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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği ile Halkbank 
arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli 
Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" 
imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 
18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği 
sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 
milyon işletme yararlanabilecek. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Paraf ticari kredi 
kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, 
bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi 
işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini 
söyledi. Bu kartın, tedarik zincirinin güven içinde 
işlemesini sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
şöyle devam etti: "Bu kart ile alıcı ve satıcının 
güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. 
Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat 
derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı 
satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski 
taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da 
taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan 
kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini 

kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu 
kartla malını alacak ve ödemesini de 1.5 yıla 
ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani 
kısaca, mal almak gerekince bu kartla para 
ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu 
kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, 
parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem 
alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak." 

TAHSİLAT GARANTİSİ

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da 
söz konusu anlaşmayla halkın bankası olarak, 
tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve 
alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği 
getirdiklerini vurguladı. Arslan, TOBB üyelerine 
sunacakları avantajlara değinirken şunları 
söyledi: "Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB 
logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi Kartı 
olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, 
sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek 

TOBB VE HALKBANK'TAN KOBİ'LERİ RAHATLATACAK 
FİNANSMAN ANLAŞMASI
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taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta 
da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel 
avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB 
üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını 
düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik 
zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi 
ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek." 

Arslan, Paraf KOBİ ile birlikte Paraf Esnaf ve 
Paraf Business'tan oluşan Paraf Ticari Kartlar 
Ailesi'nin tüm kampanya ve imkânlarının, Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi konumundaki 1.5 milyon 
TOBB üyesi işletme için de geçerli olacağını 
bildirdi.
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), 
Ticaret Bakanlığının desteği, oda ve borsaların 
katkılarıyla ABD'de kurduğu Türkiye Ticaret 
Merkezi'nin açılışı bugün yapılacak. TOBB'dan 
yapılan açıklamaya göre, webinar yoluyla 
gerçekleştirilecek törene Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
katılımı bekleniyor. Şikago'da kurulan Türkiye 

Ticaret Merkezi, Türk iş insanlarına ABD'de her 
aşamada 'tek durak ofis' prensibiyle yardımcı 
olacak. Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, 
lojistik gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara 
giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, 
tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler 
verilecek.

ABD'DEKİ TİCARET MERKEZİNİ AÇIYOR

ANALİZ
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Dünyanın en büyük ithalatçısı ABD'ye ihracatımız 
son iki yılda artmaya başladı. Özellikle ABD'nin, 
Çin yenen alternatif tedarikçilere yönelmesinde 
ihracat artışında etkili oldu. 2019'da ABD Ticaret 
Bakanının Türkiye'ye gelerek istişareler yapması 
sonrası ticaretin hız kazandığı bir gerçek. Bu 
ivmeyi hızlandırmak isteyen Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Bakanlığının da 
desteğiyle Şikago'da Türk Ticaret Merkezi (TTM) 
açtı. Dun düzenlenen törenle acılığı yapılan 
TTM'ye ilişkin bilgi veren TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın en büyük pazarı olan 
ABD'de, stratejik bir merkez olan Şikago'da, 
O'hare Havalimanının hemen yanında 10 bin 
metre karelik bir yer seçtik Burada ofis depo 
gibi fiziki imkanların yanı sıra şirketlerimizin 
ABD'de duyabileceği her türlü hizmeti ABD'de 
yerleşik Türk ve Amerikalı profesyonel ekibimizle 
vereceğiz" dedi. 

SATIŞ ELEMANI DESTEĞİ VERİLECEK

ABD ile iş yapmak isteyen işletmeleri TTM'ye 
davet eden Hisarcıklıoğlu, "TTM, Türk şirketleri 
için bir tek durak hizmet noktası olacak. Oradaki 
arkadaşlarımız şirket kurulusundan, satış 
ve pazarlamaya, dağıtım ve lojistik işlerine 
kadar tüm işlerinde şirketlerimize yardımcı 
olacaklar. İşletmelerimiz isterse onlara ABD'de 
profesyonel bir satış elemanı tahsis edeceğiz. 
Bu profesyoneller Türk ürünlerinin satılması 
için tüm ABD'yi dolaşacak" ifadelerini kullandı. 
Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
da, Bakanlık olarak temel amaçlarının bir taraftan 
ihracatı artırırken, bir tarafları da üretim ve 
ihracatta; markalaşma, katma değer, yerli üretim, 
tasarım, inovasyon ve küresel değer zincirlen ile 
entegrasyonu geliştirmek olduğunu vurguladı. 
Pekcan, 2()20"de pandemi koşullarına rağmen, 
ABD'ye yüzde 13.5 gibi ciddi bir artışla 10.1 
milyar dolarlık ihracat yapıldığını hatırlattı.

TOBB ŞİKAGO TTM İLE TİCARETE İVME KATACAK

09.01.2021
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TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 1-1.5 
yıl önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail 
Gülle'nin bulunduğu toplantıda yurtdışındaki 
Türk Ticaret Merkezleri konusunu açtı: - Sayın 
Cumhurbaşkanımız "İlk 100 gün eylem planı"nı 
açıklarken yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezi 
sayısının 35'e çıkacağı hedefini koymuştu. TİM 
bazı ülkelerde açtı ama hedeflenen noktaya 
ulaşılamadı. Konuyu TOBB ve TİM birlikte ele 
alsa iyi olur. Hisarcıklıoğlu, toplantı çıkışında 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, TİM Başkanvekili 
ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ı 
aradı: - Zeki Başkan, aramızda hem TOBB, hem 
de TİM yönetiminde bulunan bir tek sen varsın. 
Türk Ticaret Merkezleri konusunu ele alıp, bir 
çalışma yapmanı rica ediyorum. Kıvanç, başta 
New York olmak üzere bazı ülkelerde faaliyette 
olan Türk Ticaret Merkezlerinde ofisshow room 
açmış firmalarla görüşüp, şu soruların yanıtını 
almaya çalıştı:

►Türk Ticaret Merkezleri'nin size göre iyi 
işleyen ve aksayan yönleri nelerdir? 

► Sistemin daha iyi işlemesi için önerileriniz 
neler? Kıvanç, yaptığı çalışmayla ortaya 
çıkan raporu TOBB Yönetim Kurulu'na sundu. 
TOBB Yönetim Kurulu raporu inceleyip, 
kararını verdi: - TOBB olarak Türk Ticaret 
Merkezleri kuralım. Yönetim Kurulu'ndan 3 
isme bu konuda görev verildi: - Tamer Kıran, 
Zeki Kıvanç, Ender Yorgancılar. Kıran, Kıvanç 
ve Yorgancılar, araştırma ve görüşmeler 
sonunda ilk adres önerisini TOBB Yönetim 
Kurulu'na sundu: - TOBB olarak Chicago'da 
bir Türk Ticaret Merkezi'ni hayata geçirmemiz 
iyi olacak. Chicago'da uygun yer arandı, 
merkezi yönetecek ekip kuruldu. Chicago 
O'Hare Uluslararası Havalimanı'na 1 kilometre 
mesafede 10 bin 300 metrekarelik alan için 
kontrat imzalandı. Kontrata imzalar 2020 yılı 
ilk aylarında atıldı: - Chicago'daki Türk Ticaret 
Merkezi yerimizi yıllık 900 bin dolarlık bedelle 

CHİCAGO'DA BEKLEDİĞİM TREN ÖYLE UZUNDU Kİ VAGON 
SAYARKEN UYUDUM

VAHAP MUNYAR 
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kiraladık. Şimdilik 3 yıllığına kiralama yaptık. 
Süre 5 yıla uzayabilecek. 2020'nin sonuna 
kadar kira ödemeyeceğiz. TOBB, geçen 
cuma günü Chicago Türk Ticaret Merkezi'ni 
Ticaret Bakanı Pekcan'ın katıldığı törende 
canlı bağlantıyla hizmete açtı. Hisarcıklıoğlu, 
Bakan Pekcan'a teşekkür etti: -Sayenizde ilk 
Türk Ticaret Merkezimizi Chicago'da açıyoruz. 
Burada başarı hikayeleri oluşturduktan sonra 
ABD'nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı 
büyüteceğiz. Ayrıca lojistik merkezleri de 
kuracaklarını bildirdi: -Daha sonra ABD ile 
kalmayıp Çin, Hindistan, Brezilya gibi uzak ve 
çok ticaret yapmayı bilmediğimiz pazarlarda 
yeni TTM'ler kuracağız,

1 milyon dolar yatırımla açıldı 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. 1 milyon 
dolarlık yatırımla hizmete hazır hale getirilen 
Chicago TOBB TTM'yle ilgili şirketlere şu 
mesajları verdi:

►Size bir ofis. bir depo. bir show room verip. 
"Hadi hayırlı işler" demiyoruz. 

► Sıfırdan şirketinizi kuruyoruz. Anahtar teslim 
satış, pazarlama, lojistik çözümleri sunuyoruz. 

► ABD'ye gitmeden şirketinizi kurup, fatura 
kesmeye başlayabileceksiniz. 

► Bu hizmetlere Bakanlığımızın destekleriyle 
muadillerinden çok uygun maliyetlerle sahip 
olacaksınız. 

► Her sektörden şirketlerimize kapımız açık. 

►TTM'de yer alan şirketler Ticaret Bakanlığının 
raporlama, reklam, tanıtım ve pazarlama 
başta olmak üzere birçok desteğinden 
faydalanabilecek. 

Chicago Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk. 
maliyetlerle ilgili şu noktanın altını çizdi: - Chicago 
TTM'de ofis. depo, show room maliyeti, burada 
yer alacak şirketlere, Türkiye'deki benzerlerine 
oranla daha uygun düzeyde olacak. 

Pekcan da ABD'ye ihracatın pandemi koşullarına 
rağmen yüzde 13.5 arttığını vurguladı: -ABD'ye 

ihracatımız 2020'de 10.1 milyar dolara çıktı. 
ABD, bu yıl ihracat rekoru kırılan 44 ülke arasında 
1'inci sırada. ABD, ülkemizin ihracatında İtalya 
ve Irak'ı geride bırakarak 3'üncü sıraya yükseldi. 
Chicago'daki TTM, ABD'ye ihracatımıza önemli 
katkılar yapacak. Açılış sonrası TOBB TM A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye'nin 
Chicago Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk, TOBB 
TM A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritlioğlu, TTM 
Chicago Genel Müdürü Atakan Arıca ile Ticaret 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma 
ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığında 
Ebru Gülsoy'un katıldığı bir panel gerçekleşti. 
Moderatörlüğünü üstlendiğim panel sırasında 
Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın Okay 
şu mesajı gönderdi: - Chicago, raylı ulaşım ve 
taşımacılık açısından öylesine yoğun ki, bir 
keresinde hemzemin geçitte trenin geçişini 
beklerken tek lokomotife bağlı vagonları 
savmaya başladım. Ancak, 15 dakika sonra 
uyuya kalmışım. Yani, katar inanılmaz uzundu. 
Okay, panel bitiminde aradı: - Size o mesajı, 
Chicago'nun Türk Ticaret Merkezi açmak için 
çok uygun olduğunu anlatmak için yazdım. 
New York'tan Londra'ya, Dubai'den Tahran'a 
TİM'in açtığı ticaret merkezlerim gezdim, 
kimilerinin açılışında da bulundum. TİM'in Türk 
Ticaret Merkezleri, bulunduğu kentlerin şehir 
merkezlerinde yer alıyor. Daha çok ofis ve 
show room amaçlı yer kiralanabiliyor. TOBB, 
Chicago'daki TTM'de şirketlere havalimanının 
yanı başında "ofis, show room, depo"yu bir ar 
ada sunuyor. TOBB'un yeni modeli Türk Ticaret 
Merkezlerinin başarı çıtasını yukarı taşır mı? 

En az 2 yıllık kiralama daha uygun olur 

TOBB Chicago TTM'nin tanıtımı nedeniyle 
düzenlenen panel sırasında izleyici 400 
dolayındaki iş insanından gelen bazı soruları 
yönelttim: - Chicago TTM'de en fazla kaç şirket 
yer alabilecek? Şirketler için belirlenmiş bir süre 
var mı? Chicago TTM Genel Müdürü Atakan 
Arıca yanıtladı: - Pandemi koşullarını da dikkate 
alarak 50 şirketin ayrı ayrı kullanabileceği alanlar 
oluşturduk. Gelecek şirketlerin en az 2 yıl burada 
kalmalarını tavsiye ediyoruz. Gelen sorular, 
Chicago TTM'de kısa sürede 50 şirketin yerini 
alacağını ortaya koydu. 
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15.01.2021

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların 
kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok 
üzerinde yükselterek büyümeye köstek 
olduklarını iddia etti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 
dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi 
faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki en 
önemli engellerden biri haline geldiğini belirterek, 
bankaların, kredi faizlerini maliyetlerindeki 
artışın çok üzerinde artırarak büyümeye köstek 
oldukların söyledi. 

“Reel sektöre sırtınız dönmeyin” diyen 
Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Kredi 
faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük 
faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin 
küresel rekabette ayakta kalmalarına engel 
oluşturmaktadır” dedi.

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Enflasyonun ve 

faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için 
makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç 
vardır. Öte yandan kredi faizleri konusunda 
bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım da 
bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk 
çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde 
gayet hızlı hareket edebiliyorlar.” Faizleri kolayca 
artırma alışkanlığının da son bulmasını isteyen 
Hisarcıklıoğlu, bankalara şu çağrıyı yaptı:

‘Ayakta tutalım’ 

“Sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, 
ellerini taşın altına koymalılar. Özellikle üretim, 
yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları 
özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve 
girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım 
ki büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım ve 
sağlıklı şekilde artıralım.”

Artan faizler reel sektör ile finans kesimi arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi 
BANKALARA AĞIR ELEŞTİRİ
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların 
kredi faizlerini maliyetin üzerinde arttırdığını 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Bankalar, kredi faizlerini 
maliyetlerindeki artışın çok üzerinde arttırarak, 
büyümeye destek değil köstek oluyorlar” dedi. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalara “Reel 
sektöre sırtınızı dönmeyin” çağrısında bulundu. 

Bankaların son dönemde uyguladığı yüksek 
kredi faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki 
en önemli engellerden biri haline geldiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu “Bankalar, kredi faizlerini 
maliyetlerindeki artışın çok üzerinde arttırarak, 
büyümeye destek değil köstek oluyorlar” dedi. 

FİRMALAR KORUNMALI 

Yazılı bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, kredi 
faizlerinin geldiği seviyenin dünya genelindeki 
düşük faiz ortamına uymadığını ve girişimcilerin 
küresel rekabette ayakta kalmalarına engel 

oluşturduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu şöyle 
devam etti: “Anadolu’nun dört bir tarafında, 
verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme 
bulunmaktadır. Üretime, ihracata ve istihdama 
katkı sağlayan bu firmalarımız, ülkemizin 
milli servetidir ve korunmaları gerekmektedir. 
Dolayısıyla reel sektör üzerindeki finansman yükü 
azaltılmalıdır. Enflasyonun ve faiz oranlarının 
makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik 
dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır. Öte 
yandan kredi faizleri konusunda bankalardan 
daha sorumlu bir yaklaşım da bekliyoruz. 
Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran 
bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı 
hareket edebiliyorlar.” 

YAPICI TAVIR 

Bankaların, faizleri kolayca artırma alışkanlarına 
son vermesi ve sadece kendi gelirleri odaklı 
düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koyması 
gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Ayrıca 
pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan 

HİSARCIKLIOĞLU, YÜKSEK KREDİ FAİZİ UYGULAYAN BANKALARIN YATIRIMLARA ENGEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

 'DESTEK DEĞİL KÖSTEK OLUYORLAR'

15.01.2021
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firmaların kredilerine yönelik daha yapıcı bir tavır 
sergilemeliler. Finansal ve reel sektörün ülkemize 
daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket 
ederek, birbirlerini daha iyi anlamaları gereken 
dönemdeyiz. Bu dönemde gelirleri de, maliyetleri 
de ölçülü tutup, birbirimize destek olmalıyız” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, “Bankalarımıza seslenmek 
istiyorum; reel sektöre sırtınızı dönmeyin, hep 

bana olsun demeyin. Özellikle üretim, yatırım, 
ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları 
özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve 
girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım 
ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım 
ve sağlıklı şekilde arttıralım. Böylece pandemi 
sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkalım, küresel 
yarışta geride kalmayalım” çağrısında bulundu.
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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nca, 10 kişiden 
az personel çalıştıran mikro işletmelerin hijyen 
kapasitelerinin geliştirilerek gelir artışı sağlamaları 
amacıyla İşimiz Temiz Projesi hayata geçirildi. 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliğiyle yürüyecek 
proje ile mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim 
programlan oluşturulacak. Eğitimlerin ardından 
katılımcılara hem Türkiye, hem de uluslararası 
alanda geçerli sertifika verilecek. Sertifika alan 
mikro işletmeler, standarta kavuşacak. 

Turizme yarayacak

Projeye ilişkin online basın toplantısında konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu ve özel 
sektörün gelecek nesillere daha iyi ve daha temiz 
ülke bırakmak için harekete geçtiğini belirterek, 
şunları kaydetti: “Pandemi sayesinde halkın 

her kesiminde ve her yaş seviyesinde temizlik 
ve hijyen konusunda ciddi bilinç artışı yaşandı. 
Kadın Girişimciler Kurulumuz da toplumdaki 
bu hassasiyete cevap verecek güzel projeyi, 
bakanlık ile hayata geçirdi. OPET’e verdiği 
destekten dolayı teşekkür ederim. Özellikle 
turizm merkezlerinde, esnafın ve girişimcilerin 
şikayetlerinden biri de ‘her şey dahil’ sisteminin 
etkisiyle yabancı turistlere ulaşamamak. 
Otellerde gördükleri kalite, temizlik ve hijyen 
şartlarını dışarıda bulamıyorlardı. Bunun bir 
nedeni de otellerde sunulan ortamın, dışarıdaki 
standartlarla aynı konumda olmamasıydı; 
eksikliğimizdi. İşimiz Temiz Projesi, yeme-içme, 
konaklama, ulaşım alanında faaliyet gösteren 
mikro işletmelerin öne çıkmasına, tüketicilerin 
ve özellikle turistlerin buraları tercih etmesine 
destek verecektir. Üç pilot ilde başlatılan proje 
daha sonra tüm illerimize inşallah yayılacaktır.” 

MİKRO İŞLETMELERE HİJYEN EĞİTİMİYLE GELİR ARTIŞI 
YOLDA

16.01.2021



2021 BASINDA TOBB

15Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

21.01.2021

Vodafone, “Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin 
Gücü” etkinliğinde KOBİ’lerle üçüncü kez bir 
araya geldi. Türkiye’de yerli üretimin gelişmesini 
hedefleyen Vodafone’un, devreye alınan 
ihalelerinin duyurulacağı Tedarik Zinciri Portalı 
tanıtıldı. 

Vodafone, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu katilimi ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında online 
olarak düzenlenen “Teknolojide Yerli Üretim ve 
KOBİ’lerin Gücü” etkinliğinde KOBİ’lerle üçüncü 
kez bir araya geldi. Vodafone’un Türkiye’deki 
genişbant yatırımlarında tedarik zincirine 
katılabilecek KOBİ’lerle etkin iletişim kurmak ve 
işbirliği yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 
Vodafone’un devreye alman ihalelerinin 
duyurulacağı Tedarik Zinciri Portalı da tanıtıldı. 

KOBİ’ler, bu portaldan Vodafone’un güncel 
ihalelerini takip ederek, ihaleye katılım 

başvurusunda bulunabilecek. Vodafone, 
ekosistemine dahil olan KOBİ’leri uzun 
vadede global gücünden ve deneyiminden 
de yararlandırmayı planlıyor. Bu kapsamda, 
KOBİ’lerin diğer Vodafone ülkelerine de satış 
yapabilir hale gelmesi ve Türkiye’nin kendi 
bölgesinde bir “bilişim üssü” olarak konumlanması 
hedefleniyor. 

“9 bin 742 KOBİ’ye 889 milyon lira”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
şunları kaydetti: “Ülkemizdeki her 1000 işletmenin 
998’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Ürüne özel teşvik 
ve desteklerle, 5G ve ileri bağlantı teknolojileri 
sınıfında yer alan ürünlerin yerli firmalarımızca 
geliştirilmesinin önünü açacağız. Yerli ve milli 
teknoloji üretimini destekleme yönünde kamu 
alımlarını da bir kaldıraç olarak kullanacağız. 
Son 8 yılda, telekomünikasyon altyapısı ve 
donanımlarına yönelik stratejik yatırımlara 359 
yatının teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelerle 

KOBİ’LER VODAFONE İLE GLOBAL PAZARLARA AÇILACAK



78. GENEL KURUL

16 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

öngörülen toplam sabit yatırım tutan 10,9 milyar 
Ura, oluşacak istihdam ise 13.371 kişi. Sadece 
son 2 yılda teknoloji seviyesinin ve yerli üretimin 
önceliklendirildiği destek programlan kapsamında 
9 bin 742 KOBİ’ye 889 milyonlirabütçe aktardık.” 

“Teknolojilerin yerlileşmesine dikkat 
çekmek istiyoruz” 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
“5G’nin yüksek veri hızı, düşük gecikme süreleri, 
daha fazla veri kapasitesi, enerji verimliliği 
ve yazılım tabanlı şebeke mantığı sayesinde 
daha düşük maliyet unsurları ile otomotiv, 
sağlık, enerji, kentleşme, tarım ve eğlence gibi 
endüstrilerde de önemli değişimler yaşanacak. 
Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle 

bu ekosistemin oluşmasına katkı sağlamak 
ve bu teknolojilerin yerlileşmesine dikkat 
çekmek istiyoruz. KOBİ’lerimiz Vodafone’un 
ilgili tedarikçi uzmanları ile B2B görüşmeleri 
gerçekleştirecekler. Onların tedarikçi olmaları 
için hazırlık yapmalarını sağlayacağız. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımızın liderliğinde, KOSGEB 
desteklerinden faydalanmaları için çalışacağız.”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy da, şunları 
söyledi: “Atılan adımlara rağmen halen yeterli 
arzın oluşmadığım görüyoruz. Yerli teknoloji 
ekosisteminde başta yazılım olmak üzere farklı 
altyapı bileşenlerini üretebilecek kapasiteye 
ve teşviklere ihtiyaç var. Vodafone olarak, bu 
ekosistemin en sağlıklı şekilde oluşabilmesi için 
destek vermeye hazırız” dedi.
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TOBB,TÜSIAD, MÜSİAD ve TESK tarafından 
yapılan ortak açıklamada Türkiye’nin birinci 
önceliğinin fiyat istikrarı olduğu vurgulandı. 
Açıklamada, “Fiyat istikrarının sağlanmasıyla 
Türkiye’de yatırım ortamı iyileşecek, 
öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri 
yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize 
çekmek mümkün olacaktır” ifadeleri kullanıldı. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
(TESK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 
(TÜSİAD) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nden (MÜSİAD) yapılan ortak 
açıklamada, Türkiye’nin önceliğinin fiyat istikrarı 
olduğu vurgulandı, bu alanda kamu-özel sektör 
arasında istişarenin yararlı olacağı belirtildi. 

FİYAT İSTİKRARI ÖNKOŞUL 

Küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların 
yaşandığı salgın sonrası normalleşme 

sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için 
Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı 
olduğuna 4 kuruluşun da inandığı belirtilen 
açıklamada, “Fiyat istikrarı sağlanmadan 
ekonomide başlayan her canlanma, maalesef 
kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım 
ufkunu daraltmaktadır. Bu nedenle ülkemizin hak 
ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını 
bir önkoşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının 
sağlanmasıyla Türkiye’de yatırım ortamı 
iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece 
katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını 
ülkemize çekmek mümkün olacaktır. Bu açıdan 
bakıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni ekonomik 
reform gündemini çok yakından takip ediyor ve 
enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını 
destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası 
koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir 
kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece 
faydalı olacağı kanaatindeyiz” ifadelerine yer 

GIDA FİYATLARINA KARŞI İŞ DÜNYASINDAN ORTAK ÇAĞRI: 
ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI
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verildi. Fiyatların piyasa koşullarında oluşması 
gerektiğine vurgu yapılan açıklamada ayrıca 
şunlar denildi: “Bu istişare süreci, tüm fiyatların 
serbest piyasa koşulları içinde oluşmasını 
gözeterek küresel ve yerel fiyat dinamiklerinin 
sektörel bazda yakından izlenmesine ve ürün 
gruplarında görülen yapısal risklerin, maliyet 
dinamiklerinin ve arz-talep dengesizliklerinin 
tespit edilmesine katkıda bulunacak, böylece 
veriye dayalı politika tasarım sürecini 
destekleyecektir. İş dünyasında enflasyonla 
mücadelenin önemi ve fiyat istikrarının orta-
uzun vadeli büyüme ve istihdam perspektifine 

olumlu katkısı konusunda farkındalığı artırmak 
için kurulacak bu istişare mekanizmasının son 
derece yararlı olacağına inanıyoruz. 

TÜM KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ 

Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için 
Merkez Bankası’nın ve ilgili kamu kurumlarının 
çabalarına tüm paydaşların destek vermesi 
gerektiğini biliyor, salgın sonrası küresel 
toparlanma döneminde Türkiye’nin hak ettiği 
fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm 
katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.” 
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14.02.2021

Filistin’in Cenin şehrinde kurulacak olan organize 
sanayi bölgesiyle (OSB) ilgili önemli adım atıldı. 
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Cenin OSB 
Türkiye’nin yurtdışındaki ilk OSB’si oldu. 

TÜRKİYE yurtdışındaki ilk organize 
sanayi bölgesini (OSB) Filistin’de kuruyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve 
Teknoloji Bölgeleri Anonim Şirketi tarafından, 
Filistin’in Cenin şehrinde OSB kurulmasına” izin 
verildiği belirtildi. Kararın anlamını Projeyi yürüten 
TOBB Barış için Sanayi (BİS) AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Şekeroğlu, Hürriyet’e anlattı. 

OLAĞANÜSTÜ KARAR

Şekeroğlu şunları söyledi: “Bizim açımızdan 
olağanüstü bir karar. Türkiye’nin yurtdışındaki 
ilk OSB’si olma şerefi bize nail oldu. Başta 

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a ve bu 
proje için çok emek sarfeden Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu olmak üzere katkı sağlayan 
herkese teşekkür ederiz. Bu süreçte destek veren 
Filistinli ve İsrailli yetkililere de ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Uzun bir süreçten bu noktaya geldi. 
Kolay bir bölge değil. Filistin devletinin yapması 
gereken çalışmalar biraz zaman aldı. Ama artık 
projenin hızla tamamlanmasını bekliyoruz. 
Örneğin otobanı yoktu. Otoban çalışmalarında 
ciddi mesafe alındı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı 
kararıyla, bölgede yatırım yapacak Türk 
girişimcilere teşvik de verilecek ve bölgenin 
cazibesi artacak. Bu OSB, Filistin ekonomisi için 
de bir nefes alanı olacak, dünyaya açılan kapısı 
niteliği kazanacak.”

132 FİRMA OLACAK 

Uzun yıllardır çalışmaları devam eden Cenin 
OSB, tamamlandığında 6 bin metrekarelik 44 
parseli büyük, 3 bin metrekarelik 47 parseli orta 

FİLİSTİN’E TÜRK SANAYİ BÖLGESİ RESMİ GAZETE’DE
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ve bin 500 metrekarelik 41 parseli küçük olmak 
üzere 132 parsele sahip olacak. Böylece toplam 
10 bin 500 metrekarede, çeşitli büyüklüklerde 132 
firma faaliyet gösterebilecek. Proje kapsamında 
5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması 
hedefleniyor. Dolaylı olaraksa istihdam edilen 
kişi sayısı 10 bini geçecek. Alman Kalkınma 
Bankası’nın (KfW) finansal destek sağladığı 
bölgeyi faaliyete geçirmesi için, bir Türk firması 
olan ALKE’yle, 2019 yılı Kasım ayında anlaşma 
imzalandı.

ANKARA FORUMUNDA 
KARARLAŞTIRILDI 

CENİN OSB, 2005 yılında Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünü yaptığı 
ve İsrail ile Filistin odalarını bir araya getirdiği 
Ankara Forum sürecinde ortaya çıktı. TOBB, 
bu fikri geliştirmesi ve projeyi yürütmesi için 
TOBB Barış için Sanayi (TOBB-BİS AŞ) iştirakini 
kurdu. TOBB-BİS, Batı Şeria’daki sanayi bölgesi 
arazisinin kamulaştırılması için 10 milyon 
doları Filistin Devleti’ne 2014 yılı içinde ödedi. 
TOBB-BİS’in hazırlattığı Cenin OSB Master 

Planı, Mayıs 2016 tarihinde Filistin tarafından 
onaylandı. Ayrıca yaklaşık 2 milyon dolarlık ek 
yatırımla, arazinin çevresi düzenlendi ve tel çit 
örüldü. Böylece 1995 yılında Alman ekiplerce 
başlanan fizibilite çalışmasından 20 yıl sonra, 
Cenin OSB sahasına ilk kazma vurulmuş oldu. 
Filistin’in ABD ile olan Serbest Ticaret anlaşması 
da, özellikle ABD’ye ihracat yapma hedefinde 
olan Türk şirketleri için projeyi çok değerli kılıyor. 
Aynı şekilde, Ortadoğu pazarına ihracat yapan 
üreticiler için, Hayfa Limanı’na 40 kilometre, 
Ürdün sınırına 50 kilometre uzaklıkta olan Cenin 
OSB’nin lojistik açıdan önemli avantajları var. 

BÖLGE İÇİN UMUT IŞIĞI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da attığı 
tweetle, “Barış İçin Sanayi sloganıyla kurulan 
TOBB BİS Filistin Cenin’de organize sanayi 
bölgesi kurma çalışmalarını sürdürüyor. 
Yurtdışında ilk Türk OSB kurulmasını destekleyen 
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a, 
Bakanımız Mustafa Varank’a teşekkür ederiz. 
Covid sonrası hızlanacak OSB bölge için umut 
ışığı” dedi.
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24.02.2021

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Global Al Hub işbirliğiyle ‘Yapay Zeka Eğitim 
ve Farkındalık Projesi’ hayata geçiriliyor. Proje 
kapsamında 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka 
eğitimi verilmesi planlanıyor. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada 
iş dünyası olarak yapay zeka konusunu 
önemsediklerini söyledi. Türkiye’de yapay zeka 
teknolojisi alanında faaliyet gösteren gençlerin 
sayısının artırılması gerektiğine dikkati çeken 

Hisarcıklıoğlu, böylelikle hem yapay zeka 
ekosisteminin büyüyeceğini hem de şirketlerin ve 
kurumların yapay zekanın imkanlarından daha 
çok yararlanmalarının sağlanacağını dile getirdi. 
Hisarcıklıoğlu, proje kapsamında 50 bin kişiye 
ücretsiz olarak yapay zeka eğitimleri vermeyi 
planladıklarına işaret ederek, eğitimi başarıyla 
tamamlayan gençlerin TOBB, TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi ve Global Al Hub’tan 
sertifika alacaklarını sözlerine ekledi.

50 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ YAPAY ZEKA EĞİTİMİ
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TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık 
Çözüm Merkezi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla 
TOBB Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törenle 
açıldı. 

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, 
uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk 
ve tahkim imkanlarının Türkiye’nin yatırım 
cazibesini artıran unsurlar olduğunu söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, hukuk sisteminin, sadece devletin 
değil ekonominin de temel direği olduğunu 
belirterek, “Hukuk sistemimizi daha sağlıklı ve 
daha iyi işler hale getirme konusunda ne kadar 
başarılı olursak, ülkemiz ve ekonomimiz o kadar 

güçlü hale gelir” dedi.

İş dünyası olarak aşırı dosya yükü sebebiyle 
yargı sisteminin yavaş işlemesinden her zaman 
şikayet ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül’ün önemli yapısal 
reformlara imza attığını, eskiden yıllarca süren 
davaların artık haftalar, günler içinde bittiğini 
bildirdi. TOBBUYUM ile 29 odanın, arabuluculuk 
ve tahkim merkezleri ile üyelere hizmet verdiğini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, zamanla daha çok odanın 
bu hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi. 

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 
Çiçek de, arabuluculuk müessesesinin iyi, 
gerçekçi, adil ve toplum barışına da katkı 
sağlayacak bir yöntem olduğunu dile getirdi.

TOBBUYUM ARABULUCULUK MERKEZİ AÇILDI

12.03.2021
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baskını 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “2021’de Diyarbakır’da 
11 fuar düzenlenecek. Ben Diyarbakır’da 
düzenlenecek tüm bu fuarlar İçin 2021 ‘de bin 
katılıma firma, 1 milyon da ziyaretçi bekliyorum” 
dedi. 

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nin 2021 yılı fuar programlan tanıtım 
toplantısının lansmanı yapıldı. Diyarbakır Ticaret 
ve Sanayi Odasın Toplantı salonunda yapılan 
toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB’) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Türkiye Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat Alagöz, 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve 
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Alican Ebedinoğlu katıldı. 

“Peygamberlerin, sahabelerin, kadim 
medeniyetlerin, kültür ve sanat insanlarının 

şehri Diyarbakır’da olmaktan şeref duyuyorum” 
diyen Hisarcıklıoğlu, “Mezopotamya Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı olmak üzere 2021 yılında 
Diyarbakır’da düzenlenecek fuarların lansman 
toplantısı vesilesiyle bir araya geldik. Fuarlar, 
üretimin, emeğin, alın terinin abayla buluştuğu, 
çok önemli bir platformdur. Günümüzde artık 
sadece üretmek kafi gelmiyor. Ürettiğini tanıtmak 
ve müşteriyle buluşturmak gerekiyor. Hangi işi 
yaparsanız yapın, müşteri bulmak zorundasınız 
ve bu da ancak tanıtım ve pazarlamayla olur. 
Doğru müşteriye ulaşmanın en İyi yolların 
başında da fuarlar gelir. O halde, siz yine 
de pekmezinizi iyi yapın, farklı yapın, sürekli 
yenilikçi olun. Müşteriye de gelin Diyarbakır’da 
bu fuarlarda bulun diyoruz. İşte bu nedenle 
TOBB olarak yurtiçi fuarlara büyük önem 
gösterdik. Ticaret Bakanlığımızın verdiği yetki 
ile Türkiye’de fuar izinlerini vermeye başladık. 
Fuarcılık sektörünü disipline ettik, standarttan 
belirledik ve uyguladık. Artık gelecek yılın fuar 
takvimini yıl başlamadan ilan ediyoruz. Fuarlar 

HİSARCIKLIOĞLU: “2021 ‘DE BİN KATILIMCI FİRMA, 1 MİLYON 
DA ZİYARETÇİ BEKLİYORUM”
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hem katılıma armalar hem de yerli ve yabancı 
ziyaretçiler açısından daha planlı ve programlı bir 
hale geldi. Pandemi öncesinde 2019’da Türkiye 
genelinde düzenlenen 482 fuar, 62 bin firmaya ve 
26 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Pandemi 
sebebiyle Mart 2020’den bu yana fuarlar 
düzenlenemiyordu, çok şükür Eylül 2020’den 

sonra fuarlarımız yeniden kapılarını açabildi. 
Hedefimiz hem ülkemizi hem de Diyarbakır’ı tüm 
bu coğrafyanın fuar merkezi yapmak. Pandemi 
öncesinde 2019’da Diyarbakır’da düzenlenen 5 
fuara yaklaşık 500 katılıma ve 500 bin ziyaretçi 
gelmişti. Bu sene fuar maratonunu Diyarbakır İle 
başlatıyoruz.”
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16.03.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir heves işi 
olduğunu belirterek, “İltifatı en çok hak eden, 
bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, 
vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam 
sağlayan, girişimcilerimizi takdir etmek istiyoruz. 
Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı 
tek. Bu da; girişimciliktir” dedi. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone 
Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB 
ETÜ işbirliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin 
belirlendiği “Türkiye 100” programı kapsamında 
hayata geçirilecek yeni işbirliği lansmanı video 
konferans yöntemiyle düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, 
2011 yılından bu yana Türkiye’deki hızlı büyüyen 
şirketleri tespit etmek, bu şirketlerin görünürlüğünü 
artırmak ve başarılarını takdir etmek için Türkiye 
100 programını düzenlediklerini aktardı. 

“TÜRKİYE’NİN MİLLİ GELİR ARTIŞININ 
EN AZ 10 KATI ÜZERİNDE BÜYÜME 
PERFORMANSI GÖSTEREN YILDIZ 
ŞİRKETLERİMİZDİR” 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 
şirketlerinin, Türkiye’de her sektörde ve her 
ilde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her 
sektörde ve her ilde başarının yakalanabileceğinin 
en güzel örneği olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, 
“Bundan önceki 6 dönemde Türkiye 100 
şirketlerinin neleri başardığına hep birlikte şahit 
olduk. Türkiye 100 şirketleri, Türkiye’nin milli 
gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme 
performansı gösteren yıldız şirketlerimizdir. 
Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, 
istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla 
artıran şirketlerdir. Dijital teknolojiyi etkin bir 
şekilde kullanan yenilikçi, genç, sürdürülebilir 
ve yeşil büyümeye önem veren şirketlerdir. İşte 
iyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin, 
önünün daha fazla açılmasını, daha fazla 
büyümelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

HİSARCIKLIOGLU: KALKINMANIN ANAHTARI GİRİŞİMCİLİKTİR
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“BU ÇAĞDA ZENGİNLEŞMENİN, 
KALKINMANIN ANAHTARI TEK, BU DA; 
GİRİŞİMCİLİKTİR” 

Türkiye 100 şirketlerinin yatırımcıya ve müşteriye 
daha kolay ulaşmasını, sadece yurt içinde değil, 
yurt dışında da aktif olmaları, daha çok ihracat 
yapmalarını istediklerini vurgulayarak, “Çünkü 
biliyorsunuz bizim kültürümüzde güzel bir söz 
var: Marifet iltifata tabidir. İltifatı en çok hak 
eden, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol 
üstlenen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan 
ve istihdam sağlayan, girişimcilerimizi takdir 
etmek istiyoruz. Bu çağda zenginleşmenin, 
kalkınmanın anahtarı tek. Bu da; girişimciliktir. 
Nüfusumuzdaki girişimcilerin oranı yüzde 2, 
bunu yüzde 5 seviyesine çıkartabilirsek zenginiz 
diyeceğiz. Her girişimci ortalama 10 kişiye 
istihdam sağlıyor. İşte bu yüzden ülke olarak 
bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var” 
açıklamasında bulundu. 

“TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 
ŞİRKETLERİNİN SAYISI KAT BE KAT 
ARTSIN İSTİYORUZ” 

Girişimciliğin heves işi olduğuna dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, “İşte Türkiye 100 programıyla, 
girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. 
Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun 
istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, 
bu başarı hikâyelerini duymalarını istiyoruz. 
Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha 
fazla heves etsinler. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
şirketlerinin sayısı kat be kat artsın istiyoruz. 
TOBB olarak düzenlenmesine öncülük ettiğimiz 
Türkiye 100 programında Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB 
ETÜ) ile çalışıyoruz. 2021 yılında 7. Dönemini 
düzenleyeceğimiz Türkiye 100 programında 
bu şirket ile hareket ediyoruz. Yani Türkiye 
100 programını bu şirket sponsorluğunda 
gerçekleştiriyoruz. Türk iş dünyasının başkanı 
olarak bu şirket, şirketlerimize ve KOBİ’lerimize 
sunacağı dijitalleşme ve e-ticaret desteklerini 
çok önemsiyorum” dedi.



2021 BASINDA TOBB

27Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

16.03.2021

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
öncülüğünde, Vodafone Business 
sponsorluğunda, Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde 
düzenlenen program kapsamında, yeni iş 
birliğinin tanıtımı çevrim içi yapıldı. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, 2011 
itibarıyla Türkiye’de hızlı büyüyen şirketleri tespit 
etmek, bu şirketlerin görünürlüğünü arttırmak 
ve başarılarını takdir etmek için ‘Türkiye 100’ 
programını düzenlediklerini söyledi. 

DAHA ÇOK İHRACAT 

Bu yıl 7’nci dönemi düzenlenen programa 
katılıma ilişkin Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri paylaştı: 
“Türkiye 100 programında şirketleri 2017-
2019 büyümelerine göre değerlendireceğiz. 
Türkiye 100. tobb.org.tr web sitesinden 
ücretsiz bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Ben, 
hızlı büyüyen tüm şirketlerimizi, Türkiye 100 

programına başvurmaya davet ediyorum. Çünkü 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünya 
ligine çıkarıyoruz.” Bu şirketlerin Türkiye’nin 
milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde 
büyüme performansı gösteren yıldız şirketler 
olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
“Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, 
istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla 
artıran şirketlerdir. Dijital teknolojiyi etkin bir 
şekilde kullanan, yenilikçi, genç, sürdürülebilir ve 
yeşil büyümeye önem veren şirketlerdir. İyi Rifat 
Hisarcıklıoğlu yönetilen, geleceği parlak olan bu 
şirketlerin, önünün daha fazla açılmasını, daha 
fazla büyümelerini istiyoruz. Bu şirketlerimizin 
yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmasını 
sağlamak, sadece yurt içinde değil, yurtdışında 
da aktif olmaları, daha çok ihracat yapmalarını 
istiyoruz.” 

EN HIZLI’ 100 ŞİRKET DÜNYAYA AÇILACAK’
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‘ÖRNEK OLSUN’ 

Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin, kalkınmanın 
anahtarının girişimcilik olduğunun altını çizerek, 
her girişimcinin ortalama 10 kişiye istihdam 
sağladığını kaydetti. Girişimciliğin hevesle 
ortaya çıktığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 
şöyle devam etti: “İşte Türkiye 100 programıyla 

girişimci rol modellerimizin sayısı artsın, buradaki 
her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. 
Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın, bu başarı 
hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar 
ki onlar da girişimci olmaya daha fazla heves 
etsinler.” Programa son başvuru tarihi ise 31 
Mart 2021 olarak belirlendi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 
Vodafone Business, KOBİ’lerin dijitalleşmesi 
yönünde yeni bir adım attı. TOBB öncülüğünde, 
TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde bu yıl 7’ncisi 
düzenlenecek ‘Türkiye 100’ programına sponsor 
olan Vodafone Business, programa başvuran 
tüm işletmelere veri odaklı SMS çözümünü, 
programda ilk 100’e giren işletmelere ise 
Facebook & Instagram reklam hizmeti ile birlikte 
‘ETicaret Hizmet Paketi’ni ücretsiz sunacak. 
Bu ücretsiz ürün ve hizmetlerle, ‘Türkiye 100’ 
katılımcıları için toplam 12 milyon TL değerinde 
fayda sağlanacak. 

Rol modeli artacak 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarının 
girişimcilik olduğunu belirterek, “İşte Türkiye 
100 programıyla, girişimci rol modellerimizin 
sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni 
girişimcilere örnek olsun. Onlar da girişimci 

olmaya daha fazla heves etsinler. Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen şirketlerinin sayısı kat be kat artsın 
istiyoruz. Türkiye 100 şirketleri, ülkemizde her 
sektörde ve her ilde fırsatlar olduğunun, doğru 
iş modeliyle her sektörde ve her ilde başarının 
yakalanabileceğinin, en güzel örnekleridir” dedi. 

Ücretsiz destek 

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 
“KOBİ’lerin dijital pazarlama ve e-ticarete 
adaptasyonunu hızlandırmak için TOBB ile 
bir kez daha güçlerimizi birleştirdik. Sponsoru 
olduğumuz ‘Türkiye 100’ programına KOBİ’ler 
için sunacağımız ücretsiz destek paketleriyle 
katkıda bulunacağız. Program kapsamında 
katılan ve kazanan işletmelere toplamda 12 
milyon TL değerinde fayda sağlamış olacağız” 
diye konuştu.

KOBİ’YE 12 MİLYONLUK ‘DİJİTAL’ DESTEK GELİYOR
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası 
(ICC) Milletlerarası Tahkim Divanı’nın uluslararası 
ticari ihtilafların çözümlenmesi bakımından 
dünyanın en önde gelen merkezlerinden 
olduğunu ve iş dünyasının güvencesi haline 
geldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, TOBB, ICC 
Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası 
Tahkim Divanı iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen 
“16. ICC Tahkim Günü Açılış Programı”nda 
yaptığı konuşmada ICC’nin, dünyada ticaretin 
ve yatırımların artması için çalışan en büyük 
iş dünyası kuruluşu olduğunu söyledi. ICC’nin 
Birinci Dünya Savaşı’nın, uluslararası ticarete 
verdiği zararı gidermek amacıyla bir grup 
girişimci tarafından kurulduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası’nın 
102 yılda 100’denfazlaülkede, 45 milyondan 
fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil 
eder hale geldiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, 
kuruluşun, uluslararası ticari ihtilafların 
çözümlenmesi bakımından dünyanın en önde 

gelen merkezlerinden olduğunu belirterek, “Her 
kıtada yer alan 90’danfazlaülkedeki üyelerden 
oluşan Divan, en yaygın temsil edilen tahkim 
kuruluşu olma özelliğine de sahiptir. Tahkim 
konusu iş dünyası açısından önemlidir. Zira hem 
ülke içi hem de ülkelerarası iş bağlantılarımızı 
kurarken, güvencede olmak isteriz. ICC’nin 
milletlerarası tahkim sistemi, bu açıdan önemli 
bir güvencedir” dedi. Küresel ticareti her alanda 
olumsuz etkileyen salgın sürecine rağmen 
Milletlerarası Tahkim Divanı’nda, geçen yıl 145 
ülkeden 929 farklı tahkim davasının görüldüğünü 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda 
Türkiye’nin 57 tarafla 12. sırada yer aldığım 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, İstanbul’da 9 ve Ankara’da 
da 1 davanın görüldüğüne işaret ederek, bu 
noktada dünyanın her bir bölgesinin Tahkim 
Divanı’nda ve onun sekretaryasında temsil 
edilmesinin önemine işaret etti. 

23 Türk tahkim üyesi var

HİSARCIKLIOĞLU: ULUSLARARASI TAHKİM İŞ DÜNYASININ 
GÜVENCESİ

18.03.2021
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ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı 
Alexis Mourre ise görevinde son ayına girdiğini 
belirterek, Türkiye’de tahkimin daha da 
yerleştirilmesiyle ve ileri düzeyde kullanılmasıyla 
ilgili önemli gelişmeler yaşandığım anlattı. Mourre, 
2020’ninkendileri için güzel bir yıl olduğunu 
hatırlatarak, Türkiye’de 946 dosyanın 17’si ile ilgili 
olarak çeşitli adımlar attıklarım söyledi. Mourre, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya genelinde 113 
şehirde faaliyetimiz var. 2 bin 500’den fazla 
taraf ve farklı alanlarda faaliyetlerimiz devam 

ediyor. Geçen yılki ihtilaf tutarı ortalama 145 
milyon dolara tekabül ediyor. Aynı zamanda 
2020’deyüzde 20’denfazla dosyamız devletlerin 
de taraf olduğu ihtilaflardı.” Mourre, geçen yıl 57 
Türk taraflı dosyanın ICC’ye intikal ettirildiğini ve 
23 Türk tahkim heyeti üyesinin bulunduğunu dile 
getirdi. Son 5 yılda tahkim mekanlarında artış 
olduğunu da anlatan Mourre, davaların 33’ünün 
Türkiye’de görüldüğünü ve İstanbul, Ankara ve 
İzmir’in bu kapsamda ilk üçte yer aldığını bildirdi.
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19.03.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 18 
Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yılına özel bir film 
hazırladı. TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, “Bu destan Mehmetçiğin eseridir. 
Mehmetçik Türkiye’dir” başlığıyla paylaşılan 
filmde, Mehmetçiklerin kahramanlık hikayeleri 
vurgulanıyor. Kurgu ve animasyon tasarımı 
Gökhan Doğan Dijital Sanatlar A$ tarafından 
hazırlanan filmin ses ve müzik tasarımını Banliyö 
şirketi üstlendi. Zaferle ilgili az bilinen bir bilgiyi 
de ekranlara taşıyan film, uzaktan bakıldığında 
Mehmetçiğin “M” harfi görülecek şekilde 
tasarlanan Çanakkale Şehitler Abidesi’nin 

yapılışına dikkati çekiyor. Açıklamada görüşlerine 
yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Çanakkale destanının bir milletin bir ve beraber 
olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel 
örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Milli 
Mücadele ruhu Çanakkale’dir. Çanakkale, Milli 
Mücadele’nin ruhunu ve kadrosunu kazandıran, 
temelini atan, bitkin ve yorgun Anadolu’yu istiklal 
Harbi’nde yeniden ayağa kaldıran ruhtur, bir 
milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın 
ruhları şad olsun.” 

TOBB’DAN ÇANAKKALE ZAFERİ’NE ÖZEL FİLM 

BU DESTAN MEHMETÇİĞİN ESERİDİR



2021 BASINDA TOBB

33Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

22.03.2021

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB), 
Hatay’ın Belen ilçesinde geçen yıl ekimde çıkan 
yangında zarar gören alanlara 31 bin fidan 
dikildi. Fatih Mahallesindeki dikim etkinliğinde 
konuşan TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, 
geçen yıl çıkan yangınlarda ormanların büyük 
zarar gördüğünü anımsattı. Yangınların ardından 
devletin desteği ve vatandaşların gayretiyle 
ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin her ilinden 
yardım elinin uzandığını belirtti. Aldıkları karar 
doğrultusunda 81 il, 160 ilçedeki 365 oda ve 
borsada her kişi adına fidan katkısı talep ettiklerini 

dile getiren Hisarcıklıoğlu, 31 binden fazla fidan 
bağışlandığını ifade etti. Yeniden oluşturulan 
ormanların milletin birliği ve beraberliğini yeniden 
pekiştireceğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
“Sevinerek gördük ki, tüm milli meselelerde 
olduğu gibi milletimiz birlik, beraberlik içinde 
hareket etti.” dedi. Kahramanmaraş Orman 
Bölge Müdürü Mustafa Koç da birçok sivil 
toplum kuruluşunun desteğiyle yanan alanları 
yeşillendirmeyi sürdürdüklerini kaydetti. 
Konuşmaların ardından 31 bin fidan toprakla 
buluştu” dedi.

TOBB, HATAY’DA GEÇEN YIL YANAN ORMANLARA 31 BİN 
FİDAN DİKTİ
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Firmaları ve 
girişimcileri dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu 
kapsamda, KOBİ’leri dijital ortama taşımak ve 
teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler 
üretiyoruz” ifadelerini kullandı. 

E-TİCARET GAZA BASTI 

Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu (G3 Forum) 
bu yıl ‘Oyuna Gel, icat Çıkar!’ temasıyla TOBB, 

Habitat Derneği ve GEN Türkiye ev sahipliğinde 
çevrimiçi düzenlendi. Türkiye’de e-ticaret 
hacminin, geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 64 
arttığım aktaran TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, 
şunları söyledi: “E-ticaret, geleneksel ticaretten 
neredeyse 4 kat daha hızlı büyümüş durumda” 
diye konuştu. Geleceğin Gücü Girişimciler 
Forumu Başkam Gülden Yılmaz da, salgında, 
pek çok yeni girişimin iş dünyasına hızlı giriş 
yaptığına dikkati çekti. 

FİRMALARI VE GİRİŞİMCİLERİ DİJİTAL DÜNYAYA 
HAZIRLIYORUZ

23.03.2021
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23.03.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, salgının yeni fırsatlar da 
getirdiğini ifade etti. “Geleceğin Gücü Girişimciler 
Forumu”nda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“e-Ticaret, geleneksel ticaretten neredeyse dört 
kat daha hızlı büyümüş durumda. Genel ticaret 
içindeki oranı yüzde 8’den yüzde 14’e ulaştı 
ve büyümeye devam ediyor. Hızla büyüyen 

şirketlerin tamamı e-Ticaret yolunu seçmiş. Biz 
de özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil 
girişimciliğin gelişmesini hedefliyoruz. Firmaları 
ve girişimcileri dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu 
kapsamda, KOBİ’leri dijital ortama taşımak ve 
teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler 
üretiyoruz” dedi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: E-TİCARET DÖRT KAT 
DAHA HIZLI BÜYÜYOR
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Afet Eğitim İşbirliği Protokolü imza töreninde 
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üye 
işletmelere afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş 
sürekliliklerini geliştirmelerine yönelik farkındalık 
eğitimleri düzenledik” dedi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı 
konferans salonunda Afet Eğitim Yılı kapsamında 
AFAD Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) arasında “Afet Eğitim İşbirliği 
Protokolü” imzalandı. Protokol imza törenine 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Protokol töreninde 
konuşan Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin yaşadığı her 
türlü afette hemen müdahale eden AFAD, yaptığı 
çalışmalarla gurur duyduğumuz bir kurum haline 
geldi. Bunun en somut örneklerini İzmir ve Elazığ-
Malatya depremlerinde gördük. Yaşadığımız 
afetlerde hemen el ele vererek, birlikte ihtiyaç 
sahiplerine yardım elini uzattık. Bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin başına 

gelecek her türlü afette İçişleri Bakanlığımız ve 
AFAD işbirliğinde TOBB ve oda, borsa camiası 
olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam 
edeceğiz. 2020 yılında ülke olarak tüm dünyada 
olduğu gibi pandemi ile mücadele ederken bir 
yandan da çok sayıda deprem, yangın, sel, çığ 
gibi doğal afetlerle mücadele etmek durumunda 
kaldık. Afetler sonucunda yaşanan kayıplar; 
ekonominin büyümesini, ülkenin kalkınmasını, 
bireylerin gelir dağılımını etkiliyor. Herhangi 
bir afet durumunda üretimin ve ticaretin en az 
seviyede etkilenmesi için işletmelerin de afetlere 
karşı hazır olması gerekiyor. İş dünyası afetlere 
karşı ne kadar hazır olursa Türkiye ekonomisinin 
sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacaktır” dedi.

“AFETLERE HAZIRLIK ANKETİ 
UYGULADIK”

Üyelerini afetlere karşı hazırlamak için eğitimler 
düzenlediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “İşte bu 
sebeple işletmeleri afetlere hazırlama sürecinde 

AFET EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

26.03.2021
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TOBB ve oda-borsalar olarak kendimizde 
sorumluluk hissediyoruz. Bu yüzdendir ki oda-
borsalar hem kendileri hem de üyeleri olan 
işletmeler için afetlere karşı en iyi şekilde hazır 
olmalıdır. Oda-borsaların afetlere karşı ne kadar 
hazır olduğunun tespit edilmesi için geçtiğimiz 
ay Afetlere Hazırlık Anketi uyguladık. Anket 
sonuçlarına göre yol haritamızı belirledik. Başta 
deprem olmak üzere ilk etapta ülkemizde sıkça 
görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, 
afet sırasında ve sonrasında yapılacaklar 
üzerine planlarımızı yaptık. Üye işletmelere 
afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliklerini 

geliştirmelerine yönelik farkındalık eğitimleri 
düzenledik. Ardından Birliğimiz bünyesinde 
oda-borsalarımız ve üye işletmelere yönelik 
afetler konusunda farkındalıklarını artırmak ve 
gerekli çalışmalara ivedilikle başlamak amacıyla 
‘Deprem-Afet Çalışma Grubu kurduk. Üyelerimizi 
afetlere karşı hazırlamak için Google/İdema ile 
birlikte Sağlam KOBİ projesini başlattık. Sağlam 
KOBİ projesiyle üye işletmeleri afetlere karşı hazır 
hale getiriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı içinde 
üye işletmelere yönelik pek çok bilgilendirme 
webinarı düzenledik” şeklinde konuştu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun katılımıyla, 
2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, AFAD 
Başkanlığı Konferans Salonunda TOBB, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile İş Birliği 
Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi 
(AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda, afet 
risklerinin azaltılmasını amaçlayan yeni bir iş 
birliği başlattıklarını belirtti. 

Türkiye’nin yaşadığı her türlü afete hemen 
müdahale eden AFAD’ın, gurur duydukları bir 
kurum haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
bunun en somut örneklerini İzmir ve Elazığ-
Malatya depremlerinde gördüklerini söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, afetlerde ülke olarak el ele 
vererek, ihtiyaç sahiplerine birlikte yardım elini 
uzattıklarını belirterek, “Bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da ülkemizin basma gelecek 

her türlü afette İçişleri Bakanlığımız ve AFAD iş 
birliğinde, TOBB ve oda-borsa camiası olarak 
üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, AFAD koordinasyonunda, afet 
ve acil durum farkındalığının artırılarak, afet 
risklerinin azaltılmasını amaçlayan, yeni bir iş 
birliği başlattıklarını belirterek, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki 
oda ve borsalarımız aracılığıyla, iş dünyamıza 
yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştireceğiz. 
Bu çalışmaları 2021 yılı boyunca sürecek şekilde 
planladık. Afetlere karşı KOBİ’lerimizi daha 
bilinçli ve hazır hale getireceğiz. Eksiklikler var, 
bunları gidermeleri için de rehberlik yapacağız. 
Böylece, afetlerden dolayı yaşanabilecek 
üretim ya da ticaret kaybını en aza indireceğiz 
hem KOBİ’lerimizi hem de çalışanlarımızı 
koruyacağız. Böylelikle de ülkemizin üretim ve 
rekabet gücünü devam ettireceğiz.”

KOBİ’LER AFETE KARŞI KORUNACAK

26.03.2021
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27.03.2021

-TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ve Visa, küçük işletmeleri pandemi sürecinde 
desteklemek üzere 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark 
Eder' kampanyasını başlattı. TOBB Başkan Rifat 
Hisarcıkhoğlu "Bu kampanya ile tüketicilerin 
yaptıkları alışverişle küçük işletmelere destek 
olabileceklerini vurgulamak, yapılacak bir 
alışverişin işletmeler nezdinde çok önemli Rifat 
Hisarcıklıoğlu olduğunu ifade etmek istiyoruz" 

dedi. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel 
de "Kampanyayı TOBB işbirliğiyle ülkemizde 
hayata geçirerek küçük işletmelerden alışveriş 
yapmanın ekonomimize ve toplumumuza 
faydaları konusunda farkındalık yaratmayı 
hedefliyoruz. Küçük işletmelerin sesleri hiç 
bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin 
diyoruz" açıklamasını yaptı.

BİR ALIŞVERİŞLE ÇOK ŞEY FARK EDER
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu Kısa çalışma ödeneğinin 
uzatılması gerektiğini açıkladı. Hisarcıklıoğlu 
sosyal medya hesabından “Kısa Çalışma 

Ödeneği 31 Mart’ta son buluyor. Firmalarımız 
normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa 
çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç var” 
açıklamasında bulundu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILSIN

29.03.2021
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21.01.2021

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 
arasında, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin 
“Çerçeve İş Birliği Protokolü” imzalandı. 

Protokole TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan imza 
attı. Protokol ile Türkiye’de faaliyet gösteren 
firmaların sınai mülkiyet hakları konusunda 
bilinçlendirilmesi hedefleniyor. TOBB 
bünyesinde faaliyet gösteren oda-borsalara, 
sektör meclislerine, kadın ve genç girişimci 
kurullarına ve akademik danışmanlara yönelik 

etkinliklerle iş dünyasının fikri ve sınai mülkiyet 
haklarına ilişkin bilgi düzeyinin artırılması 
amaçlanıyor. Geliştirilen iş birliği kapsamında, 
TOBB’a üye olan işletmelerin sınai mülkiyet 
ihtiyaçları belirlenerek, sanayicilere müşteri 
odaklı ve yerinde hizmet sunulacak. Ayrıca 
TOBB’a bağlı oda ve borsaların coğrafi işaretli 
ürünlerin tesciline yönelik kurumsal kapasiteleri 
güçlendirilecek. Protokol kapsamında TOBB 
ve TÜRKPATENT, üniversite-sanayi arasında 
ve farklı ölçekteki firmaların kendi aralarında iş 
birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak proje ve 
etkinlikler gerçekleştirecek.

FİKRİ MÜLKİYET İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

ANALİZ
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, neredeyse tamamı Müslüman 
ülkelerden oluşan D-8 üyesi ülkelerin 7,5 trilyon 
dolara yakın ihracat yapmayı başardıklarını 
belirterek, “Ancak, birbirimizle ticaretimiz sadece 
110 milyar dolar. Bu yeterli değil. Ülkelerimiz 
arasında daha iyi ticaret ve yatırım ortamına 
ihtiyacımız var. Tercihli ticaret anlaşmamızın 
kapsamını genişletmemiz gerekiyor” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı “D-8 İş Forumu” 
toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. 
Toplantıya Bangladeş Ticaret Bakanı TipuMunshi, 
Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen de 
katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekca’nın kadın girişimciliğini 
geliştirmeye çalışan kadınların her zaman güçlü 
bir savunucu olduğunu hatırlatarak, Pekca’nın 
aynı zaman uzun yıllar TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulunun liderliğini üstlendiğinin de altını çizdi. 

Hisarcıklıoğlu, gelişmekte olan Müslüman ülkeler 
arasında işbirliği fikrinin Necmettin Erbakan 
tarafından 24 yıl önce önerildiğini anımsatarak, 
24 yıl aradan sonra D-8 Organizasyonun 
geliştiğini ve Türkiye ile katılımcı ülkeler 
arasındaki ilişkilerin derin ve güçlendirilmesine 
yardımcı olduğunu kaydetti. 

Hisarcıklıoğlu, D-8 ülkelerinin 1 milyardan 
fazla nüfusunun refahının ekonomik güce bağlı 
olduğunun altını çizerek, D-8 üyesi ülkelerin 4 
trilyon dolar civarında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
ürettiğine vurgu yaptı. D-8 ülkeleri olarak 
1,5 trilyon dolar civarında ihracat yapmayı 
başardıklarını dile getirerek, “Ancak, birbirimizle 
ticaretimiz sadece 110 milyar dolar. Bu yeterli 
değil. Ülkelerimiz arasında daha iyi ticaret 
ve yatırım ortamına ihtiyacımız var. Tercihli 
ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmemiz 
gerekiyor. Bu anlaşmaya üye ülkelerimizin tam 
katılımının olması gerekiyor. Daha iyi bağlantı 
için daha iyi fiziksel ve yasal altyapıya ihtiyacımız 

HİSARCIKLIOĞLU: DAHA İYİ TİCARET ORTAMINA İHTİYACIMIZ 
VAR

06.04.2021
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var. Bu, ülkelerimiz arasındaki vizesiz seyahati 
kapsamalıdır. Bu nedenle hükümetlerimizin 
sorumluluklarına ek olarak D-8 Ticaret Sanayi 
Odasına (TSO) çok önemli bir yükümlülük 
getirmektedir. Bunun D-8 bünyesindeki özel 
sektörün tek çatı kuruluşu olduğunun bilincinde 
olmalıyız” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
kurulduğu günden beri D-8 e ayrı bir önem 
verdiğini aktararak, Ekim 2017’de İstanbul’da 
9. D-8 Zirvesini gerçekleştirerek Teşkilat 
Başkanlığını devraldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
Başkanlığını yaptığı D-8 TSO’da görevini 

devretme zamanının geldiğini belirterek, görevini 
Şeyh Fazle Fahim’e, “D-8 TSO başkanlığını 
teslim etmekten gerçekten onur ve memnuniyet 
duyuyorum. İhtiyacınız olduğunda desteğim 
her zaman mevcut olacaktır. Tüm D-8 ulusal 
odalarının desteklerini vermeye devam 
edeceğinden eminim. İnşallah bu pandemi 
kısa sürede sona erecek ve toplantılarımızı ve 
iş etkinliklerimizi yüz yüze yapacağız. Size iyi 
şanslar ve büyük başarılar diliyorum” ifadeleriyle 
devretti.
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Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılmasına 
emek çevrelerinin yanı sıra sermaye 
çevrelerinden de tepki gelmeye başladı. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Kısa Çalışma Ödeneği’nin 
yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti. 
TOBB Başkanı aynı zamanda işletmelerin kredi 
yükünün sürdürülemez boyutlara geldiğini itiraf 
edercesine “işletmelerimize yeni kredi destekleri 
sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor” dedi. 
Öte yandan dün Merkez Bankasının yüksek 
seyreden faizleri düşürmemesi Hisarcıklıoğlu’nun 
çağrısına tepkisiz kalındığının kanıtı oldu. 
Kısa çalışma ödeneği 31 Mart 2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılmıştı. TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, resmi sosyal medya hesabından 
Covid-19 sürecinde zor süreç geçiren firmalar 
ve işletmeler için çözüm önerilerinde bulunan 
bir paylaşım yaptı. Hisarcıklıoğlu paylaşımında, 
“Öncelikle Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden 
başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak 
vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, 
işletmelerimize yeni kredi destekleri 
sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor” ifadelerine 
yer verdi. Kısa çalışma ödeneği işsizlik Sigortası 
Fonu’ndan finanse edilirken bu zaman dek 
ödenek için Fon’dan 26 milyar TL harcandı. 
Buna karşılık Fon’da hala 93 milyar TL kaynak 
bulunuyor. 

HİSARCIKLIOĞLU: KISA ÇALIŞMA YENİDEN BAŞLASIN

16.04.2021
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26.04.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD yönetiminin 
kararının Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe 
dönüştürmeyeceğini belirterek, “Siyasi hesap 
ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez. Tarihi 
gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan 
ilişkilerini olumsuz etkileyecektir.” ifadelerini 
kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Tvvitter’dan, ABD Başkanı Joe 
Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı 
mesajındaki “sözde soykırım” ifadesine 
ilişkin paylaşımda bulundu. ABD yönetiminin 
kararının Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe 
dönüştürmeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist 
kararlarla tarih değiştirilemez. Tarihi gerçekleri 
çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini 
olumsuz etkileyecektir.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

HİSARCIKLIOĞLU: SİYASİ HESAP VE POPÜLİST 
KARARLARLA TARİH DEĞİŞTİRİLEMEZ
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan sıkıntılara ilişkin 

oda ve borsa başkanlarıyla istişare süreçlerinin 

devam ettiğini belirterek, matrah artırımı ve stok 

affı taleplerinin öne çıktığını söyledi. 

TOBB İç Anadolu ve Karadeniz Bölge 
toplantısında ele alman konularla ilgili sosyal 
medyadan paylaşımda bulunan Hisarcıklıoğlu, 
kapanan işyerlerine destek, kamuya olan vergi 
SGK primleri gibi ödemelerin ertelenmesi ile 
hammadde tedarikinde yaşanan sorunların da 
dile getirildiğini kaydetti.

MATRAH ARTIRIMI VE STOK AFFI TALEPLERİ VAR

29.04.2021

TOBB/HİSARCIKLIOĞLU 
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01.05.2021

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi ve işverenin bir 
bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu belirterek 
“Arzu ettiğimiz refah seviyesine ancak girişimci, 
sanayici ve işçilerin ortak dayanışmasıyla 
ulaşabiliriz.” ifadelerini kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, alın 
terinin kutsal ve değerli olduğunu vurguladı. 
İşçi ve işverenin bir bütünün ayrılmaz parçaları 

olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: “Arzu ettiğimiz refah seviyesine ancak 
girişimci, sanayici ve işçilerin ortak dayanışması 
ile ulaşabiliriz. Birinci hedefimiz el ele vererek 
üretmek. Üretmeden paylaşmak mümkün değil. 
Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dünyadayız. 
Bu yeni dünya düzeninde de tek bir şeye 
ihtiyacımız var o da birbirimizi anlayarak ve 
severek çok çalışmak, üretmek. Bu duygu ve 
düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”

HİSARCIKLIOĞLU 1 MAYIS’I KUTLADI
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• Küresel ekonominin gündeminde dijital ve yeşil 
dönüşüm öne çıkıyor. Eskiden iklim değişikliği 
için tedbir almak Türkiye gibi ülkeler için lüks 
olarak görünürdü. Şimdiyse Türkiye gibi ülkeler 
için, iklim değişikliği nedeniyle başlatılacak yeni 
sanayi hamlesinin dışında kalmak lükstür. 

• 1980’de dünyada kişi başına imalat sanayi katma 
değerini artırmanın yolu, karbon emisyonlarını 
daha fazla artırmaktı. Şimdi öyle değil. 

•Artık imalat sanayi katma değeri arttıkça, karbon 
emisyonlarının artış hızı yavaşlamaktadır. 
Teknolojik ilerleme, karbon emisyonları ile 
büyüme gündemi arasındaki bağı kopartma 
yolundadır. Dünden beri mümkün olan ama 
yoğun sabit sermaye yatırımları nedeniyle 
ertelenen yavaş giden değişim, şimdi Batı’daki 
negatif faiz ortamında hızlanacaktır. 

• Gelecek buradadır. Şimdi büyüme ile karbon 
emisyonları arasındaki bağın tam olarak 
kopacağı bir yeni teknolojik aşamaya geçiyoruz. 

• Büyüme ve istihdam gündemi açısından 
yeşil dönüşüm gider önem kazanıyor. Yalnızca 
Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat adını taşıyan 
büyüme ve istihdam yaratma stratejisi açısından 
değil, konunun sanayimizin küresel rekabet 
gücüne olası etkisi nedeniyle durum böyle. 
•Ya bu değişimin içinde olacağız ya da dışında 
kalacağız. Ya rekabet gücümüzü artıracağız ya 
da rekabet gücü kaybına uğrayacağız.

• Şekillenmekte olan yeni dijital-yeşil ticaret 
bölgesinin anlamı budur. Bu büyük dönüşüm, 
Türkiye’nin rota düzeltmesi yapmasını, 
ülkemiz için olmazsa olmaz bir önkoşul haline 
getirmektedir. 

• Bunun dışında kalır, ürettiğimiz mal ve 
hizmetlerin karbon ayak izlerini küçültmezsek 
en büyük pazarımız olan AB’ye mal satmakta 
zorlanacağız. 

•Ayrıca AB değer zincirlerinin Türkiye’den 
geçmesi zorlaşabilecek. Bu durum, Türkiye’nin 

YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ ROTA

03.05.2021

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 

TOBB Başkanı
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en çok yatırım aldığı AB ülkelerinden yeni 
doğrudan yabancı yatırım çekmesini olumsuz 
etkileyecek. 

•Yeşil dönüşüm, iklim politikasından çok, yeni 
sanayi politikası, yeni dış politika ve yeni güvenlik 
politikası ile ve kısaca rekabet gücünü tahkim 
etmekle alakalı. Ayrıca yeni teknolojilerin mevcut 
sektörlere hızlı biçimde uyarlanması anlamına 
geliyor.

• Eğer biz kenarda beklersek, başkaları bizim 
üretemediğimiz yeni mal ve hizmeti devreye 
sokacak. ihracat sepetimiz gelişmiş ülkelere 
doğru yakınsamayacak, uzaklaşacak. Geride 
kalacağız. Yani yeşil gündem aslında çevre ile 
ilgili değil, yeni teknoloji yarışı ile de alakalı. 

•Yapılması gerekenlerin başında Paris iklim 
Anlaşması’nı tekrar gündeme almak ve 
karbon emisyonları niyet belgesi hazırlamak 
geliyor. Sonrasında sanayi ve hizmetler teşvik 
mekanizmalarını yeni teknolojiler odaklı olarak 
yeniden tasarlamak gerekiyor.

• Kovid sonrası ekonomik toparlanma döneminin 
iki ana ekseninden biri yeşil mutabakat ise diğeri 
de dijital dönüşüm. 

• Dijital dönüşümün önemli bir parçası da dijital 
ticaret. Malların sınırları aştığı bir dünyadan 
fabrikaların sınırları aştığı bir dünyaya geçtik. 
Şimdi ise verilerin sınırları aştığı bir yeni dünyaya 
geçmekteyiz. Verilerin sınırları aştığı bu yeni 
dünya aslında dijital ticaretin başat olduğu bir 
dünya.

• Dijital Ticaret Engelleri Endeksi raporuna göre, 
dijital ticaret engelleri söz konusu olduğunda 
dünyada 7’nci, Avrupa’da 2’nci sıradayız. Peki, 
bu neden önemli? Dijital ticaretin dışında kalmak, 
bir nevi, gümrük birliğinin dışında kalmak gibi. 

• Avrupa Birliği daha 2015 yılında, Dijital Tek 
Pazar Stratejisi’ni tek pazarın yeni hali olarak 
lanse etmiş ve hazırlıklara başlamıştı. Buna 
göre, bilgi ve iletişim teknolojileri artık bir sektör 
olmaktan çıkarak, çağdaş inovatif ekonomik 
sistemin temel taşı oluyordu. 

• Tek Pazar, nasıl malların, sermayenin, 
hizmetlerin ve çalışanların serbest dolaşımı 
manasına geliyorsa, şimdi artık, tüm bunların 
yanı sıra verilerin de serbest dolaşımını içeren 
bir dijital tek pazar oluşuyor. Biz daha gümrük 
birliğinin modernleşmesinden bahsederken, 
Gümrük Birliğinin manasını değiştiren bir 
değişiklik olarak Dijital Tek Pazar Stratejisi ortaya 
çıkıyor. 

• Türkiye dijital ticaret engellerde en kötü 
performansı veri paylaşım kısıtlamaları alanında 

gösteriyor. Burada listesinin 3’üncü sırasındayız, 
işlem kısıtlamalarında 8’inci sıradayız. Mali 
kısıtlamalarda 11’inci sıradayız. Kuruluş 
kısıtlamalarında ise, 64 ülke arasında 42’nci 
sıradayız. Genel listede daha kötüye gitmemizin 
önünde de burası geçmiş oluyor. Ama şirket 
kuruluşlarını kolaylaştırmakla iş bitmiyor. Esas 
problem yani zihniyet engeli olduğu yerde 
duruyor. Oysa KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin 
en geniş pazarlara rahatça ulaşabilmeleri 
gerekiyor. 

• Yeşil dönüşümün gerisinde kalmak, toplam 
ihracatın yüzde 60’tan fazlasının gittiği Batı’daki 
pazarlarımızda ek vergi konabileceği riskiyle 
karşılaşmak demek. Dijital dönüşümün gerisinde 
kalmak, ticaret ekseninin daralması demek. 
Rekabet ve teknoloji uçurumunun daha da 
derinleşesi demek. 

• Tüm bunlarla birlikte gelişmiş ülkelerin 
uluslararası rekabet gücü artarken, gelişmekte 
olan ülkeler rekabet gücü kaybeder. 

• Gelişmekte olan ülkeler içinde en çok rekabet 
gücü kaybedecek olanlarda şirketleri daha 
borçlu, finansmana ulaşımı daha pahalı, kamu 
politikaları sıkıntılı olanlardır. Bu ülkeler yüksek 
CDS primleri ile kendilerini gösterirler. Yüksek 
GDS primi yüksek faiz ve kalitesiz finansman 
demektir. 

• Netice olarak yapısal reform gündemi artık 
yeşil ve dijital dönüşüm gündemi iç içedir. 
Yapısal reform adımları gelmezse bunlar için 
gerekli yatırımlar finanse edilemez. Küresel yeşil 
dönüşüm gündemine intibak olmazsa Türkiye 
rekabet gücü kaybına uğrar. 

• Demek ki dijital ve yeşil sanayi stratejisini 
finanse edebilmek üzere ülkemizin risk primini 
hızla düşürecek bir reform hamlesi gerekiyor. 
Türkiye’ye yatırım yapmanın maliyetinin 
azaltılması gerekiyor. 

• Bu kapsamda CDS risk primlerini düşürmeye 
odaklı bir yapısal reform hamlesine ihtiyaç 
var. Mahkemelerin operasyonel sorunlarının 
çözülmesini de içeren bir yargı ve hukuk sistemi 
reformu, kamu harcamalarının şeffaflaştırılarak 
disiplin altına alınması, Merkez Bankasının eksiye 
düşen döviz rezervlerinin nasıl düzeltileceğine 
dair bir yol haritası, kurumsal yapının tahkim 
edilmesi, kamunun büyük yatırımlar nedeniyle 
üstlendiği mali yükümlülüklerinin boyutlarının açık 
ve net olarak ortaya konması gerekiyor. Bunlar 
olursa risk algısı ve CDS risk primleri azalır, faiz 
oranları düşer, ekonomideki toparlanma güçlenir.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, 
KOBİ’lerin pandemi döneminde artan dijitalleşme 
ihtiyacına yönelik Akıllı KOBİ platformunu hayata 
geçirdi. Platform, KOBİ’lere pandemi döneminde 
işlerini sürdürebilmeleri için dijitalleşmeye 
yönelik donanım ve becerileri sunacak. http://
www.akillikobi.org.tr adresinden ulaşılabilecek 
platform üzerinden KOBİ’ler ürün ve hizmet 
geliştiricileriyle iletişim kurabilecek, görüş ve 
önerilerini iletebilecek ve bu konuda hazırlanan 
eğitimlere ulaşabilecek. Dün başlayan projenin 
ilk fazında, dijitalleşme konusunda çözüm sunan 
şirketlerin, ürün ve hizmetlerini platformun web 
sitesinde yayında olan form ile kaydetmeleri 
bekleniyor. Kayıtlar tamamlanıp, KOBİ’lere 
sunulacak ürün ve hizmetler sınıflandırıldıktan 

sonra platform haziran ayında, KOBİ’lerin 
erişimine açılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’deki tüm işletmelerin 
yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin dijitalleşmesi 
de Birliğimizin önemli çalışma gündemlerinden 
bir tanesini oluşturuyor” dedi. 

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, 
“Ekonomilerde hayati bir ağırlığa sahip 
olan KOBİ’lere faaliyetlerini sağlıklı biçimde 
yürütebilmeleri amacıyla Visa olarak global 
ölçekte destek veriyoruz. Türkiye’de de başta 
İşimi Yönetebiliyorum projemiz olmak üzere bu 
amaç doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz” 
diye konuştu.

TOBB VE VİSA’DAN “AKILLI KOBİ” PLATFORMU

07.05.2021
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk 
işadamlarını Kırgızistan’a yatırıma çağırdı. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki 
heyeti kabul eden Caparov iki ülke arasındaki 
ticaret cirosunu 1 milyar dolara çıkarmak 
istediklerini vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu da kalkınma için sanayinin 
geliştirilmesindeki ihtiyaca dikkat çekti. Caparov, 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki 
heyet ile görüşmesinde şunları kaydetti: “Küresel 
salgın nedeniyle son yıllarda iki ülke arasındaki 
ticaretin olumsuz dinamiklerine rağmen Türkiye, 
Kırgızistan’ın en büyük ticaret ve ekonomik 
ortaklarından biridir. Endüstriyel iş birliğini 
genişletmeye, kamu-özel ortaklıkları ve tarım 
sektörünü geliştirmeye, ayrıca madencilik ve hafif 
sanayi, hidroelektrik, turizm ve diğer ortak ilgi 
alanlarını hedefleyen projelere odaklanıyoruz.” 

Hisarcıklıoğlu da görüşmede, TOBB’un 
çalışmaları hakkında detaylı bilgi verirken, 
Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

daha etkin olması gerektiğini ve bu konuda 
tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarım 
ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan’ın insan 
potansiyeline değinerek ülkenin kalkınması için 
sanayinin geliştirilmesi ihtiyacına dikkat çekti. 

Üst düzey temaslar Hisarcıklıoğlu ve 
beraberindeki heyet Kırgızistan programı 
çerçevesinde Yatırım Teşviki ve Korunması 
Bakanı Almambet Shykmamatov, Dışişleri 
Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Kabine Başkanı 
Ulubek A. Maripov ile de görüştü. 

TOBB’un Kırgızistan heyetinde Kırgızistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliyev, 
TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Kopuz, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı 
Zeki Kıvanç, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Arif Parmaksız, Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Asilhan Arslan, Gaziantep Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Adil S. Konukoğlu da yer 
aldı.

KIRGIZİSTAN’DAN YATIRIM DAVETİ
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TOBB, TOBB ETÜ ve sahibinden.com, emlak 
danışmanları ve ikinci el araç ticareti yapan 
üyelere eğitim vermek için işbirliğine gitti. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Pandemi nedeniyle 
üyelerin tamamlayamadığı zorunlu eğitimlerden 
faydalanmalarını sağlıyoruz” dedi 

OTOMOTİV ve emlak sektörü için kalifiye 
eleman yetiştirilecek. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve sahibinden.com, 
eğitim alanında işbirliği başlattı. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, emlak danışmanlığı ve ikinci 
el araç ticaretinin, perakende sektörünün can 
damarı olduğunu dile getirdi. Ticaret Bakanlığının 
önce ikinci el araç alım satım ve emlak 
danışmanlığı sektörlerine ilişkin düzenlemeler 
yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, TOBB 
olarak bu sektörlerde kaliteyi artırmak, yetkin ve 
uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlamak adına 
çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezleri (TOBB MEYBEM) 
aracılığıyla emlak danışmanları ve ikinci el 
araç ticareti yapan üyelerin mesleki yetkinliğini 
ölçtüklerini, sınavda başarılı olanlara 
mesleki yeterlilik belgesi verdiklerini kaydetti. 
Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar TOBB MEYBEM 
aracılığıyla 35 binin üzerinde vatandaşın, anılan 
sınavlarda başarılı olarak mesleki yeterlilik 
belgesi almaya hak kazandığını kaydetti. 

Eğitimler ücretsiz olacak 

Düzenledikleri eğitimlerle, üyelerini mesleki 
yeterlilik sınavlarına hazırladıklarını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Lansmanını yaptığımız projeyle 
emlak danışmanlarımız ve ikinci el araç ticareti 
yapan üyelerimize verdiğimiz hizmetleri bir 
adım daha öteye taşıyoruz. Pandemi nedeniyle 
erişemedikleri ve tamamlayamaçlıkları zorunlu 
eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz” 
bilgisini paylaştı. 

EMLAK VE OTOMOTİVE ELEMAN YETİŞTİRİLECEK

ANALİZ
25.05.2021
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TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da, 
işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerin 
içeriğinin, TOBB’un ve sahibinden.com’un 
görüşleri dikkate alınarak TOBB ETÜ Sürekli 
Eğitim Merkezi (SEM) tarafından görevlendirilen 
akademisyenlerce hazırlandığını belirtti. Sarınay, 
emlak danışmanlığı eğitiminin 100 saat, araç 
ticareti eğitiminin 35 saat süreceğini kaydetti. 
sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak 

Ertaş da, “Projenin, sanayi ve üniversite işbirliği 
için çok güzel de bir örnek de oluşturduğuna 
inanıyoruz. Bu işbirliğimiz sayesinde emlak 
danışmanları, araç ticareti yapan profesyonellerin 
uzmanlaşması ve yeni girişimcilerin yetişmesi 
için mesleki uzmanlık eğitimleri hayata geçecek. 
Emlak danışmanlığı veya araç ticareti yapan, 
yapmak isteyen herekse açık olan eğitimler 
ücretsiz olarak sunulacak” diye konuştu. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 2021 Nefes Kredi Paketi için 
Birlik ve 365 oda-borsa olarak tüm kaynaklarını 
seferber ettiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Hazine 
ve Maliye Bakanlığının bugün duyurduğu 
2021 Nefes Kredisi’ne ilişkin değerlendirmede 
bulundu. 

TOBB ve 365 oda-borsa olarak, Nefes Kredisi ile 
tüm kaynaklarını üyelerinin emrine sunduklarını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, finansman ihtiyacına 
cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni 
yeniden hayata geçirdiklerini ifade etti. 

Cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı 
cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan 
firmaların, 1 Haziran’dan itibaren üye oldukları 
oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle 
banka şubelerine başvurabileceğini kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, krediden faydalanmak isteyen 
işletmelerin, üyelik belgesini oda borsalara 
gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-
borsaların sistemlerinden e-belge olarak da 
edinebileceklerinin altını çizdi. Projeye bankaların 
yoğun katılımı nedeniyle memnun olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Sağ olsun bankalarımız da bu 
projeye destek veriyor. Üyelerimiz, 10 bankanın 
Türkiye’nin her yerindeki şubelerinden kredi 
kullanabilecek.” 

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: TÜM KAYNAKLARI 
SEFERBER ETTİK

27.05.2021
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KORONAVİRÜS salgınının işletmeler üzerindeki 
etkisini hafifletmek üzere TOBB Nefes Kredisi 8. 
defa hayata geçiyor. Kredi ile işletmelere 6 ay 
tamamen ödemesiz dönem imkânı tanınacak. 
Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit 
parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17.5 
olacak. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında 
olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 
25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 
2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro 
kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 
milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, 
cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise 
azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. 

ÖDEMESİZ DÖNEM ÖNEMLİ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Krediden 
faydalanmak isteyen işletmelerimiz üyelik 
belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda 
TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden 
e-belge olarak da alabiliyorlar. Bankalarımız 
da bu projeye destek veriyor. Üyelerimiz, 10 

bankanın Türkiye’nin her yerindeki şubelerinden 
kredi kullanabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem 
şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay 
boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak” 
dedi. 

‘ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ’ 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 
koronavirüsle mücadele sürecinin hizmet sektörü 
başta olmak üzere ticari hayatı etkilediğini 
belirterek, ATO üyelerinin finansman ihtiyaçlarını 
karşılamak için kaynak talebinde bulunduğunu 
hatırlattı. Oda kaynaklarını beşinci kez Nefes 
Kredisi’ne kaynak olarak tahsis ettiklerini belirten 
Baran, “ATO olarak kaynaklarımızı pandemi 
nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak 
için ayırdık. Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin 
yanındayız” dedi. ATO Üyeleri, kredi başvurusu 
için www.atonet.org.tr adresi üzerinden E-ATO 
uygulamasına giriş yaparak “Nefes Kredisi 
başvurusu içindir” ibareli faaliyet belgelerini 
ücretsiz olarak temin edebilecekler.

ODALARDAN NEFES KREDİSİNE DESTEK
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından Türkiye’de ilk kez önüne üzerinden dijital 
ortamda Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 200 bin işletmeye 150 milyar 
lira kredi desteği sağladıklarını belirterek, yeni 
reformların biran önce alınmasının gerektiğini 
kaydetti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
76-77. Genel Kurul Toplantısı, 365 oda ve 
borsadan genel kurul delegelerinin katılımıyla 
Covİd-19 tedbirleri nedeniyle elektronik ortamda 
gerçekleştirildi, ilk olarak kayıt İşlemlerini yapan 
delegeler, daha sonra TOBB’da düzenlenen 
genel kurul çalışmalarını takip ettiler. TOBB’da 
ki programda saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis 

Başkanı Turgay Dellaloğlu’nun da katılım 
gösterdiği genel kurulda, çevrimiçi bağlantıyla 
toplantıya katılan delegeler, maske ve sosyal 
mesafe kuralına riayet ederek genel kurulda 
dikkate sunulan maddeleri dijital olarak oyladı.

Hisarcıklıoğlu, “Küresel ekonominin genelinde 
2021’de ve 2022 yılında toparlanma 
öngörülmektedir. Bu toparlanmanın bölgeler ve 
ülkeler arasında farklı olması beklenmektedir. 
Ülkelerin farklı İyileşme süreçlerinin küresel 
gelir dengesizliğinin daha da artmasından 
endişe ediliyor. Salgın İle birlikte dijitalleşmenin 
ve otomasyonun daha da hız kazandığı 
görülmektedir. Küresel bazda sanayi üretimi hızla 
salgın Öncesindeki seviyelere geri dönerken 
turizm ve seyahat başta olmak üzere pek çok 
hizmet sektöründe pandemi kontrol altına 
alınmadan kalıcı bir toparlanma beklenmiyor”

TÜRKİYE’DE İLK KEZ ONLİNE ÜZERİNDEN GENEL KURUL 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

30.05.2021
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KORONAVIRUS salgınının ekonomik etkilerinin 
sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere 
uygun koşullarda finansman desteği sağlamak 
amacıyla hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi’ne 
başvurular bugünden itibaren alınacak. Firmalar, 
üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik 
belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. 
Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti 
Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor. Nefes 
Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın 
altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre 
yüzde 25 kayıp yaşayan, , ticaret, deniz ticaret, 
sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret 
borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi 
finansman imkanı sağlanacak. 

KATILAN BANKALAR 

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan 
KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon 

lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi 
kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da 
kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek 
projeye katkı sunacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz 
dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi 
uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit 
taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada 
Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, 
faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi. 
Bugünden itibaren başvuruların alınacağı 
söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak 
bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye 
Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası 
AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası 
AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, 
Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf 
Katılım Bankası AŞ olarak belirlenmişti.

ÜYELİK BELGESİYLE 

Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında 
olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 

NEFES KREDİSİNE BAŞVURULAR BAŞLIYOR
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25 kayıp yaşayan firmalar, 1 Haziran’dan 
itibaren üye oldukları oda ve borsalardan 
alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine 
başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen 
işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara 
gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-
borsaların sistemlerinden e-belge olarak da 
edinebilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
da konuya ilişkin değerlendirmesinde, TOBB 
ve 365 oda ve borsa olarak, Nefes Kredisi ile 

tüm kaynaklarını üyelerinin emrine verdiklerini 
belirterek, “Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye’nin 
her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. 
6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz 
için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara 
ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana 
aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale 
dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri 
dönecekler” ifadelerini kullanmıştı.
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03.06.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarcılığın 
ekonominin büyümesinde hayati rol üstlendiğini 
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Dünya Fuarcılık Günü’ne 
nedeniyle yayımladığı mesajında fuarların, 
yerel ve ulusal kalkınmanın itici gücü olduğunu 
belirterek “Fuarcılık tanıtımdır, markalaşmadır, 
ticaretin ve üretimin müşteriye ulaşmasıdır. Yani 
emeğin değere dönüşmedir. Kalkınmanın ve 
ekonomik gelişmenin en büyük araçlarındandır” 
ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, salgından en çok etkilenen 
sektörlerden olan fuarcılığın, kısa sürede yeniden 

büyük başarılara ulaşacağına işaret ederek, 
şunları kaydetti: “Üretimin satışa dönüşmesi 
ve ekonominin büyütülmesi noktasında 
fuarcılık sektörü hayati rol üstlenmektedir. 
Uluslararası Fuarlar Birliği’nin 2021 yılı için 
yayınladığı, ‘Fuarların, kalkınma ve büyümenin 
sağlanmasında büyük bir öneme sahip olduğu’ 
mesajına katılıyorum. Bu düşüncelerle, 
Türkiye’de fuarcılık endüstrisinin gelişmesi için 
çalışan fuar düzenleyicilerimizin, fuar merkezi 
işletmecilerimizin, fuar tedarikçilerimizin ve 
bu ekosistemde yer alan tüm paydaşlarımızın 
Dünya Fuarcılık Günü’nü en içten dileklerimle 
kutluyorum.”

FUAR SEKTÖRÜ HAYATİ BİR ROL ÜSTLENİYOR
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre konusunda 
duyarlı davranmamanın ekonomik ve sosyal 
boyutta çok yıkıcı etkileri olabileceğine işaret 
ederek, karbon bazlı ve çevreyi kirletmeye 
dayalı ekonomik büyüme modellerinin artık 
sürdürülebilir olmadığını, yeşil dönüşüme hazır 
olmak gerektiğini bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, “5 Haziran Dünya Çevre 
Günü” nedeniyle yayımladığı mesajında iklim 
değişikliğinin etkilerinin çok yoğun hissedildiği 
ve çevrenin hayati öneminin çok net biçimde 
görüldüğü bir dönemin yaşandığına dikkati 
çekerek, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını koşullarında yaşanan sürecin çevreyi 
korumanın tercihten ziyade, zorunluluk olduğunu 
bir kez daha kanıtladığını belirtti. Aşırı hava 
olayları ve çok yüksek sıcaklık artışı, kuraklık, 
su seviyesinin yükselmesi gibi olayların 
çevresel, ekonomik ve sosyal boyutta çok yıkıcı 
etkileri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 

“Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran olarak 
kabul edilen ve her yıl kutlanan Dünya Çevre 
Gününün ‘ekosistem restorasyonu’ olarak 
belirlenen bu yılkı teması, bu olumsuz gidişatı 
tersine çevirme yolunda son derece anlamlı 
bir mesaj vermektedir. Karbon bazlı ve çevreyi 
kirletmeye dayalı ekonomik büyüme modelleri 
artık sürdürülebilir değildir, yeşil dönüşüme 
hazır olmak gerekmektedir.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE 
TÜKETİM MODELİ BENİMSEMELİYİZ” 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sanayiden ticarete, 
ekonomik döngüden çevre dostu enerjiye 
kadar birçok faktörün şekillenmesinde önemli 
bir dönüm noktası olduğunu ve çevre odaklı 
üretim açısından önemli fırsatlar barındırdığını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu. şunları kaydetti: 
“Daha yaşanabilir yarınlara uyanmak için elimizi 
taşın altına sokmalı, sanayimizi dönüştürmeli 
ve çevre dostu atılımlarda bulunmalıyız. En 

“ÇEVREYİ KİRLETMEYE DAYALI BÜYÜME MODELLERİ ARTIK 
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

05.06.2021
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temelinde; yaşam tarzımızı değiştirmeli, atıkları 
değerlendirme yolunu seçmeli, geri dönüşümü 
ve geri kazanımı hayatımızın merkezine 
almalıyız. Sürdürülebilir üretim ve tüketim 
modeli benimsemeliyiz. Mobilite konusunda 
çevre dostu yatırımları desteklemeli: elektrikli 
araçların kullanılmasıyla, doğanın ve çevrenin 
korunmasına katkı veren bir ulaşım sistemi 
kurmalıyız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
olarak, çevre ve iklim krizinin öneminin bilinciyle; 

sanayicilerimizin geri dönüşüm, sıfır atık, 
emisyon azaltımı, karbon ayak izi gibi konularda 
farkındalığının artırılması için çalışmalarımızı 
sürdürüyor ve çevre dostu faaliyetleri teşvik 
ediyoruz. Bu düşüncelerle ve çevrenin önemi 
konusunda farkındalık sağlanması umuduyla 
bütün insanlarımızın Dünya Çevre Günü’nü en 
içten dileklerimle kutluyorum.”
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile 
Kırgızistan arasında hâlen 500 milyon dolar 
seviyesinde olan ticaret hacminin 2 milyar dolarlık 
hedefe ulaşacağını söyledi. Kırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Fahri 
Doktora unvanı verilirken, Türk-Kırgız İş Forumu 
da TOBB Genel Merkezinde gerçekleştirildi. 
Kırgızistan’ın Sadır Caparov liderliğinde daha 
güçlü ve müreffeh bir geleceğe ulaşacağını 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Türkiye iş dünyası 
olarak biz de Kırgızistanlı kardeşlerimize hep 
destek olacağız” dedi. Türkiye’nin Kırgızistan’a 
en çok yatırım yapan 4 ülke arasında yer 
aldığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan’ın 
hidroelektrik başta olmak üzere rüzgar, güneş 
ve jeotermal enerji üretimi için ciddi kaynaklara 
sahip olduğuna işaret etti. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Ülkenin tekstil başta olmak üzere sahip olduğu 
maden zenginliklerine uygun sanayileşme için 
ciddi potansiyeli bulunuyor” dedi. 
Caparov: “Kapımız Türk iş insanlarına her zaman 
açık” 

TOBB ETÜ’den fahri doktora almasının kendisi 
için büyük gurur vesilesi olduğunu belirten 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 
iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesini 
arzu ettiklerini söyledi. Özellikle ekonomi 
alanında güçlü işbirliğine işaret eden Caparov, 
“Kırgızistan’da çok sayıda Türk iş insanı var. Bizim 
kapımız Türklere her zaman açık, her türlü desteği 
vereceğiz” ifadelerini kullandı. Yatırımcıları 
ve özel mülkiyeti koruma noktasında önemli 
adımlar attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Caparov, bir Yatırımcılar Bakanlığı kurulduğunu 
bildirdi ve “Cumhurbaşkanı olarak, ülkemize 
yatırım yapmaya gelecek iş insanlarına güvence 
veriyorum” dedi. 
Kırgız Cumhuriyeti Yatırımların Teşviki ve 
Korunması Bakanı Almambet Shykmamatov 
da Türk iş insanlarını yatırıma davet ederken, 
TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay 
da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a fahri 
doktora unvanı verilmesinin oy birliğiyle kabul 
edildiğini söyledi.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANINA TOBB ETÜ’DEN FAHRİ DOKTORA 

TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN TİCARETİNDE HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

11.06.2021
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KIRGIZİSTAN Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) tarafından 
fahri doktora unvanı verildi. TOBB Başkanı ve 
TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 
törende konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, 
Kırgız halkı ve şahsı adına Hisarcıklıoğlu’na 
ve TOBB ETÜ’ye misafirperverliği, güzel 
karşılaması ve fahri doktora unvanı için teşekkür 
ederek, bunun büyük bir gurur vesilesi olduğunu 
belirtti. “Biz Kırgızistan ile Türkiye arasında 
işbirliğinin güçlenmesini arzuluyoruz ve bunun 
için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi 
belirtmek istiyorum” diyen Caparov, Türkiye ile 
iş birliklerinin her alanda olduğunu ve bunların 
başında ise ekonomik iş birliği geldiğini kaydetti. 
Caparov, “Bizim kanımız ve tarihimiz bir. Biz Türk 
dili konuşan halklarız. Bunu özellikle büyük bir 
heyecanla belirtmek istiyorum” dedi. 

YENİ FİRSATLAR 

Küreselleşme döneminde iki ülke arasında iş 
birliğinin güçleneceğine inançlarının tam olduğunu 
dile getiren Caparov, Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinin yöneticileri ile bir araya gelmenin 
Kırgız iş insanlarına büyük bir güven verdiğini 
düşündüğünü söyledi. Düzenlenen Kırgız-Türk 
İş Forumu’nun her iki ülkenin iş insanlarına yeni 
fırsatlar doğuracağına inandığını vurgulayan 
Caparov, “Kırgızistan’da çok sayıda Türk iş insanı 
var. Bizim kapımız Türklere her zaman açık. 
Yeni yatırımcıları daima kabul etmeye hazırız ve 
Türk iş insanlarına her türlü desteği vereceğiz” 
diye konuştu. Ülkesinin ekonomisinin gelişmesi 
için Türklerin yatıranlarına, yeni teknolojilerine 
ve yeni yönetim sistemine ilgi gösterdiklerini 
belirten Caparov, yatmalara gerekli koşulların 
oluşturulması için ülkesinde tüm şartlann mevcut 
olduğunu söyledi. 

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI’NA TOBB ETÜ’DEN FAHRİ 
DOKTORA
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ŞEFFAF ÇALIŞMA 

Yatırımcıların ülkesine güveni artırmak için 
şeffaf olarak çalışmayı amaçladıklarını dile 
getiren Caparov, şunları söyledi: “Bu yıl 11 
Nisan’da yeni bir anayasa kabul ettik. Yeni 
anayasa ile yatırımcıların faaliyetlerini güvence 
altına aldık. Talimatımla Yatırımcılar Bakanlığı’ 
kuruldu. Cumhurbaşkanı olarak, ülkemize 
yatırım yapmaya gelecek iş insanlarına güvence 

veriyorum. Değerli Türk iş insanlarını yatırım 
potansiyeli yüksek olan Kırgızistan ile Avrasya 
Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerine ihracat 
yapmaya davet ediyorum. Eminim ki Türk 
şirketleri ülkemizin potansiyelini kullanarak 
komşu ülkelerimizin pazarlarına mal ihraç 
edebilirler. Türk iş insanlarını Kırgızistan’ın 
yatırım potansiyelini tam kullanmaya davet 
ediyorum. Sizleri Issık Gölü’ne davet ediyoruz.”
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16.06.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kuzey 
Makedonya Ekonomi Odası (MCHAMBER) 
arasında Türkiye-Kuzey Makedonya Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu kuruldu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kuzey 
Makedonya Ekonomi Odası arasında Türkiye-
Kuzey Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu kuruldu. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun, Kuzey Makedonya Ekonomi 
Odası Başkanı Branko Azeski ile gerçekleştirdiği 
online görüşme sonrası, Türkiye-Makedonya 
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu kurulmasına 
ilişkin anlaşma imzalandı. 

Hisarcıklıoğlu, görüşme sonrasında yaptığı 
konuşmada, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 
7 oranında büyüme gerçekleştiğini, bu yılın 
genelinde ekonominin yüzde 5-6 civarında 
büyüyeceğinin beklendiğini söyledi. ihracatın ilk 5 
ayda yüzde 38 artışla 85 Milyar dolara yükseldiğini 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, yılın tamamı için 

ihracatta 200 milyar doları geçeceklerini tahmin 
ettiklerini vurguladı. 

“Temmuz ayında daha fazla rahatlama olur diye 
umuyoruz”

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin aşılamada dünyada 
ilk 15 ülke arasında olduğunu, turizm sektörünün 
de öncelikli aşılama grubuna dahil edildiğini 
belirterek, “Haziran ayından itibaren kısmi 
normalleşmeye geçtik. Temmuz ayında daha 
fazla rahatlama olur diye umuyoruz. O zaman 
turizmde de yeni pozitif gelişmeler olacağını 
tahmin ediyoruz” dedi. “Hizmet sektörünü de 
kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarını 
destekliyoruz” Türkiye için Makedonya’nın çok 
önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“2000 yılından beri yürürlükte olan serbest 
ticaret anlaşması, sanayi ürünleri ticaretimizi 
karşılıklı olarak olumlu etkilemiştir. Ayrıca, Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi ve Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları, 

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA TSO FORUMU KURULDU
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Uluslararası Karayolu Taşımacılığı gibi temel 
anlaşmalar tamamlanmıştır. Bunları varlığı, ikili 
ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi 
için uygun bir altyapı oluşturmaktadır. Serbest 
Ticaret Anlaşmasının tarım ürünlerini ve hizmet 
sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi 
çalışmalarını destekliyoruz. Bu alanda 
sağlanacak başarı, ikili ticaret hacmimizi kısa 
sürede iki katına çıkaracaktır” şeklinde konuştu. 

“Müteahhitlerimiz 1,1 milyar dolar tutarında 32 
proje üstlendi” 

Kuzey Makedonya’daki Türk firmalarının 
yatırımlarının son 10 yılda hızla arttığına da 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Halen yaklaşık 
100 yatırımcı firmamız faaliyet gösteriyor. 1,2 
milyar avro tutarında bir yatırım söz konusu. 
Türk firmaları, Makedonya’da 5 bin kişiye 
istihdam sağlıyor. Yatırımlarımızın artması 

karşılıklı ticaretimizi de olumu etkileyecektir. 
Müteahhitlerimiz 1,1 milyar dolar tutarında 
32 proje üstlendi. Bunlarla gurur duyuyoruz. 
Kuracağımız Türkiye-Makedonya Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu ile ikili ilişkilerimizin 
hacmini çok daha yukarılara çıkaracağız” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Ekonomi Odası Başkanı 
Azeski de pandeminin Kuzey Makedonya’daki 
etkileri hakkında bilgi vererek, Makedonya’daki 
Türk yatırımlarının büyük bir başarıyla devam 
ettiğini ifade etti. Azeski, pandeminin iyileşmesiyle 
Türk turistlerin Kuzey Makedonya’ya daha 
fazla geleceklerine inandığını belirtti. Bölgesel 
işbirliğine önem verdiklerini söyleyen Azeski, 
TOBB ile MCHAMBER arasında kurulan Türkiye-
Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası Forumunun 
ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı.
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KIZ Kardeşim Projesi kapsamında gıda 
sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınları 
desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen 
Kız Kardeşim Hibe Programı’nın kazananları 29 
Haziran 2021 tarihinde düzenlenen çevrimiçi 
törenle tanıtıldı. Törene TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü 
Başak Karaca ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Sezai Hazır katıldı. Hibe Programı’na 81 
ilden 360’a yakın başvuru yapıldı. Girişimci kadın 
ve kadın kooperatifleri arasından seçilen 29 
girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 
40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 
765 bin TL’lik iş geliştirme hibe desteği sunuldu. 
Coca-Cola Türkiye’nin desteği, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği’nin 
iş birliği ile hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi, 
kadınları desteklemeye devam ediyor. Proje ile 
kadınların gerekli bilgi ve becerilerle donanarak, 
toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi 
ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları 
hedefleniyor. Kız Kardeşim Projesi kapsamında 

ikincisi hayata geçirilen “Hibe Programı” ile 
üretici, gıda ve yeme & içme sektöründe faaliyet 
gösteren girişimci kadınların desteklenmesi 
amaçlanıyor. “Kız Kardeşim Hibe Programı” ile 
81 ilden gıda sektöründe faaliyette bulunan 30 
girişimci kadın jüri tarafından belirlendi. Hibe 
Programı kapsamında, 29 girişimci kadına 25 
biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel 
ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL’lik iş 
geliştirme hibe desteği sunuldu. İşletme sahibi 
girişimci kadınların desteklendiği program ile 
üretilen ürünlerin tanıtılması, görünürlüklerinin 
artırılması ve sosyo-ekonomik konumlarının 
güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. 
Girişimci kadınların başvuruları TOBB, Habitat 
Demeği, Coca-Cola Türkiye, KAGİDER ve Arya 
Women’ın yöneticilerinden oluşan jüri tarafından 
değerlendirildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende 
yaptığı konuşmada, TOBB olarak girişimci 
kadınların ülke kalkınmasında taşıdığı 

KIZ KARDEŞİM PROJESİ İLE GİRİŞİMCİ KADINLARA HİBE 
DESTEĞİ
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büyük önemin bilincinde olduklarını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu 
vizyonla kadının her alanda güçlenmesini 
amaçladık. Kadın girişimcilerin desteklenmesi 
ve kadın girişimci sayısının artırılması amacı ile 
birçok proje gerçekleştirdik Bu projelerin içerisinde 
dikkat çeken projelerden biri Coca-Cola Türkiye 
ve Habitat Demeği iş birliği ile yürüttüğümüz 
“Kız Kardeşim” projesi oldu. Söz konusu proje 
ile girişimci kadınlara eğitim ve mentorluk 
desteği veriyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz hibe 
programımız ise ayrı bir önem taşıyor. Yeme-
içme sektörü belki de pandemi sürecinden en 
çok etkilenen sektörler arasında. Bu vesile ile 
hibe destek miktarını ve yararlanacak kadınların 
sayısını 2 katına çıkardık Katkılarından dolayı 
Coca-Cola Türkiye ve Habitat Derneğine teşekkür 
ediyoruz. Kadın girişimcilerimizin desteklenmesi 
adına bu ve benzer projelerin içinde yer almaya 
devam edeceğiz.” 

YENİ İŞ BİRLİKLERİ 

Kız Kardeşim Hibe Programı’nın ödül töreninde 
konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü 
Başak Karaca, girişimci kadınlara desteklerini 
sürdürmek ve pandeminin getirdiği yükü bir nebze 
de olsa azaltmak amacıyla hibe programının 
ikincisini bu yıl hayata geçirdiklerini vurguladı. 
Karaca sözlerine şöyle devam etti: “2015 yılında 

küçük adımlarla başladığımız projemiz, bugün 
koşar adımlarla, daha çok kadının hayatına 
dokunur hale geldi. Kız kardeşlerimizden 
aldığımız bu güç ve proje paydaşlarımızın 
desteği ile 2021 yılına çok hızlı başladık. Yeni iş 
birlikleri ile Kız Kardeşim Projesi’ni geliştirmeye, 
erişimini güçlendirmeye çalışıyoruz. Projemizle 
bugüne kadar 100 bine yakın kadına ulaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Projeyle 2021 yıl sonuna 
kadar 250 bin girişimci kadına ulaşılmayı 
hedefliyoruz. Yeni iş birlikleri ve hibe programlan 
ile girişimci kadınları desteklemeye devam 
edeceğiz.” Habitat Demeği Yönetim Kurulu 
Başkanı Sezai Hazır konuşmasında şunları 
söyledi: “Habitat Demeği olarak uzun yıllardır 
dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Pandemi 
ile önüne faaliyetlere hızla adapte olduk ve bu 
alanda gelişmeye devam ediyoruz. Her zaman 
birlikte çalışmaktan büyük zevk ve mutluluk 
duyduğumuz ortaklarımızla güçlü işler yapmayı 
sürdürüyoruz. Pandemi dönemi başta olmak 
üzere her zaman gösterdikleri olağanüstü 
çabalan için gönüllülerimize yürekten teşekkür 
ediyorum. Bu hibenin özellikle pandemi 
döneminin, girişimci kadınlar üzerinde yaratmış 
olduğu ekonomik sorunları bir nebze de olsa 
azaltabilmesi en büyük umudumuz.”
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Hisarcıklıoğlu’na Almanya’dan devlet nişanı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’naAlmanya tarafından 
devlet nişanı verildi. Ankara’daki Almanya 
Büyükelçiliği’nde düzenlenen törende konuşan 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Almanya arasında köklü 
tarihi, ekonomik ve insani ilişkiler bulunduğuna 
dikkat çekerek, “Bu iki büyük ekonominin hem 
yatırım hemde ekonomik anlamda önemli ilişkileri 
var. Bu baş arıda Almanya Şansölyesi Angela 
Merkel ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliği önemlidir. Her iki lider de iki 
ülkenin iş dünyalarının işlerini geliştirmeleri için 
katkı sunmaktadır” dedi. Almanya’da 3 milyonun 
üzerinde, çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türk 
yaşadığına işaret eden TOBB Başkanı şunları 
söyledi: 

VİZE SERBESTİ ÇOK ÖNEMLİ 

“Almanya’da iş hayatı, siyaset, spor, sanat, 
eğitim, sağlık vb. alanlarda çok önemli görevleri 

yürütüyor. Ülkemizde de 7 bin üzerinde Alman 
firması var. 10 milyar Euro civarında yatırımları 
bulunuyor. 120 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. 
Almanya Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi. 
Aynı zamanda AB’nin de lokomotifi. Türkiye’yi 
AB’ye yakınlaştıran her kararda Almanya’nın 
desteğini gördük. Türkiye-AB ilişkilerinin 
gündemine bakınca, Almanya’nın daha çok 
desteğine ihtiyacımız var. Özellikle gümrük 
birliğinin modernizasyonu ve Türk vatandaşları 
için vize serbestisi, bu konuların başında yer 
alıyor.” Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz ise, 
Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye’nin Almanya ve AB ile 
ekonomik ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar 
sağladığına işaret etti. Schulz, Türkiye’deki her tür 
problem ve zorluktaHisarcıklıoğlu’nun desteğine 
güvenebileceklerini ifade ederek, “Rifat Bey, ileriyi 
görme kabiliyetiniz, iş dünyasında olağanüstü bir 
çevreye sahip oluşunuzun ve tarafları buluşturup 
birleştiren aracılık yeteneklerinizin oluşturduğu 
kombinasyon şahsınıza ve Türk siyaset 
dünyasıyla, Almanya ve Türkiye ekonomik 

HİSARCIKLIOĞLU’NA ALMANYA’DAN DEVLET NİŞANI
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ilişkiler arasında ideal bir köprü olma vazifesini 
sağlamıştır” dedi. 

İŞÇİ DOSTU. ESNAF DOSTU. İNSAN 
DOSTU

“Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da 
Hisarcıklıoğlu’na verilen devlet nişanının Türk-

Alman dostluğunun bir yansıması olduğunu 
belirterek, “Bu nişanının tarihinde, bunu alabilmek 
için gereklerini en fazla dolduran sanırım Rifat 
Bey’dir. Kendisi işverenleri temsil ediyor ama 
işçi dostu, esnaf dostu, insan dostudur” ifadesini 
kullandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
devlet nişanını Almanya Büyükelçisi Jürgen 
Schulz’den aldı.
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Almanya 
Federal Cumhuriyeti tarafından devlet nişanı 
verildi. Ankara’daki Büyükelçilikte düzenlenen 
törende Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz 
konuşmasında ikili ticaret hacminin her yıl 
daha da arttığını belirtti. Almanya ve Türkiye 
arasında ekonomik ilişkilerin karşılıklı güven ve 
anlayışın bir ifadesi olduğunu belirten Büyükelçi, 
“Ekonomi alanındaki ilişkilerimiz yakın ve çok 
yönlüyse de ülkelerimiz arasındaki ortaklığımız 
ve dostluğumuz bunun çok ötesinde. Bu yakın 
ortaklığımızdan ekonomide faydalanıyor. 
Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomi 
alanındaki mal ve hizmet alımının ötesinde derin 
bağlar mevcut. Bu insanlar ülkelerimiz arasındaki 
benzersiz ilişkinin hikâyesini yazdı” diye konuştu. 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da 
konuşmasında Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Almanya 
Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı için tebrik etti. 

AB’NİN LOKOMOTİFİ 

Almanya’da üç milyonun üzerinde, çoğunluğu 
Alman vatandaşı olan Türk yaşadığına işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Almanya’da 
iş hayatı, siyaset, spor, sanat, eğitim, sağlık 
gibi alanlarda çok önemli görevleri yürütüyor. 
Ülkemizde de 7 bin üzerinde Alman firması var. 
10 milyar Euro civarında yatırımları bulunuyor. 
120 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Almanya 
Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi. Aynı 
zamanda AB’nin de lokomotifi. Türkiye-Avrupa 
Birliği ilişkilerinde de daima öncü ve belirleyici 
olmuştur. Türkiye’yi AB’ye yakınlaştıran her 
kararda Almanya’nın desteğini gördük. Türkiye-
AB ilişkilerinin gündemine bakınca, Almanya’nın 
daha çok desteğine ihtiyacımız var. Özellikle 
gümrük birliğinin modernizasyonu ve Türk 
vatandaşları için vize serbestisi, bu konuların 
başında yer alıyor.”

HİSARCIKLIOĞLU’NA ALMANYA DEVLET NİŞANI VERİLDİ
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TÜRİB’in hazırladığı tarımsal ürün fiyat 
endeksleri düzenlenen gong töreniyle tanıtıldı. 
Endekslerin referans fiyat oluşumuna katkı 
sağlaması beklenirken, Rifat Hisarcıklıoğlu “Artık 
buğdayın fiyatı için Şikago’ya, Londra’ya değil, 
TÜRİB endeksine bakacağız” dedi. Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından hazırlanan 
tarımsal ürün fiyat endeksleri tanıtıldı. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRİB tarımsal 
ürün fiyat endekslerinin ülke genelinde referans 
fiyat oluşumuna katkı sağlayacağını belirterek, 
“Artık buğdayın fiyatı için Şikago’ya, Londra’ya 
değil, TÜRİB endeksine bakacağız. Bugün 

buğday yüzde 2 artmış, mısır yüzde 1 düşmüş 
diye konuşan yorumcular olacak televizyonda. 
Çiftçi de önünü rahat görecek, yok pahasına 
elindeki malını satmayacak” dedi. 

FİYAT HAREKETLERİ İZLENECEK 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, 
şunları söyledi: “Borsada işlem gören elektronik 
ürün senetlerinden oluşan endeksler, fiyat 
hareketleri hakkında üreticiyle sektördeki 
paydaşlarımıza daha fazla bilgi sağlayacaktır.” 
Bakan Pakdemirli ve Rifat Hisarcıklıoğlu, 
programın sonunda açılış gongunu çaldı.

ÜRETİCİYE YÖN VERECEK GONG

15.07.2021
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15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü’nün 
5’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
demokrasisine ve hukuk devleti yapısına 
kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı milletin 
dirayetiyle geri püskürttüğünü belirterek, 
“Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. 
Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. 
Demokrasi varsa hepimiz varız” dedi. Türkiye’nin 
gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan 
hiçbir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini 
gösterdiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
milletin ve devletin tarihi bir facianın eşiğinden 
döndüğünü, demokrasi ve kurumlarının kaba 
kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştığını 
kanıtladığını belirtti. “Devletimiz ve ülkemiz var 
oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz 
varız” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ülkenin birliğine, kardeşliğine ve demokrasiye 
kastedenlerin her zaman karşısında olacaklarını 
yineledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’nün 5’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj 

yayınlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin demokrasisine ve hukuk devleti 
yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı 
milletin dirayetiyle geri püskürttüğünü belirterek, 
“Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. 
Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. 
Demokrasi varsa hepimiz varız” dedi. 

HİSARCIKLIOĞLU: GÜCÜNÜ MİLLETTEN 
ALMAYAN BİR İRADEYİ MEŞRU 
SAYMAYIZ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gücünü sandıktan, 
yetkisini milletten almayan bir iradeyi asla meşru 
kabul etmeyeceklerini belirterek, ülkenin birliğine, 
kardeşliğine ve demokrasiye karşı olanların 
her zaman karşısında olacaklarını bildirdi. 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 
5’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 15 
Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk 

DARBELERE SET ÇEKTİ
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devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir 
saldırıyı milletin dirayetiyle geri püskürttüğünü 
hatırlattı. Türkiye’nin gücünü sandıktan, yetkisini 
milletten almayan hiçbir idareyi asla meşru 
kabul etmeyeceğini gösterdiğinin altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, milletin ve devletin tarihi bir 
facianın eşiğinden döndüğünü, demokrasi ve 
kurumlarının kaba kuvvete teslim olmayacak 
kadar olgunlaştığını kanıtladığını belirtti. Milletin 
direnci perçinlendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, siyasi partiler, darbeye karşı duran 
vatanperver komutanların demeçlerinin milletin 
direncini daha da perçinlediğini vurgulayan Rifat 
Hisarcıklıoğlu, darbe heveslilerine karşı ortaya 
konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer 
kalkışma girişimi içinde olabileceklerin de önüne 
set çekildiğini dile getirdi. 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişimine karşı TOBB ve Oda - Borsa 
camiasının ilk anda tepkisini ortaya koyduğunu, 
ilk harekete geçen ve ilk inisiyatif alan meslek 

örgütü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Darbe 
bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00:22’de 
çıktık dedik ki; ‘Milletin iradesi ve demokrasi 
dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün 
demokrasiye sahip çıkma günüdür’. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ‘Hâkimiyet, kayıtsız şartsız 
milletindir’ ilkesini şiar edinen TOBB ve Oda-
Borsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Darbecilerin 
karşılarındayız “Devletimiz ve ülkemiz var 
oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz 
varız” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ülkenin birliğine, kardeşliğine ve demokrasiye 
kastedenlerin her zaman karşısında olacaklarını 
yineledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mesajının 
sonunda, “Tarihe geçen bu destansı demokrasi 
mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin 
kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli 
ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle 
anıyoruz” dedi.
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Buğdaya yerli Tarımsal ürün piyasalarının nabzı 
TÜRİB endeksinde tutulacak. Tarım Bakanı Bekir 
Pakdemirli, ilk olarak endeksin buğday, arpa ve 
mısırda uygulanacağını açıkladı. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Artık buğdayın fiyatı kin 
Sikago’ya, Londra’ya değil, TURİB endeksine 
bakacağız. Ciftci. yok pahasına elindeki malını 
satmayacak” dedi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası 
(TÜRİB) Tarımsal Ürün Endeksleri tanıtım töreni, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 
katılımıyla TOBB’da gerçekleştirildi. Törende 
konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, tarımsal 
ürünün fiyat performansını ölçmek için 
tasarlanan Ürün Fiyat Endeksleri’nin çiftçiye 
kolaylık sağlayacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, 
“İlk başta stratejik önemi ve likiditesi yüksek olan, 
buğday, arpa ve mısır için uygulanmaya başladı. 
Endeksler sayesinde piyasanın anlık durumu 
ortaya konulacak” dedi. 

ÇİFTÇİNİN PUSULASI OLACAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 10 yıldır 

tarım piyasasında iki aşamalı bir dönüşümde 
olunduğunu belirterek, “İlk ayağı lisanslı 
depoculuktu. Gelişmiş tarım piyasasının ikinci 
ayağı olan TÜRİB ise çiftçiyi, taciri, sanayiciyi, 
yatırımcıyı, bankayı ve TMO’yu bir araya getirerek 
ortak bir noktada buluşturdu. 2019 sonunda 50 
bin olan yatırımcı sayısı, 90 bin yatırımcıyı geçti” 
dedi. Bu endekslerle ürün piyasasının şeffaf 
şekilde izlenebileceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Artık buğdayın fiyatı için Sikago’ya, Londra’ya 
değil, TÜRİB endeksine bakacağız. Bu endeksler 
tarımın nabzı, çiftçinin ve yatırımcının pusulası 
olacak” diye konuştu 

ALTIN YERİNE URUNE YATIRIM 
Bu endekslerin ilerleyen dönemde, birer 
yatırım aracına da dönüşebileceğine işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, gerekli çalışmalar 
tamamlandığında isteyen herkesin tarım 
ürünlerine yatırım yapabileceğini bildirdi. 
Hisarcıklıoğlu, böylece vadeli mevduatla iş 
yapmak istemeyen vatandaşın, döviz ve altın 
yerine tarımsal ürüne yönelebileceğini aktardı.

BUĞDAYA YERLİ BORSA
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan orman 
alanlarını eski haline kavuşturmak amacıyla 
birliğin 1.5 milyon üyesi adına 1.5 milyon fidan 
bağışında bulunduklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB 
olarak “Her üyemiz için bir fidan” temasıyla 
gerçekleştirdikleri bağışa ilişkin bilgi verdi. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yanan ormanlarımızı eski 

haline kavuşturmak, daha yeşil bir Türkiye için 
TOBB, 365 odamız ve borsamız, 64 sektör 
meclisimiz, 81 ildeki kadın ve genç girişimciler 
Rifat Hisarcıklıoğlu kurullarımız olarak 1.5 
milyon üyemiz adına 1.5 milyon fidan bağışında 
bulunuyoruz” ifadelerini kullandı, öte yandan 
TOBB, devam eden yangınlar nedeniyle destekte 
bulunmak isteyen üyeleri için ayrıca yardım 
kampanyası da başlattı.

TOBB’DAN 1.5 MİLYON ADET FİDAN BAĞIŞI

06.08.2021
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Hisarcıklıoğlu’ndan büyüme değerlendirmesi 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yılın ikinci 
çeyreğinde elde edilen yüzde 21,7’lik büyüme 
rakamına ilişkin, “Sürdürülebilir büyüme ve 
yatırımların artması için desteklerin devam 
etmesi gerekiyor.” ifadesini kullandı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını 
değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdüğüne işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Sürdürülebilir 
büyüme ve yatırımların artması için desteklerin 
devam etmesi gerekiyor. Daha fazla üretim, 
yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel 
sektör, el birliği ve akıl birliği ile daha çok çalışma 
zamanı.” 

HİSARCIKLIOĞLU’NDAN BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ
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TOBB ve Visa, Akıllı KOBİ Platformumun hizmete 
açıldığını duyurdu. KOBİ’lerle bu kapsamda 
buluşturan ilk platform olma özelliğine sahip 
platform, içerdiği ürün, hizmet, bilgi ve eğitimlerle 
KOBhere özel bir dijital dönüşüm üssü olarak 
hizmet verecek TÜRKİYE Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve Visa, işinde dijital dönüşümü 
gerçekleştirmek isteyen KOBl’ler için hayata 
geçirilen Akıllı KOBİ platformunu, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Visa Türkiye Genel Müdürü 
Merve Tezel’in katıldığı online bir etkinlikle 
duyurdu. Akıllı KOBİ, ülkemizde dijital dönüşüm 
yolunda geniş bir ekosistemi KOBl’lerle bu 
kapsamda buluşturan ilk platform olma özelliğine 
sahip akillikobi.org.tr adresinden ulaşılabilen 
platform, içerdiği ürün. hizmet, bilgi ve eğitimlerle 
KOBl’lere özel bir dijital dönüşüm üssü olarak 
hizmet verecek. En kapsamlı içerik Akıllı KOBl*yı 
ziyaret eden KOBl’ler ihtiyaçlarını kategoriler ya 
da sektörler bazında keşfedebilecek, bu ürün 
ve hizmetleri sunan tedarikçilerle buluşabilecek. 

Ayrıca KOBl’ler kendilerini dijitalleşme konusunda 
test edebilecek, seviyelerini görebilecek, isterse 
eğitim alabilecek. Böylelikle KOBl’ler A’dan Z’ye 
dijitalleşme konusundaki tum ihtiyacını Akıllı 
KOBİ platformunda karşılamış olacak. Akıllı 
KOBİ platformundaki faydalı içerik ve videoların 
yer alacağı ‘Bilgi Bankası’ sekmesinin Türkiye’nin 
en kapsamlı dijital dönüşüm bilgi merkezi olması 
hedefleniyor. Akıllı KOBİ Lansmanı VSA V/SA \
VISA V/SA \ VISA A V/SA 7SA Bu içeriğe ek olarak 
Visa desteği ile, “KOBİ Akademisi’ sekmesine 
‘işimi Yönetebiliyorum’ KOBİ eğitimleri de dahil 
edildi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
alanında uzmanların yer aldığı 7 başlık ve 47 
modülden oluşan eğitim videoları KOBl’lerin 
finansal disiplin ve dijitalleşme becerilerini 
güçlendirmek amacıyla tasarlandı. KOBl’lerin 
kapasitelerini güçlendirecek bu eğitimlerin yanı 
sıra platformun ‘Visa Dünyası ve Ödemeler’ 
bölümünde ise KOBl’lerin ödemelerle ilgili 
ihtiyaç duyacağı tum bilgiler, kartla ödeme ve 
kart kabulü olmak üzere iki başlıkta anlatılıyor. 

1,5 MİLYON KOBL’YE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DAVETİ

21.09.2021
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Ayrıca bu bölümde KOBl’ler. finansal kuruluşların 
Akıllı KOBl’ye özel ticari Visa kart ve POS 
kampanyalarına da ulaşabiliyorlar. Platforma 
kaydolan KOBl’lere dijital dönüşüm konusundaki 
mevcut durumlarını TÜBİTAK Türkiye Sanayi 
Sevk ve İdare Enstitüsü tarafından hazırlanan 
‘Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme’ 
aracıyla tespit etme imkanı sunuluyor. KOBl’ler 
çıkan sonuçlara ve ihtiyaçlarına göre kısa ve orta 
vadeli yol haritalarının hazırlanması konusunda 
destek alabilecekler. İlk faza ilgi yoğun oldu Akıllı 
KOBl’nin mayıs ayında duyurulan ilk fazından 
bu yana dijitalleşmeye yönelik ürün ve hizmet 
sunan 800’e yakın tedarikçi platforma kayıt oldu. 
Bu şirketlerin sunduğu; bulut ve yapay zeka 
çözümleri, e-ihracat. sanal POS çözümleri, mobil 
geliştiriciler, veri analizi gibi hizmetlerl2 ana 
kategoride toplam 80 başlık altında toplanıyor. 
KOBl’ler bu ürün ve hizmetlere, tedarikçilerin 
sitelerine yönlendirilerek uygun ödeme 
koşullarıyla ulaşabiliyor. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Ülkemizde KOBl’ler ekonomimizin bel kemiği, 
istihdamın ve büyümenin itici gücü, ekonomik 
ve sosyal kalkınmanın temel taşı olarak faaliyet 
gösteriyorlar. KOBl’ler tüm işletmelerin yüzde 
99,8’ini oluşturuyor, 11.5 milyon istihdam 
sağlıyor, 5,8 trilyon lira ciro gerçekleştiriyorlar. 
Diğer taraftan pandemi ile birlikte daha artan 
dijitalleşme ihtiyacı en çok KOBİ’leri etkiliyor, 
dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBl’ler 
ticari hayatlarına devam etmekte zorlanıyorlar” 
dedi. KOBl’ler için dijitalleşmenin bir ihtiyaçtan 
öte. bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Bu bilinçle Visa ile birlikte Akıllı 
KOBİ Platformu’nu hayata geçiriyoruz. Akıllı KOBİ 
Platformumda teknoloji tedarikçileri ile KOBİ’leri 
tek bir çatı altında buluşturuyoruz. 6 Mayıs’ta 

gerçekleştirdiğimiz ön lansmandan bu yana 
800 teknoloji tedarikçisi platforma ön kayıtlarını 
gerçekleştirdi, KOBl’lerin dijitalleşmesine yönelik 
urun ve hizmetlerini beyan etti. Şimdi de kesin 
kayıtlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. 
Akıllı KOBİ ile mikro, küçük ve orta ölçekli 
işletmelere yönelik tüm sektörler için dijitalleşme 
olanağı sunuyoruz. Akıllı KOBl’ye kayıtlı teknoloji 
tedarikçilerini 1.5 milyon üyemiz ile buluşturmayı 
hedefliyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu. “Akıllı KOBİ 
Platformu ile KOBl’lere yönelik bir dijitalleşme 
ekosistemi kurmayı amaçlıyoruz. Platform 
ile dijital dönüşüm konusunda KOBl’lerin 
karar almalarını hızlandırmayı hedefliyoruz. 
İşini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü 
gerçekleştirmek isteyen tüm KOBİ’leri Akıllı 
KOBİ Platformu’na. teknoloji tedarikçilerinin 
ürün ve hizmetlerini incelemeye bekliyoruz” diye 
konuştu. Dijitalleşme üssü olacak Visa Türkiye 
Genel Müdürü Merve Tezel, “Pandemi süreci 
KOBl’lerin dijitalleşmesini önemli bir ihtiyaç 
haline getirdi. Bugün TOBB iş birliğinde hayata 
geçirdiğimiz Akıllı KOBİ platformunun hizmet 
sağlayıcılar tarafından böylesi bir yoğun ilgiyle 
karşılanması doğru işi yaptığımızı gösteriyor. 
Visa olarak İşimi Yönetebiliyorum eğitimlerini 
de platforma dahil ettik. Eğitimleri tamamlayan 
ilk 50 KOBl’ye dijitalleşme ve e-ticarete giriş 
paketini bedelsiz olarak sağlayacağımızı 
paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Platformda 
yer alan Visa Dünyası sekmesi ise KOBl’ler 
için ödemeler dünyası konusunda bir rehber 
niteliğinde ve ayrıca Visa ve üye bankalarımız 
olarak onlara sunacağımız faydalar, avantajlar 
ve kampanyaları buradan takip edebilecekler. 
Akıllı KOBl’nin. KOBl’lerin tüm ihtiyaçlarını tek 
bir noktadan karşılayabilecekleri bir dijitalleşme 
üssü olmasını diliyorum” dedi.
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TOBB heyeti Mısır’daMısır ile yeni dönem için 
iş dünyası Kahire’de RECEP ERCİN MISIR 
ile uzun yıllar süren gergin siyasi ilişkilerin 
ardından hükümetler arasında atılan yapıcı 
adımlar sonrası, iş dünyası da bu ülke ile ticareti 
geliştirmek için kollan sınavı. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) heyeti çeşitli temaslar 
yapmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcrklıoğlu, Twitter 
hesabından yaptığı duyuruda, “Temaslarda 
bulunmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere 
heyetimiz ile Msır’ın başkenti Kahire’deyiz. 
Kahire’de ilk olarak Kahire Büyükelçiliğimiz 
Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur ile bir araya 
geldik. Nazik ev sahipliğinden dolayı kendisine 
teşekkür ediyorum” diyerek bir fotoğraf paylaştı. 
Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, Mısır Ticaret 
Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı 
ibrahim Mahmoud El-Araby ve yönetim kurulu 
üyeleri ile bir araya gelindi. Türk ve Msır iş düny 
alan arasındaki ilişkileri artırmak için yapılması 
gerekenleri ve Türk girişimcilerinin Mısır’da 

karşılaştığı sorunları ele alındı. Bundan sonra 
birkaç üst düzey görüşme daha yapılacağı 
kaydedildi. KISITLAMALAR GEVŞETİLMİŞ 

Geçen hafta içinde Ev ve Mutfak Eşyaları 
Sanayicileri ve İhracatçılan Demeği (EVSİD) 
üyeleri de Mısırdaki ihracat bağlantılarını 
geliştirmek üzere başkent Kahire’ye bir heyet 
düzenlendi. Heyette EVSİD Başkanı ve 
İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger 
ile EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder de 
yer aldı. Aydınlık’a bilgi veren Talha Özger, 
gözlemlerini şöyle aktardı: “Siyasi ilişkiler iyiye 
doğru gidiyor diye gözlemledik. Metal mutfak 
eşyalarında orada çok güçlüyüz. En büyük 
pazarlarımızdan biri. Orada farklı yatırımlar 
yapan Türk firmaları mevcut. Biz sanayiciler 
ve imalatçılarla görüştüğümüzde siyasi bir algı 
olmadığım gördük. Türkiye’yi seviyorlar. Türk 
ürünlerini de tercih ediyorlar. Tasarım ve kalite 
anlamında. Kısıtlama önlemi olarak kayıt sistemi 
vardı. Kapılar kapandığında, kayıt yaptırıp 

TOBB HEYETİ MISIR’DA

28.09.2021
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onay alamama durumu vardı. Şimdi rahatlamış 
durumda, çoğu firma kaydım yaptırmış, engeller 
eskiye göre azalmış.” 

ABD’YE İSRAİL DESTEKLİ İHRACAT 

Mısır’ın Amerika’ya ihracatının çok fazla arttığını 
da gözlemlediklerini anlatan EVSİD Başkam 
Özger, “Gittiğimiz fabrikalarda bu kıtadan 
müşteriler vardı. Cam ve seramikte yoğun 

bir ilgi var. Firma ürettiği malın yüzde 10’unu 
hammadde veya ambalaj olarak İsrail’den temin 
edince ABD^e sıfır gümrükle mal satabiliyor. Bu 
anlamda İsrail’de kutu ambalaj tesisleri kurulmuş. 
Mısırlılar oradan alıyorlar beyan edip ABDye sıfır 
gümrükle mal gönderiyorlar. Bir de Mısır’dan 
ABD’ye konteyner 2 bin dolar iken Çin’den 12-
14 bin dolar. Bunun da avantajı var. Mısır’da bu 
sayede çok büyüyen firmalar mevcut” bilgilerini 
verdi.
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TOBB’dan AFAD’a 50.5 milyon lira yardım TOBB 
ile bağlı oda ve borsalar tarafından doğal afetler 
için toplanan yardımlara ilişkin çek, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD), İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus 
Sezer’e takdim edildi, içişleri Bakanı Süleyman 
Soylu törende yaptığı konuşmada yangın ve sel 
afeti yardım kampanyasına 961 milyon 351 bin 
lira bağışta bulunulduğunu bildirdi, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise çalışmaları için AFAD’a 
teşekkür etti. Toplanan nakdi yardımları AFAD’a 
aktardıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, kampanya 
kapsamında 50,5 milyon lira toplandığını ifade 
etti. Hisarcıklıoğlu, “Arhavi’de meydana gelen 
sel dolayısıyla Artvin Valiliğine 3,5 milyon lira, 
Antalya bölgesinde meydana gelen orman 
yangınları dolayısıyla Antalya Valiliğine 5 milyon 

lira gönderdik. Bu kapsamda afet bölgelerine 
gönderilen ayni yardımların yaklaşık tutarı 13,6 
milyon liradır. Afetlerin başladığı tarihten bu yana 
ayni ve nakdi yardımlarımızın genel toplamı 64,1 
milyon liraya ulaştı” diye konuştu. Toplantıya 
kimler katıldı? Toplantıya, Antalya, Arhavi, 
Aydın, Bodrum, inebolu, Kastamonu, Manavgat, 
Marmaris, Milas, Muğla, Silifke, Sinop, Tunceli 
ve Van oda ve borsa başkanları ile kampanyaya 
en yüksek miktarda bağış yapan istanbul Ticaret 
Odası, Ankara Ticaret Odası, istanbul Ticaret 
Borsası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul 
ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri 
Deniz Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, 
Polatlı Ticaret Borsası başkanları ile TOBB 
Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

TOBB’DAN AFAD’A 50,5 MİLYON LİRA YARDIM

30.09.2021
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Hisarcıklıoğlu: Girişimciliğin olduğu yerde 
kalite olur TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
dünyanın en değerli arazisinin cep telefonunun 
ekranında olduğuna dikkati çekti, önemli olanın 
bu değerli arazide yer kapabilmek olduğunu 
söyledi. TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkelerin 
zenginliğinin insanların zenginliğinden geçtiğini 
belirterek “Doğal gaz ve petrol devletleri zengin 
eder. Milletlerin zenginliği girişimcilikle olur. 
Almanya ve Japonya örneğini unutmaym. Dünya 
Savaşı’nda yerle bir olan bu ülkeler girişimcileri 
sayesinde ayağa kalktı, dünyanın en büyük 
güçleri arasına girdiler.” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
TOBB ETÜ öğrencileriyle “Gi rişimcilik ve 
Liderlik” dersinde buluştu. Girişimciliğin olduğu 
yerde rekabet ve kalitenin olacağına işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, artık sermaye değil, fikirlerin 
önemli olduğunu vurguladı. Dünyanın en değerli 
arazisinin cep telefonunun ekranında olduğuna 
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, önemli olanın bu 
değerli arazide yer kapabilmek olduğunun altını 

çizdi. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ mezunu 900 
öğrencinin bugün kendi işini kurmuş olduğunu, bu 
tablodan da gurur duyduğunu bildirdi. Övündüğü 
projenin TOBB ETÜ’nün kurulması olduğunu 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bakın sadece son 
başarımızı örnek vereyim, Ameri ka Uzay ve 
Havacılık Enstitüsü tarafından düzenlenen 
yarışmada TOBB ETÜ öğrencilerimiz dünya 
birincisi oldu.” bilgisini verdi. Hisarcıklıoğlu, 
girişimciliğin şifrelerini öğrencilerle paylaşırken 
işin hayal kurmakla başladığını, ardmdan bu 
hayallerin içinden hedef belirlemek gerektiğini, 
sonra da çok çalışmanın geldiğini ifade etti. 
Öğrencilere “Marka yapmak için yola çıkın.” 
önerisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunlan 
kaydetti: “Marka olduğunuzda hem itibarınız hem 
de kazancınız artar. Sonra iyi bir takım kurun. 
Ben Kayseriliyim ama akla verdiğim paraya 
hiç üzülmedim. Ortaklık kültürünü benimseyin. 
Unutmayın kuş alayıyla uçar. Aynca yenilikçi 
olmalıyız. Biz ‘icat çıkarma’ diye yetiştirildik ama 
siz eski köye yeni adet getirin. Asla başansızlıktan 

HİSARCIKLIOĞLU: GİRİŞİMCİLİĞİN OLDUĞU YERDE KALİTE 
OLUR
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korkmayın ve kendi ilkelerinizi belirleyin. Konfor 
alanınızdan çıkın. Yaşınızın bir önemi yok, rahata 
teslim oluyorsanız yaşlısınız. Yaptığınız her işte, 
bulunduğunuz her ortamda vicdanlı ve adaletli 
olun. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının 

güçlü olduğu bir dünya için çalışın, dürüst olun. 
Seyahat edin, yeni kültürler tanıym. Okumaktan, 
araştırmaktan vazgeçmeyin. Başkasının değil, 
kendi hikayenizin kahramanı olun.”



2021 BASINDA TOBB

85Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

17.10.2021

Hisarcıklıoğlu, yeniden EUROCHAMBRES 
Başkan Vekili TÜRKİYE Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası 
(EUROCHAMBRES) Başkanvekilliği görevine 
yeniden seçildi. TOBB’dan yapılan açıklamaya 
göre, Hisarcıklıoğlu’nun başkanvekilliğini 

yürüttüğü EUROCHAMBRES’ın genel kurulu, 
dün elektronik ortamda yapıldı. Toplantıda, 
2022-2023 yılları için odanın başkan, başkan 
yardımcıları ve başkanvekilleri belirlendi. Yeniden 
başkanvekili seçilen Hisarcıklıoğlu, gelişmeyi 
Twitter hesabından duyurdu.

HİSARCIKLIOĞLU, YENİDEN EUROCHAMBRES 
BAŞKANVEKİLİ
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Dövizin artması reel sektörü tedirgin ediyor 
04TOBB: REEL SEKTÖR TEDİRGİN Merkez 
Bankası’nın politika faizini yüzde 16’ya çekmesi 
ve ardından kurda yaşanan yükselişin iş 
dünyasında yankıları sürüyor. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası’nın 
faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli 

faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel 
sektörümüzü tedirgin etmektedir” açıklamasını 
yaptı. Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı 
değerlendirmede, “Temennimiz piyasadaki 
faizlerin ve enflasyonun düşeceği, fînansal 
istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede 
kavuşmaktır” ifadelerine yer verdi.

TOBB/HİSARCIKLIOĞLU:DÖVİZİN ARTMASI REEL SEKTÖRÜ 
TEDİRGİN EDİYOR

23.10.2021
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TOGG’un batarya şirketi SiRo heyeti Külliye’de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhuriyet’in lOO’ncü yılında seri üretime 
geçmesi planlanan Türkiye’nin Otomobili’ne 
(TOGG) güç verecek ortak batarya şirketi Silk 
Road heyetini kabul etti. Fabrikada, yerli batarya 
üretimi konusunda faaliyette bulunacak olan 
SiRo’nun 20 GWsTik batarya yatırım planı ve 
teşvik başvuru dosyası için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığında imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy 
Kurucu Ortağı Keith Kepler, buradaki imza 
törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 
geçti. 

GEMLİK’TE FABRİKA KURACAK 

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyeti kabul etti. 

Görüşmede heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 

batarya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi 

konusundaki çalışmalar olmak üzere yatırımlarla 

ilgili bilgilendirdi. TOGG’a güç verecek batarya 

modül ve paketlerinin üretilmesi için TOGG ve 

Farasis Energy ortaklığında enerji depolama 

çözümleri geliştirmek üzere kurulan SiRo, 

TOGG’un Gemlik’teki üretim merkezinin yanında 

fabrika kuracak.

TOGG’UN BATARYA ŞİRKETİ SİRO HEYETİ KÜLLİYE’DE
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TOBB’dan ticaret sicil akademisi TÜRKİYE 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Odalarımızda verilen 
ticaret sicili hizmetinin kalitesini arttıracak 
Ticaret Sicili Akademisi projesiyle, tescil 
işlemlerine ilişkin uygulama birliğini sağlayarak 
kaynak israfına son verilecek” dedi. Birlikten 
yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB, 81 il, 
157 ilçede faaliyet gösteren 238 ticaret sicili 
müdürlüğünde hizmet kalitesini artırmak, şirket 
işlemlerinde iyi uygulamaları yaygınlaştırmak 
ve bilgi birikimini kurumsallaştırmak için Ticaret 
Sicili Akademisi kurdu. TOBB bünyesindeki 
Ticaret Sicili Uygulamaları Merkezi (TİSUM) 
koordinasyonunda yürütülecek proje 
çerçevesinde ticaret sicili çalışanları, alanında 
uzman ticaret hukukçularından oluşan bir bilim 
kurulunun hazırlayacağı müfredat çerçevesinde 
temel eğitime tabi tutulacak. Ticaret sicili 
çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere 
tek noktadan erişebilecek. Ayrıca bir el kitabı 
da oluşturularak ticaret sicili işlemlerine ilişkin 
yol haritası girişimcilerin yararına sunulacak. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 1000 
çalışanın görev yaptığı ve yılda yaklaşık 700 
bin tescil işleminin gerçekleştirildiği ticaret sicili 

müdürlüklerinin hizmet kalitesinin akademi 
bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetleriyle 
yükseleceğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, ticaret 
sicilinin, nüfus, tapu ve trafik sicilleriyle birlikte 
ülkenin en önemli sicillerinden olduğuna işaret 
ederek, “Odalarımızda verilen ticaret sicili 
hizmetinin kalitesini artıracak Ticaret Sicili 
Akademisi projesiyle, tescil işlemlerine ilişkin 
uygulama birliğini sağlayarak kaynak israfına 
son verilecek. Sicil camiasında ortak bir dilin 
oluşmasına ve tecrübe aktarımına fırsat verecek 
sürdürülebilir bir platform kuruldu” diye konuştu. 
Başkan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “TOBB 
olarak pandemiden önce başlattığımız, pandemi 
sürecinde devreye aldığımız ve ‘Ticaretin Hızına, 
Hız Katıyoruz’ sloganıyla Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi yayın süresini iki günden iki saate 
indirdiğimiz projenin performansı, dijital dönüşüm 
süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin önemini bir kez 
daha gösterdi. Sicil Akademi projesini de bu 
öneme dayanarak inşa ettik. Ticaret Bakanlığı 
ile istişare içinde yaptığımız bu çalışmanın 
da üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum.”

TOBB’DAN TİCARET SİCİL AKADEMİSİ

29.10.2021
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TOGG TEST İÇİN YOLA ÇIKTI

TÜRKİYE’NİN Otomobili 1 Girişim Grubu 
(TOGG) iddialı hedeflerine planlandığı gibi 
devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul Park’ta 
sürüş testleri yapılan yerli SUV bu kez de 
onay testleri için yola çıktı. TOBB Başkam 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter’dan yaptığı bir 
paylaşımda TOGG prototipinin test merkezlerine 
alkışlarla uğurlandığını söyledi. Yapılan 
açıklamada, “Elektronik ve mekanik sistem 

onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri 
Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön 
uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi 
güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans 
testleri için akredite test merkezlerine gönderdik. 
Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni 
Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor” 
denildi.
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TÜRK Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Türk 
TSO) 3. Genel Kurulu gerçekleşti. Genel kurul 
kapsamında düzenlenen “Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası İş Forumu”na katılan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası (Türk TSO) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
forum çerçevesinde yapılan görüşmelerden 
elde edilen verilerin cuma günü Türkiye’nin ev 
sahipliğinde düzenlenecek “Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi 8. Liderler Zirvesine 
aktarmak istediklerini diğer yandan da şirketlerin 
bir araya getirerek iş görüşmeleri yaptıklarını 
söyledi. Hisarcıklıoğlu,, “Türk Konseyi üye ve 
gözlemci devletleri olarak, 1,1 trilyon dolarlık 
ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret 
hacmine ve 160 milyon nüfusa sahibiz. Bu gücü 
harekete geçirmek için, önce aramızdaki iktisadi 
entegrasyonu tamamlamalı ve artırmalıyız.” dedi. 
Aradaki potansiyelin artırılması, gücün harekete 
geçirilmesi için görüşlerini aktaran Hisarcıklıoğlu, 
tercihli ticaret anlaşmalarıyla, aradaki ticaretin 
daha serbest hale getirilmesi gerektiğine 
işaret etti. Yapılması gerekenlerden birinin de 
gümrük süreçlerinin standart hale getirilmesi 

ve geçişlerin hızlandırılması olduğuna dikkati 
çeken Hisarcıklıoğlu, “Gümrük işlemlerinde 
ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit 
ve hızlı hale getirmeliyiz. E-Tır sistemine hep 
birlikte geçmeliyiz. Hazar Denizi gibi, çok 
önemli bir geçiş noktasını, daha aktif ve daha 
az maliyetli şekilde kullanmalıyız.” ifadelerini 
kullandı. Rifat Hisarcıklıoğlu, bunların yapılması 
durumunda, Çin-Avrupa hattındaki taşımalarda 
orta koridorun, yani bulunulan coğrafyanın öne 
çıkmasının sağlanacağına işaret etti. “Yine bu 
kapsamda, birbirimize yönelik, geçiş kotalarını 
da kaldırmalıyız. Daha fazla ticaret, daha fazla 
girişimciyle ve daha güçlü özel sektörle sağlanır” 
diyen Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Ülkelerimizdeki girişimciliği ve özel 
sektörü geliştirmek için de, güçlü oda sistemine 
ihtiyacımız var. Türkiye bu konuda önemli 
başarılara ve tecrübeye sahip Bunları da sizlerle 
paylaşmaya hazırız. Ayrıca yine bu kapsamda, 
kadınlar ve gençler arasında girişimciliği 
özendirmek ve yaygınlaştırmamız lazım.” 

TÜRK DÜNYASI KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞEBİLİR

11.11.2021
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TOBB. tescilli yöresel ürünleri pazaryeri 
gücüyle dünyaya açacak. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, coğrafi işaretli ürünlere ve 
bu alandaki KOBİ’lere e-ticaret platformları 
yoluyla fırsat yaratıyor. TOBB, Hepsiburada 
ile başlattığı iş birliğinin bir benzerini Trendyol 
ile de gerçekleştirerek, yerel ürünlere yönelik 
girişimlerin milyonlarca tüketiciye ulaşmasını 
sağlayacak. İki şirket ile gerçekleşen anlaşmada 
ortaya konan cazip imkanlar ve maliyet düşüren 
kampanyalar sayesinde binlerce girişimci, 
önce Türkiye’ye, ardından dünya pazarlarına 
açılacak. TOBB’un coğrafi işaretli ürünlere 
yönelik Hepsiburada ve Trendyol ile başlattığı 
iş birliklerinin artması bekleniyor. Coğrafi işaretli 
ürünler, dünyada yıllık 200 milyar doların üzerinde 
iş hacmi yaratıyor. Yalnızca Avrupa Birliği’nde 
iki yıl önce yayınlanan bir rapora göre coğrafî 
işaretli ürünlerin satış hacmi 75 milyar doları 
buluyor. Ülkemiz, çok kültürlü yapısı ile bu alanda 
son derece zengin değerlere sahip. Türkiye’nin 
köklü kültürünü yansıtan Finike portakalından, 

Mersin cezeryesine, Ahlat bastonundan, Ezine 
peynirine, Kayseri pastırmasından, Ayvalık 
zeytinyağına, el dokuması Keşan yün halısından, 
Taşköprü sarımsağına ya da Gürün cevizine 
uzanan yüzlerce yöresel ürünün kalitesinin 
ve özgünlüğünün garanti altına alınmasında 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ilebağlı Oda ve Borsaların yönetimlerinin büyük 
hizmetleri bulunuyor. İlk adım Hepsiburada 
ile atıldı Bünyesindeki 365 Oda ve Borsa’da 
kayıtlı 1.3 milyon üyesiyle Türk iş dünyasının 
en kapsamlı çatı kuruluşu TOBB, iş gündemleri 
arasında ilk sıralarda bulunan coğrafî işaretli 
ürünlere ilişkin e-ticaret dünyasında önemli 
iş birliklerine imza atılıyor. TOBB, en büyük 
e-ticaret platformlarından Hepsiburada ile yakın 
zamanda gerçekleştirdiği iş birliğinin ardından 
Trendyol ile de benzeri bir protokole imza attı. 
TOBB, coğrafi işaretli yöresel ürünlerin satış 
ve pazarlamasına yönelik Hepsiburada ile 
oluşturduğu HepsiTürkiye’den Programından 
sonra Trendyol ile de fırsat sunan bir iş birliği 

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERE DONUK GİRİŞİMLERE E-TICARET FIRSATI 

TOBB, TESCİLLİ YÖRESEL ÜRÜNLERİ PAZARYERİ GÜCÜYLE 
DÜNYAYA AÇACAK
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gerçekleştirdi. Hepsiburada, TOBB ve 365 Oda 
ve Borsanın iş birliği ve destekleriyle başlattığı 
HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı ile 
hem yerel üreticileri destekliyor hem de bulunduğu 
bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel 
ve coğrafî işaretli ürünleri Türkiye’nin dört bir 
köşesindeki tüketicilere ulaştırıyor. Trendyol iş 
birliği ikinci adım oldu TOBB, Trendyol ile tüm 
Türkiye’den binlerce coğrafî işaretli ürünün 
dahil olduğu Yöresinden Ürünler Programı’nı 
başlattı. Program kapsamında, Türkiye 
genelindeki Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından tescil edilmiş coğrafi işaretli ürünler 
Trendyol’un milyonlarca tüketicisiyle buluşacak. 
TOBB ve Trendyol, program ile yerel üretime ve 
sürdürülebilir kalkınmaya verdiği desteği devam 
ettirecek ve Anadolu’daki üreticilerin gelirlerinin 
artmasına katkı sağlayacak. Her iki dev pazaryeri 
platformları, söz konusu iş birliğiyle Türkiye’nin 
dört bir yanında tescil edilmiş coğrafî ürünlere 
dönük binlerce girişimi, iç piyasanın yanı sıra 
küresel pazarlara da erişme fırsatı yaratacak. 
Hisarcıklıoğlu: Yöresel ürünlerimiz önce iç 
pazarda, ardından ihracatta değerlenecek 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 
olarak yöresel ürün ve coğrafî işaret üreticilerine 

ve bu ürünlerin ticarileştirilmesine tam destek 
verdiklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Yöresel 
ürünlerimizi en önemli milli değerlerimiz olarak 
görüyoruz. Oda ve Borsalarımız ile birlikte bu 
değerlerin tescil edilerek korunması ve gelecek 
nesillere aktarılması için çalışmaya devam 
ediyoruz” dedi. Ürünlerin coğrafi işaretini 
tescil ettirerek katma değerlerini artırmak ve 
yeni pazarlara açılmalarını sağlamak için 
çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğluşu bilgileri 
verdi: “Coğrafi işaretli ürünlerin üretildiği bölgeyi 
bir çekim merkezi haline getirdiğini biliyoruz. 
Yörede üretilen ürünlerin daha geniş pazarlara 
açılması bölgesel kalkınmayı ve istihdamı da 
artırıyor. Üreticilerimizin kendilerine yeni ve hızlı 
bir pazarlama ve dağıtım kanalı oluşturması 
için Trendyol ile bir iş birliği başlatıyoruz. TOBB 
ve Trendyol Yöresinden Ürünler Programı ile 
yöresel ve coğrafî işaretli ürünlerin Türkiye’nin 
dört bir yanma satılması mümkün olacak. Bir 
sonraki adımımız iş birliğimizi bu ürünlerimizi 
tüm dünyaya internet aracılığıyla pazarlamak 
üzere genişletmek. Yöresinden Ürünler Programı 
kapsamında sunulan komisyon indirimi, 
mentorluk, reklam ve kargo desteklerinden bütün 
KOBİ’lerimizi faydalanmaya davet ediyorum.”
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27.11.2021

TOBB Başkanı’ndan asgari ücret önerisi 
milyonlarca insanın beklediği 2022 asgari 
ücretine ilişkin yeni bir açıklama da Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat 
His arcıklıoğlu’ndan geldi. Hisarcıklıoğlu, sosyal 
medya hesabı üzerinden yapüğı bir açıklamada 
“Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. 
Asgari ücret enflasyon oram üzerinde artmalı” 
dedi. 

1 ARALIKTA BAŞLIYOR 

Üç öneride bulunan Hisarcıklıoğlu, “Asgari ücrette 
vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. 
Asgari ücret desteği artırılmalı. İşletmelerin sürdü-
rülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşü-
rülmeli” diye konuştu. 2022 asgari ücret miktarının 
belirlenmesine yönelik ilk görüşmeler 1 Aralık’ta 
başlayacak Yeni asgari ücretin aralık ayırım ilk yarı-
sında belirlenmesi bekleniyor.

TOBB BAŞKANI’NDAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin hayırlı olması 
temennisinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, “4 bin 253 
lira net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz 
arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden 

asgari ücrete tekabül eden kısmının gelir ve 
damga vergisinden muaf tutulması olumlu 
olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması 
için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

TOBB: VERGİ MUAFİYETİ OLUMLU

17.12.2021
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22.12.2021

İş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlere tam destek verdi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “İş dünyamızın piyasalarda istikrar, 
öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir 
dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşılıyoruz” 
ifadesini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkam İsmail Gülle de “TL’nin istikrar 
kazanmasına yönelik tedbirleri memnuniyetle 
takip ettik. Bu hamle ile hem vatandaşlarımızda 

hem firmalarımızda oluşabilecek güven sorunu 
çözülmüş olacak” dedi. Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Yönetim Kurulu Başkam Gürsel Baran ise 
“TL’ye güven sağlayan bu adımların kısa sürede 
sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı 
sonlandıracağına inanıyoruz. Reel sektöre 
seslenmek istiyorum. Kurlardaki gerilemeyi 
dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim” 
çağrısında bulundu.

İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 
ekonomiye destek paketini değerlendirirken, 
“Cumhurbaşkanımızın ilan etmiş olduğu 
ekonomiye destek paketi, reel sektör tarafından 
çok olumlu şekilde karşılanmıştır. Atılan adımlar 
yerinde olmuş ve moralleri düzeltmiştir” ifadesini 
kullandı. Çeşitli temaslarda bulunmak için 
geldiği Gaziantep’te konuşan Hisarcıklıoğlu, 
alınan önlemlerle döviz kurlarındaki aşırıya 
kaçan olağandışı yükselişlerin önüne geçildiğini 
belirterek, mali piyasalarda istikrarın arttığını 
bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu: “Yapılan açıklama, piyasalardaki etkisini 
de pozitif olarak göstermiştir. Türk Lirasına güveni 
tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları gayet 
olumlu buluyor ve destekliyoruz. Asgari Ücret 

vergi indiriminin herkese uygulanma kararı, 
KDV düzenlemesiyle iadelerin hızlandırılacak 
olması, Kurumlar Vergisi indirimi ve yeni Kredi 
Garanti Fonu paketini çok önemli ve faydalı 
görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye 
ekonomisinin serbest piyasa kuralları içinde 
yoluna devam edeceğini vurgulaması çok 
önemliydi. Zira birilerinin özellikle sanal ortamda 
yaymaya çalıştıkları dedikoduların önüne 
geçilmiş oldu.” Türkiye ekonomisinin gücünün, 
teşebbüs hürriyeti ve girişimci gücünden geldiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İşte Gaziantep’de 
bunun en büyük kanıtıdır. 365 oda ve borsamız 
Türkiye’nin gücüne her zaman inandı, inanacak. 
Türkiye’ye yatırım yapanlar hep kazandı, inşallah 
bundan sonrada yatırım yapanlar ve ülkemize 
güvenenler hep kazanacak” diye konuştu.

TL’YE GÜVEN TESİS EDEN ADIMLARI DESTEKLİYORUZ’

24.12.2021
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29.12.2021

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı bankaların, 
Merkez Bankası’ndan tonlama maliyetleri 
yüzde 14’e düşmesine rağmen, kredi faizlerini 
olağanüstü şekilde artırdıklarını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Bazı bankaların yüzde 25’ler, 

30’lar seviyesinde, hatta Kredili Mevduat 
Hesaplarına yüzde 35 civarında kredi faizleri 
uyguladıklarını da piyasadan duyuyoruz. Feda 
reel sektörde, kâr mali sektörde, şeklinde bir 
paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha 
vicdanlı davranmasını bekliyoruz” dedi. 

TOBB’DAN BANKALARA FAİZ ÇAĞRISI




