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SUDAN HEYETİ BORSA'YA KONUK OLDU 

Kuzay Kordofan Valisi Ahmet Mohamed Haroun, Sudan Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmet 
Eltayeb Elkordofani, Sudan Büyükelçisi Müsteşarı Mohamet İbrahim Mohamet Elbahi, 
Kuzay Kordofan Valilik Ofisinin Genel Koordinatörü Osama Osman Aabdelrahman 
Osman’dan oluşan Sudan heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye geldi. 
Heyet, Denizli programı kapsamında Denizli Ticaret Borsası toplantı salonunda, Denizlili 
tüccar, sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi. Toplantıda Sudan’ın ekonomik durumu, 
üretim çeşitliliği, ithalat ve ihracatından söz eden Kuzay Kordofan Valisi Ahmet 
Mohamed Haroun, Sudan ile Türkiye arasında geçmişe dayanan özel bir bağ olduğunu 
belirtirken, iki ülkenin birçok yönden ortak bir tarihe sahip olduğunu da ifade etti. Vali 
Ahmet Mohamed Haroun, Sudan ile Türkiye’nin ticari anlaşma imzaladığını, iki ülkenin 
ticaretinin gelişeceğini, karşılıklı yatırımların artacağını söyledi.
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Denizli Milletvekili Şahin Tin 
önderliğinde Denizli’ye gelen 
Vali, Büyükelçi, Büyükelçi 
Müsteşarı’ndan oluşan Sudan 
heyeti Denizli Ticaret 
Borsası’nda Denizlili tüccar, 
sanayici ve iş adamları ile 
toplantıda bir araya geldi. 
Toplantıda Sudan – Türkiye 
arasındaki ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi ele alındı.



Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili de gerçekleştirdiği 
konuşmasında Sudan hakkında bilgi verirken, Sudan’nın Afrika’nın yüz ölçüm 
bakımından en büyük üçüncü ülke olduğunu söyledi. Başkan Tefenlili bilgilendirmesinde 
Sudan ile Türkiye arasındaki çeşitli ticari faaliyetlere değinerek, Türkiye’nin Sudan’dan 
pamuk, altın, hayvan derisi gibi ürünler ithal ettiğini söyledi. Türkiye’nin Sudan’a, un, 
baklagil, hububat ihraç ettiğini belirten Başkan Tefenlili son dönemde kurulan yakın 
ilişkilere bağlı olarak miktarların ve çeşitliliğin artabileceğini ifade etti. Başkan Tefenlili 
“Sudan ile Denizli arasında köprü olan, Sudan ile ilgili neler yapabileceğimiz hakkında 
sürekli iletişim halinde olduğumuz Denizli Milletvekilimiz Şahin Tin’e teşekkür ederim, 
kendisi iki ülkenin ticari ve sosyal ilişkilerini geliştirmek adına yoğun çaba sarf ediyor, 
bundan sonraki süreçte de temaslarımız devam edecek” dedi. Başkan Tefenlili, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer-El 
Beşir Başkanlığı’nda bir ticari heyetin kurulduğunu yapılacak çalışmalar ve ticari 
faaliyetlere bağlı olarak yıllık 450 milyon dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolar 
seviyesine çıkmasının hedeflendiğini belirtti. Başkan Tefenlili, Denizli’nin Sudan ile 
ticareti geliştirmek için üzerine düşeceğini söyledi.

Oldukça verimli geçen toplantıda Denizlili iş adamları yaklaşık iki saat süreyle Sudan 
heyetini soru yağmuruna tuttu. İş adamları soruları ile Sudan’ın sosyo-ekonomik 
durumu, Sudan’da yapılabilecek yatırımlar hakkında bilgi aldı. Sudan heyeti, Sudan’ı 
daha yakından tanımaları için iş adamlarını özel davetle Sudan’a davet etti.
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AYÇİÇEĞİ KONUSU DTB'DE MASAYA YATIRILDI 

Denizli Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleşen ve iki saatten uzun süren toplantıya 
DTB’nin ayçiçeği ile iştigal olan üretici ve tüccar üyeleri, ayçiçeği üretimi yapan ilçelerin 
Ziraat Odası Başkanları ve Tarım İlçe Müdürlükleri yetkilileri katıldı.

Toplantının başlangıcında söz alan Denizli Milletvekili Özkan, “doğru istişare ve doğru 
adımlarla ayçiçeğinde karşılaştığımız tüm sorunları çözebiliriz. Çekirdek konusunda 
üreticinin, tüccarın ve ithalatçının sorunları ve beklentileri var. Sorunların tespiti ve 
atılacak adımlar için bu toplantıyı tertip ettik. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen 
Borsa Başkanımız İbrahim Tefenlili’ye ve siz katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Çerezlik ayçiçeğinin son yıllardaki durumu hakkında bilgi veren DTB Başkanı İbrahim 
Tefenlili, son birkaç yıl içinde üretimin azaldığını, ithalatın attığına dikkat çekti. Başkan 
Tefenlili, 2015 yılında 180 bin ton olan üretimin 2018 yılında 155 bin ton civarında 
olacağını söyledi. İthalatta daha büyük sorun olduğuna dikkat çeken Başkan Tefenlili, 
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AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, Denizli Ticaret 
Borsası (DTB) Meclis Başkanı İbrahim Yayan, DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Tefenlili ve Denizli Tarım İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli’deki çerezlik ayçiçeği ile 
iştigal olan üretici ve tüccarlarla bir araya geldi. Toplantıda, çerezlik ayçiçeğinin 
mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.



2014 yılında 13 bin ton olan ithalatın, 2018 yılında 73 bin ton olduğunu, dolar bazında ise 
15.4 milyon dolardan 73 milyon dolara çıkıldığını ifade etti.

Başkan Tefenlili: Beyaz Çekirdeğe Sahip Çıkalım
DTB Başkanı Tefenlili gerçekleştirdiği konuşmasında “İthal siyah çekirdeğe olan talep ve 
beyaz çekirdeğinin kalitesinin bozulmasına bağlı olarak beyaz çekirdek ciddi bir tehlike 
ile karşı karşıya. Beyaz ayçiçeği tohumumuzu kesinlikle öldürmemeliyiz. 80li yıllara 
kadar bizde siyah çekirdek de vardı. Şimdi onun tohumu kayboldu. Beyaz ayçiçeğimizin 
başına bu gelmemesi adına daha bilinçli ekim yapmalıyız. Tohum konusunda da 
çalışmalara başlayacağız. Ayçiçeği konusunda Türkiye’de en bilinçli üretim Trakya 
Bölgesi’nde yapılıyor. O bölgeye gidip yerinde incelemelerde bulunduk. Çiftçilerimize 
kaliteli tohum verirsek daha kaliteli ürünler elde edebiliriz. Elimizdeki beyaz çekirdeği 
öldürmemek adına biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, tohumculuk enstitüleri ve 
üniversiteler de elini taşın altına koymalı, kaliteli tohumlar üretilmeli” dedi.

Stok Maliyetleri Yüksek
Çiftçinin bir diğer sorununun da elinde bekleyen ayçiçeği olduğunu belirten DTB Başkanı 
Tefenlili, çekirdeğin, stok ve finans maliyetleri nedeniyle tüccarlar ve imalatçılar 
tarafından alınamadığını söyledi. Başkan Tefenlili “stok ve finansının yüksek olmasından 
dolayı uzun süreli stok yapılamıyor. Stoklar bir iki aylık olacak şekilde tutuluyor. Bu 
sadece çekirdek için değil, diğer tüm ürünler için de geçerli. Geçmiş yıllarda stok 
finansının düşük olmasına bağlı olarak uzun süreli stoklar mümkündü. Önümüzdeki 
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aylarda ihtiyaca göre üreticilerimizin elinde kalan ürünlerin piyasa tarafından çekileceğini 
düşünüyorum” dedi.

Verimi Arttırıcı Adımlar Atılacak
Ayçiçeği konusunda daha önce de birçok kişiyle görüştüğünü dile getiren AK Parti Grup 
Başkan Vekili Cahit Özkan, “son yıllarda ayçiçeğinde verimin ve kalitenin düşüşü söz 
konusu. Öncelikle bizim verimi arttırıcı adımlar atmamız lazım. Sulamayla başlayıp 
kaliteli üretim için neler yapabilir bunlara bakmalıyız. Doğru bakım, doğru tohum ile 
bunları sağlayabiliriz. Bunları sağlarsak bu cennet vatanda çok daha kaliteli ürünler elde 
edebiliriz. Hak ettiğimiz rekolte ve kaliteyi sağlayabiliriz” dedi.

Sulama konusunda AK Parti Hükümeti’nin çok ciddi yatırımları olduğunu ifade eden 
Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, kapalı sulama sistemi üzerinde proje geliştiriyoruz. 
Çivril ve Çal Bölgesi de kapalı sulama sistemine geçecek, topraklarımızdan aldığımız 
verimi daha çok arttıracağız” dedi.

İthalat konusuna da değinen Grup Başkan Vekili Cahit Özkan; Hükümetin, Dünya Ticaret 
Örgütü’nün vermiş olduğu yetkiyi sonuna kadar uygulandığını, beyaz ayçiçeğinin 
değerinin korunması için ithal çekirdekte verginin %87’ye kadar çıkarıldığını söyledi.

Kısa ve Orta Vadeli Planlama Olacak
Toplantıya katılan üretici ve tüccarlar ile yapılan görüş alışverişinde kısa ve orta vadeli 
planlama yapılması konusunda mutabakat sağlandı. Beyaz ayçiçeğinde kalite ve verimi 
arttırmak için münavebeli ekim, kaliteli tohum üretimi, yabancı otlarla ve zararlı 
böceklerle etkili mücadele konusunda çalışmalar yapılması planlandı.
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REEL SEKTÖR ve FİNANS SEKTÖRÜ DENİZLİ’DE BULUŞTU 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında, reel 
sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerin katıldığı basına kapalı toplantıda, 
uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve 
sermaye piyasalarındaki son durumla öneri ve beklentilerin değerlendirileceği 
kaydedildi.

Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki buluşmanın 
ardından Anadolu'daki ilk toplantı için Denizli'yi seçtiklerini belirtti.

 "Bu sıkıntılı günlerde reel sektör ile finans sektörü el ele vermek durumunda" diyen 
Hisarcıklıoğlu, TBB üyeleri ve banka yöneticilerinin reel sektörün dertlerini dinlemek için 
sahaya indiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Biz hepimiz 'Türkiye için varız' diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte 
kalmayacak, bu tümseği aşacağız biz. Bugün finans sektörü ile reel sektör ele ele verdikten 
sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inanıyorum. Türkiye 
Bankalar Birliğine bu anlayışı gösterdikleri için teşekkür etmek istiyorum."
TBB Başkanı Hüseyin Aydın da, "Rifat Bey, niçin burada bulunduğumuzu zaten ifade etti. 
Aynı gemideyiz.
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TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulları, Denizli'de bir otelde 
düzenlenen "TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 
Toplantısında bir araya geldi.



Reel sektör ve finans sektörü olarak son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz, özeleştiri 
yapacağız, eksik yaptıklarımızı tamamlayacağız, iyi yaptıklarımızı daha iyi yapmaya 
çalışacağız.

Bu vesileyle güçlü iş birliğine vesile olduğu için TOBB nezdinde Sayın Başkanı tebrik 
ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Toplantımızın faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Çevre illerden de reel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, firma ve bankalar 
arasındaki diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi, finansmana erişim konusundaki 
sorunların ele alındığı kaydedildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci 
de katıldı.
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“ENFLASYONLA MÜCADELEYİ, KAMU ve ÖZEL 
SEKTÖR BİRLİKTE YAPABİLİR” 

Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Fiyat istikrarı makroekonomideki en önemli sağlamlık göstergelerinden biridir. Türkiye 
2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da kayda değer 
bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon 
oranının yeniden çift haneler çıktığı görülmektedir.

Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve 
faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir.

Ülkemiz için öncelikli konu olan tempolu ve istikrarlı büyüme için reel sektörümüzün 
küresel rekabetle uyumlu, gerçekçi, sürdürülebilir maliyetlerle üretim yapabilmesi 
sağlanmalıdır.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün 
birlikte yapabileceğini belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından 
hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programını ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın hem 
mali disiplini koruma, hem de fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu 
sıkıntıları gidermek anlamında önemli buluyor ve destekliyoruz” ifadesini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan Enflasyonla Mücadele Programını 
ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın hem mali disiplini koruma, hem de fiyat istikrarını 
sağlamaya odaklanmış olmasını, tüm bu sıkıntıları gidermek anlamında son derece 
önemli buluyor ve destekliyoruz.

Türk özel sektörü olarak bu konuda da milli bir dayanışma içine girmeye, devletimizle 
birlikte topyekûn bir duruş sergilemeye, elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Zira enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi 
maliyetleriyle mücadele anlamına gelmektedir.

Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. 
Sorumluluk ve görev hepimizindir.

Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu 
zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz.”

TOBB 81 İLDE ENFLASYONLA MÜCADELEYİ SAHİPLENECEK 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programını 
desteklediklerini belirterek, “81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte 
Enflasyonla Mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için 
çalışacağız” dedi.
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Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Türkiye bir defa daha devlet-millet birlikteliğiyle topyekûn bir iktisadi mücadele 
başlatmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat 
Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını makroekonomik 
istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz.

Zira artan enflasyon, girdi ve finansman maliyetlerimizi artırmakta, firmalarımızı 
olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına 
özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir.

Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle 
mücadeledir.

Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyecek, elini taşın altına 
koyacaktır.

Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli 
bir dayanışma içindedir.

81 il ve 160 ilçedeki Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte Enflasyonla Mücadeleyi 
sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız.

İş dünyamızda bir diğer büyük sorun olan ve uzun süredir talep etmekte olduğumuz 
birikmiş KDV iade süreçlerini hızlandırma planı için de Sayın Bakanımıza ayrıca teşekkür 
ediyoruz.

İnanıyoruz ki, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden 
geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacak ve yeniden tempolu ve istikralı büyüme 
sürecine gireceğiz.”
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HİSARCIKLIOĞLU'NDAN D-8 ÜLKELERİNE 
TİCARETİ BÜYÜTME ÇAĞRISI 

Hisarcıklıoğlu  D -8 TSO Genel Kurulu’nun ardından yapılan D -8 TSO İş Forumu’nun 
açılışında yaptığı konuşmada, toplantının yapıldığı  Antalya’nın Türkiye’de turizmin 
başkenti olduğunu e bu yıl 14 milyon turist beklediğini ifade etti. D -8’in geçmişine ilişkin 
bilgi veren Hisarcıklıoğlu kuruluşun 21 yıl önce Necmettin Erbakan’ın vizyonu ile 
oluşturulduğunu hatırlattı. D-8’in; çatışma yerine barışı, karşı karşıya gelmek yerine 
diyaloğu, adaleti, demokrasiyi ve eşitliği ilke edindiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “D-8 üye 
ülkeleri olarak benzersiz bir coğrafyaya sahibiz. Zengin doğal kaynaklarımız, genç ve 
dinamik bir nüfusumuz var. 97’de D-8 kurulduğunda 14 milyar dolar olan ülkelerimiz 
arasındaki ticaret hacmi bugün, 100 milyar dolar civarında. Bu güzel ancak yeterli değil. 
Bir dönem 1800 dolar civarında olan kişi başı gelirimiz, bugün 4500 dolarlara çıktı. 
Toplamda 3,7 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahibiz” dedi.
 

-Ticaret Barışı Güçlendirir 

Birçok sektörde iş ilişkileri olmasına rağmen potansiyellerini tam olarak 
kullanamadıklarından söz eden D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Dönem Başkanı ve TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ticaretin barışı destekleyip güçlendireceğine vurgu yaptı. 
Hisarcıklıoğlu, ticaret yapanların savaşı düşünmeyeceğini, bunun en güzel örneğinin de 
AB projesi olduğunu dile getirdi.
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D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları (D-8 TSO) Genel Kurulu ve D-8 TSO İş Forumu, D-8 Ticaret 
ve Sanayi Odaları Dönem Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
evsahipliğinde Antalya Belek’te gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, daha fazla ticaret yapmak 
zorunda olduklarını belirterek, ticaretin barışı güçlendirip desteklediğini vurguladı.



 

Dünyada en az gelişen 48 ülkenin yarısını İslam ülkelerinin oluşturduğuna işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, bu tabloyu değiştirmek zorunda olduklarını söyledi. D-8 Ticaret ve Sanayi 
Odaları Dönem Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bunun 
için  de öncelikle kendi aramızdaki ticareti artırmalıyız. D – 8 ülkeleri olarak 100 milyar 
dolar olan ticaretimizi 5 kat artırabiliriz. Unutmayın ki insanların refahı ekonomilerin 
güçlü olmasına bağlı. Özel sektörü temsil edenler olarak sorumluluklarımız var. Sadece 
sorunları ortaya koymamız yetmez. Çözüm önerilerimizi de hükümetlerle paylaşmalıyız. 
D-8 ülkeleri arasında ekonomik aktiviteleri geliştirebilmek için TEPAV’ın yaptığı bir 
çalışma var. Güven bey bu konuda bilgilendirme yapacak.”

D – 8 Genel Sekreteri Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari

D – 8 Genel Sekreteri Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari ise bu toplantılarda çıkarılan somut 
sonuçları projere dönüştürülmesinin önemi üzerinde dururken, özel sektörün ekonomik 
büyümenin motoru olduğunu hatırlattı. İslam Kalkınma Bankası gibi kuruluşlarla da 
çalışmak istediklerinden söz eden Shaari, “D -8 yakın gelecekte ekonomik bir güç 
olacaktır” dedi.

Ticareti kolaylaştırmak ve işbirliğini artırmak istediklerinden bahseden D – 8 Genel 
Sekreteri Dato’ Ku Jaafar Ku Shaari finansal mekanizmaların çok önemli olduğuna dikkat 
çekerek projeler hakkında bilgi verdi.
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TOBB "MAHİR ELLER" İÇİN HAREKETE GEÇTİ 

Mahir Eller Projesi’nin açılış toplantısı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AB 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonraki en ağır sığınmacı sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Suriye iç 
savaşında 7 milyon Suriyeli'nin ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, bu insanların yarısının Türkiye'de misafir edildiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin hayatını kolaylaştırmak için, 32 milyar 
dolar harcama yapıldığına işaret ederek, "Bölgemizde huzur ve sükuneti sağlamak adına 
yaraları sarıyoruz. Zira biliyoruz ki huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan da 
zenginlik olmaz. Dolayısıyla, sığınmacı meselesi, siyasi olduğu kadar ekonomik yönü de 
olan bir konudur. Devletimiz siyasi olarak yaraların sarılması için çalışırken, biz de 
ekonomik olarak yaraların sarılması için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Bu projeyle öncelikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin en yoğun bulunduğu Adana, 
Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve 
Şanlıurfa'ya odaklanıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesi ile mesleki 
yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı 
hedeflediklerini bildirdi.

DENİZLİ TİCARET BORSASI 3 AYLIK E-DERGİSİ YIL 2 SAYISI 22

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde ve Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen 
“Mahir Eller Projesi” ile 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 20 bin kişinin 
yetkinliği belgelendirilecek, 3 bin kişiye de istihdam sağlanacak.



BAŞKAN TEFENLİLİ'DEN BASIN AÇIKLAMALARI 

10 Kasım Mesajı

Denizli Tüccar, Sanayici ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vefatının 80. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Tefenlili mesajında, 
Atatürk’ü asla unutmayacağız, O’na ve O’nun bıraktığı eserlere daima sahip çıkacağız 
dedi.

Atatürk’ün sadece ülkemiz için değil tüm dünya için örnek bir devlet adamı, lider 
olduğunu vurgulayan Başkan Tefenlili mesajının devamında şu görüşleri dile getirdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 80. yıldönümünde O’nu saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Atatürk, fikirleri 
ile çağdaş medeniyet olmamız yolunda bize ışık tutan, vizyonu ile günümüzü ve 
geleceğimizi aydınlatan, tüm dünyada örnek alınan büyük bir lider, devlet adamıdır. 
Atatürk, toprakları işgal altında, bağımsızlığını kaybetmek üzere olan bir milleti 
cesaretlendirerek bir araya getiren, o millete bağımsızlığını kazandıran eşsiz bir 
komutandır. Millet olarak Atatürk’e ve O’nun fikirlerine ve eserlerine daima sahip 
çıkacağız.
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Biz işler dünyası olarak Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının zor şartlar altında kurmuş 
olduğu ve gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyet’i korumak, kalkındırmak, muasır 
medeniyetler seviyesine ulaştırmak için kararlılıkla çok çalışacağız. Bu duygu ve 
düşünceler ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, şükran ve 
rahmetle anıyorum.”

24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı: 
"Onlar Aydınlık Yarınlarımızın Teminatı"

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Denizli, Tüccar, Sanayici ve 
İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Tefenlili, yayımladığı mesajında “Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği icra eden, 
toplumumuzun geleceğine şekil veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu 
olsun” dedi.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e, Millet Mektepleri Başöğretmenliği’nin verilmesi 
vesilesiyle 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığı hatırlatan Başkan Tefenlili, 
geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin değerinin her gün bilinmesi gerektiğini 
vurguladı. Başkan Tefenlili mesajının devamında şu görüşlere yer verdi:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetişkin birer insan oluncaya kadar emanet 
ettiğimiz öğretmenlerimiz, onları yetiştirerek kutsal bir mesleği icra etmektedir. Bilgi, 
birikim ve donanımları ile toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızı aydınlatmakta, 
onların, vatanımız, milletimiz ve insanlık için faydalı birer birey olması için yoğun çaba 
sarf etmektedirler. Mesleklerini icra ederken bir çok fedakarlıkta bulunan 
öğretmenlerimizi daima başımızın üstünde tutacak, onlara verdiğimiz değeri sürekli 
koruyacağız. Bu duygu ve düşünceler ile Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve 
ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, 
aydınlık yarınlarımızın teminatı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında üstün başarılar diliyorum.”

Mevlid Kandili Mesajı: 

Mevlid Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Denizli Tüccar, Sanayici ve İşadamları 
Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Tefenlili, “Mübarek Mevlid Kandili, tüm Müslümanlara ve insanlığa huzur, barış ve 
kardeşlik getirsin” dedi.

Sevgili Peygamberimizin doğumunu ifade eden Mevlid Kandili’nin hayırlara vesile 
olmasını dileyen Başkan Tefenlili, mesajının devamında şu görüşlere yer verdi:
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“Güzel ahlakı, merhameti ve hoşgörüsü ile herkes için örnek teşkil eden Yüce 
Peygamberimiz doğumu ile tüm insanlığın ışığı olmuştur. O’nun doğumunu ifade eden 
Mevlid Kandili’ne bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O’nu anmak, anlamak 
ve hayatı O’nun yaşadığı gibi yaşamak tüm dünyayı daha güzel hale getirecektir. Mevlid 
Kandili’nin tüm İslam coğrafyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, birlik, 
beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesi dileğiyle vatandaşlarımızın ve Müslüman 
aleminin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum”

Yeni Yıl Mesajı: 

Denizli Tüccar, Sanayici ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü, Denizli Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili yeni yıl vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan 
Tefenlili yeni yılın milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

DTB Başkanı Tefenlili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada ve ülkemizde acı tatlı birçok olayı yaşadığımız 2017 yılını geride bırakıyoruz. 
Yeni umutlar ve beklentiler ile yeni yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. İş dünyası olarak 
2018 yılında daha çok çalışarak, üreterek ülkemiz ekonomisine daha çok katkı 
sağlayacağız. Bu yıl kaydettiğimiz ekonomik gelişmelerin önümüzdeki yılda artacağını 
umut ediyorum.

Bu duygu ve düşünceler ile 2018 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk, huzur, 
barış ve sevgi getirmesini diliyorum”
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ZİYARETLER / ETKİNLİKLER
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Tefenlili ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Özay Tanrıverdi, Merkezefendi 
Kaykamlığı görevine atanan Sn. 
Adem Uslu'yu makamında ziyaret 
ederek Uslu'ya başarı dileklerini 
iletti.

Yönetim Kurulu Başkanı  İbrahim 
Tefenlili, Denizli Ticaret Odası 
Başkanı Uğur Erdoğan ile birlikte 
Denizli'de bu yıl eğitim öğretim 
hayatına başlayan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nu 
ziyaret ederek öğretmenler ve 
öğrenciler ile bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Tefenlili, Denizli Sanayici ve 
İşadamları Derneği'nin düzenlemiş 
olduğu "Anadolu 500 Yereldeki 
Yüzlerimiz Plaket Töreni"ne 
katıldı.

Başkan Tefenlili, ülke çapında 
dereceye giren Atom Kablo ve 
Gamateks firmalarına plaketlerini 
takdim etti.
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Anadolu Aslanları İş 
Adamları Derneği 
(ASKON) Denizli 
Şubesi Başkanı Uğur 
Küçük ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 
Borsamız Yönetim 
Başkanı Sayın İbrahim 
Tefenlili'yi 
makamında ziyaret 
ederek görüş alış 
verişinde bulundu.

Borsamız 2018 yılı son 
Meclis toplantısı, 
Meclis Başkanı 
İbrahim Yayan 
Başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Meclis 
Başkanı İbrahim 
Yayan ve Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Tefenlili, 
Borsamızda, 2018 
yılının en başarılı 
personeli seçilen Özel 
Kalem Memuru Nazlı 
Mamus'a plaket verdi.
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