
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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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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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022 yılı gerçekleşmeleri ve iş dünyasının 2023 yılı 
beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin, daha fazla ticaret ve yatırımla 
bölgesel ve küresel bir ekonomik güç olma konumunu kuvvetlendirmesi gerektiğini belirtti.

“Ticaret ve yatırım ile 2023 
yılında Türkiye’nin bölgesel 
gücünü kuvvetlendirebiliriz”
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RAKAMLARIN DİLİ
Özcan Kadıoğlu, Türkiye’de uygulamaya konulan son iki 
ekonomik modelin hedeflerini ve sonuçlarını değerlendiriyor.

MAKALE

ETÜ MED

ULUSLARARASI HUKUK

Enerji tüketimine paralel, görünmez küresel bir 
sorun: İç hava kalitesi

“OEM, iş hayatının reel dinamiklerini öğretiyor”

78

82

84

124
Çin Halk Cumhuriyetinde Ticaret Hukuku

103    Sektör 
Meclisleri

◗ Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi, Sağlık Turizmi Alım Heyeti ve 
Semineri’nde yapılacakları ele aldı

◗ Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, Atık Yönetim Sorumlusu Firmalar 
Hakkında Yönetmelik Taslağını ele aldı

◗ Orman Ürünleri Meclisi, kereste ihracatı yasağı sonrası yaşanan 
gelişmeleri istişare etti

◗ İklimlendirme sektörü, ‘Verimlilik ve Kalite Semineri’ gerçekleştirildi
◗ Teknik Müşavirlik Meclisi, Mesleki Sorumluluk Sigortası’nı görüştü
◗ Sermaye Piyasası Meclisi, sermaye piyasalarının değerlendirmesini yaptı
◗ Ambalaj Meclisi, Bakan Yardımcısı Turagay ile istişarelerde bulundu
◗ İlaç Sanayi Meclisi, İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğini istişare etti
◗ Medikal Meclisi, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği konusunu değerlendirdi
◗ Doğal Gaz Meclisi, piyasa yapıcılığı modelinin detaylarını aktardı
◗ Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, Türkiye’nin ekonomik görünümünü 

ele aldı
◗ Uluslararası Müteahhitlik Meclisi, konut sektörü sorunlarını istişare etti
◗ Kozmetik ve Temizlik  Ürünleri Sanayi Meclisi, ÜTS kozmetik ürün 

başvurularını değerlendirdi
◗ İklimlendirme Meclisi, Avcılar MTAL Çalışma Grubu alt komisyonları 

faaliyetlerini görüştü
◗ Döküm Sanayi Meclisi, İklim Değişikliği Kanunu’ndaki gelişmeleri 

masaya yatırdı
◗ Gıda Sanayi Meclisi, gıda sektörü analiz raporu hakkında bilgi verdi
◗ Eğitim Meclisi, özel öğretim kurumlarındaki su, doğal gaz ve  elektrik 

tarifesini masaya yatırdı
◗ Eğitim Meclisi, Mustafa Gelen’e yeni görevinde başarılar diledi
◗ İlaç Sanayi Meclisi, Ar-Ge ve yerli üretim çalışmalarını paylaştı
◗ Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi, sektörün 2022 yılı değerlendirmesi 

ve 2023 yılından beklentilerini görüştü
◗ Züccaciye Meclisi, e-ticarette yaşanan sıkıntıları değerlendirdi
◗ Ulaştırma ve Lojistik Meclisi, U-ETDS veri girişi zorunluluğunu masaya 

yatırdı
◗ Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, Mevzuat ve Kiralama Komiteleri 

çalışmalarını istişare etti
◗ Otomotiv Ticaret Meclisi, kasko ve trafik sigortaları fiyat artışlarını ele 

aldı
◗ Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi, 12. Kalkınma planı hazırlık faaliyetlerini 

masaya yatırıldı
◗ Tarım Meclisi, gıda arz güvenliği çalışmalarının önemine değindi
◗ Savunma Sanayi Meclisi, 2022 yılını değerlendirdi
◗ Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, sosyal medya faaliyetlerini görüştü
◗ Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi, Avrupa’daki enerji sübvansiyonunu 

görüştü
◗ LPG Meclisi, tüplü gazda teşvik uygulamalarını değerlendirdi
◗ Perakendecilik Meclisi, marketlerin atıklarını yönetmesi konusuna 

değindi
◗ Serbest Bölgeler Meclisi, altyapı dağıtımlarının BKİ ile yapılması 

gerekliliğini müzakere etti
◗ Madencilik Meclisi, uç ürün üretiminin önemine değindi
◗ “TR Uzantılı İnternet Alan Adlarında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları” 

webinarı gerçekleştirildi

“Vergi sisteminde köklü ve
yapısal bir reforma ihtiyaç var”

Eurochambres Genişleme ve Komşuluk Politikası 
Çalışma Grubu Toplantısı Brüksel’de yapıldı

24

75
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BAŞYAZI

TÜRKIYE’NIN MÜTEŞEBBIS RUHU 
IHRACATTA DINAMO OLMAYI BAŞARDI 
Türkiye dünyaya entegrasyon ve ihracat anlamında 20 yılda büyük mesafe aldı. 
Dış satım hacmini 7 kat artırdı. Dünya ticaretindeki payını ilk defa yüzde 1’in 
üzerine çıkardı. Müteşebbis ruhumuz, dinamik ve cesur iş yapma tarzımız bizi 
bu günlere getirdi.  Bundan sonrada ihracatta daha ileri hedeflere ulaşmak için 
özellikle e-ticarete yönelip, ufkumuzu genişletmeliyiz. 

T ürkiye ihracatı 2022'de bir önce-
ki yıla göre yüzde 13 artarak 254 
milyar dolar, ithalatsa yüzde 34 
yükselişle 364 milyar dolar oldu. 

Dış ticaret hacmi de yüzde 25 artarak, 618 
milyar dolara ulaştı. Türk lirasıyla ihracatsa 
2022’de bir önceki yıla göre yüzde 93 artarak, 
129 milyar liraya ulaştı. Geride bıraktığımız 
2022 yılında bir önceki yıla göre 60 ilin ihra-
catı artarken, 2 kentin dış satımında değişim 
gözlenmedi. Geçen yıl en yüksek ihracatı 
99 milyar dolarla İstanbul yaparken, onu 19 
milyar dolarla Kocaeli, 16 milyar dolarla Bur-
sa, 14 milyar dolarla İzmir takip etti. Ankara 
12 milyar dolar, Gaziantep 11 milyar dolar, 
Manisa, Sakarya ve Denizli 5 milyar dolar, 
Hatay 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 
Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya, Te-
kirdağ, Kahramanmaraş, Eskişehir, Samsun, 
Trabzon ve Mardin de 1 milyar doları aşan 
iller arasında yer aldı.

En çok ihracat Almanya’ya yapıldı 
En çok ihracat yapılan ülkelerin başında 

19 milyar dolarla Almanya gelirken, bu ülke-
ye en yüksek ihracatı 4 milyar dolarla oto-
motiv endüstrisi yaptı. İkinci sırada yer alan 
ABD'ye ihracat 14 milyar dolara yükselirken, 
bu ülkeye en çok satış yapan sektör 2 milyar 
dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. 
En çok ihracat yapılan üçüncü pazar olan Bir-
leşik Krallık'a ihracat 12 milyar dolara ulaştı. 
Bu ülkeye ihracatta otomotiv endüstrisinin 
4 milyar dolarla zirvede yer aldığı görüldü. 
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Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ülke 
sayısı 2022'de önceki yıla göre 4 artarak 47'ye yükseldi.

Sanayi sektörü tarihi zirvede 
Sanayi sektörü geçen yıl 186 milyar doları aşan dış 

satımla ihracatta tarihi zirveye ulaştı. Türkiye'nin sanayi 
ihracatı geçen yıl 2021'e göre yüzde 9 artış gösterdi. Böy-
lece sanayi sektörünün ihracatı tüm zamanların en yüksek 
seviyesine ulaştı. Sektörün dış satımı, geçen yılki toplam 
ihracatın yüzde 73'ünü oluşturdu. Ekonominin lokomotif 
sektörü otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı 2021'e 
kıyasla yüzde 6 artarak 31 milyar dolara ulaştı. Ülkeler 
grubu bazında bakıldığında 2022 yılında AB ülkeleri Tür-
kiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 65 payla ilk sırada 
yer aldı. Türkiye otomotiv endüstrisi geçen yıl Avrupa 
Birliği ülkelerine geçen yıla göre yüzde 6 artışla 20 milyar 
dolarlık satış gerçekleştirdi.

Savunma sanayiinde ihracat rekoru  
Türk savunma ve havacılık sanayisi 2022 yılını yeni 

ihracat rekoruyla kapattı. Savunma sanayisinde ithalat 
rakamları 2 milyar doların altına inerken ihracat yüzde 37 
artışla 4,4 milyar dolar seviyesine çıktı. 2021 yılında sektör-
de kilogram başına 48 dolar olan ihracat değeri de 2022 
yılında 56 dolara yükseldi. Tarım sektörü de geçen yıl 34 
milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek 
ihracatına imza attı. Türkiye'nin tarım ihracatı, 2022'de 
bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Tarım ürünleri ihracatı 
geçen yılki toplam ihracatın yüzde 14’ünü oluşturdu. Tür-
kiye'nin maden ihracatı 2022'de önceki yıla göre yüzde 
9 artışla 6.5 milyar dolara yükseldi. Maden sektöründe en 
yüksek dış satım 2 milyar dolarla metalik cevherler ürün 
grubundan geldi. İkinciliği 2 milyar dolarla doğal taşlar, 
üçüncülüğü 1 milyar dolarla endüstriyel mineraller aldı.

M. Ri fat 
HİSARCIKLIOĞLU

Hizmet ticaretinde güçleniyoruz
Hizmet ticaretinde de dünyadaki konumumuzu geliştirme-

ye devam ediyoruz. Hizmet ihracatımızı 20 yılda 14 milyar dolar 
seviyesinden önceki sene itibarıyla 61 milyar dolar seviyesine 
çıkarmıştık. Yıl sonu itibarıyla hizmet ihracatımızın 85 milyar 
doları bulmuş olduğu tahmin ediliyor. Giderek büyüyen ve 
gelişen sağlık sektöründeki hizmet ihracatınınsa 2 milyar doları 
geçtiği öngörülüyor. 90 milyar dolar civarında olan uluslararası 
sağlık hizmetleri pazarından daha fazla pay alarak, ülkemizi 
önce bölgenin sonra dünyanın sağlık üssü konumuna getir-
meyi hedefliyoruz.

Öte yandan Türkiye son on yılda dizi ve film ihracatında 
da büyük bir mesafe kat etti. ABD’den sonra dizi ihracatında 
2’nci sırayı aldı. Türk dizileri Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya, 
Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada 800 milyonu 
aşkın izleyici ile buluşuyor. Sektör verileri 2022 sonu itibariyle 
yaklaşık 750 milyon doları düzeyinde bir ihracat hacmini ya-
kaladığımızı gösteriyor. 

Türkiye dünyaya entegrasyon ve ihracat anlamında 20 yılda 
büyük mesafe aldı. Dış satım hacmini 7 kat artırdı, aylık ortalama 
3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata 
çıktık. Ülkemizde 2002 yılında 33 bin firmamız ihracat yaparken, 
geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı. Aynı dönemde 1 mil-
yar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 24'e yükseldi. 
Ülkemizde ihracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Dünya tica-
retinden aldığımız payı ilk defa %1’in üzerine çıkarmayı başardık.

Müteşebbis ruhumuz, dinamik ve cesur iş yapma tarzımız 
bizi bu günlere getirdi. Bundan sonra da ihracatta daha ileri 
hedeflere ulaşmak için ihracat yaptığımız pazarları ve ihraç 
ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeli, ihracatçı sayımızı da arttır-
malıyız. Özellikle e-ticareti daha etkin kullanarak ufkumuzu 
genişletmeliyiz. Menzili dar olanın ufku da dar olur. Menzili 
aşan dünyanın nasıl bir yer olduğunu menzili kısa olandan 
daha iyi bilir.

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

T ürkiye’nin son yıllarda salgın dönemi dışında yükseliş kaydeden sa-
vunma sanayii ihracatı 2022 yılında rekor tazeledi. Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) kayıtlarına göre geçen yılın tamamında 3 milyar 224 milyon 
786 bin dolar olarak kayda geçmişti. Bu yıl Ocak-Kasım döneminde 3 
milyar 770 milyon 416 bin dolara ulaştı. Böylece yıllık bazda seviye aşıldı. 
Yıllıklandırılmış veriye göre ise 4.2 milyar dolar seviyesi gerçekleşti. Önceki 
yıl gibi Aralık ayında da 400 milyon dolar dolayında bir ihracat olması ha-
linde yıllık ihracat da 4.2 milyar dolar düzeyinde rekor kırılmış olacak. Her 
ne kadar stratejik plan hedeflerine henüz ulaşılamasa da Türkiye’nin küresel 
ihracattaki payında plan döneminde ciddi bir yükseliş sağlanmış olacak.

Savunma sanayi ihracatı Savunma sanayi ihracatı 
rekor tazeledirekor tazeledi

T ürkiye’de cari açık, 2022 yılının Ekim ayında 359 milyon dolar 
ile 1.6 milyar dolar seviyesinde olan piyasa beklentisinin çok 

altında gerçekleşti. Merkez Bankası’nın geçen ay turizm gelirlerinin 
hesaplamasında yaptığı revizyonun yanı sıra Rusya ve Ukrayna kay-
naklı turizm, sezonun uzun sürmesini sağladı. Turizm gelirleri turist 
sayısı Eylül’e göre azalsa da arttı. Ekim’de taşımacılık gelirlerindeki 
yıllık artış yüzde 28.3, seyahat gelirlerinde geçen yıl Ekim’e göre artış 
yüzde 33 olurken böylece Ekim 2021'de 4.9 milyar dolar olan hizmet 
dengesindeki fazla 2022 Ekim'de 6.7 milyar dolara yükseldi. Eylülde 
39 milyar dolar olan 12 aylık cari açık ise genişlemeye devam eder-
ken Eylül’de 43.5 milyar dolara yükseldi ve son 4 yılın zirvesine çıktı.

Perakendede cirolar 
yüzde 133.6 arttı

TÜİK, 2022 yılı Ekim ayına ilişkin perakende satış 
endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla 

perakende satış hacmi, Ekim’de bir önceki aya kıyasla 
yüzde 1.4 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün 
satışları yüzde 0.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı 
hariç) yüzde 1.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.9 
arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim’de 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 artış gösterdi. 
Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 
10.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 
11.8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1.1 yükseldi.

B ankacılık sektörü baş döndüren makro ihtiyati tedbirler ve tutturulması gereken 
hedefler ile bu hedefler yakalanamadığında karşı karşıya kalınacak zorunluluklar-

dan kaçınmak için bu kez döviz mevduat faizini minimuma çekti. Bankacılık sektörü 
hem yabancı para mevduatı zorunlu karşılıklarından komisyon uygulaması hem de TL 
mevduat oranı hedefi ile getirilen ek menkul kıymet alımından kaçınmak için döviz mev-
duatlarında faizleri neredeyse sıfıra çekti. TL mevduatlarda ise faiz oranları yüzde 20-28 
arasında değişiyor. Kur korumalı mevduatta yüzde 12’ye kadar gerileyen mevduat faizine 
karşılık sektör özellikle tüzel kişilerden TL mevduat kapabilmek için yoğun bir çaba içinde. 

Dolar mevduat faizi Dolar mevduat faizi 
sıfıra gidiyorsıfıra gidiyor

Cari açıkta turizm etkisiCari açıkta turizm etkisi

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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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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İ l düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre 2021 yılında 
İstanbul 2 trilyon 202 milyar 156 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı 

ve toplam GSYH'den yüzde 30.4 pay aldı. İstanbul'u, 667 milyar 142 milyon 
TL ve yüzde 9.2 pay ile Ankara, 462 milyar 152 milyon TL ve yüzde 6,4 pay 
ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 6 milyar 99 
milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 968 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 861 
milyon TL ile Bayburt yer aldı. En büyük payı alan ilk beş il toplam GSYH'nin 
yüzde 54.4'ünü oluşturdu. Kişi başına GSYH'de 2021 yılında, Kocaeli 153 bin 
479 TL ile ilk sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2021 yılında 13 il için Türkiye 
ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

TOBB, 2022 yılı Kasım ayına ilişkin kurulan-ka-
panan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 

kasımda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı 
yüzde 5.8 artışla 12 bin 443'ten 13 bin 169'a çıktı. 
Söz konusu ayda kurulan gerçek kişi ticari işletme 
sayısı yüzde 4.2 ve kooperatif sayısı yüzde 7.9 arttı. 
Aynı dönemde kapanan şirket sayı ise yüzde 3,4 
gerileyerek 1648 oldu. Ekimde bin 706 şirket kapan-
mıştı. Aynı dönemde kapanan kooperatiflerin sayısı 
yüzde 8.6, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 
9.9 yükseldi. Kasım’da geçen yılın aynı ayına göre 
kurulan şirket sayısı yüzde 29.2, kooperatif sayısı 
yüzde 85.5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 
3.2 artış gösterdi.

Milli gelire en fazla katkı İstanbul'danMilli gelire en fazla katkı İstanbul'dan

Tüketici güveni Tüketici güveni 
yüzde 1.3 azaldıyüzde 1.3 azaldı

Kurulan şirket sayısı 
yüzde 5.8 arttı

TÜİK, 2022 yılı Aralık ayına ilişkin 
tüketici güven endeksi verilerini 

açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle 
yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" so-
nuçlarından hesaplanan mevsim et-
kilerinden arındırılmış tüketici güven 
endeksi, Aralık’ta, geçen aya göre yüzde 
1.3 azaldı. Kasım’da 76.6 olan endeks, bu 
ay 75.6 olarak kayıtlara geçti. Mevcut 

dönemde hanenin maddi durumu en-
deksi kasımda 58.3 iken aralıkta yüzde 
1.5 düşüşle 57.4'e geriledi. Gelecek 12 
aylık dönemde hanenin maddi durum 
beklentisi endeksi ise Kasım’da 75.8 iken 
Aralık’ta yüzde 0.6 azalışla 75.4'e indi. 
Kasım’da 80.5 olan gelecek 12 aylık dö-
nemde genel ekonomik durum beklen-
tisi endeksi yüzde 4 değer kaybederek 
bu ay 77.3 oldu.

T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere 
göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 55.65 puan olarak be-

lirlendi. TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi, ekim ayında 55.70 puandan 55.48 
puana revize edildi. Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Kasım ayında 
89.90 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 90.44 puandan 92.52 puana revize 
edildi. Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 43.51 puandan 44.25 
puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 65.85 puandan 65.14 puana 
geldi. Reel efektif kurun artışı, Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir an-
latımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

TL'nin reel değerinde sınırlı yükseliş
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G ranholm, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'n-
daki bilim insanlarının gerçekleştirdiği füzyon enerjisi buluşuna dair 

basın toplantısı yaptı. Ulusal Ateşleme Tesisi'ndeki bilim insanlarının füzyon 
ateşlemesini başardığını belirten Granholm, bunun füzyon reaksiyonlarından 
süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını aktardı. 
Deneyin dünyanın herhangi bir yerindeki bir laboratuvarında ilk kez yapıldı-
ğını vurgulayarak, “Bu 21’inci yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri. 
Araştırmacılar, 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalışıyor” dedi. Bu bilimsel 
başarının güvenli, emniyetli ve etkili bir nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi için 
yeni bir alan açarak ulusal güvenliği güçlendirdiğini ifade etti. 

ABD'den enerjide çığır açacak füzyon ateşlemesi ABD'den enerjide çığır açacak füzyon ateşlemesi 

M acaristan Tarım Bakanlığı’ndan Macar Haber Ajansı’na (MTI) yapılan 
açıklamada, 15 Kasım 2021'de yürürlüğe giren temel gıda maddelerine 

tavan fiyat uygulamasının 30 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi. Rusya-Uk-
rayna Savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle tüm Avrupa'da ener-
ji fiyatlarının tarihi seviyelere yükseldiği ve bunun da gıda fiyatlarını etkilediği 
belirtildi. Yapılan açıklamada, hükümetin aileleri korumaya kararlı olduğu ve bu 
yüzden temel gıda ürünlerine yönelik tavan fiyat uygulamasının uzatıldığı kay-
dedildi. Enflasyonun Kasım ayında yüzde 22'ye ulaştığı Macaristan'da; un, şeker, 
ayçiçeği yağı, patates, yumurta, domuz eti ve süte tavan fiyatı uygulanıyor.

Japonya'da enflasyona 
karşı ek bütçe

J aponya Meclisi, enflasyonun etkisini hafifletmek 
için 28.9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek büt-

çeyi kabul etti. Hükümet, zayıf yen ve yükselen fiyat-
larla mücadeleyi hedefleyen ek bütçe kapsamında 
hane halklarını sübvanse etmeyi planlıyor. Temsilciler 
Meclisi (Şuugiin) enflasyonla mücadeleyi hedefleyen 
28.9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek bütçeye onay 
verdi. Elektrik ve gaz sübvanseleriyle Ocak-Eylül 2023 
döneminde bir hanenin ortalama 5 bin yen (36 dolar) 
tasarruf etmesi bekleniyor. Bütçe kapsamında pet-
rol tedarikçilerine sağlanan sübvansiyon paketinin 
süresinin de gelecek yıla uzatılması planlanıyor.

S uudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi 
Jinping'in ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında; yeşil enerji, yeşil hidrojen, 

fotovoltaik güneş enerjisi, bilgi teknolojisi, bulut hizmetleri, ulaşım, lojistik, me-
dikal endüstriler, konut ve inşaat fabrikaları gibi çeşitli sektörleri kapsayan 34 
yatırım anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Suudi Arabistan Yatırım 
Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, söz konusu anlaşmaların, Suudi Arabistan'ın 
Çin'le ilişkilerini ekonomi ve yatırım dâhil tüm alanlarda geliştirme yönündeki 
isteğini yansıttığını ifade etti. 

Suudi Arabistan ile Çin arasında Suudi Arabistan ile Çin arasında 
34 yatırım anlaşması imzalandı34 yatırım anlaşması imzalandı

Macaristan'da tavan fiyatMacaristan'da tavan fiyat
uygulamasının süresi uzatıldıuygulamasının süresi uzatıldı
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İ ngiltere'de tüketici harcamalarında büyüme enflasyondaki 
yükselişin çok gerisinde kaldı. Barclaycard tarafından kredi 

kartı ve banka kartı harcamalarından derlenen verilere göre, 
tüketici harcamaları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre sadece yüzde 3.9 arttı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 
11.1 ile 41 yılın zirvesinde gerçekleşmişti. Ekim'de perakende 
satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 yükselmişti. Bri-
tanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre Kasım 
ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4.2 arttı. Ekim ayında satışlarda büyüme yüzde 1.6 
seviyesinde kalmıştı.

Moskova Borsası’nda
TL’ye talep 17 kat arttı

R usya’da dost ülke para birimlerine yönelik talep 
artarken, Türk Lirası’na talepte ise 17 kata kadar 

artış yaşandı. Moskova Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yuriy Denisov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı 
açıklamada, ülkede dost ülkelerin para birimlerine 
yönelik talebin hızla arttığını söyledi. Söz konusu para 
birimlerinin payının Moskova Borsası’nda bu yıl 70 
kat arttığını vurgulayan Denisov, “Yuan’a talep 41 kat 
artarken, Türk Lirası’na talep 17 kat, Kazak tengesine 
13 kat arttı. Doların spot piyasadaki payı ise yarı yarıya 
azaldı” dedi.

S udan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketiyle 6 milyar dolarlık liman 
geliştirme anlaşması imzaladı. İmza törenine Sudan Maliye ve Finans 

Bakanı Cibril İbrahim ile BAE’li Abu Dhabi Ports ve Sudanlı Invictus Invest-
ment şirketlerinin temsilcileri katıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan 
Bakan İbrahim, “Ebu Amame, Kızıldeniz’deki Port Sudan Limanına rakip 
olmayacak. Yeni liman, Kızıldeniz bölgesinin canlanmasına katkı sağlayacak. 
Uzun süredir sıkıntılar yaşayan ülkenin çıkarları için bu alanı kullanacağız” 
dedi. 6 milyar dolarlık yatırım paketinin içerisinde bir serbest bölge inşası 
ve bir tarım projesi de yer alıyor.

Sudan ve BAE arasında liman geliştirme anlaşması yapıldı Sudan ve BAE arasında liman geliştirme anlaşması yapıldı 

İngiltere'de tüketici harcamaları enflasyonunun gerisinde kaldıİngiltere'de tüketici harcamaları enflasyonunun gerisinde kaldı

T acikistan Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan’ın 
2022 yılının Ocak-Ekim döneminde Afganistan ve Özbekistan'a toplam 101 

milyon dolar değerinde elektrik sattığı kaydedilirken, satılan elektrik enerjisin-
den elde edilen gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 arttığı 
belirtildi. Tacikistan’ın 2021 yılının Ocak-Ekim dönemine bu ülkelere 91.3 milyon 
dolarlık elektrik sattığı anımsatılan açıklamada, söz konusu iki ülkeye bu yılın 10 
ayında sevk edilen elektrik miktarı hakkında bilgi verilmedi. Açıklamada, ayrıca 
Ocak-Ekim döneminde ülkenin toplam ihracatında elektriğin payının yüzde 
5.7’yi bulduğu kaydedildi. 

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Tacikistan, Tacikistan, 
komşularınakomşularına
elektrik elektrik 
ihracatını artırdıihracatını artırdı



A M E R İ K A  B İ R L E Ş İ K  D E V L E T L E R İ ’ N D E  
T İ C A R İ  V E  B İ R E Y S E L  G AY R İ M E N K U L  YAT I R I M I

Av. Alper KESRİKLİOĞLU

 Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu
Kurucu Ortağı
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              Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaletinde ilk şubesini açan Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu kurucu ortağı Avukat 
Alper Kesriklioğlu ile Amerika’da gayrimenkul yatırımları üzerine söyleşi yaptık.

              Avukat Alper Kesriklioğlu tüm yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Amerika’da gayrimenkul yatırımı yapabileceklerini belirterek 
bu yatırımların birçok avantajı beraberinde getirdiğini ifade ediyor.

            Avantajlardan ilki kira garantili gayrimenkul yatırımlarının olması. Alper Kesriklioğlu, gayrimenkul alırken uygun bir danışmana 
müracaatla kira garantili mülklerin değerlemelerinin yapılasının önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ticari veya bireysel gayrimenkullerin 
kira gelirlerinin değerleme raporları ile belirlenmesi ve devamında uygun sigorta koşulları ile sigortalanması nın büyük önem 
taşıdığına işaret eden Alper Kesriklioğlu bu sayede kimsenin yapmış olduğu yatırımın karşılığını almakta tereddüt etmesine 
gerek olmadığını ifade ediyor.

         Unutmamak gerekiyor ki satın almak istediğiniz bireysel veya ticari mülklerin satın alım bedeli ve gelir karşılaştırmasında 
avantajlı olması en önemli etken. Bu aşamada gelir ve harcama dağılımın doğru şirketler eliyle belirlenmesi önemli hale geliyor.

             Bir diğer avantaj ise vergilendirme ve hukuki altyapı için verilen tüm hizmetlerin ana dilde olması. Alper Kesriklioğlu 
başvurulacak olan danışman şirketin Türkiye’de olması halinde mesleki sorumluluk sigortası ile tüm işlemlerin sigortalı olmasının 
ve tüm hizmetlerin anadilde olmasının faydalarının altını çiziyor. Bu sayede olası bir gecikme ve hataya maruz kalmadan işlemler 
tek bir merkezden sonuçlanmakta ve siz Amerika’ya gitmeden Türkiye’den garantili ve güvenilir şekilde sonuçlandırılıyor.

         Otel, alışveriş merkezi, ofis binası, mağaza gibi ticari mülkleri satın alarak yatırım yapmak isteyen tüm iş adamları için ise 
birçok finansman, vize, vergi avantajları mevcut olan sistemde, satış bedeli ödeme riskinin de yediemin hesapları vasıtası ile 
ortadan kalktığını belirten Alper Kesriklioğlu, bu tedbirleri alabilen uluslararası danışmanlık şirketleri ile bu süreçlerin yönetiminin 
önemli olduğunu işaret ediyor.

             Sistemin önemli avantajlarından bir diğeri ise ticari veya bireysel gayrimenkullere kiracı temini, kiracılarınızın ödemelerinin 
denetimi, kirasını ödemeyen kiracılar ile ilgili işlemlerin yapılası, kiracıların tahliyesi sonrası gayrimenkule bakım onarım gibi 
hizmetlerin verilmesi ve diğer tüm işletme faaliyetinin bizzat o eyalette bulunan yönetim şirketlerince yürütülmesi. Siz bu şirket-
lere oldukça makul aylık hizmet bedelleri ödeyerek hizmet alabiliyorsunuz.  Alper Kesriklioğlu bu noktada Amerika Birleşik 
Devletleri’nde şubesi bulunan Türk şirketlerinin büyük avantaj sağladığını ve tıpkı yurtiçindeymiş gibi kolaylıkla tüm süreçlerin 
yönetilebildiğini belirtiyor.

           Sistemde alım gibi satım işlemlerinin de kolaylıkla yapılabildiğini, hatta bazı gayrimenkullerde geri alım garantisi ile gayrimenkul 
edinmenin mümkün olduğunu ifade eden Alper Kesriklioğlu, ihtiyacınız olması halinde bireysel veya ticari gayrimenkullerinizin 
kısmen veya tamamen nakde çevrilmesinin hızla mümkün olabildiğinin önemine değiniyor.

           Bireysel ve ticari gayrimenkul yatırımlarında Amerika Birleşik Devletleri pazarının cazip tekli�er ve fırsatlar ile dolu olduğunun 
altını çizen Avukat Alper Kesriklioğlu gayrimenkul yatırımı düşünen herkesi bu konuda profesyonel ve uluslararası danışmanlardan 
bilgi almaya davet ediyor.

TURK I Y E -ABD

Shareholder
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“Gerçek, güçlü bir 
silahtır.”

FRANK HERBERT
(8 EKIM 1920 – 11 ŞUBAT 1986)

AYIN SÖZÜ
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TÜRKİYE İÇİN HEDEF 2023TÜRKİYE İÇİN HEDEF 2023

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022 
yılı gerçekleşmeleri ve iş dünyasının 2023 yılı gerçekleşmeleri ve iş dünyasının 2023 
yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede 
bulundu. Türkiye'nin, daha fazla ticaret ve bulundu. Türkiye'nin, daha fazla ticaret ve 
yatırımla bölgesel ve küresel bir ekonomik yatırımla bölgesel ve küresel bir ekonomik 
güç olma konumunu kuvvetlendirmesi güç olma konumunu kuvvetlendirmesi 
gerektiğini belirtti. gerektiğini belirtti. 
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“Ticaret ve yatırım ile 2023 
yılında Türkiye'nin bölgesel 
gücünü kuvvetlendirebiliriz”
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Bu coğrafyadaki ülkeler küresel 
ekonomiye daha çok entegre ol-
mak, küresel değer zincirleri içinde 

yer almak istiyorlar. Geçmiş tecrübelerimiz, 
hızlı adapte olan dinamik yapımızla ve yeni 
ortaklıklar kurarak, bu süreçte en büyük payı 
alabiliriz” dedi.  Salgının geride bırakılmasıyla 
hızla toparlanması beklenen küresel eko-
nominin, bu defa enerji ve gıdadaki arz-te-
darik sorunları, artan enflasyon, jeopolitik 
gerilimler ve savaşların olumsuz yansımala-
rını yaşamaya başladığını ifade eden Hisar-
cıklıoğlu, bu süreçte küresel durgunluğun 
yaygınlaştığını ve belirginleştiğini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, etkileri bir süre daha sürmesi 
beklenen tüm bu faktörlerin gelecek se-
neki ekonomik büyüme üzerinde de baskı 
unsuru haline dönüştüğüne işaret ederek, 
“Dünya ekonomisinin 2022 yılında yüzde 
3.2 ve 2023 yılında yüzde 2.7 ile daha düşük 
oranda büyümesi öngörüldü. Küresel finan-
sal krizin yaşandığı 2009'dan bu yana kesin-
tisiz büyümeyi başaran Türkiye ekonomisi, 
önce salgın döneminde ve şimdilerdeyse 
küresel durgunluk ortamında olumlu yönde 
ayrışmayı başardı. Bu senenin 9 ayında yüzde 
6 büyüme sağlandı. Yakalanan yüksek büyü-
me performansı istihdama da yansıdı. Son 2 
senede toplam istihdamda 4.9 milyon kişi 
artış gerçekleşti” diye konuştu.

“KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ 
OLMA KONUMUMUZU 
KUVVETLENDİRMELİYİZ”

Özel sektörün, dinamik yapısı sayesinde 
salgın sonrasında dünyadaki değişimlere 
karşı hızla uyum sağladığına dikkati çeken 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ihracattan al-
dığımız payın tarihi yüksek seviyelere ulaştı-
ğının altını çizdi. Ana ihracat pazarlarındaki 
durgunluk belirtilerine ve beklentilerine 
rağmen ihracatın 250 milyar doları geç-
mesi ve üretimle istihdamda ulaşılan rekor 
seviyelerin ekonomide yakaladıkları güçlü 
performansın göstergeleri olduğundan 
söz etti. Türkiye'nin, bu coğrafyada en bü-
yük sanayi üretim kapasitesini kuran ülke 
olduğunu belirten Hisarıklıoğlu, eksenimizi 
genişletmemiz, daha fazla ticaretle ve ya-
tırımla bölgesel ve küresel bir ekonomik 
güç olma konumumuzu kuvvetlendirmek 
gerektiğine vurgu yaptı. Bu coğrafyadaki 
ülkelerin küresel ekonomiye daha çok en-
tegre olmak, küresel değer zincirleri içinde 

yer almak istediğini ifade eden Hisarcık-
lıoğlu, “Geçmiş tecrübelerimiz, hızlı adapte 
olan dinamik yapımızla ve yeni ortaklıklar 
kurarak, bu süreçte en büyük payı alabiliriz” 
ifadelerini kullandı. Gelecek yıl öne çıkacak 
sektörlere ilişkin de değerlendirmede bu-
lunan Hisarcıklıoğlu, geleceği şekillendir-
meye başlayan iki önemli gelişmenin dijital 
ve yeşil dönüşüm olduğunu, dolayısıyla en 
çok bilişim ve enerji sektörlerinin ön plana 
çıkmasının beklendiğini söyledi.

“ÖZEL SEKTÖR OLARAK ÜRETİME, 
İSTİHDAMA, YATIRIMA VE 
İHRACATA DEVAM ETMELİYİZ”

Her yeni takvim yılının yeni bir başlan-
gıç umuduyla geleceğini belirten TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektör 
olarak yeni bir yıla girerken ekonomide 
başlayan toparlanmayı gelecek için umut 

verici gördüklerini ifade etti. Nüfus yapı-
sı, üretim kapasitesi ve merkezi konumu-
muzla büyüme potansiyelinin en yüksek 
ülkelerden biri olduğumuzun altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak üretime, 
istihdama, yatırıma ve ihracata devam et-
mek gerektiğinin altını çizdi. Risklere değil, 
fırsatlara odaklanmak gerektiğini vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, ekseni genişletmek 
gerektiğini, temkinli ama kararlı bir şekilde 
ilerlemeyi sürdürmek gerektiğini dile getir-
di. Türkiye’nin çok büyük bir ülke olduğunu 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Karşımıza çıkan 
her sıkıntıyı geride bırakacak azme, inanca 
ve imkana sahibiz. Burada esas olan bizim 
birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz ve 
kardeşliğimizi unutmamamızdır. Biz birlik-
te güçlüyüz. 2023'te reel sektörümüz için 
belirsizlik yerine umut hakim olmasını ve 
bereketli bir büyüme süreci diliyoruz” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye ekonomisinin gelecek sene yüzde 5 civarında güçlü ve 
dengeli bir büyüme sergilemesinin beklendiğine işaret eden M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, bunun da hem istihdama hem de yatırımlara olumlu 
yansıyacağını ifade etti. Ekonomi yönetiminin finansman imkânları 
artırma ve maliyetleri düşürme yönündeki adımlarının olumlu 
etkilerinin görüldüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, özel sektörde artan 
yatırım iştahının bir yansıması olarak organize sanayi bölgelerinde 
(OSB) neredeyse boş parsel kalmadığına dikkati çekti. Anadolu'nun 
pek çok yerinde sanayi yatırımı yapacak yeni arazi üretilmesi ihtiyacı 
doğduğundan söz eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Hükümetten 
beklentimiz, reformlara odaklanılmasıdır. Geçmişte bu yönde atılan 
adımların olumlu etkilerini şimdi görüyoruz. TOBB olarak, üreten 
kesimlerin sıkıntılarını çözmek üzere hükümetimizle paylaştığımız 
birçok konu hayata geçti. Özel sektör koordinasyonunu TOBB'un yaptığı 
iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesini teminen gerçekleşen kapsamlı 
çalışmalar sonucunda tarihi bir başarıya da imza attık. 190 ülkeyi 
kapsayan “Doing Business” yani ‘İş ve Yatırım Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 
tarihimizin en iyi seviyesine yükseldik. 190 ülke arasında 60'ıncı sıradan 
33'üncü sıraya geldik. Bu başarılı çizgimizi muhafaza etmeliyiz.”

“OSB'LERDE BOŞ SANAYİ PARSELİ KALMADI”
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeni yıl dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, 2023’ün tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini 

diledi. Yeni yılın Türkiye için yeni umut ve başarılara zemin olmasını temenni 
eden Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:  “Küresel ekonomide 
yaşanan durgunluğa rağmen Türkiye ekonomisi olumlu yönde ayrışarak, 

2022 yılının ilk 9 ayında yüzde 6 büyüme sağlandı. Bu büyüme performansı 
istihdama da yansıdı. Bu başarıyı, Türk özel sektörü, salgın sonrasında 
dünyadaki değişimlere karşı hızla uyum sağlayarak elde etti. Her yeni 

takvim yılı yeni bir başlangıç umudu taşır. Reel sektör olarak biz de yeni bir 
yıla girerken, ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici 
olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, üretim, istihdam, 

yatırım ve ihracata devam ederek, kararlı bir şekilde ilerlemeyi sürdüreceğiz. 
Türkiye’nin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı, sorunların çözümlendiği 

günlere ulaşabileceğini biliyoruz. Bunun için hep beraber çalışmaktan başka 
yol yoktur. Biz birlikte güçlüyüz. Türk özel sektörü adına, 2023’ün bütün 

insanlara sağlık, huzur ve refah getirmesini, diliyorum.”

Hisarcıklıoğlu, yeni yılda 
sağlık, huzur ve refah 

diledi
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Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
Bakan Bilgin ile Bakan Bilgin ile 
iş dünyasının iş dünyasının 
gündemini görüştügündemini görüştü

Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
Ticaret BakanıTicaret Bakanı

Mehmet Muş ile Mehmet Muş ile 
bir araya geldibir araya geldi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin ile bir araya geldi.  İş dünyasının gündemindeki konuların 

görüşüldüğü toplantıya, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran, 
TOBB Sanayi Odaları Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan, TOBB Ticaret Borsaları 
Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ile TOBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Cengiz Delibaş da katıldı.

Türkiye Odalar 
ve Borsalar 

Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Ankara Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Seyit Ardıç ile 
beraber, Ticaret 
Bakanı Dr. Mehmet 
Muş’u makamında 
ziyaret etti. 
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“Vergi sisteminde köklü ve“Vergi sisteminde köklü ve
yapısal bir reforma ihtiyaç var”yapısal bir reforma ihtiyaç var”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi sisteminde köklü ve 
yapısal bir reforma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Amacımız, hem 
daha düşük vergi oranları uygulaması hem de vergi sisteminin basit 

ve anlaşılabilir şekilde tasarlanması olmalıdır” dedi. 

T OBB tarafından düzenlenen “Yasa 
Dışı Ticaretle Mücadelenin Önemi 
Konferansı”, Ticaret Bakanı Meh-

met Muş'un katılımıyla TOBB  İkiz Ku-
leler'de gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, 
açılışta yaptığı konuşmada, yasa dışı eko-
nomiyle mücadelenin kalkınmanın odak 
noktası olduğunu, toplumun tamamını 
ilgilendirdiği için de kamu kurumları, iş 
dünyası ve akademisyenlerin etkin iş bir-
liği gerektiğini söyledi. Bugün aralarında 
bulunan akaryakıt, içecek, tütün, elektro-
nik cihaz sektörleri temsilcileri ve akade-
misyenlerle yasa dışı ticaretle mücadele-
de yapılması gerekenleri konuşacaklarını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu sektörler, 
istihdam, ihracat, kamu geliri ve katma 
değeri yüksek üretim güçleriyle ülkemi-
zin kalkınmasında önemli paya sahip. Bu 

nedenle ilk konferansımıza bu sektörlerle 
başladık. Bakanlığımızla konferans dizisi 
olarak planladığımız toplantılarda, ayrı 
ürün gruplarını ele almaya devam ede-
ceğiz” diye konuştu.

“4 sektörden kaynaklı vergi
gelir kaybı 50 milyar lirayı geçti”

Yasa dışı ticaretin, kapsamlı bir sorun 
olduğuna işaret eden TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, bunun nedenlerinin en baş-
ta kaçakçılık, marka-patent ihlali ve vergi 
kaçırmak olduğunu dile getirdi. Yasa dışı 
ticaretin ülkeleri, kamu maliyesini ve adil 
rekabet ortamını bozduğnu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, halk sağlığına ve toplum gü-
venliğine de tehdit oluşturduğunu belirtti. 
Faaliyetlerini yasal zeminde sürdüren sek-
törler ve ticaret erbabı açısından da haksız 

rekabet ortamı oluşturduğuna dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, “İş barışına da tehdittir. Çalı-
şanlar arasında huzuru ve güveni bozuyor. 
Vergi gelirlerindeyse, önemli kayba neden 
oluyor” ifadelerini kullandı. Yasa dışı ticaret 
nedeniyle yaşanan gelir kaybının tahmin 
edildiğinden de fazla olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, sadece buradaki 4 sektörden 
kaynaklı vergi gelir kaybının 50 milyar lirayı 
geçtiğini bildirdi.

 
“Geleneksel metotlardan
dijitale geçiş hızlandı”

Vergi gelir kaybının 2021 ÖTV gelirle-
rinin neredeyse 4'te 1'ine denk geldiğini 
belirten M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yasa dışı 

ANKARA
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ticaretin, kamu gelirlerinde çok önemli 
bir kayba neden olduğunu, iş dünyası için 
en önemli unsurun, aynı şartlarda rekabet 
edebilmek olduğunu söyledi. Kayıt dışı ka-
lan şirketlerin, işini dürüst yapan şirketlerin 
rekabet gücünü önemli ölçüde azalttığının 
altını çizen Hisarcıklıoğlu, kimsenin böyle 
bir haksız rekabet ortamını kabul etmesinin 
mümkün olmadığının, Türkiye'nin, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderli-
ğinde kayıtlı ekonomiye geçişte çok önemli 
mesafe kat ettiğini dile getirdi. Ticaret Baka-
nı Mehmet Muş tarafından son zamanlarda 
alınan tedbirlere de dikkati çekerek, İçişleri 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım 
ve Orman Bakanlığı ve kolluk kuvvetlerinin 
topyekûn bir mücadele halinde olduğunu 

anlattı. Bu süreçte geleneksel metotlardan 
dijitale geçişin hızlandığına işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, “E-fatura, e-irsaliye, e-gider 
pusulası gibi kavramlar hayata geçirilmiş, 
ihracat beyannameleri dijital ortama ta-
şınmış, EPDK otomasyon sistemleriyle stok 
izleme anlık hale getirilmiş, Hal Kayıt Siste-
mi ile e-belge uygulamaları entegre hale 
getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

 
“Vergi tabanını genişletmeye
yönelik tedbirler alınmalı”

Yasa dışı ticaretle mücadelenin, sürek-
lilik arz eden bir mesele olduğuna vurgu 
yapan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın çok 
hızlı değiştiği için süreci sürekli izlemeleri ve 
kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. 
Dijitalleşen süreçlerin, bir yandan verimliliği 
artırırken diğer yandan kayıt dışı şirketleri 
farklı metotlar geliştirmeye yönlendirdi-
ğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Verinin 
izlenmesi ve etkin yönetilmesine yönelik 
bir altyapıyı, tüm kurumlarımızın katkısıyla 
oluşturmalıyız. Denetimleri, kararlılıkla ve 
sıkı bir şekilde devam ettirmeliyiz. İşte bura-
da da kurumlar arası veri ve bilgi paylaşımı 
öne çıkıyor. Öte yandan her vergi artışının 
kayıt dışını artırdığını da göz ardı edemeyiz” 
şeklinde konuştu.

Kendisinin ekonomi tahsili görürken 
öğrendiği ilk söz olan “Fazla vergi, vergiyi 
öldürür” sözünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
vergide aşılmaması gereken sınırlar, eşikler, 
oranlar olduğundan söz etti. Onlar aşılırsa, 
“daha fazla vergi toplayayım” derken, daha 
az toplamak riskiyle karşı karşıya kalındığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle amacı-

TOBB olarak gerek mevzuat düzen-
lemelerine katkı, gerekse farkındalık 
yaratma açısından kamu kurumlarına 
her türlü desteği verdiklerini vurgu-
layan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın açıklayacağı 
“Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Ey-
lem Planı”na çok kapsamlı ve detaylı 
görüş verdiklerini söyledi. Geçen yıl 
Ticaret Bakanlığı, Oda ve Borsalarla "İh-
racatta Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi" 
verdiklerini hatırlatarak, Sektör Mec-
lisleri bünyesindeki bazı Meclislerde, 
kaçakçılıkla ilgili alt komisyonlar ku-
rarak, konuyu mevzuat anlamında da 
çalıştıklarını aktardı. Kamu kurumlarına 
kaçakçılık ve yasa dışı ticaretin önüne 
geçebilecek tüm önerileri ilettiklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Tüm kurumla-
rın iş birliği ve dayanışmasıyla yasa dışı 
ticaretle mücadelede çok daha iyi bir 
konuma geleceğiz” dedi.

“Hem mevzuata katkı hem 
de farkındalık için kamuya 
her desteği veriyoruz”

mız, hem daha düşük vergi oranları uygu-
laması ve hem de vergi sisteminin basit ve 
anlaşılabilir şekilde tasarlanması olmalıdır. 
Vergi tabanını genişletmeye yönelik ted-
birler alınmalıdır. Bu bakış açısıyla vergi 
sisteminde köklü ve yapısal bir reforma 
ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.
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“Gaziantep, sanayicileriyle
tüm coğrafyanın ilham kaynağı”
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Gaziantep’in 
Yıldızları Ödül Töreni’ne 
katıldı. Dün milli 
mücadelenin sancaktarı 
olan Gaziantep’in, bugün de 
girişimcileriyle, sanayicileriyle 
sadece Türkiye’nin değil, 
bütün bölgenin yıldızı 
haline geldiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, kentin tüm 
bu coğrafyanın rol modeli 
ve ilham kaynağı olduğunu 
vurguladı.

T örende TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş’un yanı sıra Gaziantep Valisi 

Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Ko-
nukoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda Oda 
ve Borsa Başkanı hazır bulundu.  M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 
başarılarıyla ödül almaya hak kazanan sa-
nayicileri tebrik etti.  Gaziantep’in ihracatta 

tarihi rekor kırdığını ve 10 milyar dolara 
ulaştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “10 yıl 
önce, en büyük bin sanayi kuruluşu ara-
sında, Gaziantep’ten 35 firma vardı. Şimdi 
bu sayı da 67’ye yükseldi. Listede en fazla 
firmaya sahip dördüncü il haline geldi. Sa-
dece sanayide değil, tarımda marka oldu. 
Tarım ihracatında ilk 5 şehir içinde yer aldı. 
Turizmde de atağa kalktı. Hem tarih ve 
kültür turizminde, hem gastronomi tu-
rizminde bir dünya markası haline geldi. 
UNESCO’nun listelerine girdi. Fatma Şahin 
Başkanımızın da bunda büyük emeği oldu” 
dedi. Diğer taraftan teknolojide de atılım 
yaparak, Gaziantep Teknoparkın, en hızlı 

büyüyen Teknoparklardan biri haline geldi-
ğini belirtti. Gaziantep’in toprağıyla, insanıy-
la ve ekonomisiyle gerçek bir marka şehre 
dönüştüğüne dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
“Tüm bu başarıların mimarları olan sizler-
le, bir arada olmak da bana ayrı bir onur 
ve mutluluk veriyor. Burada fazlasıyla hak 
ettikleri ödüllerini alacak firmalarımızın kıy-
metini de herkes bilmeli. Zira artık ülkelerin 
ve hatta şehirlerin gücünün kaynağı müte-
şebbisleri. Müteşebbisin güçlüyse ülken de 
güçlü olur, şehrin de güçlü olur. Dolayısıyla 
sizleri Antep’in ve Türkiye’nin gözbebeği, 
Antep iş dünyasının da gurur timsalleri 
olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP
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“Gaziantep, yeniliğin öncüsü
olarak tüm ülkeye rol model oldu”

Sanayiciliğin Gaziantep’in genlerinde 
mevcut olduğunu söyleyen TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 101 sene evvelinin 
o zor koşullarında bile Anteplilerin yılma-
dığını, İmalat-ı Harbiye Fabrikası’nı kurarak 
yokluktan mucitlik çıkardıklarını anlattı. Küf-
leri toplayıp barut yaparak, kurşun plakaları 
sökerek, kurşun döküp mermi imal ederek 
kendi cephanelerini ürettiklerinden söz 
eden Hisarcıklıoğlu, böyle kutlu bir ecdada 
sahip Anteplilerin bugün de azmin, karar-
lılığın, her zorluktan çıkmanın ve yeniliğin 
öncüsü olarak ülkemize rol model olduğu-
nu ifade etti. Gaziantep Sanayi Odası’nın 
çok doğru bir tema belirlediğini söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, yeşil geleceğin, ülke, sanayi 
ve ekonomi için kaçınılmaz bir süreç oldu-
ğunu belirtti. Buna uyum sağlanamaması 
halinde, 2026’dan itibaren Avrupa’ya ihra-
catta ilave gümrük vergisi ödeneceği uya-
rasında bulunarak, bunun da şimdilik yılda 
770 milyon euro olduğunu dile getirdi. 
Gaziantep Sanayi Odası’nın geçtiğimiz sene 
yeşil dönüşümle bu yönde başlattığı çalış-
maları, şimdi bir adım daha ileriye taşıdığını 
bildiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bu 
konuyu ciddiyetle ele aldığını ve dünya-
daki paradigma değişimini yakından takip 
ettiğini gösteriyor. TOBB olarak biz de üye-
lerimizi yeşil dönüşüme entegre etmeye 
çalışıyoruz. Üyelerimizin karbon ayak izlerini 

hesaplayabilecekleri bir portalı çok yakında 
kullanıma sunacağız. Bu organizasyonun 
mimarları da özel bir övgüyü hak ediyor. 
Gaziantep Sanayi Odamızı kutluyorum, 
Oda seçimini başarıyla tamamlayan Adnan 
Ünverdi Başkanımızı, yönetimini ve Mecli-
sini tebrik ediyorum. Onların çalışmalarıyla 
Gaziantep, dünyada da söz sahibi bir şehir 
olma yolunda hızla ilerliyor.” 

“Gaziantep Sanayi Odası,
projeleriyle şehri geleceğe taşıyor”

Gaziantep’in, sanayide dönüşüm ham-
lesiyle, Model Fabrikasıyla, Teknoloji Geliş-
tirme Merkeziyle ve Mesleki Eğitim tesisiyle 
hem nitelikli insan hem de yüksek teknoloji 
ve yüksek katma değer kazandırdığının altı-
nı çizen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sanayi Oda-
mız, kuruluşundan itibaren Antep’e değer 
katan hizmetlerde bulunuyor, projeleriyle 
Gaziantep’i adeta geleceğe taşıyor. Bu ve-
sileyle kurucu Başkanı Sani Konukoğlu’nu 
rahmetle yâd ediyorum. Onun, “İşin hilesi 
dürüstlüktür” sözü, benim de iş hayatımın 
temel felsefesi olmuştur” şeklinde konuştu. 
Sonrasında bayrağı devralan Abdülkadir 
Konukoğlu’nun, Sanko’yu, Gaziantep ve 
Türkiye’de sanayileşmenin sembolü haline 
getirdiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu, hem 
Oda Meclis Başkanı olarak hem de Tekstil 
Sektör Meclisi Başkanı olarak sektöre verdiği 
desteğin de ayrıca takdire şayan olduğunu 
ifade etti. Sanayi Odası Başkanlarından, ve-

kil ve Ankara’da TOBB’da mesai arkadaşları 
olan Nejat Koçer’in de TOBB’un bugünkü 
seviyesine gelmesinde büyük emeği ve 
gayreti olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
Mecliste de iş dünyasının sesi olduğunu, 
devamlı destek verdiğini dile getirdi. An-
tep’te ayrıca yerel yönetimde marka olmuş, 
alanında dünya şampiyonu seçilmiş Fatma 
Şahin gibi müthiş çalışkan bir Belediye Baş-
kanı olduğundan söz eden Hisarcıklıoğlu, 
iş insanlarına hep destek olan kapısını de-
vamlı açık tutan, çok kıymetli bir Valinin de 
olduğunu belirtti.

Gaziantep’in bir şansının da, hep 
değerli isimler çıkartması olduğunu 
söyleyen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: “Zaten Gaziantep’teki bütün 
Oda ve Borsa Başkanlarım da müthiş bir 
vizyonla çalışıyorlar. Hepsi de TOBB’da 
çeşitli görevler üstlenmiş durumda-
lar. Sizlerin sıkıntılarını ve sorunlarını 
devamlı takip edip, iletiyorlar. Sayın 
Ticaret Bakanımızın verdiği desteklerle 
birlikte, pek çoğunun da çözüme ka-
vuşturulmasını sağlıyorlar. İşte kamu 
ve özel sektör böyle güçlü olunca, bir 
ve beraber hareket edince, şehrin mar-
ka değeri artıyor. Zaten, el ele verince 
birlikte çalışınca, istişare ve ortak akıl 
hâkim olunca, başaramayacağımız 
hiçbir şey yoktur. Yeter ki birbirimizi 
ötekileştirmeyelim. Kimseyi öteki diye 
dışlamayalım. Ben, Antep’in gelecekte 
çok daha iyi seviyelere çıkacağına da 
inanıyorum. Türkiye’de yaklaşık 4 bin 
sanayi ürününün imalatı yapılıyor. Bun-
ların 1.167 tanesi Gaziantep’te mevcut. 
Ve Antep, 133 üründe en çok üretim 
kapasitesine sahip il. 120 üründe ikinci, 
117 üründe üçüncü sırada. Sanayicileri-
miz, Gaziantep’i bölgede bir yıldız hali-
ne getirdi. Şimdi de, Odamızla birlikte, 
yeşil dönüşümü başlatıyoruz. Türkiye 
sanayisinin itici gücü olan Gaziantep, 
yenilikçiliğiyle bu dönüşüme de öncü-
lük ediyor. O yüzden inanıyorum ki Ga-
ziantep, geleceğin kazananları arasında 
yerini alacak.”

“Kamu ve özel sektör güçlü
olunca şehrin marka değeri 
artıyor”
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“Özel sektör ve mesleki eğitim
birbirlerinin olmazsa olmazıdır”
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu İstanbul’da 
MEB, OECD ve ETF’nin birlikte 
düzenlediği Mesleki Eğitim 
Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 
özel sektör ve mesleki eğitimin 
birbirleri için ‘olmazsa olmaz’ 
konumda olduklarını ifade etti. 

T eknolojinin her geçen gün büyük 
bir hızla geliştiğine işaret eden TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel 

sektörün de her geçen gün bu yeni tekno-
lojilere daha hızlı uyum sağladığını, diğer 
taraftan mesleki eğitim ve özel sektörün 
birbirine doğrudan bağlı iki kavram oldu-
ğuna dikkat çekti. Özel sektör olmadan 
mesleki eğitim, mesleki eğitim olmadan 
da özel sektör olamayacağının altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, hem yeni teknolojileri takip 
edebilmek, hem de iş dünyasına nitelikli 
iş gücü kazandırabilmek amacıyla, bu iki 
kavram arasında çok güçlü iletişim ve ko-
ordinasyon kurmak gerektiğini vurguladı. 

Bunun yolunun da ulusal eğitimin düzen-
leyici kuruluşu olan Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB’un iş 
birliğinden ve yerelde de İl-İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri ile TOBB’a bağlı Oda-Borsala-
rın yakın çalışmasından geçtiğini dile getir-
di. Hisarcıklıoğlu, “Şunu çok açık söylemek 
gerekir ki, Sayın Bakanımızın destekleri ve 

özel sektörün de sahiplenmesiyle mesleki 
eğitim, eğitim dünyasının yeniden cazibe 
merkezi haline gelmiştir” ifadesini kullandı.

“TOBB olarak eğitimi en önemli
yatırım alanı olarak görüyoruz”

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB 
olarak, memleketin öncelikli meselesinin 
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eğitim olduğuna dikkat çeken TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu vizyonla 
hareket ederek, en önemli yatırım alanı 
olarak eğitimi gördüklerini dile getirdi. 
TOBB olarak bugüne kadar Türkiye’ye 153 
eğitim tesisi kazandırdıklarının altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, Şubat ayında MEB Bakanı 
ile imzaladıkları protokol ile 154 ilçede 
154 yeni okul için harekete geçtiklerini, 
bununla da yetinmeyip her sene ihtiyaç 
sahibi öğrencilere destek olduklarını aktar-
dı. 2002 yılından bu yana 81 ilde, 200 bin 
öğrenciye Odalar ve Borsalar aracılığıyla, 
eğitim yardımında bulunduklarını kayde-
den Hisarcıklıoğlu, bu yardımlara devam 
edeceklerini belirtti. 

Pandemi döneminde, uzaktan eğitim-
de fırsat eşitliği sağlamak üzere, Odalar ve 
Borsaların da desteğiyle, 30 bin tablet ve 
bilgisayar dağıttıklarını söyleyen Hisarcık-
lıoğlu, şöyle devam etti: “Yükseköğretimde 
de, aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettik 
ve elimizi taşın altına koyduk.  Ülkemizi 
ve iş dünyamızı geleceğe taşımak üzere, 
2003 yılında TOBB ETÜ’yü kurduk. Üniver-
sitemiz, yılda 3 dönem eğitim, 2 yabancı 
dil zorunluluğu ve ortak eğitim sistemiyle, 
farkını ortaya koydu. Böylelikle genç yaşına 
rağmen, bugün ülkemizin lider üniversite-
leri arasında yerini aldı. Üniversite adayları 

tarafından en çok tercih edilen üniversite-
lerden biri oldu.”

 
“Mesleki eğitimde
reform hareketi başlattık”

Özel sektör olarak, nitelikli çalışan 
bulamamaktan, mesleki eğitimin özel 
sektörün ihtiyaçlarını karşılamamasından 
şikâyet edildiğini dile getiren M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, mesleki eğitimde kamu-özel 
sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün 
rolünü güçlendirmek istediklerinden bah-
setti. Mesleki eğitimin, özel sektörün insan 
kaynağını karşılamada en önemli vasıta ol-
ması için 20 senedir bu konuyu gündeme 
aldıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, MEB 
Bakanı Mahmut Özer’den bu konuda hem 
büyük destek aldıklarını hem de önemli 
icraatlar gördüklerini dile getirdi.

Mesleki eğitimi cazip hale getirmek 
için Bakan Özer’in Bakan Yardımcılığı dö-
neminde imzalanan ve Bakanlığı döne-
minde de hızlanarak devam eden, bir 
ilki hayat geçirdiklerinden söz eden Hi-
sarcıklıoğlu, MEB, TOBB ve TOBB ETÜ ile 
birlikte hazırladıkları Mesleki Eğitimde 
İş Birliği Protokolüyle, mesleki eğitimde 
reform hareketini başlattıklarını belirtti. 
81 ildeki 121 Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ni, gençler için umut ve uzmanlık 

kapısı haline getirdiklerini aktaran Hisar-
cıklıoğlu, özel sektörün beşeri sermaye 
ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda meslek liselerinin geliş-
mesini sağlamaya çalıştıklarını, öğret-
menleri de yeni teknolojiler konusunda 
eğittiklerini kaydetti.

Mesleğim Hayatım İş ve Staj 
Programı Protokolü ile özel sektörün 
meslek liselerinden stajyer almala-
rını ve mezunları istihdam etmele-
rinin sağlandığını söyleyen M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, geçen aylarda mesleki 
eğitimin yükselen değeri olan Mesle-
ki Eğitim Merkezleri ile TOBB’a bağlı 
Oda-Borsaların ve Türk iş dünyasının 
iş birliğini artırmak için yeni bir adım 
attıklarından bahsetti. MEB Bakanı 
Mahmut Özer’in destekleri ile Mesleki 
Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayısı-
nın ciddi oranda artarak, 1 milyonun 
üzerine çıktığına dikkat çekti. Mesleki 
Eğitim Merkezlerini, kısa ismiyle NEET 
olan tanımlanan, ne istihdamda ne de 
eğitimde yer almayan gençler için bir 
fırsat olarak görüldüğünü ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, Mesleki Eğitim Merkez-
lerindeki öğrenciler için verilen devlet 
desteğinin artırıldığını ve işverenler 
üzerindeki yüklerin kaldırıldığını dile 
getirdi. 

Devletin, Mesleki Eğitim Merkez-
lerindeki her bir öğrenci için asgari 
ücretin 3’te 1’i oranında destek verdi-
ğini belirten Hisarcıklıoğlu, son sınıfta 
bu desteğin asgari ücretin yarısına 
yükseldiğini aktardı. Özel sektör ola-
rak kendilerinin de Mesleki Eğitim 
Merkezlerinden daha çok istifade et-
tiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “MEB ve 
TOBB olarak hem mesleki eğitim kali-
tesinin gelişmesi için hem de öğren-
cilerin mesleki eğitimi tercih etmeleri 
için çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz 
ki; beşeri sermaye, özel sektörün reka-
bet gücünün çıpasıdır” diye konuştu.

“Beşeri sermaye, özel 
sektörün rekabet 
gücünün çıpasıdır”
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“Başkanımıza başarılarının“Başkanımıza başarılarının
daim olmasını diliyorum”daim olmasını diliyorum”

“Rifat Başkan Türkiye için bir şans”“Rifat Başkan Türkiye için bir şans”

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve 
Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, beraberlerindeki heyet ile 

birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.   Hisarcıklıoğlu, Kıvanç’a yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 23 grupta 2 grubun 
sandığında 2 liste çıktığını söyleyen Zeki Kıvanç, diğerlerinde 
hiç kimse çıkmadığını tek liste halinde çıktıklarını ifade etti. 
Yönetimlerini de Meclis Divanını da oy birliği ile seçtiklerini dile 
getiren Kıvanç, şu ifadelere yer verdi: “Çok şükür herhangi bir 
sıkıntımız olmadı. Bundan sonra da olmasını düşünmüyoruz. 

Bütün illerde de büyük ölçüde oy birliği ile seçildi Meclis yönetim 
ve delegeler. Birkaç ilimizde sıkıntılar oldu. O da olacak. Türkiye’nin 
ve dünyanın en demokratik seçimlerini yaptık biz. TOBB olarak 
gururluyuz, mutluyuz. Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyarete geldik. 
Sebebi ziyaretimiz de bizim seçildiğimizi kendisine tam destek 
verdiğimizi ifade etmek için geldik. Bütün Meclis üyelerimizi davet 
etik ama zamanımız kısıtlı olduğu için bazı üyelerimiz gelemedi. 
Yüzde 60’a yakın Meclis üyemizle bugün buraya geldik. Hepsine 
teşekkür ediyorum. Başkanımıza da yolunun açık olmasını, 
başarılarının daim olmasını diliyorum.”

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç 
ve Meclis Başkanı Osman Bağış, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Bilgiç’e yeni dönem çalışmaları için 
başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 2009’dan beri 
TOBB bünyesinde Adana Ticaret Borsası’nda dördüncü dönemi 
olduğundan söz eden Şahin Bilgiç, 2015’den beri Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yaptığını, 2013-2018 arasında TOBB’un 
Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptığını dile getirdi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ile beraber hizmet etme şerefine ulaştıklarını 
ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti: “Türkiye için Rifat Başkan 
bir şans. İş hayatı için çok önemli projelere imza atıyor. Türk iş 
hayatının önündeki bütün engelleri kaldırmak için gece gündüz 
çalışıyor. Bizleri de motive ediyor. 1 Ekim’de seçimlerimiz oldu 

Adana Ticaret Borsası’nda. Karşımızda rakiplerimiz yoktu. Çok 
güzel şölen havasında seçimimizi yaptık. Tabi bunun şehre 
güzel bir yansıması oluyor. Bir enerji veriyor. Şu anda da şehir 
kucaklaşmış durumdayız. Adana’nın bir özelliği var. Adana 4 
Oda gibi çalışıyor. OSB’yi de oda gibi değerlendiriyoruz biz. 
Onun için Adana’da Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa ve OSB 
olaraktan hep birlikte çok güzel hizmetlere vesile oluyoruz. 
İnşallah önümüzdeki 2022-2026 döneminde de Adana’ya 
hizmet etmekte, TOBB Başkanımızın liderliğinde bu güzel şehri 
kucaklamakla mükellefiz. Bugün TOBB Başkanımıza Adana TB ve 
SO ile beraber geldik. Meclis üyelerimizi kabul etti. Ayrıca bunun 
için de teşekkür ediyoruz. 2023’teki TOBB’un seçimlerinde de 
Adana olarak Rifat Başkanımızla beraber inşallah Adana’ya 
hizmet etmeye devam edeceğiz.”

ANKARA

ANKARA
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“Başkanımıza destek için hazırız”“Başkanımıza destek için hazırız”

“Başkanımız, tüm camiamız için bir şans”“Başkanımız, tüm camiamız için bir şans”

A fşin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bekir 
Sıtkı Can, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Can’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Seçim sürecinin biraz zor geçtiğinden bahseden 
Bekir Sıtkı Can, bunun kendinin 6’ıncı dönemi olduğunu dile 
getirdi. Afşin’deki iş insanlarının kendilerini uygun görerek, 

yetki verdiklerini söyleyen Can, bu 4 yılda da ilçelerine hizmet 
edeceklerini ifade etti. Oda Başkanlarının adet olduğu üzere Rifat 
Başkanı ziyarete geldiğini dile getiren Can, “Biz de ziyarete geldik 
ve çok memnun kaldık. Misafirperverliği için de çok teşekkür 
ederim. Önümüzde TOBB’un Genel Kurulu var. Bu noktada da 
Sayın Başkanıma destek için hazırız. Seçimler Rifat Başkanıma 
hayırlı olsun diyorum şimdiden” şeklinde konuştu.

A ksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Koçaş ve Meclis Başkanı Fatih Tekin, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Kocaş’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçim sürecinin geride 
kaldığını, zor bir seçim olduğunu anlatan Ahmet Kocaş, 
şöyle konuştu: “Genel Başkanımızın önderliğinde Aksaray 
için, ülkemiz için hizmet yapmak için hep beraber olacağız. 

Bu benim ikinci dönemim. Sayın Genel Başkanımız da daha 
önce çalıştığımız, bildiğimiz birisi, liderimiz, önderimiz. 
Vatansever, ülkemiz için tüm camiamız için bana göre bir 
şans. Rabbim uzun ömürler versin. İnşallah Başkanımızın 
önderliğinde hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze 
katacağız. Bizim seçimimiz bitti. Bundan sonra Mayıs ayında 
inşallah bir Genel Kurul’umuz olacak. Orada da Aksaray 
TSO olarak arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımızın 
yanındayız. Sonuna kadar hep birlikte olacağız.”

ANKARA

ANKARA
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“İş insanlarından oluşan iyi bir“İş insanlarından oluşan iyi bir
kadroyla yolumuza devam edeceğiz” kadroyla yolumuza devam edeceğiz” 

“Mütevazi, çalışkan, onur“Mütevazi, çalışkan, onur
duyduğum bir Başkanımız var”duyduğum bir Başkanımız var”

A lanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eray 
Erdem ve Meclis Başkanı Mehmet Kural, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Erdem’e yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Alanya’da 5 Kasım’da seçimlerini tamamladıklarını söyleyen Eray 
Erdem, Alanya’ya yakışır bir seçim süreci yönettiklerini ifade etti. 
Bütün siyasi görüşlerden, bütün renklerden oluşturdukları iyi bir 
kadro oluşturduklarını dile getiren Erdem, Alanya iş insanlarının 

da kadrolarına teveccüh gösterdiğini belirtti. Rifat Başkana 
yaptıkları ziyaretin samimi bir ortamda çok keyifli geçtiğini 
aktaran Erdem, “Seçim sürecini değerlendirdik. Bundan sonra 
neler yapabilirizi konuştuk. Desteklerini samimi bir şekilde 
hissettik. İnşallah önümüzdeki süreçte de omuz omuza hem 
Alanya’mız hem ülkemiz için çalışacağız. Mayıs’taki süreçte de 
yine Rifat Başkanımın Başkanlığında Türkiye iş insanlarından 
oluşan iyi bir kadroyla Genel Kurul’umuzu yapıp yolumuza 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

A laşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Soygür ve Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Soygür’e yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Alaşehir’deki seçimlerde karşılarına aday çıkmadığını 
belirten Hüseyin Soygür, gençlere ağırlık verdilerini dile 
getirdi. Gençler çalışsın, aday olsunlar diye güzel bir seçim 
yaptıklarını ifade eden Soygür, iyi bir Meclis kurduklarını, 
sıkıntılı bir şey olmadığını söyledi. Başkanı ziyarete geldiklerini 

belirten Soygür, “Daha önce gelmemiz lazımdı ama işlerin 
yoğunluğundan dolayı mümkün olmadı. Başkanımızı çok 
seviyoruz. Kader birliği yaptık kendisiyle. Onun çalışma 
düzenine göre hem kendimizi ayarladık hem onun gibi 
çalışmaya çalıştık. Onun verdiği değerlere, üstüne değer 
katarak, Alaşehir’e faydalı olmaya çalıştık. Benim için örnek 
alınacak bir adamdır kendisi, çok severim. Çok değerli bir 
dostumdur. Her zaman mütevazi, çalışkan, kendisiyle onur 
duyduğum bir Başkanım var. Tek geçerim. Biz bir ekibiz, destek 
demek ayıp olur. Ha o ha biz değişen bir şey yok” diye konuştu.

ANKARA

ANKARA
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“Elimizden gelen ne ise“Elimizden gelen ne ise
Rifat Bey için yapmaya hazırız”Rifat Bey için yapmaya hazırız”

Rifat Hisarcıklıoğlu, AnkaraRifat Hisarcıklıoğlu, Ankara
TO Meclis Üyeleri ile buluştuTO Meclis Üyeleri ile buluştu

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Tuna ve Meclis Başkanı Orhun Yıldız, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Tuna’ya yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı 
olsun dileklerini iletti. Seçim sürecinin çok yoğun geçtiğini 
belirten Mehmet Tuna, işin ciddiyetinin farkında olduklarını, 
insanlara kendilerini doğru anlattıklarını ifade etti. İş 
insanlarının da teveccüh gösterdiğini söyleyen Tuna, “Yaşımız 

genç olmasına rağmen bize güvendiler. Büyük bir sorumluluk 
aldık. Sıkıntısız geçen bir seçimdi. Rakiplerimiz vardı ama 
herhangi bir kırgınlık olmadı. Bugün de Rifat Bey sağ olsun bizi 
kabul ettiler. Çok güzel ilgi alaka gösterdiler. Anamur’un birkaç 
sorununu da araya sıkıştırdık. Aslında ziyarete gelmiştik ama 
başlarını ağrıttık. İlgileneceklerini söylediler. Biz Rifat Beyle 
çalışmaktan memnunuz. Mayıs ayında kongresi var. Tekrar 
elimizden gelen ne ise Rifat Bey için yapmaya hazırız” şeklinde 
konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı 

Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile TOBB İkiz 
Kuleler’de bir araya geldi. 

ANKARA

ANKARA
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TOBB ULUSAL

Antalya TSO’dan Başkana ziyaretAntalya TSO’dan Başkana ziyaret

“Hepimizin temsilcisi Sayın“Hepimizin temsilcisi Sayın
Hisarcıklıoğlu’nu destekliyoruz”Hisarcıklıoğlu’nu destekliyoruz”

A ntalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bahar ve Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 

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

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Çinçin ve Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Çinçin’e 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Antakya’da heyecanlı bir seçim yaşadıklarını 
anlatan Hikmet Çinçin, kaybedenin olmadığı bir seçim 
olduğunu ifade etti. İş insanlarının ideolojisi olmayacağını 
dile getiren Çinçin, seçimden sonra hep birlikte bir Meclis 
oluşturduklarını, yine aynı şevk ve arzuyla çalışmaya devam 

ettiklerini aktardı. Nazik kabullerinden dolayı Hisarcıklıoğlu’na 
teşekkürlerini sunan Çinçin, şunları kaydetti: “Rifat Hisarcıklıoğlu 
Beyle uzun yıllardır çalışıyoruz. 7-24 ulaşılabilir olması, 
esnafın, tüccarın, sanayicinin her türlü sorununa kendi şahsi 
problemi gibi çözüm bulmaya çalışması bizim için çok önemli. 
Sektörlerin problemlerini Rifat Beye arz ettik. Takip edeceği 
ve daha öncesinde olduğu gibi neticelendireceği ifadesinde 
bulundu. Kendisine de çıktığı yolda başarılar diliyorum. Mayıs 
ayında kısmetse Genel Kurul olacak. Sayın Hisarcıklıoğlu’nu 
destekliyoruz hepimizin temsilcisi olarak.”

ANKARA

ANKARA
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“Rifat Başkan, TOBB’un“Rifat Başkan, TOBB’un
çehresini değiştirdi”çehresini değiştirdi”

Babaeski TB’den RifatBabaeski TB’den Rifat
Hisarcıklıoğlu’na tam destekHisarcıklıoğlu’na tam destek

Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sebahattin Öner ve Meclis Başkanı Rıdvan Kuşku, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Öner’e 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Tek liste olarak seçimlere girdiklerini belirten 
Sebahattin Öner, seçimlerde yüzde 50’nin üzerinde katılım 

sağlandığını ifade etti. Kendisinin beşinci dönemi olduğunu 
dile getiren Öner, şöyle konuştu: “Üyelerimizin duyduğu güvene 
layık olabilmek için hizmet edeceğiz. Şimdi de TOBB’un Genel 
Kurulu olacak. Rifat Başkanımızla uzun yıllardır çalışıyoruz. Ona 
karşı sevgimiz, saygımız sonsuz. Verdiği hizmetler ortada zaten. 
TOBB’un çehresini değiştirdi. Tam desteğimiz Rifat Başkana. Ona 
şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz.”

Babaeski Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Vural 
ve Meclis Başkanı Şemsettin Karanfil, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Vural’a yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. 8 Ekim’de yapılan seçimlerde Babaeski Ticaret Borsası 

üyelerinin desteği ile Başkanlığa seçildiğini belirten Ünsal 
Vural, 4 yıl daha görevine devam edeceğini dile getirdi. Başkan 
Hisarcıklıoğlu’nun kendilerini ağırladığını söyleyen Vural, 
“Desteklerini verdiler. İnşallah önümüzdeki süreçte de biz de 
onunla birlikteyiz. Mayıs ayında Genel Kurulumuz var. Rifat 
Başkanın yanındayız. Tam desteğiz” diye konuştu.

ANKARA

ANKARA
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TOBB ULUSAL

Balıkesir SO, TO ve TB’denBalıkesir SO, TO ve TB’den
Hisarcıklıoğlu’na ziyaretHisarcıklıoğlu’na ziyaret

“Bizim için tek aday Rifat “Bizim için tek aday Rifat 
Hisarcıklıoğlu’dur”Hisarcıklıoğlu’dur”

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, 
Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi 

Kula ve Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Çetin, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  
Hisarcıklıoğlu; Yarış, Kula ve Çetin’e yeni dönem 

çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil Balık, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   
Hisarcıklıoğlu, Balık’a yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Üyelerinin desteği 
ile tekrar seçildiklerini söyleyen Halil Balık, niyetlerinin 
önümüzdeki 4 yılda Bartın’a değerli şeyler kazandırmak 
olduğunu ifade etti. İyi bir çalışmayla Bartın’daki sıkıntıları 
TOBB’a iletmek, çözüm bulmak, üyelerine daha faydalı 

olmak için Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyarete geldiklerini 
dile getiren Balık, “Üyelerimizden gelen talepler vardı. 
Sıkıntılar vardı. Bunların hepsini ilettik. İlgilendiler sağ 
olsun teşekkürler. Bayağı da verimli bir görüşme oldu. 
Ciddi talepler, sorunlar vardı. Zaten kendisi bu konulara 
vakıf. Çözüm noktasında da yardımcı olacaklarını söylediler. 
Biz Başkanımızı seviyoruz, güveniyoruz ve desteklerimizi 
kendisine bildirdik. Bizim için tek aday var kendisi” 
ifadelerini kullandı.

ANKARA

ANKARA
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“Rifat Başkan, tüm Oda“Rifat Başkan, tüm Oda
Başkanlarının ufkunu açmıştır”Başkanlarının ufkunu açmıştır”

“Başkanımız aday olduğu“Başkanımız aday olduğu
müddetçe yanındayız”müddetçe yanındayız”

B iga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadan Doğan ve Meclis Başkanı Melih Akyıl, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, 
Doğan’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Biga Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak Kasım ayında seçimlerini yaptıklarını dile getiren 
Şadan Doğan, birlik ve beraberlik içinde güzel bir seçim 
olduğunu belirtti. Üyelerine kendilerine güvendikleri 
ve destek verdikleri için çok teşekkür eden Doğan, Biga 

Meclisiyle beraber Rifat Başkanı ziyaret geldiklerini ifade 
etti. Biga’da yapmak istediklerini ve eksiklerini Başkana 
ilettiklerini söyleyen Doğan, “Sağ olsun o da söylediğimiz 
konularla ilgili notlarını aldı. Gerekli çalışmalar için talimatları 
verdi. Kendisine de tekrar huzurlarınızda çok teşekkür 
ederim. Biz Biga TSO olarak her zaman Sayın Başkanımızın 
yanında yer aldık. Sayın Başkanımızın yanındayız. İnşallah 
Mayıs ayında da geleceğiz. Sayın Başkanımız aday olduğu 
müddetçe yanındayız. Oyumuzu kendisine vereceğiz. Her şey 
Başkanımızın gönlüne göre olsun” diye konuştu.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdülkadir Demir, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   
Hisarcıklıoğlu, Demir’e yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Bu dönem Batman 
TSO Başkanı olarak üçüncü dönemi olduğundan söz eden 
Abdülkadir Demir, yeni seçilen Meclis Üyelerinin de olduğunu 
aktardı. TOBB’a her zamanki gibi geleneksel olarak bir ziyaret 
gerçekleştirdiklerini belirten Demir, yeni seçilenlerin gerek 
Rifat Başkanı gerek Yönetim Kurulu Üyeleriyle tanışma imkânı 

bulduğunu söyledi. 3 dönemdir Rifat Başkan ile gerek illerde 
gerek ülkede hatta dünyada, birkaç yeri beraber ziyaret 
etme şansı bulduğunu aktaran Demir, “Dünyadaki ülkelerde 
gördüğü ilgi alaka ve aldığı görevler dolayısıyla her zaman 
biz Oda Başkanlarının ufkunu açmıştır. Bu konuda gerçekten 
onunla çalışmaktan büyük bir keyif alıyorum. Gelecek 
dönemde tekrar Allah’ın izniyle beraber çalışırız. İnşallah 
sadece Batman TSO’nun değil bütün Türkiye Oda Başkanlarının 
çok büyük çoğunluğunun desteğiyle tekrar görevine devam 
eder ve beraber çalışma imkânı yakalarız” şeklinde konuştu. 

ANKARA

ANKARA



EKONOMİK FORUM38

TOBB ULUSAL

“Bizim desteğimiz “Bizim desteğimiz 
Başkanımızla beraber”Başkanımızla beraber”

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Deniz ve Meclis Başkanı Birol Çetin, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Deniz’e yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. TOBB’un seçiminin demokratik bir seçim olduğunu 
söyleyen Abdullah Deniz, tacir ve tüccarlardan oy aldıklarını, 
tüccarların hassasiyeti ve yanlarında olmasından dolayı mutlu 
ve onurlu olduğunu dile getirdi. Komitede çalışan ekibe 

de teşekkürlerini ileten Deniz, şöyle konuştu: “Ekip işi bu iş. 
Ekibin olmazsa sen hiçbir şey değilsin. Başkanıma teşekkür 
ediyorum. Bugün vaktini ayırdı. Hepimizi karşıladı. Dertlerimizi, 
projelerimizi dinledi. 2 dönem Meclis Başkanlığı yaptığımdan 
dolayı Rifat Başkanımla çalışıyordum. Kendisine teşekkür 
ediyorum. Mutluyum. Çalışmaktan onur duyuyorum. İnşallah 
bu dönem de hayırlısı olur. Başkanımın tekrar aday olacağını 
düşünüyorum. Bizim desteğimiz zaten Başkanımızla beraber. 
Hayırlı olsun. Rabbim birlikte çalışmayı nasip etsin.”

Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Aysel ve Meclis Başkanı Hasan Varol, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Aysel’e yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Üyelerinin teveccühü ile tekrar Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerinin seçildiğini belirten Mustafa Aysel, arkadaşlarının da 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmesini istediklerini 
dile getirdi. Önümüzdeki süreçte de Burhaniye’ye bölgelerine 
faydalı olmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını 
çizen Aysel, “Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımla bu zamana kadar 
olduğu gibi bundan sonra da devam etmek istiyoruz. Bu vesile 
ile kendisini ziyaret ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde Rifat 
Başkanla beraber tekrar çalışmak istiyoruz” dedi.

ANKARA

ANKARA

“Önümüzdeki dönemde Rifat“Önümüzdeki dönemde Rifat
Başkanla tekrar çalışmak istiyoruz”Başkanla tekrar çalışmak istiyoruz”
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“Rifat Başkanımla çalışmak benim“Rifat Başkanımla çalışmak benim
için onur, gurur ve mutluluk”için onur, gurur ve mutluluk”

Çankırı TSO, Hisarcıklıoğlu’na tam destekÇankırı TSO, Hisarcıklıoğlu’na tam destek

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Semizoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.   Hisarcıklıoğlu, Semizoğlu’na yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun dediği gibi Türkiye’nin en demokratik 
seçimleri ile seçildiklerini belirten Selçuk Semizoğlu, 

Çanakkale’nin adına yakışır şekilde demokratik ve nezih bir 
şekilde seçimlerini çok yüksek bir katılımla gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. Geçen dönem de Başkan olduğundan söz eden 
Semizoğlu, “Bu dönem de istediğim arkadaşlarımla çalışma 
imkânı buldum. Önümüzdeki dönemde TOBB’un Genel Kurulu 
var. Bu dönemde de Rifat Başkanımla çalışmak benim için 
onur, gurur ve mutluluk olacaktır” şeklinde konuştu.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hayrettin Çelikten ve Meclis Başkanı Fehmi Bölükbaşı, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
Çelikten’e yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Kendisinin dördüncü dönemi 
olduğundan söz eden Hayrettin Çelikten, seçimin rekabet 
içinde geçtiğini, bu rekabetin de ağırlıklı olarak arkadaşları 

tarafından kazanıldığını ifade etti. Hizmete devam edecekleri 
için mutlu olduklarını söyleyen Çelikten, şunları kaydetti: “Ben 
Başkanımızla 13 buçuk yıldır beraber çalışıyorum. Allah nasip 
ederse, seçilirse Başkanımızla bu dönem de devam edeceğiz. 
Elimizden geldiği kadar Başkanımıza destek vereceğiz. Birlikte 
çalışmaktan mutluyum. Odalar Birliği personeline, kendilerine 
teşekkür ederim. Önceki dönemde de çok çalıştık. TOBB’da 
dönüşler hep hızlı oluyor. Bu dönem de inşallah iyi olur.”

ANKARA
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TOBB ULUSAL

“TOBB, böyle bir Başkana“TOBB, böyle bir Başkana
sahip olduğu çok şanslı”sahip olduğu çok şanslı”

“Başkanımızın seçilmesi, Türkiye için“Başkanımızın seçilmesi, Türkiye için
de bizler için de büyük bir onur meselesi” de bizler için de büyük bir onur meselesi” 

Ç erkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Çetin ve Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Çetine’e yeni dönem çalışmaları için 
başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Çerkezköy TSO’nun 
4 OSB’nin bağlı olduğu ve yaklaşık 7 bin üyesinin bulunduğu, 
bölgenin önemli Odalarından biri olduğunu ifade eden Ahmet 
Çetin, bu çerçevede de hem ticaretten gelen bir sanayici olarak 
hem de bölgeyi iyi tanıyan biri olarak başarılı bir seçim süreci 
geçirdiklerini anlattı. 3 adayla seçim yarışına başladıklarını söyleyen 
Çetin, iki adaydan birinin iki, diğerinin de üç Meclis Komitesinde 
Meclisleri aldığını, kendilerinin de 10 komitede lider olarak süreci 
tamamladıklarını aktardı. 43 Meclis Üyesinin 37 Meclis Üyesi 
desteği ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulunu seçtiklerini 
kaydeden Çetin, Başkanvekilliği yaptığı 2005-2009 yıllarında Başkanı 
hiç ziyarete gelmediğini, şimdi ilk kez geldiğini dile getirdi.

Ev sahipliğinden dolayı Başkana teşekkürlerini ileten Çetin, 

konuşmasına şöyle devam etti: “Hiç yabancılık çekmedik. Sanki uzun 
zamandır buraya gelip giden biri gibi hissettim. Bize her konuda 
destek ve yardımcı olacağını söyledi. Bizim üyelerimize söylediğimiz 
gibi biz buraya hizmetkarlığa talip olduk ve hiç kimse bizi buraya 
mecbur etmedi. Biz talip olduk. Bu işi yapma mecburiyetimiz yoktu 
ama talip olduğumuz işi mükemmel yapma mecburiyetimiz var. 
Başkanımız, “Burası sizin evinizdir. Ev sahibi sizsiniz. Rahatlıkla her 
konuda buradan bilgi istediğinizde, tarafıma ne zaman ararsanız 
arayın mutlaka günün sonunda size ama gece yarısı da olsa dönerim. 
Bu konuda sizi yalnız bırakmam” dedi. Bu desteği almak bile 
üyelerimize karşı verdiğimiz sözleri tutmak için önemli bir doneydi. 
Tabi ki Başkanımız oldukça deneyimli, oldukça tecrübeli. Artık ülke 
sınırını aşan bir tecrübesi, Başkanlık deneyimi ve tecrübesi var. Böyle 
bir Başkana da sahip olduğu için TOBB gerçekten çok şanslı. Mayıs 
ayında yapılacak olan Başkanlık seçiminde yine koşulsuz olarak, 
benim ve ekibim tam desteği Başkanımızadır. Kimse başka bir şey 
aklından geçirmez zaten.”

Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan ve 
Meclis Başkanı Mustafa Yavuz Akın, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Ertan’a yeni dönem çalışmaları için 
başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Bu seçimlerle 
Başkanlığının beşinci dönemi olacağını dile getiren Yüksel Ertan, 
daha önce iki dönem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 
da olduğunu belirtti. Bu seçimlerdeki kadar iyi bir katılım 
görmediğini ifade eden Ertan, bunun Rifat Beyin sayesinde 
olduğunu kaydetti. Odaların ne iş yaptığını herkesin öğrendiğini 

söyleyen Ertan, “Bu yüzden de müthiş bir katılım oldu. Biz bu 
yönden memnunuz. Çünkü iyi bir şeyler yapmışız ki karşımıza 
adaylar da çıktı. Bence sakin, iyi ve Oda Borsalara yakışır bir 
süreçten geçtik. Rifat Başkan ile 2001 yılından beri, Başkan 
olduğundan beri çalışıyoruz. Onun verdiği enerji ile biz devam 
ediyoruz. Yoksa bu kadar uzun süre yapmak zor. Rifat Beyi bu 
seçimde de destekliyoruz canı gönülden. Çünkü Türkiye için de 
bizler için de büyük bir onur meselesi. Hep önümüzü açıyor, her 
geldiğimizde kapısı açık. Her derdimizde 24 saat ulaşabiliyoruz. O 
yüzden Sayın Başkanımızı destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

ANKARA

ANKARA
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“Bizleri Oda yapan, ön plana çıkaran“Bizleri Oda yapan, ön plana çıkaran
Başkanımızın her zaman yanındayız”Başkanımızın her zaman yanındayız”

“Tekrar Rifat Hisarcıklıoğlu’nu“Tekrar Rifat Hisarcıklıoğlu’nu
Başkan olarak görmek istiyoruz”Başkan olarak görmek istiyoruz”

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ercan Yıldırım ve Meclis Başkanı Mehmet Ertunç, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Yıldırım’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçimlerin çok güzel geçtiğini 
aktaran Ercan Yıldırım, çoğunluğun tamamının desteğini 

aldıklarını ifade etti. Rifat Başkana şimdiden hayırlı olsun 
diyen Yıldırım, “Her zaman yanındayız. Bizim zaten hem 
vizyonumuz hem misyonumuz Başkanımız. Yani idolümüz 
desek yeridir. Bizleri Oda yapan, bizleri ön plana çıkaran TOBB 
Başkanımızın her zaman yanındayız. Her türlü gücümüzle 
destekçisiyiz ve kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

E lazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris 
Alan ve Meclis Başkanı Sedat Karataş, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Alan’a yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Elazığ’da kardeşçe bir şekilde seçimleri bitirdiklerini anlatan 
İdris Alan, 14 grubun 12’sini aldıklarını dile getirdi. Üyelerine 
verdikleri sözler olduğundan bahseden Alan, 2022-2026 
döneminde ülkeye ve Elazığ’a güzel şeyler yapacaklarını belirtti. 
Elazığ heyeti olarak Meclis, yönetim ve üst kurul delegeleriyle 
Başkanı ziyarete geldiklerini söyleyen Alan, şunları kaydetti: 
“Güzel müjdeler aldık. Bu bizi mutlu etti. İnşallah Genel 

Kurul’dan sonra güzel işler yapacağız diye düşünüyorum. 
Genel Kurul’da biz tekrar Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Başkan olarak 
görmek istiyoruz. Biz de Genel Kurul Üyelerimiz ve Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak Rifat Başkanımızı destekliyoruz. Biz 
Elazığ’a çok faydalı işler yaptığı kanısındayız. Elazığ’ın en büyük 
sorunlarından birisi 6’ncı bölge teşvikleriydi. O zaman da Rifat 
Hisarcıklıoğlu Başkanımız bizim yanımızda elif gibi dik durdu. 
Bir şekilde bizim avukatlığımızı yaptı. Şu an itibarıyla Elazığ, 6’ncı 
bölge teşviklerinden yararlanıyor. Biz bu konuyu Sayın Başkan’a 
arz ettiğimiz zaman Elazığ OSB’de 2 bin 500 kişi çalışırken, 
Başkan’ın destekleriyle şu an bu rakamlar 20 bini buluyor. 2023 
yılında bu 30 bini bulacak. Bu bile bizim için büyük bir sebeptir.”

ANKARA

ANKARA
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TOBB ULUSAL

Rifat Hisarcıklıoğlu, ElbistanRifat Hisarcıklıoğlu, Elbistan
TSO heyetini makamında ağırladıTSO heyetini makamında ağırladı

“Başkanımız gerek Türkiye gerek dünya“Başkanımız gerek Türkiye gerek dünya
çapında iş dünyasında çok başarılı”çapında iş dünyasında çok başarılı”

E lbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Paksoy ve Meclis Başkanı Memet Erdoğan, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
Paksoy’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı 
olsun dileklerini iletti. Rakiplerinin olmadığı, kolay bir seçim 

geçirdiklerini anlatan Mustafa Paksoy, “Seçildiğimizden dolayı 
Sayın Başkanımızı ziyaret ettik. Kredi konusunda, bankalar 
konusunda şikâyetlerimizi bildirdik. Bunun üzerine gerekenin 
yapılacağını söyledi. Mayıs ayında tekrar Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
başımızda görmek istiyoruz. Hayırlı olsun diyorum şimdiden” 
ifadelerini kullandı.

E rdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Sarı ve Meclis Başkanı M. İsmet Topçu, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Sarı’ya yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
2005 yılından bu yana beşinci seçimlerini yaptıklarını söyleyen 
Orhan Sarı, her zaman olduğu gibi 9-0 aldıklarını dile getirdi. Bu 
defa farklı bir seçim süreci yaşadıklarını dile getiren Sarı, Meclis 

Başkanlarının aday olduğunu anlattı. 2005’den bu yana Başkan 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok iyi bir diyaloğu olduğundan söz 
eden Sarı, “Bize çok önem veriyor. Bizi önemsiyor. Sorunlarımızı 
ilettiğimiz zaman anında çözüme kavuşuyor. O konuda hiçbir 
sıkıntımız yok. Biz TOBB Başkanımızdan memnunuz. Onun 
gerek Türkiye çapında gerek dünya çapında iş dünyası ile alakalı 
çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Sonuna kadar kendisinin 
arkasındayız” şeklinde konuştu.

ANKARA

ANKARA
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“Rifat Başkanımızın ölene kadar “Rifat Başkanımızın ölene kadar 
arkasındayız”arkasındayız”

“Başkanımızın çalıştığına, Türk iş“Başkanımızın çalıştığına, Türk iş
dünyasına faydalı olduğuna şahidiz”dünyasına faydalı olduğuna şahidiz”

E rzin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhteşem Vural ve Meclis Başkanı Ömer Faruk Tıbıkoğlu, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
Vural’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçimlerini yeni binalarında 
yaptıklarını söyleyen Muhteşem Vural, karşılarında bir grup 

olduğunu, onların da çok çalıştıklarını dile getirdi. Kendilerinin 
de arkadaşlarının çabasıyla bu seçimi çok güzel şekilde 
atlattıklarını ifade eden Vural, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza özellikle 
OSB ile ilgili sorunlarımızı ilettik. Başkanımız da sağ olsun 
ilgileneceğini söyledi. Dosyamızı da verdik. Rifat Başkanımızın 
ölene kadar arkasındayız.”

E rzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yıldırım Hakan Oral ve Meclis Başkanı Yavuz Güney, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  Heyette, Pasinler 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı 
ve Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki 
Karaca da yer aldı.  Hisarcıklıoğlu, Oral’a yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Yıldırım 
Hakan Oral, 2018’de ilk, şimdi de ikinci kez Başkanlığa tekrar 
seçildiğini dile getirdi. Türkiye’nin en demokratik seçimlerinin 
olduğu kurumu temsil ettiklerini söyleyen Oral,  TOBB 
camiasında olmaktan şeref duyduklarını ifade etti. Rifat 

Hisarcıklıoğlu gibi bir Başkanları olduğu için gurur duyduklarını 
belirten Oral, “Sağ olsun var olsun. Türk iş dünyasının da 
başından eksik olmasın. Bütün Meclis Üyelerimizle, Yönetim 
Kurulumuzla kendisini ziyaret ettik. TOBB Başkanımıza, onun 
nezdinde de bütün camiaya ve buradaki bütün görevlilerimize 
misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Nasip olursa Genel 
Kurulumuz, 5’inci ayda olacak. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın 
da karşısına tahminimce aday çıkmayacaktır. Çıksa da çok dert 
olmayacaktır. Biz Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan memnunuz. Allah 
razı olsun. Onun çalıştığına, Türk iş dünyasına faydalı olduğuna 
şahidiz. Bizler de onun bir neferi gibi çalışmaya hazırız” 
ifadelerini kullandı.

ANKARA
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“Kayıtsız şartsız amasız fakatsız“Kayıtsız şartsız amasız fakatsız
Başkanımızın yanındayız”Başkanımızın yanındayız”

“Bütün ekibimizle Rifat“Bütün ekibimizle Rifat
Başkanı destekliyoruz”Başkanı destekliyoruz”

E rzurum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Pasinler 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ve Oltu TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Baki Karaca, beraberlerindeki heyet ile birlikte 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  
Hisarcıklıoğlu, Başkanlara yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Erzurum TSO Başkanı 
Saim Özakalın, seçim sürecini Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da 
da sorunsuz bir şekilde tüccarın, esnafın şiarına yakışır şekilde 
tamamladıklarını dile getirdi. Erzurum olarak kayıtsız şartsız amasız 
fakatsız Başkan Hisarcıklıoğlu’nun yanında olduklarını vurguladı. 
Pasinler TSO Başkanı Aydın Taşbaşı ise seçim sürecinin çok tatlı, 
çok çekişmeli demokrasiye layık bir şekilde geçtiğini ifade etti. Bu 
dönem ikinci dönemleri olduğunu belirten Taşbaşı, üyelerine en iyi 
şekilde hizmet vermek için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı. 

Kendilerini evlerine gelmiş gibi hissetiklerini söyleyen Taşbaşı, 
şöyle konuştu: “Babacan, sevecen, Türkiye’nin beş babayiğidinden 

birisi, Birliğimizin ve dirliğimizin hamisi Sayın Hisarcıklıoğlu’nu 
ziyaret etmekten mutlu olduk. Mayıs ayı için de kısa ve net 
söylüyorum. Tarafımız çok net. Sayın Hisarcıklıoğlu’nu tekrar 
başımızda görmek istiyoruz. Tekrar onun himayesinde hamiliğinde 
çalışmak istiyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İyi ki var, iyi ki bizim 
Başkanımız. Allah uzun ömürler versin. Uzun hizmetler versin.” Oltu 
TSO Başkanı Baki Karaca seçimlerinin son derece demokratik bir 
ortamda tamamlandığını belirterek, yeni seçilenlere ve iş âlemine 
hayırlı olsun dileklerini iletti. TOBB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu’nun 
gerek iş dünyasına gerek Türkiye ekonomisine son derece verimli 
katkılarda bulunan, önerileriyle, katkılarıyla Türk iş âlemini dünyada 
belirli bir standarda çıkaran bir Başkan olduğunun altını çizen 
Karaca, “Bundan sonra da yine TOBB’un Sayın Hisarcıklıoğlu 
Başkanımızla birlikte  dünyanın her tarafında Türk iş âlemini daha 
iyi temsil edeceğine inanıyoruz. Onun için de onun arkasındayız. 
Birlikte çalışma fırsatı doğar inşallah” diye konuştu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı ve Meclis Başkanı Kemal Hıra, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Çıralı’ya 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Ekim ayının 15’inde seçimlerini yaptıklarını 
söyleyen Osman Çıralı, daha önceki dönemde de Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğunu ifade etti. 3 adayla yoğun bir seçim 

süreci geçirdiklerini anlatan Çıralı, bütün komitelerin hepsini 
aldıklarını dile getirdi. 13 komiteleri olduğunu söyleyen Çıralı, 
“Ekibimizin çoğu da değişti. Yeni genç ekiple başladık. 37 
tane Meclis üyesi arkadaşımızla seçimi almış olduk. Bugün de 
Başkanımızı ziyarete geldik. Bizim daha önce 6 tane delegemiz 
vardı. Bu dönem 4’e düştü. Biz bütün ekibimizle Delegemizle, 
Başkanımızla, Sekreterimizle, Meclis Başkanımızla Rifat Başkanı 
her zaman destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ANKARA
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“Ondan başka bir lider düşünemiyoruz”“Ondan başka bir lider düşünemiyoruz”

Gelibolu TSO’dan Başkan’a destekGelibolu TSO’dan Başkan’a destek

G ediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat 
Öztürk ve Meclis Başkanı Cafer Güneş ile Gediz Belediye 

Başkanı Muharrem Akçadurak, beraberlerindeki heyet ile birlikte 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   
Hisarcıklıoğlu, Öztürk’e yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçimlerin sükûnet içerisinde 
geçtiğini aktaran Vedat Öztürk, Gediz TSO’da tek grup tek aday 

olarak seçime girdiklerini belirtti. Bunun önceki çalışma döneminin 
kendilerine verdiği güçle olduğunu ifade eden Öztürk, “Bu 
dönemden sonra 2023’teki Genel Kurul’umuzda Rifat Başkanımın 
her türlü yanındayız. Ondan başka bir lider düşünemiyoruz. Rifat 
Başkan yoksa biz de yokuz. Onun liderliği, vizyonu, bitmek bilmeyen 
enerjisi bize çok güç veriyor. Rifat Başkanımla daha uzun dönemler 
çalışmayı ön görüyoruz” diye konuştu.

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Çetin ve Meclis Başkanı Ali Rıza Yüzügüler, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Çetin’e 
yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Seçim sürecinin yoğun olduğundan söz eden 
Bülent Çetin, 3 liste olarak girdiklerini belirtti. Kendisinin ikinci 
dönem Başkanlığı olduğunu söyleyen Çetin, yaptıklarının 
sonucunun artı yönde kendisine döndüğünü ifade etti. Her ne 

tarafta olursa olsun üyelerinin sürekli yanında olduğunun altını 
çizen Çetin, şöyle devam etti: “Seçimler bittikten sonra listesi 
rengi bizim için önemli değil. Hayırlısıyla görevimize döndük ve 
işimize gücümüze bakıyoruz. Bugün de Başkanımızı ziyaret ettik. 
Başkanımızın yanındayız her zaman. Kendisi de desteklerimizi 
biliyor. Sağ olsun her zamanki gibi bizi gayet misafirperver 
şekilde ağırladı. Üyelerimizin sorunlarını, dertlerini her zaman 
olduğu gibi aktardık. Kendisine de bizi dinledi ve gerekli yerlere 
aktaracağını söyledi. Kendisine müteşekkiriz.”

ANKARA
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Gönen TB, Hisarcıklıoğlu’nuGönen TB, Hisarcıklıoğlu’nu
makamında ziyaret ettimakamında ziyaret etti

Hisarcıklıoğlu, Gönen Hisarcıklıoğlu, Gönen 
TO’ya başarılar dilediTO’ya başarılar diledi

Gönen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Mutlu ve Meclis Başkanı Nail Çalışkan, beraberlerindeki 

heyet ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 

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

Gönen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Mutlu ve Meclis Başkanı Yusuf Çetinkaya, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Mutlu’ya yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti.
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“Bize ön ayak olan, her zaman“Bize ön ayak olan, her zaman
ulaşabildiğimiz bir Başkanımız var”ulaşabildiğimiz bir Başkanımız var”

Başkan, Hayrabolu Ticaret BorsasıBaşkan, Hayrabolu Ticaret Borsası
yönetimini makamında ağırladıyönetimini makamında ağırladı

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkan Acar ve Meclis Başkanı Mustafa Başaran, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Acar’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı 
olsun dileklerini iletti. Kendisinin üçüncü dönemi olduğunu 
belirten Erkan Acar, üyelerinin güvenini tekrar tazelediklerini 
dile getirdi. Rakip aday olmadığına dikkat çeken Acar, 

bunun çalıştıklarının bir göstergesi olduğunun altını çizdi. 
Tüm üyelerine ve TOBB camiasına teşekkürlerini ileten Acar, 
“Gayet güzel bir seçimdi. Sayın Başkanımızın seçimi bizim 
için en önemli. İş dünyasını temsil eden, bize ön ayak olan 
gecenin 2’sinde bile ulaşabildiğimiz bir Başkan. Her zaman 
olduğu gibi kendisine sonsuz desteğimiz devam edecek. İş 
dünyasına zaman ayırdığı için kendisine teşekkür ediyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.

Hayrabolu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya 
Çiftçioğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa 

Öztemel, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Çiftçioğlu’na yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Hemen 
hemen 30 yıldır Başkanlık yaptığını söyleyen Süreyya 
Çirftçioğlu, Rifat Başkan sayesinde TOBB’un ne olduğunu 

anladıklarını, bu dönem de Hayrabolu Borsası olarak bir 
şeyler yapmaya çalışacaklarını dile getirdi. Halka faydalı 
olmaya çalışacaklarını söyleyen Çiftçioğlu, “Bizim orası çiftçi 
memleketi. Halkımızın yüzde 80’i çiftçilikle geçiniyor. Yüzde 
20’si tarım aletleri ve esnaflıkla. Hayrabolu bu alanda markadır. 
Mayıs ayında da Allah’ın izniyle Rifat Başkanı seçeceğiz” 
şeklinde konuştu.

ANKARA

ANKARA
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“Rifat Bey ne görev verirse“Rifat Bey ne görev verirse
onu yapmaya hazırım”onu yapmaya hazırım”

“Yaptığımız hizmetlerde“Yaptığımız hizmetlerde
gücümüzü Başkanımızdan alıyoruz”gücümüzü Başkanımızdan alıyoruz”

Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmethan Yüksel ve Meclis Başkanı Mustafa Çetin 

Kollu, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
Yüksel’e yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Güzel ve mücadeleli bir seçim 
süreci geçirdiklerinden söz eden Mehmethan Yüksel, 
kendisine Rifat Hisarcıklıoğlu’nu örnek aldığını belirtti. Başkan 

Hisarcıklıoğlu’nun üyelerine sürekli dokunuş halinde olduğuna 
vurgu yapan Yüksel, “Senede bir defa tüm üyelerimizi dolaştım. 
4 yıllık sürede 4-5 defa dolaşmış oldum. Dertlerini dinledim, 
problemlerimizi Başkanımıza iletmiş oldum. Başkanımız çözüm 
getirdi. Çok rahat aldım seçimi. O da insanlara dokunmaktan 
geliyor. Az önce Başkanıma da ilettim. Ben Rifat Beyin 
emrindeyim. Oyum da onun. Ne görev verirse onu yapmaya 
hazırım” şeklinde konuştu.

Karaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Çavaş ve Meclis Başkanı Yücel Yaman, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Çavaş’a yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Karaman’da sakin bir seçim süreci yaşadıklarını belirten Ekrem 
Çavaş, Oda ve borsa tarihinde ilk defa ikinci bir liste olmadan 
bir seçime gittiklerine dikkat çekti. Pandemi sürecinde 

emeklerinin karşılığını bu şekilde aldıklarını dile getiren Çavaş, 
“İnşallah yeni dönemde üyelerimize daha iyi hizmet etmek 
için de bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız 
hizmetlerde gücümüzü Başkanımızdan alıyoruz. Başkanımızın 
verdiği cesaretle onun arkamızda durduğunu bilerek daha 
rahat, daha güçlü hizmet vermeye çalışıyoruz. İnşallah yeni 
dönemde de Başkanımızla hizmetlerimize devam etmeyi 
amaçlıyoruz” diye konuştu.

ANKARA

ANKARA
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Hisarcıklıoğlu, Karaman TSOHisarcıklıoğlu, Karaman TSO
ile fikir alışverişinde bulunduile fikir alışverişinde bulundu

“Başkanlık seçimi geldiği“Başkanlık seçimi geldiği
zaman gereğini yapacağız”zaman gereğini yapacağız”

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökhan Alkan, beraberindeki heyet ile birlikte 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Alkan’a yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Seçimlerin TOBB camiasına hayırlı olmasını dileyen Alkan, 
seçimlerin normal bir şekilde geçtiğini anlattı. Başka 

adaylar da olduğundan söz eden Alkan, konuşmasına şu 
ifadelerle devam etti: “Bunu da biz şöyle değerlendiriyoruz 
hizmet vermişiz ki karşımıza bir aday çıkmadı tek liste ile 
gittik. Bugün Sayın Başkanımızı ziyaretimiz de çok güzel 
geçti. Fikir alışverişinde bulunduk. Güzel bir ortam oldu. 
Mayıs ayındaki Genel Kurul için de Başkanıma şimdiden 
hayırlı olsun diyoruz.”

Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Ulusoy ve Meclis Başkanı Veysel Akkaya, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Ulusoy’a yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Rakiplerinin olmadığını, seçimin bitmesine 10 gün kala 
bir arkadaşıyla güzel bir yarış yaptıklarını anlatan Ahmet 
Ulusoy, demokrasinin gerektirdiği şekilde, demokrasinin en 
güzel şeklini yansıttıklarını ifade etti. Karapınar’ın Türkiye’nin 

tarımıyla ilgili, hayvancılıkta biraz zarar ettiğini ancak tarımla 
çok kalkınan bir ilçe olduğunu dile getiren Ulusoy, suyu 
çok tükettiklerinden, su sorunları olduğundan bahsetti. 
Seçimleri 142 oya 95 oyla aldıklarını aktaran Ulusoy, “Bu benim 
ikinci dönemim. Bugün Hisarcıklıoğlu Başkanımızı ziyarete 
geldik. Çok güzel bir karşılama oldu. Bazı arkadaşlarımızın 
sorularını dinledi. Kendilerini tanıttılar. Başkanımızın her 
zaman yanındayız. Yanında olduk, yine de olacağız” sözleriyle 
konuşmasını sonlandırdı.

ANKARA

ANKARA
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“Başkanımızın TOBB’un“Başkanımızın TOBB’un
çıtasını nereye getirdiği belli”çıtasını nereye getirdiği belli”

Kelkit TSO, Genel Kurul’daKelkit TSO, Genel Kurul’da
Başkanın destekçisi olacakBaşkanın destekçisi olacak

Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar 
İzbeli ve Meclis Başkanı Tarık Altıkulaç, beraberlerindeki 

heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, İzbeli’ye yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Rifat Başkanı 20 yıldan beri tanıdıklarını söyleyen Serdar izbeli 
şöyke konuştu: “Sağ olsun bugün randevularını sıkıştırdı. Bizim 
ekip de akşama kadar bekledi ama beklemeye değecek bir 

insandır. Her zaman Başkanımızın yanındayız. Odamız zaten 
Türkiye'de kurulan son Oda. 113’üncü Borsayız biz. Kısmet 
olursa üye sayımızı çoğaltacağız, başka illerde civarımızda 
olmayan Oda Borsalar var. Onlara da hizmet götürmeye 
çalışacağız. Çiftçimizin, üreticimizin her zaman avukatlığını 
yapacağız. Biz her zaman Rifat Başkanımızın yanındayız. Şu 
anda Başkanımın TOBB’un çıtasını nereye getirdiği belli. Ticaret 
Borsası olarak da her zaman yanındayız.”

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Servet Daltaban ve Meclis Başkanı Mesut 

Engin Doğan, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. 
Hisarcıklıoğlu, Daltaban’a yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kendisinin ikinci 
dönemi olduğunu belirten Mustafa Servet Daltaban, ikinci 
dönemde de memlekete hizmet etmeye devam edeceklerini 

duyurdu. Meclis Üyeleri Komite Üyeleri, disiplin kurulu ve 
genç girişimcilerle birlikte ziyarete gelen Daltaban, “Olumlu 
bir görüşme oldu. Heybemizdekileri sunduk, karşılığını 
aldık. İnşallah olumlu sonuçlar çıkacağını düşünüyoruz. 
Oda-Borsalarımızın seçimleri bitti. Bundan sonraki süreçte 
Birlik Başkanımızın seçimi olacaktır. Mayıs’taki süreçte de 
biz Rifat Başkanımızın yanında olacağız. Desteklerimizi 
esirgemeyeceğiz” şeklinde konuştu.

ANKARA

ANKARA
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“Rifat Beyden çok memnunuz”“Rifat Beyden çok memnunuz”

“Cengaver, başarılı, çalışkan,“Cengaver, başarılı, çalışkan,
vazgeçilmez bir Başkanımız var”vazgeçilmez bir Başkanımız var”

K ırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz 
ve Meclis Başkanı Yılmaz Yurttaş, beraberlerindeki heyet 

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

ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: 
“Seçimlerimiz gayet doğal normal geçti. Zorluk yaşamadık. 
Adayımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na hayırlı uğurlu olsun diyoruz 
şimdiden. Gösterdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Rifat 
Beyden çok memnunuz.”

Konya Ereğli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Zekeriya Ünlü ve Meclis Başkanı Mustafa Kale, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Ünlü’ye yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçim sürecini çok güzel bir 
şekilde geçirdiklerini aktaran Zekeriya Ünlü, Yönetim ve 

Meclisle birlikte TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu ziyarete 
geldiklerini dile getirdi. Mayıs ayındaki seçimlerde 
Başkanın yanında yer alacaklarını söyleyen Ünlü, 
“Başkanımızı destekliyoruz. Başkanımız gerçekten bizim 
için vazgeçilmez bir insan. Cengâver, başarılı, çalışkan. 
Bizim ondan vazgeçme gibi bir şansımız yok. Şimdiden 
hayırlı olsun diyoruz” dedi.

ANKARA

ANKARA
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TOBB ULUSAL

Konya Ereğli TSO, sonsuz desteğiyleKonya Ereğli TSO, sonsuz desteğiyle
Hisarcıklıoğlu’nun yanında yer alacakHisarcıklıoğlu’nun yanında yer alacak

Konya Sanayi Odası heyeti, Konya Sanayi Odası heyeti, 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettiHisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti

Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özkoç ve Meclis Başkanı İbrahim 

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

hayırlı olsun dileklerini iletti. 2018’de ilk dönemi olduğundan 
söz eden Mahmut Özkoç, bu dönem ikinci dönemi icra 
ettiklerini dile getirdi. Genel Kurul’da da Konya Ereğli Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak sonsuz destekleriyle Başkanın yanında 
olacaklarını ifade etti.

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Büyükeğen ve Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Büyükeğen’e yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesi'nde tarım ilacı üreten bir şirketin Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğunu belirten Mustafa Büyükeğen, Konya 
Sanayi Odası seçimleri ile ilgili gerçekten huzur, ahenk 
ve birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir seçim 

dönemi geçirdiklerini dile getirdi. Seçim döneminden 
sonra Oda organlarını seçtiklerini ve mümkün olduğu 
kadar da yöneticilerin genç nesilden olmasını sağlamaya 
gayret ettiklerinin altını çizdi. Rifat Başkana teşekkürlerini 
sunduklarını söyleyen Büyükeğen, “Tabi bu ilk tanışma 
toplantımızdı. Kendisi teveccüh gösterdi ve dedi ki; “Bundan 
sonra ne kadar problemleriniz varsa gece gündüz dinlemeye 
hazırım.” O da bizi ayrıca memnun etti. Mayıs ayındaki 
TOBB seçiminde de inşallah yanında olacağız, hep beraber 
çalışacağız” dedi.

ANKARA

ANKARA
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“Lisanslı depo konusunda“Lisanslı depo konusunda
Rifat Başkanımızın emeği çoktur”Rifat Başkanımızın emeği çoktur”

“Hem ümidimiz hem isteğimiz“Hem ümidimiz hem isteğimiz
Başkanımızın tekrar iş âleminin lideri olması”Başkanımızın tekrar iş âleminin lideri olması”

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve 
Meclis Başkanı Mehmet Büyükalim, beraberlerindeki heyet ile 

birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.   Hisarcıklıoğlu, Çevik’e yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. TOBB Borsalar Konsey Başkanlığı 
yaptığından söz eden Hüseyin Çevik, üçüncü döneme girdiğini, artık 
yeni dönemde yeni hizmetler için yeni stratejik planlar için çalışmaya 
devam edeceklerini duyurdu. Konya’nın tarım başkenti olduğuna 
dikkat çeken Çevik, Konya Borsası’nın ticari aksı olarak spot satışıyla, 
lisanslı depoculukla, Kalede dedikleri laboratuvarıyla ve Borsa Konya 
aracılık şirketiyle hizmet verdiklerini ifade etti. Bin 350 tane üyeleri 
olduğunu söyleyen Çevik, aşağı yukarı 320 bin ton 6 lokasyonda lisanslı 
depoları olduğundan söz etti. Aynı zamanda Kalede laboratuvar yetkili 
sınıflandırıcı olarak da 58 noktaya hizmet verdiklerini dile getiren Çevik, 

aynı zamanda Tohum Sertifikasyon Merkezleri olduğunu da aktardı. 
Rifat Başkanın çizmiş olduğu stratejik planları, Konya vilayetinde 
ve Konya tarımında uyguladıklarını belirten Çevik, şöyle devam 
etti: “Bugün lisanslı depolar 10 milyona geldiyse 2005 yılında TOBB 
öncülüğünde yapılan araştırmalar, incelemeler sonucunda. Bugün 
ülkemizde 10 milyon aşağı yukarı lisanslı depo oluştu. Bunda emeği 
Rifat Başkanımızın çoktur, tektir. Bunu da buradan iletmek isterim. 
Tabi şunu söyleyeyim Odalar Borsalar Birliğimiz Türkiye’deki 365 Oda 
ve Borsa ile beraber, birlik beraberlik içerisinde çalışmalarına devam 
ediyor. Bu da ortaya şunu çıkarıyor; Ülkemizde birlik ve beraberlikte 
rahmet var ayrılıkta azap var. TOBB inşallah yeni dönemde de Rifat 
Başkanımızın mihmandarlığında, yeni stratejik planlar ile yeni 
hizmetlerle ortaya çıkacak ve bu hizmetleri önümüzdeki dönemde de 
devam edecek. Allah mahçup etmesin diyorum.”

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 
beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, Öztürk’e yeni 
dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti. Konya'da birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel bir seçim 
geçirdiklerini anlatan Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası olarak da 
katılımın yüksek olduğu güzel bir seçim olduğunu dile getirdi. Sayın 
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’na misafirperverliği, yakın ilgi ve alakası 
için de teşekkür eden Öztürk, heyecanla Genel Kurulu beklediklerini 
belirtti. Başkan Hisarcıklıoğlu,’nun son 21 senedir TOBB’un bugüne 
gelmesinde, güçlenmesinde, ülkenin son 20 yıldır gösterdiği 

ekonomik büyümedeki tüm dünyanın bildiği rakamların da ortaya 
koyduğu ekonomik büyümede çok önemli katkıları olduğunun 
altını çizdi. Hisarcıklıoğlu’nun tüm 365 Odayı kucaklayan birlik ve 
beraberlik içerisinde Odaları çok daha üst noktalara getiren bir 
Başkanlık dönemi geçirdiğinden söz eden Öztürk, “Hem ümidimiz 
hem isteğimiz Sayın Başkanımızın Genel Kurul’da da tekrar iş 
âleminin lideri olması. TOBB Başkanlığına devam ederek, bu başarının 
şehirlerimiz için ülkemiz için ülkemizin ekonomik kalkınması ve 
sosyal gelişmişliğine yaptığı katkıların devamını ümit ediyoruz. 
Huzurlarınızda Sayın Başkanıma verdiği tüm emekler için teşekkür 
ediyorum. Allah kendisinden razı olsun diyorum” diye konuştu.

ANKARA

ANKARA
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“Rifat Başkanı liderimiz olarak“Rifat Başkanı liderimiz olarak
görmeye devam etmek istiyoruz”görmeye devam etmek istiyoruz”

“Başkanımızı tekrar“Başkanımızı tekrar
görevde görmek istiyoruz”görevde görmek istiyoruz”

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Yamanoğlu ve Meclis Başkanı Ahmet Özver, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
Yamanoğlu’na yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Demokratik bir şekilde seçimlerini 
heyecanlı bir ortamda geçirdiklerinden söz eden Tevfik 

Yamanoğlu, ilk önce Anıtkabir daha sonra da Rifat Başkana 
ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Rifat Başkana 
Malkara’ya kazandırmak istedikleri projelerden bahseden 
Yamanoğlu, “Önümüzdeki dönemde de tekrardan camiamızın 
lideri Rifat Başkanımızla çalışmak bizim için onur olacaktır. 
Kendilerini önümüzdeki dönemde de liderimiz olarak görmeye 
devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Mutlu Ayhan ve Meclis Başkanı Zekiye İpci, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Ayhan’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı 
olsun dileklerini iletti. 30 Ekim’de Marmaris Ticaret Odası 
organ seçimlerini tamamladıklarını dile getiren Süleyman 
Mutlu Ayhan, tek aday olarak katıldığı seçimde, sıkıntısız tüm 

üyelerle birlik ve beraberlik içinde bir seçim süreci yaşadıklarını 
anlattı. Yeni seçilen Meclis Üyeleri olduğunu belirten 
Ayhan, “Halihazırda devam eden çalışma arkadaşlarımızla 
Başkanımızı tanıştırmak hem de desteklerinden dolayı 
kendisine teşekkür etmek istedik. Mayıs ayında Birliğimizin 
Genel Kurulu yapılacak. Allah kısmet ederse Başkanımız Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tekrar görmek istiyoruz. Desteğimiz de 
kendisiyle birlikte” dedi.

ANKARA

ANKARA
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“Başkanımızın Türk ticaretine ve sanayisine“Başkanımızın Türk ticaretine ve sanayisine
verdiği desteklerle ülke bugünlere geldi”verdiği desteklerle ülke bugünlere geldi”

Başkan, Mersin DTO’yaBaşkan, Mersin DTO’ya
yeni dönemde başarılar dilediyeni dönemde başarılar diledi

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İzzet Süsoy ve Meclis Başkanı Erdinç Cengiz, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Süsoy’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. İkinci dönem yeniden Başkan 
olarak seçildiklerini anlatan İzzet Süsoy, 25 Ekim’de seçim 
sürecini tamamladıklarını dile getirdi. Onun öncesinde 
karşılarında bir rakip daha olduğundan söz eden Süsoy, 
centilmence güzel bir seçim süreci yaşadıklarının altını 
çizdi. 8 meslek komitesinin 6 tanesini alarak süreci 

bitirdiklerini belirten Süsoy, konuşmasında şu ifadelere 
yer verdi: “Dün Anıtkabir’e Atatürk’e saygılarımızı sunmaya 
geldik. Bugün de Meclisimizle beraber Rifat Başkanımızı 
ziyarete geldik. Arkadaşlarımızı tanıştırdık. Kendilerine 
başarılar diledik. Biz özellikle Mayıs ayını bekliyoruz. 20 
yıldır Rifat Başkanın bizlere, Türk ticaretine, sanayisine 
verdiği desteklerle ülke bugünlere geldi. Çok önemli bir 
unsur bizim için. Biz Mayıs ayında Rifat Başkanın yeniden 
göreve gelmesini, 4 yıl bizimle beraber olmasını, bizi 
bırakmamasını özellikle talep ediyoruz. Bu konuda sonsuz 
desteklerimizi de kendisine ilettik.”

Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Jozef Atat, 
beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   

Hisarcıklıoğlu, Atat’a yeni dönem 
çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun 
dileklerini iletti.

ANKARA

ANKARA



EKONOMİK FORUM56
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“Merzifon TSO olarak“Merzifon TSO olarak
sonuna kadar destekçisiyiz”sonuna kadar destekçisiyiz”

“Türkiye’nin Rifat Bey’e ihtiyacı var”“Türkiye’nin Rifat Bey’e ihtiyacı var”

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nail Almaç ve Meclis Başkanı Fatih Karaduman, 

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

olsun dileklerini iletti. Nail Almaç, ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Seçimlerimizi yaptık. 
Başkanımızı ziyarete geldik. 2023 yılında yapılacak Genel 
Kurul’da TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Merzifon 
TSO olarak sonuna kadar destekçisiyiz.”

R ize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Erdoğan ve Meclis Başkanı Resul Okumuş, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Erdoğan’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. 3 Ekim’de çok demokratik bir 
seçim yaptıklarından söz eden Mehmet Erdoğan, bütün 
üyeleri memnun edecek bir seçim gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Daha sonrasında bunun geri dönüşlerini de 
aldıklarını söyleyen Erdoğan, bütün Meclis üyeleri ve 
çalışanlarla beraber Başkana ziyaret gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. Rize’deki sektörel sorunlarla ilgili bilgileri Başkana 

aktardıklarını dile getiren Erdoğan, “Şunu gördük ki bizim 
konularımıza Başkan Bey de bizim kadar hâkim. Bizim için 
değerli olan KGF’nin çaya vermiş olduğu destek. KGF’nin 
Başkanı Erdoğan Bey de buradaydı. Ona da çok teşekkür 
ediyorum. Ben inanıyorum ki bu birlik beraberlik içinde 
çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Ben seçim sürecini 
bitirdiğim gün ya da ertesi gündü Sayın Başkan için adaylık 
yazımı yazdım gönderdim. Türkiye’nin Rifat Bey’e ihtiyacı 
olduğunu düşünüyorum. Onun himayesinde burada 
oluşacak yönetimlerde veya kurullarda her türlü görevi 
almaya da hazırız.  Kendisine destek oluyoruz” cümleleriyle 
konuşmasına son verdi.

ANKARA

ANKARA
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“Rifat Başkanımızın tekrar koltuğuna“Rifat Başkanımızın tekrar koltuğuna
oturması için, çalışmak için varız”oturması için, çalışmak için varız”

Samsun TSO’dan BaşkanaSamsun TSO’dan Başkana
hep destek, tam destekhep destek, tam destek

S alihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy ve 
Meclis Başkanı Osman Kurt, beraberlerindeki heyet ile birlikte 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   
Hisarcıklıoğlu, Aksoy’a yeni dönem çalışmaları için başarılar 
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Yetiş Aksoy, seçimlerin 
hepimize hayırlı uğurlu olmasını diledi. Seçim sürecinin gayet 
normal geçtiğini anlatan Aksoy, tek aday olarak herhangi bir 

sorun yaşamadıklarını belirtti. Bugün hem Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
ziyaret etmek hem de yeni seçilenlerin TOBB’a gelmeleri için 
burada olduklarını kaydeden Aksoy, “Kendilerine çok teşekkür 
ediyorum. Bizlerle ilgilendi. Dertlerimizi dinledi. Sağ olsun var 
olsun. Mayıs ayında da inşallah tekrar Rifat Başkanımızı yerinde 
görmek istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa Rifat Başkanımızın tekrar 
koltuğuna oturması için çabalamak, çalışmak için varız” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Halük Akyüz, 

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

ülkeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Salih Zeki Murzioğlu, 
şöyle konuştu: “TOBB Başkanımızı Samsun TSO Yönetim Kurulu, 
Meclis Başkanı ve Meclis Divanı ve TOBB delegelerimizle 
beraber ziyaret etik. Ziyaret amacımız, her zaman olduğu gibi 
Başkanımızın yanında ve destekçisi olarak arkasında durmak. 
Hep destek, tam destek diyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

ANKARA

ANKARA
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“Bizim arkamızda olduğu kadar“Bizim arkamızda olduğu kadar
biz onun daha da fazla arkasındayız”biz onun daha da fazla arkasındayız”

Rifat Hisarcıklıoğlu, SivasRifat Hisarcıklıoğlu, Sivas
TSO heyetini kabul ettiTSO heyetini kabul etti

S ilifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Kaynar ve Meclis Başkanı Abdulbaki Uysal, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
Kaynar’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Üçüncü dönemine seçildiğini 
ifade eden Nurettin Kaynar, heyecanlı bir seçim süreci 
yaşadıklarını belirtti. Demokratik bir şekilde seçimlerini 
yaptıklarını anlatan Kaynar, “Genel Başkanımızı ziyarete 

geldik. Güzel sohbetler yaptık. Her zaman arkamızda zaten. 
O gücü hissettiğimiz için ziyaretine geldik. Rifat Başkanımızla 
üç dönemdir beraber çalışıyoruz. İlçemizde en ufak bir 
olayımızda bir telefon kadar yakın. Her türlü sorunumuzu 
gece gündüz, gecenin 3’ünde de olsa arayıp çözüme 
kavuşturdu. Yaptığı her şey için ona sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. İyi ki var. Biz Rifat Başkanımızı çok seviyoruz. Bizim 
arkamızda olduğu kadar, biz onun daha da fazla arkasındayız” 
ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

S ivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Özdemir ve Meclis Başkanı H. Osman Yıldırım, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 

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

ANKARA

ANKARA
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“Yol gösteren, çalışkan misyonuyla tekrar onun “Yol gösteren, çalışkan misyonuyla tekrar onun 
Başkanlığında devam etmeyi gönülden istiyoruz”Başkanlığında devam etmeyi gönülden istiyoruz”

Tavas Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saffet İnamlık 
ve Meclis Başkanı Medeni Kaşdaş, beraberlerindeki heyet 

ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, İnamlık’a yeni dönem çalışmaları 
için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Tavas’ta 
seçim sürecinin çok hareketli bir şekilde geçtiğini anlatan 
Saffet İnamlık, vakitlerini Tavas’a ayırdıklarından dolayı başka 
bir aday olmadığını belirtti. Yeni Meclislerini oluşturduklarını 

dile getiren İnamlık, “Rifat Beyin ve diğer arkadaşlarının her 
zaman kadirşinaslığı, samimiyeti, düzgünlüğü, dürüstlüğü ve 
bize yol göstericiliğinden arkadaşlar da faydalansınlar diye 
ziyarete geldik. Mayıs ayındaki Genel Kurul’da kalbimizde Rifat 
Hisarcıklıoğlu var. Önümüzdeki dönemde de Rifat Beyin yine 
bize yol gösteren, çalışkan misyonuyla birlikte tekrar onun 
Başkanlığında devam etmeyi gönülden istiyoruz. Öyle de 
olacak” dedi.

“Ülke menfaatleri açısından Rifat“Ülke menfaatleri açısından Rifat
Beyin yolunda devam edeceğiz”Beyin yolunda devam edeceğiz”

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Gökdere, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Gökdere’ye yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçimlerinin gayet demokratik 
bir şekilde olduğunu söyleyen Fatih Gökdere, ufak tefek 
kırgınlıklar olabileceğini ancak seçim bittikten sonra 
sadece üyelerin ve şehrin menfaati ve çıkarlarını ön 
plana çıkararak çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun samimiyeti sebebiyle kendilerini 

Tokat’ta gibi hissettiklerini ifade eden Gökdere, “Sanki bir 
ağabeyin vermiş olduğu yakınlık ve büyüklerin vermiş 
olduğu yol göstermeleri, deneyimlerinden bahsetti. Allah’ın 
izniyle de onun söylemleri dışına çıkmadan şehrimize, 
üyelerimize kazanım sağlamak istiyoruz. Niyet halis, akıbet 
de hayır olur inşallah. Tek düşüncemiz üyelerin çıkar ve 
menfaatlerini korumak. Mayıs ayındaki Genel Kurul’da 
da Başkanımızla birlikte olacağız inşallah. Burada da ülke 
menfaatleri açısından Rifat Beyin yolunda devam edeceğiz” 
değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA

ANKARA
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“Başkanımızın yanındayım”“Başkanımızın yanındayım”

Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdülkadir Fişekçi ve Meclis Başkanı Bekir Karadaş, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
Fişekçi’ye yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. 3 Başkan adayı olarak 6 grupta 
yarıştıklarını dile getiren Abdülkadir Fişekçi, bir başkan adayını 

6-0, bir başkan adayını da 5-1 mağlup ederek, seçimleri 
kazandıklarını ifade etti. Başkanı 20 yıldır tanıdığını söyleyen 
Fişekçi, “Çok güzel geçti görüşmemiz. O isteklerimizi makul 
karşıladı. Bunların üzerinde çalışacağız. Vezirköprü’ye TOBB 
olarak ne yapabilirize bakacağız, çok güzel geçti. Mayıs ayındaki 
Genel Kurul’da Başkanım Rifat Beyi her zaman destekliyorum, 
yanındayım” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

“Başkanımız için imkânlarımızı“Başkanımız için imkânlarımızı
kullanmaya her zaman hazırız”kullanmaya her zaman hazırız”

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan Akar ve Meclis Başkanı Tuncay Sağlam, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Akar’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı 
olsun dileklerini iletti. Türkiye’nin en demokratik seçimlerinin 
TOBB’da olduğunu söyleyen İrfan Akar, kendisinin ikinci 
dönemi olduğundan söz etti. Esnaf ve sanayicilerin 4 yıl 
daha kendisine görev süresi verdiklerini dile getiren Akar, 

şunları kaydetti: “Sayın Başkanımız her konuda, her türlü 
sıkıntımızda bize cevap veriyor. Tekrar ona teşekkür etmek 
istiyorum. En ufak bir sorunumuzda bize geri bildirimde 
bulunuyor. Hiçbir sorunumuzu göz ardı etmiyor. O yüzden 
kendisine çok çok minnettarız. Mayıs ayındaki Genel Kurul 
aslında çok önemli değil çünkü Rifat Başkan gönlümüzün 
Başkanı. Biz onu her zaman burada görmek istiyoruz. Onun 
da burada olması için elimizde ne imkân varsa kullanmaya 
her zaman hazırız. Şimdiden ona hayırlı olsun diyoruz.”

ANKARA

ANKARA
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“Onun başarılarıyla hep beraber“Onun başarılarıyla hep beraber
çalışmaya devam etmek istiyoruz”çalışmaya devam etmek istiyoruz”

“Başkanımızın en büyük destekçisiyiz”“Başkanımızın en büyük destekçisiyiz”

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tahsin Becan, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.   Hisarcıklıoğlu, Becan’a yeni dönem çalışmaları için 
başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçim 
sürecinin her dönem olduğu gibi bayağı çekişmeli 
geçtiğini anlatan Tahsin Becan, bu dönem çekişmenin 
biraz daha fazla olduğunu belirti. Kendisinin üçüncü 

dönemi olduğundan söz eden Becan, “Biz Yalova olarak 
Türkiye’nin ortak sorunlarını özellikle pandemi zamanında 
her türlü raporumuzu Başkanımıza yolladık. O da ilgili 
Bakanlıklarla sorunlarımızın büyük çoğunluğunu çözdü. 
Ben buradan teşekkür ediyorum. Biz Oda camiası olarak 
Rifat Beyi çok seviyoruz, güveniyoruz. Onun başarılarıyla 
beraber, hep birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz” 
diye konuştu.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Taylan Alakoç ve Meclis Başkanı Kadir Şahin, 

beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.   Hisarcıklıoğlu, 
Alakoç’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Seçimlerinin demokratik bir 
ortamda geçtiğini ifade eden Taylan Akkoç, seçmenin büyük 
bir teveccühü ile yüksek bir oy oranıyla seçildiklerini, yeni 

dönemde şehre ve ülkeye hizmet yolunda çalışmaya devam 
edeceklerinin altını çizdi. Başkanın kendilerini gayet güzel 
ve iyi ağırladığını dile getiren Alakoç, “Mayıs ayındaki Genel 
Kurul’da Sayın Başkanımıza şimdiden hayırlı olsun diyoruz. 
Zaten bugünkü ziyaretimizin en büyük amacı da Başkanımızın 
yanında en büyük destekçisi olduğumuzu belirtmek. 
Başkanımızı büyük bir heyetle ziyaret ettik. Başkanımıza 
başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun” şeklinde konuştu.

ANKARA

ANKARA
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen Kocaeli Sanayi Odası Sektörel Performans 
Ödül Töreni’ne katıldı.  Kocaeli Sanayi Odası’nın güzel 
bir işe imza atarak ülkeye değer katan, sanayicileri 
ödüllendirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Zaten kültürümüz 
de ne diyor; marifet iltifata tabirdir. Ödül alacak tüm 
sanayici ve girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum” 
dedi. Kocaeli’ne geldiğinde çok sayıda başarı hikâyesi 
gördüğünü bildiren Hisarcıklıoğlu, bunun da kendisine 
büyük bir moral ve enerji verdiğini, bu işin mimarı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun da özel bir takdiri hak ettiğini ifade etti. 
Ayhan Başkan ve Kocaeli Sanayi Odası’nın, bu ödülleri 
hem geleneksel, hem de kurumsal hale getirdiğini 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Ülke çapında ses getiren, takip 
edilen, ulusal nitelikte bir etkinlik haline getirdi. Esasında 
böyle kapsamlı bir işi başlatmak ve sürdürmek, ayrı 
bir vizyon işi. Aynı zamanda bir ekip başarısı. Ayhan 
Başkanla, hem TOBB Yönetim Kurulu’nda ve İKV’de de 
birlikte çalışıyorum. Bilgisinden ve tecrübesinden istifade 
ediyorum” diye konuştu.

Başkan’dan birlik beraberlik mesajı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ödül törenine destekleri dolayısıyla; 
Kalkınma Ajansı’na, PWC’ye, Kocaeli ve Gebze Teknik 
Üniversitelerine, TEPAV’a ve Doğu Marmara ABİGEM’e 
teşekkür ederken, birlik ve beraberliğin önemi üzerinde 
durdu. Birlik beraberlik içerisinde olunca rahmet 

ve bereketin de peşi sıra geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi, fikrinden, 
inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım” ifadelerini kullandı. 
Hisarcıklıoğlu konuşmasının sonunda TOGG otomobiline de 
değinirken, 60 sene önce yarım kalan milli otomobil üretme 
rüyasının gerçeğe dönüştüğünden söz etti. 29 Ekim’de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, TOGG fabrikasını 
açtıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, camianın kurucu ortağı 
olduğu bu girişimi, başarıya ulaştırmış olmanın herkes için ayrı bir 
gurur ve iftihar kaynağı olduğunu dile getirdi. Bu fabrikanın da, 
ülkemizin ilk elektrikli otomobilinin de sahipleri olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, “2017 Genel Kurul’unda sizler talep ettiniz ve bu işe 
ilk sizler sahip çıktınız. Biz de TOBB olarak öncülük yaptık” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli 
SO Sektörel Performans 
Ödül Töreni’ne katıldı

KOCAELİ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Kocaeli Ticaret Odası’nı 
ziyaret ederek Meclis Üyeleri ile istişarede bulundu ve 

yeni çalışma dönemi için hayırlı olsun dileğinde bulundu.  
Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’un 
ev sahipliğindeki toplantıda Meclis Üyelerine seslenen 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en demokratik kurumundasınız. 
Amacımız Kocaeli’ne hizmet etmek, Kocaeli’ni zenginleştirmek. 
Bana Ankara’dan herhangi bir konuda talebiniz olursa 
mutlaka iletin. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. 
Tam da o makamdasınız. Size oy vermiş vermemiş herkesle 
kucaklaşacaksınız. Bizde ayrımcılık olmaz. İş dünyası Türkiye’nin 
çimentosudur” diye konuştu.

Kocaeli’de Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi açıldı

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Kocaeli Sanayi Odası Arabuluculuk 
ve Tahkim Merkezi’nin açılış töre-

nine katıldı.  Bu merkez ile Kocaeli Sanayi 
Odası’nın çok doğru bir adım attığına vurgu 
yapan Hisarcıklıoğlu, “Hepimizin malumu-
dur. Aşırı dosya yükü, yavaş işleyen yargı 
sistemi ve uzun süre davalar, hep şikâyet 
konusu olmuştur. İşte bu noktada, alternatif 
çözümler devreye girmek zorundadır. Sağ 
olsun Sayın Cemil Çiçek, Adalet Bakanlığı 
döneminde bu işe al attı ve arabuluculuk 
sistemini başlattı” dedi. İşçi-işveren, ticari 

ve tüketici uyuşmazlıklarında, arabulucu-
luğun zorunlu hale getirildiğini hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde de UYUM 
Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merke-
zi kurduklarını, Başkanlığını, Meclis Başkanı 
Sayın Cemil Çiçek’in üstlendiğini dile getirdi. 
Merkezin onun yönetiminde, hızla geliş-
me gösterdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
“Odalarımız da bu konuyu sahiplendi ve 
kendi bünyelerinde merkezler açarak, yay-
gınlaşmasını sağladı. Böylece bu sistemin 
kullanımı her geçen gün arttı. Şu an ülke 
genelinde arabuluculuğa gelen başvuru 

sayısı, ayda 100 bine ulaştı. Ve bunların yüz-
de 70’i, anlaşmayla sonuçlandı” şeklinde 
konuştu. Eskiden yıllar süren davaların, bu 
sistemde günler-haftalar içinde bittiğine 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, artık adalete eri-
şimin hızlandığını, en önemlisi de tarafların 
helalleşerek ayrıldığına dikkat çekti. Artık 
tüm ticari ihtilafların burada, hem daha hızlı 
hem de daha ucuza çözülebileceğinin altını 
çizerek, “Aylar ve hatta yıllar süren davaların, 
burada birkaç hafta içinde sonuca ulaştığını 
görebileceksiniz. Odamızın sizlere sunduğu 
bu imkânı muhakkak kullanın” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli TO’da Hisarcıklıoğlu, Kocaeli TO’da 
istişarelerde bulunduistişarelerde bulundu

KOCAELİ

KOCAELİ
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 
Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

başkanlığında, Kayseri Sanayi Odası’nda yapıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Kayseri Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’u ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, Başkan Gülsoy ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.

TOBB Yönetim Kurulu, TOBB Yönetim Kurulu, 
Kayseri’de toplandıKayseri’de toplandı

Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Ömer Gülsoy’a başarı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Ömer Gülsoy’a başarı 
dileklerini sundudileklerini sundu

Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Çiçek ile bir araya geldiHisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Çiçek ile bir araya geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i 

makamında ziyaret etti.  Hisarcıklıoğlu, Vali Çiçek’e TOBB tarafından bastırılan 
Cihan Harbinde Türkler kitabı hediye etti.

KAYSERİ

KAYSERİ

KAYSERİ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

birlikte, Kayseri Ticaret Borsası’nı ziyaret 
ederek, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve 
Meclis Üyeleri ile görüştü.  Hisarcıklıoğlu, 
Başkan Bağlamış ve Meclis Üyelerine 
yeni dönemde başarılar diledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen Kayseri Sanayi Gecesi’ne katıldı.  Hisarcıklıoğlu törende 

yaptığı konuşmada, sadece ticarette değil, sanayi, turizm ve eğitimde 
de marka şehri haline gelen Kayseri’de bulunmaktan onur duyduğunu 
söyledi. Kayseri’nin, tüm ülkeye örnek olacak bir noktada olduğunu 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Burada, tamamen kendi imkânlarımızla 
ortaya çıkmış bir başarı hikâyesi yazdık. Kayseri eskiden beri bir ticaret 
şehriydi. Kendi insanımızın emeğiyle, Türkiye’nin en önemli sanayi 
şehirlerinden birine dönüştük. Yetmedi, bir turizm şehri olduk. Eğitim 
merkezi ve üniversiteler şehri haline geldik” dedi. 

Tüm bunları, kendi girişimcileri ve Kayserili hayırseverlerin emeği 
ve gayretiyle başardıklarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de 
bu anlamda tekiz. Biz devletten bir şey istemedik, almadık. Tamamen 
kendi imkânlarımızla bu noktaya geldik. Tüm bu başarılarıyla bizleri 
gururlandıran, Kayserili sanayicilerimizle, sizlerle iftihar ediyorum. 
Ödüle layık görülen tüm kardeşlerimi de ayrıca tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, 
Kayseri’nin 3 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölgesi ve 1 Teknoloji 
Geliştirme Bölgesiyle, herkesin iftihar ettiği bir konuma geldiğini, 
tamamına yakını sanayi ürününden oluşan, katma değeri yüksek bir 
ihracat hacmine sahip olduğunu ifade etti.

Başkandan, 
Kayseri TB’ye 
ziyaret

“Kayseri, tüm ülkeye“Kayseri, tüm ülkeye
örnek olacak bir noktada”örnek olacak bir noktada”

KAYSERİ

KAYSERİ
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Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Genel Başkanı Mustafa 

Destici, beraberindeki heyet 
ile birlikte, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ile birlikte, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na, vefat eden kardeşi Celal 
Kılıçdaroğlu için taziye ziyaretinde bulundu. 

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK) 
60’ıncı Kuruluş Yıldönümü 
nedeniyle düzenlenen gala 
yemeği ve Ortak Yarınlar Ödül 
Töreni’ne katıldı. 

Hisarcıklıoğlu, 
BBP Genel 
Başkanı 
Destici ile 
görüştü

Hisarcıklıoğlu, 
Kılıçdaroğlu’na
taziye ziyaretinde 
bulundu

TİSK, 60’ıncı TİSK, 60’ıncı 
KuruluşKuruluş
Yıldönümü'nü Yıldönümü'nü 
kutladıkutladı
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İ stanbul Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 

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

İ stanbul Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç 

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

Hisarcıklıoğlu, 
Bahçıvan’a
yeni dönemde 
başarılar diledi

İTO heyeti İTO heyeti 
Hisarcıklıoğlu'nu Hisarcıklıoğlu'nu 
ziyaret ettiziyaret etti

TOBB Müşterek Konsey 
Toplantısı, TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
başkanlığında, video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi. 
Toplantıda, üyelerin sektörel ve 
bölgesel sıkıntıları, talepleri ve 2023 
yılı beklentileri değerlendirildi. 

TOBB Müşterek TOBB Müşterek 
Konsey Toplantısı Konsey Toplantısı 
yapıldıyapıldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi’nin 

Antalya’da düzenlediği Orman Ürünleri Çalıştayı’na video 
konferans yöntemiyle katıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim 
Kurulu’nda yeni görev alan Bolu Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, Ateş’e yeni 
dönemde başarılar diledi. 

9 -11 Mart 2023 tarihlerinde Antalya'da 
düzenlenecek olan Sigorta İşbirliği Zirvesi ve 

Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Düzenli, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Özer, Azmi 
Karakoyunlu ve Osman Tüken, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.  

Hisarcıklıoğlu, Orman
Ürünleri Çalıştayı’na katıldı

Bolu TSO Başkanı 
Türker’e hayırlı
olsun ziyareti

Hisarcıklıoğlu, Sigorta 
İşbirliği Zirvesi ve Fuarı 
Yönetim Kurulu
ile bir araya geldi

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıkıloğlu, Ankara 

Ticaret Borsası’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen, 
Ankara Uluslararası Fuarcılık 
Alanı ve Kongre Merkezi’nin 
Yönetim Kurulu toplantısına 
katıldı.  Hisarcıklıoğlu, 
toplantı sonrasında Ankara 
Ticaret Borsası gıda analiz 
laboratuvarını gezdi.

Ankara Fuarcılık Alanı ve Kongre Ankara Fuarcılık Alanı ve Kongre 
Merkezi Yönetim Kurulu toplandıMerkezi Yönetim Kurulu toplandı
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret 
Borsası’nı ziyaret ederek, Meclis Üyeleri ile istişarede 

bulundu.  Geride kalan seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını 
dileyen Hisarcıklıoğlu, yeni çalışma dönemi için de Gaziantep 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve 
Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu nezdinde tüm Yönetim 
Kurulu Ve Meclis Üyelerine başarılar diledi. Ziyarette kısa bir 

konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, “Seçildiğiniz bu makamlar 
alma değil verme makamlarıdır. Burası hizmet makamı. 
Gaziantep Ticaret Borsası da hizmet odaklı çalışıyor. Bunun 
göstergesi de akredite oda olması” diye konuştu. Borsa'nın 
coğrafi işaret konusunda yaptığı çalışmaları da takdir eden 
Hisarcıklıoğlu, tescil edilen ürün sayısının 23 olduğunu 
hatırlatarak, Gaziantep'i tebrik etti.

TOBB Başkanı, Gaziantep TB’ye TOBB Başkanı, Gaziantep TB’ye 
ziyarette bulunduziyarette bulundu

Rifat Hisarcıklıoğlu, GaziantepRifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep
TO’da istişarelerde bulunduTO’da istişarelerde bulundu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep 
Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, Meclis Üyeleri ile 

istişarede bulundu.  Geride kalan seçimlerin hayırlı uğurlu 
olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, yeni çalışma dönemi 
için de Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Mehmet 
Hilmi Teymur nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerine başarılar diledi. Hisarcıklıoğlu yeni dönemin, 
4 yıl ağız tadıyla ve başarıyla geçmesini temenni ederek, 

Oda ve Borsa Başkanlarının gücünü tabanlarından 
aldıklarını hatırlattı. “Biz de seçim biter rekabet biter. Artık 
hepimiz Gaziantep'e hizmet etmek ve şehrimizi daha da 
zenginleştirmek için çalışacağız” diyen Hisarcıklıoğlu, 
özellikle pandemi döneminde büyük bir özveri ve çalışma 
sergileyen bütün Oda ve Borsa Başkanlarına teşekkür etti. 
Gaziantep insanlarının girişimci ruhunu takdir ederek, kendi 
görevlerinin sıkıntıları, sorunları icra makamlarına aktarmak 
olduğunu hatırlattı. 

GAZİANTEP

GAZİANTEP



EKONOMİK FORUM70

TOBB ULUSAL

Nizip’in başarılı iş insanları ödüllendirildi
Nizip Ticaret Odası’nın kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü vesilesiyle 
düzenlenen ödül törenine katılan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Nizip’in yıldızlarına, fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini 
takdim etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

T ören, TOBB Uyum Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemil Çiçek, Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şa-

hin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile 

çok sayıda Oda ve Borsa Başkanın katılımıy-
la gerçekleştirildi.  Ödül töreninde konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, organ 
seçimlerini büyük bir olgunluk tamamlayan 
Oda, Borsa ve tüm üyeleri kutladı ve bu se-
çimlerin camiadaki demokrasinin güzel bir 
örneği olduğunu vurguladı. Bu makamların 
alma değil verme makamı olduğunun altını 
çizen Hisarcıklıoğlu, artık seçimin bittiğini, 
şimdi el ele verip, tek yürek halinde Nizip 
için çalışma vaktinin geldiğini belirtti. Ni-
zip’te hem Oda hem de Borsanın akredite 
olduğundan söz eden Hisarcıklıoğlu, bu 
vizyonlarından dolayı Başkanları kutladı. 
Mehmet Özyurt ile Ankara’da TOBB’da, Tica-
ret Odaları Konseyinde birlikte çalıştıklarını 
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Sizleri de Ankara’da 
en iyi şekilde temsil ediyor. Nizip’e en iyi 
şekilde hizmet vermek için, azimle çalışan 
Mehmet Kardeşime Allah razı olsun diyo-

rum. Odamızın, Nizip’in yerel değerlerini 
koruma ve markalaştırma için yaptığı ça-
lışmaları da memnuniyetle takip ediyo-
rum. Nizip Zeytinyağı, Sabunu, Patlıcanı ve 
Nanesi, Odamız tarafından coğrafi işaretle 
tescil ettirildi ve koruma altına alındı” dedi.

Başkan, Nizip TO ve TB Başkanlarını 
takdir etti

Nizip TO’nun da Nizip TB’nin de Nizip’e 
değer katan çalışmalar yaptığını belirten 
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkanların 
üyelerinin her sıkıntısını Ankara’ya getirip, 
çözüm aradığını, pandemi döneminde 
de dertlerine tercüman olduklarından söz 
etti. Üyelerin yaşadığı sorunları ve öneri-
lerinizi toplayan Başkanların hep birlikte 
bunları, icra makamı olan hükümete ilet-
tiklerini, bunların önemli bir kısmından da 
sonuç aldıklarını anlattı. Pek çok destek ve 

GAZİANTEP
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düzenlemenin hayata geçtiğini söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, “Ama sıkıntılarımız bitmedi, 
sorunlar elbette var. Bunları da devamlı dile 
getiriyor, çözüm sağlamak için uğraşıyoruz. 
Sorunları ve taleplerinizi tüm Bakanlarımıza 
iletiyoruz. Bu noktada şunu da hiç unutma-
yalım. Bizler üyelerimizin sesiyiz ve onların 
tercümanları oluruz. Bize yasayla verilen 
görev budur. İcraat yetkisi ve sorumluluğu 
da, hükümetimizindir” diye konuştu.

 
Nizip’e bir okul müjdesi verdi

Konuşmasında birlik ve beraberlik vur-
gusu yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, bir ve beraber olunca, rahmet ve 
bereketin de peşi sıra geldiğini, kimsenin 
birbirini ötekileştirmemesi gerektiğini dile 
getirdi. Kimseyi, fikrinden, inancından, gö-
rüşünden dolayı dışlamamak gerektiğinin 
altını çizen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Ni-
zip’e de bir okul yapacaklarının müjdesini 
verdi. 2023’ün Mart ayından itibaren de 
Togg’un yollarda görülmeye başlanaca-
ğını duyuran Hisarcıklıoğlu, “Camiamızın 

kurucu ortağı olduğu bu girişimi başarıya 
ulaştırmış olmak da hepimiz için ayrı bir 
gurur ve iftihar kaynağıdır. Nizip TSO’muz, 
bugün bir güzel işe daha imza atıyor. Nizip’e 
değer katan girişimci kardeşlerimizi ödül-

lendiriyor. Zaten kültürümüz de ne diyor, 
marifet iltifata tabirdir. Nizip ekonomisine 
sağladıkları katkıdan dolayı ödül alacak tüm 
girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum” 
ifadelerini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Nizip Belediye Başkanı Nizip Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı ile görüştüMehmet Sarı ile görüştü

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki 
Oda ve Borsa Başkanları ile birlikte Nizip Belediye 

Başkanı Mehmet Sarı’yı makamında ziyaret etti.  
Görüşmede ortak konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunuldu.

GAZİANTEP
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Nizip Ticaret Odası’nı ziyaret ederek 

Arabuluculuk ve Uyum Merkezi’nin 
açılış törenine katıldı. Törende TOBB 
Uyum Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 
Çiçek, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı ile çok sayıda 
Oda ve Borsa Başkanı da yer aldı.  

Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını 
dileyen Hisarcıklıoğlu, yeni çalışma 
dönemi için de Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
ve Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyelerine başarılar diledi. 
Bu açılan Arabuluculuk Merkeziyle, 
hukuki ihtilafların en hızlı şekilde 

Hisarcıklıoğlu’ndanHisarcıklıoğlu’ndan  
Nizip TB’ye Nizip TB’ye 
ziyaretziyaret

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Nizip Ticaret Borsası’nı ziyaret 

ederek, Meclis Üyeleri ile istişarede 
bulundu.  Seçimlerin hayırlı uğurlu 
olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, yeni 
çalışma dönemi için de Nizip Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Sarı ve Meclis Başkanı Ahmet Polat 
nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerine başarılar diledi. Nizip'in tarım 
sektörünün gelişmesi için büyük çaba 
gösterdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
Nizip Ticaret Borsası'nın coğrafi 
işaretlere sahip çıkmasını ve Ürün İhtisas 

Borsası'nın içerisinde bulunmasını takdir 
ettiklerini belirtti. Tarım ve hayvancılığın 
dünyada bir numaralı sektör olduğunu 

vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu 
sektörlerden asla vazgeçilmemesi 
gerektiğini bildirdi. 

çözülmesine yardımcı olacaklarını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, ortalama bir 
davanın yıllar sürdüğünü, bu noktada, 
alternatif çözümlerin devreye girmek 
zorunda olduğunu belirtti. Sayın Cemil 
Çiçek’in Adalet Bakanlığı döneminde 
bu uygulamayı başlattığını aktaran 
Hisarcıklıoğlu, Sonrasında işçi-işveren, 
ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında, 
arabuluculuğun zorunlu hale 
getirildiğini, kendilerinin de TOBB 
bünyesinde, Arabuluculuk Merkezi 
kurduklarını anlattı. Başkanlığını, Meclis 
Başkanı Cemil Çiçek’in üstlendiğini 
söyleyen  Hisarcıklıoğlu konuşmasına 
şöyle devam etti: “Sistemin kullanımı her 
geçen gün arttı. Arabuluculuğa gelen 
başvuru sayısı ayda 100 bine ulaştı. 
Ve bunların yüzde 70’i, anlaşmayla 
sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, 
günler-haftalar içinde bitti. Yani adalete 
erişim hızlandı. En önemlisi de taraflar 
helalleşerek ayrıldı. Zaten kültürümüzde 
de ne diyor; Kolaylaştırınız, 
zorlaştırmayınız. Artık tüm ticari 
ihtilaflarınızı burada hem daha hızlı, 
hem de daha ucuza çözebileceksiniz. 
Aylar ve hatta yıllar süren davaların, 
burada birkaç hafta içinde sonuca 
ulaştığını görebileceksiniz. Sizler de bu 
imkânı muhakkak kullanın.”

Hisarcıklıoğlu, Nizip TO Arabuluculuk
ve Uyum Merkezi açılışına katıldı

GAZİANTEP

GAZİANTEP
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TOBB ULUSLARARASI

ICCIA, Mekke ve ICCIA, Mekke ve 
Medine TSO’ları ile Medine TSO’ları ile 
işbirliğine imza attıişbirliğine imza attı

Asya-Pasifik Bölgesi’nin ‘En İyi Asya-Pasifik Bölgesi’nin ‘En İyi 
Oda’sı, Aydın Ticaret Odası olduOda’sı, Aydın Ticaret Odası oldu

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun Başkan 

Vekilliğini yaptığı İslam Ülkeleri 
Ticaret Sanayi ve Tarım Odaları Birliği 
(ICCIA) ile Mekke ve Medine Ticaret 
ve Sanayi Odaları arasında üçlü 
işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.  
İmza törenine, Suudi Arabistan 
Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid 
bin Abdullah Al-Kassabi ile birlikte 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
da şahitlik etti.

3 6. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Oda-
ları Konfederasyonu (CACCI) Konfe-
ransı 28-30 Kasım 2022 tarihlerinde 

Melbourne, Avustralya’da gerçekleşti. Kon-
feransa, TOBB’u temsilen TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Ülken katıldı. Konfe-
ransta, “Ticaret Odaları Yeni Ekonomiyi Nasıl 
Tanımlayacak” teması öne çıkarken, Aydın 
Ticaret Odası, iline ve üyelerine yönelik 
yaptığı hizmetlerle Asya-Pasifik Bölgesi’nin 
‘En İyi Oda’sı seçildi. Ödülü, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı 
Hakan Ülken ile Meclis Başkanı Coşkun 
Cerit, Avustralya’nın Melbourne şehrinde 
düzenlenen törenle aldı. Vizyoner proje-

lerle üyelerinin hizmetinde bulunmaya 
devam edeceklerini belirten Hakan Ülken, 
“Bu ödülün arkasında sonsuz bir emek var. 
AYTO Yönetim Kurulu’muzun, Meclis’imizin, 
Genel Sekreteri’mizin ve AYTO personelimi-
zin emeği, inancı ve çabası var” dedi. 

Melburn Başkonsolosu Torun ile
Türkiye-Avustralya ilişkileri ele alındı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ül-
ken, göreve geldikleri günden bu yana 
AYTO Yönetimi olarak üyelerinin ticari ha-
yatlarının gelişmesi ve kente değer katmak 
için birçok girişim ve projeyi hayata ge-
çirdiklerini dile getirdi. TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun göreve gelmesinden 
sonra, Oda ve Borsaların da Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun vizyonuyla harekete geçtiğini ve 
atılan bütün tohumların başarılı çalışma ve 
projelere dönüştüğünü kaydeden Ülken, 
“Bugün burada almış olduğumuz ödül de 
üyelerimize sunduğumuz hizmet ve proje-
lerimizin uluslararası çapta görünür ve fark 
edilir hale geldiğinin bir göstergesidir” diye 
konuştu. Bölgesel ve küresel iş birliğinin 
geliştirilmesinde ve ekonomik büyümenin 
sağlanmasında önemli bir misyon sahibi 
olan Asya-Pasifik Sanayi ve Ticaret Odaları 
Konfederasyonu’na kendilerini bu ödüle 
layık gördükleri için teşekkürlerini sunan Ül-
ken, Türkiye Cumhuriyeti Melburn Başkon-
solosu Arif Eser Torun ile de bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avust-
ralya ekonomik ve siyasi ilişkileri ele alındı.
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Eurochambres Genişleme ve Komşuluk Politikası Eurochambres Genişleme ve Komşuluk Politikası 
Çalışma Grubu Toplantısı Brüksel’de yapıldıÇalışma Grubu Toplantısı Brüksel’de yapıldı

Rifat Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
ICIEC yetkilileri ICIEC yetkilileri 
ile bir araya geldiile bir araya geldi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Başkan 
Yardımcılığını yürüttüğü Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları 

Birliği’nin (Eurochambres) Genişleme ve Komşuluk Politikası 
Komitesi Çalışma Grubu, TOBB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı 
Mustafa Bayburtlu Başkanlığında TOBB Brüksel Ofisi’nde 
toplandı.  Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
İslam Kalkınma Bankası bünyesinde 

merkezi Cidde’de bulunan ihracat 
kredileri ve yatırımları sigortalayan The 
Islamic Corporation for the Insurance 
of Investment and Export Credit (ICIEC) 
yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede, iş 
birliği imkanları değerlendirildi. 

Birim Başkanı Thomas Hagleitner'in konuşmacı olarak katıldığı 
toplantıda, 2022 Genişleme Paketi, AB'nin Genişleme Stratejisi 
ve Avrupa Siyasi Topluluğu konuları ele alındı. Ayrıca aday ve 
potansiyel aday ülkelerdeki iş dünyasını birbirine bağlama ve 
genel olarak Avrupa’nın rekabet edebilirliğini güçlendirmede 
Oda ve Borsaların oynadığı aktif rolün önemine değinildi.
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TOBB ULUSLARARASI

Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCIA Başkanı Kamel ve Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCIA Başkanı Kamel ve 
Büyükelçi Eker ile istişarede bulunduBüyükelçi Eker ile istişarede bulundu

ICCIA Başkanı ICCIA Başkanı 
Kamel TOBB’daKamel TOBB’da

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cidde programı kapsamında, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkanı Abdullah 
Saleh Kamel ile görüştü.  Görüşmede, TOBB ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ilişkileri ile İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim 

Merkezi’ndeki gelişmeler ele alındı. Hisarcıklıoğlu daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte, İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde 
Türkiye’nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam 
Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkanı 

Abdullah Saleh Kamel ve beraberindeki heyet 
ile TOBB İkiz Kuleler’de bir araya geldi.  Ortak çalışma alanlarının görüşüldüğü toplantıda, TOBB'un faaliyetleri ve çalışmaları 
hakkında da bir sunum yapıldı. Hisarcıklıoğlu ile ICCIA Başkanı Kamel tarafından, 57 ülkenin üye olduğu ICCIA'nın Bölge Ofisi'nin 
TOBB İstanbul hizmet binasında kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Daha sonra ICCIA Başkanı Kamel ve beraberindeki 
heyet, TOBB ETÜ’yü ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Kamel'e TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'ni gezdirdi.
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Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan 
ve Türkmenistan iş dünyası ve Türkmenistan iş dünyası 
temsilcileri ile bir araya gelditemsilcileri ile bir araya geldi

Rifat Hisarcıklıoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Gurbangulu Gurbangulu 
Berdimuhamedov Berdimuhamedov 
ile istişarede bulunduile istişarede bulundu

T ürkiye Odalar 
ve Borsalar 

Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkmenistan’ın 
Avaza şehrinde 
gerçekleştirilen 
Türkiye, 
Azerbaycan ve 
Türkmenistan iş 
dünyası temsilcileri 
toplantısına katıldı.

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

Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu 
Berdimuhamedov ile Avaza’da bir araya geldi.  
Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan iktisadi ve ticari 
ilişkileri ve iş birliği fırsatları ele alındı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği 

ile TOBB tarafından kurulan, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (TATSO) Berlin’de gerçekleşen Genel Kurulu’na 
katıldı. 

Başkan Hisarcıklıoğlu, Başkan Hisarcıklıoğlu, 
TATSO Genel Kurulu’na TATSO Genel Kurulu’na 
iştirak ettiiştirak etti
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Ü
lkemizde birçok alanda sık sık yeni 
modeller, yeni programlar, yeni 
projeler açıklanır. Bu açıklamalar 
her zaman ülkemizin makûs tali-

hini yeneceği gelişmiş bir ülke olacağı tezi 
üzerine inşa edilir. Bu program ve modeller 
açıklanırken sürekli bizi engelleyen iç ve dış 

mihraklardan hep söz edilir. Bu yazıda açıkla-
nan son iki ekonomik modelin hedeflerini ve 
sonuçlarını değerlendirmeye çalışalım. Ön-
celikle Eylül 2018’de açıklanan ve “Dengele-
me, Disiplin ve Değişim” adıyla ortaya konan 
programın hedef ve sonuçlarını  inceleyelim. 
Yeni Ekonomi Programı (YEP), krizlere kar-
şı dayanıklı ve güçlü ekonomimiz, düşük 
kamu ve hane halkı borcu, disiplinli maliye 
politikamız, dinamik ve girişimci özel sektör, 
dünya pazarlarına açık ihracatçı yapısı, yeni 
hükümet sistemi ile beraber hızlanan siyasi 
karar alma süreçleri ve güçlü beşeri sermaye 
üzerine inşa edilmiştir. Temelde programın 
12 hedefi vardı. 

Yeni Ekonomi Programı’nın 12 hedefi

1 Sıkı para ve maliye politikaları eşgüdüm 
içerisinde yürütülerek tüketici enflas-
yonu, 2020 sonu itibarıyla yeniden tek 
haneli oranlara, 2021 sonu itibarıyla da 
yüzde 6’ya düşürülecektir.

2 Kamuda kaynakların verimli kullanılma-
sı, maliyetlerin ve harcamaların azaltıl-
ması, gelirlerin kalitesinin arttırılması 
amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 
bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm 
ve Değişim Ofisi kurulacaktır. Bu ofis 
tarafından hazırlanacak ve takibi ya-

Özcan KADIOĞLU ozcankadioglu@hotmail.com 
Dünya Gazetesi Yazarı

Geçmiş dönemde 
uygulanmaya çalışılan 
modellerde etki analizi 
yapılmaz, (birçok model 
başlayıp yarıda kalmış veya 
yazılı metinlerde yazılı 
olarak kalmıştır) sonuçları 
değerlendirilmez, bu sayede 
sürekli bir şeyler yapıldığı 
izlenimi verilmeye çalışılırdı. 
Esas yapılması gereken 
ise bunların sonuçlarına 
odaklanılması ve 
maliyetinin çıkarılmasıdır.

EKONOMİDE MODEL ARAYIŞLARI

EKONOMİK FORUM78

pılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm 
Programı ile kamu maliyesinde kalıcı 
iyileştirmeler sağlanacaktır.

3 Merkezi yönetim bütçe açığının milli 
gelire oranı önümüzdeki üç yıl yüz-
de 2’nin altında tutulacak ve merkezi 
yönetim bütçesinde faiz dışı fazlanın 
milli gelire oranı program dönemi bo-
yunca artarak 2021 yılında yüzde 1.3’e 
ulaşacaktır. Oluşturulan bu mali alan 
gerek duyulduğunda üretime dayalı 
ekonomik dönüşümü finanse etmek 
için kullanılacaktır.

4 2019 yılı bütçesinde toplam 75.9 milyar 
TL tutarında (milli gelirin yüzde 1.7’si 
oranında) tasarruf ve tedbir uygulan-
mıştır. Bunların 59.9 milyar TL’si harcama 
tasarruflarından ve 16 milyar TL’si gelir 
arttırıcı tedbirlerden sağlanmıştır. Har-
cama tasarrufları; 30.9 milyar TL-Yatırım-
lar, 13.7 milyar TL-Teşvikler, 10.1 milyar 
TL-Sosyal güvenlik, 2.5 milyar TL-Mal ve 
hizmet, 2.7 milyar TL-Diğer.

5 İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış 
ancak başlanmamış projeler askıya alına-
caktır. Devam eden projelerden finans-
man koşulları uygun olanlar için yeni ve 
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daha uzun zamana yayılmış iş planları 
oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri 
doğrudan yabancı yatırım yoluyla, ulusla-
rarası finansman ile hayata geçirilecektir.

6 Farklı veri kaynaklarını toplayan Vergi 
Veri Analiz Merkezi kurularak, kayıt dışı 
ekonomi kayıt altına alınarak vergilen-
dirilecek ve tahsilât etkinliği geliştirile-
rek vergi gelirleri artırılacaktır.

7 Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif 
kalitelerini tespit etmek için mali bünye 
değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 
Bu çalışmaların sonuçlarına göre ge-
rektiğinde bankacılık sektörünün mali 
yapısını güçlendirecek, böylece reel 
sektörün uygun maliyetlerle krediye 
erişimini ve mevcut kredilerinin yeni-
den yapılandırılmasını temin edecek 
bir politika seti devreye sokulacaktır. 

8 Ekonomimizin yabancı tasarruflara ba-
ğımlılığını kalıcı olarak azaltacak ve cari 
açığın milli gelire oranını yüzde 3’ün 
altına düşürecek ihracat, turizm ve sa-
nayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı 
bir ekonomik dönüşümün temelleri 
atılacaktır.

9 Turizmde yeni projelerin ve hedef ülke 
programlarının uygulanması ile 2017 yı-
lında 23 milyar dolar olan seyahat gelirleri 
2021 yılında 42 milyar dolara çıkarılacaktır.

10Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlar 
yeniden yapılandırılacak, liyakat ve 

performans odaklı insan kaynağı yöne-
timiyle kurumlara güven artırılacak, hızlı 
karar alan, piyasaların ve özel sektörün 
önünden giden ve özel sektörün önü-
nü açan bir yönetim anlayışı benim-
senecek, finansal istikrarı ve güvenliği 
esas alan yeni bir finansal mimari oluş-
turulacaktır.

11Finansal hizmetlerin düzenlenmesi 
ve denetlenmesi için Türkiye Finan-

sal Hizmetler Kurulu kurulacaktır.

12YEP’ teki makroekonomik hedefleri 
destekleyecek ve sürdürülebilir kıla-

cak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum 
hedefi ile ilgili proje ve programlar hayata 
geçirilecektir.

YEP’te enflasyonun kalıcı olarak
düşürülmesi ve fiyat istikrarının
sağlanması hedefleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyo-
nunda ilgili Bakanlıklar ve kurumlarla hazır-
lanan, YEP’te belirlenen her eylemin etki ve 
maliyet/fayda analizlerini, uygulama takvi-
mini ve performans kriterlerini içeren bir YEP 
Eylem Planı, bütçe yılıyla birlikte uygulamaya 
konulacaktır. Bu plan çerçevesinde gerçek-
leştirilen ilerlemeler 3 aylık dönemlerde ta-
kip edilecektir. YEP’in temel hedeflerinin ba-
şında enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi 
ve fiyat istikrarının sağlanması geliyor. Yıllık 
tüketici enflasyonu maliyet yönlü baskılar, 
gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler ve 
bozulan fiyatlama davranışları nedeniyle 
hızlı bir artış göstermiş, 2018 yılının Ağustos 
ayında yüzde 17.9 olarak gerçekleşmiştir. 
Yaşanan maliyet yönlü gelişmelerin gecik-
meli etkileri ile tüketici enflasyonunun kısa 
vadede yükselerek 2018 sonunda yüzde 
20.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 
Para ve maliye politikasındaki eşgüdümün 
güçlendirilmesi ve YEP’te alınacak ilave ted-
birlerle beraber tüketici enflasyonun 2020 
sonunda tek haneye, 2021 sonunda yüzde 
6’ya gerilemesi bekleniyor diyerek yola çıkıl-
dığına şahit olduk. 

YEP Eylem Planı, 3 yıllık
hedef için yaşananlar
 Planı açıklayan ve koordine eden Ha-

zine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 

iki yılın sonunda görevinden bir gece 
ansızın instagram üzerinden istifa edip 
ortadan kayboldu.

 2020 yılında tek haneli ve 2021 yılı 
yüzde 6’lık enflasyon hedefi bir başka 
bahara kaldı.2021 yılı enflasyon hede-
finin tam 5 katı yüzde 36 enflasyon ile 
kapandı.

 Bu dönem içinde 3 kez Hazine ve Mali-
ye Bakanı, 3 kez Merkez Bankası Başkanı 
değişti.

 Merkezi Yönetim Bütçesinden ödenen 
faiz giderleri 50 milyar TL civarından 
180 milyar seviyesine çıktı.

 Merkezi yönetim faiz giderleri yatırım 
harcamalarını tekrar geçti.

 Tek olumlu gösterge vergi gelirlerin-
de müthiş bir artış yaşandı. Bunlar gibi 
birçok ekonomi verisinde bozulmalar 
artarken aynı dönemde ortaya çıkan 
COVID-19 pandemisi birçok alanda iş-
lerin karışmasını yol açtı.

TEM’de uzun vadede döviz kurlarının
ineceği ve faiz kur döngüsünden
Türkiye’nin kurtulacağı ifade edildi

2021 yılı Ekim ayında açıklanan Türkiye 
Ekonomi Modelini (TEM) inceleyelim. Hü-
kümet, Ekim ayında yeni bir ekonomik mo-
del açıklayarak ülkemizin yıllardır en büyük 
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sorunu olan cari açığı bitireceğini, cari açı-
ğın kapanmasından dolayı döviz açığının 
ortadan kalkacağını, döviz talebinin azala-
cağını talep azalınca kur artışının duracağı 
uzun süre sonunda yıllardır yaşadığımız 
faiz kur denkleminden ülkeyi çıkaracağını 
ve enflasyonu düşüreceğini iddia eden 
bir yapının kurulacağını ve 6 ay sonra bu 
modelin karşılığının alınacağını kamuoyuna 
duyurdu. Bu modelin ilkeleri ise şu şekilde 
ifade edildi: Türkiye’yi üretimle büyütmek, 
yüksek faiz kıskacından çıkarmak, üretimle 
yabancı yatırımcıların dikkatini çekmek, 
pazara yakınlık avantajını kullanmak. Mo-
delde dört sacayağı olduğu, bunların ise 
enflasyon, ihracat, faiz ve üretim olduğu 
söylendi. Başlangıç için model, Çin modeli 
olarak ifade edilse de kısa zamanda oluşan 
kafa karışıklıklarına istinaden Çin modeli 
ile yakından uzaktan alakasının olmadığı 
herkes tarafından ifade edilince, bu sefer 
yeni bir adlandırma ile Türk modeli olduğu 
açıklandı.

Türkiye, Çin gibi malı ucuza üretip 
tüm dünyaya ihraç ederek, bu üretimden 
döviz girdisi sağlayacağı turizm ve döviz 
kazandırıcı işlemler ile döviz ihtiyacının ve 
döviz cinsi borçlanmanın azalacağı, uzun 
vadede döviz kurlarının ineceğini ve faiz 
kur döngüsünden Türkiye’nin kurtulacağı 
ifade edildi. Çin’in modeli incelendiğinde 
ise kalkınma odaklı sanayi ve üretim artışı 

ile büyüme olduğunu biliyoruz. Ülkemizin 
ekonomideki yol haritasında dönüşümlerin 
kolay olmadığını, bunun için gerekli alt yapı 
yatırımlarının olmadan bir günde sim kartı 
değiştirip başka bir operatöre geçer gibi bu 
modelin işlemeyeceğini görüyoruz.

Enflasyon açısından: 2022 yılını son 21 
yılın en yüksek enflasyon oranını (yüzde 
64.27) ile kapattık. Ekim 2022 döneminde 
yüzde 85.51 oranını gördük. 12 aylık orta-
lama enflasyon yüzde 72.31 oldu. OECD 
ülkeleri içinde aylarca manşet, gıda, ener-
ji ve çekirdek enflasyonda açık ara lider 
olarak kaldık. En yakın ülke ile yaklaşık 60 
puan fark oluştu. Aynı dönem içerisin-
de Yurt İçi Üretici fiyatları çılgınca artarak 
Ekim ayında yüzde 157.69 ile cumhuriyet 
tarihi rekoru kırıldı. 12 aylık ortalama enf-

lasyon yüzde 128.47,2022 yılı sonunda 
yüzde 97.72 oldu.

İhracat açısından: Ticaret Bakanlığının 
açıkladığı son veriye göre 2022 yılında ihra-
catımız tarihi bir rekor kırarak 254.2 milyar 
dolara çıktı. İthalat ve dış ticaret açığı olarak 
cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 2022 yılında 
ithalat 364.4 dış ticaret açığı ise 110.6 mil-
yar dolar oldu. Cari işlemler açığı ise Ekim 
2021/2022 döneminde 39.34 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Bu açığın yaklaşık 20 
milyar doları Net Hata Noksan kaleminden 
(kaynağı tam olarak belli olmayan para giri-
şi) karşılandı. İhracat ve ithalat içinde yüksek 
teknolojili ürün oranı değişmedi. Kısaca 
ihracat içinde katma değeri yüksek ürün-
lerin satışını yüzdesel olarak artıramadık. 

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI YILLIK ORTALAMA (%)

                                                               Hazırlayan: Özcan KADIOĞLU                    Kaynak: TUİK, Merkez Bankası                  @okadioglu 
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Yıllık yüksek teknoloji ürünlerde ticaret açığı  
yine 22 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Faiz politikası: Merkez Bankası bu dö-
nemde faiz indirimine giderek, yüzde 19 
seviyesinde olan politika faizi Ekim 2022’de 
önce yüzde16 seviyesine indirildi. Sonraki 
aylarda indirim devam etti ve yılı yüzde 9 
ile kapattık. Bankalar Merkez Bankasından 
düşük faizle borçlanırken piyasa faizler yüz-
de 25-30 bandında oluştu. Aynı dönemde 
kredi almak zorlaştı. Bankalar düşük faiz ile 
borçlanırken yüksek faiz ile kredi açtılar bu 
yüzden banka karları patladı. Bankacılık 
sektörü net karı, Ocak-Kasım döneminde, 
2021’de 7.3 milyar TL,  2022’de 389 milyar TL 
ile yüzde 417 oranında rekor artış yaşandı.

Üretim yönünden incelemek
için iki veri önem arz ediyor

1İstihdam oranı ve imalat sanayin-
de çalışan sayısı: Ekim 2021 ayında 
TÜİK verisine göre mevsim etkisinden 
arınmış istihdam oranı yüzde 47.2 iken 
Ekim 2022 ayında istihdam oranının 1.4 
puan artarak yüzde 48.6’ya çıktı. Sanayi 
sektöründe çalışan sayısı 6.2 milyondan 
438 bin kişi artarak 6.64 milyon kişiye 
ulaştığı görülüyor.

2İmalat sanayi kapasite kullanım 
oranı:  Ekim 2021/2022 döneminde 
kapasite kullanım ortalaması yüzde 
77.6 olmuştur. 2010 yılı ile 2021 Ekim 
ayına kadarlık dönemde ise imalat sa-
nayi kapasite kullanım oranı ortalaması 
76.23 olduğu görülüyor. Sadece bu 
dönemde 1.4 puanlık bir artışın söz 
konusu. Bu dönem içinde COVID-19 

pandemisinden dolayı kapanmaların 
olduğunu da not edelim. COVID-19 
öncesi kapasite kullanım oranı da 
76.65 olmuştu. Grafiklerdeki veriler in-
celendiğinde Yeni Ekonomi Modeli’nin 
kur, fiyat artışları ve hayat pahalılığı ile 
sonuçlandığını ve bu artışların sonu-
cunda cari işlemler açığını körükledi-
ğini görüyoruz.
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Oct/21 Nov/21 Dec/21 Jan/22 Feb/22 Mar/22 Apr/22 May/22 Jun/22 Jul/22 Aug/22 Sep/22 Oct/22
Cari Açık
(Milyar $) 4.1 -2.1 -3.17 -6.95 -5.31 -5.59 -2.54 -5.83 -2.56 -3.49 -2.66 -2.88 -0.36

Dış Ticaret Dengesi
(Milyar $) -1.44 -5.45 -6.79 -10.29 -7.98 -8.27 -6.15 -10.65 -8.23 -10.75 -9.61 -7.88 -8.75

Dış Ticaret Açığı ve Cari İşlemler Açığı (Milyar $)
DIŞ TİCARET AÇIĞI VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI (milyar $)
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MAKALE

ENERJİ TÜKETİMİNE PARALEL, GÖRÜNMEZ 
KÜRESEL BİR SORUN: İÇ HAVA KALİTESİ

Tüm kentlerde, özellikle de megapollerde, dış hava kirliliğinin yanı sıra hem dış hem de iç 
etkenlerin sonucu olarak ortaya çıkan iç hava kirliliği; özellikle çocukları ve yaşlıları olumsuz 
etkilemektedir. Kötü iç ortam hava kalitesi, öksürme, göz tahrişi, baş ağrısı, yorgunluk, alerjik 

reaksiyonlar ve hatta astım ve diğer solunum yolu hastalıklarını tetikleme gibi uzun ve 
kısa vadeli sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir.  COVID 19 örneğinde etkin bir şekilde 

deneyimlendiği gibi salgın hastalıklara yakalanma riskini arttırmakta, insanların fiziksel sağlığını 
ve zihinsel performansını etkilemekte ve insanların yaşam kalitesi yanında üretim ve öğrenme 
performansını da düşürmektedir. Bu nedenle, iç hava kalitesinin sağlanması, küresel enerji krizi 

ve küresel ısınma olguları gibi küresel sorunlardan bir tanesidir.

1
8.Yüzyılın ortasında endüstriyel 
devrimin başlaması ve Dünya nü-
fusunun hızla artması, artan enerji 
tüketimi ve yoğun enerji üretimi 

olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, 
1960'lı yıllardan itibaren küresel ısınmanın 
tetikleyicisi olan atmosferik karbondioksit 
konsantrasyonunun artış hızı, çok yüksel-
miş ve  280  ppm’den, 420 ppm değerine 
ulaşmıştır ve günümüzde de artarak devam 
etmektedir.

Kentlerde ise karbondioksit seviyesi bu 
değerin çok üzerine çıkmıştır. Bu kirliliğe ek 
olarak, özellikle yoğun araç trafiğinden gelen 
gaz emisyonlarları ve partiküller olmak üzere 
çeşitli kaynaklardan bileşenler de eklenmek-
tedir. Evlerden ofislere, okullardan alışveriş 
merkezlerine kadar her türlü kapalı  yaşam 
alanlarında, insanlar ve diğer kaynaklar ta-

rafından açığa çıkan emisyonlar, iç hava ka-
litesini olumsuz etkilemektedir. Böylece, iç 
hava kirliliği,  her zaman dış hava kirliliğinden 
daha yüksek kirlilik seviyelerine ulaşmakta ve 
insanların sağlığını daha fazla etkilemektedir. 

Kapalı alanlarda COVID-19’un yayılma 
hızı, görünmez iç hava kalitesinin önemini 
“görünür” kılmıştır. Salgının başlangıcında 
atılan ilk adım ise havalandırma sistemleri ve 
ekipmanlarıyla havadaki biyolojik kirleticiler 
olan virüslerin sayısının azaltılmasıydı. Bu 
adım sadece ölümcül ve yoğun COVID-19 
için değil, grip ve benzeri hastalıklar için de 
geçerlidir. 

Arama motorlarında 350 milyon karşılık
Kapalı yaşam ortamlarındaki iç hava kali-

tesinin insan sağlığına, üretkenliğine ve aka-
demik başarısına olan etkisi ise 1950'li yıllar 
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itibariyle ilgi ve araştırma konusu olmuştur. Günümüzde ise “Indoor 
Air Quality” (İç Hava Kalitesi) sözcükleri, arama motorlarında 350 
milyon karşılık görmektedir. Bu durum konuya verilen önemin de 
büyüklüğünü göstermektedir. Yapılan araştırmalara paralel olarak 
Amerika'da ve Avrupa'da her türlü yaşam alanlarında,  özellikle 
de okullarda ve insanların yoğun olduğu ortamlarda, uygun bir 
iç hava kalitesinin sağlanması için hava kirliliğine neden olan 
kirleticilerin limit değerleri belirlenmiştir. Bu kapsamda da hava 
kirliliğinden koruyacak ekipman ve sistemlerin, enerji verimlilikleri, 
denetim ve işletme esasları üzerine yasal mevzuatlar ve standartlar 
belirlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. 

İç hava kalitesi için bir fırsat:  Kentsel Dönüşüm
Ülkemizde birçok kent, bireysel ve kurumsal “kentsel dönüşüm 

ve sosyal konut” projeleri kapsamında, nüfus artışının getirdiği 
gereksinime de paralel olarak hızlı bir yapılaşma içindedir. Bu süreç, 
ülkemizde kapalı alanlarda iç hava kalitesini koruyacak tedbirlerin 
binaların tasarım ve yapım süreçlerinde çağdaş bilim, teknoloji ve 
pratiğinin ışığında alınması için olağanüstü bir fırsattır. 

Bu kapsamda, insan sağlığını etkileyen “iç hava kalitesi” konusu-

nun önemsenmesine ve sağlanmasına yönelik adımlar atılmalıdır. 
Öğrencilerin sağlığını ve eğitim öğretim performansını etkileyen 
hava kalitesinin okullarda uygun seviyelerde tutacak sistemlerin 
projelendirilmesi ve kurulması gerekmektedir. Sistemlerin ve 
tedbirlerin yeni yapılarda oluşturulması için de gereken yasal 
mevzuatın bir an önce geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ek olarak, mevcut yapılarda da havalandırma sistemleri ye-
nilenmelidir. İnsan hareketinin yoğun olduğu alanlarda (alışveriş 
merkezleri, eğlence mekânları vs.) havalandırma sistemlerinin 
işletilmesine ve denetlenmesine yönelik alınan tedbirler, ivedilikle 
arttırılmalıdır.  

 
Biz hazırız

Sonuç olarak, ülkemizde insanlarımızın daha kaliteli bir havada 
yaşamaları için gerekli bilimsel ve teknolojik alt yapı mevcuttur. 
Ülkemizde bu alanda yetişmiş etkin çalışmalar yapan akademis-
yenler ve uzman mühendislerimiz bulunmaktadır. Bu bağlamda, 
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisinin oluşturduğu İç Hava Ka-
litesi Çalışma Grubunun alt çalışma grubu olan Yönetmelik ve 
Limit Değerler,  güncel literatür ışığında okullarda iç hava kalitesi 
ve kirletici limit değerler konusundaki çalışmasını tamamlamak 
üzeredir. Hazırlanan çalışmalar kitaba dönüştürülecek ve yayın-
lanacaktır.  Aynı zamanda, İç Hava Kalitesi Çalışma Grubu, İç Hava 
Kalitesi ile ilgili yönetmeliğin geliştirilmesi için de katkı sağlamaya 
devam edecektir.

Dünyanın pek çok ülkesine, Avrupa Birliği'nin enerji direktifleri 
ile uyumlu ısı geri kazanımla binlerce ekipman ihraç eden ısıtma, 
havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) endüstrimiz ise, binalarda 
ilgili sistemlerinin oluşturulması için gerekli ekipman ve donanım-
ları en üst teknoloji ile karşılamaya hazırdır. Bir taraftan ilgili yasal 
mevzuat hayata geçirilirken, şüphesiz yazılı ve görsel dokümanlar 
ile çeşitli yayınlar yapılması ve sosyal medya aracılığıyla farkındalı-
ğın ve duyarlılığın geliştirilmesi gereklidir. 

Temiz hava ve sağlıklı yaşam, üretken, başarılı, fiziksel ve zihin-
sel üretim için ön şarttır. Ülkemiz bilim insanlarıyla, uzman mühen-
disleriyle ve çağdaş teknolojisiyle bu şartı oluşturmaya hazırdır.

Zeki
POYRAZ
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı 



TOBB ETÜ MED

EKONOMİK FORUM84

M esut Özdemir, henüz ilkokula 
başlamadan kendi kendine 
okuma yazma öğrendiğini, 
2009 yılında üniversite sına-

vında aldığı dereceyle TOBB ETÜ’yü burslu 
kazandığını anlatıyor. Üniversitedeyken çift 
ana dal yapma hakkı kazanan Özdemir, Hu-
kuk Fakültesinde de eğitim almaya başlamış. 
Sonrasında ODTÜ’de Avrasya Çalışmaları 
bölümünde yüksek lisans yapan Özdemir, 
şu sıralar Ankara Üniversitesi Bankacılık ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Özel 
Hukuk alanında lisansüstü eğitimine devam 
ediyor. TBMM’de, Başbakanlıkta, bürokrasi ve 
siyasetin her kademesinde çeşitli görevlerde 
yer aldığını dile getiren Özdemir, ülkemizi 30 
ülkede uluslararası platformlarda da temsil 
etmiş. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV)’nda asistan araştırmacı olarak 
da bir dönem çalışan Özdemir, 2016 yılından 
itibaren siyasi danışman olarak iş hayatını 
sürdürüyor. 2017 yılının sonunda Protokol 

Hukuk & Danışmanlık Ofisini kurarak asıl ka-
riyerine başladığını söyleyen Özdemir, aynı 
zamanda şu sıralar üniversiteden arkadaşla-
rıyla Gözlem Taşınmaz Değerleme Şirketini 
kurmuş. Mesut Özdemir’in başarılarla dolu 
akademik hayatını, çok yönlü kariyerini, spor, 
sanat ve müzikle dolu aktif sosyal yaşamını 
gelin kendisinden dinleyelim:

Bize biraz kendinizden bahsedebilir mi-
siniz?

1991 yılında Sivas’ta doğdum. Rahmetli 
babam Mali Müşavir, annem ev hanımıdır. 
Dört erkek çocuklu bir ailenin en büyük 
çocuğuyum. Küçük yaşlardan itibaren ba-
bam ile çalışmaya başladım. Evin en büyük 
çocuğu olmam ve babamın rahatsızlıkları ile 
ailenin içinde bulunduğu durumlar gereği 
küçük yaşlarda iken büyük sorumluluklar 
almak durumunda kaldım. Henüz ilkokula 
başlamadan kendi kendime okuma yazma 
öğrendim. İlk ve orta öğrenimimi Sivas’ta 
tamamladıktan sonra 2009 yılında üniversite 
sınavında Türkiye derecesi yaparak, TOBB 
ETÜ Uluslararası İlişkiler bölümünü burslu 
olarak kazandım. Bu vesile ile Ankara’daki 
serüvenim başladı. Akabinde üniversitede 
çift ana dal yapmaya hak kazanarak, Hukuk 
Fakültesindeki eğitim almaya başladım. Yine 

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği röportajlar köşesinin Aralık ayı 
konuğu, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Bölümleri çift ana 
dal 2016 mezunu Mesut Özdemir. Ortak Eğitim Modeli’nin 
öğrencileri iş hayatında birkaç adım öne çıkardığını dile 
getiren Özdemir, “OEM ile iş hayatının reel dinamiklerini 
gören öğrenci, hem meslek seçimi noktasında hem de iş 
hayatına kendisini çok daha iyi hazırlıyor” dedi.

“OEM, iş hayatının reel“OEM, iş hayatının reel
dinamiklerini öğretiyor”dinamiklerini öğretiyor”
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bu kapsamda 8 farklı ihtisas dersi alarak, 
Uluslararası Hukuk Modülü sertifikasını al-
maya hak kazandım. İyi derecede İngilizce, 
orta derecede Almanca ve Fransızca bili-
yorum. ODTÜ’de Avrasya Çalışmaları bö-
lümünde “Enerji Kaynaklarının Uluslararası 
Politikalara Etkisi” üzerinde tez çalışmaları 
yaparak, yüksek lisans eğitimi aldım. Ankara 
Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü’nde Özel Hukuk ala-
nında lisansüstü eğitimime de devam edi-
yorum. Eğitim hayatımla birlikte sosyal ve 
siyasi faaliyetlerimi de sürdürdüm. Üniversi-
temizde birçok topluluk faaliyetlerinin yanı 
sıra Konsey Başkanlığı görevini de yürüttüm. 
Ankara’ya yerleşmemle birlikte bazı siyasi 
görevler alma şansım oldu. 

Burada 12 yıl süren görevlerim vesile-
siyle Türkiye’nin her bir ilini birçok ilçesini 
defalarca görme, her köşesinden insanla-
rımızla buluşma, toplumsal, kültürel, tarihi 
zenginliklerimizle tanışma fırsatım oldu. 
TBMM’de, Başbakanlıkta, bürokrasi ve siyase-
tin her kademesinde çeşitli sorumluluklarla 
meselelerle hemhal oldum. Yine ülkemizi 
30 kadar ülkede uluslararası platformlarda 
temsil etme, gönül coğrafyamızla kavuşma 
şerefine nail olduk. Eğitim hayatım boyunca 
da çalışmam da gerektiğinden daha hazır-
lıktayken Üniversitemizin tanıtım ofisinde 
çalıştım. Aynı zamanda Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’nda asis-
tan araştırmacı olarak bir dönem çalıştım.  
2016 yılından itibaren siyasi danışman olarak 
iş hayatımı sürdürdüm. 2017 yılının sonun-
da Protokol Hukuk & Danışmanlık Ofisimizi 
kurarak meslek kariyerime başladım. Aynı 
zamanda şu sıralar Gözlem Taşınmaz De-
ğerleme Şirketini yine üniversiteden mezun 
arkadaşlarımızla ortaklaşa kurmuş bulunu-
yoruz. 

TOBB ETÜ’yü tercih etme sebebiniz ney-
di? TOBB ETÜ yıllarınızla ile ilgili neler 
paylaşmak istersiniz?

Üniversite sınavına girdiğimiz yıllarda 
üniversitemizin yıldızı günden güne parlı-
yordu. Aslında TOBB ETÜ’yü tercih etmemin 
benim için ihtiyari ve zaruri koşulları vardı. 
Şöyle ki; iyi derecede yabancı dil eğitimi, 
çalışmaya teşvik etmesi, ortak eğitim prog-
ramı, akademik kadrosu, çift ana dal imkânı, 
TOBB etiketini taşıyor olması, üniversite sı-
navında başarılı öğrencilerin tercih etmesi 
üniversitemizi benim için daha sınava hazır-

lanmaya başlamışken takip etmeme sebep 
olmuştu. İşin diğer tarafında ise üniversiteyi 
kazandığım zamanlar ailemin mali durumu 
gereği Ankara’da okuma imkânım yoktu. 
Üniversitemizin vermiş olduğu burs, cep 
harçlığı, bilgisayar, yurt imkânları Ankara’ya 
gelmemi, okumamı ve kalmamı sağlamıştır. 
Memleketin başarılı çocuklarına bu imkânı 

tanıyan TOBB camiasına şahsım ve birçok 
arkadaşımız adına fazlasıyla minnettarım. 
Tabi üniversite yıllarımız çok keyifli geçti. 

TOBB ETÜ’nün nüfusunu değil kalitesini 
sağlıklı bir büyüme ve eğitim politikası ile 
artırma çabası okurken bizlerin tüm arka-
daşlarımızla adeta aile olmamızı sağladı. 
Hocalarımızın kapısı bizlere her zaman açıktı, 
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bu da öğrenmeye gelişmeye aç her öğrenci 
için bulunmaz nimetti. Yine okul idarecileri 
ile her zaman sağlıklı iletişim kurabilirdik, 
üretme peşinde oldukça istediğimiz imkân-
lar önümüze serilirdi. Bu vesileyle, memleket 
gündemini ilgilendiren birçok konferans, 
seminer, toplantıyı özgürce düzenleyip me-
selelerin doğrudan muhatapları ile konuş-
ma fırsatı bulurken bir yandan Türkiye’nin 
önemli ve popüler edebiyatçıları, yazarları, 
şairleri, entelektüelleri ile fikir sohbetleri 
düzenlerdik. 2013 yılında Reyhanlı patlaması 
sebebiyle konserlerini iptal etmek duru-
munda kalsak da futbol, basketbol turnu-
valarından açık hava sinema gösterimine, 
fenomen buluşmalarından, trekking bisiklet 
buluşmalarından, go-kart fotoğrafçılık ya-
rışmalarına kadar çok geniş bir kapsamda 
düzenlediğimiz 20 günlük gençlik progra-
mımız en unutamadığım anılarımdandır. 

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk bölümle-
rini tercih etme sebebiniz neydi? Bu bö-
lümleri okurken zorlandığınız zamanlar 
oldu mu?

Daha ortaokuldan beri politika üret-
mek, siyasetin içerisinde olmak aslında 
gündemimdeydi. Siyasetin de hem alaylı 
hem mektepli profesyonellerce yapılması 
gerektiğine olan inancım sebebiyle Ulusla-
rarası İlişkiler ilk tercihim olmuştu. Akabinde 
biraz rahmetli babamın ısrarları biraz da 
Can Hocamızın teşvikleri ve ilgisiyle Hukuk 
Fakültesinde çift ana dal yapmaya başladım. 
Tabi TOBB ETÜ’de okumak zaten başlı başına 
zor bir iş. E yanına çift ana dal da eklenince 
hiç kolay bir süreç olmadığını söylemek 
zorundayım. Hayatımdaki diğer sosyal, siyasi 
meselelerle iş hayatı da bir araya gelince 
bazen içinden çıkılamaz durumlar yaşadı-
ğım oluyordu doğrusu. Lakin bizim zorlan-
dığımız kadar hocalarımız da bu karmaşa 
içerisinde bizden çok zorlandılar. Başarıyı 
her zaman takdir ediyorlar, destekliyorlardı. 
Süreci rahatlatan biraz da onların tavırlarıydı. 
Hepsine de buradan ayrı ayrı tekrar teşekkür 
etmek isterim.

Ortak Eğitim Modeli, iş hayatınızda size 
nasıl katkılar sağladı?

TOBB ETÜ Ortak Eğitim Modeli’nin farklı 
eğitim kademelerinde her yerde uygulan-
ması gereken çok başarılı bir model oldu-
ğunu düşünüyorum. Şu anda her dönem 
biz de Hukuk Ofisimize fakülteden öğrenci 
stajyer arkadaşlarımızı kabul ediyoruz. Ma-
lumunuz olduğu üzere iş başvurularında 
tecrübe adayın tercih edilirliğini artırıyor. 
TOBB ETÜ Ortak Eğitim Modeli ile daha me-
zun olmadan öğrencilerinin iş hayatında 
tecrübeler edinmesini sağlayarak birkaç 
adım öne çıkmasını sağlıyor. Ayrıca iş ha-
yatının reel dinamiklerini gören öğrenci 
hem meslek seçimi noktasında hem de iş 
hayatına kendisini çok daha iyi hazırlıyor. 
Şahsen kurumsallık, iş yönetimi, iş disiplini 
gibi konularda ortak eğitim süreçlerinin 
bana katkıları çok olmuştur.

Protokol Hukuk ve Danışmanlık Ofi-
si’nin kuruluş aşamasından bugüne ka-
dar gelinen süreçle ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Protokol Hukuk & Danışmanlık Ofisi 
de tabi zor ve güç zamanlarda zorluklarla 
kurulmuş bir hukuk ofisidir. Kuruluşumu-

zun üzerinden bugün 5 yıl geçti. Dünyanın 
önemli hukuk ofislerinin arasına Başkentin 
ve Türkiye’nin bir markası olarak girmek gibi 
bir hedefimiz var. Böyle bakınca güzel bir 
ivme ile büyümeye devam etmekle birlikte 
hala arzu ettiğimiz yerin çok gerisinde oldu-
ğumuzu kabul etmek gerekiyor.

Sosyal hayatınızda kendinize vakit ayı-
rabiliyor musunuz?

Yoğun ve yorucu iş temposu içerisinde 
sosyal hayatı da ihmal etmemeye ve vakit 
ayırmaya gayret ediyorum. Aileye, aile gibi 
olduğunuz insanlara, dostlarınıza, büyük-
lerinize vakit ayırmak çok önemli. Hayatın 
günlük debdebeli akışı içerisinde kaliteli bir 
kaçış olarak değerlendirdiğim spor, sanat, 
müzik ile hemhal olmaya çalışıyorum. Türki-
ye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Türkiye 
Hava Sporları Federasyonlarında yönetici-
lik yapıyorum. Geleneksel el sanatlarından 
tezhip dersleri aldım bir dönem. Bağlama 
çalmaya gayret ediyorum. Hâlihazırda tenis 
sporu ile ilgileniyorum. Tesbih koleksiyoner-
liği yapıyorum. İşlerimiz gereği gerek yurt 
içi gerek yurt dışına pek çok kez seyahat 
ediyorum. Bu vesile ile gittiğim yerleri de 
gezip görme fırsatı buluyorum. Tüm bun-
ların yanı sıra özellikle Ankara’da sahne alan 
konser, oyun ve gösterileri de kaçırmamaya 
gayret ediyorum.

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Dünyanın neresinde olursak olalım öz-
geçmişimizdeki en önemli kısmın üniversite 
olduğu göz önüne alındığında TOBB ETÜ 
markası hepimiz için önemlidir. Bu marka-
yı büyütebilecek en önemli paydaşın me-
zunları olduğunu düşünüyorum. Mezunlar 
Derneğimizin mezunlarına kıymet vermek, 
mezunlarını teşvik etmek ve irtibatlandırmak 
suretiyle ortaya koyduğu çalışmaları takdir 
ediyorum. Derneğin ve mezunların birbirine 
sahip çıkması suretiyle çok kıymetli neticeler 
elde edileceğine inanıyorum. Bizler de bu 
dönem yönetim olarak bu kıymetli markayı 
yukarı taşımak adına tüm mezunlarımıza 
ulaşmak, buluşmak derdiyle yeni proje ve 
yapılanmalarımızı hayata geçirmek için ça-
balıyoruz. 2023 Ocak sayısında bana yer 
verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler 
vesilesiyle mezunlarımız, mensuplarımız, 
tüm TOBB ETÜ ve TOBB camiasını saygı ve 
hürmetle selamlıyorum.
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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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K KTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 
onuruna çalışma düzenlenen ye-
meği, TOBB İkiz Kuleler’de gerçek-

leştirildi.  Çalışmaları dört ana başlık altında 
gruplandıran TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk 
Tarafı Eş-Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu, ilk 
olarak, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin kendi 
ayakları üzerinde durabilmesi gerektiğini, 
bunun için de güçlü bir özel sektöre ihti-

yacı olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası ile kurmuş oldukları Türkiye-KKTC 
Ticaret Odası Forumu’nun amacının, ikili 
ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi 
için çalışmak olduğunu söyleyen Lokma-
noğlu, “İkili ticaret ve yatırım imkânlarının 
geliştirilmesi üzerine, TEPAV’a ayrıntılı bir 
rapor hazırlattık. 2023 yılının ilk aylarında İs-
tanbul’da Türkiye-KKTC Ekonomi Konferan-
sı’nın gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımız 
devam ediyor” dedi. Lokmanoğlu, Kuzey 
Kıbrıs’ın, yatırım ortamı olarak dünyanın 
en iyisi olmak zorunda olduğunun altını 
çizerek, eğitim, turizm alanında son derece 
başarılı olduğunu dile getirdi.

Türkiye’den su temin projesi ile Kuzey 
Kıbrıs’ın kısa süre içinde tarımda da önemli 
bir üretim üssü haline gelebileceğinden söz 

etti. 2011 yılından beri yatırım ortamının iyi-
leştirilmesi konusunda, başta zat-ı devletleri 
olmak üzere KKTC hükümetleriyle birlikte 
çalıştıklarını söyleyen Lokmanoğlu, “Kuzey 
Kıbrıs’ta kurulan Yatırım Danışma Konse-
yi, yatırım ortamı için daha cesur kararlar 
alarak, Kuzey Kıbrıs yatırım ortamını daha 
da iyileştirebilecektir. Bu konuda, biz Tür-
kiye-KKTC Ticaret Odası Forumu olarak her 
türlü katkıyı vermeye hazırız” diye konuştu.

“Kuzey Kıbrıs’ta Karma İstişari
Komitesi için çalışma başlatıldı”

Türkiye’de ekonomik ve sosyal aktörle-
rin bir araya geldiği “Karma İstişari Komitesi” 
modelinin Kuzey Kıbrıs’ta kurulması için 
muhataplarıyla görüştüklerini belirten Ci-
hat Lokmanoğlu, bu konuda önemli bir 

Türkiye-KKTC Ticaret Odası 
Forumu’nda konuşan TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Türkiye-KKTC Ticaret Odası 
Forumu Türk Tarafı Eş-Başkanı 
M. Cihat Lokmanoğlu, “TOBB 
olarak Kıbrıs’ın iktisadi gelişim 
sürecini çok boyutlu ele 
alıyoruz” dedi.
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“Kuzey Kıbrıs’ın 
iktisadi gelişim
sürecini çok 
boyutlu ele 
alıyoruz”



adım atıldığını duyurdu. Turgay Deniz’in de 
gayretleriyle Kuzey Kıbrıs’ta Karma İstişari 
Komitesi için çalışma başlatıldığını söyleyen 
Lokmanoğlu, “Bu yapı, iktisadi ve sosyal 
dönüşüm çabalarına, ekonomik ve sosyal 
çevrelerin katkısının sağlanmasında çok 
önemli bir fonksiyonu yerine getirecektir” 
ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs’ın dünya ile 
bütünleşme çabalarına destek olmanın da 
bir diğer önemli unsur olduğunu söyleyen 
Lokmanoğlu, TOBB olarak, yer aldıkları her 
uluslararası ortamda, Kuzey Kıbrıs’a uygu-
lanan haksız ambargoları gündemlerinde 
tuttuklarını dile getirdi. 

“İslam Odası ve EUROCHAMBRES
gibi platformlarda, KKTC’nin
temsil edilmesi için uğraşıyoruz”

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na 
gözlemci üyeliğini memnuniyetle karşıla-
dıklarını ifade eden Cihat Lokmanoğlu, “Bu 
çerçevede, Başkanımız Sayın Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun Başkanlığını yürüttüğü Türk 

Ticaret ve Sanayi Odası’na Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın en kısa sürede üye olması için 
çalışıyoruz. İslam Odası ve EUROCHAMBRES 
gibi platformlarda, KKTC’nin temsil edilmesi 
için uğraşıyoruz. Dünya Odalar Kongresi 
Konsey seçimlerinde Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Turgay Deniz’in adaylığını 
TOBB ve tüm Oda sistemi olarak destekle-
dik. Yurt dışındaki muhataplarımızdan da 
bu adaylığa destek vermelerini talep ettik” 
şeklinde konuştu. 

Geçmişte, Moskova’daki iş heyetinde, 
İstanbul’da düzenlenen Formula 1 yarış-
masında KKTC’yi öne çıkartan çabaları ol-
duğundan söz eden Lokmanoğlu, Lefkoşa 
Ekonomi Forumunu kurarak, Kıbrıs’taki 
siyasi sürece iş dünyasının desteğini aktar-
dıklarını söyledi. Bu foruma, TOBB’a ilaveten, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası, Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Yunanistan Odalar Birliği’nin de katıl-
dığını ve somut konular konuşulduğunu 
aktardı. 

“Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet
iş birliği anlaşması yapabilecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da iki ülke ara-
sındaki ilişkilere ilişkin, KKTC'nin içinde bu-
lunduğu koşularda Türkiye'den sadece 40 
mil uzaklıkta olan Kıbrıs'ın sizlerle iş birliğini 
geliştirmesi ve son yıllarda ortaya konulan 
büyük başarılar ile Türk iş insanlarının payla-
şımının kendileri için büyük bir güç kaynağı 
oluşturduğunu ifade etti. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun, her zaman çeşitli organizasyonlarda, 
toplantılarda KKTC'ye yardımcı olabilmek 
için ortaya olağanüstü çabalar koyduğundan 
söz eden Tatar, Kıbrıs'ta artık egemen eşit iki 
devletin iş birliği ile bir anlaşma olabileceğini, 
KKTC’nin bağımsızlığı ve özgürlüğünü bütün 
dünyaya haykırdığını dile getirdi.

“KKTC'nin ekonomik yapısını daha
da sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz”

“Hepimize yakışan siyasi zemin üzerin-
deki ekonomik faaliyetleri daha sürdürüle-
bilir hale getirmektir” diyen Ersin Tatar, daha 
fazla iş birliği ve KKTC'nin avantajlı olduğu 
çeşitli sektörlerde başta turizm, tarımsal 
faktörler, öğrenci akışı, bilişim alanındaki 
çeşitli gelişmeler ile yazılım ve buna benzer 
teknolojik gelişmelerin ve bilimsel çalışma-
ların bir potansiyel güç olduğunun altını 
çizdi. Tatar, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Finansmana erişim gibi bir takım imkân-
ların da KKTC'de bizim kendi esnafımıza, iş 
insanımıza verilebilmesi zaten gündemi-
mizde. Bu konuda açılımlar yapılıyor. Bizim 
temennimiz, aramızdaki bağların güçlen-
mesi için siz değerli iş insanlarımızın çeşitli 
alanlarda iş birliği yapması ve KKTC'nin 
ekonomik yapısını daha da sürdürülebilir 
bir hale getirmek.”
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz 

ile görüştü.  Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, 
Türkiye-KKTC ticari ve ekonomik ilişkileri ele alındı. 
Ayrıca Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu çalışmaları ve 
önümüzdeki dönem faaliyetleri görüşüldü.

Hisarcıklıoğlu, KTTO 
Başkanı Deniz ile iki ülke 
ilişkilerini görüştü
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu 
toplantısına katıldıtoplantısına katıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu, Berlin Büyükelçisi Şen ile görüştüRifat Hisarcıklıoğlu, Berlin Büyükelçisi Şen ile görüştü

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Berlin’de 
düzenlenen “Türk-Alman Ekonomi Diyaloğu” toplantısına katılarak, 

Türkiye ve Almanya arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda görüşlerini dile getirdi. 

T ürk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Kurulu’na katılmak 

üzere Berlin’e giden Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetle 
birlikte, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi 
Ahmet Başar Şen’i ziyaret etti. 



Odalar ve Borsalar

◗	 Kız Kardeşim Projesi, girişimci kadınlara 3 milyon TL'lik hibe desteği sağladı

◗	 Seydikemer’de ‘TDİOSB’ toplantısı gerçekleştirildi

◗	 Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısından Düzce TSO’ya ziyaret

◗	 Daha fazla ve daha kolay ihracat için Isparta TSO’dan önemli adım

◗	 Kırıkkale TSO Mesleki Eğitim Merkezi, savunma sanayine kalifiye eleman yetiştiriyor

◗	 KTSO Başkanı Ilık, Kırklareli Üniversitesi’nin laboratuvarlarını gezdi

◗	 Trabzon TSO'da firmalara kurumsallaşmanın önemi anlatıldı

◗	 Samsun TSO Bilgi Merkezi’nden gençlere ‘dayanıklılık’ farkındalığı

◗	 İstanbul AFSİAD’dan ATSO’ya hayırlı olsun ziyareti
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ODALAR VE BORSALAR

T OBB Coca-Cola Türkiye ve Habitat 
Derneği iş birliğiyle kadınların eko-
nomik hayata katılımını destekle-

mek yürütülen Kız Kardeşim Projesi hibe 
programı kapsamında hibe almaya hak 
kazanan girişimci kadınlar düzenlenen tö-
renle duyuruldu. Programın tanıtım töreni-
ne Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Coca-Cola Tür-
kiye Genel Müdürü Başak Karaca ve Habitat 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Serin 
Onkardeşler katıldı. Kapsamı; imalat, yeme 
ve içme, bilgi ve iletişim, konaklama sek-
törlerini içine alacak şekilde genişletilen 
programda, online başvuruların tamamlan-
masının ardından değerlendirme sürecine 
geçildi. Bu sürecin ardından bölgesel mü-

lakatlar gerçekleştirildi. Bölgesel mülakatı 
başarıyla geçen Girişimci Kadınlar Hibe 
Programı Eğitim Kampı'na katılarak, kamp 
müfredatlarını içeren eğitimler aldı. Final 
değerlendirmelerini başarıyla tamamlayan 
60 girişimci kadın, iş geliştirme hibesiyle 
desteklendi ve projenin finansal kurum 
ortağı olan Akbank'ın avantajlı destek pa-
ketlerinden yararlanmaya hak kazandı.

 
“İşletme sermayesine ihtiyaç duyan
kadın girişimcilere toplam 1 milyon
TL’nin üzerinde hibe desteği sağlandı”

Kız Kardeşim Projesi Üçüncü Hibe 
Programı'nda bu yıl hibe verilen girişimci 
kadın sayısı ve hibe miktarı iki kat artırıldı. 
60 girişimci kadına 50 biner TL olmak üzere 
toplamda 3 milyon TL'lik destek sağlandı. 

Kız Kardeşim Projesi 
Üçüncü Hibe 
Programı'nda bu yıl 
hibe verilen girişimci 
kadın sayısı ve hibe 
miktarı iki kat artırıldı. 
60 girişimci kadına 50 
biner TL olmak üzere 
toplamda 3 milyon 
TL'lik destek sağlandı.

Kız Kardeşim Projesi, girişimci kadınlara Kız Kardeşim Projesi, girişimci kadınlara 
3 milyon TL'lik hibe desteği sağladı3 milyon TL'lik hibe desteği sağladı

Proje kapsamında bugüne kadar 101 giri-
şimci kadına, işlerini büyütmeleri amacıyla 
destek sağlandı. Programda konuşan TTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Günay, kadın girişim-
ciler için çok anlamlı bir proje olan ve adeta 
bir marka haline gelen ‘Kız Kardeşim Hibe 
Programı’ Ödül Töreninde bir arada olmak-
tan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye 
ortaklığında 7 yıldır yürüttükleri Kız Karde-
şim Projesi’nin birçok projeye örnek oldu-
ğunu dile getiren Günay, il ve ilçelerdeki 
kadın girişimcileri cesaretlendirdiklerini, 
girişimcilerin ürünlerini ve satışlarını ar-
tırmalarına destek olduklarını anlattı. Kız 
Kardeşim Projesi’nin, 2021 yılında ulusal ve 
uluslararasında 8 ödül aldığını ifade eden 



   

Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  (TDİ-

OSB) Yönetim Kurulu Heyeti, Seydikemer 
Kaymakamlığı toplantı salonunda Muğla 
Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplandı. 
Toplantı sonrası değerlendirmelerde bu-
lunan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup 
Otgöz, Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı 
Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasıyla 
bölgenin yatırımcılar için cazibe merkezi 
olacağına dikkat çekerek, “İlçemiz, 4 ilin 
kavşak noktasında bulunuyor. Coğrafi 
konumu itibariyle dikkat çeken ilçemiz, 
verimli ve sulak arazileriyle de yatırımcı-
ların gözdesi. Teknik avantajların yanında, 
hibe, yatırım ve özel avantajlar ve destekler 
sağlayan TDİOSB, Seydikemer’in hem eko-
nomik hem sosyal gelişimine artı değer 
katacaktır” dedi.

“2 bin 500 kişiye doğrudan
istihdam sağlayacak dev yatırım”

Bin 400 dönüm alan üzerine kurulacak 
ve 2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağ-
layacak projenin tamamlanmasıyla bölgenin 
dev bir yatırıma kavuşacağını vurgulayan 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı 
ise “Seydikemer TDİOSB’de Vali Orhan Tavlı 
ve diğer paydaşlarımızın da desteğiyle çok 
hızlı mesafe kat ettik. Bölgemizde tarım ve 
hayvancılığa verdiğimiz önemi ülkemize ve 
tüm dünyaya göstereceğimiz çok önemli 
bir proje umarım yakın zamanda gerçek-
leşmiş olacak” diye konuştu. Seydikemer 

TDİOSB Yönetim Kurulu Heyeti 6 Kasım’da, 
Seydikemer Kaymakamlığı toplantı salo-
nunda Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer 
Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan, Seydike-
mer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı’nın 
da katıldığı toplantıda projede gelinen son 
durumu görüştü. Toplantıda Muğla Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 
Muğla Ticaret Borsası, Fethiye Seydikemer 
Süt Üreticileri Birliği, Muğla Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği, Seydikemer Ziraat Odası ve 
Kadıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 
de temsilciler yer aldı.

Seydikemer’de 
‘TDİOSB’
toplantısı 
gerçekleştirildi
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Günay, işletme sermayesine ihtiyaç duyan 
kadın girişimcilere toplam 1 milyon TL’nin 
üzerinde hibe desteği sağlandığını belirtti. 
2022 yılında ise mevcut faaliyetlerinin üzeri-
ne yenilerini ekleyerek, bir yandan projenin 
yarattığı etkiyi büyütürken, diğer yandan 
daha çok kadın girişimciye dokunmaya 
odaklandıklarını kaydetti.

“Hibe kazanan kadın girişimci sayısı ile 
kişi başı hibe tutarını iki katına çıkardık”

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, hibe 
programı kapsamında; 60 girişimci kadına 
50’şer bin TL iş geliştirme hibesi verdiklerini 
ifade etti. Böylelikle, geçen yıla göre hem 
hibe kazanan kadın girişimci sayısı, hem de 
kişi başı hibe tutarı iki katına çıkardıklarını 
vurgulayan Günay, paydaşları ile birlikte 
geleneksel hale gelen hibe programının, 
önümüzdeki süreçte de devam etmesin-
den büyük memnuniyet duyacağını dile 
getirdi. 81 ilin tamamını kapsayan, Avru-
pa’nın sayılı kadın girişimcilik ağlarından 

olan TOBB il Kadın Girişimci Kurullarının, 
projeye yürekten destek verdiklerini, projeyi 
sahiplendiklerini belirtti. Yeme-içme sektö-
ründe faaliyet gösteren, eğitim veya hibe 
desteğine ihtiyaç duyan kadın girişimcileri 
tespit ettiklerini söyleyen Günay, kadın gi-
rişimcileri eğitimlere katılmaya teşvik ettik-
lerini de ekledi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun Baş-
kanı Nurten Öztürk başta olmak üzere, tüm 
Kurul Başkanlarına ve üyelerine teşekkür 
eden Günay, girişimcilik ekosistemindeki 
ana paydaşlarından Habitat Derneğinin, 
projenin uygulayıcısı olarak tüm Türkiye’de-
ki gönüllüleriyle eğitimleri üstlendiğini ak-
tardı. Eğitimleri 70 binden fazla kadına ulaş-
tırdıklarını belirten Günay, “Sezai Bey başta 
olmak üzere tüm Habitat ekibine teşekkür 
ediyorum. Coca-Cola Türkiye, projeye fi-
nansal destek sağladı, tüm ihtiyaçlarımıza 
anında cevap verdi. Bu sayede projenin 
görünürlüğü arttı. Coca Cola Türkiye Genel 
Müdürü Başak Hanım başta olmak üzere, 
tüm ekibe katkılarından dolayı teşekkür 

ediyorum” ifadelerini kullandı. 

“Kadın girişimcilerimizi
her alanda destekliyoruz”

Yeni dönemde proje paydaşlarından 
biri olan Akbank’a sağlayacağı finansal des-
tekler için ve TOBB ETÜ’ye projeye sağlaya-
cağı akademik katkıları için teşekkür eden 
Cengiz Günay, Nurten Öztürk’ün de vur-
gulamış olduğu konuya değinerek, proje 
kapsamında hibe alan kadın girişimci sayısı 
60 olsa da, hibe alanlar kadar alamayan 
kadın girişimcileri de kutladı. Satış-Pazarla-
ma’dan, Sıfır Atık’a, İnternet Reklamcılığın-
dan Finansal Okuryazarlığa kadar işlerini 
geliştirmelerine yönelik birçok eğitimden 
faydalanan kadın girişimcilere seslenerek, 
TOBB olarak kapılarının tüm kadın girişimci-
lere her zaman açık olduğunu, girişimcilerin 
her zaman yanında olduklarının altını çizdi. 
Hibe kazanan girişimci kadınları tekrar teb-
rik eden Günay, projenin 2023 yılında da 
başarı ile yoluna devam etmesini temenni 
etti.
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Z iyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Düzce TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Ka-

radağ heyetini Düzce’de misafir etmekten 
son derece mutlu olduklarını belirtti. Türki-
ye’nin, Karadağ'ı 2006 tarihinde tanıdığını 
ve karşılıklı diplomatik ilişkiler kurulduğunu 
hatırlatan Bıyık, Türkiye’nin, Balkanların barış 
ve istikrarına önem verdiğini ve Karadağ'ı 
dost bir ülke olarak gördüğünü dile getirdi. 
Karadağ ve Türkiye’nin karşılıklı ticaret hac-
minin bu yıl 250 milyon dolara ulaşmasının 
hedeflendiğini ifade eden Bıyık, şu anda bu 
rakama yakın bir seyir olduğunu belirtti. 
Bu hedefe ulaşmak üzere daha yakın iş 
birlikleri yaparak ekonomik, kültürel, eğitim 
ve diğer alanlarda gelişmeler sağlanabile-
ceğini aktardı.

Ziyarette; Boşnak Partisi Başkanı Başba-
kan Yardımcısı Sermaye Yatırımları Bakanı 
Ervin İbrahimovi, Boşnak Partisi Rozaje Yö-
netim Kurulu Başkanı Boşnak Partisi Başkanı 
Ekonomi ve Mali İşler Danışmanı Mirsad 
Nurkovi, Karadağ Milletvekilleri Kenana 
Struji-Harbi, Amer Smailovi, Suljo Mustafi, 
Düzce Gölyaka Belediye Başkanı Yakup 
Demircan, Beyköy Belediye Başkanı Osman 
Kılıç, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları Oya Kocaman, Hasan Günden, Düzce 
TSO Yönetimi, Meclis, Komite Üyeleri, TOBB 
Düzce Kadın Girişimciler Başkan Yardımcısı 
Emine Kurtay, TOBB Düzce Genç Girişim-
ciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem 
katılım sağladı.

“Tarihsel yakınlıklarımız karşılıklı
iş birliğimizi güçlendirecektir”

Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret An-
laşması’nın 26 Kasım 2008 tarihinde İstan-

bul’da imzalandığını, 1 Mart 2010 tarihinde 
de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Düzce TSO 
Başkanı Erdoğan Bıyık, Serbest Ticaret An-
laşması ile ihracatçılara, Karadağ pazarında 
Avrupa Birliği ihracatçıları ile eşit rekabet 
imkânı sağlandığına dikkat çekti. Özellikle 
turizm sektöründe ortak yatırımlar yapma 
konusunda son derece elverişli bir ortam 
olduğunu söyleyen Bıyık, “Tarihsel yakınlık-
larımızın karşılıklı iş birliğimizi güçlendire-
ceğine inanıyorum. Karşılıklı olarak ticaret 
hacmimizi artıracağımıza ve Düzce olarak 
da bu ticaret hacmimizin artmasına katkı 
sağlayacağımız konusunda inancım tamdır” 
şeklinde konuştu.

Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yar-
dımcısı Ervin İbrahimovi ise, kendilerine 

Karadağ Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı Ervin İbrahimovi 
Düzce TSO’yu ziyaret etti. Düzce 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı 
Tanju Acar, Düzce TSO heyeti ve 
milletvekilleri ile bir araya geldi.

Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Karadağ Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısından Düzce TSO’ya ziyaretYardımcısından Düzce TSO’ya ziyaret

gösterdiği yakınlık ve ilgiden ötürü Düzce 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erdoğan Bıyık ve yönetimine teşekkür 
ederek, Düzce’de bulunmaktan mutlu ol-
duklarını ve ziyaretin kendileri açısından da 
büyük önem arz ettiğini ifade etti. Ziyaret, 
Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdo-
ğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar’ın 
Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 
İbrahimovi ile beraberinde bulunan Boşnak 
Partisi Roaje Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Ekonomi ve Mali İşler Danışmanı Mirsad 
Nurkovi, Karadağ Parlamentosu Boşnak 
Partisi Milletvekili ve Parlamento Grup Baş-
kanı Kenana Struji-Harbi, Karadağ Millet-
vekilleri Amer Smailovi ve Suljo Mustafi’e 
hediye takdimi ile sona erdi.
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A çılışa Batı Akdeniz İhracatçılar Bir-
liği Yönetim kurulu Başkanı Ümit 
Mirza Çavuşoğlu, Başkan Yardım-

cısı Mustafa Küçükyaman, Isparta Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve 
ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Isparta 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Tutar, BAİB İletişim Ofisi'nin 
Ispartalı ihracatçılara büyük kolaylıklar sağ-
layacağını dile getirdi. Tutar, Isparta'ya bu yıl 
içerisinde kazandırılan Türk Eximbank Ispar-
ta İrtibat Ofisi'nin de faaliyetlerini anlattı. Is-
parta'nın ihracatçılarına büyük kolaylık sağ-
layacak bu hizmetin sağlanması için hizmet 
binasında BAİB'e ofislerini 4 yıllığına tahsis 

ettiklerini belirten Tutar, Türk Eximbank gibi 
BAİB'in de Isparta'da ofis açmasının üyeleri 
adına önemli bir gelişme olduğuna dikkat 
çekti. Üyelerin önceden tüm evrak işleri için 
Antalya'ya gittiğini söyleyen Tutar, “Exim-
bank'ta olduğu gibi artık bütün evrak işleri 
bu ofis üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. 
Ben açılışa katılan tüm BAİB üyelerine te-
şekkür ediyorum. Birlik içerisinde çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Isparta TSO’ya ihracatçının
yanında oldukları için teşekkür

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 

Ispartalı ihracatçılara büyük 
kolaylık sağlayacak BAİB 
Isparta İletişim Ofisi, Isparta 
Ekonomi Kampüsü Hizmet 
Binası'nda törenle açıldı. 
Ispartalı ihracatçıların işlerini 
kolaylaştıracak bu hizmet, 
Isparta TSO öncülüğünde 
Isparta'ya kazandırıldı.

Daha fazla ve daha kolay ihracat için Daha fazla ve daha kolay ihracat için 
Isparta TSO’dan önemli adımIsparta TSO’dan önemli adım

Isparta'nın ihracatta Batı Akdeniz Bölgesi 
için oldukça önemli olduğunu belirterek, 
açılışı yapılan BAİB İletişim Ofisi'nin Ispar-
ta'da açılmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Isparta’nın ihracatta önemli bir 
il olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, birlik 
içerisinde çalışmanın olumlu sonuçlarını 
açmış oldukları iletişim ofisiyle gördüklerini 
aktardı. Isparta’nın kendileri için oldukça 
değerli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 
“Başkanımız bu ofisi bize 4 yıl ücretsiz olarak 
tahsis etti. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mustafa Tutar'a ve Yönetim Kuru-
luna ihracatın ve ihracatçının yanında ol-
dukları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan alınan 
hibeyle yaklaşık 5 milyon lira ya-
tırımla Yahşihan ilçesinde açılan 

Merkezde, 172 saatlik eğitimi tamamlayan 
kursiyerlerin sertifikalandırılarak, özel sek-
törde istihdam edilmelerine de yardımcı 
olunacak. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Ahmet Varlı, yaklaşık 2 yıl önce Kı-
rıkkale ve Türkiye genelinde ciddi açık ola-
rak gördükleri kalifiye ara eleman sıkıntısına 
çözüm bulmak için Ahiler Kalkınma Ajan-
sı'na proje sunduklarını dile getirdi. Proje-
lerinin Kalkınma Ajansı tarafından yüksek 
puanla kabul gördüğünü ve 34 kursiyerle 
bir ay önce merkezi açarak, hem sanayici-
nin hem şehrin hem de ülkenin hizmetine 
sunduklarını aktaran Varlı, “Ahiler Kalkınma 
Ajansı'ndan 2 milyon lira hibe destek aldık. 
Bunun üzerindeki tüm harcamalarımızı 
Ticaret ve Sanayi Odamızın bütçesinden 
karşıladık. Yaklaşık bize maliyeti 5 milyon 
lira oldu. Şükürler olsun, faaliyete geçirdik. 
Uzun vadedeki hedefimiz, bu mesleki eği-
tim merkezlerini çoğaltmak” diye konuştu.

“Mesleki Eğitim Merkezlerini farklı
sektörlere yayarak, ara eleman
ihtiyacına cevap vereceğiz”

Her sektörde yetişmiş ara eleman ihti-

yacı olduğuna dikkati çeken Kırıkkale TSO 
Başkanı Ahmet Varlı, Kırıkkale'nin savunma 
sanayi ile öne çıktığını dile getirdi. Metal 
sektörü üzerine ve savunma sanayisine yö-
nelik imalat yapan firmaların kalifiye eleman 
sıkıntılarını çözmeye öncelik verdiklerini 
vurgulayan Varlı, Kırıkkale’de hem Makine 
ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin kurumları hem 
ROKETSAN'ın devam eden yatırımı hem de 
özel sektör firmalarının varlığından söz etti. 
Buralarda metal sektöründe ara eleman 
açığı oluştuğunu belirten Varlı, Merkez-
de yetiştirdikleri kursiyerlere özellikle özel 
sektörde istihdam edilmeleri noktasında 
yardımcı olacaklarını, asıl hedeflerinin de 
bu olduğunun altını çizdi. Hem kursiyer 
sayısını artırarak hem de Mesleki Eğitim 
Merkezlerini farklı sektörlere yayarak, şehrin 
ve ülkenin ara eleman ihtiyacına cevap 
vereceklerini ifade etti. Varlı, Merkezin açıl-
masının ardından meslek edinmek isteyen 
herkese çağrıda bulunduklarını belirterek, 
cinsiyet ayrımı, yaş ve eğitim sınırlaması 
yapmadıklarını vurguladı. 

“Önceliğimiz, kursiyerlerin
istihdamına yardımcı olmak”

Meslek öğrenmek isteyen herkese ka-
pılarının açık olduğunu belirten Başkan 

Kırıkkale TSO, özellikle savunma sanayi alanında ihtiyaç duyulan kalifiye eleman sıkıntısını gidermek 
amacıyla açılan Mesleki Eğitim Merkezi, hem teorik hem pratik anlamda verdiği eğitimler ve 

sertifikalarla, kursiyerlerin istihdam edilmelerini kolaylaştırıyor.

Ahmet Varlı, isteyenlerin Kırıkkale TSO’ya 
müracaatlarını yaptıklarını, kişileri gruplan-
dırdıklarını ve sırası gelen kursiyerleri de 
hem teorik hem de pratik anlamda eğitip 
sertifikalandırarak istihdam edilmelerine 
yardımcı olduklarını kaydetti. Özellikle bu 
anlamda özel sektörden taleplerin geldi-
ğini ifade eden Varlı, ileride kamuda da bu 
kursiyerlere yardımcı olacaklarını belirterek, 
önceliklerinin yetiştirdikleri kursiyerlerin 
istihdamına yardımcı olmak ve uzun va-
dede de bunu gerçekleştirmek olduğunu 
kaydetti.

Merkezde eğitim veren Kırıkkale Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çetin 
Yıldız da Halk Eğitim Merkezi üzerinden 
açılan kursta elektrik ark kaynağı, gaz altı 
kaynağı, argon kaynağı ve CNC torna, 
CNC freze eğitimlerinin hem teorik hem 
de pratik verildiğini anlattı. Kursiyerden 
Batuhan Sungurtaş ise burada kendilerini 
geliştirmek ve ülkeye faydalı olabilmek için 
çalıştıklarını belirterek, eğitimin ardından 
savunma sanayi alanında bir yerde işe gir-
mek istediğini aktardı. İhsan Özgür Ataş 
da öncelikle CNC tornayı öğrendiğini ve 
şu anda CNC freze eğitimi aldığını ifade 
ederek, kendilerine iş imkânı sağlanacağını 
söyledi.

Kırıkkale TSO Mesleki Eğitim 
Merkezi, savunma sanayine kalifiye 

eleman yetiştiriyor
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K ırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Kırk-
lareli Üniversitesi’nin “Gıda İhtisas 
Üniversitesi” olmasının Kırklareli ve 

bölge açısından büyük önem arz ettiğini 
ifade etti. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın da paydaşı olduğu Kırklareli Üniversi-
tesi’nin hazırlayıp yürüttüğü ve 32 Üniver-
site arasında 5 Pilot Üniversite olmaya hak 
kazanan Kırklareli Üniversitesi, Yükseköğ-
retim Kurulu’nun (YÖK) ‘Bölgesel Kalkınma 
Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma 
Projesi’ kapsamında, iç ve dış paydaşlardan 
elde edilen veriler sonucunda  gıda alanın-
da İhtisaslaşacak Yükseköğretim Kurumu 
olarak belirlendi. Üniversitenin Rektörü Prof. 
Dr. Bülent Şengörür ile birlikte laboratuvar 
alanlarını gezerek, yetkililerden bilgiler alan 
Ilık, “Kendilerine yaptıkları çalışmalarında 
başarılar diledik. Laboratuvarlarda, ilimizde 
Süt ve Süt Ürünleri başta olmak üzere Yerel 

Gıda Ürünleri, Tarım ve Hayvancılık alanında 
bilimsel çalışmalar yürütülüyor, firmaların 
ve sektörlerin gelişimi destekleniyor” dedi.

Yeni ürün geliştirme, markalaşma, 
dijitalleşme, eğitim ve danışmanlık
faaliyetleri de gerçekleştiriliyor

Bölgenin kalkınmasında özellikle etkili 
olanın ana gıda sektörü süt ve süt ürünleri 
olduğunu aktaran KTSO Başkanı Soner Ilık, 
Kırklareli’nin Marmara Bölgesi’nin süt ihti-
yacının büyük bir bölümünü karşıladığını 
belirtti. Bunun yanı sıra; et ve et ürünleri, 
arıcılık, arı ürünleri, bağcılık ve üzüm gibi 
ürünlerin de bölge ekonomisine büyük 
katkı sağladığından söz eden Ilık, Kırkla-
reli Üniversitesi ile çiftçilerin, imalatçıların, 
KOBİ’lerin, kooperatiflerin daha yakın iş 
birliği içinde çalışmasının; Kırklareli’ne özgü 
ürünlerin hem kalitesinin geliştirilmesi hem 

Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent 
Şengörür, KTSO’nun da paydaşı olduğu, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma 
Projesi” kapsamında, “Gıda İhtisas Üniversitesi” olan Kırklareli Üniversitesi’nin Laboratuvar alanlarını 
gezerek, yetkililerden bilgiler aldı.

de yerel markalar ile coğrafi işaretler geliş-
tirilmesine olanak sağladığını dile getirdi. 

Yeni ürün geliştirme, atık ve yan ürün 
yönetimi, markalaşma, dijitalleşme, eğitim 
ve danışmanlık faaliyetlerinin de gerçek-
leştirildiğini anlatan Ilık, bu çalışmalar kap-
samında Kırklareli’nin halen kullanılmayan 
kaynaklarının kullanılmasının yanı sıra, yeni 
ekonomik kazançların üretilebilmesine ve 
gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlan-
masına da katkı sunduğuna dikkat çekti. 
Ayrıca bilimsel çalışmalarıyla ürün çeşitliliği 
ve ürünlerden elde edilecek katma değeri 
geliştirmenin yanı sıra markalaşma, nitelikli 
insan kaynağının geliştirilmesi, istihdam, 
üretim süreçlerinde teknolojinin geliştiril-
mesi, gıda güvenliği gibi pek çok konuda 
katkı sağlayan çalışmalarda emeği geçen 
başta Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ol-
mak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

KTSO Başkanı Ilık, Kırklareli 
Üniversitesi’nin laboratuvarlarını gezdi
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T TSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 
Oda olarak kurumsal yapının dijital 
dönüşüme ayak uydurması konu-

sunda önemli çalışmalar yaptıklarını ve 
üyelerine daha etkin hizmet verdiklerini 
söyledi. TTSO Toplantı Salonunda düzen-
lenen panelin açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, ku-
rumsallaşma basite alınmaması gereken bir 
konu olduğunu belirterek, organizasyonun 
düzenlenmesinde katkısı olan kuruluşlara 
teşekkür etti. Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derneği Başkanı Tamer Saka da açılışta 
yaptığı konuşmada, TKYD olarak 'Kurum-
sal Yönetim' anlayışının ülkede tanınması, 
gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata 
geçirilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren 
faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen ku-
rumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm 

alanlarda yol gösterici olma misyonuyla ha-
reket ettiklerini dile getiren Saka, kurumsal 
yönetimin önemini yaptıkları tüm faaliyetler-
le her platformda vurgulamaya çalıştıklarını 
aktardı. Kurumsal yönetim ilkelerini benim-
seyen, kültürlerine adapte eden ülkeler ve 
kurumların; riskleri, değişimleri rakiplerine 
göre daha önceden görüp aksiyon alabil-
diğini belirten Saka, günümüzde bunun 
korumasının son derece güç olan güven 
unsurunu sürdürülebilir kılarak, fırsatları da 
beraberinde getirdiğini ifade etti.

“Kurumsal yapımızı dijital
dönüşümle güçlendiriyoruz”

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 
kurumsallaşmanın sürdürülebilir olması 
için sadece özel sektörün değil kamunun 
da kurumsal yapıda olmasının gerekliliğini 
vurgulayarak, şirketlerin yapısında gerçek 
anlamda ihtiyaç duyulan kişilerin görevde 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından Dünya Gazetesi ve Yapı Kredi iş birliğinde, Trabzon 
TSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Panelleri Trabzon Buluşması etkinliğindeki ‘Neden 
Kurumsal Yönetim?’ panelinde katılımcılara, firmalarda kurumsallaşmanın önemi konusunda bilgi verildi.

olması gerektiğini dile getirdi. Özellikle 
KOBİ'lerde aile yapısından dolayı görev-
lendirmeler olduğuna dikkat çeken Hacı-
salihoğlu, bu sistemin sürdürülebilir hale 
getirilmesi için görevlere gerekli kişilerin 
getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan 
Hacısalihoğlu, Oda olarak da kurumsallaş-
ma konusunda önemli adımlar attıklarını 
belirterek, TTSO’nun, Akreditasyon Belgesi-
ne sahip, üyelerine Avrupa kalitesinde hiz-
met veren bir kurum olduğunu dile getirdi.

Hizmet kalitesini artırmak için dijital-
leşme konusunda da dönüşümler yaptık-
larından söz eden Hacısalihoğlu, kurumsal 
yapının, dijital dönüşüme mutlaka ayak uy-
durması gerektiğini belirtti. Bu konuda ça-
lışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen 
Hacısalihoğlu, üyelerinin, şirket kurulumu 
işlemlerini Odaya gelmeden bilgisayar or-
tamında tamamlayabildiğini aktardı. Ayrıca 
akreditasyon konusunda da kendi kendini 

Trabzon TSO'da firmalara 
kurumsallaşmanın önemi anlatıldı
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denetleyen bir sistemi kurmaya başladıkla-
rını kaydeden Hacısalihoğlu, “Kurumsal ya-
pımızı, dijital dönüşümle güçlendiriyoruz. 
Uygulamaya koyduğumuz dijital dönüşüm 
sistemlerini kullanan üyelerimiz de dolaylı 
olarak bu dönüşüme ayak uyduruyor” dedi.

“En iyi şirketlerimiz, yönetim  kalitesi ba-
kımından dünya ile  başa baş durumda”

Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Eko-
nomi Danışmanı Can Selçuki, Türkiye'de 
kurumlarda devamlılık sıkıntısı olduğunu 
ifade ederek, kurumsal altyapı olmadığı için 
yönetici değişikliklerinde şirketin bilgi varlı-
ğının aktarılamadığından söz etti. Kurumsal 
hafıza kaybı yaşandığını ifade eden Selçuki, 
firmalarda yönetim kalitesi araştırması so-
nuçlarına göre, Türkiye'nin en iyi şirketleri-
nin yönetim kalitesi bakımından dünya ile 
başa baş durumda olduğunu belirtti. Ancak 
KOBİ'lerin bu konuda dünyanın gerisinde 

kaldığını dile getiren Selçuki, buna rağmen 
yönetim kalitesinin aslında olduğundan iyi 
durumda olduğunu düşünenlerin sayısının 
da fazla olduğunu aktardı. 

Eksiklerimizi kabul etmediğimizi ve bu-
nun da süreçleri yavaşlattığını söyleyen 
Selçuki, dünyada şu anda küreselleşmenin 
kurallarının yeniden yazıldığına dikkat çekti. 
Bu gibi durumlarda Türkiye gibi üretim ka-
pasitesi yüksek ülkelerin önünde büyük fır-
satlar olduğunun altını çizen Selçuki, “Buna 
uyum sağlamalıyız. Birinci sıradaki ticaret 
partnerimiz AB ülkeleri, Yeşil Mutabakat 
kapsamında büyüt altyapısını değiştiriyor. 
Küresel kurallara hızlı şekilde intibak etme-
liyiz" diye konuştu.

“Yatırım kredilerinde şirketlerin
kurumsallaşması önemli bir faktör”

Yapı Kredi Yönetim Kurulu Üyesi Nevin 
İmamoğlu İpek de, kredi verirken banka 

olarak şirketlerin nasıl yönetildiği konusu-
na çok dikkat ettiklerini belirtti. Özellikle 
yatırım kredilerinde şirketlerin kurumsallaş-
masının önemli bir faktör olduğundan söz 
eden İpek, kurumsal yapının güçlü olması-
nın, alınan kredinin verimli kullanılabilmesi 
için önemli bir kriter olduğunu ifade etti. 
İç kontrol sistemlerinin, yönetim yetkileri-
nin ayrışmasının da şirketlerde önemli bir 
kurumsallaşma göstergesi olduğunu dile 
getirdi. TKYD Başkanı Tamer Saka, sürdü-
rülebilirliğin önündeki en büyük engelin 
kurumsallaşma olduğunu belirterek, “Ku-
rumsallaşma bir yaşam biçimidir. Bakkal da 
olsan kurumsallıkta alacağın bir yol vardır 
mutlaka” şeklinde konuştu. Panelin son 
bölümünde katılımcılar, panelistlere ku-
rumsallaşma konusunda sorular yöneltti. 
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, panele 
katılan konuklara günün anısına plaket 
takdim etti.
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Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın 
Desteklenmesi Projesi kapsamında 
25 yıldan bu yana Samsun Ticaret ve 

Sanayi Odası (STSO) bünyesinde faaliyetle-
rini devam ettiren Samsun AB Bilgi Merkezi, 
gençlerin uluslararası sorunlar karşısındaki 
dayanıklılıklarını desteklemek amacı ile 
bir etkinlik düzenledi. Moderatörlüğünü 
Samsun Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 
Doç. Dr. Özgür Kıran’ın yaptığı etkinlikte, 
öncelikle Avrupa Komisyonu tarafından 
“EU4Youth Days” programı kapsamında 
gerçekleştirilen, ‘iklim değişikliği, COVID-19 
ve uluslararası krizler ve savaşlar karşısında 
gençlerin dayanıklılığını artırmak için neler 
yapılabilir?’ temasını işleyen uluslararası 
konferans, katılımcılar ile birlikte izlendi. 
Ardından konferansta belirtilen konulardan 
yola çıkarak, katılımcıların fikirlerini beyan 
ettikleri bir sohbet etkinliği gerçekleştirildi.

Küresel gelişmelerden
çok fazla insan etkileniyor

Gençler ve gençler için çalışan sivil top-
lum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı 
etkinliğin dolu dolu geçtiğini belirten Sam-
sun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 

Murzioğlu, Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri 
Ağı’nın Desteklenmesi Projesi ile Türk 
halkının AB konusunda bilgilendirilme-
sinin amaçlandığını ve farkındalık artırıcı 
faaliyetler gerçekleştirildiğini dile getirdi. 
Düzenlenen bu etkinliğin bunlardan 
biri olduğunu ifade eden Murzioğlu, 
çok faydalı bir çalışma yaptıklarından 
söz etti. Dayanıklılığın genel anlamda, 
krizden sonra hızla kendini toparlama 
ve iyileştirme, şok edici durumlar karşı-
sında hayatta kalabilme ve yeni koşullara 
uyum sağlama gücü olduğunu söyleyen 
Murzioğlu, dayanıklılığın hayatın sürekli 
değişen durumları karşısında esnek ola-
bilme ve olumsuz duygusal ikilemlerden 
kurtulma ve olumsuz koşulların üstesin-
den gelmeye çalışırken hayatta kalmak 

Samsun TSO çatısı altında 
faaliyetlerini sürdüren 
Samsun AB Bilgi Merkezi, 
gençlerin uluslararası sorunlar 
karşısındaki dayanıklılıklarını 
desteklemek amacı ile bir 
etkinlik düzenledi.

için yeni yöntemler geliştirme becerisini içer-
diğini belirtti. 

Artık küresel bir dünyada yaşadığımıza 
dikkat çeken Samsun TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ortaya çıkan 
gelişmelerden çok fazla insanın etkilendiğini 
belirtti. AB ve komşu ülkelerdeki gençlerin, 
değişen sosyo-politik bağlamda artan bir 
dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu aktaran 
Murzioğlu, “Bunlar, özellikle devam eden sa-
vaşlar ve çatışmaların bir sonucu olarak artan 
sosyal ve politik istikrarsızlık, küresel pandemi 
COVID-19'un gençliğin genel durumu üze-
rindeki büyük etkisi ve iklim değişikliği ile 
bağlantılıdır. Bu zorlukların ölçeği ve kapsamı, 
gençlerin dayanıklılıklarını inşa etmeleri ve 
kullanmaları için daha fazla fırsatın geliştiril-
mesini gerektiriyor” diye konuştu.

Samsun TSO Bilgi Samsun TSO Bilgi 
Merkezi’nden gençlere Merkezi’nden gençlere 
‘dayanıklılık’ farkındalığı‘dayanıklılık’ farkındalığı
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Z iyaret sonrası değerlendirmelerde 
bulunan İstanbul AFSİAD Başkanı 
Hüseyin Çelik, “Hayırlı uğurlu olsun. 

4’üncü kez seçimi kazandınız. Yönetim Ku-
rulunuz’u da tebrik ediyoruz. Afyon’da en 
fazla TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan 
Oda Başkanı sizsiniz. İnşallah güzel şeyler 
yaparsınız, biz de İstanbul AFSİAD olarak Af-
yon’un üretimi ve istihdamına yönelik üze-
rimize düşen bir şey olursa emrinizdeyiz. 
Sizinle bununla ilgili istişareler yapıyoruz” 
diye konuştu. İstanbul AFSİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Çelik, İstanbul AFSİAD 
Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Mü-
hsürler, Dernek Genel Sekreteri İlyas Seçen, 
Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Nurdoğan 
Yüzbaşıoğlu, H. İbrahim Perçinkaya ve Dr. 
A. Hakan Kule ile iş insanı Hakan Mühsür-
ler’in yer aldığı heyet, ATSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Yücel Albay, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Fatih Mühsürler ve Kerem 
Güzel tarafından ağırlandı.

“Afyon Eğitim Vakfı’na da Afyon’a
da İstanbul’dan katkı sağlayan 
en önemli dernek”

İstanbul AFSİAD Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Mustafa Mühsürler de Yönetim 
Kurulu Üyelerinin, Afyon TSO’yu ziyaret 
etmek için Afyonkarahisar’a geleceğini 
söylediklerinde kendilerinin de koşa koşa 

geldiklerini ifade etti. Yeni yönetimin hayırlı 
uğurlu olmasını dileyen Mühsürler, “Sizin 
yönetiminiz dönemindeki icraatlarınızı çok 
iyi takip ettim, Mükemmelsiniz, şahane-
siniz. Allah hayırlı, uğurlu etsin” ifadelerini 
kullandı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüs-
nü Serteser de ziyaret dolayısıyla teşekkür 
ederek, “Bu ziyaretiniz bize şeref vermiştir, 
çok teşekkür ediyoruz. İstanbul AFSİAD ile 
kurulduğu günden itibaren ilişkilerimiz en 
iyi şekilde bugüne kadar devam etti. Onlar 
bizi destekledi, biz onları destekledik” şek-
linde konuştu.

Birbirlerine manevi olarak destek ol-

İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İşadamları Derneği(AFSİAD) Yönetim Kurulu, Afyonkarahisar 
TSO’yu ziyaret etti. İstanbul AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, “Afyonkarahisar’a 

kazandırdığınız yatırımlar, değerler ve faydalardan dolayı sizi memnuniyetle takip ediyoruz, sizden 
sitayişle bahsediyoruz” dedi.

maya çalıştıklarını dile getiren Serteser, 
son seçilen Hüseyin Başkanın da aynı za-
manda Afyon Eğitim Vakfı’nın Yönetim Ku-
rulu Üyesi olduğundan söz etti. Kendisini 
de Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı olduğunu belirten Serteser, “Orada da 
çalışma onuruna eriştik. İstanbul AFSİAD, 
uzun yıllardır Afyon Eğitim Vakfı’na da, 
Afyon’a da İstanbul’dan katkı sağlayan 
en önemli derneğimizdir. İnşallah biz de 
yakın zamanda geleceğiz. Bu dönemki 
ilişkilerimiz maneviyatın dışında inşallah 
yatırımlar yapmaya da vesile olur” değer-
lendirmesinde bulundu.

İstanbul AFSİAD’dan ATSO’ya hayırlı İstanbul AFSİAD’dan ATSO’ya hayırlı 
olsun ziyaretiolsun ziyareti
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➠	 Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi, Sağlık 
Turizmi Alım Heyeti ve Semineri’nde 
yapılacakları ele aldı

➠	 Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, Atık Yönetim 
Sorumlusu Firmalar Hakkında Yönetmelik 
Taslağını ele aldı

➠	 Orman Ürünleri Meclisi, kereste ihracatı yasağı 
sonrası yaşanan gelişmeleri istişare etti

➠	 İklimlendirme sektörü, ‘Verimlilik ve Kalite 
Semineri’ gerçekleştirildi

➠	 Teknik Müşavirlik Meclisi, Mesleki Sorumluluk 
Sigortası’nı görüştü

➠	 Sermaye Piyasası Meclisi, sermaye piyasalarının 
değerlendirmesini yaptı

➠	 Ambalaj Meclisi, Bakan Yardımcısı Turagay ile 
istişarelerde bulundu

➠	 İlaç Sanayi Meclisi, İlaç Geri Ödeme 
Yönetmeliğini istişare etti

➠	 Medikal Meclisi, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 
konusunu değerlendirdi

➠	 Doğal Gaz Meclisi, piyasa yapıcılığı modelinin 
detaylarını aktardı

➠	 Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, Türkiye’nin 
ekonomik görünümünü ele aldı

➠	 Uluslararası Müteahhitlik Meclisi, konut 
sektörü sorunlarını istişare etti

➠	 Kozmetik ve Temizlik  Ürünleri Sanayi Meclisi, 
ÜTS kozmetik ürün başvurularını değerlendirdi

➠	 İklimlendirme Meclisi, Avcılar MTAL Çalışma 
Grubu alt komisyonlarının faaliyetlerini 
görüştü

➠	 Döküm Sanayi Meclisi, İklim Değişikliği 
Kanunu’ndaki gelişmeleri masaya yatırdı

➠	 Gıda Sanayi Meclisi, gıda sektörü analiz raporu 
hakkında bilgi verdi

➠	 Eğitim Meclisi, özel öğretim kurumlarındaki su, 
doğal gaz ve  elektrik tarifesini masaya yatırdı

➠	 Eğitim Meclisi, Mustafa Gelen’e yeni görevinde 
başarılar diledi

➠	 İlaç Sanayi Meclisi, Ar-Ge ve yerli üretim 
çalışmalarını paylaştı

➠	 Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi, sektörün 
2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılından 
beklentilerini görüştü

➠	 Züccaciye Meclisi, e-ticarette yaşanan 
sıkıntıları değerlendirdi

➠	 Ulaştırma ve Lojistik Meclisi, U-ETDS veri girişi 
zorunluluğunu masaya yatırdı

➠	 Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, Mevzuat ve 
Kiralama Komiteleri çalışmalarını istişare etti

➠	 Otomotiv Ticaret Meclisi, kasko ve trafik 
sigortaları fiyat artışlarını ele aldı

➠	 Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi, 12. Kalkınma 
planı hazırlık faaliyetlerini masaya yatırıldı

➠	 Tarım Meclisi, gıda arz güvenliği çalışmalarının 
önemine değindi

➠	 Savunma Sanayi Meclisi, 2022 yılını 
değerlendirdi

➠	 Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, sosyal medya 
faaliyetlerini görüştü

➠	 Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi, Avrupa'daki 
enerji sübvansiyonunu görüştü

➠	 LPG Meclisi, tüplü gazda teşvik uygulamalarını 
değerlendirdi

➠	 Perakendecilik Meclisi, marketlerin atıklarını 
yönetmesi konusuna değindi

➠	 Serbest Bölgeler Meclisi, altyapı dağıtımlarının 
BKİ ile yapılması gerekliliğini müzakere etti

➠	 Madencilik Meclisi, uç ürün üretiminin 
önemine değindi

➠	 “TR Uzantılı İnternet Alan Adlarında 
Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları” webinarı 
gerçekleştirildi

Sektör Meclisleri
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M eclis toplantısı; TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Mahmut Özgener 
ev sahipliğinde,  Meclis Başkanı 

Özgür Öztan başkanlığında, USHAŞ Genel 
Müdürü Murat Mercan ile Meclis Üyelerinin 
katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Top-
lantı USHAŞ Genel Müdürü Murat Mercan’ın 
HealthTürkiye markası hakkında sektörü 
bilgilendirmesi, Nisan 2023’te çıkartılması 
planlanan Sektör Raporu ile ilgili meclis alt 
komisyon çalışmalarının belirlenmesi, Hazi-
ran 2023’te gerçekleştirilecek Sağlık Turizmi 
Alım Heyeti ve Semineri için Meclisin üstle-
neceği rol ve sorumlulukların belirlenmesi 
gündemleriyle yapıldı. TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Mahmut Özgener yaptığı açılış konuş-
masında; USHAŞ Genel Müdürü Sayın Murat 
Mercan’ın son dönemde sektörde gündem 
olan HealthTürkiye hakkında sektörü bil-
gilendirmek için toplantıya katılımından 
duyduğu memnuniyeti belirterek, kamu ve 
özel sektör iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

“TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi
B2B Semineri, markalaşmamızda
önemli bir kilometre taşı olacak”

Meclis Başkanı Özgür Öztan, sağlık tu-
rizminin gelişmesi, nitelikli sağlık personeli-
ne sahip olan Türkiye’nin dünya çapında bir 
marka haline gelmesi için planlanan etkinlik 

ve çalışmalar konusunda Meclisi bilgilendir-
di. Öztan; Haziran ayında TOBB himayesin-
de, TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi 
Meclisi tarafından Kapadokya’da 5 kıtadan 
35 ülkeden 70 yabancı katılımcı ve 40 yerli 
firmanın katılımıyla yapılacak olan, ‘TOBB 
Uluslararası Sağlık Turizmi B2B Semineri’nin 
Türkiye’nin markalaşma yolculuğunda önem-
li bir kilometre taşı olacağını belirtti. Etkinlik 
için yürütülen süreçleri katılımcılarla paylaştı.

“‘HealthTürkiye’ uluslararası sağlık
hizmetlerinin çatı markası oldu”

USHAŞ Genel Müdürü Murat Mercan 
ise konuşmasında; USHAŞ, Sağlık Bakanlığı 
öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 

desteği ile kapsamlı bir çalışma başlatılarak, 
ülkemizde sunulan tüm Uluslararası Sağlık 
Hizmetlerinin, çatı markasının ‘HealthTürki-
ye’ markası olduğunu vurguladı. Markanın 
önemli bir bileşeni olan sağlık turizmi web 
portalinin kullanıma hazır hale getirildiğini, 
ülkemizde uluslararası sağlık turizmi yetki 
belgesi bulunan bütün hastanelere duyu-
rulduğunu ve 12 Eylül tarihinde hastanelerin 
portale üye olmaya başladığını, 25 kamu 
hastanesinin 131 özel hastanenin sistemde 
olduğunu, 31 Ekim tarihinde www.health-
turkiye.com adresi üzerinden tüm dünya-
nın hizmetine açıldığını Meclis Üyeleri ile 
paylaştı.

Bu platformun, Türkiye’nin en kapsamlı 
resmi uluslararası sağlık hizmetleri platformu 
olarak, yurtdışından Türkiye’ye sağlık turizmi 
kapsamında hizmet almak amacıyla gelmek 
isteyen kişilerin ülkemizdeki sağlık sistemini 
ve hizmet sunan sağlık kuruluşlarını tanıma-
larına ve kolay erişebilmelerine imkân sağla-
yan ve kamu güvencesi altında hizmet veren 
bir platform olduğunu ifade eden Mercan, 
kamu olarak destek ve katılım beklediklerini 
belirtti. Gündem maddelerinin görüşülmesi 
sonrası toplantı takvimi belirlenerek, toplan-
tıya son verildi.

Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi, Sağlık 
Turizmi Alım Heyeti ve Semineri’nde 

yapılacakları ele aldı
TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisinin konuğu, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim 

Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Murat Mercan oldu.  Toplantıda, Sağlık Turizmi Alım Heyeti ve Semineri 
için Meclisin üstleneceği rol ve sorumluluklar ele aldı.
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Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, Atık Yönetim Sorumlusu 
Firmalar Hakkında Yönetmelik Taslağını ele aldı

T OBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Mal-
ları Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun 
katılımıyla, Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiç-
lioğlu’nun başkanlığında video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirdi.  Oğuzhan Ata 
Sadıkoğlu yaptığı açılış konuşmasında; alt 
komiteleriyle birlikte aktif şekilde çalışan 
Dayanıklı Tüketim Malları Meclisinin faali-
yetlerinden bahsettikten sonra, Meclis Üye-
lerine özverili çalışmaları için teşekkür etti. 

Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Oda 
seçimlerinde güven tazeleyen Sadıkoğ-
lu’na tebriklerini ilettikten sonra gündem 
maddeleri kapsamında toplantı devam 
etti. Toplantıda ilk olarak; Koç Holding Eko-
nomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet 
Çimenoğlu, güncel gelişmeler ışığında, 
dünya ve Türkiye’nin ekonomik görünümü 
hakkında bilgi verdi. Dünya ekonomisinin 
zorlu bir süreçten geçtiğini, Amerikan 10 
yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin ülkemize 

gelecek fonlar açısından da son derece 
kritik olduğuna dikkat çekti. Dünya ekono-
misinin yavaşladığını, yavaşlamanın olumlu 
etkisinin emtia piyasalarında göründüğü-
nü, ancak büyüme açısından sıkıntılı bir 
dönemin yaşanabileceğini aktardı.

İklim Değişikliği Kanun Tasarısı
ile ilgili bilgilendirme yapıldı

İklim değişikliğiyle mücadele kapsa-
mında hazırlanan ve TOBB tarafından ya-
kından takip edilen İklim Değişikliği Kanun 
Tasarısı ile ilgili TOBB Çevre Müdürlüğü 
tarafından bilgilendirme yapıldı. Ürün Gü-
venliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında 
hazırlanan İthalatta Standartlara Uygunluk 
Denetimi Tebliğlerinin de görüşüldüğü 
toplantıda; son olarak Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından; atık 
yönetim sorumlusu olarak faaliyet göste-
recek firmaların yetkilendirilmesi, atıklarının 
yönetimini bu firmalar aracılığıyla yerine 
getirecek atık üreticilerinin belirlenmesi ve 
firmaların yükümlülüklerine yönelik usul 
ve esasların düzenlenmesi amacıyla ha-
zırlanan Atık Yönetim Sorumlusu Firmalar 
Hakkında Yönetmelik Taslağı detaylı olarak 
görüşüldü.

T OBB Türkiye 
Orman Ürünleri 

Meclisi, Ticaret Bakan 
Yardımcısı Volkan 
Ağar’ı makamında 
ziyaret etti.  Kereste 
ürününün ihracatının 
yasaklanması 
sonrasındaki 
yaşanılan 
gelişmelere ilişkin 
değerlendirmede 
bulunulan toplantıda, 
Meclis Başkan 
Yardımcısı Orhan 
Kahraman ve Meclis 
Üyeleri taleplerini 
aktardı.  

Orman Ürünleri Meclisi, keresteOrman Ürünleri Meclisi, kereste
ihracatı yasağı sonrası yaşananihracatı yasağı sonrası yaşanan

gelişmeleri istişare ettigelişmeleri istişare etti
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Teknik Müşavirlik Meclisi, Mesleki 
Sorumluluk Sigortası’nı görüştü

T OBB Türkiye Teknik Müşavirlik Mecli-
si, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 

Ülken’in katılımı ile Meclis Başkanı H. İrfan 

Aker’in başkanlığında sektörün güncel ko-
nularını istişare etmek üzere video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi.  TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Hakan Ülken yaptığı açılış ko-
nuşmasında, son toplantıda alınan Meclis 
kararları doğrultusunda, TOBB olarak ya-
pılanları Meclis Üyeleri ile paylaştı. Ülken, 
teknik müşavirlik firmalarının DSİ ve KGM 
ile yaşadıkları sektör sorunları üzerine oluş-
turulan Meclis görüşlerinin ilgili kurumlara 
iletildiğini, sürecin takipçisi olunacağını be-
lirtti. Meclis Başkanı H. İrfan Aker de kamu 
kurumlarında yaşanan kadro değişikliğinin 
yapılan girişimlere ve yaşanan süreçlere 
etkisinin beklenilen düzeyde olmadığını, 
ancak sürecin DSİ ve KGM nezdinde takip 
edileceğini belirtti. Meclis Üyeleri kamu tem-
silcileri ile “Türk Teknik Müşavirlik/ Mimarlık 
Firmalarının Yurt Dışı İhalelerde Karşılaştık-
ları Zorluklar ve Kısıtlamalar”, “Fiyat Farkları”, 
“Mesleki Sorumluluk Sigortası” konularında 
istişarelerde bulundu. Meclis görüşü hazır-
lanmasına, oluşturulan görüşlerin ilgili kamu 
kurumlarına yazılı iletilmesine karar verildi. 

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi ev 
sahipliğinde, TOBB İstanbul Hizmet 

Binasında ‘Verimlilik ve Kalite Semineri’ 
düzenlendi.  Açılış konuşmaları; İklimlen-
dirme Meclisi Verimlilik ve Kalite Çalışma 

Grubu Başkanı Hüseyin Onbaşı ile Meclis 
Başkanı Zeki Poyraz tarafından yapıldı. 
Onbaşı, Verimlilik ve Kalite Çalışma grubu-
nun faaliyetleri hakkında bilgilendirmede 
bulundu. Poyraz ise açılış konuşmasında; 
Meclis faaliyetlerinin sadece bugün değil, 
gelecekte de faydalı olmayı amaçladığını 
ve bu kapsamda, Türkiye İklimlendirme 
Sektörü Strateji Belgesi’nin hazırlandığını 
belirtti. Poyraz, “Kurumsal Ol! Ar-Ge Yap! 
İhracat Yap” mottosu ile sektöre yöne-
lik gelişme eksenlerinin tasarlandığını ve 
gerçekleştirebilmek adına eylem planları 
belirlendiğini dile getirdi. Verimlilik ve Ka-
lite Semineri’nin de bu eylem planlarının 
bir ürünü olduğunu ve seminerin bir baş-
langıç sayıldığını iletti.

‘Yalın İşletme’ modeli anlatıldı
Seminerde; İklimlendirme Meclisi Ve-

rimlilik ve Kalite Çalışma Grubu Üyesi Hakan 
Acar, “İşletmelerde Kalite ve Yalın Dönüşüm 
Yolculuğu” konusunu anlattı.  İşletmele-
re “Yalın İşletme” modelinin uygulanması 
sonucunda işletmelerin verimliliklerinin, 
üretkenliklerinin ve kapasitelerinin arttığın-
dan bahsederek, yalın dönüşüme geçen 
işletmelerin örneklerini verdi. Ankara Sanayi 
Odası Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya ta-
rafından Ankara Model Fabrika, Bursa Model 
Fabrika Direktörü Mustafa Birol Aksel tarafın-
dan Bursa Model Fabrika ve Kayseri Model 
Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın tarafından 
Kayseri Model Fabrika tanıtımları yapılarak, 
Model Fabrika uygulama örnekleri anlatıldı.

İklimlendirme 
sektörü, 
‘Verimlilik
ve Kalite 
Semineri’ 
gerçekleştirildi
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Sermaye Piyasası Meclisi, Sermaye Piyasası Meclisi, 
sermaye piyasalarının sermaye piyasalarının 
değerlendirmesini yaptıdeğerlendirmesini yaptı

Ambalaj Meclisi, Bakan YardımcısıAmbalaj Meclisi, Bakan Yardımcısı
Turagay ile istişarelerde bulunduTuragay ile istişarelerde bulundu

T OBB Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi 
Toplantısı; Meclis Başkanı Sudi Ay-

demir başkanlığında TOBB İstanbul Hiz-
met Binasında özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Meclis Başkanı 

T OBB Türkiye Ambalaj 
Meclisi, oluklu mukavva 

sektörü ile ilgili ithalatta 
karşılaşılan haksız rekabetin 
önlenmesi konularında 
istişarelerde bulunmak üzere 
Ticaret Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ı 
makamında ziyaret etti. 
Toplantıda Meclis Başkanı 
Mustafa Tacir, Meclis Başkan 
Yardımcısı M. Nuri Görenoğlu 
ve ilgili sektör temsilcileri yer 
aldı. 

Sudi Aydemir, Meclis Üyeleri ile yüz yüze 
toplanmaktan duyduğu memnuniyeti ifa-
de ederek, sektörün sorunlarının çözümü 
noktasında takipçi olunacağını vurguladı. 
Pandemiyle birlikte sermaye piyasaları-
nın tüm sektörler içinde pozitif ayrıştığını 

söyleyen Meclis Başkanı Aydemir, sektöre 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ser-
maye piyasalarının genel olarak değerlen-
dirmesinin yapıldığı toplantıda; sektörün 
sorunları, çözüm önerileri ve 2023 yılı bek-
lentileri ele alındı. 
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T OBB Türkiye İlaç Sanayi Meclisi ve 
SGK Genel Sağlık Sigortası Genel 
Müdürlüğü Değerlendirme Toplan-

tısı; TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda Meclis 
Başkanı Nezih Barut başkanlığında gerçek-

leştirildi.  SGK Genel Sağlık Sigortası Genel 
Müdürü Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk ve 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
İlaç Daire Başkanı Dr. İrfan Tuncay Alkan’ın 
katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; başta 

İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği olmak üzere 
sektörde yaşanan temel sorunlar ve çözüm 
önerileri kamuya aktarılarak, istişarelerde 
bulunuldu. Özel sektör ve sivil toplum ku-
ruluşlarının üst düzey temsilcilerinin büyük 
ilgi ile katılım sağladığı toplantı; sektörün 
beklentilerinin ve kurum ile yapılabilecek 
olası iş birliklerinin değerlendirilmesinin 
ardından son buldu.

İlaç Sanayi Meclisi, İlaç Geri
Ödeme Yönetmeliğini istişare etti

T OBB Türkiye Medikal Meclisi Top-
lantısı; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Öztürk Oran, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Asım Hocaoğ-
lu ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel 
Müdürü Mücahit Özdemir’in katılımı ile 
Meclis Başkanı Levent Mete Özgürbüz 
başkanlığında gerçekleştirildi.  Öztürk 

Oran, sektörün sorunlarının çözümü için 
kamu-özel sektör iş birliğinin önemini 
vurgulayarak Meclise ve kamu temsilci-
lerine teşekkürlerini iletti. Meclis Başkanı 
Levent Mete Özgürbüz ise son yapılan 
Meclis toplantısından bu yana yaşanan 
gelişmeleri paylaşarak, güncel sorunları 
dile getirdi. Özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarının da büyük ilgi ile katılım sağ-
ladığı bu toplantıda; medikal sektörünün 
en önemli konu başlıklarından biri olan 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği konusu, Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. 
Asım Hocaoğlu’nun ve Devlet Malzeme 
Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir’in 
katılımlarıyla değerlendirildi.

Medikal Meclisi, Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği konusunu değerlendirdi
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M eclis Başkanı İbrahim Akbal, 
Avrupa Birliği’nin enerji gü-
venliğini sağlamak adına bir-

çok tedbirler aldığını ifade etti. Akbal, 
yaşanan bu gelişmelerin, tüm boyutlarıyla 
‘yeşil çevre’ kavramının konuşulduğu ve 
uygulanması adına çalışmaların sürdü-
rüldüğü günümüzde, global ölçekteki 
gerçekleşmelere bakıldığında fosil yakıt 
tüketiminin uzun bir süre daha devam 
edeceği anlamına geldiğini belirtti. Ak-
bal, Türkiye’nin doğal gaz ticaret merkezi 
olma yolunda adımların atılmasının umut 
verici olduğunu vurguladı. Türkiye Doğal 
Gaz Meclisi Başkan Yardımcısı Yaşar Ars-
lan doğal gaz piyasasına ilişkin güncel 
verileri paylaştı. 2022 yılında bir önceki 
yıla göre doğal gaz tüketimin yüzde 10 
azalacağının görüldüğünü, konut doğal 

gaz tüketimi artış gösterirken, alternatif 
enerji kaynaklarının kullanımındaki artış 
sebebiyle sanayi kesiminin doğal gaz tü-
ketiminde azalış yaşandığını vurguladı. 
2022 yılı sonunda 742 yerleşim yerinin 
doğal gaz kullanabilir hale geleceğini ve 
nüfusun yüzde 82’sinin bir diğer ifadeyle 
70 milyon kişinin doğal gaza erişebilir 
durumda olacağını ifade etti. 

Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği, 
Petrol ve Gaz Direktörü Dr. Sohbet Kar-
buz’un ‘Avrupa Enerji Krizi’ başlıklı sunu-
munda Avrupa Birliği’nde uygulanmakta 
olan yeşil dönüşüm adı altında bir değişim 
başlatılmaya çalışıldığı, ancak uygulamada 
gerçekçi olmayan politikalar ile karşılaşıl-
dığı ifade edildi. Yaşanan enerji krizinin 
Ukrayna’daki gelişmelerden daha derin 
sebeplerinin olduğu belirtildi. 

Yeni bir piyasa yapıcılığı modeline
ilişkin çalışma hakkında bilgi verildi 

EPİAŞ Doğal Gaz Piyasası Müdürü 
Mustafa Güzel tarafından gerçekleştirilen 
sunumda, yeni bir piyasa yapıcılığı mode-
line ilişkin çalışma hakkında bilgi verilerek, 
sistemin faydaları, piyasa yapıcılığın nasıl 
çalıştığı ve yükümlülükleri hakkında bilgi 
aktarıldı. Örnek uygulamalar üzerinden 
piyasa yapıcılığı aktarılarak, örnek olarak 
İtalya ve İspanya’da uygulanan piyasa 
yapıcılığı aktarıldı. 

Türkiye’nin, doğal gaz ticaret
merkezi olmasının önemi vurgulandı

Aygaz Pazarlama ve İnovasyon Ge-
nel Müdür Yardımcısı Rıdvan Uçar ise 
‘Doğal Gaz Ticaret Merkezine Doğru’ 
başlık lı sunumunda ticaret merkezi 
olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin ko-
şullara dikkat etmesi gerektiğini vurgu-
ladı. Uçar, Türkiye’nin transit ülke olarak 
kalmamasının ve tam anlamıyla bir do-
ğal gaz ticaret merkezi olabilmesinin 
önemini vurguladı.

TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi, Meclis Başkanı İbrahim Akbal’ın 
başkanlığında toplandı. Akbal, Ukrayna’daki gelişmeler neticesinde 
dünyada dengelerin değiştiğini ve bu durumun ekonomik olarak 
bir takım güçlükleri de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Doğal Gaz Meclisi, piyasa yapıcılığı
modelinin detaylarını aktardı
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O ğuzhan A. Sadıkoğlu yaptığı açılış 
konuşmasında; Meclisin düzenli 
şekilde bir araya gelerek, yürüt-

tüğü çalışmalardan duyduğu memnuni-
yetlerini bildirdi. Türkiye Dayanıklı Tüketim 
Malları Meclisi’nin, proaktif şekilde, sektörün 
karşılaştığı ve karşılaşabileceği sıkıntılara 
zaman kaybetmeden çözüm ürettiğini, 
son derece özverili çalıştığını ifade ettikten 
sonra, TOBB’un tüm imkânlarıyla her za-
man sektörün yanında olduğunu hatırlattı. 
Sonrasında; Meclis Başkanı Fatih Kemal 
Ebiçlioğlu, gündem maddeleri kapsamında 
toplantıyı başlattı. Toplantıda ilk olarak, Koç 
Holding Ekonomik Araştırmalar Koordina-
törü Ahmet Çimenoğlu, güncel gelişmeler 
ışığında dünya ve Türkiye’nin ekonomik 
görünümü hakkında bilgi sundu. Başta FED 
olmak üzere Merkez Bankalarının sıkı para 
politikalarının riskli varlıkların zayıflaması-
na ve güvenlik varlıkların değerlenmesine 
sebep olduğu bilgisini paylaştı. ABD Ekim 
enflasyon verisinin beklentilerin altında 

kalmasının ise piyasaları bir miktar rahat-
lattığını, büyümedeki global yavaşlamanın 
ve artan faizlerin, emtia fiyatlarında aşağı 
yönlü baskı oluşturduğunu aktardı.

GBOK 38’inci dönem
toplantı çıktıları görüşüldü

Ahmet Çimenoğlu, Türkiye ekonomisi 
ile ilgili olarak ise; 2022’nin ikinci çeyreğin-
de, güçlü iç talebin ve finansal hizmetler 
kesiminin katkılarıyla yüzde 7.6 büyüdü-
ğünü; bununla birlikte, sanayi üretiminin 
Temmuz’da ve Ağustos’ta düşük seyret-
tiğini belirtti. İlk 9 ayda ihracat yüzde 17 
artarken, enerji ithalatının etkisiyle toplam 
ithalatın yüzde 40.4 arttığı, sene başından 
itibaren, toplam dış ticaret açığının ise 83.1 
milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı. Daha 
sonra gündem maddesi kapsamında, Türk 
mevzuatının AB mevzuatına uyum duru-
mu ile uygulama sorunlarını görüşmek 
ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak 
üzere kurulan Gümrük Birliği Ortak Ko-

mitesi’nin (GBOK) 38’inci dönem toplantı 
çıktıları görüşüldü. 

Türkiye’nin EPREL veri tabanına dâhil
edilme yönündeki çalışmalar anlatıldı

1 Ocak 2019’tan beri enerji etiketi ge-
rektiren cihazların Avrupa pazarında sa-
tılmadan önce Avrupa Enerji Etiketleme 
Ürün Veri Tabanına (EPREL) kaydettirmeleri 
gerektiği, bu kapsamda sektörün de talebi 
doğrultusunda, ülkemizin EPREL veri taba-
nına dâhil edilmesi için Ticaret Bakanlığı ve 
AB ile bir süredir resmi temasların sürdüğü 
belirtildi. Konuya ilişkin son gelişmeleri 
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar 
ve AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yar-
dımcısı Bahar Güçlü paylaştı. Türkiye GDPR 
yeterli ülke olmadığı için kişisel verilerin ko-
runmasına yönelik AB’nin gündeme getir-
diği temel sorun için, medikal cihazlardaki 
benzer bir süreçte uygulamaya karar veri-
len modelin (taahhüt yöntemi) kullanılması 
suretiyle anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi,
Türkiye’nin ekonomik görünümünü ele aldı

TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan A. 
Sadıkoğlu’nun katılımıyla, Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun başkanlığında video konferans 

yöntemiyle gerçekleştirdi. 
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T OBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Ülken’in katılımıyla, Meclis Başkanı 
Erdal Eren’in başkanlığında gerçek-

leşen toplantıya, Meclis Üyeleri yanı sıra; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcıları 
Adil Hakan Ayber ve Tamer İnan, Yabancı 
işler Daire Başkanı Sadettin Tunas, Tica-
ret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti 
Genel Müdürlüğü Müteahhitlik ve Teknik 
Müşavirlik Dairesi Başkanı Hasan Murat 
Nesimoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Dairesi Baş-
kanı Ahmet Tuna Acar katıldı. Hakan Ülken 
yaptığı açılış konuşmasında; sektörün için-
de bulunduğu durumun, kamuya iş yapan 
firmaların şu an yaşadığı zorlukların, TOBB 
tarafından farkında olunduğunu, sürecin 
bizzat TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından takip edildiğini ifade etti. Ülken, 

konunun gerek yazılı gerekse ikili görüşme-
lerde Cumhurbaşkanına, Hazine ve Maliye 
Bakanı ile Kamu İhale Kurumu Başkanına 
iletildiğini belirterek, “Bu ve bundan sonraki 
toplantılarda alınacak kararlarda, yapılacak 
girişimlerde TOBB olarak sektörün yanında 
olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

“Fiyat farkı kararnameleri
konusunda girişimde bulunulmalı”

Erdal Eren yaptığı konuşmada, kamu-
ya iş yapan müteahhitlerin zor durumda 
olduğunu, fiyat farkı kararnamelerinin bu 
olağanüstü ekonomik koşullarda yeterli 
gelmediğini belirtti. Bu süreçte bazı firma-
ların işlerini yapamayacak hale geldiğini, 
teminatlarının yakıldığı fesih süreci yaşa-
dıklarını, mesleğe devam edemeyecek hale 
geldiklerini ifade ederek, bu konuda TOBB 
öncülüğünde kamu kurumları nezdinde 
girişimde bulunulması açısından önem arz 
ettiğini ifade etti. Meclis Başkan Yardımcısı 
Nazmi Durbakayım, “Konut/Gayrimenkul 
Sektörü Durum Değerlendirmesi” konulu 

gündeme ilişkin olarak sorun ve çözüm 
önerilerini içeren hazırladığı sunumu Meclis 
Üyeleri ile paylaştı.

Yapı denetim firmaları sorununa
yönelik çözümler, Bakanlığa iletilecek

“Konut/Gayrimenkul Sektörü Duru-
munun Değerlendirilmesi” sunumu sıra-
sında, “Kentsel Dönüşüm”, “Yapı Denetim 
Firmaları ile Yaşanan Sorunlar”, ”Yabancılara 
Gayrimenkul Satışı” ve “Ulaşılabilir Fiyatlarla 
Konut Sorununa Çözüm Önerileri” alt baş-
lıkları da masaya yatırıldı. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü tarafından, Rusya-Ukray-
na Savaşı sonrasında yurt dışı müteahhit-
lik hizmetleri ile Türkiye’de konut satışının 
nasıl etkilendiği, hangi bölgelerin daha 
çok etkilendiği, satışlar sırası ve sonrasında 
yaşanan sorunlar konularına ilişkin bilgi 
verildi. Yapı denetim firmaları ile yaşanan 
sorunlar konusunda hazırlanacak sorun ve 
çözüm önerilerini içeren çalışmanın Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 
iletilmesine karar verildi.

Uluslararası Müteahhitlik Meclisi,
konut sektörü sorunlarını istişare etti

TOBB Türkiye Uluslararası 
Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi, 
“Kamu Müteahhitliği Alanında 

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm 
Önerilerinin Değerlendirilmesi”, 

“Konut/Gayrimenkul Sektörü 
Durumu” ve “Rusya-Ukrayna 

Savaşı Özelinde Yurtdışı 
Müteahhitlik Hizmetleri 
Faaliyetleri” konularını 

görüşmek üzere Ankara’da 
toplandı. 



EKONOMİK FORUM112 EKONOMİK FORUM112

SEKTÖRLER

T oplantıya; Ticaret Bakanlığı Tüketi-
cinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü Reklam Dairesi 

Başkanı Erdem Biçer, Türkiye İlaç ve Tıb-
bi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Daire 
Başkanlığı Mevzuat Birim Sorumlusu Ec-
zacı Gülçin Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı Kimyasalların Kaydı ve 
Sınıflandırılması Şube Müdürü Ethem Yanar 
ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 
üst düzey temsilcileri katıldı. Meclisin ça-
lışmalarını yakından takip ettiğini belirten 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, 
Meclis Üyelerine gayretli ve aktif çalışmaları 
için teşekkürlerini iletti. Kamu temsilcilerine 
ise, sektörden desteklerini esirgemedikleri 
ve her zaman sorunların çözümü noktasın-
da iş birlikleri için şükranlarını sundu. Meclis 
Başkanı Ahmet Pura, Cengiz Günay’a yeni 
dönem görevi için tebriklerini iletti. Pura, 
sektörün, 2.1 milyar dolar ihracat, 1.3 milyar 
dolar ithalat rakamına ulaştığını ifade etti. 
Ayrıca sektör için önem arz eden öncelikli 
sorunların çözümü kapsamında kamu yet-
kililerinin desteğinin çok kıymetli olduğunu 
ifade etti.

Tip1 ve Tip19 ürünlerinde ruhsat
yenileme duyurusu ele alındı

Meclis Üyeleri, biyosidal ürünler mevzu-
at ve uygulamaları hakkında değerlendir-
mede bulunarak, Tip1 ve Tip19 ürünlerinde 
ruhsat yenileme duyurusunu ve ruhsat baş-
vuruları devam eden ürünler için yaşanan 
sorunları ele aldı. Sektörde önem taşıyan 
diğer bir konu olan Tıbbi Cihaz Yönetme-
liği ile Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım 
Yönetmeliği hakkında değerlendirme bu-
lunan Meclis Üyeleri; Tıbbi Cihaz Yönet-
meliğindeki imalatçıların genel yükümlü-
lüklerine, EUDAMED kayıt işlemlerine, mali 
teminat konularına değinerek Tıbbi Cihaz 
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğindeki 
satış merkezi haricin satılabilecek ürünleri 
ele aldı. Önerilerini kamu temsilcilerine 
iletti. Kozmetik ürün sektörü mevzuat geliş-
meleri hakkında değerlendirmede bulunan 
Üyeler, Kozmetik Ürünlere Dair Yönetmelik 
Taslağı, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kozmetik 
ürün başvurularını değerlendirdi.

“Taksit kısıtlamasının kaldırılması
için girişimlerde bulunulmalı”

Sektörde son dönemde üzerinde has-
sasiyetle konuşulan; Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hak-
kında Yönetmelik hakkında değerlendirme 
yapılan toplantıda, Meclis Üyeleri tarafın-
dan Yönetmelikte belirtilen kayıt sürecinin 
ötelenmesi önerisi kamuya aktarıldı. Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Daire 
Başkanı Erdem Biçer, “Çevreye İlişkin Be-

yanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz 
Taslağı” konusunda bilgilendirmeler yap-
tı. Meclis Başkanı Ahmet Pura, sektördeki 
taksit yasağının devam ettiğini belirterek, 
diğer sektörlerde olduğu gibi kozmetik 
sektöründe de bu kısıtlamanın kaldırılması 
hususunda kamu nezdinde gerekli giri-
şimlerde bulunmanın kıymetli olduğunu 
vurguladı. 

ÖTV ve KDV’lerde yapılacak
düzenlemelerin önemine değinildi

Kozmetik ürünler için Özel Tüketim 
Vergisi ve KDV değişikliğine yönelik uygu-
lamadaki aksaklıklara da değinen Ahmet 
Pura, sektöre yük getiren bahsi geçen ko-
nularda yapılacak düzenlemelerin önemli 
olduğunu belirtti. Söz konusu gündem 
maddeleriyle ilgili olarak söz alan TİTCK 
Kozmetik Ürünleri Daire Başkanlığı Mevzu-
at Birim Sorumlusu Eczacı Gülçin Köse ve 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığı Kimyasalların Kaydı ve Sınıflandırılması 
Şube Müdürü Ethem Yanar ise, Üyelerin 
sorularına yanıt vererek, sorunların çözümü 
noktasında her zaman beraber çalışmaktan 
duyacakları memnuniyeti belirtti.

TOBB Türkiye Kozmetik ve 
Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi 
Toplantısı; TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın 
katılımı ile Meclis Başkanı 
Ahmet Pura’nın başkanlığında 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kozmetik ve Temizlik Kozmetik ve Temizlik 
Ürünleri Sanayi Meclisi, ÜTS Ürünleri Sanayi Meclisi, ÜTS 

kozmetik ürün başvurularını kozmetik ürün başvurularını 
değerlendirdideğerlendirdi
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T OBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, üyelerin katılımı 
ve Meclisin gayretli çalışmaları için teşekkürlerini ileterek toplantının 
sektör için verimli ve faydalı sonuçlara vesile olması temennisini 

sektörle paylaştı. Meclis Başkanı Zeki Poyraz’ın sektörel gelişmelere ilişkin 
genel değerlendirme yaptığı toplantıda; Meclis çalışmaları ve gündeme 
ilişkin yol haritaları belirlendi. TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi İç Hava 
Kalitesi Çalışma Grubu tarafından, iç hava kirleticilerin alt ve üst değerlerinin 
belirleneceği ölçümlemelerin Ocak veya Şubat ayında; Erzurum, İstanbul ve 
Ankara’da örnek seçilecek okullarda başlanmasına karar verilen toplantıda ek 
olarak; başta okullar olmak üzere, iç hava kalitesinin sağlanması için gerekli 
mevzuat ve teknik temeli oluşturmak üzere tüm paydaşların katılımıyla bir 
Çalıştay düzenlenmesine karar verildi.

Model Fabrika Semineri sonucunda
yapılan anketle ilgili bilgi verildi

Toplantıda, İstanbul Avcılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Çalışma Gru-
bu alt komisyonlarının son faaliyetlerine ilişkin; Öğrenci Bursları ve Müfredat 
Komisyonu, ilk dönem burslarının verilmeye başlandığı, Eğitimcilerin Eğitimi 
Komisyonu ise eğitimcilerin eğitilmesinin devam ettiği ve eğitimlerin kapsa-
mının geliştirilmesi adına uluslararası çalışmalara dâhil olunmaya başlanılaca-
ğı bilgisini verdi. Atölye ve Laboratuvarların Komisyonu ise laboratuvarların 
yenilenmesi için gereken fizibilite çalışmasının yapıldığını duyurdu. 

İş Başı Eğitimleri Komisyonu tarafından öğrencilerin pratikte de gelişme-
leri için gereken faaliyetler açıklandı. Diğer yandan, Tasarım Dış Çevre Şartları 

Belirleme Çalıma Grubu tarafından ürün ve binaların tasa-
rımına girdi oluşturacak dış hava şartlarına yönelik örnek il 
ve ilçelerin listesi, Meclis Üyelerine sunuldu. Verimlilik ve 
Kalite Çalışma Grubu tarafından 8 Kasım 2022 tarihinde 
İstanbul’da yapılan Model Fabrika Semineri ve seminer 
sonucunda yapılan anketler hakkında bilgi verilen top-
lantıda, ulusal ve uluslararası Model Fabrikalar ile iletişime 
geçileceği bildirildi.

İklimlendirme Meclisi, Avcılar MTAL Çalışma 
Grubu alt komisyonlarının faaliyetlerini görüştü
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Toplantısı, 
Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün video konferans yoluyla 
katılımı ile Meclis Başkanı Zeki Poyraz’ın başkanlığında 
14 Aralık tarihinde TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.   
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Ö zel sektör ve sivil toplum kuruluş-
larının üst düzey temsilcilerinin 
katılımıyla 5 Aralık’ta video konfe-

rans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda 
Meclis, “Döküm Sektörünün 2022 Yılı De-
ğerlendirmesi, 2023 Yılı Öngörü ve Beklen-
tileri” ile “Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği 
konularında TOBB’un çalışmaları”, “COP27 
çıktıları (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı” 

ile “İklim Değişikliği Kanunundaki Gelişme-
ler” konularını değerlendirmek için bir araya 
geldi. Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açılış 
konuşmasında; son yapılan Meclis toplantı-
sından bugüne kadar TOBB’un Meclis adına 
yaptığı çalışmaları ve son toplantıda alınan 
karar gereği yapılan görüşme ve girişimleri 
Meclis Üyeleri ile paylaştı. Meclis Başkanı 
Uğur Kocaoğlu konuşmasında, “Hammad-
de, enerji ve lojistik tarafında büyük fiyat 

dalgalanmalarının yaşandığı, uluslararası 
ticaret dinamiklerinin değişime uğradığı 
bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Sektör 
geneline baktığımızda siparişlerin ve üre-
tim miktarlarının artış göstermiş olduğunu 
gözlemliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Teknoloji odaklı üretime, pazar
gücünü artıracak hamlelere ihtiyaç var”

Global yatırımların Türkiye’ye kaymaya 
devam etmesiyle birlikte, ülke ekonomisine 
daha fazla katkı sunmak için teknoloji odak-
lı üretime, pazar gücünü artıracak hamle-
lere devam etmek zorunda olunduğuna 
vurgu yapan Uğur Kocaoğlu, artan enerji 
maliyetleri karşısında stratejik bir yol haritası 
oluşturulmasına ve yeşil enerji yatırımlara 
ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Dünya-
nın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemiz-
de de döküm sektörünün eleman sıkıntısı 
sorununun, şu sıralarda yakından takip et-
tikleri EYT tartışmalarıyla derinleşme riski 
taşıdığını söyleyen Kocaoğlu, bir yandan 
elemanların sektörden ayrılması, diğer yan-
dan büyük ölçekli kuruluşlar için getirece-
ği tazminat yükleri sebebiyle bu konuda 
yapılacak düzenlemelerin mutlaka destek 
mekanizmalarını da içermesi gerekliliğine 
dikkat çekti. TOBB Çevre Müdürlüğü tara-
fından, “Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği 
konularında TOBB’un çalışmaları”,”COP27 
çıktıları (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı)” 
ile “İklim Değişikliği Kanunundaki Geliş-
meler” sunumları gerçekleştirildi. Meclis 
Üyelerinin gündemi değerlendirmelerinin 
ardından toplantıya son verildi.

Döküm Sanayi Meclisi, İklim 
Değişikliği Kanunu’ndaki 
gelişmeleri masaya yatırdı
Döküm Sanayi Meclis toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nun katılımları ile Meclis Başkanı 
Uğur Kocaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Gıda Sanayi Meclisi, gıda sektörü 
analiz raporu hakkında bilgi verdi
T OBB Türkiye Gıda Sanayi Meclisi; TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı’nın 
katılımı ile Gıda Sanayi Meclis Başkanı 
Necdet Buzbaş’ın başkanlığında, sektörün 
sorunlarını, ihtiyaç ve beklentilerini değer-
lendirmek üzere bir araya geldi.  TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Özer Matlı’nın yaptığı 
açılış konuşması ile başlayan toplantı, Gıda 
Sanayi Meclisi Başkanı Necdet Buzbaş’ın 
ve Meclis Üyelerinin genel değerlendir-
meleri ile devam etti. Sektörün 2022 yılı 

değerlendirmesinin yapılıp 2023 
yılından beklentilerinin ele alındığı 
toplantıda, gıda sanayi sektörünün 
geleceğine ilişkin istişarede bulu-
nuldu. Ayrıca, Meclis tarafından 
gıda sektörünün analizi amacıyla 
hazırlanacak olan rapor hakkında 
bilgi veren Matlı, Meclis raporunun 
sektöre katma değer sağlayacağını 
ve bağlantılı olduğu sektörlere reh-
ber olacağına inandığını vurguladı. 

Toplantıda son olarak sektöre ilişkin yol haritası-
nın oluşturulması amacıyla bir Çalıştay yapılması 
kararı alındı.



115EKONOMİK FORUM

   

115EKONOMİK FORUM

Ö zel sektör ve sivil toplum kuruluş-
larının üst düzey temsilcilerinin 
yoğun ilgisi ile Ankara Birlik Mer-

kezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan 
Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci, üyelerle yüz 
yüze bir araya gelmekten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek, sektör için önem arz 
eden konuları istişare etmek için bir araya 
gelindiğini vurguladı. Meclisten Sorumlu 
TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ise, 
sektör temsilcilerinin çalışmalarına değindiği 
konuşmasında, Aralık ayında Meclis Üyeleri-
nin katılımı ile Konya’da yapılması planlanan 
İstişare Toplantısında sektör temsilcilerini 
ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirtti. 
Meclis Üyeleri de; kurumların daha fazla 
zarar görmemeleri, faaliyetlerini sağlıklı bir 
şekilde yürütüp kaliteli bir eğitim sunmaları 
için sınırlandırılmış olan özel okul artış oranı-
nın kaldırılması gerektiğini ifade ettiler.

“Maliyet artışları nedeniyle
teşvik mekanizmaları oluşturulmalı”

Yüksek enflasyon, asgari ücrette ya-
şanan artışlar, EYT ile ilgili çıkartılacak 
karar, 3600 ek göstergenin kabulü gibi 
durumlarda özel öğretim kurumlarının 
nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tartışıla-
rak, atılması gereken adımlar istişare edil-
di. Sektördeki yaşanan maliyet artışları 
nedeniyle, teşvik mekanizmalarının oluş-
turulmasının gerekliliği fikrinde birleşen 
Üyeler, 2023 yılı eğitim-öğretim yılından 
umutlu olduklarını ifade ettiler. Ayrıca 
toplantıda, özel öğretim kurumlarındaki 
su, doğal gaz ve elektrik ücretlendirilmesi 
ve tarifeleri ele alındı. 

Çeşitli sunumlar gerçekleştirildi
Toplantıya davet edilen, Rehabilitas-

yon Dünyası Kurucusu Mehmet Topsakal 

tarafından Eğitimde Markalaşma “Rehabi-
litasyon Dünyası”, İntersteno Uluslararası 
Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye 
Temsilcisi Seçkin Köse tarafından “Bilgisa-
yar Bilimsel F Klavyenin Eğitime ve Ekono-
miye Sağlayacağı Faydalar”, F Klavye 2022 
Dünya Şampiyonu Erdi Çiller tarafından 
“Klavye ve Bilimsellik”, Anaokullar Derneği 
Başkanı Nebahat Boğut tarafından “Okul 
Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılmasında ve 
Öğrenci Sayısının Artmasında Özel Kurum-
ların Rolü”, Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Eren Ceylan tarafından “Eği-
tim ile Tersine Beyin Göçü” sunumu ger-
çekleştirildi. Toplantıya davet edilen MEB 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Eğitim Politikaları Daire Başkanı Vedat Kuş-
gözoğlu ise, her zaman sektör ile yan yana 
olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, üyelerin sorularını yanıtladı.

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı, Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk ve MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Vedat 

Kuşgözoğlu’nun katılımı ile Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Eğitim Meclisi, özel öğretim kurumlarındaki su, Eğitim Meclisi, özel öğretim kurumlarındaki su, 
doğal gaz ve  elektrik tarifesini masaya yatırdıdoğal gaz ve  elektrik tarifesini masaya yatırdı

Eğitim Meclisi, 
Mustafa Gelen’e
yeni görevinde 
başarılar diledi

T OBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkan-
lık Divanı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel 

Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa 
Gelen’e yeni görevi nedeniyle hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.  Meclis Başkanı Dr. Yu-
suf Ekinci, Meclis Başkan Yardımcıları Metin 

Özer, Mirkan Aydın ve TOBB Eğitim Meclisi 
Sektör Sorumlusu Duygu Kılıç Çanakcımak-

sutoğlu’nun katıldığı ziyarette sektörün 
güncel sorunları istişare edildi.
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SEKTÖRLER

Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Meclisi, sektörün 2022 yılı 
değerlendirmesi ve 2023 
yılından beklentilerini 
görüştü

T OBB Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi toplantısı, 
Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım başkanlığında; 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Kara-
man, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Taşımacılığı Daire 
Başkanı Kerim Cicioğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu 
Taşımacılığı Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Ali Rıza Çelik’in 
katılımlarıyla sektörün güncel konularını değerlendirmek üzere 
İstanbul’da gerçekleştirildi.  TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Kıran yaptığı açılış konuşmasında, sektörün 2022 yılında verimli 
çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, 2023 yılında da benzer 

beklentide olduklarını belirtti. Meclis Üyeleri tarafından sektörün 
güncel sorunlarının değerlendirildiği toplantı, sektörün 2022 yılı 
değerlendirmesi ve 2023 yılından beklentilerin tartışılmasının 
ardından son buldu.

İlaç Sanayi Meclisi, Ar-Ge ve yerli 
üretim çalışmalarını paylaştı
T OBB Türkiye İlaç Sanayi Meclisi yılın 

son toplantısını, Meclis Başkanı Nezih 
Barut başkanlığında İstanbul’da gerçek-
leştirdi.  Fiyat ve Geri Ödeme Alt Komitesi, 

Ruhsatlandırma Alt Komitesi, Biyobenzer 
ve Biyoteknolojik Ürünler Alt Komitesi, 
Ar-Ge, Yerelleşme, Üretim ve Teknoloji Alt 
Komitesi ve Sağlık Ürünleri Alt Komitesinin  

başta, fiyat, mevzuat, Ar-Ge, yerli üretim ve 
bürokratik süreçler gibi konu başlıklarında 
gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarını 
Meclise sunduğu toplantıda; çalışmaların 
ilgili kurumlar ile paylaşılarak, ortak faali-
yetler planlanmasına karar verildi.  Toplantı, 
sunumların ardından genel bir değerlendir-
me ile son buldu.
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Ulaştırma ve Lojistik 
Meclisi, U-ETDS
veri girişi zorunluluğunu 
masaya yatırdı

T OBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran’ın katılımı ile Çetin Nuhoğlu 

başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi.  İthalat kontrol sistemi ve 
belgelerin sadeleştirilmesi, yetki belgesiz taşımanın engellenmesi 
konularının değerlendirildiği toplantıda, tonaj şartı aranmaksızın 
taşımacılık faaliyetinde bulunan firmalara ilişkin yapılabilecekler 
ve U-ETDS veri girişi zorunluluğu konuları masaya yatırıldı. Meclis 
ayrıca, Schengen sürücü vizelerinin temininde yaşanan problemler, 
AB’ye yönelik taşımalarda yaşanan belge sorunları ve ara eleman 
olarak nitelikli sürücü yetiştirilmesi konusunda şirketlere /sektör 
kuruluşlarına destek sağlanması konularını görüştü. Toplantı Meclis 
Üyelerinin görüş ve taleplerinin iletilmesinin ardından sona erdi. 

Züccaciye Meclisi, e-ticaretteZüccaciye Meclisi, e-ticarette
yaşanan sıkıntıları değerlendirdiyaşanan sıkıntıları değerlendirdi

T OBB Türkiye Züccaciye Meclisi toplan-
tısı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Ali Kopuz ve Meclis Başkanı Murat 
Kolbaşı başkanlığında, sektör temsilcilerinin 
katılımıyla Ankara’da bir araya geldi. 

Ali Kopuz yaptığı açılış konuşmasında; 
ekonomide yaşanan gelişmeler ve enerji 
maliyetlerinden dolayı sektörün yaşadığı 

zorluklara yönelik görüşlerin ilgili kurumlara 
aktarıldığı ve gündemdeki konulara dair 
ilgili tüm Bakanlıklarla görüşmeler yapıldığı 
bilgisini verdi. Toplantıya video konferans 
ile bağlanan Messe Frankfurt Ambiente 
Temsilcisi Can Yümer tarafından; Şubat 
ayında İtalya’da gerçekleştirilecek olan ve 
sektör tarafından katılım sağlanacak Am-

biente fuarı hakkında bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Toplantıda ayrıca sektörün e-ti-
caret alanında yaşadığı sıkıntılar, TOBB Tür-
kiye E-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar’ın 
katılımlarıyla değerlendirildi. Toplantı, sek-
törün 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 
yılından beklentilerin ele alınmasıyla son 
buldu.
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T OBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi Toplantısı; TOBB Genel Sekre-

ter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın katılımıy-
la Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu’nun 
başkanlığında, Ankara Birlik Merkezinde 
gerçekleştirildi. TOBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Cengiz Delibaş, üyelerin katılımı ve 
Meclisin gayretli çalışmaları için teşekkürle-
rini ileterek toplantının sektör için verimli ve 
faydalı sonuçlara vesile olması temennisini 
sektörle paylaştı. Meclis Başkanı Kutlu Ka-
ravelioğlu’nun sektörel gelişmelere ilişkin 
genel değerlendirme yaptığı toplantıda; 

bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden 
geçirilerek, Meclis çalışmalarına ve sektöre 
ilişkin yol haritaları belirlendi. Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri Makine İhracatçıları Birliği 
Şube Müdürü Mehtap Önal, makine ve teç-
hizat imalatı sektörünün, 2021 yılı ve 2022 
yılı ilk 11 ayındaki dış ticaret rakamlarına 
ilişkin bilgi verdi. Meclis Danışmanı Zühtü 
Bakır tarafından; 2022 yılı ilk 11 ayına ilişkin 
sektör temel göstergelerindeki gelişmeler 
anlatıldı ve Mevzuat ve Kiralama Komiteleri 
çalışmaları hakkında değerlendirme yapıldı. 
Verimsiz Elektrik Motorlarının IE3 ve IE4 

verimli sınıfları ile değiştirilmesi programları 
ve kamu destekleri hakkında Tunç İşcan 
tarafından sunum yapıldı. Sürdürülebilirlik 
odaklı rekabet gücü artışına yönelik Maki-
ne ve Teçhizat İmalatı ve Yazılım sektörleri 
arasında iş birliği yapılmasının önemi konu-
sunda, Ömür Demir Kızılarslan tarafından 
bilgilendirmede bulunuldu. Alman-Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim Divanı Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Köksal tarafından; 
Alman Tedarik Zinciri Kanunu ve kanunun 
sektöre olası yansımaları konusunda bilgi 
verildi.

Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, Mevzuat ve 
Kiralama Komiteleri çalışmalarını istişare etti

Otomotiv Ticaret Meclisi, kasko ve trafik sigortaları 
fiyat artışlarını ele aldı

T OBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclis toplantısı; Meclisten So-
rumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener’in katılımı 

ile Meclis Başkanı Yüksel Mermer başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet 
Binasında gerçekleştirildi.  Toplantıda, Otomotiv Distribütörleri ve 
Mobilite Derneği (ODMD) tarafından ÖTV indirim öneri programı 
hakkında bilgilendirme yapıldı. Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yar-
dımcısı Soner Kaya; Meclis Üyeleri tarafından iletilen İkinci El Satış 
Yönetmeliği hakkındaki konularını değerlendirdi. Toplantıda ayrıca, 
araç kiralama sektörü sorunları, kasko ve trafik sigortaları fiyat artışları 
konularından bahsedildi. Meclis Üyelerinin görüşlerinin alınması ile 
toplantı sonlandırıldı. 
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Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi, 12. Kalkınma planı 
hazırlık faaliyetlerini masaya yatırıldı

T ürkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi yılın 
son toplantısını, Meclis Başkanı Banu 

Küçükel başkalığında Aile Bakanlığı Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas 
Esra Ceceli ve meclis üyelerinin katılımları 
ile gerçekleştirdi.  Toplantı Meclis Başkanı 
Banu Küçükel’in geçtiğimiz üç aydaki icraat-
larını Meclis Üyelerine aktarmasıyla başladı. 
Üç aylık süreçte yapılan toplantılar, ziyaret-
ler ve bu ziyaretlerden elde edilen bilgiler 
Meclis Üyeleri ile paylaşıldı. Alt komitelerin 
Başkanları tarafından geçtiğimiz üç aylık 
dönemde komitelerin faaliyet konularına 
ilişkin hazırladıkları raporlar ile sektörün 
öncelikli sorun ve çözüm önerileri Meclis 
Üyeleri ile paylaşıldı. Sağlık Politikaları alt 
komitesinin diğer alt komitelerle ayrı ayrı 

toplanmasına, 12. Kalkınma Planına ilişkin 
Meclisin yol haritasının bütüncül bir bakış 
açısıyla hazırlanmasına, Sağlık Politikaları alt 
komitesi başkanlığında sürecin ilerlemesine 

karar verildi. Meclis Başkanı Banu Küçükel 
tarafından hazırlanan divanın üç aylık faa-
liyetlerine ait doküman Meclis Üyeleri ile 
paylaşıldı.

Tarım Meclisi, gıda arz güvenliği
çalışmalarının önemine değindi

T OBB Türkiye Tarım Meclisi, Meclis Başkanı Ülkü Karakuş’un katılımı ile TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Matlı başkanlığında 14 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.  TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Özer Matlı, sektörün yapısı gereği çok fazla öngörülemeyen etkene ayak uydurması ge-
rektiğini vurgularken, bu etkenlere hızlı bir şekilde adapte olabilmenin önemine vurgu yaptı. 
Meclis Başkanı Ülkü Karakuş da dünyada yaşanan gıda arz güvenliğinin önemini ve Türkiye’nin 
bu alandaki çalışmalarını dile getirdi. Meclis Üyeleri, 2022 yılına yönelik değerlendirmelerde 
bulunurken, 2023 yılına yönelik olarak sektörel beklentilerini ve Meclisin yapacağı çalışmalara 
yönelik düşüncelerini dile getirdi. Bu kapsamda yurt dışında gerçekleştirilen fuarlar, sulama 
alanları ve tarımsal üretimde katma değer gibi konular gündeme getirildi. Gündem maddelerin-
den olan 12. Kalkınma Planına yönelik olarak bitkisel üretimde arazi kullanımı, tarım sektöründe 
kapasite kullanımı gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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T OBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri 
Meclisi yılın son toplantısını gerçek-

leştirdi. Meclis, toplantıda sektör açısından 
2022 yılının değerlendirmesini yaptı.  TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, top-
lantıda yaptığı açılış konuşmasında sektör-

de yaşanan güncel gelişmeler 
hakkında bilgi vererek Meclis 
Üyelerine özverili çalışmaları için 
teşekkür etti. TOBB Türkiye Patent 
ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı 
Kemal Yamankaradeniz, patent 
ve marka vekilliği mesleğini ilgi-
lendiren mevzuata ilişkin yürü-
tülen çalışmalara değindi. TOBB 
Türkiye Sektör Meclisleri Müdürü 
Ayşe Çelebi Doğan; Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlı-
ğı koordinasyonunda yürütülen 
12. Kalkınma Planı çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen 
Telif Hakları ve Sınai Haklar Alt 
Komisyon toplantıları hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Ku-
rumlar Arası İlişkiler Komitesi Baş-
kanı Seda İnal, Patent ve Marka 
Vekilleri Meclisi Sektör Raporu ça-
lışmalarında son durum hakkında 
bilgi paylaşımında bulundu. Mec-
lisin sosyal medya faaliyetlerinin 
görüşüldüğü toplantı, 2023 yılı 
faaliyetlerinin istişare edilmesi ile 
son buldu.

Patent ve Marka 
Vekilleri Meclisi, 
sosyal medya 
faaliyetlerini görüştü

T OBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi 
toplantısı; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başka-
nı Prof. Dr. Haluk Görgün başkanlığında, 
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir’in katılımlarıyla Ankara Birlik Mer-

kezinde gerçekleştirildi.  
Toplantı; Meclis Başkanı Görgün, 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimit-
ci ve Savunma Sanayi Başkanı Demir’in 
açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış ko-
nuşmalarının ardından, sektör temsilcileri 

tarafından 2022 yılı genel değerlendir-
mesi ve 2023 yılından beklentiler kap-
samlı olarak ele alındı. Toplantının son 
kısmında ise; küresel gelişmelerin etkileri 
ile sektörün sorun ve çözüm önerileri 
değerlendirildi.

Savunma Sanayi Meclisi, 2022 yılını değerlendirdi
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Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi, Avrupa'daki 
enerji sübvansiyonunu görüştü

T OBB Türkiye Otomo-
t iv  Tedar ik  Sanayi 

Meclis toplantısı, TOBB Yö-
netim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ayhan Zeytinoğlu 
katılımı ile Meclis Başkanı 
Alper Kanca başkanlığında 
video konferans aracılığıy-
la gerçekleştirildi. Toplan-
tıda; otomotiv üretim, sa-
tış, ihracat rakamları, EYT 
uygulamasının etkileri ve 
beklentiler,  asgari ücret ve 
ücret vergilendirme kat-
sayılarının/baremlerinin 
güncellenmesi, Avrupa'da-
ki enerji sübvansiyonu ve 
Türkiye’nin rekabetçiliğini 
kaybetmesi gündem mad-
deleri görüşüldü.

T OBB Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı 
(LPG) Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Engin Yeşil’in katılımı ile Meclis Başkanı 
Gökhan Tezel başkanlığında Ankara’da ger-
çekleştirildi.  Meclis, LPG piyasasının güncel 
durumu, dünya LPG piyasasında yaşanan 
son gelişmeler ve Dünya LPG Birliği haftası 
konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

12. Enerji Zirvesi, sınır dışına tüp çıkışları ve 
istasyonlarda tüp dolumu konularının isti-
şare edildiği toplantıda, tüplü gazda teşvik 
uygulamasına ilişkin görüş ve değerlen-
dirmelerde bulunuldu.  Meclis alt komite 
gündemindeki diğer konu başlıkları görü-
şüldü. Toplantı, Meclis Üyelerinin görüş ve 
taleplerinin iletilmesinin ardından sona erdi. 

LPG Meclisi, 
tüplü gazda 
teşvik 
uygulamalarını 
değerlendirdi
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T OBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi 
toplantısı; Meclisten Sorumlu TOBB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 
Zeytinoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

M. Cihat Lokmanoğlu’nun katılımıyla Meclis 
Başkanı Edvar Mum başkanlığında vide-
o-konferans yoluyla gerçekleştirildi.  Toplan-
tıda; Serbest Bölgelerde elektrik, su, doğal 

gaz ve benzeri altyapı dağıtımının Bölge 
Kurucu İşletici Şirketler (BKİ) marifetiyle ya-
pılması konusunda  mevzuatta düzenleme 
yapılması gerekliliği müzakere edildi. Meclis 
Başkanı Edvar Mum; Serbest Bölgelerde 
altyapı sorumluluğunun BKİ şirketlere ve-
rildiğini, buna bağlı olarak altyapı (elektrik, 
su, doğalgaz vb) hizmetlerinin de BKİ şirket-
ler tarafından kullanıcı firmalara dağıtımın 
yapılması gerektiğini söyledi. Mum, ancak 
bazı serbest bölgelerde yüksek tüketim ya-
pan kullanıcı firmaların doğrudan ülke için 
dağıtıcı şirketlerden hizmet alma yoluna 
başvurduklarını, bu durumun da BKİ gelir-
lerini engellediğini ifade etti. Öte yandan 
toplantıda; Serbest Bölgelerde 3 bin 915 
GTİP’li plastik döküntü, kalıntı ve hurdadan 
üretilecek 39.02, 39.07 ve 39.08 GTİP’li ilk 
şekillere dönüştürülmüş olan döküntüler, 
kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve 
çapakların ithali konuları görüşüldü.

Perakendecilik Meclisi, 
marketlerin atıklarını 
yönetmesi konusuna 
değindi

Serbest Bölgeler Meclisi, altyapı dağıtımlarının BKİ 
ile yapılması gerekliliğini müzakere etti

T OBB Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı, 
Meclis Başkanı Alp Önder Özpamukçu başkan-

lığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 
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 ge-
tirdi. Özpamukçu, yaşanan olumsuzluklarla birlikte 
kategoriler arası farklılıkların bulunduğunu ancak 
sektörün genelde iyi bir yıl geçirdiğini belirtti. Yüksek 
enflasyonun; nakit akışı ihtiyacını artırdığını, sermaye-
lerde erozyona sebep olduğunu, bunların bilançolara 
olumsuz yansımalarının olacağını ifade etti. 

Toplantıda; 2023 yılında alınacak kararlar önce-
si, etki analizlerinin yapılarak sektörün görüşlerinin 
alınmasının her zaman ifade edildiği gibi son derece 
önemli olduğu ve beklentilerin bu yönde geliştiği dile 
getirildi. Son dönemde sektörde sıkça ele alınan, mar-
ketlerin atıklarını kendilerinin yönetmesi konusuna 

da değinen sektör temsilcileri; farkındalığın oluşması gerektiğine vurgu yaparak, 
marketler tarafından da bahse konu faaliyetin yürütülebilmesi için başvuru süreç-
lerinin, takibinin, satış ve bildirim hususlarının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. 
Toplantıda ayrıca; 2022 yılının genel değerlendirmesi yapılarak, iyi geçen bir yılın 
ardından 2023 yılının turizmde yaşanması beklenen olumlu tablo ile birlikte 
sektöre umut verdiği mesajı iletildi. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi 
temennisiyle toplantı son buldu.
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T OBB Türkiye Madencilik Meclisi toplan-
tısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan 

Yardımcısı Veysel Tiryaki’nin katılımları ile 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban A. Ka-
ramehmetoğlu ve Meclis Başkanı İbrahim 
Halil Kırşan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.  
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdü-
rü Vedat Yanık, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, 
Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Ak-
duman, Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) 
Genel Müdür Yardımcısı Kazım Özgür, MA-
PEG Genel Müdür Yardımcısı Fatih Dumanlı 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tabii 
Kaynaklar Dairesi Başkanı Leman Çetiner’in 
de katıldığı toplantıda; bir yandan sektörün 
güncel sorunları değerlendirilirken diğer 
yandan da insan ve doğaya odaklı sürdü-
rülebilir madenciliğin önemi ve yapılması 
gerekenlere ilişkin görüşmeler yapıldı. Açılış 
konuşmalarında Halil İbrahim Kırşan, teda-
rik zinciri, enerji ve emtia fiyatlarına yönelik 
değerlendirmelerde bulunurken, Şaban 
A. Karamehmetoğlu madencilik sektörün-

de uç ürün üretiminin önemini ifade etti. 
Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki açılış ko-
nuşmasında; madencilik sektörünün dünü 
ve bugününe ilişkin değerlendirmeleri-
nin ardından, sektörün gelişiminde kamu 
özel sektör diyaloğunun önemine vurgu 

yaparak, kamu olarak sektör ile iş birliği 
yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade 
etti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve 
madencilik sektörünün farklı alanlarında 
faaliyet gösteren Meclis Üyeleri sektörün 
geleceğine yönelik istişarelerde bulunuldu.

T OBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuş-
mazlık Çözüm Merkezi, TOBB Türkiye 

Patent ve Marka Vekilleri Meclisi ve Türki-
ye Yazılım Meclisi tarafından "TR Uzantılı 
İnternet Alan Adlarında Uyuşmazlık Çö-
züm Mekanizmaları" hakkında çevrimiçi 
bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.  
Toplantıda; “.tr” uzantılı internet alan adları 
ile ilgili uyuşmazlık çözüm mekanizmasında 
uygulanan politikalar ve bu süreçte işlet-
melerin bilmesi gerekenler masaya yatırıldı. 
Eylül ayı itibarıyla internet alan adları için 

"Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısı" 
olarak yetkilendirilen TOBBUYUM Arabulu-
culuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel 
Müdürü Onur Yüksel, uyuşmazlık başvurusu 
ve TOBB UYUM faaliyetleri hakkında bilgi-
lendirme yaptı. Etkinliğe, TOBB Başkan Da-
nışmanı/Reel Sektör Araştırma, Geliştirme 

ve Uygulama Daire Başkanı Hasan Çağlayan 
Dündar, TOBB UYUM Dosya Yöneticisi Ebru 
Osmanoğlu, Türkiye Patent ve Marka Vekil-
leri Meclisi Başkanı Kemal Yamankaradeniz, 
Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, 
Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Üyeleri 
Uğur Yalçıner ile Murat İdal katıldı.

“TR Uzantılı 
İnternet Alan 
Adlarında 
Uyuşmazlık Çözüm 
Mekanizmaları” 
webinarı 
gerçekleştirildi

Madencilik Meclisi, uç ürün üretiminin önemine değindi
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ÇIN HALK CUMHURIYETINDE 
TICARET HUKUKU 

Çin ile yapılan ticareti düzenleyen temel hukuk 
normlarının neler olması gerektiği üzerinde fazlası 

ile düşünülmesi gereken bir konu iken aynı zamanda 
yaşanacak olası hukuki meseleler ile ilgili olarak da 

hangi yolların izlenmesi gerektiği ciddi bir soru işareti 
olarak beliriyor.

D ünya ticaret sahnesinin en 
önemli oyuncularından Çin 
Halk Cumhuriyeti birçok iş 
adamımız için önemli bir kay-

nak ve aynı zamanda hedef ticaret sahası 
olarak Türkiye ticari hayatında önemli bir 
yer teşkil ediyor. Dijital yaşamın parçası ola-
rak birçok kaynağa erişimin mümkün oldu-
ğu günümüz koşullarında, hukuk normları 
ve hukuk uygulamaları ile oldukça geniş bir 
alana sahip Çin Halk Cumhuriyeti, birçok iş 
insanı için halen belirsizlikler içeren bir ülke 
olarak karşımızda duruyor. Bu kapsamda 
bu yazımda Çin Halk Cumhuriyeti ticaret 
hukuku ve uyuşmazlık çözüm yolları ile 
ilgili olarak bilgiler vermeye çalışacağım. 
Vereceğimiz bilgiler kitabi ve yazılı bilgilerin 
yanında, yazılı olmayan ve uygulamaya 

dayalı bilgiler olacak. Çin hukuk mevzuatı 
temek itibariyle devletçi bir yaklaşımın hâ-
kim olduğu bir hukuk mevzuatıdır. İçtihat 
yani mahkeme kararlarının hâkim olmadığı 
ve tüm uygulamaların kanunların elverdiği 
ölçüde şekillendiği bir hukuk sistemi hâ-
kimdir. Kanunlarda yer almayan konularda 
ise halim inisiyatifi bulunurken bu konuda 
hâkimler kendisi kanun koyucu gibi hareket 
etmek yetkisine sahiptir. Her eyaletin ken-
disine özgü kuralları da mevcuttur. Sözleş-
meler ve ticaretinizi ülke kanunları yanında 
eyalet kurallarını da gözeterek oluşturmanız 
menfaatinize olacaktır. Bu anlamda mutlaka 
Çin de faaliyet gösteren bir hukuk şirketi 
veya Çin hukukuna hâkim bir hukuk şirketi 
ile çalışmanız yaşayabileceğiniz sorunların 
önüne geçecektir. 

ULUSLARARASI HUKUK
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SÖZLEŞMELER, ÇİN DİLİNDE
ANLAŞILMIŞ OLARAK İMZALANMALI

Unutmamak gerekir ki tüm mevzuat 
ve uygulama Çin ana dilinde şekilleniyor. 
Oluşturacağınız sözleşmelerde Çin dilinin 
olması veya mutlaka tercümesinin tüm 
taraflarca net olarak anlaşılmış ve o şekilde 
imzalanmış olması çok önem arz edecek-
tir. Her ne kadar sözleşme dili başka bir 
dil olarak seçilmiş olsa da bunun olası bir 
uyuşmazlıkta Çin mahkemeleri tarafından 
dikkate alınmayacak olduğunu bilmeli-
siniz. Son dönemde yürürlükte olan “Çin 
İhracat Kontrol Kanunu ve Yabancı Yatırım 
Yasası”, yabancı yatırımcılara ciddi kontrol 
mekanizmaları getirmekle birlikte az da 
olsa belirli imkânlar da sunuyor. Bu iki yasa 
ile ilgili olarak daha detaylı bilgileri devam 
eden yazılarımızda bulabileceksiniz. An-
cak burada önemle bahsetmek istediğim 
konu bu yasalar kapsamında olası bir ihlalin 
veya devlet kurumları tarafından ihlal olarak 
görülebilecek bir durumun siz ve şirketi-
niz üzerinde ciddi sonuçları olabilecektir. 
Dolayısı ile Çin ile ticaretin her safhasında 
bu iki yasanın şirketinizin ihracat ve hukuk 
departmanları veya sizler tarafından ciddi 
şekilde etüt edilerek anlaşılmış olması en 
önemli aşamadır.

Çin Halk Cumhuriyeti yasalarının kendi 
içinde ciddi anlamda hatasız olmaya özen 
göstermiş olduğu ve detaylı araştırma ve 
teknik çalışmalar sonucu ortaya çıktığı da 
bir vakıadır. Uluslararası ticaret uyuşmazlık-
larının ihlali amacı ile kurulan teknik mahke-
me Xiamen Uluslararası Ticaret Mahkemesi 

ilk duruşmasını 19 Eylül 2022’de gerçekleş-
tirmiştir.  Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin 
(SPC) onayı üzerine Fujian Eyaletinde ku-
rulan ilk uluslararası ticaret mahkemesidir. 
Daha evvel de SPC bünyesinde Suzhou, 
Pekin ve Chengdu yerel uluslararası ticaret 
mahkemesi kurulmuştu. Bu tarz bir teknik 
mahkemenin olası uyuşmazlıklarda tekel 
durumunda olduğu göz önüne alındığında 
merkezi sistemin uluslararası ticaret huku-
ku üzerindeki kontrol mekanizmalarının 
etkisinin uzun bir süre daha devam edece-
ği aşikârdır. Ancak ihtisas mahkemesi tar-
zındaki bu mahkemenin de gün geçtikçe 
uluslararası uyuşmazlıklardaki tecrübesini 
arttıracağı ve bu sayede meselelerin halli 
noktasında daha hızlı ve güvenilir kararlara 
imza atacağı da bir gerçektir.

ÇİN’DE BORÇ TAHSİLAT 
UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

Peki Çin’de alacağınız var veya hukuken 
haklı olduğunuz bir konuda ticari dava 
açmak istiyorsunuz ne yapmalısınız? İlk 
olarak, Çin'de borç tahsil etmenin bazı ge-
nel ilkelerini tanıtmak istiyorum. İlk genel 
ilke, Çin'de en iyi neyin tahsil edilebileceği 
ve tahsil edilecek alışılagelmiş borç tip-
lerinin neler olduğu ile ilgili. Çin'de tahsil 
edilebilecek borçlardan en tipik olanlar, 
uluslararası ticarette malların ödemeleri ve 
ticari marka/lisans alacaklarını içeriyor. Borç 
tahsilatında dört temel ilke vardır. Borç-
ların tahsilatında, çoğunlukla büyük bir 
sorun gibi görünmese de en önemli ilke 
borçlunun kimliğinin tespit edilmesidir, 

zira Çinli ihracatçılar bu konuda size pek 
yardımcı olmayacaktır. Sizinle farklı isimlerle 
ticaret yapabilirler. Başta şahıs adına iletişi-
me geçebilir, sonra sizinle bir şirket adına 
sözleşme yapabilir ve daha sonra mallarını 
size başka bir şirket adına teslim edebilir ya 
da alabilirler. ‘’Borçlu kim?’’ cevaplamanız 
gereken en önemli soru budur. İkinci ilke, 
borçlunuza ciddi olduğunuzu ve ona ula-
şabileceğinizi göstermenizdir. 

Çoğu durumda Çinli ihracatçılar tahsi-
lat için aradığınızı anladığında iletişimden 
kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklar 
ve ses çıkartmayacaklardır. Ancak yerel ve 
Çinli bir avukatınız olduğunu gösterebi-
lirseniz bu avukat borçluların bilgilerine 
rahatça ulaşabileceği ve bununla birlikte 
aramaları kayıt altına alabileceği için bor-
cun tahsilatı konusunda çözüm bulmak 
adına ciddi adımlar atmaya başlayacaklar-
dır. İşte bu yüzden ikinci ilke ciddi olduğu-
nu ve borçluya rahatça ulaşabileceğinizi 
göstermektir. Üçüncü ve dördüncü ilkeler 
bence oldukça genel ve anlaşılması kolay 
ilkeler; borçlunun kredisini ve mülkünü 
bilmek ve kapsamlı bir plan yapmak. Borç-
lunun hiçbir mülkü yoksa davayı kazansa-
nız bile bir işe yaramaz çünkü ödemenizi 
yine alamayacaksınız demektir. Dolayısıyla, 
sürece başlamadan önce her adımın plan-
landığından emin olmanız gereklidir. ‘’Ne 
yapmalıyım?’’ borçluyu tanımam ve uygu-
layacağım planın adımlarını belirlemem 
gerekiyor. Şimdiyse Çin’de borç tahsilat 
yöntemleri için atılacak olan adımlarına 
gelelim. 

http://www.linkedin.com/in/alper-kesriklio%C4%9Flu-8b27a716

ALPER
KESRİKLİOĞLU
Antroya Danışmanlık ve Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı
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ÇİN'DE BORCU TAHSİL ETMENİN 
İLK YOLU BORÇLUYA İHTARNAME 
GÖNDERMEKTİR

Çin'de borcunuzu tahsil etmenin ilk 
adımı, borçluya avukat aracılığıyla ihtar-
name göndermek ve sözlü bildirimde 
bulunmaktır. Bu, daha önce dostane yol 
olarak adlandırdığımız girişime benzer fakat 
bence avukatların gönderdiği ihtarnameler, 
borçların tahsilatında ne barışçıl ne de dos-
tane bir yöntemdir. Çünkü borçluya, delil 
toplamak adına istenen an rahatça ulaşıla-
bileceğini gösteriyor.  Borçlunun kim oldu-
ğuna dair teyit almanın en iyi yolu, yazılı bir 
ihtarname göndermektir. Bazı durumlarda 
başlangıçta kimin borçlu olduğundan emin 
olamadığımız halde yazılı bir ihtarname 
yollarız. Daha sonra borçluları arar ya da 
WeChat ve benzeri diğer uygulamalarda 
geri bildirimlerini alırız ve "Evet, borçlu be-
nim" diye itiraf ederler. Bu nedenle avukat 
mektubu göndererek ve sözlü bildirimde 
bulunarak, sonrasında da iletişim kurarak 
borçluyu “Evet bu kadar borcum var” de-
meye zorlamış oluruz.

İhtarname gönderip sözlü bildirimde 
bulunduktan ve dostane yolları tükettikten 
sonra tüm bu çabalar başarısız olursa, yasal 
yollara başvururuz. Çin'de bu tip durumlar 
için büyük çoğunlukla alacak davası açıl-
maktır. Davaların çoğu ilk derece mahke-
melerde açılıyor ve çoğu davada ilk derece 
mahkemelerin ardından ara mahkemeler-
den sonra dosya kapatılıyor. Bu da, davayı 

kapatmak için en az iki kez mahkemeye 
gitmeniz gerektiği anlamına geliyor. Yasal 
süreç, dünyanın her yerindeki herhangi bir 
alacak davası gibi sürdürülür. Burada değin-
mek istediğim diğer önemli bir husus delil 
hususu, belge delili, tanık ifadesi veya tanığı 
çapraz sorgulama gibi yöntemler. Dünya 
genelinde her ne kadar esaslı yöntemler 
olarak görülse de Çin mahkeme sürecinde 
çok büyük bir rol oynamıyor.  

ÇİN'DEKİ MÜLKİYET KORUMA 
ÖNLEMLERİ NASILDIR?

Altını çizmek istediğim diğer bir konu 
da Çin'deki mülkiyet koruma önlemleri-
dir. Bu önlemler, hâkimlerin yasal bir karar 
verilmeden önce davalının mülküne gidip 
borçlunun birtakım mülklerini haczede-
bilmesine olanak sağlar. Mülkiyet koruma 
önlemleri aynı zamanda davalının mülkünü 
hüküm verilmeden önce dondurmaya ya-
rar. Dolayısıyla borçlu mallarını devredemez 
ya da gizleyemez. Mülk koruma önlemleri 
aynı zamanda elektronik ortamdan da ya-
pılabilir, ancak bunun için borçlunun sahip 
olduğu malları önceden tespit etmiş ol-
manız gerekir, yoksa mahkeme bu konuda 
yardımcı olamaz. Son olarak, önlemlerin 
yanlış uygulanması sonucu borçluya öden-
mek üzere bir sigorta şirketi ya da banka 
ile teminat anlaşması yapmış olmalısınız. 
Mahkeme ücretleri kademeli olarak tahsil 
edilir. Genellikle borçludan alacağınızın 
yüzde 1’i kadar mahkemeye de ödeme 

yapmanız gerekir. Davaya ek olarak tahkim, 
hala Çin'de borç tahsil etmek için çok yay-
gın bir yoldur.

Tahkimden faydalanmak istiyorsanız 
sözleşmenize tahkim anlaşmasına ya da 
maliyeti eklemeyi ihmal etmemelisiniz. 
Çin’de tahkim ve dava arasındaki farkı an-
lamak pek imkânlı değildir ancak tahkim 
için daha az delile ihtiyaç duyulmasından 
ayırt edilebilir. Son olarak belirtmemiz ge-
reken nokta şudur: Çin'de tahkimde temyiz 
imkanı yoktur ve bir kez verildikten sonra 
iptal edilmesi çok zordur. Ancak tahkim 
sürecinde dikkatli olmanız ve kazanmak 
için tüm çabayı göstermeniz gerekir.  Dör-
düncü yöntem arabuluculuktur. Uzlaşma, 
arabuluculukta mahkeme veya tahkim ku-
rumlarının yardımı veya desteği olmadan 
karşı tarafla müzakere etmeye çalıştığınız 
anlamına gelir. Bu prosedürü uygulayabil-
mek, uzlaşma anlaşmasına veya başka bir 
sonuca ulaşmak için iletişim kurmaya yar-
dımcı olmak için hâkimler veya hakemler 
olması gerekir. Bahsettiğimiz bu izlek, dava 
ve tahkimden önce ya da dava ve tahkim-
den sonra da yürütülebilir. Peki, burada 
“dava ve tahkim sonrası” ne anlama geliyor?

TENFİZDE UZLAŞMAYA GİDİLİR 
ANCAK BU UZLAŞMAYA DAİR YAZILI 
BELGE ALMAK GEREKİR

Aşağıda, mahkemenin kaybeden tarafı, 
hükmü veya hakem kararını yerine getir-
meye zorlaması anlamına gelen tenfizden 
bahsedeceğim. Her ne kadar zorlama ifa-
desi kullanılsa bile tenfiz prosedüründe 
taraflar uzlaşma anlaşmasına varırlar. Uzlaş-
maya gidildiği zaman hâkimler ve hakemler 
daha az evrak işi yapacağı için genellikle bu 
yöntem ile çözüme ulaşmaya çalışırlar ve 
iki taraf da uzlaşmış olacağı için dostane 
bir yola başvurulmuş olur. Ancak uzlaşma 
ve arabuluculuğun icra kabiliyetine dikkat 
etmeniz gerekir. Çünkü mahkeme veya 
hakemlik kurumunun yardımı ve desteği 
olmadan özel olarak uzlaşmaya varırsanız, 
uzlaşma mahkemeler tarafından doğrudan 
uygulanamaz. Uzlaşmanın mahkemeler 
tarafından uygulanabilmesi için uzlaşmanın 
tanınması amacıyla mahkemeye başvurma-
nız gerekir, daha sonra uzlaşma anlaşması 
uygulanabilir. Bu nedenle, çoğu durumda 
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müşterilerime arabulucu ve hakemlik ku-
rumlarının yardımıyla uzlaşma anlaşmasına 
varırlarsa gittikleri kurumlardan anlaşmaya 
dair yazılı bir belge talep etmelerini tavsiye 
ediyorum. Bu belge, karşı tarafın uzlaşma 
anlaşmasını yerine getirmemesi durumun-
da mahkemenin kararları uygulayabilmesi 
için gereklidir. 

ÇİN’DE İCRA SÜRECİ NASIL İŞLER?
Nihayet Çin'de çok önemli bir prosedür 

olan icra sürecine geliyoruz. Birçok durum-
da, davanın kaybeden tarafı mahkeme-
lerden veya bir kurumdan çıkan kararları 
gönüllü bir şekilde yerine getirmez. Bu 
nedenle, tarafa gerekenleri yaptırabilmek 
için mahkemeye başvurmanız gerekir. Bu, 
Çinli hâkimlerin, mahkeme kâtiplerinin 
ve polislerin mahkemelerden icra yerine 
gittikleri senaryodur. Kaybeden tarafın 
mülküne özel olarak asla el koyamazsınız, 
bunu ancak mahkemeler aracılığıyla ya-
pabilirsiniz. Uzmanlar, kaybeden tarafın 
mülkünü tespit etmeyi, takip etmeyi, don-
durmayı ve dondurulan mülkler için açık 
artırma düzenleme gibi işlemleri yürütür. 
Bu aşamalardan sonra mahkeme tasfiye 
işlemini yapar, yani açık arttırmadan elde 
edilen gelir alacaklıya teslim edilir. Bir diğer 
husus ise, Çin'de davayı kazanan tarafın, 
kaybeden tarafın gereksiz tüketimini ve 
diğer bazı eylemlerini kısıtlayabilmesidir. 
Örneğin, borçlu mahkeme kararını yerine 
getirmezse hava yoluyla veya hızlı trenle 
seyahat etmek istediğinizde kısıtlanabilir 
hatta bazı durumlarda ceza bile alabilir. Çin 
mahkemeleri hâlihazırda 20 milyona yakın 
kişinin hava yolu ya da hızlı trenle seyahat 
etmesini kısıtlamıştır ve eğer hızlı trenle 
seyahat edemiyorsanız Çin'de çalışmak 
gerçekten çok zordur.

Çin'de “dürüst olmayan borçlu” dedi-
ğimiz bir kavram var ve dürüst olmayan 
borçlular bazı durumlarda çok ciddi kı-
sıtlamalara, hatta cezai işlemlere maruz 
kalabilir. Ve tabii ki, borcunuzu geri alma-
nıza yardımcı olmak için pek çok çaba 
göstermenize rağmen icra için çok sınırlı 
sayıda mahkeme personeli var. Peki dürüst 
olmayan borçlunun takibi için ne yapıla-
bilir? Mahkemeler çoğunlukla çevrimiçi 
icra sisteminden yardım alır. Çevrimiçi icra 

sistemi, mahkemelerdeki bilgisayarları farklı 
kuruluşların bilgisayarlarına bağlayan ağ 
sistemleridir. Hâkimler ofislerinde bilgisayar 
başında, borçlunun nerdeyse tüm mülkle-
rine ve bunların mali değerlerinin kaydına 
ulaşabilir.  Çin’de hakem kararlarının tanın-
ması, New York Sözleşmesine dayanan ve 
oldukça köklü bir uygulamadır. Çin Yüksek 
Halk Mahkemesi, “İç Raporlama” adı verilen 
bir sistem kurarak bu sürece çok güçlü bir 
destek sunmuştur. Tahkim kararları için 
açılan tanıma davası nadiren reddedilir. 
Mahkeme kararı verilmeden önce mülkiyet 
koruma önlemleri talep edebileceğinizi 
unutmayın, her durumda öncelikli olarak 
bu hakka sığının.

ÇİN VE TÜRKİYE ARASINDA İKİLİ
YARGI SİSTEMLERİ ANLAŞMAMIZ VAR

Yabancı kararların tanınması konusun-
da bu tür davalar, diğer yabancı fiili da-
valara kıyasla nispeten çok daha nadirdir. 
Çin ve Türkiye arasında mahkeme kararla-
rının tanınması konusunda anlaşmalar var. 
Shandong eyaletinde Türkiye'nin kararının 
mahkeme tarafından tanındığı bir dava 
görülmüştü, ancak sayısal açıdan bakarsak 
bu gibi durumlar hala nispeten az görülür. 
2022'den sonra Çin çok daha dostane bir 
tutum benimsedi ve normalde çok daha 
fazla olan tanıma gerekliliklerini azalttı. Türk 
mahkemelerinin kararlarının Çin'de icra 
edilip edilemeyeceği sorusunun cevabı 

kesinlikle evettir. Çünkü 1992'den beri Çin 
ve Türkiye arasında ikili yargı sistemleri an-
laşmamız vardır. ABD, Birleşik Krallık, Alman-
ya ve Avustralya ve diğer birkaç ülke gibi 
büyük ticaret ortaklarının Çin ile arasında 
ikili program yok. Bu nedenle bahsi geçen 
ülkelerin kararlarının Çin'de icra edilmesi 
çok daha zor olacak. Türkiye, diğer ülkelere 
kıyasla zaten çok daha kolay uygulanabilir 
kıstaslara sahip. 

Bu nedenle Çin Halk Cumhuriyeti mah-
kemeleri, Türk mahkemelerinin kararındaki 
herhangi bir maddi konuyu incelemeyecek, 
gerçeklerin yanlış olduğunu iddia etmeye-
cek, kuralların yanlış olduğunu söylemeye-
cek, sadece Türk mahkemesinin yargı yet-
kisine sahip olup olmadığını veya yasaların 
kamu düzenine uygun olup olmadığını 
kontrol edecek. Türk mahkemesinin yargı 
yetkisine sahip olup olmadığını veya Çinli 
davalının haklarının usule uygun olarak 
Türkiye’de garanti edilip edilmediği ince-
lenecektir. Çin Halk Cumhuriyeti Mahke-
meleri sadece bu usul konularına bakacak, 
yargılamayı sağlıklı bir şekilde yürütmeye 
çalışacak ve tanıma/tenfiz edilecek kararla-
rın insan haklarına uygun olup olmadığına 
bakacaktır. Tüm bu açıklamalarımız ışığında 
sizlere tavsiyemiz mutlaka tüm süreçlerinizi 
ticaret yapacağınız ülke hukuk mevzuatını 
gözeterek geliştirmenizdir. Bu sayede olası 
bir sorun halinde hızla harekete geçebilir ve 
zararınızın önüne geçebilirsiniz.
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Turkey’s entrepreneurial spirit has 
managed to become a dynamo in export
Turkey has made incredible 
progress in the last 20 years 
in terms of integration into 
the world order and export 
increasing its export volume 
by 7 folds increasing its share 
in international trade over 
1% for the first time. Our 
entrepreneurial spirit as well 
as dynamic and bold business 
style have all brought us 
here. In order to reach higher 
ground in export from now 
on, we must in particular turn 
to e-trade and broaden our 
horizons.

SELECT NEWS

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

T urkey’s export was 254 billion USD 
in 2022 with a 13% increase from 
last year and import was 364 billion 

USD with a 34% increase from last year. 
Foreign trade volume has reached 618 
billion USD with a 25% increase. Export via 
TL too increased in 2022 by 93% reaching 
129 billion TL. In 2022, compared to the 
previous year, 60 cities export revenue 
increased and two cities stalled. Istanbul was 
the champion with 99 billion USD, followed 
by Kocaeli with 19 billion, Bursa 16 billion 
and Izmir 14 billion. Ankara registered 12 
billion USD, G.Antep 11 billion USD, Manisa, 
Sakarya and Denizli 5 billion USD and Hatay 
4 billion USD. Konya, Kayseri, Adana, Mersin, 
Antalya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Eskişehir, 
Samsun, Trabzon and Mardin all exceeded 1 
billion USD. 

Most export was to Germany
Germany was  the countr y  that 

attracted most export with 19 billion USD 
and automotive industry made the most 

export with 4 billion. USA got the 2nd place 
with 14 billion USD and chemicals and 
chemical products worth 2 billion USD 
was the highest exported items. UK was 
the 3rd biggest in list with 12 billion USD 
with automotive industry worth 4 billion 
was the highest. The no of countries Turkey 
exported to over 1 billion USD last year was 

47 with a 4% increase compared to the 
previous year.

Industrial sector is all time high
The industrial sector reached an all 

time high last year with a total of over 186 
billion of export registering a 9% increase 
compared to the previous year thus 



129EKONOMİK FORUM

reaching an all time high comprising 73% 
of the whole export registered last year. The 
automotive industry as the powerhouse of 
export reached 31 billion USD last year with 
a 6% increase compared to the previous 
year. EU countries comprised 65% of these 
whole sales among countries sitting atop. 
Turkish automotive industry registered 
export to the EU countries was a total of 
20 billion USD with a 6% increase last year.

Export of defense industry reaches 
an all time high

Turkish defense and aeronautical 
industry closed 2022 with a new record. 
While import rate in defense industry 
reached below the levels of 2 billion USD, 
the export rate increased to 4,4 billion level 
with a 37% increase. The rate of industrial 
export per kg was 48 USD in 2021 while it 
was 56 USD in 2022. The agricultural sector 
went past 34 billion USD of export last 
year reaching an all time high with a 15% 
increase from the previous year. Export of 
agricultural products registered the 14% 
of total export last year. Turkey’s export 
of mines reached 6,5 billion USD in 2022 
with a 9% increase from the previous year. 

The highest export was of metallic ores 
with 2 billion USD, natural gems taking 
the 2nd place with 2 billion USD apiece 
and industrial minerals with 1 billion USD 
at the 3rd place.

We are getting stronger in export of 
services 

We too continue to develop our 
position globally in export of services. 
Over the last 20 years we raised it from 
the levels of 14 billion USD to 61 billion 
level. It is expected as of end of year that 
it reached 85 billion USD. It is expected to 
go past the threshold of 2 billion USD level 
in the continously growing health sector 
of export of services. We plan to get more 
share off circa total 90 billion international 
health services market becoming the 
biggest in the region as well as a major 
player globally.

On the other hand, Turkey made huge 
progress in the export of media [of films 
and TV Series] in the past 10 years taking 
the 2nd spot only after the USA. Turkish TV 
series meet their audiences across Latin 
America to Far East and Africa to the Middle 
East with a total of 800 million viewers 

reaching a total of 750 million USD as of 
last year.

Turkey has made huge progress in the 
past 20 years in terms of integration in to 
the international markets and export. It 
increased its export by 7 folds increasing 
monthly rate of 3 billion USD to over 21 
billion USD.

While back in 2002 only 33K companies 
contributed to the export total, last year this 
was over 111K. The no of cities exporting 
over 1 billion USD rose from 5 to 24 in the 
same period. There is not a single city that 
has not exported. We managed to get a 
total share of over 1% in international trade 
for the first time.

Our entrepreneurial spirit as well as 
bold and dynamic business style all 
contributed to this result. Henceforth, 
in order to reach greater goals, we must 
increase the no of exported goods as 
well as no of exporters. We must be more 
active in e-trade particularly broadening 
our horizons. Those who have narrow 
range also have narrow horizon. Those 
who have broader ranges hold a better 
chance to explore the world than those 
with narrower ones.
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SELECT NEWS

“We can “We can 
increase our increase our 
regional power regional power 
with trade and with trade and 
investment”investment”

H e noted “countries in this region 
want to further integrate themselves 
in to global economy and global 

values chain. Our past experiences show 
that we can form new partnerships thanks to 
our fast-adapting and dynamic nature thus 
get the biggest proportion.” Hisarciklioglu 
said that global stagnation became clearer 
and more common as there occured source 
and demand problems in energy and food, 
rising inflation, geopolitic tensions and wars 
contrary to the belief that global economy 
would recover faster post-pandemic. He 
added all these factors whose effect are 
expected to last longer mean a point of 
stress on the growth of global economy next 
year as it only grew a 3.2 in 2022 and 2.7 in 
2023. Ever since there was a global financial 
crisis in 2009, Turkish economy has managed 
to grow non-stop, which was successul in 
distinguishing itself from the others both 
during the pandemic and current period of 
global stagnation. 6% growth was clinched 
in the last 9 months of the year which was 
also reflected in the employment rate. In 
the last 2 years, 4.9 more people have been 
employed.

“We must strengthen our position as a 
global economic power”

He also noted that the private sector, 
because of its dynamic nature, has quickly 
adapted itself to the situation post-covid 
globally and that our share off global export 
has condireably risen reaching an all time 
high in that period. Though there is indication 
and expectation of stagnation in main export 

staples, export exceeded 250 billion USD 
and manufacture and employment reached 
all time high both which is clear sign of a 
strong economy. He stressed that Turkey is 
the country that boasts the biggest capacity 
of industrial manufacture and by expanding 
our axis and generating more trade and 
investment we must strengthen our position 
as a regional and global powerhouse. He 
noted “countries in this region want to further 
integrate themselves in to global economy 
and global values chain. Our past experiences 
show that we can form new partnerships 
thanks to our fast-adapting and dynamic 
nature thus get the biggest proportion.” He 
also talked about promising sectors of the 
future; that digital and green transformation 
will both be at the forefront of future is 
envitable; therefore, ICT and energy sectors 
shall both be at the focal point. 

“As private sector, we must continue 
manufacture, employment, investment 
and export”

TOBB president, M. Rifat Hisarciklioglu 
underlined that they see every new calendar 
year as a new hope and opportunity and that 
as we are entering a new year as real sector, we 
are very hopeful that the improvements in the 
economy shall continue to manifest. Thanks to 
population structure, manufactural capacity 
and central location, he said, we are one of the 
countries with the biggest potential of growth 
and that we must continue manufacturing, 
employment, investment and export. We 
must focus not on risks but opportunities and 
continue to make progress cautiously but also 

resolutely by expanding our axis. He noted 
that Turkey is a great country and that we have 
“determination, belief and opportunity to get 
past every problem we face”. It is important 
that we keep to togetherness and unity and 
fraternity as we are stronger together. He 
added in 2023 instead of uncertainty hope 
should reign and that he wishes for real sector 
to have a period of consistent growth.

“There is no industrial space left in 
industrial estates”

M. Rifat Hisarciklioglu noted that they 
expect Turkish economy to show a 5% strong 
and stable growth next year and that it will 
be reflected positively both in employment 
and investment. He pointed out that positive 
impact of economic management in terms of 
cost management and financial improvement 
is felt and that thanks to growing interest in 
investment in private sector, there is literally 
no industrial space left in industrial estates. 
He talked about the need for generating more 
plots across Anatolia for industrial investment; 
adding that government must focus on 
reforms. We see now the positive results of 
past actions. As TOBB, in colloboration with 
the government, we take action to counter 
the problems of manufacturers. We recorded 
a historical success thanks to the extensive 
improvement of circles of business and 
investment by TOBB in coordination of private 
sector. We reached an all time high in “Doing 
Business” that comprises 190 countries in 
easiness index of business and investment 
climbing up to the 33rd position from 60th. 
We must continue our progress.

TOBB President M. Rifat Hisarciklioglu had a review of 2022 and outlook of 2023. He pointed that Turkey 
must strengthen its position as a regional and global economic power with more trade and investment.

TARGET FOR 
TURKEY IS 2023
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 “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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