi tarihlerin kullanılacağı konusunda 
bazı tartışmalar var. Bir görüşe göre, kümülatif emisyonlar yaklaşık 
1850'den itibaren sayılmalıdır, çünkü bu dünya çapında fosil yakıt 
kullanımının erken ABD ve Avrupa sanayileşmesiyle birlikte arttığı 
zamandır. Ancak, dünya hükümetlerinin Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni kabul ettiği ve atmosferdeki sera 
gazı konsantrasyonlarını “tehlikeli antropojenik (insan kaynaklı) mü-
dahaleyi önleyecek bir düzeyde” sabitlemeyi taahhüt ettiği 1992'de 
olduğu gibi başka bir iklim saatini çok daha sonra başlatacaktı.

Zengin ülkeler, iklim adaptasyonu ve acil 
müdahale maliyetlerinden adil paylarını almalı 

Ancak bu tartışma, sorumluluğun dağılımını pek etkilemez. Sa-
dece 1992-2020 döneminden kümülatif emisyonları ölçsek bile 
ABD'nin payı yüzde 19.6, yüksek gelir grubunun payı yüzde 46.9 ve 
Pakistan'ın payı yüzde 0.4'tür. Her iki durumda da zengin ülkeler, bu-
günün felaketlerine neden olmada çok az rol oynayan veya hiç rol 
oynamayan ülkelerde iklim adaptasyonu, acil müdahale ve topar-
lanmanın atfedilebilir maliyetlerinden adil paylarını almalıdır. İklim 
zararları arttıkça, toplumları sel, kuraklık, orman yangınları, yüksek 
yoğunluklu tayfunlar ve tayfunlara karşı korumak için büyük ölçekli, 
maliyetli yatırımlara (büyük ağaçlandırma, taşkın kontrol altyapısı, 
tatlı su depolama ve diğerleri dahil) ihtiyaç da artıyor.

Pakistan'daki sel gibi iklimle ilgili trajediler, hem zengin hem 
de fakir ülkelerde, dünya çapında artan sıklıkta ve yoğunlukta 
meydana geliyor. Mevcut felaketler, önümüzdeki yıllarda bizi neyin 
beklediğinin sadece bir ön izlemesidir. Zengin ve güçlü ülkeler, 
ister sömürgecilik, ister kölelik, isterse iklim tahribatı olsun, tarihsel 
sorumluluklarını sıklıkla reddederler. Tüm ülkeler, enerji sistemlerini 
karbondan arındırmaktan ve topraklarını ve ekosistemlerini sorum-
lu ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmekten sorumludur. Yine de 
gelişmekte olan dünya, zengin ülkelerin bugünün dünya çapındaki 
iklim felaketlerinin yaratılmasında oynadığı öncü rolü unutma-
yacak. İklimle ilgili kayıplar hızla artarken, iklim adaletine yönelik 
küresel talepler yalnızca büyüyecek.
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Savaşlar, barış zamanı 
ekonomileriyle kazanılmaz

Rusya'yı yenmek, açıkçası 
Ukrayna için daha fazla 

yardım gerektirecek. Ama 
aynı zamanda Batı tarafından 

daha geniş anlamda daha 
iyi bir ekonomik tepki 

gerektirecek. Bu, beklenmedik 
kâr vergileri yoluyla yükün 

daha fazla paylaşılması, 
elektrik ve gıda fiyatları 

gibi kilit fiyatların kontrol 
edilmesi ve gerektiğinde 

kritik kıtlıkları hafifletmek için 
hükümet müdahalelerinin 

teşvik edilmesiyle başlar. 
Piyasaların nasıl işlemesi 

gerektiğine dair basit fikirlere 
dayanan ve gerçekte nasıl 

işlediklerini kavrayamayan 
neoliberalizm, barış 
zamanında bile işe 

yaramadı. Bu savaşı 
kazanmamızı engellemesine 

izin verilmemeli.

S iyasi olarak, G7 ve dünyadaki benzer ülkeler, Rus saldırganlığını durdurmak için bir 
savaş zemini benimsedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu tür bir saldırgan-
lığı önlemek için açıkça oluşturulmuş bir kurum olan Birleşmiş Milletler'in başka 
bir üyesine nedensiz bir saldırı başlatarak, uluslararası hukukun en temel ilkesini 

ihlal etti. Yatıştırmanın tehlikeleri açık olmalıdır. Küçük bir empati bile Putin'in yönetimi 
altında yaşamak zorunda kalma ihtimalimiz karşısında bizi dehşete düşürmeli. Bu özel bir 
savaş. Putin, projesini tüm Batı ile bir yüzleşme olarak tanımlarken, Ukraynalılar tek başına 
tüm savaşı yapıyor ve sivillere, sivil altyapıya yönelik Rus saldırılarının tüm yükünü taşıyor.

Bu arada, Avrupa ve Amerika ekonomik ve askeri yardım sağladı. Dünyanın geri kalanı, 
yüksek enerji ve gıda fiyatları da dahil olmak üzere savaşın sonuçlarıyla uğraşıyor. Ancak 
savaşın barış zamanı ekonomisiyle kazanılabileceğini düşünmek yanlış olur. Hiçbir ülke, 
ciddi bir savaşta piyasaları kendi haline bırakarak galip gelmemiştir. Piyasalar, gerekli olan 
büyük yapısal değişiklikler için çok yavaş hareket ediyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Dev-
letleri, 1950'de yürürlüğe giren ve son zamanlarda COVID-19'a karşı savaşta başlatılan ve 
yine kritik bir bebek maması eksikliğini gidermek için Savunma Üretimi Yasası’na sahiptir.

Savaş çabalarına halk desteğini sürdürmek
için sorumlu savaş zamanı yönetimi gerekli

Savaşlar kaçınılmaz olarak kıtlığa neden olur ve bazıları için diğerleri pahasına beklen-
medik kazançlar sağlar. Tarihsel olarak, savaş vurguncuları tipik olarak idam edildi. Ancak 
bugün darağacına gönderilmek yerine beklenmedik bir kâr vergisine tabi tutulması ge-
reken birçok enerji üreticisi ve tüccarı var. Benzer şekilde, birkaç Kongre Üyesi Big Oil'in 
süper kârlarını vergilendirmek için faturalar öne sürerken, Biden yönetimi şu ana kadar bu 
konuda hareket edemedi. ABD Başkanı Joe Biden'in Enflasyon Azaltma Yasası ve CHIPS 
Yasası gibi önemli başarılara destek sağlamakla meşgul olduğu göz önüne alındığında, bu 
anlaşılabilir bir durumdur. 

Ayrıca, fiyat artışlarını sınırlamak için özel sektörün iş birliğini ararken, ticaret karşıtı gö-
rünmemeye özen gösteriyor. Ancak, beklenmedik kârları vergilendirmek ve gelirleri, yüksek 
fiyatlardan zarar görenlere gerekli savaş harcamalarını ve desteği finanse etmek için kul-
lanmak, ticaret karşıtı değildir. Savaş çabalarına halk desteğini sürdürmek için gerekli olan, 
sorumlu savaş zamanı yönetimidir. Bu tür geçici vergiler, ne yatırıma ne de istihdama zarar 
verir ve şirketlerin hak etmek için hiçbir şey yapmadığı istisnai kazançları vergilendirmenin 
adaletsiz bir tarafı yoktur. Ayrıca, daha genel olarak, sermaye de dâhil olmak üzere maliyetler 
indirilebilir olduğundan, şirket kârları üzerindeki vergiler çarpıtıcı değildir.

Ekonomide Nobel ödülü bulunan Joseph E. Stiglitz, Columbia 
Üniversitesi’nde Profesör ve Roosevelt Enstitüsü’nde Baş Ekonomisttir. 
En son çıkan kitabı: Küreselleşme Yine Büyük Hayal Kırıklığı: Trump 
Döneminde Küreselleşme Karşıtlığı

Prof. Joseph 
E. Stiglitz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da saldırganlık savaşını başlattığından 
beri, barbar projesini tüm Batı ile bir yüzleşme olarak nitelendirdi. Ancak Batılı 

hükümetler, siyasi ve diplomatik olarak karşılık verirken, ekonomik olarak gerekeni 
henüz yapmadılar.

Elektrik piyasasında marjinal
maliyet fiyatı devreye giriyor

Bugünün elektrik piyasasının savaş koşullarıyla başa çıkmak 
için tasarlanmadığı Avrupa'da daha da kapsamlı önlemlere ihti-
yaç var. Bunun yerine, marjinal maliyet fiyatlandırması ilkesi takip 
ediliyor. Bu, elektrik fiyatının mevcut talebi karşılamak için gereken 
en yüksek maliyetli üretim kaynağını yansıttığı anlamına gelir. Gaz 
fiyatları yükseldikçe, marjinal maliyetler ortalama maliyetlerin çok 
üzerine çıktı. Örneğin, yenilenebilir enerjinin maliyeti çok az değişti. 
Hal böyle olunca, düşük maliyetli elektrik satan pek çok satıcı ve 
savaş öncesi daha düşük fiyatlardan enerji satın alan tüccarlar can 
yakıyor. Bu piyasa oyuncuları milyarlarca euro kar elde ederken, 
tüketicilerin elektrik faturaları yükseliyor. Muazzam gaz ve petrol 
rezervleri ve hidroelektrik kapasitesi ile enerji zengini Norveç'te 
elektrik fiyatları neredeyse on kat arttı. Bu arada, haneler ve küçük 
işletmeler uçurumun kenarına itiliyor ve hatta bazı büyük şirketler 
bile iflas etti. Geçen ay, Almanya'nın gazının üçte birini sağlayan 
büyük bir şirket olan Uniper, büyük kayıplarını etkin bir şekilde 
sosyalleştirerek, kamulaştırdı. 

Avrupa'nın “devlet yardımı yok” ilkesi, esas olarak Avrupalı   lider-
lerin savaş için tasarlanmamış bir piyasa yapısını değiştirmede çok 
yavaş hareket etmeleri nedeniyle bir kenara atıldı. Ekonomistler, 
marjinal maliyet fiyatlandırmasını severler çünkü uygun teşvikler 
sağlar ve bunun dağıtımsal sonuçları normal zamanlarda küçük ve 
kolayca yönetilebilir olma eğilimindedir. Ama şimdi, sistemin teşvik 
edici etkileri küçük ve dağıtımsal etkileri çok büyük. Kısa vadede 

tüketiciler ve küçük işletmeler termostatlarını kışın kapatıp, 
yazın açmak zorunda kalacaklar ancak kapsamlı enerji tasarrufu 
yatırımlarının planlanması ve uygulanması zaman alıyor. Neyse 
ki, marjinal maliyet fiyatlandırmasının teşvik edici etkilerinin ço-
ğunu, dağıtım etkileri olmaksızın muhafaza edecek daha basit 
bir sistem (bazı ülkelerde halihazırda tartışılıyor ve diğerlerinde 
hâlihazırda kısmen uygulanıyor) bulunuyor. Doğrusal olmayan 
bir fiyatlandırma çerçevesi altında, hane halklarının ve firmaların 
önceki yıl arzlarının yüzde 90'ını önceki yılın fiyatından ve arzın 
yüzde 91-110'unu, diyelim ki bir önceki yılın fiyatının yüzde 
150'sinden satın almalarına izin verilebilir. 

Savaşlar savaş alanında olduğu
kadar siyasi cephede de kazanılır

Doğrusal olmayan fiyatlandırma birçok piyasada arbitraj 
(bir malı düşük fiyattan alıp hemen daha yüksek fiyattan sat-
ma) olasılığı nedeniyle kullanılamazken, elektrik bunlardan 
biri değildir. Bu nedenle benim gibi bazı ekonomistler, uzun 
süredir büyük piyasa başarısızlıklarının önemli dağıtım etkileri-
ne sahip olduğu durumlarda kullanımını savunuyorlar. Hükü-
metlerin, özellikle savaş koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarında 
kullanabileceği ve kullanması gereken güçlü bir araçtır. Artan 
gıda fiyatları konusunda da bir şeyler yapılmalı. Yarım asırlık 
ABD çiftçilerine çiftçilik yapmaları için ödeme yaptıktan sonra 
(eski bir tarımsal fiyat desteği yöntemi), şimdi onlara daha fazla 
üretmeleri için ödeme yapmalıyız.

Bu tür değişiklikler zorunlu hale geldi. Vietnamlıların dediği 
gibi, savaşlar savaş alanında olduğu kadar siyasi cephede de 
kazanılır. 1968 Tet Taarruzu'nun amacı toprak kazanmak değil, 
savaşın siyasi hesabını değiştirmekti ve işe yaradı. Rusya'yı yen-
mek, açıkçası Ukrayna için daha fazla yardım gerektirecek. Ama 
aynı zamanda Batı tarafından daha geniş anlamda daha iyi bir 
ekonomik tepki gerektirecek. Bu, beklenmedik kâr vergileri 
yoluyla yükün daha fazla paylaşılması, elektrik ve gıda fiyatları 
gibi kilit fiyatların kontrol edilmesi ve gerektiğinde kritik kıtlıkları 
hafifletmek için hükümet müdahalelerinin teşvik edilmesiyle 
başlar. Piyasaların nasıl işlemesi gerektiğine dair basit fikirlere 
dayanan ve gerçekte nasıl işlediklerini kavrayamayan neolibera-
lizm, barış zamanında bile işe yaramadı. Bu savaşı kazanmamızı 
engellemesine izin verilmemeli.
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Avrupa ve yeni 
uyumsuzluk

İklim değişikliğinin 
zararlı etkileri, diplomatik 
hizalamalardan bağımsız 

olarak hız kazanıyor. Paris 
Anlaşması, diğer 

düzenlemeler sarsıldığında 
bile ayakta durması 

gereken, toplu eylem 
için bir korkuluk haline 

geldi. Koordineli iklim 
politikaları izleyerek, barış 
ve güvenliği desteklemek 

için yeni koşullar ve 
yeni iş birliği biçimleri 
de yaratabiliriz. Kolay 

olmayacak ama başka 
seçeneğimiz yok.

Avrupa İklim Vakfı CEO’su 

R usya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, uluslararası sistemde yeni bir uyumsuzluk 
dinamiği ortaya koyuyor. Batılı liderler kendilerini küresel sahnede bekle-
diklerinden daha izole buluyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA) 
Rusya'nın saldırganlığını kınamak için oy kullandığında, Çin ve diğerleri 

çekimser kaldı veya karşı çıktı. Brezilya, Endonezya, Hindistan, Senegal ve Güney Afrika 
gibi büyük demokrasiler savaş konusundaki pozisyonlarını korudular. Rusya, üst düzey 
delegasyonlara ev sahipliği yaparak ve göndererek, çeşitli bölgesel bloklarda nüfuz için 
Avrupa Birliği ve ABD ile rekabet ediyor. Afrika Birliği ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 
üyelerine yoğun bir şekilde kur yapıyor. 

Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yaşattığı tarifsiz acıları gördükten sonra bile neden 
bu kadar çok ülke taraf tutmaktan çekiniyor? Bunun bir nedeni, Avrupa çifte standar-
dının yaygın bir şekilde algılanması (Ukrayna bugün dünyadaki tek çatışma bölgesi 
değildir) ve Avrupa'nın COVID-19 aşıları, borç hafifletme, göç ve iklim finansmanı gibi 
konularda eşit olmayan diplomasisidir. Dahası, enerji ve emtia fiyatları üzerinde sahip ol-
duğu muazzam kaldıraç göz önüne alındığında, birçok kişi Rusya'yı yabancılaştırmaktan 
korkuyor. Savaş, Avrupa'nın enerji manzarasını alt üst ederek ve tehlikeli enerji bağım-
lılıklarını vurgulayarak, günümüzün fosil yakıt jeopolitiğinin oynaklığının altını çiziyor.

Avrupa'nın enerji arzını çeşitlendirme telaşı, 
yeni fosil yakıt altyapısı için mücadeleyi tetikliyor

Kasım ayında Mısır'daki BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP27) kadar olan 
süreçte ve bunun ötesinde, yeni uyumsuzluk enerji diplomasisi, alanında kendini 
gösterecektir. Dünyanın 2015 Paris İklim Anlaşması’na bağlılığının, Rusya'nın petrostat 
ekonomik modeline ve karlı enerji bağımlılıklarını geliştirmeye yönelik daha geniş 
jeopolitik stratejisine doğrudan bir tehdit olduğunu hatırlamak önemli olacaktır. İşga-
lin başlangıcında, Rusya AB'ye en büyük petrol ve gaz ihracatçısıydı. Birkaç ay içinde, 
hızla yükselen fiyatlar, AB'nin Rusya'nın rekor fosil yakıt ihracat gelirlerinin yüzde 70'ini 
oluşturmasıyla sonuçlandı ve Kremlin'in Avrupa'nın saldırganlığa direnmeyi eninde 
sonunda çok maliyetli bulacağı inancını güçlendirdi. Ancak AB, Ukrayna halkını des-
tekleme ve Avrupa Yeşil Anlaşması çerçevesinde karbonsuzlaştırmayı ikiye katlama 
kararlılığını gösterdi. Örneğin, Rusya'nın savaşına yanıt olarak kabul edilen REPowerEU 
planı, bloğun Paris Anlaşması’na kurumsal bağlılığını daha da derinleştirdi.

Yine de, Avrupa'nın acil enerji arz açığını kapatmaya yönelik tedbirler, yeni uyum-

Laurence
Tubiana 
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Çok taraflılık için uygun zamanlar olmasa da Avrupa'nın iklim odaklı 
yatırımlarının, diplomasisinin ve uluslararası yardımının yoldan çıkması için bir 
mazeret değil. Hatta iklim odaklı bir strateji, bloğun tüm temel hedeflerine aynı 

anda hizmet edebilir.

suzluğa ek ivme kazandırdı. Kremlin'in Avrupa'da doğal gaz kıtlığı 
yaratırken amaçladığı gibi enerji ve emtia fiyatları enflasyonuna 
katkıda bulundu. Avrupalılar zaten dar olan küresel pazarlarda Rus 
olmayan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz satın almak için acele 
ederken, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkeler - tıpkı kavurucu sıcak 
dalgalarından muzdarip oldukları gibi - elektrik şebekelerine güç 
sağlamak için gereken LNG'yi ödemek için mücadele ediyor. Benzer 
şekilde petrol kıtlığı, bu yılın ikinci çeyreğinde fosil yakıt endüstrisi 
için 59 milyar dolarlık rekor karlar üretirken, ağır borçlu birçok eko-
nomide enerji maliyetlerini artırırken, Suudi Arabistan gibi bağlan-
tısız ihracatçıları cesaretlendirdi. Ve daha geniş anlamda, Avrupa'nın 
kısa vadeli enerji arzını çeşitlendirme telaşı, yeni fosil yakıt altyapısı 
için bir mücadeleyi tetikleyerek, AB'nin kendi güvenilirliğinin yanı 
sıra karbondan arındırmaya yönelik küresel çok taraflı baskıyı da 
baltalıyor. Almanya'nın Senegal'deki yeni gaz sahalarına yatırım 
yapma taahhüdü ile AB'nin katılımı arasında gazın sürdürülebilir 
finans sınıflandırmasında, iklim diplomasisine uyumlu bir Avrupa 
yaklaşımı beklentilerine zarar veren, yararsız karışık sinyaller oldu. 

En önemli önceliklerden biri, AB içindeki 
savunma harcamalarını artırmak

Uyumsuzluk, gelişmekte olan ülkelere ve yükselen piyasalara 
dış ve enerji politikasındaki özerkliklerini artırmaları için yeni yollar 

sunuyor. Dolaylı olarak bu, Rusya üzerindeki baskıyı azaltacak ve 
düşmanlıklara hızlı bir son vermek yerine bir yıpratma savaşı sür-
dürmesine izin verecektir. Ve bu yaz, Kremlin'in defalarca sekteye 
uğrattığı ve o zamandan beri terk etmekle tehdit ettiği Ukrayna 
tahılı üzerine uzamış müzakerelerden öğrendiğimiz gibi Rusya, 
mümkün olan her yerde avantajlı ikili anlaşmalar ve diğer koz 
biçimlerini aramaya devam edecek. Bu makroekonomik tablo 
veya Paris gündemi için iyiye işaret değil. Küresel durgunluk 
korkuları ve artan faiz oranları, özellikle finans ve borç gibi 
hayati konularla ilgili olduğu için iklim eylemi için acil etkilere 
sahiptir. Devlet borçları, pandemi boyunca yükseliyor ve düşük 
gelirli ülkelerin yüzde 60'ını borç sıkıntısı riski altında bırakıyor. 

Yine de mevcut koşullar altında, gelişmiş ekonomilerin diğer 
ülkelere hibe yardımının genişletilmesi veya aynı alıcı ülkelerin 
imtiyazlı iklim finansmanı şeklinde daha fazla borç alması için 
yerel dava açması zor olacaktır. Örneğin, Avrupa, Yönetim Kurulu 
genelinde muazzam bir mali baskı altında. Üzerinde çok fazla 
şey varken, iklim-finans çerçevesinin güvenilirliğini desteklemek 
kolay olmayacak. Elbette en önemli önceliklerden biri, Ukray-
na'yı askeri olarak desteklemeye devam etmek ve AB içindeki 
savunma harcamalarını artırmak. Bir diğeri de kışa hazırlan-
mak. Uzmanların fikir birliği çok net: Arz sıkıntısı riskleri gerçektir 
ve hiçbir alternatif gaz ithalatı onları dengeleyemez. Kıtlıktan 
kaynaklanan krizleri önlemek için, Avrupa'nın bazı gaz tüketen 
endüstriyel tesislerin kapatılmasını içerebilecek kapsamlı enerji 
tasarrufu planlarını uygulamaya koyması gerekecek. Alternatif 
malzemelerden yararlanma, yakıt değiştirme ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının, ısı pompalarının ve ev yenilemelerinin hızlı 
bir şekilde yaygınlaştırılması gibi. İlgili bir öncelik, enerji krizinin 
daha geniş bir sosyal kriz yaratmasını önlemektir. 

Avrupa, iklim ve kalkınma finansmanının
hacmini artırmak için her çabayı göstermeli

Hayat pahalılığı üzerindeki yoğun yukarı yönlü baskı, enflas-
yonu yönetmek için güçlü ve oldukça maliyetli sosyal politika 
önlemleri ve yakıt yoksulluğunu ele almak için hedeflenmiş 
enerji verimliliği programları gerektirecektir. Ancak Avrupalılar, 
küresel iklim finansmanı sorununun üstesinden gelmenin 
kendi çıkarlarına olduğunu kabul etmelidir. 2009'da gelişmiş 
ekonomiler, gelişmekte olan ülkelerde iklimle ilgili yatırımları 
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desteklemek için yılda 100 milyar dolar sağlamayı taahhüt 
etti. Ancak bu eşik hala asla geçilmedi ve OECD'ye göre zengin 
dünya ülkeleri, bugüne kadar hala 17 milyar dolar eksik. 

Avrupalılar bu başarısızlıktan tek başına sorumlu olmasa 
da, COVID-19 ve Ukrayna'daki savaş gibi krizlere yanıt olarak 
kendileri için çok daha büyük meblağları seferber ettiklerinde 
dünyanın geri kalanına nasıl göründüğünü anlamalılar. Avrupa, 
COP27 öncesinde iklim ve kalkınma finansmanının hacmini ve 
kalitesini artırmak için her türlü çabayı göstermelidir. Gerekli 
mali alanı yaratmak için, petrol ve gaz şirketlerinin kriz kaynaklı 
karlarını vergilendirmek, karmaşık olsa bile başlamak için zorla-
yıcı bir yerdir. Şimdiki zorunluluk üç yönlüdür. İklim finansmanı 
yalnızca enerji güvensizliği ve iklim değişikliğine bir çözüm 
olmakla kalmaz, aynı zamanda yeni uyumsuzluğun nihayetinde 
ekonomilerimizi fosil yakıtların ötesine taşımak için tasarlanan 
çok taraflı taahhütlerden sapmamasını da sağlayacaktır.

AB, Adil Enerji Dönüşümü
Ortaklıklarını hızlandırmalı

Avrupa şimdi ve COP27 arasında ne yapmalı? Gümüş kur-
şun olmasa da, Avrupa'nın çok taraflı iş birliğini geliştirmesi ve 
süreçte kendi çıkarlarına hizmet etmesi için açık fırsatlar var. 
İlk olarak, AB, Adil Enerji Dönüşümü Ortaklıklarını hızlandırma-
lı. Güney Afrika'nın kömürden uzaklaşmasını finanse etmek 
için (Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa hükümetleri tarafından 
desteklenen) 8.5 milyar dolarlık bir anlaşma olasılığı, geçen yıl 
Glasgow'da düzenlenen COP26'nın en önemli noktalarından 
biriydi. Bu aynı zamanda G20 içinde önemli bir niyet işaretiydi: 
Grubun üyeleri küresel emisyonların yüzde 80'inden sorumlu 
olsa da birçoğu henüz yeterli emisyon azaltma planları (Ulusal 
Olarak Belirlenmiş Katkılar veya NDC'ler olarak bilinir) önermedi. 

Ancak geçen yılki duyurudan bu yana, bu anlaşmayı sonuç-
landırmaya giden yol, özellikle Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril 
Ramaphosa'nın uyumsuzluğun açık sözlü bir savunucusu 
olması nedeniyle daha da engebeli hale geldi. Rusya'nın Ukray-
na'ya yönelik sebepsiz saldırısından NATO'yu sorumlu tutacak 
kadar ileri giden Ramaphosa hükümeti, Rusya'yı ortaya çıkar-
dığı büyük insani krizden aklamak için BMGK'da karşı kararlar 
bile önerdi. Güney Afrikalı yetkililer, mevcut mali kısıtlamalar 
arasında önerilen finansmanın yapısı hakkında da şüpheler 
dile getirdiler. Yine de, bu yazının yazıldığı sırada, Güney Afri-
kalı yetkililerin Temmuz ayı sonlarında bir yatırım planı taslağı 
önermesiyle ortaklık ilerliyor gibi görünüyor.

Avrupa için ikinci bir fırsat, borçların
hafifletilmesi ve yeniden yapılandırılması

Ayrıca, Almanya'nın G7 Başkanlığı döneminde, bağışçı hü-
kümetler Hindistan, Endonezya ve Senegal ile yeni tartışmalara 
girdiler ve bunların hepsi de Ukrayna konusunda birbiriyle 
uyumlu değil. Enerji iş birliği alanında bu hükümetlerle somut, 
iyi finanse edilen bir yakınlaşma, küresel yeşil geçiş için bir 
nimet olacaktır. Şimdi Endonezya ve Senegal, COP27'de daha 

fazla iş birliği için zemin hazırlamak için ilgili G20 ve Afrika Birliği 
Başkanlıklarını kullanmalı. Bu ülkelerin birçoğu zirveden önce güç-
lendirilmiş NDC'ler (sera gazı emisyonlarının azaltılması için iklimle 
ilgili hedefler de dahil olmak üzere iklim değişikliğinin azaltılmasını 
vurgulayan bağlayıcı olmayan bir ulusal plan) sunacak ve daha iyi 
finansman garantileri ancak buna yardımcı olabilir (Hindistan Baş-
bakanı Narendra Modi'nin Ağustos başında ülkesinin yeni NDC'sini 
sunarken açıkça belirttiği gibi). 

Avrupa için ikinci bir fırsat, borçların hafifletilmesi ve yeniden 
yapılandırılmasıdır. Burada, Çin ile Zambiya arasında yakın zamanda 
yapılan bir anlaşma olumlu bir işaret. Müzakerelere, egemen alacak-
lılardan oluşan Paris Kulübü'nün himayesinde Çin ve Fransa tarafın-
dan eş başkanlık edildi ve küresel gerilimler yüksek olduğunda bile 
yapıcı tartışmaların mümkün olduğunu gösterdi. Avrupa hükümet-
leri, resmi çok taraflı sistemde daha güçlü bir yer edinebilmek için 
bu yaklaşımı zorlamalı. Rusya'nın savaşıyla ağırlaşan yüksek emtia 
fiyatları, yakında daha fazla ülkenin borç kriziyle karşı karşıya kalaca-
ğını neredeyse kesin kılıyor. IMF anlaşmasına ilişkin son anlaşmanın 
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ardından, uluslararası toplumun -Çin'e, aynı zamanda Hindistan ve 
Japonya'ya çok borçlu bir başka ülke olan- Sri Lanka'daki huzursuz-
luğa tepkisi bir sonraki büyük sınav olacak.

Avrupa, iş birliği için bir katalizör
görevi görmeye devam etmeli

Üçüncüsü, Avrupa, günün jeopolitik gerilimlerinin ötesine baka-
rak iş birliği için bir katalizör görevi görmeye devam etmelidir. Çin'in 
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardın-
dan ABD ile ikili iklim müzakerelerini askıya alma kararı, çok taraflı ça-
baların başarısızlığa mahkum olduğu anlamına gelmiyor. Dünyanın 
en büyük iki yayıcısı önemli iklim politikaları geliştiriyor. İklimle ilgili 
yatırımlarda yüz milyarlarca doları içeren ABD mevzuatının kabul 
edilmesi, Amerika'nın bu konudaki güvenilirliğini yeniden kazanma-
sına yardımcı oldu. AB liderleri bu nedenle kanalların açık kalmasını 
sağlamak için çalışabilirler. Çin'in Kuşak ve Yol, Avrupa'nın Küresel 
Geçidi ve Amerika'nın Build Back Better World girişimleri arasında, 
bu küresel altyapı harcama programlarını temiz ve tamamlayıcı hale 
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getirmek için geliştirilmiş iş birliği için geniş bir alan var.
Dördüncüsü, Bretton Woods kurumlarının (yani Dünya 

Bankası ve Uluslararası Para Fonu) iklim değişikliği çağında 
amaca uygun hale getirilmesi için reform yapılmasında büyük 
bir fırsat yatıyor. Burada, COP26'dan bir başka önemli noktayı 
hatırlatıyoruz: Barbados Başbakanı Mia Mottley'nin, gelişmekte 
olan ülkelerde iklimle ilgili yatırımları desteklemek için çok taraflı 
kalkınma bankaları aracılığıyla özel çekme haklarının kanalize 
edilmesi çağrısında bulunan geniş çapta dolaşan konuşma-
sı. IMF'nin ve çok taraflı kalkınma bankalarının kilit üyeleri ve 
hissedarları olarak Avrupa hükümetleri, kredilerini artırabilir 
ve bu kaynakların ÇB'lere nasıl serbest bırakılacağını ve daha 
sonra nasıl harcanacağını belirleyen koşulların hafifletilmesi 
de dâhil olmak üzere, Fonu bu öneriye göre hareket etmeye 
teşvik edebilir.

Avrupa, Afrika ülkeleriyle yeni ve
kapsamlı güvenlik ortaklıkları önermeli 

Beşincisi ve en önemlisi, Avrupa, iki blok arasındaki ilişkileri 
geliştirmek için Afrika ülkeleriyle yeni ve kapsamlı güvenlik 
ortaklıkları önermelidir. İklim kaynaklı aksaklıklar, gıda gü-
vensizliği, hastalık salgınları ve zorunlu göç, bu bölgelerdeki 
mevcut ve gelecekteki tüm dinamikleri etkileyecektir. Afrikalı 
ve Avrupalı   liderler, mevcut askeri düşüncenin çok ötesine 
geçen bir dayanıklılık ve insan güvenliği vizyonunu birlikte 
oluşturmalıdır. Tarım, gıda ve su sistemlerinin uyarlanması, Av-
rupa'nın Afrika ile iş birliği için yüksek bir öncelik haline gelme-
lidir. Amaç, dayanıklılığı güçlendirmek, su döngüsünü korumak 
ve biyoçeşitliliği korumak. Böylece aşırı hava olaylarından vektör 
kaynaklı hastalıklara kadar bir dizi güvenlik tehdidini azaltmak 
olmalıdır. Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı, Afrika'nın dünyanın 
en iyi güneş kaynaklarının yüzde 60'ına ancak kurulu güneş 
enerjisi kapasitesinin sadece yüzde 1'ine ev sahipliği yapan 
konumunun altını çiziyor.  

IEA'nın 2030 senaryosuna göre, Afrika'daki yeni enerji eri-
şiminin yüzde 80'i yenilenebilir enerji ile sağlanabilir. Bu da bir 
güvenlik seçimidir ve Avrupa'nın COP27'de işaret edebileceği 
bir seçimdir. Avrupalı   liderler ortak güvenlik için zorlayıcı bir 
vizyon seçebilir veya yeni petrol ve gaz altyapısına tehlikeli 
yatırımlar yapmaya devam ederek, dünyanın güvenlik beklen-
tilerine her açıdan zarar verebilir. Bunlar çok taraflılık için uygun 
zamanlar değil. 2015'te Paris Anlaşmasıyla başardıklarımızı 
2022'de yapamazdık. Geriye dönüp bakıldığında, BM Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri ve İran Nükleer Anlaşmasının da yılı 
olan 2015, uluslararası iş birliği için yüksek bir nokta olarak ha-
tırlanabilir. Ancak iklim değişikliğinin zararlı etkileri, diplomatik 
hizalamalardan bağımsız olarak hız kazanıyor. Paris Anlaşması, 
diğer düzenlemeler sarsıldığında bile ayakta durması gereken, 
toplu eylem için bir korkuluk haline geldi. Koordineli iklim politi-
kaları izleyerek, barış ve güvenliği desteklemek için yeni koşullar 
ve yeni iş birliği biçimleri de yaratabiliriz. Kolay olmayacak ama 
başka seçeneğimiz yok.
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İki Ortadoğu'nun hikâyesi
Ukrayna'daki savaş ve 
ardından gelen emtia 
şokları, petrol zengini 

MENA ülkelerinin 
jeopolitik gücünü 

artırdı. Enerji güvenliği 
Avrupa ve Amerika 

Birleşik Devletleri'nde 
en önemli endişe 

haline geldiğinden, 
önde gelen Orta Doğu 

üreticileri küresel 
düzende yeni bir 

önem kazandı. Bu 
sadece Suudi 

Arabistan ve Katar gibi 
zengin KİK ülkeleri için 

değil, aynı zamanda 
Avrupa'ya doğal gaz 

ithalatının yüzde 
11'ini sağlayan Cezayir 

için de geçerli. 

Oxford Üniversitesi 
Kalkınma Ekonomisi Doçenti

G elişmekte olan ülkeleri etkileyen yükselen emtia fiyatları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da (MENA) 
hem kazananları hem de kaybedenleri yarattı. Dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçıları 
arasında yer alan bölgenin kaynak zengini devletleri, gelir düşüşleri yaşıyor. Ancak Mısır, Ür-
dün, Lübnan, Fas ve Tunus gibi petrol ithalatçıları için yüksek enerji fiyatları, ulusal bütçelerin 

sınırlarını zorladı ve cari açıkları artırdı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da elbette küresel petrol piyasalarının iniş 
çıkışlarına yabancı değil. Ancak bölge, 2019'da Cezayir, Irak ve Lübnan'daki kitlesel protestolar, Suudi-Katar 
jeopolitik gerilimleri, COVID-19 salgını ve şimdi petrolde daha fazla artış da dâhil olmak üzere son birkaç 
yılda art arda şoklara maruz kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen gıda fiyatları, Ortadoğu'daki petrol ve buğday, devletlerin hem 
ekonomik hem de siyasi kaderini şekillendiriyor. Hükümetler, vatandaşlara kamu sektörü işleri ve sübvan-
siyonlu yakıt ve gıda dâhil olmak üzere cömert refah hakları sağlıyor. Bu dağıtım taahhütleri, nihayetinde 
yöneticilerin, vatandaşların desteği olmasa bile sessizliği karşılığında sosyal refah sağladığı otoriter bir 
pazarlığın bir parçasını oluşturuyor. Yakıt ve gıda sübvansiyonları, petrol gelirleri, yardımlar ve işçi dövizleri 
gibi dışarıdan sağlanan gelirlerle finanse edilen bu sosyal sözleşmenin merkezinde yer alıyor.

Mali sağlığa geri dönüş
Bölgenin petrol ihracatçıları için yükselen petrol fiyatları, neredeyse 10 yıllık bir düşüşün ardından 

gelirlerin yeniden canlanması anlamına geliyor. 2014 yılında petrol fiyatlarının düşmesinden sonra, 
MENA petrol üreticilerinin çoğu, petrol fiyatları bunun için gereken minimum seviyenin altında olduğu 
için bütçelerini dengelemede zorluk yaşadı. En zengin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri bile köşeleri 
kesmek, harcamaları kontrol etmek ve tasarruflarını azaltmak zorunda kaldı. Mart 2021'den bu yana petrol 
fiyatlarının yüzde 50'den fazla artmasıyla, bu tür mali sıkıntılar azaldı ve devasa nakit düşüşleri rezervlerin 
yenilenmesine yardımcı oldu.

Yükselen petrol fiyatları, MENA'nın Cezayir ve Irak gibi zor durumdaki petrol ekonomileri üzerinde en 
belirleyici etkiye sahip oldu. Yakın zamana kadar, her iki ülkedeki petrol gelirleri, kendi hükümetlerinin genç 
ve artan nüfusa yönelik dağıtım taahhütlerini karşılamak için giderek yetersiz kalıyordu. Cezayir, mali zorluk-
larla yüzleşmek için 2008'den 2014'e kadar olan önceki petrol patlaması sırasında biriktirdiği mali rezervleri 
kullanmak zorunda kaldı. Ülkenin döviz rezervleri 2016'da 122 milyar dolardan, 2021'in başlarında 42 milyar 
dolara düştükten sonra rejim değişti. Ancak Ukrayna savaşı, görünümü kökten değiştirdi. Milyarlarca dolarlık 
hidrokarbon geliri, Cezayir'in güçlü ve anlaşılmaz oligarşisi yeni bir hayat kirası elde etti. Irak da benzer bir 
kaderin tersine dönmesinden yararlandı. 2020 yılında pandemi ve düşen petrol fiyatları milli geliri yarıya 
indirdi. Dünyanın en büyük beşinci petrol ihracatçısı olmasına rağmen, devlet çalışanlarının maaşlarını 
ödemekte zorlanıyordu. Ancak petrol fiyatlarındaki küresel artış, Irak'ın 2022'nin ilk altı ayında 62 milyar 
dolarlık gelir elde etmesini sağladı ve bu, 1972'den bu yana en yüksek aylık ortalaması. Yaygın yolsuzluk, 
harap altyapı ve kırılgan politikalar, Irak'ın açıkça kontrolden çıkmadığı anlamına geliyor. Ancak yüksek 
petrol fiyatlarından kaynaklanan pozitif ticaret hadleri şoku, ülkeyi ekonomik bir uçurumdan geri çekti.

Adel
Malik 
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Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki enerji üreticileri için bütçe kısıtlamalarını 
yumuşatarak daha yüksek petrol fiyatları, büyük ekonomik reformlar için 

teşviki azaltabilir. Ancak artan maliyetler nedeniyle sosyal ve politik istikrara 
yönelik yenilenen risklerle karşı karşıya kalan bölgenin petrol ithalatçıları çok 

daha büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda.

2019'da Cezayir ve Irak'taki popüler protesto hareketleri, liderlerine 
olan inancını kaybetti, çoğu genç olan çok sayıda insanı harekete geçir-
di. Protestolar, her iki ülkenin rejimlerini sarsmaya başlamış, ancak daha 
sonra pandemi nedeniyle ve ardından petrol gelirlerinin canlanmasının 
ardından yatışmıştı. Şimdilik, en azından Cezayir ve Irak, gıda fiyatlarını 
istikrara kavuşturmayı ve kaynakları genç istihdamı-destek programlarına 
yönlendirmeyi başardı. Küresel petrol fiyatlarındaki artış, kamu maliyesi 
daha istikrarsız olan Umman ve Bahreyn gibi ülkelerde hükümet bütçelerini 
de doldurdu. Çünkü petrol ihracatları önde gelen KİK üreticilerininkiyle 
karşılaştırıldığında zayıf durumda.

Emtia-fiyat sıkışmasını hissetmek
Yükselen petrol fiyatları petrol ihracatçıları için bir nimet olsa da, daha 

sınırlı mali imkânlara sahip. Ancak yine de siyasi nedenlerle yakıt ve gıda 
sübvansiyonuna ihtiyaç duyan, kaynak bakımından fakir MENA ülkeleri için 
bir baş belası. MENA ülkelerinin bu tür sübvansiyonlara yaptığı harcama 
gelişmekte olan ülke ortalamasını aşıyor ve küresel enerji sübvansiyonla-
rının yarısı Orta Doğu'da dağıtılıyor. Yüksek petrol fiyatları, bölgenin petrol 
ithal eden ülkelerinin önceden var olan sübvansiyon seviyelerini koruması-
nı giderek zorlaştırıyor. Hızlanan enflasyon ve gıda kıtlığı ile birlikte bu yanıcı 
bir karışımdır. MENA bölgesi, dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olarak 
öne çıkan Mısır ile gıda ithalatına en çok bağımlı olan bölgelerden biri-
dir. Önemli miktarda petrol geliri olmayan MENA ülkeleri, başta buğday 
olmak üzere temel gıda maddelerinin fiyatlarını kontrol altına almakta 
zorlanıyor (Fiyatlar, uzun süredir Arap sokağının siyasi sıcaklığını etkiliyor). 

Bu mücadele eden ekonomilerin küresel emtia şoklarıyla nasıl başa 
çıktıkları, onların altında yatan politik ekonomi hakkında çok şey söylü-
yor. Mısır ve Ürdün gibi kaynaklar açısından fakir ama stratejik açıdan 
önemli ekonomilerde otoriter istikrar, bu devletlerin sosyal sözleşmelerini 
etkin bir şekilde üstlenen daha zengin Körfez komşularının desteğine 
dayanıyor. Bu tür bölgesel desteğin niteliği, genel nakit yardımından 

ortak yatırımlara ve merkez bankalarındaki mevduata dönüşmüş-
tür. Örneğin, 3 milyar dolarlık Suudi Ürdün Yatırım Fonu 2017'de ku-
ruldu (ve daha yakın zamanda etkinleştirildi). Fon, Ürdün'deki yatırım 
projelerini desteklemeyi amaçlarken, ilgili finansal girişler ülkenin 
dış rezervlerini desteklemeye yardımcı olacak. Nisan 2022'de Suudi 
Arabistan, Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten 2.5 milyar 
dolarlık daha büyük bir yardım paketinin parçası olarak Ürdün'e 50 
milyon dolar transfer etti.

Zengin KİK ülkeleri, MENA ülkelerindeki 
siyasi istikrarı fazlasıyla önemsiyor

Önemli ölçüde daha fazla dış finansman ihtiyacına sahip olan 
Mısır, daha da açıklayıcı bir örnek sunuyor. Körfez'deki zengin komşu-
larının desteği olmadan ülke, buğday ve petrol ithalat gereksinimlerini 
karşılamakta zorlanacaktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ekonomik 
etkisinin Mısır'ı vurmaya başlamasından kısa bir süre sonra, Başkan 
Abdel Fattah El-Sisi, BAE ve Suudi Arabistan'a gitti ve burada yeni mali 
destek taahhütleri aldı. Mısır'ın hâlihazırda Suudi Arabistan, Katar ve 
BAE'den yatırım ve merkez bankası mevduatları için yaklaşık 22 milyar 
dolarlık taahhüdü var. Buğday ithalatının finansmanı üzerindeki acil 
baskıyı hafifletmek için Suudi merkezli Uluslararası İslami Ticaret Finans 
Kurumu, Mısır'a olan kredi limitini iki katına çıkararak, 3 milyar dolardan 
6 milyar dolara çıkardı. Bu tür bölgesel destek mekanizmaları, komşu 
ülkelerdeki herhangi bir istikrarsızlığın yayılma potansiyeline sahip ol-
ması nedeniyle, zengin KİK ülkelerinin MENA ülkelerindeki siyasi istikrara 
verdiği önemi gösteriyor.

Ukrayna'daki savaş ve ardından gelen emtia şokları, petrol zengini 
MENA ülkelerinin jeopolitik gücünü artırdı. Enerji güvenliği Avrupa ve 
Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli endişe haline geldiğinden, 
önde gelen Orta Doğu üreticileri küresel düzende yeni bir önem ka-
zandı. Bu sadece Suudi Arabistan ve Katar gibi zengin KİK ülkeleri için 
değil, aynı zamanda Avrupa'ya doğal gaz ithalatının yüzde 11'ini sağla-
yan Cezayir için de geçerli. Petroldeki beklenmedik düşüşler biriktikçe, 
bölgenin egemen servet fonları rezervlerini ve yatırım portföylerini 
oluşturuyor ve birçoğu şu anda küresel bir harcama çılgınlığı içinde. 
Şüpheciler, MENA enerji üreticilerinin bütçe kısıtlamalarını yumuşatarak, 
daha yüksek petrol fiyatlarının büyük ekonomik reformlar için teşvikini 
azaltabileceğini savunuyorlar. Ancak, bölgenin petrol ithalatçıları, sosyal 
ve siyasi istikrara yönelik yenilenen risklerle karşı karşıya olduğundan 
çok daha büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda.

KONUK YAZAR
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1960'lı yıllarda başlayan ‘hayat boyu 
eğitim kavramı’ UNESCO'nun 1970 
yılını ‘Eğitim Yılı’ olarak kabul et-
mesiyle daha da önem kazanmış 

ve bu münasebetle hazırladığı tasarıda şu 
ilkeleri koymuştur:

• Dünya sürekli bir gelişmenin içindedir. 
• Eğitim okulla bitmez, bütün hayat bo-

yunca sürer. 
• Okullarda öğrenilen bilgiler bir süre 

sonra yetmemeye başlar. Bunun için 
kişiye eğitim verilirken mesleğinde ye-
nilikleri araştırma ruhu da verilmelidir. 

Ömür boyu eğitim, Hz. Muhammed'in 
“Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz”  
tavsiyesi ile daha o zamanlar dinde de ye-
rini almıştır. Her yıl olduğu gibi Eylül ayında 
ilköğretim, lise, Ekim ayında ise üniversi-
teler açıldı. Birçok genç okumak için şehir 
değiştirdi. Birçok aile kıt kaynaklarından 
tasarruf yaparak, çocuklarının geleceğine 
yatırım yapabilmek için özveride bulundu. 
Bulunmaya da yıllarca devam edecek. Son 
yıllarda toplumun tüm katmanları, çocuk-
larının iyi eğitim alamayacağı konusunda 
endişe içindeler. Eğitimde kalite açığını na-
sıl kapatabiliriz diyerek, okullar açılmadan 
önce veya tercih dönemlerinde büyük bir 
arayış içine giriyorlar. İlkokul düzeyinde iyi 
bir sınıf öğretmeni peşinde koşarken, lise 
düzeyinde iyi bir lise, üniversite düzeyinde 
ise iyi bir bölüm ve üniversite peşinde ko-
şup çabalıyorlar.

Özcan KADIOĞLU ozcankadioglu@hotmail.com 
Dünya Gazetesi Yazarı

Artık dünyada ‘hayat boyu 
eğitim’ slogan haline geldi. 
Çünkü bir insanın sadece 
gençlik çağında öğrendiği 
bilgi ve becerilerle mesleğini 
hayatının sonuna kadar 
götürmesi mümkün değil. 
Teknoloji o kadar hızlı 
değişiyor ki; bazı meslek 
alanlarında, bir yıl önceki 
bilgi yetersiz hale gelebiliyor. 
Bu hıza uyabilmek 
için ülkelerin öğrenme 
faaliyetlerini hayatları 
boyunca devam ettirmeleri 
gerekiyor. 

Kalite eğitimle başlar, eğitimle biter
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Eğitim reformu ile insan kalitesi
sürekli şekilde güvence altına alınmalı

Birçok ilköğretim okulu ücretleri ne-
redeyse üniversite ücretleri ile yarışıyor 
hatta bazıları üniversite eğitim ücretinden 
daha pahalı hale gelmiş durumda. Bu ka-
dar kaynak ayrılan ve çaba gösterilen bir 
alanda ortaya çıkan sonuca baktığımızda 
büyük bir verimsizlik ve hüsran yaşıyoruz. 
Maalesef son okul dönemi olan üniversite 
eğitiminde de dünya sıralamalarında ade-
ta nal topluyoruz. Eğitim sisteminde yeni 
bir vizyon ile acaba dünyaya açılabilmek 
için ne yapabiliriz, bunun alt yapısını nasıl 
kurabiliriz? bunu tartışıp değerlendirmeli-
yiz. Dünya hızlı bir değişme ve yenilenme 
döneminden geçiyor. 

Bu hızlı gelişime, kalite ve eğitime ye-
terli yatırımı yapanlar ayak uydurabiliyor. 
Bu dönem, kaliteli üretim ve hizmetlerin, 
farklılaşan ve sürekli değişen tüketici ter-
cihlerine nasıl endekslenebileceğinin dik-
katle araştırıldığı bir dönem. Eğer insan 
kaynaklarımızı eğitim yoluyla planlı bir şe-
kilde geliştirebilirsek, zaman içinde üretim 
ve hizmetlerdeki kalitenin kendiliğinden 
geliştiğini göreceğiz. Bunun için değişen 
dünyaya paralel eğitim reformu ile insan 
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kalitesinin sürekli şekilde güvence altına 
alınması gerekli. Eğitim olmadan kalite, 
kalite olmadan da üretim ve hizmetlerde 
bir fark meydana getirmek mümkün değil.

Tek çare, eğitim yoluyla
kaliteyi artırmaya çalışmak

Türk eğitim sistemi maalesef üretim 
ve hizmetlerde kalite farklılığını ortaya ko-
yacak bir dinamizmi yakalayamadı. Kalite, 
verimlilik ve mükemmeli arama anlayışını 
insanlarımıza maalesef okullarda kazan-
dıramadık, dünyadaki kalite konusundaki 
değişim hızına maalesef ayak uyduramı-
yoruz. Bu yüz yılda hızla değişen ve geli-
şen teknoloji dünyayı büyük bir köy haline 
getirdi. İnsanlar Artık bir bilgisayar tuşuna 
basarak kaliteli ürün ve hizmetlere artık 
kolayca ulaşabiliyor. Kalitesiz mal ve hizmet 
artık sadece üçüncü dünya ülkeleri olarak 
adlandırılan ülkelerde pazar bulabiliyor. 
Bu sebeple kalitesiz mallar, gelişmiş ülke 
pazarlarından hızla kovulmakla birlikte iyi 
eğitilmemiş kalitesiz insan gücü de iş pa-
zarlarından hızla kovulmaya mahkûmdur. 

Bunun için tek çare eğitim yoluyla ka-
liteyi artırmaya çalışmaktır. Bir ülkenin kal-
kınmışlık düzeyinin inandırıcı kanıtı, ürettiği 
mal ve hizmetlerin kalitesidir. Eğitim sistemi 
yoluyla artık öğrencilerimize ve insanları-
mıza meslekte kaliteli, iş ahlakı, üreticilik 
ve araştırıcılık ruhu, yeniliklere uyma ve 
kendini yenileme alışkanlığı gibi özellik-

ler kazandırmalıyız. Üretim ve hizmetlerin 
kaliteli olmasının temelinde eğitim kalitesi 
yattığına göre eğitimdeki bu kalite hangi 
yollardan temin edilebilir? Bu sorunun ce-
vabını aramaya çalışmalıyız.

Eğitim-insan gücü-istihdam
ilişkisi sağlıklı bir dengede kurulmalı

Türkiye'de gerek meslek okullarına ve 
gerekse üniversiteye öğrenci alımında top-
lumun mesleklere olan istihdam ihtiyacı 
göz önünde bulundurulmuyor. Bu ise me-
zuniyetinden sonra iş sahası bulamayan 
diplomalı işsizlerin çoğalmasına neden 
oluyor. Bu, aynı zamanda eğitime yapılan 
yüksek miktardaki harcamaların da israfı 
demektir. Hangi sahada ne kadar meslek 
elemanına ihtiyaç olduğu tespit edilerek, 
ihtiyaca uygun sayıda meslek branşlarında 
öğrenci alınmalı. İstihdam ihtiyacına göre 
öğrenci alımı, öğrencilerin büyük çoğun-
luğunun ara insan gücü yetiştiren meslek 
okullarına ve meslek yüksekokullarına dağı-
lımını sağlayacağından üniversite önündeki 
yığılmayı da önlemiş olacaktır.

Eğitim-insan gücü-istihdam ilişkisinin 
sağlıklı bir dengede olabilmesi için okullarla 
iş yerlerinin iş birliği yapması şarttır. Sana-
yinin ve iş yerlerinin hangi çeşit ve hangi 
standartlarda meslek mensuplarına ihtiyacı 
olduğunu okulların işyerlerinden tespit 
etmesi ve ona göre, ihtiyaç ölçülerinde 
okullarda elemanları yetiştirmesi gerekiyor. 

Uygulamalı eğitimin iş yerlerinde yapılabil-
mesi için de bu iş birliğinin yapılması şarttır. 
Ülkemizde meslek eğitiminin sanayi ve iş 
yerlerinden kopuk, içe dönük olarak dü-
zenlendiği ve ihtiyacı cevaplayacak ölçüde 
çeşidinin artırılamadığı da bir gerçektir. 
Diğer taraftan sanayi ve endüstriyel alanda 
eğitim veren teknik okulların sayı ve nitelik-
leri, endüstrinin yoğun olduğu bölgelerde 
ise yetersiz olduğu da bir gerçektir. Bu ger-
çekler ise iş birliğini daha çok gerektiriyor.

Öğrencilere, eğitimlerinde araştırıcı, 
yenilikçi ve hamleci bir ruh verilmeli

Zamanı iyi kullanmak, boş zamanları 
eğitici faaliyetlerle geçirmek, hobi alışkan-
lığı elde etmek, eğitime önemli bir katkıdır. 
Zamanı faydalı işlerle değerlendirmek, sü-
rekli eğitim ve yetişkin eğitiminde de çok 
önemlidir. Boş zamanlarını okuyarak geçir-
mek, güzel sanatlarla uğraşmak, mesleki 
gelişim sağlamak veya üretici faaliyetlerde 
bulunmak, eğitim kalitesine en önemli kat-
kıdır. Zamanı iyi kullanmak gelişmişliğin de 
bir göstergesidir. Bunun için eğitim süreci 
içerisinde öğrencilere zamanı değerlendir-
me ve iyi kullanma alışkanlıkları aşılanmalı 
ve kazandırılmalıdır. Bu konuda öğretmen 
ve velilere önemli görevler düşüyor. 

Eğitim süreci içerisinde öğrencilere 
bilimsel araştırıcılık, mesleğinde yenilikler 
kazanma ve kendisini devamlı ilerlemeye 
iten hamleci bir ruh verilmeli. Bu hamleci 
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ruh; ilerlemenin, eğitim, ürün ve hizmet-
lerde kaliteye ulaşmanın itici gücüdür. 
Aile, okul ve iş yerleri eğitim süreci içeri-
sinde çeşitli yöntemlerle bu ruhu kazan-
dırmak durumundadır. Esasen, tembellik 
tuzağından kurtularak, çalışma zevkine 
ulaşmış kişiler bu ruhun sahibidirler. Onlar 
mesleklerinde devamlı ilerlemeyi, araştı-
rarak bilimsel yenilikler getirmeyi kendile-
rine hedef tayin etmişlerdir. Çalışmadan, 
ilerlemeden, yenilikler getirmeden rahat 
edemezler. Fakat bu ruh ancak eğitim sü-
reci içinde kişiye kazandırılabilir. Bu ruh, 
kalitenin sihirli iksiridir.

Eğitim sistemi, değişen şartlara
entegre, esnek bir yapıda 
kurgulanmalı

İyi eğitilmemiş, kaliteli meslek sahibi 
olmamış insan gücüyle kaliteli hizmet ve 
kaliteli mal üretmenin mümkün olmadı-
ğı görülmüştür. İyi yetişmemiş bir teknik 
personelle hangi fabrikada kaliteli mal üre-
tilebilir? İyi yetişmemiş bir sağlık personeli 
ile hangi kaliteli sağlık hizmeti sunulabilir? 
Buna benzer konularda misaller daha da 
çoğaltılabilir. Bunun için günümüzde bü-
tün dünya eğitimde en iyi kaliteyi yakalama 
peşindedir. Çünkü eğitimde en iyi kaliteyi 
yakalayan millet, kaliteli meslek insanını 
ve kaliteli meslek insanının ürettiği kaliteli 
ürün ve hizmetleri yakalamış ve piyasaya 
sunmuş demektir. Çünkü eğitim, görünüşte 
hiçbir üretim faaliyetinde bulunmamasına 
rağmen, onun en önemli aracı, toplumdaki 
her sahanın, her kurumun temelini teşkil 
eden insan unsurunu yetiştirmektir. Bu ne-
denle Türkiye'nin kalkınması meselesi han-
gi cepheden bakılırsa bakılsın, hangi taraf-
tan ele alınırsa alınsın bir eğitim davasıdır. 

Eğitim davasının özü ise eğitimdeki ka-
liteyi yakalamaktır. İçinde bulunduğumuz 
ulusal ve uluslararası şartlar doğrultusunda, 
kişilerin sahip olmak istedikleri meslek ile 
ilgili bilgi, beceri ve nitelikleri yükseltecek şe-
kilde eğitim verilmelidir. Aksi halde eğitimli 
yarı cahillerle çevrili bir toplumda, karşılaştığı 
problemleri analiz edip, çözümleyecek bilgi 
ve beceriden yoksun kişilerle, kalite, verimli-
lik ve etkinliği yakalamak mümkün değildir. 
Günümüzde yaşanan teknolojik dönüşüm, 
dünyada iş yapma biçimlerini ve buna bağlı 
olarak da çalışanlardan beklenen yetenek-
lerin kompozisyonunu sürekli değiştiriyor. 
Eğitim sisteminin piyasa taleplerine cevap 

verebilmek amacıyla değişen şartlara hızlı 
biçimde entegre olmasını sağlayacak, esnek 
bir yapıda kurgulanması çağımızın gerek-
sinimlerinden biridir. Bu sebeple verilecek 
eğitim hizmetinin süresinden ziyade, içeriği 
ve kalitesi ön plana çıkıyor.

Eğitim sisteminde kalitenin
sağlanabilmesi için neler yapılmalı?
• Erken çocukluk eğitim dönemi yatırım-

larının desteklenmesi, 
• Öğretmen nitelikleri artırılarak, eğitim 

ve öğretim sürecinin iyileştirilmesi, 
• Eğitim bütçesinin getirisi yüksek olan 

alanlara yoğunlaştırılması, 
• Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve 

okullar arasındaki kalite farkının azaltıl-
ması,

• Müfredatın ve öğrenme ortamlarının 
etkin tasarımı ile öğrenmeyi teşvik ede-
cek şekilde düzenlenmesi, 

• Okul yönetiminin niteliğinin artırılması 
ve özerkliğinin sağlanması, 

• Politikaların veriye dayalı olarak oluştu-
rulması, izleme, değerlendirme ve etki 
analizi çalışmalarının etkin kullanılması.

• Esas amacın sınav değil öğrenme olma-
sı gerekiyor.
Grafiklere göz atacak olursak, son yıl-

larda eğitim bütçesi için yatırımların payı 
düşme eğilimde. Eğitim bütçesinin yüzde 
85’e yakını, maaşlara ve Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına sigorta primi olarak gidiyor. 
Eğitime yaklaşık OECD ülkeleri kadar kay-
nak ayrılmasına rağmen maalesef ulusla-
rarası Pisa gibi sınavlarda ve üniversiteler 
arası sıralamalarında maalesef alt sıralarda 
yer alıyoruz. Her alanda olduğu gibi eğitim 
için harcanan para ve zaman da iyi şekilde 
etüt edilmeli, kaynak israfını önleyebilmek 
için neler yapılması gerektiği konusu iyi 
analiz edilmelidir.

MİLLİ EĞİTİM BÜTÇESİNDEN YATIRIMLARA AYRILAN PAY (%)

KAMU EĞİTİM HARCAMASININ GSYH ORANI (%)
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TOBB İkili Odalar

İş yaptığınız ülkede
  İşinizi büyütmek mi istiyorsunuz?

  Ticaret ve yatırım için yeni ortaklar mı bulmak istiyorsunuz?
  Ülke hakkında daha fazla bilgi mi edinmek istiyorsunuz?

  Sorununuz mu var?

Veya yurt dışına açılmak mı istiyorsunuz?
TOBB İkili Odalar Platformunu Takip Edin
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Türkiye-Moğolistan İş Forumu’nda 
iş birliği alanları değerlendirildi

T OBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Faik Yavuz forumun açılışında yaptı-
ğı konuşmasına, Bartın’da yaşanan 

maden kazasında hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı 
dileyerek başladı. Küresel ekonominin zor 
bir dönemden geçtiğini belirten Faik Yavuz, 
güçlü uluslararası bir iş birliğine ihtiyaç 
olduğunu, iki ülkenin de özel sektörünü 
güçlendirmesi gerektiği, çünkü ülkelerin 
esas gücünün, özel sektörlerinden geldi-
ğinin altını çizdi. Yavuz, Türkiye ekonomi-
sinin gücü ve dinamizminin özel sektöre 
dayalı olduğunu, bu sayede İtalya ile Çin 
arasında en büyük sanayi üretim kapasite-
sini kurduklarını ve en büyük sanayi ürünü 
ihracatını yapan, girişimci bir ülke haline 
geldiklerini söyledi. Pek çok sektörde, oto-

motiv, beyaz eşya, konfeksiyon başta olmak 
üzere, Avrupa’nın önemli tedarikçilerinden 
olduklarını anlatan Yavuz, “AB’nin kendi 
dışında, en çok otomobil ithal ettiği ülkeyiz. 
Tüm bunları, ticareti serbest hale getirip, 
rekabeti artırmak suretiyle sağladık. Zira 
ticaret zenginleştirir, korumacılık fakirleştirir. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin istikrarı 
ve refahı için, ticaretin daha serbest olması 
şarttır” şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliği
alanlarına dikkat çekildi

Türkiye ile Moğolistan arasındaki ikili 
ticaret hacminin büyümekte olduğuna 
dikkat çeken TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz, geçen yıl ikili ticaretin 
yüzde 45 arttığını, bu yıl da artışın devam 

ettiğini belirtti. Ekonomilerin birbirini ta-
mamlayıcı bir yapıda olduğuna dikkat çe-
ken Yavuz, çok daha fazla iş birliği fırsatı 
olduğunu dile getirdi. Turizmin önemli 
bir iş birliği alanı olabileceğini ifade eden 
Yavuz, Orhun Vadisi’ndeki Göktürk Kita-
beleri sayesinde, Türkiye’den Moğolistan’a 
turistler çekilebileceğini, Orhun Vadisi’nin 
turizm merkezi olmasının kararlaştırıldığını 
hatırlattı. Orhun Havaalanının modernize 
edilmesinin de ortak yatırım için bir fır-
sat oluşturabileceğinden söz eden Yavuz, 
madencilik alanında da ciddi bir iş birliği 
potansiyeli olduğunu söyledi. Altın, bakır 
uranyum ve kömür madeninde iş birliği 
fırsatının çok fazla olduğunu, tarım ve hay-
vancılık alanında da büyük bir potansiyelin 
söz konusu olduğunu ayrıca dericilik sek-

Türkiye-Moğolistan İş Forumu, Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar Gombojav, TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (MNCCI) Başkanı Amartuvshin 
Otgondavaa, Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı Bolorchuluun Khayangaa ve Moğolistan Çevre 
ve Turizm Bakanı Bat-Erdene Bat-Ulzii’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.
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törünün de önemli bir iş birliği alanı oldu-
ğunu aktardı. TOBB ile Moğolistan Ulusal 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türk-Moğol 
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nu kur-
duklarını belirten Yavuz, bu ortak Odanın, 
karşılıklı ticaretin arttırılması yönünde ça-
lışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

“İki ülke arasındaki ticaret
hacmi sürekli artıyor”

Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı 
Gombojav, TBMM Başkanı Mustafa Şentop 

ile görüştüğünü belirterek, bu görüşmenin 
başarılı geçtiğini, tarafların birçok konuda 
mutabık kaldığını söyledi. İş Forumu’nun 
iki ülkenin ekonomik ilişkileri için önemli 
olduğunu belirten Gombojav, Türkiye-Mo-
ğolistan arasında havacılık alanında aşamalı 
bir serbestiyet gerektiğini kaydetti. Türk-
lerin atalarının yurdu olan Moğolistan'a 
ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren 
Gombojav, hayvancılık alanında iki ülke-
nin iş birliği görüşmeleri yaptığını, iki ülke 
arasında ticari ve ekonomik alanlarında 
fırsatların bulunduğunu aktardı. Türkiye'nin 
Doğu-Batı arasında çok önemli bir köprü 
vaziyeti gördüğünü ifade eden Gombojav, 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin sürekli 
arttığını söyledi. 

"Moğolistan ile Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanmalı"

Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Amartuvshin Otgondavaa 
da Türkiye ile Moğolistan’ın pek çok sek-
törde ticaret yaptığını söyledi. İki ülke ara-
sındaki ekonomik ilişkilerin artırılması için 
Moğolistan hükümetinin destek verdiğini 
dile getiren Otgondavaa, Moğolistan-Tür-
kiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Munkhbat Jamiyan ise Türkiye ile 
Moğolistan arasında madencilik, tarım, 
hayvancılık, deri işlemeciliği ve turizm 
konularında iş birlikleri olduğunu ve bu iş 

birliklerinin daha da geliştirilmesi gerekti-
ğinin altını çizdi. 

Türkiye-Moğolistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet 
Erdoğan da iki ülke arasındaki tarihi ve 
kültürel ilişkilere dikkat çekti. Erdoğan, 
Türkiye müteahhitlik ve inşaat firmaları-
nın dünyada üçüncü sırada yer aldığını 
anlattı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 
artması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, 
Moğolistan’ın Serbest Ticaret Anlaşmasına 
geçmesi gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
İİT Tahkim İİT Tahkim 
Merkezi Merkezi 
İcra Kurulu İcra Kurulu 
toplantısına toplantısına 
iştirak ettiiştirak etti

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

Mısır’ın İskenderiye şehrinde yapılan 
İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi 
İcra Kurulu toplantısına katıldı.  
Toplantıda, İstanbul’da kurulan Tahkim 
Merkezi ile ilgili atılacak adımlar 
değerlendirildi.
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Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan 
kanserdir. Günümüzdeki bilgilere göre, 

her 8 kadından birisi yaşamının bir 
döneminde meme kanseri oluyor. Meme 

kanseri, yaşın ilerlemesi ile görülme sıklığı 
artan bir kanser olmasına karşın genç 

yaşlarda da görülebiliyor.

T ıbbın bugün sağladığı olanaklar ve meme kanserinin 
erken teşhisi sayesinde bu kanser türünden kaynaklanan 
ölümler azalmaya başlamıştır. Günümüzde erken tanı ve 

erken tedaviye başlayarak meme kanserinin ölümcül bir hastalık 
olmaktan çıkması noktasına ulaşılmıştır. Güncel bilgilere göre 
meme kanserine yakalanma riskini artıran nedenler arasında; uzun 
dönem hormon tedavisi almak, doğum kontrol ilaçları kullanmak, 

ilk adeti erken yaşta görmek (12 yaş öncesi), geç yaşta menopoza 
girmek (50 yaşın üstünde), radyasyona maruziyet, ailesinde meme 
kanseri öyküsü olmak (anne ve kız kardeşler gibi birinci derece ak-
raba), yetersiz fiziksel aktivite, şişmanlık, doğum yapmamış olmak, 
hiç emzirmemiş olmak, doğum kontrol ilaçları kullanmak, BRCA 
geni taşımak,sigara içmek(son çalışmalarda nikotin reseptörleri ile 
meme kanseri ilişkisini gösteren yayınlar mevcut).

MEME MEME 
KANSERINDEN KANSERINDEN 

KORUNMAKORUNMA
VE ERKEN TANI VE ERKEN TANI 

YÖNTEMLERIYÖNTEMLERI



Meme kanserinden korunmak için 
nelere dikkat edilmeli?
 Aylık kendi kendine meme muayene-

sini yapmak,
 Fazla kilo almamak için düzenli spor 

yapmak (haftada 3 gün yarım saatten 
az olmamak üzere),

 Hayvansal yağlardan zayıf gıdalarla 
beslenerek, sağlıklı kiloda kalmak,

 Günlük kalorinin yüzde 20’den azını 
yağlardan almak, sebze ve meyveden 
zengin beslenmek, meme kanseri 
riskini ve meme kanserli hastalarda 
nüksünü engelleyen değerler olarak 
biliniyor. 

Meme kanseri riskini artıran 
faktörler nelerdir?

1Yanmış yağlarla hazırlanmış olarak 
gruplanan hazır gıdalarla beslenmek, 
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Prof. Dr. Müjdat Salih
BALKAN
TOBB ETÜ Hastanesi 
Genel Cerrahi Uzmanı

yanmış, tütsülenmiş gıdalar ve tuzlu 
konservelerle beslenmek,

2 Kızartma ve yüksek ısıda pişirilen ızgara 
yemeklerle beslenmek (bu tarz pişirme 
yöntemleri yerine düşük ısıda fırın ve 
haşlama yöntemleri ile hazırlanmış yi-
yecekleri tercih edilmeli),

3 Şekerli gıdalarla beslenmek, nutra swe-
et, equal, spoonful gibi yapay tatlandırı-
cılar kullanmak (bu tatlandırıcılar yerine 
tatlandırıcı olarak doğal bal kullanmak 
tavsiye ediliyor), 

4 Beyazlatıcı kimyasallar içerebilen sofra 
tuzlarını kullanmak (bu tür tuzlar yerine 
deniz tuzu kullanılması öneriliyor), nitrit 
ve nitrat tuzları içeren koruyucu katkı 
maddeleri, renklendiriciler, yapay anti-

oksidanlar içeren gıdalarla beslenmek,

5 Kırmızı et temelli asit diyetler yemek 
(kırmızı et yerine bol balık ve az tavuk 
eti tercih etmek öneriliyor),

6 Mikrodalga fırınlarda plastik kap, don-
durucuda saklama kabı olarak pet 
şişeleri kullanmak (bu şekilde plastik 
malzemelerin kullanımı dioksin mad-
desinin ortaya çıkmasına neden oluyor, 
dioksin kimyasalları da kansere, özellikle 
de meme kanserine neden oluyor),

7 Yüksek kafein içerikli içeceklerden uzak 
durmak (çay gurubu içeceklerden yeşil 
çayı tercih etmek),

8 Toksinler ve ağır metaller içerebilen 
musluk suları içmek (bu sular yerine arı-



EKONOMİK FORUM104

SAĞLIK

tılmış veya filtrelenmiş sular içilmelidir) 
meme kanseri riskini artırıyor.

Meme kanserinden koruyucu 
yiyecekler nelerdir?

A ve C vitamininden zengin renkli ola-
rak bildiğimiz taze sebze ve meyveler ha-
vuç, brokoli, trup, kayısı, turunçgiller gibi 
günde 3-4 porsiyon meyve, 2-3 porsiyon 
sebze tarzında tüketilmeli, diyeti yüzde 
80'nin taze sebze ve meyve, kepekli tahıllar, 
tohumlar ve biraz meyveden, kalan yüzde 
20'sinin de haftada 3 kez baklagiller içeren 
pişmiş gıdalardan oluşacak şeklinde düzen-
lenmelidir. D vitamini içeren sütlü gıdalarla 
beslenmenin, özellikle menopoz sonrası 
kadınlarda meme kanseri riskini azalttı-
ğı biliniyor. E vitamini içeren ceviz, fındık 
gibi gıdaları düzenli tüketmek, probiyotik 
içeren süt ürünleriyle beslenmek, sağlıklı 
olduğu bilinen zeytinyağını tercih etmek 
(gereğinden fazla tüketmemek şartıyla),  
sülfürlü bileşikler olarak bilinen gıdaları da 
beslenme rejiminde bulundurmak (sarım-
sak, soğan gibi), Omega 3 yağ asitleri içeren 
balık ürünlerine beslenmede daha çok yer 
vermek, günlük 25-30 gram kadar lif alacak 

şekilde lifli gıdalardan zengin beslenmek, 
tam tahıllı ekmekleri (tam buğday, çavdar) 
tercih etmek, beslenmede karbonhidrat-
lar (hamur işleri, pirinç ,vb.) yerine kepekli 
tahılları tercih etmek, meme kanserinden 
korunmamızı sağlayabiliyor.

Meme kanseri geçirmiş hastaların süt 
yerine tatlandırılmamış soya sütü tüket-
melerinin nüksü engellediği konusunda 
araştırmalar mevcuttur. Bazı destek mad-
deleri (IP6, EFA'lar, flor-essence, essiac, an-
ti-oksidanlar, vitaminler, mineraller, v.s.) 
bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun 
kanser hücrelerini yok etmesine yardımcı 
olabiliyor. Bu maddelerle ilgili çalışmaların 
meme kanserinde de koruyuculuğu ile ilgili 
yayınlar mevcuttur.

Erken teşhis için neler yapılmalı?
Meme kanserini erken yakalayabilmek 

için 20 yaşından sonra kadınların her ay 
düzenli olarak kendi kendine meme mua-
yenesini yapmayı öğrenmeleri gerekir. Bu 
muayene sırasında ele kitle gelmesi, meme 
başı akıntısı, meme başında çekilme, meme 
derisinde kızarıklık, iyileşmeyen yara ya da 
gözle fark edilebilen değişiklik olması du-

rumunda hemen uzman doktora gidilerek 
muayene olunması en kolay ve en ucuz 
tanı yöntemidir. Meme kanseri taraması için 
40 yaş ve üstünde mamografi çektirmek, 
kabul edilen en etkili tetkik iken ailesinde 
meme kanseri olanların 32 yaşından (bazı 
kaynaklarca 35 yaştan) itibaren mamografi 
ile yıllık taramaları tavsiye ediliyor. Kırk yaş 
altında ise meme ultrasonografisi şüpheli 
olgularda yapılması gereken yıllık radyolojik 
tetkik olmalıdır.

Meme kanseri ile diyet arasındaki ilişki 
ile ilgili araştırmalar bugün de devam ediyor. 
Sağlıklı kiloda kalmak, günlük kalorinin yüz-
de 20'den azını yağlardan almak, sebze ve 
meyveden zengin beslenmek, meme kanseri 
riskini ve meme kanserli hastalarda nüksü 
engelleyen değerler olarak biliniyor. Kanser, 
zihinsel, bedensel ve ruhsal bir hastalıktır. 
Kanser hücreleri oksijenli ortamda gelişemez-
ler. Günlük düzenli egzersizler ve derin nefes 
alma teknikleri ile sağlanan oksijen tedavisi 
kanser hücrelerini yok etmek için diğer bir 
yöntemdir. Öngörülü ve olumlu bir ruh, kan-
serle savaşı başarırken, sinirlilik, affetmezlik ve 
acı bedeni stresli ve asitli bir ortama sokarak, 
kanserle savaşı kaybettirebiliyor.
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➠	İklimlendirme Meclisi, ‘Konutlarda 
Isı Yalıtım Kredi Paketi’nde kamu 
bankalarının tanıtımına değindi

➠	Kimya Sanayi Meclisi, global 
resesyonun, hammadde 
tedarikinde yaratacağı sorunları 
masaya yatırdı 

➠	İçecek Sanayi Meclisi, aseptik 
torbalara yönelik gerçekleştirilen 
vergi düzenlemesini değerlendirdi

➠	Denizcilik Meclisi, lojistik 
merkezlerini ve kombine 
taşımacılığını gündeme getirdi

➠	İlaç Sanayi Meclisi, SGK ile olası iş 
birliklerini değerlendirdi

➠	Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, 
dolandırıcılık faaliyetlerine karşı 
alınabilecek önlemleri ele aldı

➠	Eğitim Meclisi, özel okullarda teşvik 
mekanizmalarının önemine değindi

➠	E-ticaret Meclisi,  “Efsane/Şahane 
Cuma İndirimleri” konusunu ele aldı

➠	Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi 
Meclisi, Geri Dönüşüm İhtisas 
OSB’lerinin kurulmasını istişare etti

➠	Perakendecilik Meclisi, tedarikçi 
finansmanındaki sıkıntılar için 
aksiyon alınmasının önemine 
değindi

Sektör Meclisleri
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M eclisten sorumlu TOBB Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk’ün video konfe-

rans katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk, üyelerin katılımı ve Mecli-
sin gayretli çalışmaları için teşekkürlerini 
ileterek, toplantının sektör için verimli ve 
faydalı sonuçlara vesile olması temennisini 
sektörle paylaştı. TOBB’un ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Sektörler İstişare Toplantısı 
ile Finansmana Erişim Toplantısında sektör 
adına sunulan konu başlıkları hakkında 
Meclis üyeleri istişarede bulundu.

Binaların yalıtım ve enerji tasarrufuna 
yönelik düşük faizli ve uzun vadeli sağlanan 
“Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi” konu-
sunda Kamu bankaları tarafından tanıtım 
yapmasının önemi vurgulandı. Toplantıda 
ayrıca; İç Hava Kalitesi Çalışma Grubu tara-
fında; okullarda biyolojik ve kimyasal iç hava 
kirliliğine karşı havalandırma sağlanmasına 
yönelik yapılan çalışmalar kapsamında iç 
hava kirleticilerin alt ve üst değerlerinin 
belirlendiği ve ölçümlemelerin başlanacağı 
bilgisi verildi.

Model Fabrika Semineri, katılımcılara 
teori ve pratiği bir arada sunacak

İstanbul Avcılar Mesleki Ve Teknik Ana-
dolu Lisesi ile imzalanan protokol çerçeve-
sinde laboratuvarların yenilenmesi ve burs 
faaliyetlerinin başladığı, bundan sonraki 
süreçte eğitimcilerin eğitimi ve fabrika zi-

yaretlerinin planlanacağının ifade edildiği 
Meclis toplantısında, ürün ve binaların tasa-
rımına girdi oluşturacak dış hava şartlarına 
yönelik çalışma kapsamında örnek il ve 
ilçelerin tespiti yapıldı. 

Meclisin üretimde verimlilik ve kalite 
çalışmaları kapsamında planlanan Model 
Fabrika Semineri’nin duyurusu yapıldı. 8 
Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 
olan Model Fabrika Seminerinin, katılım-
cılara teori ve pratiği bir arada sunması 
ve bu alanda farkındalık oluşturmasının 
amaçlandığı bilgisi verildi. ASHRAE Turkish 
Chapter tarafından 9-14 Ekim 2022 tarih-
lerinde İstanbul’da düzenlenecek olan 
ASHRAE RAL CRC Etkinliği Meclis Üyeleri-
ne hatırlatıldı.

Başkan Poyraz, sosyal konut 
projelerinin yenilenebilir 
enerjiyle uyumuna değindi

Öte yandan, TOBB Türkiye İklimlen-
dirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, sos-
yal konut projelerinin yenilenebilir enerji 
sistemleri ile atık uyumlu ve iklim dostu 
olarak planlanmasının küresel ısınmayla 
mücadeleye önemli bir destek sağlaya-
cağını söyledi. Poyraz, kamunun küresel 
ısınmayla mücadelede özel sektöre ön-
cülük yapması gerektiğini de dile getirdi. 
Sosyal konut projelerinin yenilebilir enerji 
sistemleri ile atık uyumlu, enerji verimli 
ve iklim dostu malzemelerin kullanılarak 
yapılmasının, binaların Neredeyse Sıfır 

Enerjili Binalar (NSEB) konseptine evrilmesi 
anlamına geldiğini vurgulayan Poyraz, 
bunun da küresel ısınmaya karşı müca-
delede büyük bir adım olduğunu ifade 
etti. Poyraz, “Kamunun, küresel ısınmaya 
karşı mücadele kapsamında özel sektöre 
yapacağı öncülük ve önderlik çok önem-
lidir. Sosyal konut projelerinin NSEB ola-
rak tasarlanması, ülkemiz kaynaklarının 
verimli kullanılması, enerji maliyetinin ve 
cari açığın düşürülmesi ve yanı sıra küresel 
ısınmaya karşı mücadele edilmesi anlamı 
taşıyacaktır” dedi.

 
“Binaların enerji tüketimindeki
payı yüzde 40’ın üzerinde”

Binaların, enerji tüketimindeki payının 
yüzde 40’ın üzerinde olduğunu dile getiren 
Zeki Poyraz, Paris İklim Anlaşması taahhüt-
lerinin yansıması olarak bir parseldeki top-
lam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük 
olan tüm binalarda, kullanılacak enerji-
nin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılanmasının zorunlu 
olduğunu aktardı. Bu konseptin, sosyal 
konut projelerinde yapılacak binalar için 
de kullanılmasının, binaların kalın yalıtıma, 
kaplamalı yalıtım camı ünitelerine ve ısı 
yalıtım değerleri iyileştirilmiş pencerelere 
sahip olmasının önem arz ettiğini belirtti. 
Ayrıca, yenilebilir enerji sistemleri sayesin-
de binanın kullanıldıkça sahiplerine düşük 
enerji faturaları ile yüksek oranda tasarruf 
sağlayacağını da ekledi.

İklimlendirme Meclisi, ‘Konutlarda 
Isı Yalıtım Kredi Paketi’nde kamu 
bankalarının tanıtımına değindi

TOBB Türkiye İklimlendirme 
Meclisi Toplantısı Meclis Başkanı 

Zeki Poyraz’ın başkanlığında 
TOBB İstanbul Hizmet 

Binası’nda gerçekleştirildi.   
Poyraz’ın sektörel gelişmelere 

ilişkin genel değerlendirme 
yaptığı toplantıda; Meclis 

çalışmaları ve gündeme ilişkin 
yol haritaları belirlendi.
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TOBB Türkiye İçecek Sanayi Meclisi; 
gündemdeki konuları değerlendir-

mek üzere Meclis Başkanı Ozan Diren’in 

Başkanlığında toplandı. TOBB Türkiye İçe-
cek Meclis Başkanı Ozan Diren, sektörde 
yaşanan gelişmeler hakkında kısa bir bilgi 

verdi. Sektör GTİP’lerin revizyon çalışması 
ve polimerlerinden olanlar/tüm sıvılar için 
torbalar kapsamındaki aseptik torbalara 
yönelik gerçekleştirilen vergi düzenleme-
si hakkında değerlendirmenin yapıldığı 
toplantıda,  Su Arıtma Tesislerinde Çalışan 
Teknik Personele İlişkin Tebliğ hakkında-
ki güncel bilgiler aktarıldı. Tebliğ ile ilgili 
olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması 
kararlaştırıldı. Depozito yönetimi sistemi-
ne ilişkin görüşlerin alındığı toplantıda, 
Meclis Üyesi Taylan Çoban, ürün ambala-
jının etiketi ile bütünlüğünün bozulma-
masına, otomat ile toplamada ise ambalaj 
ağırlık ve boyutlarının uygunluğunun yanı 
sıra özel mürekkepli logo ve barkodun 
okunabilir olmasının önemine vurgu yaptı. 
Toplantı sonunda, İçecek Sanayi Meclisi 
tarafından hazırlanacak olan içecek sanayi 
sektörü durum analizi raporu hakkında 
sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi.

İçecek Sanayi Meclisi, aseptik 
torbalara yönelik gerçekleştirilen 
vergi düzenlemesini değerlendirdi

Kimya Sanayi Meclisi, global Kimya Sanayi Meclisi, global 
resesyonun, hammadde tedarikinde resesyonun, hammadde tedarikinde 
yaratacağı sorunları masaya yatırdı yaratacağı sorunları masaya yatırdı 

T OBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Ayhan Zeytinoğlu’nun katılımı ile Meclis 
Başkanı Timur Erk’in başkanlığında video 
konferans yolu ile bir araya geldi.   Meclisten 
Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı 

Timur Erk’in açılış konuşmalarının ardından, 
Meclis Üyeleri söz alarak, sektörel güncel 
gelişmeleri değerlendirdi. Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 
5 Ağustos 2022 tarihinde TOBB İstanbul 
Hizmet Binasında sektör temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen “Kimyasalların 

Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlan-
ması (KKDİK) Süreçlerine İlişkin Sektörel 
Değerlendirme Toplantısı” hakkında değer-
lendirmelerde bulunuldu. 

12’nci Kalkınma Planı
hazırlıkları değerlendirildi

AB’nin kimyasal maddelere ilişkin üre-
tim, ithalat ve kullanım ilkelerini düzenle-
yen Reach Tüzüğü’nün Türkiye’deki kimya 
sektörüne uyarlanmış hali olan Kimyasal-
ların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıt-
lanması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik’in 31 
Aralık 2023’ten sonra etkin olacağı dikkate 
alındığında, sektörün bu mevzuata hazır-
lıklı olmasının ve bu süreyi iyi değerlendir-
mesinin büyük önem arz ettiğine dikkat 
çekildiği ifade edildi. Toplantıya katılan 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel 
Müdürlüğü İmalat Sanayii Dairesi Strateji ve 
Bütçe Uzmanı Özge Cebeci Karakaya, 12’nci 
Kalkınma Planı hazırlıkları hakkında Meclis 
Üyelerine bilgilendirmelerde bulunarak, 
Meclis Üyelerinin konuyla ilgili değerlen-
dirmelerini dinledi. Toplantıda ayrıca global 
resesyonun, enerji maliyetlerindeki artışın 
ve hammadde tedarikindeki olası sorunla-
rın sektöre nasıl yansıyacağı ve alınabilecek 
önlenmeler üzerinde istişarede bulunuldu.
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Denizcilik Meclisi, lojistik Denizcilik Meclisi, lojistik 
merkezlerini ve kombine merkezlerini ve kombine 
taşımacılığını gündeme getirditaşımacılığını gündeme getirdi

İlaç Sanayi 
Meclisi, SGK 
ile olası iş 
birliklerini 
değerlendirdi

T OBB Türkiye Denizcilik Meclisi Top-
lantısı; Meclis Başkanı Recep Düzgit 

Başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi.  
Toplantıda; öncelikle Rusya-Ukrayna savaşı 
genelinde sektörün karşı karşıya olduğu 
zorluklar, alınması gereken tedbirler ve 
konteyner taşımacılığına etkisi konuları 
değerlendirildi. Ayrıca; transit aktarmalar 
ve bu süreçte liman ve gümrüklerin ko-
ordinasyonu konuları görüşülerek, ithalat 

T OBB Türkiye İlaç Sanayi Meclisi, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel 

Sağlık Sigortası Genel Müdürü Prof. 
Dr. Gökhan Tuna Öztürk’ü makamında 
ziyaret etti.  Meclis üyesi; Araştırmacı 
İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi 
İşverenler Sendikası, Türkiye İlaç Sanayi 
Derneği genel sekreterlerinin ve firma-
ların temsilcilerinin katılımı ile gerçek-
leştirilen ziyarette, sektörde yaşanan 
temel sorunlar, sektörün beklentileri ve 
kurum ile yapılabilecek olası iş birlikleri 
değerlendirildi.

işlemlerinde antrepo beyannamesi sü-
reçlerinde iyileştirme yapılmasına yönelik 
girişimde bulunulmasına karar verildi. 

Başta konteyner taşımacılığı olmak 
üzere düşen navlunlar, maliyetler ve sek-
tördeki değişimler değerlendirildi. Üçüncü 
gündem maddesi olarak; dış ticaret işlem-
lerinde sektörün tüm paydaşlarının ortak 
bir platformda çalışmasını sağlayacak diji-
tal sürecin hayata geçirilmesi konusunda 

Meclis Üyeleri görüş alışverişinde bulun-
du. 1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe giren 
Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar 
Hizmetlerinin ücretleri hakkında yöner-
genin 2023 yılı Ocak ayında yürürlüğe ko-
nulması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi 
için çözüm bulunması, lojistik merkezlerin 
kurularak kombine taşımacılığının gelişti-
rilmesi konularına değinilerek toplantıya 
son verildi.



109EKONOMİK FORUM

   

109EKONOMİK FORUM

Patent ve Marka 
Vekilleri Meclisi, 
dolandırıcılık 
faaliyetlerine 
karşı alınabilecek 
önlemleri ele aldı

T oplantıda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, 
Meclis çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Daha 
sonra Meclis Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Mayıs 

ayında gerçekleştirilmiş olan son toplantıdan itibaren yaşanan 
gelişmeleri Meclis Üyelerine aktardı. Toplantıda; Ticaret Bakanlığı 
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Yatırım 
Finans ve Yönetim Danışmanlığı Dairesi Başkanı Gülşah Koçak, 
20 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Hizmet 
İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi 
Hakkında Karar’a ilişkin bilgilendirme yaptı. 

Patent ve Marka Vekilliğinin  tanıtımı için 
sosyal medya faaliyetleri görüşüldü

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu 
Bilimsel Programlar Uzmanı Hamit Taş, TÜBİTAK tarafından sağ-
lanan patent destekleri hakkında Meclis Üyelerine bilgi verilen 

toplantıda; TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm 
Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel, TOBBUYUM ile yürütülmekte 
olan ortak Meclis faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Yüksel; TOBB 
UYUM’un Eylül ayı itibariyle BTK nezdinde internet alan adları uyuş-
mazlıklarında resmi uyuşmazlık çözüm merkezi olarak faaliyetlerine 
başladığı bilgisini verdi. Toplantıda ayrıca hazırlanmakta olan sektör 
raporu, Meclis Üyeleri tarafından masaya yatırıldı. Patent ve Marka 
Vekilliği mesleğinin tanıtımı konusunda yürütülmesi planlanan 
sosyal medya faaliyetlerinin istişare edildiği toplantı, son zaman-
larda sektörde artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı alınabilecek 
önlemlerin tartışılması ile son buldu.

TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi; 
Meclis Başkanı Kemal Yamankaradeniz 
başkanlığında; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Hakan Ülken’in katılımıyla bir araya geldi. 
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M eclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci, 
yeni yılın ilk toplantısında üye-
lerle birlikte olmaktan duyduğu 

memnuniyeti ifade etti. Ekinci ayrıca, Tem-
muz ayında hunharca katledilen Meclis 
Üyesi merhum Nazmi Arıkan’a ve Amas-
ra’da yaşanan maden kazası nedeniyle 
hayatını kaybedenlere rahmet dileklerini 
ileterek, üzüntüsünü dile getirdi. Meclisten 
Sorumlu TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk 
Öztürk ise, üyelere gayretli çalışmaları için 
teşekkürlerini ileterek, her zaman sektörün 
sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Öztürk’te hem Meclis Üyesi merhum Nazmi 
Arıkan, hem de yaşanan talihsiz kaza nede-
niyle yaşamını yitiren madencilere rahmet 
dileklerini iletti. Meclis Üyeleri; kurumların 
daha fazla zarar görmemeleri, faaliyetlerini 
sağlıklı bir şekilde yürütüp kaliteli bir eğitim 
sunmaları için sınırlandırılmış olan özel okul 
artış oranının kaldırılması gerektiği, dolayı-
sıyla serbest piyasa şartlarının sağlanması-
nın yerinde olacağı hassasiyetle ifade etti.

“Yayıncılık faaliyeti özel
sektör tarafından yapılmalı”

Özel sektör yayıncılarının 2003’den bu 
yana her yıl MEB tarafından belirlenen ders 
kitaplarını üreterek okullar açılmadan eksiksiz 
olarak tüm teslim noktalarına ulaştırıldığını 
belirten yayıncılar, MEB ile rekabet edilemedi-
ğini, her geçen yıl sektör payının azaldığını ve 
ders kitabı sektörünün küçüldüğünü üzüntü 
ile ifade etti. Bu yıl itibarıyla MEB’in ders ki-
tapları yanında kaynak kitapta dağıttığını 
söyleyen sektör temsilcileri, ücretsiz dağıtılan 

yardımcı kaynak kitaplarının sektöre verdiği 
zararı hassasiyetle vurguladı. Yayıncılık ha-
yatında devletin kural koyucu ve denetleyici 
olmasından yana olduklarını söyleyen Üyeler, 
yayıncılık faaliyetinin özel sektör tarafından 
yapılmasının doğru olduğunu dile getirdi.

“MTSK eğitim araçlarına, ÖTV’den
muafiyet tanınması için adım atılmalı”

Yüksek enflasyon, asgari ücrette yaşa-
nan artışlar ve özel okul ücretlerine getirilen 
sınırlama nedeniyle zor bir yıl geçiren özel 
okullar için, teşvik mekanizmalarının oluş-
turulmasının önemine değine Üyeler, bir 
okulun öğretmenleri kadar güçlü olduğunu 
belirterek, çalışanların ve iş barışı için verilecek 
desteklerin kıymetli olacağını vurguladı. Özel 
Okul ve Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından 
(MTSK) her yıl alınan ruhsat harçlarının, açı-
lışta bir kez alınmasının önemine değinen 
Üyeler, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yapıla-
cak bir düzenleme ile sorunun çözülebileceği 
fikrinde birleşti.

MTSK’lara ait eğitim araçlarından ÖTV 
muafiyeti tanınması için kamu nezdinde gi-
rişimlerde bulunulmasının önemli olduğuna 
değinen sektör temsilcileri, özel ulaştırma 
hizmetleri mesleki ve eğitim geliştirme kurs-
larının teorik/uygulama sınavlarının e-sınav 
merkezlerinde yapılmasının önünün açıl-
ması için çalışmaların hızlanması gerektiğini 
belirtti. Toplantıya davet edilen MEB Özel 
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim 
Politikaları Daire Başkanı Vedat Kuşgözoğlu 
ise, her zaman sektör ile yan yana olmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üyelerin 
sorularına yanıtladı.

Eğitim Meclisi, özel okullarda teşvik 
mekanizmalarının önemine değindi

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı, Meclisten Sorumlu TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan, Eğitim Politikaları 
Daire Başkanı Vedat Kuşgözoğlu’nun katılımı ile Meclis Başkanı Dr. 
Yusuf Ekinci başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 
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T OBB Türkiye E-ticaret Meclisi; Mec-
lis Başkanı Ozan Acar başkanlığın-
da, TOBB Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün katılımı ile 
İstanbul’da hibrit olarak bir araya geldi. 
Toplantıda; Ticaret Bakanlığı Elektronik 
Ticaret Dairesi Başkanı Mehmet Kayış, 
Meclis Üyelerine Elektronik Ticaret Hiz-
met Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar 
Hakkında Yönetmelik Taslağı’na ilişkin bil-
gilendirme yaptı. Ayrıca, Meclis Üyelerinin 
taslak hakkındaki görüş ve değerlendir-

meleri toplantıda masaya yatırıldı. Daha 
sonra; Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği'nin 
sektöre etkileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hüse-
yin Bayraktar ve İzin ve Lisans Şube Mü-
dürü Ebubekir Güngen’in katılımlarıyla 
istişare edildi.

Bir sonraki gündem maddesinde; Ti-
caret Bakanlığından TOBB’a iletilen “Efsa-
ne/Şahane Cuma İndirimleri” hakkındaki 
bilgilendirme görüşüldü. Özellikle Kasım 
ayı içerisinde yoğun bir şekilde gerçek-

leştirilen indirimli satış kampanyalarında 
tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları 
açısından, firmalarca yayımlanacak olan 
reklam ve ilanlarda 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam 
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 
ve “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İn-
dirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygula-
maları Hakkında Kılavuz”un hükümlerine 
riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. 
Toplantı, Meclis faaliyetlerinin ve projeleri-
nin istişare edilmesiyle son buldu.

E-ticaret Meclisi, “Efsane/Şahane E-ticaret Meclisi, “Efsane/Şahane 
Cuma İndirimleri” konusunu ele aldıCuma İndirimleri” konusunu ele aldı

Atık ve Geri 
Dönüşüm 
Sanayi Meclisi, 
Geri Dönüşüm 
İhtisas 
OSB’lerinin 
kurulmasını 
istişare etti

T OBB Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sa-
nayi Meclisi toplantısı; Meclis Başkanı 

Ali Kantur’un başkanlığında, TOBB Sektörler 
ve Girişimcilik Daire Başkanı A. Saygın Ba-
ban’ın ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.  Meclis Başkanı Ali Kantur 
yaptığı açılış konuşmasında; Meclisin son 
toplantısından bu yana gerçekleştirdiği 

faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulun-
du. Toplantıda; sektörün geleceğe yönelik 
en önemli konu başlıklarından olan Geri 
Dönüşüm İhtisas OSB’leri kurulması konu-
su Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yatırım 
Destekleri Birim Müdürü A. Zahid Tuncel’in 
katılımlarıyla değerlendirildi. Toplantıda; Ti-
caret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi 

Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, Atık Sev-
kiyatı Tüzüğü ve sektöre etkileri konusunda 
bir sunum gerçekleştirerek Meclis Üyeleriyle 
istişarede bulundu. Atık Yönetim Sorumlusu 
Firmalar Hakkında Yönetmelik Taslağının 
derinlemesine incelendiği Meclis toplantısı, 
2022/3 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebli-
ğindeki revizyon görüşmeleriyle son buldu.
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M eclisten Sorumlu TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Günay, yo-
ğun bir yaz döneminin geride 

kaldığını belirterek Meclisin gayretli çalış-
maları için teşekkürlerini iletti. Meclis Başkanı 
Alp Önder Özpamukçu, son yapılan Meclis 
toplantısından bu yana yaşanan gelişmeleri 
paylaşarak, sektörün sorunlarının çözümü 
için kamu özel sektör iş birliğinde adımların 
atılacağını dile getirdi. Toplantıya katılım sağ-
layan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar, 
coğrafi veri izin belgesi ve lisans zorunluluğu 
konusunda açıklamalarda bulundu. Bahse 
konuyla ilgili söz alan Meclis Üyeleri; coğrafi 

veri izin belgesinin uygulamaya geçmesiyle 
sektörün büyük zorluk yaşayacağını, lisans 
zorunluluğunu perakendeyi kapsamayacak 
şekilde düzenlenmesinin elzem olduğunu 
hassasiyetle dile getirdi.

Kozmetik ürünlerindeki taksit
sınırlanmasının kaldırılmasının
önemine dikkat çekildi

Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı ve 
Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönet-
melik Taslağı hakkında değerlendirme bu-
lunmak üzere toplantıya davet edilen Ticaret 
Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı 
Mehmet Kayış; temel tanımları, Yönetme-
likte yer alan tanımları, bilgi verme yüküm-
lülüklerini, siparişe ilişkin yükümlülükleri, 
elektronik ticaretteki haksız uygulamaları da 
içeren detaylı sunumu sektör temsilcileri ile 
paylaştı. Birçok ürün grubundaki taksit yasa-
ğının kaldırıldığını belirten Üyeler, kozmetik 
ürünlerinde hala devam eden taksit sınır-
lanmasının kaldırılmasının önemine dikkat 
çekerek, Kamu nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunulmasına vurgu yaptı. 

COVID-19 kapsamında firmalara gön-
derilen kılavuz/rehberlerin güncellenmesi 
ihtiyacı olduğunu belirten sektör temsilci-
leri, kaldırılan birçok önleme rağmen, kişi-
sel bakım-kozmetik mağazalarında tester 
kullanımının kısıtlanması düzenlemesinin 
halen resmi olarak sona erdirilmediğini, bazı 

hususların kamu tarafından netleştirilerek, 
sektörün yükünün hafifletilmesi gerektiğini 
dile getirdi.

 
Sektör için verilecek KDV
desteklerinin gerekli olduğu belirtildi

Mağaza yatırımlarının yavaşladığını be-
lirten Meclis Üyeleri, iç pazardaki canlılığın 
yitirilmemesi, mağaza sayınının düşmemesi 
için artan maliyetlerle birlikte sektör için 
verilecek KDV desteklerinin gerekli olduğu 
fikrinde birleşti. Bunun yanında, mağazalar-
da elektrik faturalarının yüksekliği üzerine 
söz alan Üyeler, özellikle AVM büyüklüğü 
sebebiyle yüksek tarifeden yapılan ödeme-
lerin, bireysel aboneliğe geçiş ile metrekare 
büyüklüğüne göre olması gerektiğini ifade 
ettiler.

Pandemiyle beraber, dijitalleşme sü-
reçlerini hızlandıran şirketlerin, IT alanında 
personel bulma zorluğunun ele alındığı 
toplantıda; kişilerin Türkiye’de yaşayıp yurt-
dışı şirketler ile çalıştıkları, döviz ile gelir 
ettikleri, ülkemiz için bunun bir kayıp oldu-
ğu ve IT alanında çalışanların maaşlarına 
vergi istisnası getirilmesi gerektiği belirtildi. 
Ayrıca toplantıda, son dönemde giderek 
daha büyük bir sorun haline gelen tedarikçi 
finansmanı sisteminde yaşanan sıkıntıların 
giderilmesi konusu ele alınarak, kamu nez-
dinde hızlı aksiyonların alınmasının önemi-
ne değinildi.

Perakendecilik Meclisi, tedarikçi
finansmanındaki sıkıntılar için

aksiyon alınmasının önemine değindi
TOBB Türkiye Perakendecilik 
Meclisi Toplantısı, Meclisten 

Sorumlu TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın 

katılımı ile Meclis Başkanı 
Alp Önder Özpamukçu 

başkanlığında; özel sektör, 
sivil toplum kuruluşlarının üst 

düzey temsilcilerinin büyük 
ilgisi ve katılımı ile TOBB 

İstanbul Hizmet Binasında 
gerçekleştirildi. 



Odalar ve Borsalar

◗	 ŞUTSO’da ‘Suriye Masası’ kuruluyor

◗	 Tarsus, geçmişine ışık tutuyor

◗	 Biga Fuarı 16’ncı kez kapılarını açtı

◗	 Bursa’ya değer katan 60’tan fazla makro proje üretildi

◗	 KUTSO’da ‘Sektörel İstişare Toplantıları’ devam ediyor

◗	 Zonguldak TSO, coğrafi işaret eğitimi düzenledi

◗	 “Van Gölü Doğal Sit Alanı” kararı ile ilgili ikinci toplantı düzenlendi

◗	 Çerkezköy TSO’da ‘Araç Şarj İstasyonu’ kuruluyor
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A vrupa Birliği’nin finansal desteği ile 
yürütülen, kısaltması ‘DAHİL’ olan 
“Geçici Koruma Altındaki Suriye-

liler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Finans-
mana Daha İyi Erişim Sağlayarak İstihdam 
Yaratılması” projesi kapsamında imzalanan 
iş birliği anlaşması ile ŞUTSO bünyesinde 
“Suriye Destek Masası” kurularak, Türk ve 
Suriyeli iş insanlarının bölgesel ihracat fır-
satları ve Oda’nın sunduğu hizmetlerden 
faydalanarak, ülke ekonomisine katkı sağ-
laması kolaylaştırılacak. SPARK tarafından 
yürütülen proje kapsamında, Suriyelilerin 
kurduğu işletmelerin finansal araçlara eri-
şimini artırmak, ticari faaliyetlerini daha 
bilinçli hale getirmek ve sağlıklı bir işletme 
anlayışı yerleştirilmesi hedefleniyor. 

Böylece Türkiye’de faaliyette bulunan bu 
şirketlerin ülke ekonomisine entegrasyonu-
na da katkı sağlanacak. ŞUTSO ile SPARK ara-
sında imzalanan iş birliği anlaşması hakkında 

konuşan SPARK Türkiye Ülke Müdürü Halil 
Can Emre, “Türk ve Suriyeli KOBİ’lere sundu-
ğumuz destekler ile istihdamı artırarak, yerel 
halkın ve mültecilerin refahını iyileştirmeyi 
ve iki topluluk arasındaki dayanışma ilişkile-
rini artırmayı hedefliyoruz. ŞUTSO bünyesin-
de kurulan Suriye Destek Masası, Suriyeli iş 
insanlarının dil bariyerinden kaynaklı olarak 
erişemedikleri ticari destek hizmetlerine 
erişmesini sağlayacak” dedi. 

 
İş dünyasındaki sorunları
çözmek amacıyla kuruldu

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ. Halil 
Peltek, Türkiye’de en çok göçmenin ba-
rındığı kentler arasında olan Şanlıurfa’da 
istihdam, ihracat gibi konularda yapılacak 
çalışmaları desteklemek başta olmak üzere, 
iş dünyasının her alanında karşılaşılacak so-
runların çözümü için “Suriye Destek Masası” 
kurduklarını anlattı. Bununla da kalmayıp 
aldıkları hibe ile hem Türk vatandaşları-
na hem de Suriyeli göçmenlere yönelik 
eğitimler vereceklerini belirten Peltek, bu 
eğitimleri alacak kişilerin iş dünyasında kar-
şılaşılan sorunların üstesinden gelebilecek, 
etkin rekabet yöntemleri, iş fırsatları, dijital-
leşme gibi konularda uzmanlar tarafından 
eğitileceklerini aktardı.

Avrupa Birliği finansal desteği ile sivil 
toplum kuruluşu SPARK, Adana, Gaziantep, 
Hatay ve Şanlıurfa’daki Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile iş birliği içerisinde mülteciler ve 
ev sahibi topluluklar odaklı çalışmalarını 
sürdürmeye devam ediyor. DAHİL projesini 
yürüten kuruluş, önceliğinin iş becerileri 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası (ŞUTSO) ile uluslararası 
sivil toplum kuruluşu olan 
SPARK arasında imzalanan iş 
birliği anlaşması kapsamında 
Türk ve Suriyeli girişimci ve 
işletmelere çeşitli finansal 
okuryazarlık, iş geliştirme ve 
benzeri başlıklarda eğitimler 
verilecek.

ŞUTSO’da ‘Suriye ŞUTSO’da ‘Suriye 
Masası’ kuruluyorMasası’ kuruluyor

eğitimi ile kaliteli iş imkanları sunulmasına 
yönelik mikro, küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin büyümesine destek olmak olarak 
açıkladı. Finansal okuryazarlık, iş becerileri, 
iş planlaması, pazarlama, yenilikçilik, dijital-
leşme başta olmak üzere ihtiyaç görülen 
birçok alanda düzenlenecek eğitimlerden 
Şanlıurfa’da 200 kişi olmak üzere toplamda 
800 kişi yararlanacak.  

İki ülke işletmelerine ihracat
yapmaları teşvik edildi

SPARK ve ŞUTSO arasındaki iş birliğinin 
ilk adımları, Avrupa Birliği’nin finansal des-
teğiyle Mart ayında düzenlenen Suriyeli ve 
Türk girişimcilerle KOBİ’leri bir araya getiren 
‘E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı’ etkinli-
ği ile atıldı. Suriyeli ve Türk iş insanlarının 
dijitalleşme fırsatlarını değerlendirmek ve 
şirketler arası bağlantı kurmak üzere bir 
araya geldiği ortamda, uluslararası ticare-
te e-ticaret kanalıyla dahil olmak isteyen 
küçük ve orta ölçekli işletmelere uzmanlar 
tarafından sektörel bilgiler aktarılarak, iş-
letmelerin ihracat yapmaları teşvik edildi. 
Türkiye’de 2019 verileri baz alındığında 
Suriyeliler tarafından kurulmuş 15 bin adet 
resmi işletme bulunuyor. Bunların büyük 
çoğunluğu 10 ve altı çalışan sayısına sahip 
küçük ve orta boy işletmeler kategorisinde 
yer alıyor. Şanlıurfa’da ise 2022 Ağustos 
itibariyle Suriyeli girişimciler tarafından ku-
rulan işletme sayısı 668’e ulaştı. Suriye Des-
tek Masası’nın hizmetlerinin bu gelişim ve 
ekonomik değer yaratma sürecine olumlu 
katkı sunması hedefleniyor.
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Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Üniversitesi 
ve Tarsus TSO’nun iş birliğiyle yürütülen, “Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi 

2022” sonuçlarını açıkladı.

T arsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey 
Araştırmaları Projesi Başkanı Doç. Dr. 
Deniz Kaplan’ın sunumuyla Tarsus 

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen basın toplantısına, Tarsus 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Müze Mü-
dürü Doğukan Bekir Alper, Tarsus Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fuat Togo ile davetliler katıldı. 

Doç. Dr. Deniz Kaplan, konuşmasına 
Tarsus’un tarihteki isimleri ve anlamları, 
geniş tarım arazileri, antik yollar etrafındaki 
konumu itibarı ile tarihteki öneminden 
bahsederek başladı. Kadim bir kent olan 
Tarsus’un yüzey araştırmalarına neden ihti-
yaç duyulduğunu ve kent merkezi dışında 
kalan arazilerde neden yüzey araştırmaları 
yaptıklarını ve 2022 yılı itibariyle sonuç-
larını açıklayan Kaplan, Yüzey Araştırması 
projelerine 2016 yılında başladıklarını ve 
Tarsus hinterlandı ile ilgili bilgilere ulaşmak 
için ilçeye bağlı 55 köyü ziyaret ettiklerini, 
bu kapsamda 15 köyü daha ziyaret edip, 
inceleyeceklerini dile getirdi.

15 köy ziyaret edilip, incelendi
Ziyaret etikleri köylerde muhtarlar ve 

azalar eşliğinde yapılan ören yerleri incele-
mesinde Tarsus’un tarihine ışık tutan birçok 
yerleşim yeri, mezar, yazıt, hamam, ibadet-
hane, göçer yollar ve antik yollar buldukla-
rını belirten Tarsus Hinterlandı Arkeolojik 
Yüzey Araştırmaları Projesi Başkanı Doç. Dr. 
Deniz Kaplan, Tarsus isminin, ilk olarak Hitit 
kaynaklarında “Tarz(s)a” olarak anıldığın-
dan söz etti. Asur yıllıklarında kentin adının 
“Tarzi” olarak geçtiğini aktaran Kaplan, sski 

Yunanlılar ve Romalılar tarafından Tarsos/
Tarsus olarak adlandırılan kentin, günümüz-
de Tarsus ismi ile yaşamaya devam ettiğini 
anlattı. Geniş tarım arazilerinin ve Kydnos 
Nehri’nin oluşturduğu liman ve Tarsus’un 
antik yollarının kültür birikimine sahip ol-
duğunu ifade etti.

Antik Tarsus’un üzerinde güçlü bir şe-
kilde yaşamaya devam eden günümüz 
Tarsus’unun, kültürel birikiminin kesintisiz 
bir şekilde devam ettiğine işaret eden Kap-
lan, buna karşın bugünkü Tarsus’un, antik 
Tarsus’un kalıntılarına ve onlar aracılığıyla 
ulaşılacak bilgilere erişmek için engel teşkil 
etmekte olduğunu belirtti. Bu nedenle 
antik Tarsus ile ilgili kent merkezi dışındaki 
farklı alanlarda arkeolojik çalışmaların sür-
dürülmesinin önem arz ettiğini dile geti-
ren Kaplan, kentlere değer katan bir diğer 
unsurun, hinterlandları olduğunu kaydetti. 
Günümüz Tarsus ilçesinin dağlık arazisinin, 
antik Tarsus kentinin geçmişte de bir parça-
sı olduğunu aktardı.

“Tarsus dağlık coğrafyasının
kültürel mirasını ortaya çıkardık”

2016 yılından itibaren Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın izinleriyle kendisinin başkan-
lığında, Mersin Üniversitesi ve Mersin Bü-
yükşehir Belediyesi’nin teşvikleriyle, Tarsus 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ana sponsorlu-
ğunda sürdürülmekte olan yüzey araştır-
malarına yönelik Tarsus Hinterlandı Yüzey 
Araştırmaları kapsamında elde edilen yeni 
buluntular ve bilgilerin, “Tarsus Araştırmala-
rı” başlıklı yeni bir dizin ile bilim dünyasına 
sunulduğunu, bu kapsamda “Tarsus Araştır-
maları 1 ve 2” adlı kitapları yayınladıklarını, 

şimdilerde ise üçüncü kitabın çalışmalarını 
yaptıklarını kaydeden Kaplan, Tarsus’un 
dağlık coğrafyasının kültürel mirasını ortaya 
çıkarmakla beraber, Antik Tarsus’un kent 
merkezi ile ilgili bazı karanlık hususların 
aydınlatılmasına da olanak sunduğunu 
dile getirdi.

“Araştırmaların bir diğer amacı, 
Tarsus’un dağlık coğrafyasında
turizm destinasyonları oluşturmak”

Yapılan araştırmalar sonucunda çok 
sayıda kırsal yerleşim, yerleşimleri birbirine 
bağlayan yolların, yazıtların ve nekropol 
alanlarının bulunduğunu ifade eden Kap-
lan, yapılan araştırmaların bir diğer ama-
cının ise, Tarsus’un dağlık coğrafyasında 
turizm destinasyonları oluşturmak oldu-
ğunu belirtti. Ayrıca köy sakinlerinin Tarsus 
tarihine vakıf olmalarının, kültür varlıklarının 
korunması bilincine sahip olmalarının, araş-
tırma ekibinin özen gösterdiği bir diğer hu-
sus olduğunu söyleyen Kaplan, edindikleri 
bazı bulguların 20-30 bin yıl öncesine ait 
olduğunu kaydetti.

Tarihinde önemli bir Başkent olan Tar-
sus’un tarihini gelecek kuşaklara en iyi 
şekilde anlatmak, kültürel değerlerinin 
korunmasını sağlamak istediklerini ifade 
eden Kaplan, bu çalışmalarda Tarsus Ti-
caret ve Sanayi Odası’ndan büyük destek 
gördüklerini de sözlerine ekledi. Daha son-
ra soruları yanıtlayan Mersin Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Deniz Kaplan’a yaptığı çalışmalar nedeniy-
le günün anısına Tarsus Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı H. Ruhi Koçak tarafından 
plaket takdim edildi.

Tarsus, geçmişine ışık tutuyor 
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B iga TSO öncülüğünde Biga Ziraat 
Odası, Biga Ticaret Odası ve Biga 
Belediyesi’nin katkıları ile bu yıl 

16’ncı kez düzenlenen Biga Gıda, Tarım, 
Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını 
ziyaretçilere açtı. 22 bin metrekarelik alanda 
kurulan Biga Fuarı’na bu yıl Türkiye'nin ve 
bölgenin en büyük tarım ve hayvancılık 
sektörünün önde gelen 123 firması ka-
tıldı. Güney Marmara’nın en önemli fuar-
larından birisi haline gelen Biga Fuarı’na 
katılım, bu yıl önceki yıllardan çok daha 
yüksek gerçekleşti. Fuarı’nın açılış törenine; 
başta Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olmak 
üzere Çanakkale milletvekilleri, Belediye 
Başkanları, Kaymakamlar ile Biga’nın önem-
li STK’ları kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri ile vatandaşlar katıldılar. Açılış 
töreninde konuşan Biga TSO Başkanı Şadan 
Doğan, “Bizim çağdaş medeniyetler sevi-
yesine ulaşmak gibi bir mücadelemiz var. 
Bu mücadelede başarılı olmanın yolu şüp-
hesiz çok çalışmaktan geçer. Çok çalışmak 
ise tek başına yeterli değildir. Millet olarak 
bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında 
kenetlenmemiz, birliğimizi ve dirliğimizi 
korumamız, siyasi ve ekonomik istikrarı 
sağlamlaştırmamız için daha çok mücadele 
etmemiz şarttı” ifadelerini kullandı.

“Biga OSB’de 26 fabrika kurulması 
çalışmalarına başlayacağız”

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, Biga’nın 
her geçen gün büyüyen bir ilçe olduğuna 
dikkat çekerek, bu büyümenin yönünü 
çizmenin, bu büyümeyi planlı ve kontrollü 
bir şekilde yönetmenin; bu kenti yöneten-
lerin en önemli görevi olduğunu ifade etti. 
Hizmete açılması ile birlikte Çanakkale ve 
ilçelerine önemli katkılar yapan Çanakka-
le Köprüsü’ne dikkat çeken Doğan, 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün inşası ile birlikte, 
bölgenin ulaşılabilir olma özelliğini çok üst 
düzeye çıkardığını, kısa sürede Organize 
Sanayi Bölgeleri’nde yoğunluk yaşandığını 
belirtti. Biga Organize Sanayi Bölgesi’nde 
de mevcut yerlerinin dolduğunu söyleyen 
Doğan, genişleme sahası ile ilgili başvuru-
ların sonuçlandığını,  onayları aldıklarını, 26 
yeni fabrikanın Biga OSB’de kurulabilmesi 
için çok yakında çalışmalara başlayacakları-
nı duyurdu. Konuşmasında Biga vizyonuna 
dikkat çeken Şadan Doğan, Biga’nın vizyon-
larından birisi olan sanayi gelişiminden söz 
etti. Biga OSB’nin en önemli sorunlarından 
birinin doğalgaz yatırım planlarına alın-
dığını dile getiren Doğan, birinci ve ikinci 
sanayi sitelerinin cazibe merkezi olmaya 
devam edeceğini dile getirdi. Bin 500’ü 

16’ncı Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda Çanakkale’nin Biga ilçesi bir kez daha ekonomi 
vitrinine çıktı. Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, Biga’daki sanayi ve üretimin ülke ekonomisine, yılda 1 

milyar doların üzerinde ihracat yaparak katkı sunduğunu belirtti.

aşkın istihdamına rağmen ara eleman açı-
ğının devam ettiğini belirtti. 

“Çıraklık Eğitim Merkezlerinde
kalfa ve çırak yetiştirmeliyiz”

TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasın-
daki anlaşma gereği Çıraklık Eğitim Mer-
kezlerinin avantajlarından yararlanmak 
gerektiğini dile getiren Şadan Doğan, bu-
gün kalfa ve çıraklar bulunmazsa yarının 
ustalarını da yetiştiremeyeceklerinin altını 
çizdi. Sanayide iş olduğunu ancak kalfa 
ve çırakların olmadığını söyleyen Doğan, 
çocukları meslek sahibi yapabilmenin öne-
mine değindi. Savaştepe’de 3’üncü Sanayi 
Sitesi için çalışmaları sürdürdüklerini, onu 
da bitireceklerini ifade etti. Karabiga’ya 
uluslararası standartlarda bir yük ve kon-
teyner limanı yapılmasını önemsediklerini 
aktaran Doğan, “Biga, Türkiye’nin modüler 
mobilya merkezlerinden biri haline geldi. 
Demir çelik, mobilya, enerji, gıda, maden, 
kimya, tekstil, deri, makine ve metal gibi 
sektörlerde yıllık 1 milyar doların üzerinde 
ihracat hacmine ulaştı. Pirincini, peynir tatlı-
sını ve Işıkeli nohut kahvesini coğrafi işaretli 
ürünler haline getirmek için başvurularımızı 
yaptık. Biga etinin markalaşması için de 
çalışıyoruz. Kaliteli ürünlerimizi markalaş-

Biga Fuarı 16’ncı kez kapılarını açtıBiga Fuarı 16’ncı kez kapılarını açtı
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tırarak daha büyük pazarlara ulaştırmak 
zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Birinci önceliğimiz, Biga’nın
demiryolu ağına kavuşması”

Yıllarca Biga’ya demiryolu isteyen Şa-
dan Doğan, Biga’nın kalkınmasına büyük 
katkılar sunacak olan demiryolunun Biga 
TSO’nun birinci önceliği olmaya devam 
edeceğini söyledi. Biga’nın bir an önce de-
miryolu ağına kavuşmasının birinci önce-
likleri arasında olduğunu söyleyen Doğan, 
Biga’da üretilen ürünlerin, büyük pazarlara 
en hızlı şekilde ve en düşük maliyetlerle 
ulaşması gerektiğine dikkat çekti. Üretim 
olmazsa, üretilenler büyük pazarlara ulaş-
tırılamazsa, ülkenin gelişimine katkıda bu-
lunamayacaklarını belirten Doğan, Biga’nın 
büyük pazarlara ulaşmasının en az maliyetli 
yolunun da demiryolu olduğunu ifade etti. 
Biga’nın hem üretim hem de tüketim anla-
mında 3 milyon tonun üzerinde demiryolu 
taşıma kapasitesi olduğunu dile getirdi. 

Biga’nın Tarımsal ve Hayvansal ürünle-
rinin kalitesine vurgu yapan Şadan Doğan, 
tarımsal üretimde çiftçilerin teknolojik yeni-
liklere ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. 
Biga’nın bir tarım kenti olduğunu belirten 
Doğan; tarım, hayvancılık başta olmak üze-
re üretimin ne kadar önemli olduğunu pan-
demi sürecinde çok daha iyi anladıklarını 
belirtti. Birçok sektörde olduğu gibi tarım 
ve hayvancılık alanlarında da çok hızlı bir 

teknolojik dönüşüm yaşandığını ifade eden 
Doğan, “Daha kaliteli, daha yüksek verimli 
ve daha ekonomik üretim için tarım ve hay-
vancılıktaki son teknolojik gelişmeleri takip 
etmeli, özellikle çiftçilerimizi bu teknolojiler 
ile buluşturmalıyız. Bugün de bu nedenle 
buradayız. Bunun yanında da Tarıma Dayalı 
İhtisas Sera OSB konusunda kayda değer 
ilerlemeler sağladık” diye konuştu.

“Biga’yı bacasız sanayinin uğrak
noktalarından biri haline getirmeliyiz”

Işıkeli’nde nohut kahvesinin yerli tu-
ristlerin ilgisini şimdiden çektiğini belir-
ten Başkan Şadan Doğan, Türk askerini, 
Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet 
Çavuş’u; Yahya Çavuş, Seyit Onbaşı’yı Türki-
ye’ye tanıtmak zorunda olduklarını belirtti. 

Biga’nın kültürel mirasını geleceğe taşımak 
zorunda olduklarını; yemekleri, kıyafetleri, 
adet ve görenekleri ile eko turizmin bir 
parçası haline getirmeli gerektiğinin altını 
çizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ön-
cülüğünde gerçekleştirilen Troya Kültür 
Yolu Festivali’nin Çanakkale için olduğu 
kadar Biga için de çok değerli bir çalışma 
olduğuna değinen Doğan, festivalin her yıl 
devam ederek, geleneksel hale gelmesini 
temenni etti. Karabiga’ya bir yat limanı 
yapılması konusunda talepleri olduğunu 
aktaran Doğan, Karabiga’nın bu konuda 
bir merkez üs olacağına inandıklarını, ülke 
turizminden daha fazla pay almak, Biga’yı 
bacasız sanayinin uğrak noktalarından 
biri haline getirmek zorunda olduklarını 
vurguladı.

“Biga Üniversitesi’nin kurulmasını istiyoruz”
Biga Üniversitesi kurulması talebini bir kez daha 

yineleyen Şadan Doğan, Biga’nın, bir üniversite kenti 
olduğunu vurguladı. Bir öğrenci kenti olmak için istekli 
olduklarını belirten Doğan, Ağaköy Yerleşkesinde 
tüm fakülteler ve Meslek Yüksekokullarının bu yıl tüm 
kontenjanlarını doldurduğunu aktardı. Günümüz 
koşullarına uygun, ilçenin şartlarıyla ters düşmeyecek, 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip 
edebilecek yeni fakülteleri içinde barındıran bir 
üniversite olmayı hak ettiklerine dikkat çeken Doğan, 
Biga Üniversitesi’nin kurulmasını istediklerini dile getirdi. 
Biga’nın turizm vizyonu olduğuna da dikkat çeken Doğan, 
Parion Antik Kenti, Priapos, Nilüfer Gölü, Granikos Savaş 
Alanı, kadim İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle 
tarihi ve ekonomik birikimi, mavi bayraklı plajları, şifalı 
suyu, kaplıcaları ve kırsal zenginlikleriyle Biga’nın yerli ve yabancı turizmin odak noktası haline gelebilmesi için 
ellerinden geleni yapmaları gerektiğini, Biga’daki kültürel derneklerin varlığının zenginlik olduğunu ifade etti. 
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B TSO Eylül Ayı Meclis ve Müşterek 
Komiteler Toplantısı Oda Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirildi. Meclis ve 

Komite Üyelerinin yüksek bir performansla 
çalışarak, kent ekonomisine büyük değer 
kattığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Burkay, son 4 yılı zorlu koşullar, 
büyük mücadeleler ve fedakârlıklarla ta-
mamladıklarını söyledi. Bursa’nın sadece iyi 
günde değil, kötü günde de kenetlenme ve 
birlikte hareket etme kabiliyeti gelişmiş bir 
şehir olduğunu vurgulayan Burkay, Bursa iş 
dünyası temsilcileri olarak en zor günlerde 
birbirlerine moral ve güç verdiklerini, BTSO 
çatısı altında yaptıkları çalışmalarla her bir 
üyenin sesi olduklarını belirtti. Ortak akıl ve 
birlikte hareket etme olgusuyla kurumları 
harekete geçirdiklerini söyleyen Burkay, 
işletmelerimize nefes aldıran pek çok dü-
zenlemenin hayata geçirilmesini sağladık” 
diye konuştu.

“TEKNOSAB, istihdam
ve ihracata güç katacak”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, gerek 
Meslek Komitelerinin gerekse de Oda Mec-
lisinin üstün bir performans sergilediği-
nin altını çizdi. 53 aylık süreçte 63 Meslek 
Komitenin 3 bin 339 komite toplantısı 
gerçekleştirdiğini ifade eden Burkay, Yö-
netim Kurulu olarak sektörlerden gelen 

her sorunun takipçisi olduklarını, Üyeleri-
nin taleplerini en etkin şekilde paylaşmak 
amacıyla yoğun mesai harcadıklarını dile 
getirdi. Tüm bunların sonucunda da başta 
finansmana erişimden vergi indirimlerine, 
kira yardımlarından gelir kaybı desteklerine 
kadar üretimi, istihdamı ve ihracatı koruyan 
ve geliştiren pek çok düzenlemenin bu 
hassasiyetle gerçekleştirdikleri çalışma-
lar neticesinde ortaya çıktığını ifade etti.  
Başkan Burkay, iş dünyasının destekleriyle 
sadece günün değişen koşullarıyla gelişen 
sorunlara çözüm üretmekle kalmadıklarını, 
kentte hâkim kılınan ortak akılla Bursa’nın 
ve ülkenin geleceğine ışık tutan tarihi pro-
jeleri de hayata geçirmeyi sürdürdüklerini 
belirtti. Bursa OSB’den yaklaşık 60 yıl sonra 
ilk planlı sanayi bölgesi TEKNOSAB’ı BTSO 
liderliğinde hayata geçirmeyi başardıklarını 
kaydeden Burkay, “İlk dönemimizde kuruluş 
prosedürlerini tamamladığımız TEKNOSAB, 
modern altyapısı, ulaşım bağlantıları ve faa-
liyete geçen fabrikalarıyla şükürler olsun ki 
artık Bursa’mızın üretim, istihdam ve ihracat 
gücüne de omuz veriyor” diye konuştu. 

“Daha güçlü bir Bursa 
için stratejilerimiz hazır”

Oda olarak ‘Ortak Akılla Geleceğin 
Kenti’ vizyonuyla Bursa ekonomisini çok 
daha güçlü bir konuma yükseltmek için 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2018-2022 çalışma döneminin 
son Müşterek Komiteler ve Meclis toplantılarını gerçekleştirdi. 
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Bölgesinde güçlü, dünyada 
söz sahibi bir Bursa, hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışmaya 
devam edeceğiz. Kendimize inanıyor, ülkemize güveniyoruz” dedi.

bu çalışma dönemini de oldukça verimli 
geçirdiklerini belirten İbarahim Burkay, bu 
dönemde uzay temalı ilk interaktif merkez 
GUHEM’i, İleri Kompozit Malzemeler Araş-
tırma ve Mükemmeliyet Merkezi’ni hizmete 
açtıklarını hatırlattı. Sanayicinin ihtiyaçları 
doğrultusunda her yıl güncelledikleri mes-
lek edindirme ve uzmanlık programlarıyla 
faaliyetlerini sürdüren BUTGEM’den mesleki 
standartları geliştirmek üzere 54 farklı şe-
hirde hizmet veren MESYEB’e, milli katılım 
düzenleme ve dünyanın en büyük fuarla-
rından biri olan HOMETEX’i organize etme 
becerisine kavuşan Küresel Fuar Acentesi 
Projesi’nden UR-GE, kümelenme ve Dış 
Ticaret Merkezi’ne kadar, üretimi, ticareti, 
istihdamı ve ihracatı destekleyen tüm pro-
jelerine sürdürülebilirlik kazandırdıklarını 
ifade etti. Bursa’nın iş dünyası olarak sosyal 
yardımlarda hep ön saflarda yer tuttuğun-
dan da söz etti. BTSO’nun Meclis ve Komite 
Üyelerinin destekleriyle son 9 yılda kent ve 
ülke ekonomisinin tarihine geçen 60’tan 
fazla makro projeyi hayata geçirdiğini söy-
leyen Burkay, iş dünyasının önünde ölçek 
ekonomisinin önem kazandığı, tedarik 
zincirlerinin çeşitlendiği, otomasyonun 
hızlandığı, e-ticaretin yaygınlaştığı, üretim 
operasyonlarının yeniden tasarlandığı ve 
enerjide verimliliğin hız kazandığı yeni bir 
dönem olduğunu kaydetti. 

Bursa’ya değer katan 60’tan 
fazla makro proje üretildi



   

119EKONOMİK FORUM

“Yerlileşmeyi ve kendi kendine
yeter hale gelmeyi merkeze alıyoruz”

Üretim yapısında teknolojik dönüşüm 
ve verimlilik ekseninde hareket etmenin 
tercih olmaktan çıkıp, zorunluluk haline gel-
diğini dile getiren İbrahim Burkay, yeni eko-
nomide oyunun kuralları değil kendisinin 
değiştiğini belirtti. Bu nedenle yerlileşmeyi 
ve kendi kendine yeter hale gelmeyi mer-
keze alarak, küresel rekabette Bursa’yı öne 
taşıyacak yeni sıçrama alanları oluşturmak 
gerektiğine dikkat çekti. Bursa’nın güçlü 
geleceği için kurgu ve stratejileri belirledik-
lerini söyleyen Burkay, kentin akıllı şehircilik 
planlarına uygun olarak yeni yatırım saha-
larına kavuştuğu, enerji maliyetlerini düşü-
rürken her firmanın kazançlı çıktığı, lojistik 
maliyetlerimizin düşürüldüğü, organize 
ticaret, organize konut ve serbest ticaret 
bölgeleri, e-ticaret ve yeni fuar alanlarımızla 
bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir 
Bursa hedeflediklerini ifade etti. 

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 2018-
2022 dönemini kapsayan çalışma döne-
minde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
görev alma sorumluluğunu layıkıyla taşıma 
gayreti içinde olduklarını, yaşadıkları tüm 
zorluklara ve belirsizliklere rağmen Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında istişare 
ve iş birliği kültürüyle hareket ederek, iyi bir 
sınav verdiklerini dile getirdi. Yakaladıkları 

sinerji, sergiledikleri birlik ve beraberlikle 
BTSO’da hizmet bayrağını çok daha ileri ta-
şıdıklarını söyleyen Uğur, BTSO’nun bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonraki yıllarda 
da Bursa ve Türkiye’ye katkılarını artırarak 
sürdüreceğini ifade etti. Birlik ve dayanışma-
ya verdikleri destekler ve kent ekonomisine 
kattıkları değer için tüm Meclis Üyelerine ve 
Meslek Komitelerine teşekkür etti. 

Ü
yelerin talep ve sorunlarının tespit 
edilerek, çözüm önerileri oluşturul-

masına yönelik Sektörel İstişare Toplantıları, 
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) 
sosyal tesisinde gerçekleştirilmeye devam 
ediyor. KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmet Özotraç, KUTSO Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcıları Ahmet Y. Yazaroğlu katılı-
mında yapılan toplantıya; kırtasiye, amba-
laj, bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 
üyeler katıldı. Toplantıda, KUTSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y. Yazaroğ-
lu, KUTSO Meslek Komitelerinin çalışmaları 
ile üye odaklı faaliyetler hakkında katılımcı 
üyelerle bilgi paylaştı. 

Üyeler, sektörleriyle ilgili 
yaşadıkları sorunları aktardı

Üyelerin talepleri, sorunları ve bunlara 
ilişkin çözüm önerilerinin istişare edildiği 
toplantıda; katılımcı üyeler, ayrı ayrı söz ala-
rak sektörleriyle ilgili iş yerlerinde yaşadıkları 

sorunları, görüş ve taleplerini aktardı. İşletme-
lerin finans kaynaklarına erişiminin kolaylaş-
tırılması yönünde çalışmalar yapılması, sos-
yal yaşam imkânlarının geliştirilmesi, şehrin 
kültür ve tarih zenginliklerinin daha çok öne 
çıkarılması, üye firmaların tanıtımına yönelik 
çalışmalara ihtiyaç duyulduğu, dış ticaret 
alanında üye işletmelere sunulan hizmetlerin 
geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı ihtisas fuarla-
rına üyelerle katılım sağlanması gibi hususlar, 
toplantıda öne çıkan konular oldu.

KUTSO tarafından üyelerin, şehrin ih-
tiyaç ve talepleri yönünde çalışmalar yü-
rütülmesi için, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği başta olmak üzere, ilgili Bakanlıklar ve 
tüm paydaşlara önerilerin iletildiği, üyelerin 
talep ve sorunlarının çözümü için sürecin 

yürütüldüğü ifade edildi. KUTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO tara-
fından iş dünyası yararına, eğitim, yatırım, 
organize sanayi bölgeleri, mesleki eğitimin 
iyileştirilmesi gibi konularda yürütülen ça-
lışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Öte yandan, üyelerin güncel duyuru 
ve bilgilendirmelere sosyal ağlar sayesinde 
hızla ulaşabileceği dile getirildi. Üyelerden 
gelen talepler doğrultusunda, ticari iş birliği 
ortamı oluşturmak amacıyla, http://firma-
rehberi.kutso.org.tr web sitesinin açıldığı 
duyuruldu. Ticari bir arama motoru şeklin-
de olan site ile diğer illerden işletmelerin, 
Kütahya’da bulunan firmalara kolay erişimi 
sağlanarak, iş birliği ve karşılıklı ticaret fırsatı 
sağlanmakta olduğu ifade edildi.

KUTSO’da 
‘Sektörel İstişare 
Toplantıları’ 
devam ediyor
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V an Gölü ve çevresinin “Doğal Sit-Sür-
dürülebilir Koruma ve Kontrollü Kulla-

nım Alanı” olarak ilan edilmesi sonrası baş-
layan itiraz sürecinin doğru yönlendirmesi 
adına ikinci istişare toplantısı düzenlendi. 
Tatvan TSO ev sahipliğinde düzenlenen 
toplantıya; Tatvan Kaymakamı Dr. Rem-
zi Demir, Oda Başkanımız Bilal Adabağ, 
Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent 
Özkan, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Hişyari Sağnıç, Tatvan Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, İl Özel İdaresi 
ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Mü-
dürlüğü yetkilileri, ilgili karardan etkilenen 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, 
‘Zonguldak Yöresel Lezzetlerine (Ma-

lay ve Zılbıt) Coğrafi İşaret Alıyor’ başlıklı 
projesi kapsamında eğitim düzenlendi. 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 
ilan edilen 2022 Yılı Turizme Yönelik Teknik 
Destek Programına sunduğu proje kapsa-
mında Sınırlı Sorumlu Karaelmas Kadın Ko-
operatifinin mutfağında ve atölyelerinde 
Malay ve Zılbıt yemekleri yapılarak, kayda 
alındı ve bu iki yemeğin Zonguldak tari-
hindeki önemini ortaya çıkaracak röpor-
tajlar gerçekleştirildi. Zonguldak TSO’nun 
Eğitim Salonunda verilen eğitime, çok 
sayıda ilgili katılım sağladı.  Eğitimin açılış 

köy ve mahallelerin muhtarları, ilgili STK 
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. 
Düzenlenen toplantı, Tatvan TSO Meclis 
Başkan Yardımcısı Servet Avcı’nın süreçle 
ilgili bilgilendirmesi ve sürecin son durumu 
ile ilgili sunumuyla başladı.

“İtiraz sürecinin en doğru
şekilde yönetmeye çalışıyoruz”

Ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince süreçle 
ilgili son durum ve bilgiler paylaşıldı. Top-
lantıda konuşan Tatvan Kaymakamı Dr. 
Remzi Demir, itiraz sürecinin doğru yön-

konuşmasını Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Muharrem Sarıkaya gerçekleştirdi. 
Sarıkaya konuşmasında, Zonguldak Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak coğrafi işaret kav-
ramına verdikleri önemden bahsederek, 
şehirde bu konuda farkındalık yaratmak 
istediklerini, ilerleyen dönemde ilimize ait 
coğrafi işaretli ürün sayısını arttırmayı he-
deflediklerini söyledi. Daha sonra söz alan 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Turizm ve 
Tanıtım Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya 
da Ajans olarak marka ve patent konuları 
hakkında bilgilendirme yaparak, coğrafi 
işaretli ürünlerin bölge turizmine olan 
etkilerinden bahsetti. 

lendirmesi adına kendilerinin de sürecin 
yakın takipçisi olacaklarını ifade etti. Ge-
rekli itirazların ilgili yerlere yapıldığını dile 
getiren Tatvan TSO Başkanı Bilal Adabağ 
ise, ilgili kurumların ortak istişare ve çalış-
masıyla itiraz sürecinin en doğru şekilde 
yönetmeye çalışacaklarını kaydetti. Tatvan 
Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan 
da; belediye olarak gerekli itirazlarda bu-
lunduklarına dikkat çekerek, Tatvan ve Van 
Gölü’nün korunması adına en doğru kararın 
çıkması için sürecin takipçisi olacaklarını 
belirtti. Düzenlenen toplantı; fikir alışverişi, 
istişare ve soru cevap bölümü ile sona erdi.

“Amacımız, coğrafi işaret kavramı
hakkında farkındalık yaratmak”

Coğrafi işaret kavramı üzerine Özener 
Marka&Patent&Coğrafi İşaret Danışmanlık 
Ofisi yetkilisi Huriye Özener tarafından veri-
len eğitimde ise “Güvenilir ve güvenli gıda-
da tercih edilen coğrafi işaretli ürünlerimiz 
neler? Coğrafi işaretin anlamı, Türkiye'de 
neler oluyor, Avrupa Birliği’nde neler oluyor, 
coğrafi işaret ve marka arasındaki fark ne-
dir?”  konuları anlatıldı. Katılımcılardan ge-
len soruların cevaplanması ile eğitim sona 
erdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Zongul-
dak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Demir, “BAKKA tarafından ka-
bul edilen ‘Zonguldak Yöresel Lezzetlerine 
(Malay ve Zılbıt) Coğrafi İşaret Alıyor’ başlıklı 
projemiz devam ediyor. Yakın bir zamanda 
coğrafi işaret başvuru dosyamızı sunacağız. 
Bu projemizin ana amaçlarından biri de 
coğrafi işaret kavramı hakkında farkındalık 
yaratmaktı” dedi. Coğrafi işaret konusunda 
çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen 
Demir, eğitimi veren Huriye Özener’e, bu 
projenin gerçekleşmesini sağlayan Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı’na ve eğitime 
katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

“Van Gölü Doğal 
Sit Alanı” kararı ile 
ilgili ikinci toplantı 
düzenlendi

Zonguldak TSO, coğrafi işaret eğitimi düzenledi
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Çerkezköy TSO, bir ilke daha imza attı. Zorlu Enerji Solutions (ZES) ile  
üyelerinin yararlanabileceği “Araç Şarj İstasyonu” kurulum sözleşmesi 
imzaladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kozuva ile ZES Satış 
Uzmanı Başak Kalem tarafından imzalanan sözleşmeye göre hizmet 
binası otoparkına 2 adet elektrikli şarj istasyonu kurulacak.

S özleşme ile Türkiye’nin 81 ilinde, 
Kıbrıs ve Karadağ'da toplamda bin 
16 adet lokasyonda bulunan ZES 

şarj istasyonlarına ilaveten Çerkezköy’de de, 
Çerkezköy TSO üyelerine yönelik iki adet 
araç şarj istasyonu kurulacak. Sözleşme pro-
tokolünde konuşan Çerkezköy TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, elektrikli 
otomobillerin sürdürülebilirlik konusunda 
büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat 
çekerek, “Elektrikli araç kullanımı günden 
güne artış gösteriyor. Karbon ayak izini azalt-
mak ve sürdürülebilirlik konusunda atılması 
gereken önemli adımlardan bir tanesi de bu 
dönüşüm. Değişen ve gelişen dünyada yeşil 
dönüşümün önemi giderek artıyor. Sürekli 
yenilikleri takip ederek üyelerimizi ülkemizde 
ve dünyadaki tüm yeniliklerle tanıştırmaya 
çalışan yönetimimiz, üyelerimiz için bir ilki 
daha gerçekleştirdi” dedi.

“2030’a kadar 170 milyondan
fazla elektrikli araç olacak”

Elektrikli araçlara yönelimin yakın ge-
lecekte Çerkezköy’de de artış göstereceği-
ne dikkat çeken Başkan Süleyman Kozuva, 

özellikle TOGG ile bu artışın daha hızlı bir 
şekilde gerçekleşeceğine inandıklarını ifade 
etti. Elektrikli araçların çevre ve gürültü kirli-
liğinin önüne geçmesinin ayrıca düşük yakıt 
maliyetiyle de cazip hale geldiğini belirtti. 
Küresel olarak yapılan istatistikte yolcu araç-
larının 12 milyonunun elektrikli otomobil-
lerden oluştuğunun hesaplandığını aktaran 
Kozuva, önümüzdeki gelecekte 2030 yılına 
dek yollarda 170 milyondan fazla elektrikli 
araç olacağını anlattı. Birçok ülkenin Paris 
Anlaşması hedeflerine ulaşmada olmazsa ol-
mazlardan biri olarak gördüğü elektrikli araç 
üretiminin, hemen her devlet ve hükümetin 
hedefinin elektrikli otomobil satışlarını des-
teklemek olduğunu dile getirdi. Türkiye’de 
hemen herkesin beğenisini kazanan iklim 
dostu yüzde 100 sıfır emisyonlu yerli araç 
TOGG ile bu anlamda Türkiye’nin elektrikli 
araç dönüşümünde de iddialı olduğunu 
belirtti. Türkiye’de Yeşil Kalkınma Devrimini 
başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın destekleri ve TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı’nı yürüttüğü TOGG’un, bu anlamda birçok 
ülkeye örnek teşkil ettiğini de ekledi.

ZES hakkında kısa bir bilgi… 
Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman 

Kozuva ile ZES Satış Uzmanı Başak 
Kalem’in imzaladığı Zorlu Energy So-
lutions (ZES) yeni nesil teknolojileri 
hayata geçirmek amacıyla oluşturul-
muş bir Zorlu Enerji markasıdır. 2018 
yılı itibariyle faaliyete geçen ZES, şehir 
içinde ve şehirlerarası yollarda haya-
ta geçirdiği hızlı şarj istasyonları ile 
ülkemizdeki elektrikli araç sahipleri-
nin yolculuklarını kolaylaştırmayı ve 
elektrikli araç devrimini hızlandırmayı 
hedefleyen firmalar arasında. Hal-
ka açık noktalarda sunduğu hızlı şarj 
imkânının yanında, kullanıcılarının 
talepleri doğrultusunda ev ve işyer-
lerine de şarj istasyonu kurulumları 
yapıyor. ZES, kısa bir süre içerisinde 
tüm Türkiye’de şarj istasyonlarını dev-
reye alıp, elektrikli araçları tüm ülkede 
erişilebilir ve kullanılabilir hale getir-
meyi planlıyor. Bu anlamda Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası 
otoparkına da 2 adet elektrikli şarj 
istasyonu kurulumu gerçekleştirecek.

Çerkezköy TSO’da Çerkezköy TSO’da 
‘Araç Şarj İstasyonu’ ‘Araç Şarj İstasyonu’ 
kuruluyorkuruluyor
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Dijital ekonomiler, 
kamuda yapılacak 
inovasyonla 
gelişecek 

Dünya, artık teknolojiye her Dünya, artık teknolojiye her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulan bir dönemden geçiyor. Söz duyulan bir dönemden geçiyor. Söz 
konusu ekonomilerin ve insanların konusu ekonomilerin ve insanların 
geleceği olduğundaysa hükûmetlerin, geleceği olduğundaysa hükûmetlerin, 
iş dünyasının ve paydaşların toplumsal iş dünyasının ve paydaşların toplumsal 
sorunları ele alma becerisi belirleyici rol sorunları ele alma becerisi belirleyici rol 
oynuyor. Konunun uzmanları, bu yolda oynuyor. Konunun uzmanları, bu yolda 
başarının anahtarının dijital dönüşüme başarının anahtarının dijital dönüşüme 
yatırım yapmak olduğunu söylüyor. yatırım yapmak olduğunu söylüyor. 
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D ell Technologies Kamu Sektörü 
Bölge Satış Yöneticisi Serdar 
Lüle, toplumsal ilerlemede 
teknolojinin öneminin kav-

ranması gerektiğini dile getirdi. Türkiye’ye 
bakıldığında hükümetin bu konuda öncü 
bir rol üstlendiğini, TÜBİSAD tarafından 
hazırlanan ‘Türkiye'nin Dijital Dönüşüm 
Endeksi 2021’ raporunda da Türkiye'nin 
Dijital Dönüşüm Endeksinin 2019, 2020 ve 
2021 yılları için beş üzerinden sırasıyla 2.94, 
3.03 ve 3.24 olarak hesaplandığını ortaya 
koyduğunu ifade etti. Bu verilerin dijital 
dönüşümün 2021 yılında ivme kazandığını 
gösterdiğini belirtti. Teknolojiyi toplumsal 
ilerleme için kullanırken ayakları yere ba-
san bir yol haritasının çizilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Serdar Lüle, ilk adımın veriye 
dayalı karar alabilmek olduğunu aktardı. 
Gartner’in, 2022 yılına kadar kurumsal ve-
rilerin yüzde 75'inin geleneksel, merkezî 
veri merkezlerinde veya bulut dışında 
oluşturulacağını ve işleneceğini tahmin 
ettiğini söyleyen Lüle, kentleşmenin gide-
rek arttığı günümüzde verilerin hem daha 
hacimli hem de iş açısından kritik hâle gel-
diğinden, kuruluşların çok çeşitli hedefleri 
karşılayabilecek veri yönetimi çözümlerine 
ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“Dijital dönüşüm, geleceğin kamu 
sektörünün ayrılmaz bir parçası”

Dell Technologies Kamu Sektörü Bölge 
Satış Yöneticisi Serdar Lüle, Türk hükûme-
tinin de günümüz zorluklarını çözmeye 
yardımcı olmak üzere tüm inovasyonların 
belli bir düzen altına alınması için çalışma-
lar sürdürdüğünü dile getirdi. Nihai hede-
fin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak 
olduğu aktaran Lüle, “Bu çalışmalar; halk 
sağlığı, mobilite, iskân, güvenlik, eğitim, 
atık yönetimi, kültür ve turizm gibi alanları 
da içine alacak şekilde geniş bir kapsamda 
yürütülüyor” dedi. Lüle, günümüzde devlet 
yönetimlerinin uç cihazlardan merkezî veri 
merkezine ve buluta kadar, maliyetleri 
azaltmak ve operasyonel verimliliği artır-
mak için çeşitli çalışmalar yaptığını ifade 
ederek, bu çalışmaların avantajlarına de-
ğindi. Söz konusu çalışmaların, depolama 
ve sunucu altyapısını hiper yakınsama ve 
çoklu bulut yetenekleriyle güçlendirmeyi 
kapsadığından söz etti. 

Buna ek olarak AI, ML, IoT ve veri ana-
litiği gibi teknolojilerin, BT yatırımlarında 

ön sıralarda yer almaya devam ettiğini ve 
yönetimlerin bu hibrit dijital çağda çalışma 
ve başarı sağlama şekillerini hızla değiştirdi-
ğinin altını çizdi. Lüle, buradaki en önemli 
noktanın, vatandaş odaklı dijital kimlikler-
den hibrit bulut kullanımına ve uzaktan 
hizmetlere kadar dijital dönüşümün, gele-
ceğin kamu sektörünün ayrılmaz bir parçası 
olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'de devlet 
kurumlarının neredeyse tamamının dijital-
leşmiş durumda olduğunu aktaran Lüle, 
“Hükûmet, çok kanallı temas noktalarına 
büyük yatırımlar yaparken, vatandaş dene-
yimini yeniden kurguluyor. Bu da verimliliği 
sağlamak ve vatandaşların ihtiyaçlarını kar-
şılamak için API'lerin (Uygulama Programla-
ma Arayüzü), makine öğreniminin ve akıllı 
işlemenin kullanılması anlamına geliyor” 
ifadelerini kullandı.

“Siber güvenliği modernize
etmek oldukça önemli”

Söz konusu kamu sektörünün dijital 
dönüşümü olduğunda siber güvenli-
ğin de birincil öncelikler arasına alınması 
gerektiğini hatırlatan Serdar Lüle, dün-
yanın her yerinde her 11 saniyede bir 
siber saldırı gerçekleştiğinden söz etti. 
Devlet kurumlarına yönelik siber saldırı-
ların; ulusal güvenlik, vatandaş güvenliği, 
ekonomik rekabet gücü ve gelir kaynak-
ları açısından bakıldığında çok geniş bir 
etki alanına sahip olabildiğini belirtti. 
Lüle, kamu sektörü altyapılarının, bir si-
ber saldırıyı belirlemeye, tespit etmeye, 
yanıt vermeye, bu saldırıdan korumaya 
ve kurtarmaya, tam kapasite işlerliğe hızlı 
bir şekilde geri dönmeye yardımcı olmak 
üzere iş dayanıklılığını güçlendirmesinin 
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met Olarak” modellerinin rolünü anlattı. 
Pandeminin başlangıcından bu yana hem 
kamu hem de özel sektör kuruluşlarının 
bütçelerinde hızlı ve ciddi değişiklikler 
yapmak zorunda kaldığını anlatan Lüle, 
birçok kuruluşun genel harcamalarda kı-
sıtlamalara gittiğini ifade etti. Bir işletme-
nin, ihtiyaç duyulduğunda BT'yi “Hizmet 
Olarak” modeli olarak kullandığında, pla-
na göre hangi projelerin çalışıp çalışma-
dığının izlenmesinin daha kolaylaştığını 
belirtti. Bu sayede işletmelerin, nereye ek 
yatırım yapmaları veya yapmamaları ge-
rektiğini anladığını dile getiren Lüle, “Müş-
terilere iş sonuçları ve değer sunmak gibi 
çok daha önemli konulara odaklanmak 
için giderek, “Hizmet Olarak” modelinin 
kullanımını artırmaya çalışıyorlar. “Hizmet 
Olarak” modelinin geleceğin modern bir 

artık her zamankinden daha önemli ol-
duğunu dile getirdi. Örnek olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi’nin siber güvenlik ala-
nındaki projelerine hız verdiğini aktaran 
Lüle, ‘81 İlde 81 Siber Kahraman’, ‘Siber 
Güvenlik Eğitimleri’, ‘Siber Zekâ Bilgi Ya-
rışmaları’, ‘Hack İstanbul’ ve ‘Hack Zeugma’ 
gibi etkinliklerle gençlerin siber teknoloji 
alanında farkındalıklarının artırılmasının 
hedeflendiğini söyledi.

“Hükümetlerin dijitalleşmesi, 
değişime yön verme açısından
oldukça önemli bir basamak”

Dijital dönüşümün tıpkı özel sektörde 
olduğu gibi kamu sektöründe de bütçe-
lerin dengelerini değiştirdiğine değinen 
Serdar Lüle, sermaye tasarrufunda “Hiz-

işletmesi için kritik role sahip olduğunu 
söyleyebiliriz” diye konuştu.

Günümüzdeki dijital değişimin, poli-
tika belirleyicilere dijital teknolojileri tüm 
yönleriyle kullanma fırsatı sunduğunu bir 
kez daha hatırlatan Lüle, bu fırsatların, 
özellikle öngörülemeyen dış baskılara 
adapte olmak ve hızla yanıt vermek için 
önemli olduğuna dikkat çekti. Hükûmet-
lerin dijitalleşmesinin, orta ve uzun va-
dede değişime yön verme açısından çok 
önemli bir basamak olacağını belirten 
Lüle, “Pandeminin etkisinde yaşanan son 
iki yıldan bir ders çıkarmamız gerekirse 
bu, inovasyon hızı ve değişim konusunda 
istekli olmak olmalı. Keza, kamu sektörü-
nün dönüşümünü 4. Sanayi Devrimi’nin 
ötesine taşıyacak olan da bu dijital zihni-
yet” değerlendirmesinde bulundu.



TOBB ETÜ

TOBB ETÜ’lüler, yeni eğitim
öğretim yılını coşkuyla karşıladı

Kuruluşundan bu yana 
özgün eğitim modeliyle, 
girişimcilik ve liderliğe 

atfettiği büyük önemle ve 
Türk iş dünyası ile sahip 
olduğu organik bağlarla 

Türk yükseköğretim 
sistemi içerisinde fark 
yaratan TOBB ETÜ, bu 
yıl da Türkiye’nin dört 
bir yanından başarılı 

gençlerin tercihi oldu.

EKONOMİK FORUM126

T OBB ETÜ ailesine yeni katılan 
öğrenciler, Uyum ve Yönlendir-
me Günü’nde bir araya gelerek, 
TOBB ETÜ ve üniversite yaşamı 

hakkında bilgi aldı. Ardından Ortam’22 et-
kinliğinde öğrenci toplulukları ile buluşan 
TOBB ETÜ’lüler; müzik, eğlence ve farklı 
etkinliklerle dolu bir gün geçirerek, yeni 
eğitim öğretim yılı için enerji depoladı. 16 
Eylül’de gerçekleşen Uyum ve Yönlendirme 
Toplantısı, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf 
Sarınay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. 
Dr. Sarınay, üniversite yaşamlarına TOBB 
ETÜ’de adım atan gençleri tebrik ederek 
başladığı konuşmasında, öğrencilere TOBB 
ETÜ’de kendilerini bekleyen eğitim, araştır-
ma ve sosyal yaşam imkânlarından söz etti. 
TOBB ETÜ’deki yoğun akademik programın 

profesyonel hayatta sağlayacağı avantajla-
rın altını çizen Prof. Dr. Sarınay, öğrencilere 
topluluk faaliyetlerinde de yer almayı ihmal 
etmemelerini tavsiye etti. 

Tüm akademik ve idari kadrosu ile TOBB 
ETÜ’nün öğrencilere her konuda destek ol-
mak için hazır olduğunu ifade eden Sarınay, 
öğrencilere başarılı bir üniversite yaşamı 
diledi. Rektör Sarınay’ın konuşmasının ar-
dından TOBB ETÜ ile ilgili bilgilendirici bir 
sunum yapılarak, öğrencilerle üniversite 
yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgiler 
paylaşıldı. Günün geri kalan kısmı öğrenci 
topluluklarının çim amfide açtıkları stant-
larla hem yeni hem mevcut öğrencilere 
faaliyetleri hakkında bilgi verdiği, yeni üye-
lerle tanıştığı ve düzenledikleri çeşitli etkin-
liklerle eğlenceli vakit geçirdikleri Ortam 
etkinliği ile devam etti. TOBB ETÜ Mezunlar 
Derneği ve TOBB ETÜ Öğrenci Konseyi ile iş 
birliği içinde gerçekleştirilen Ortam’22, fark-
lı alanlardan onlarca öğrenci topluluğunun 
renkli aktivitelerine sahne oldu.

Hisarcıklıoğlu, ‘Girişimcilik ve Liderlik’ 
dersinde deneyimlerini paylaştı

TOBB ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ 2022-
2023 eğitim-öğretim yılı açılışında ‘Girişim-
cilik ve Liderlik’ dersinde TOBB ETÜ’lüler ile 
bir araya gelerek, deneyim ve tavsiyelerini 
paylaştı. 22 Eylül’de TOBB ETÜ’de gerçekle-
şen dersin açılış konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Yusuf Sarınay, verdikleri emek ve 
özverili çalışmanın karşılığında TOBB ETÜ’lü 
olan gençleri tebrik etti. Girişimciliğe ve 

yenilikçiliğe verdiği büyük önem ile fark 
yaratan, geleceği şekillendiren bireyler ye-
tiştirmeyi hedefleyen TOBB ETÜ’de, kendile-
rini iş dünyasının merkezinde bir üniversite 
yaşamı, güçlü bir akademik ve araştırma 
alt yapısı ve mezun olmadan bir yıllık iş de-
neyiminin beklediğini ifade eden Sarınay, 
tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında 
başarılar diledi.

Prof. Dr. Sarınay’ın konuşmasının ardın-
dan kürsüye çıkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, en 
çok övündüğü projesinin TOBB ETÜ oldu-
ğunu belirterek, TOBB ETÜ’nün başarılarıyla 
gurur duyulması gerektiğini söyledi. TOBB 
ETÜ’lülerin son 1 yıl içinde elde ettiği başa-
rılardan örnekler veren Hisarcıklıoğlu, “TUS 
birincisi bu yıl TOBB ETÜ’den çıktı. KPSS’de, 
ALES’te bizim mezunlarımız ilk sıraları kim-
selere kaptırmıyor. Georgia Tech, Univer-
sity of Southern California gibi dünyanın 
en iyi üniversitelerinden burslu doktoraya 
kabul alan mezunlarımız var” dedi. Geçen 
günlerde TOBB ETÜ mezunlarından Simay 
Tunçkılıç’ın Avrupa Konseyi’nde umut dolu, 
muhteşem bir konuşma yaptığını dile ge-
tiren Hisarcıklıoğlu, birkaç hafta önce Tek-
noFest’te TOBB ETÜ Kasırga Takımının çip 
tasarımıyla birinci olduğunu, ikinci olan 
takım Phantom Takımının da aralarında 
olduğunda ifade etti.

“TOBB ETÜ mezunlarından
940 öğrenci, kendi işini kurdu”

Girişimcilik ve Liderlik’ dersinde girişim-
ciliğin önemine değinen M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, zenginleşmenin ve işsizliğin çözü-
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münün girişimcilikten geçtiğini, dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinin, en girişimci 10 
ülke olduğuna dikkat çekti. Her yıl yaklaşık 
100 milyon startup doğduğunu söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, bunların yüzde 60’ının sıfır 
sermaye ile kurulduğunun altını çizdi. TOBB 
ETÜ mezunlarından 940 öğrencinin kendi 
işini kurduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
günümüzde asıl sermayenin para olmadı-
ğını, her şeyin hayal kurmakla başladığını 
ifade etti. Marka olmanın, iyi bir takım ile 
çalışmanın önemine de vurgu yapan Hi-
sarcıklıoğlu, derste öğrencilere yaşadığı 
deneyimleri aktarırken, kendi benimsediği 
ilkeleri de paylaştı.

Öğrencilere, yenilikçi olmak zorunda 
olduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “İcat 
çıkarma diye yetiştirildik. Devir icat çıkarma 
devri. Eski köye yeni adet getirin. Devir tek-
noloji devri. Her işin içine teknolojiyi dâhil 

edin” tavsiyesinde bulundu. Yapılan her işte 
adaletli olunması ve dilinden, dininden, 
kimliğinden, görüşünden, etnik kökenin-
den dolayı kimsenin ötekileştirilmemesi 
gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Güç-
lünün haklı olduğu değil, haklının güçlü 
olduğu bir dünya için çalışın. Minnettar 
olduğumuz önderimiz Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Büyük başarılar, 
değerli anaların yetiştirdikleri başarılı genç-
lerle meydana gelir’ İşte onlar sizlersiniz. 
Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz” şeklinde 
konuştu.

TOBB ETÜ’lülerin TEKNOFEST başarısı
TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği yük-

sek lisans öğrencileri Fatma Nisa Bostancı, 
İsmail Emir Yüksel, Alperen Bolat ve Yahya 
Can Tuğrul’dan oluşan ve danışmanlığını 
Prof. Dr. Oğuz Ergin’in yaptığı Kasırga Takı-

mı, TEKNOFEST Karadeniz Çip Tasarım Yarış-
ması’nda sayısal kategorisinde birinci oldu. 
Kasırga Mikroişlemciler Laboratuvarı’nda 
görev alan öğrenciler, yarışma kapsamın-
da tamamen özgün bir işlemci tasarımı 
oluşturdu. Takım, yarışma kapsamında ta-
sarladıkları sıralı yürütme gerçekleştiren 
özgün RISC-V işlemcisini 48 milimetrekare 
alan kaplayacak ve 5 MHz saat sıklığında 
çalışacak şekilde serime hazır hale getirdi. 
İşlemci tasarımı aynı zamanda 14 kB SRAM 
alanına sahip ve tasarımın tamamı 421 bin 
hücreden oluşuyor. 

Yarışmada tasarlanan işlemci, alan ma-
liyeti ve güç tüketimini en aza indirgerken, 
aynı zamanda yüksek performans ihtiyacını 
karşılayarak, özellikle alan ve güç tüketimi 
kısıtı olan alanlarda kullanıma uygun hale 
getirildi. TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendis-
liği öğrencisi Ahmet Eren Boyacı, Makine 
Mühendisliği öğrencileri Gizem Akyol ve 
Mert Ünver ile Bilkent Üniversitesi öğrencisi 
Bora Yıldırım'dan oluşan Phantom Takımı 
da TEKNOFEST kapsamında Türk Hava Yol-
ları tarafından düzenlenen ve 110 takımın 
yarıştığı Travel Hackathon yarışmasında 
ikinci oldu. Phantom Takımı tarafından ge-
liştirilen, artırılmış gerçeklik (AR) ile iç me-
kan navigasyonu yapabilen EasyTK projesi 
sayesinde yolcular kaybolmadan ve vakit 
kaybı yaşamadan havalimanları içerisinde 
bagaj teslimi yapabiliyor, istedikleri yemek 
yerlerini tespit edebiliyor ve İstanbul IGA 
Havalimanı gibi çok büyük havalimanla-
rında bulunması zor olan kapılara rahatça 
ulaşabiliyor.
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Advantages of OIZs must be used 
in order to be a global supply base 
Thanks to Covid-19, change 
in global supply chains have 
sped up and the flexibility 
for it has increased and 
anufacturers have moved 
towards these as it is widely 
realised that one-way supply 
solutions is not efficient. 
Turkey must take advantage 
of the organised industrial 
zones (OIZs) in order for it to 
be a global supply base. 

SELECT NEWS

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

T he core of the industrialisation 
in Turkey, the OIZs continue to 
contribute to production and 

export across the country. The OIZs aim to 
attract investment towards less developed 
regions for them to prosper and contribute 
the development of industries across 
Turkey. They also aim to help industries to 
develop within designated areas, prevent 
environmental problems and disorganised 
industrialisation, use resources wisely, lead 
urbanisation, utilise IT technologies as well 
as situate and develop industrial branches 
within a specific goal. They shoulder a 
critical role nationwide for the national 
economy to progress, for it to be also 
modernised and internationalised via a 
common administrative, technical and 
infra-structural services network.

For Turkey’s carbon-neutral 
goals renewable energy is a 
must for the OIZs

As the most well-planned industrial 
zones in Turkey, OIZs boast a lot of 
investment benefits for investors; for 
that reason, an investment within an OIZ 

enjoys the benefits of a lesser zone when 
compared to that of one outside those 
zones. This means for investors advantages 
in customs tax, corporation tax, employer 
pension rate and interest support. Besides, 
there are also other incentives within those 
zones such as property tax exemptions, 
discounted land allottment and levy 
exemptions. Further, beside investment 

benefits, they also promote for investors 
a centrally-governed concept away from 
red tape. As for increasingly critical green 
transformation, they too provide waste 
water filtration systems, extended greener 
areas and growth in renewable energy 
output and production of their own 
energies; working on recycling and zero 
waste processes. The infiltrated water is 
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planned to be used to water green areas 
within these zones. Renewable energy 
investments have particularly become 
ever more critical within Turkey’s 2053 
carbon-neutrallity goal. To that end, 
renewable energy investments continue 
to grow within OIZs. Total renewable 
energy output across industrial parks have 
reached the capacity of 282 MW which is 
aimed to double by 2030.

Half of industrial output
 is within OIZs

Permission for mixed and specialised 
OIZs in Turkey is endorsed by the ministry 
for industries and technology while those 
focusing on agriculture based OIZs are 
endorsed by the ministry for agriculture 
and forestry; there are 344 OIZs under 
the ministry for industry and technology 
and 34 under the ministry of agriculture 
and forestry. There is manufacture in 270 
OIZs of 378 that have been permitted; 30 
is being nationalised; 38 under planning 
and permission stage and 40 is being 
infra-structre development stage. OIZs 
given permission for inception by the 
ministry of industry and technology and 
passed the foundation stage and began 
production has a 83% occupation rate 

while the specialised ones have a 90% rate. 
2.4 mil people are employed in these and 
round half of all production is made here 
across Turkey.

Over 5K employment rate is reached 
at those agriculture-based OIZs whose 
foundation stage is over governed by that 
ministry. There are total 31 agriculture-
based OIZs across 27 cities, 8 of which 
has begun production already. 11 of 31 
agriculture-base specialised OIZs were 
founded in and after 2020 during the 
time of the pandemic. Agriculture-based 
specialsied OIZs mean a lot of potential 
for the country especially when there 
is severe sceptism across the globe 
regarding food safety. By making that 
structure stronger, we can further improve 
our national-local production capacity 
as well as export output. Besides, our 
agriculture-based specialised OIZs play 
a critical role thanks to their well-planned 
structures, and output of clean, quality 
and reliable food production. There is 
at least one (OIZs) in each city that is 
approved and production is ongoing in 
77 cities. Bursa plays a major role with its 
16 active OIZs taking up a considerable 
part of planned industrial output. There 
are 13 OIZs each in Izmir, Kocaeli and 

Tekirdag. There are 10 in the capital, 8 
each in Istanbul and Konya and 7 each in 
Aydın and Afyon.

We can be a supply base
Thanks to Covid-19 change in global 

supply chain has sped up. Need for 
flexibility in supply chains has increased 
and manufacturers have moved towards 
such systems as it was seen clearly that one-
way supply chain solutions is inefficient. In 
particular, developed economies such as 
US and Europe have already begun to seek 
alternative solutions steering away from 
one-way market solutions and enhancing 
market variety. To that end, trends that 
come afore are; increase in automation 
in production and digitalisation and in 
parallel to that need for up and reskilling 
of work force, the importance of increasing 
flexible and fast supply capacity as well 
as domestic and local production. Turkey 
stands positively out from its rivals in this 
region thanks to its produdction capacity, 
strong work force, dynamic entrepreneur 
ecosystem and fast transport performance. 
In addition to all these advantages, also 
taking advantage of competitional benefits 
of OIZs, we can make a stronger case to 
become a global supply base.
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SELECT NEWS

TOBB president and Togg BoD chair 
M. Rifat Hisarcıklıoglu stated in his 
speech that they all met in a very 

special day and that they are lucky that it 
was during this office; Turkey clinching a 
centennial dream. Conceding that there 
is a long way to go and much to do byt 
he pointed out that “it is not easy to rock 
the boat yet as Turkish entrepreneurs, we 
do do that and shall continue to do so.” 
As Turkey enters a new era, the republic 
embraces a new dimension adding that 
Republic of Turkey is the companionship 
of millions that have become comrades 
of these lands; their best masterpiece. 
He stated that we are a nation that has 
come this far fighting tooth and nail and 
29th October is the day which marks the 
inception of republic; a merry proud day 
for us all. Setting out on a journey amid 
Ataturk’s famous words “May the freedom 

of this nation be graced by the nation’s 
dedication and resolution again” he stated 
that we are a nation that is reborn through 
its ashes and as the Turkish business circles 
we continue to produce and sell and grow 
likewise the republic.

Ataturk’s goal to reach the prosperity 
levels of developed nations has always 
been cherished by us all and will surely 
continue to do so. “Taking this opportunity, 
I’d like to remember Ataturk and all his 
comrades as well as all our veterans and 
martyrs with pride respect and love.”

We manufactured more than just a 
car

TOBB president reminded that back in 
2017 they made a promise to the nation 
by responding to the president’s call 
adding that that day they promised the 
whole nation that as the Turkish business 

circles, we are ready to succeed as long 
as the nation has faith in us.” He added 
that they set out on this journey by the 
support of the president as well as the 
5-strong shareholders; Anadolu Group, 
BMC, Turkcell and Zorlu Holding; taking 
on some really tough competitors. He 
stated that the cards have been dealt 
again post pandemic in global economy 
adding that “thank god, we are proud that 
we managed to keep our promise we gave 
our dedicated nation. He said they are all so 
very proud with the 1300 strong Togg team 
and the partners as well as the republic 
of Turkey and whole Turkish nation. He 
conceded that they were unable to protect 
the legacy of Devrim initiative that was a 
century ago and that this is a once in a 
hundred year opportunity that we must 
stick to and protect as it is more than just a 
car manufacture story.

“Togg is not just a car, rather a challenge”
There has been an opening ceremony at the Togg serial manufacture plant at the Gemlik campus 

graced also by the president; representing  one of Turkey’s biggest ever projects. TOBB president who 
also attended and spoke at the ceremony said ‘Togg is not just Turkey’s local and national aim of car 

manufacture but rather it is a challenge.
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HAVADA, KARADA, AÇIK DENİZLERDE

 “DÜNYANIN REDÜKTÖRÜ”

> Dünyanın tercih ettiği redüktörlerden “Dünya Kadar” 
üretiyor ve tüm dünyanın kullanımına sunuyoruz.  Avrupa’dan 
Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya tüm dünyada 100'den fazla 
ülkeye yaptığımız ihracatla "YILMAZ REDÜKTÖR" adını 
gururla tanıtıyor, ekonomiye değer katıyoruz.

> By producing whole lots of gearboxes as “YILMAZ” and 
exporting to more than 100 countries all over the world from 
Europe to Asia, from America to Africa, we are proud of serving 
the universe and adding value to the economy.

“A World of Gearboxes”
for the universe from “YILMAZ” 
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BİR OTOMOBİLDEN
DAHA FAZLASI TOGG




