
BORSA GÜNDEM
DENİZLİ TİCARET BORSASI E-DERGİSİ
Temmuz - Ağustos Eylül 2017  

DENİZLİ TİCARET BORSASI 3 AYLIK E-DERGİSİ YIL 2 SAYISI 17



15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ

Denizli Ticaret Borsası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordineli 15 Temmuz 
Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında Denizli Ticaret Odası'nda 
gerçekleşen basın toplantısına katıldık. Toplantıda TOBB'dan gönderilen basın metni 
okundu. Basın metni şu şekildedir:

Değerli Basın Mensupları,
Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye 
kanadı olan;
• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 
• Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), 
• HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 
• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 
• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 
• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), 
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız.
Bu masada oturan demokrasi sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı 
anda yapıyoruz.

Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz.
İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 
Temmuz ruhunu canlı tutacağız.
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 "GÜCÜMÜZ 
MİLLİ İRADE, 
HEDEF BÜYÜK 
TÜRKİYE" 



15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.
15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz.
Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 
15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi.
O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya 
kalkıştı.

Darbe giriş iminin asıl amacı; 
ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir 
kaosa sürüklemek, kardeş kavgası 
başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş 
ortamına sokmaktı.
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; 
Türkiye Cumhuriyetini bir daha 
ayağa kalkamayacak duruma 
düşürmekti.

Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu.
Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, 
canı pahasına değerlerini savundu.
Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin 
yanında yer aldı. 
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi 
partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir 
destan yazdık.
Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye, en zor 
demokrasi sınavını büyük 
başarıyla vermiştir.

Demokrasimizin, hiçbir kaba 
kuvvete teslim olmayacak 
kadar güçlü olduğunu herkese 
gösterdik.

M i l l e t im iz da rbeye ka rş ı 
durarak şunu açık şekilde ilan 
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etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez.”
Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır.
Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.
Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu.
2301 vatandaşımız gazi oldu.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. 
Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.

Dünyada çok az 
millet bu bedeli 
ödeyebilir.

S iyas i görüşü 
fark etmeksizin 
T ü r k i y e ’ n i n 
geleceğine sahip 
ç ı k a n 1 5 
Te m m u z r u h u 
d e m o k r a s i n i n 
sigortasıdır.

Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve 
kararlı şekilde sürdürülmelidir.
Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, 
milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır.

Değerli basın mensupları,
En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç 
oldu.
Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı.
FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü.
Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi.
Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa sürede atlattık.
Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık.
Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi 
yakaladık.
İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni 
istihdam sağladık.
İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık.

DENİZLİ TİCARET BORSASI 3 AYLIK E-DERGİSİ YIL 2 SAYISI 17



Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.

Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır.
Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa 
kalkamazdı.
Ama biz dimdik ayaktayız.  
Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık.
Ama rehavete kapılmayacağız.
Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. 
Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.
Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı.
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 
güçlendirerek ileriye taşımalıyız.
Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.

Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz.
Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün 
dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. 
Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır 
almaya davet ediyoruz. 
FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz.
Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha 
iyi bir gelecek inşa edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük 
hedeflerine taşıyacağız.
Üzerine basarak bir kez daha ifade 
ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu 
o l a r a k , 1 5 Te m m u z ’ u a s l a 
unutmayacağız, unutturmayacağız.
Ülkemizin geleceğini inşa ederken 
yaşadıklarımızdan aldığımız dersler 
bize ışık olacak.
B iz bu ü lken in ge leceğ inden 
umutluyuz. 
Gücümüz milli irade, hedefimiz 
büyük Türkiye.

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
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BU GURUR DENİZLİ'NİN

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili 
Sayın Nihat Zeybekci’nin yeni kabinede de yer 
almasını değerlendirdi. Tefenlili “Sayın 
Zeybekci’nin Ekonomi Bakanlığı görevine devam 
etmesi ilimiz ve ülkemiz adına gurur vericidir” 
dedi.

Tefenlili, Zeybekci’nin yeni kabinede Ekonomi 
Bakanı olarak görevine devam etmesiyle ilgili 
mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Bakanımızın yeni kabinede de Ekonomi Bakanı olarak görev almasını 
sevinçle karşıladık. Bakanımız görevini başarı ile yerine getirmektedir. Ülkemizin 
ekonomik anlamda kalkınması için gece gündüz çalıştığına birçok kez tanık oldum. 
Görevine devam etmesi ülkemiz için doğru bir karar olmuştur. Sayın Bakanımızı tebrik 
ediyor, görevinde başarılar diliyorum”

BASIN DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR

"Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 
Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, basının, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarından biri olduğu vurgusunu yaptı"

Basın bayramının bu yıl 109cusunun kutlandığını belirten Başkan Tefenlili mesajında 
şunları kaydetti: 

“Hayatımızda önemli bir yere sahip olan basın, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarından biridir. Meslek ilkelerine bağlı, özgür, tarafsız bir şekilde mesleklerini icra 
eden basın mensupları, mesai saatlerine bağlı kalmaksızın görevlerini yapmaktadırlar. 
Halkın haber alma ihtiyacını gidermek, halkı aydınlatmak için özveri ile çalışmaktadırlar. 
Basın mensupları ülkenin demokratik olarak kalkınmasında da önemli role sahiptirler. Bu 
duygu ve düşünceler ile tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Basın Bayramını en içten 
dileklerimle kutluyor, hepsine meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”
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"Denizli Borsası Başkanı 
İbrahim Tefenlili Sayın Nihat 
Zeybekci'nin yeni kabinede 
yer almasını değerlendirdi"



TUĞGENERAL YILDIZ’DAN BORSA’YA VEDA ZİYARETİ

Denizli Ticaret Borsası’nda Başkan İbrahim Tefenlili ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen 
Tuğgeneral Yıldız, görev süresi boyunca Denizli’de suç oranının azalması için yoğun çaba 
sarf ettiklerini ve önemli ölçüde başarılı olduklarını ifade etti. 7 yıldır Denizli’de görev 
yaptığını belirten Tuğgeneral Yıldız, Denizli’yi artık evi gibi gördüğünü dile getirdi.

Tuğgeneral Cengiz Yıldız’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Tefenlili, Kurmay 
Albay rütbesinden Tuğgeneral rütbesine yükselmesiyle ilgili olarak da tebrik etti. Başkan 
Tefenlili Tuğgeneral Yıldız’a Denizli’nin asayişinin sağlanması konusunda gösterdikleri 
özverili çalışmalar için de teşekkür etti.

Ziyarette, DTB Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Sabanoğlu ve Özay Tanrıverdi de hazır 
bulundu.
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"Antalya İl Jandarma 
Komutanlığı görevine 
atanan Denizli İl 
Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Cengiz 
Yıldız veda ziyaretleri 
kapsamında Denizli 
Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti."



TEFENLİLİ’DEN ZAFER BAYRAMI 
MESAJI 

Tefenlili mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz’u bir 
kez daha gururla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihi zaferlerle dolu milletimizin 
dönüm noktalarından biridir. Milletimiz, kazanılan zaferden sonra işgalci kuvvetler 
topraklarımızdan atılana kadar önemli mücadeleler vermiştir. Askeriyle, kadınıyla, 
çocuğuyla destan yazan milletimiz, esaret altında yaşamayacağını yedi cihana 
göstermiştir.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın haklı gururunu yaşadığımız bugünde, başta Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı için mücadele eden tüm gazilerimizi, 
şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bizlere bıraktıkları mirasa sonsuza kadar sahip 
çıkacağız.”
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Denizli Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Tefenlili 30 
Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 95. yıl 
dönümünde bir kutlama 
mesajı yayımlayarak 
milletimizin Zafer 
Bayramı’nı kutladı.



VALİ 
KARAHAN’DAN 
BORSAYA İADE-İ 

ZİYARET

Denizli Valisi Sayın Hasan 
Karahan, Denizl i Ticaret 
Borsası Başkanı İbrahim 
Tefenlili’yi makamında ziyaret 
etti.

Denizli Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Başkan 
Tefenlili, Borsasının çalışmaları ve projeleri hakkında Vali Karahan’ı bilgilendirdi. 
Tefenlili, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan 
Pazarı’nda alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları video eşliğinde Vali Karahan’a 
aktardı.

Valiye yeni görevinde bir kez daha başarılar dileyen Başkan Tefenlili, 
“Valimizle birlikte Denizli’nin kalkınması için güzel çalışmalara imza atacağımıza 
inanıyorum, Sayın Karahan’ın Denizlimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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KURBAN PAZARI HABERLERİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, kurban pazarını gezerek incelemelerde bulundu., 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü ve 
Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ile birlikte canlı hayvan pazarına giden Vali 
Karahan, burada pazarın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Zaman zaman yapılan pazarlıklara da şahit olan ve anlaşmanın sağlanmasına yardımcı 
olan Vali Karahan, satıcı ve alıcılarla sohbet etti. Vatandaşların kurban bayramını kutlayan 
Karahan, pazarda bulunan kurbanlık hayvan sayıları, yapılan denetimler hakkında da 
yetkililerden bilgi aldı.
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HAYVAN PAZARINDA YOĞUNLUKLAR BAŞLADI

Denizli’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 
Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında 
yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl 60 bin küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan satışının olacağını söyleyen 
Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim 
Tefenlili, “Canlı Hayvan Pazarına geçen seneye 
göre daha fazla hayvan gelecek. İnşallah 
kurban bayramı ilimizde ve ülkemizde 
hayırlara vesile olur” dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla pazara gelen vatandaşlar, 
beğendikleri kurbanlığı en uygun fiyata almak, 
besiciler ise istedikleri fiyata satabilmek için 
pazarlık yapıyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 
900 ile 2 bin 500 liradan alıcı bulurken, 
büyükbaş hayvanlar ise 6 bin ile 17 bin lira 
arasında satılıyor. 

Halkımızın kurbanlıklarını Canlı Hayvan 
Pazarından almaları gerektiğini savunan 
Tefenlili, “Özellikle büyükbaş hayvanın 2 
yaşını doldurması gerekiyor. Yaş tayini ve 
hamilelik kontrollerinden biz yardımcı 
oluyoruz, bu hizmetler ücretsiz. 
Küçükbaşta da durgun olmayan, 

hareketli, gözleri canlı olan hayvanları 
tercih etsinler. Buraya böyle hayvanları almıyoruz. Ben vatandaşları sokak arasında 
arsalarda kurulan, kontrolü olmayan yerlerden hayvan almamaları konusunda 
uyarıyorum. Vatandaşları Canlı Hayvan Pazarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“PAZARDA HERKES CEBİNE GÖRE HAYVAN BULABİLİR”

Fiyatların uygun olduğunu belirten Tefenlili, “ Küçükbaş ve büyükbaşta geçen senelerde 
tuttuğumuz kayıtlara göre, bu yıl pazarımıza gelmek isteyen kayıtlı hayvan sayısında 
artış olacak. Geçen senenin üzerinde bir sayı bekliyoruz. İnşallah yetiştiriciler de hak 
ettiklerini alır. Alacak olan vatandaşlarımız da cebine göre hayvan bulur. Afaki fiyatlarla 
ülkede enflasyon tetikleyecek şekilde görmüyoruz. Bu normal seviyede devam edecek. 
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“TÜM HALKIMIZI CANLI HAYVAN 
PAZARINA BEKLİYORUZ”



Herkes cebine göre hayvan bulur. 60 bin adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan bekliyoruz. 
Şu anda resmi kayıt olarak 55 bin adedi geçti” diye konuştu. 

“DIŞARIYA 
ÇIKMADAN TÜM 
İHTİYAÇLARINIZI 
GÖREBİLİRSİNİZ”

Canlı Hayvan 
Pazarında farklı 
olanakların 
sağlandığını ifade 
eden Tefenlili, 
“Pazarımızda farklı 
hizmetlerimiz var. 
Hayvan sahipleri 
şehir dışından geliyor, 

belirli ihtiyaçları olacaktır. Sıcak su, mescit, engelli tuvaleti, lokantalarımız gibi olanaklar 
da bulunuyor. Dışarıya ihtiyaç olmadan tüm isteklerinizi pazar yerinden sağlayabilirsiniz. 
Pazaryerimiz 7 gün 24 saat kameralarla kayıt altındadır. Nakliyeciler de bize bağlı, kayıt 
altındadırlar. Tüm hizmetler kayıt altında tutuluyor” dedi.

HAYVAN PAZARINDA BARKOD SİSTEMİ

Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda hizmete giren barkod sistemi, Türkiye’de 
ilk olma özelliğini taşıyor Büyükbaş kurbanlık sorgulama sistemi sayesinde hayvanın 
kulak numarası ile yaşı, kesilebilir bilgisi, ne zaman pazara girdiği gibi bilgilere, veteriner 
hekim olmadan ulaşılacak. Denizli Ticaret Odası Başkanı İbrahim Tefenlili barkod sistemi 
ile alıcının her türlü bilgiye cep telefonu ile ulaşabileceğini belirterek “Hayvan pazarına 
giren bütün hayvanların kontrolü yapıldıktan sonra, barkod sistemine alınıyor. 
Alıcılarımız kendi cep telefonlarından dahi barkod sistemine girdikten sonra o hayvanın 
kurbanlık mı, kurbanlık dışı besimi olduğunu kendi rahatlıkla görebiliyor. Artık hiçbir 
veteriner hekime dahi gerek kalmadan kendisi karar veriyor. Veteriner hekimlerimiz 
önceden bu kayıtları yapıp, bu sistemi hazırladılar. Hayvan pazarına giren tüm hayvanlar 
bu şekilde hizmet veriyor” dedi. Pazara gelen vatandaşlar da barkod sistemini denemeye 
başladı. Sistemi deneyen Veli Bozkaya “Kurbanlık almaya geldik. Almak istediğimiz 
hayvanın küpe numarasını girdiğimizde kurbana uygun olup olmadığı hakkında bilgi 
elde ediyoruz. Dişi ise gebelik durumunu öğreniyoruz. Hayvan kapak atmış mı atmamış 
mı, yaşını öğreniyoruz. Bu şekilde de buradaki veterinerlere ihtiyaç duymadan hayvan 
hakkında bilgilere ulaşabiliyoruz” dedi. Barkod sistemi, www.hayvanpazar.com adresine 
eklenen büyükbaş hayvanların, küpe numası girilerek, hayvanın bilgilerine ulaşılıyor.
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TEFENLİLİ; PAYLAŞMANIN,
SEVGİ VE KARDEŞLİĞİN BAYRAMI OLSUN

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili Kurban Bayramı ile ilgili mesaj 
yayımlayarak, paylaşmanın, sevgi ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir bayram olmasını 
diledi.

Bayramların, millet olarak birlik ve beraberliğimizin pekişmesinde önemli bir yere sahip 
olduğunu vurgulayan Başkan Tefenlili mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bayramlar küslüklerin son bulduğu, hataların affedildiği, yardımlaşmanın ve 
paylaşmanın had safhada olduğu önemli günlerdir. Mübarek Kurban Bayramı’nın bu 
önemli değerlere vesile olması temennisi ile Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban 
Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” 
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TOBB'DAN HABERLER

ABD ile İlişkilerin Ekonomik Ayağı 

Güçlendirilmeli

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir 
zemine oturtmaya ihtiyaç olduğunu 
söyledi. TOBB’un ev sahipliğinde, 
Türkiye ve ABD arasındaki Ticaret ve 
Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) 10. 

Dönem Toplantısı için yapılan çalışma yemeğinde konuşan Hisarcıklıoğlu, “Bölgenin en 
güçlü ekonomisi ile dünyanın en güçlü ekonomisi arasındaki ilişkiyi, askeri ve siyasi 
ilişkilerin ötesine geçirmemiz lazım" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, ilki 1999'da düzenlenen bu toplantıların iki 
ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için tarihsel öneme sahip olduğunu belirtti.
 
Söz konusu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda ikili ilişkilerin iktisadi, ticari ve 
yatırım boyutunun her zaman gündemde tutulması için gayret gösterildiğini söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, "Bu tip teknik toplantılar, ikili ticari ilişkiler için büyük önem taşıyor. Bu 
toplantılarda ikili ticari ilişkilerin her boyutu ele alınıyor. Mevcut sorunlara kalıcı 
çözümler üretilmeye çalışılıyor. Biz, TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak, toplam 4,5 milyon 
şirket adına ikili iş ilişkilerini geliştirmeye dönük her olumlu adım için teşekkür 
ediyoruz." diye konuştu.

Kadın Girişimcilerimiz Olmadan Ekonomiyi Uçuramayız

Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği 
Kongresi’ne katılan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu nüfusun yarısını 
oluşturan kadınların, ekonomik yaşamın 
içinde olması gerektiğini ifade ederken, 
“Zenginleşmemizin önündeki en büyük 
engel bu. Kadınların ekonomiye aktif 
olarak katılması gerekiyor. Kadının 
sadece evde kalması gerektiği düşüncesi 
değişmeli” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Ticaret ve 
Sanayi Odası, Bingöl Üniversitesi ile Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Bingöl 
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Sanayi ve Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu’nun ev sahipliğini üstlendiği Bingöl 
Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi, Bingöl Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada kadın girişimcilerin 
ekonomi içerisindeki önemine değindi.Kadın ve erkeğin bir kuşun iki kanadı gibi 
olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Biri olmazsa, kuşun uçması mümkün değil. Bingöl 
işte bu vizyonla hareket ettiği için öne çıkıyor. Bu kongrenin hayata geçmesini sağlayan 
Oda Başkanımız Mahmut Ayas kardeşimi de kutluyorum. Mahmut Başkanımız daha ilk 
senesinde, Bingöl’de pek çok ilke de imza attı” diye konuştu.
 
Ayas öncülüğünde Oda’nın İş-Kur hizmet noktasını kurduğunu belirten TOBB Başkanı, 
“E-belge sistemini hayata geçirip, üyemizi kağıt yükünden kurtardı, hizmete en kolay ve 
ucuz yoldan erişmesini sağladı. Yine Odamız sayesinde Bingöl Çobantaşı Kavurması 
coğrafi işaret tescilini aldı. Sırada; Çobantaşı Kavurması, Burma Kadayıfı ve Gazik 
Kaymağı var, onları da tescillemek in başvurular yapıldı. İstihdam seferberliğinde de 
sözünü tuttu.90 üyesine 9 milyon lira nefes kredisi sağladı. Nefes’ten sonra Ziraat’le 
Girişimciye Değer Kredisi başlattı. 360 üyesine 125 milyon liralık Kredi Garanti Fonu 
kefaleti sağladı. Özetle Mahmut kardeşim, Bingöl’e yakışan bir Ticaret-Sanayisi Odası 
meydana getirmek için büyük emek veriyor. Kendisiyle de ayrıca iftihar ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” dedi.

CERN'den TOBB'a Önemli Görev
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Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
(CERN) Sanayi İrtibat Temsilcileri 
Kurulu Başkanlığına, TOBB 
temsilcisi Hakan Kızıltoprak seçildi. 
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Kızıltoprak’ı 
kutlarken, “CERN'de, sürdürülebilir 
başarı için oradaki insan gücünü 
arttırmak ve bu noktada kamu 
kurumlarıyla birlikte kolektif

adımlar atmak çok önemli. Bu görev, CERN'de başarılı işler yaptığımızın göstergesidir. 
TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi, CERN ihale süreçlerinde her aşamada sanayicilerimizin 
yanındadır” dedi.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin, 2010 yılından itibaren genişleme politikasını 
yürürlüğe aldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, CERN'de 22 ülkenin tam üye, 3 ülkenin tam 
üyelik yolunda ortak üye, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ise ortak üye 
statüsünde yer aldığını anlattı.



Oda/Borsa İstişare Toplantısı TOBB’da Yapıldı

Oda/Borsa İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu’ndan Yerli Otomobil Müjdesi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şu müjdeyi vermek istiyorum. Yerli otomobili 
yapacak, Türkiye'nin markası olacak otomobili yapacak babayiğitler var" dedi.
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“Birliğimiz, Gücümüz ve Etkinliğimiz, Bu Camianın Farkıdır”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme toplantısına 
katılarak, oda / borsa genel sekreterlerine hitap etti.
Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa camiası olarak tek bir aile olduklarını 
belirterek, Türkiye’nin her kesiminden, her sektöründen şirketleri, girişimcileri temsil 
eden, tek meslek örgütü olduklarını söyledi.
 
TOBB’un gücünün birliğinden ve birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş olmalarından geldiğini 
vurgulayarak, “Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bizim, yani bu camianın farkıdır. 
Başka kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özelliğidir” dedi.
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TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, 

“İstihdam seferberliği 

ile devletimizin 

verdiği tarihi 

destekler sayesinde 

son 6 ayda Türkiye 

genelinde 1,2 milyon 

kişiye ilave istihdam 

sağladık” dedi.


