
BORSA GÜNDEM
DENİZLİ TİCARET BORSASI E-DERGİSİ
Nisan - Mayıs - Haziran 2019  

DENİZLİ TİCARET BORSASI 3 AYLIK E-DERGİSİ YIL 3 SAYISI 24



DTB BAŞKANI TEFENLİLİ: GÜNDEM EKONOMİ OLSUN 

Türkiye’de 4.5 yıl gibi uzun bir süre seçim olmayacağına dikkat çeken Başkan Tefenlili 
mesajında şu görüşlere yer verdi:

31  Mart  2019 
Mahalli  İdareler 
Genel  Seçimlerinin 
ü l k e m i z  v e 
Denizlimiz  için 
hayırlı  olmasını 
diliyorum. Sandığa 
g i d e r e k  o y 
kullanma  görevini 
yerine  getiren  tüm 
vatandaşlarımızı 
k u t l u y o r u m . 
Kazanan  belediye 
başkanlarımıza  da 
g ö r e v l e r i n d e 
b a ş a r ı l a r 
diliyorum.

Seçimlerin  tamamlanmasıyla  ülkemizde  önümüzdeki  4.5  yıl  seçim  olmayacak.  Bu  4.5 
yıllık  süreç  ekonomimizi  kalkındıracak  adımların  atılması  için  güzel  bir  fırsat.  Artık 
ekonomi üzerine yoğunlaşmalı, ekonomimizi güçlendirerek kalkınmamızı sürdürmeliyiz. 
Hedefimiz  dünyanın  en  güçlü  ekonomilerinden  birine  sahip  olmaktır.  Bu  noktada 
hükümetimize, iş dünyamıza büyük görevler düşüyor. Seçim geride kaldı. Artık yapısal 
reformların, çok çalışmanın zamanı. Daha çok üretip daha fazla yatırım yapıp daha çok 
istihdam yaratmalıyız. Seçimlerin ilimize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diler, 
belediye başkanlarımızın hepsine görevlerinde üstün başarılar dilerim.
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Denizli  Tüccar,  Sanayici  ve  İşadamları  Platformu  Dönem  Sözcüsü,  Denizli  Ticaret 
Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, 31 Mart Pazar günü yapılan 
Mahalli  İdareler  Genel  Seçimlerinden  sonra  gündemin  ekonomi  olmasını  istedi. 
Seçimlerin Ülkemiz ve Denizli için hayırlı  olmasını dileyen Başkan Tefenlili  “artık 
seçim  gündemden  çıkmalı,  gündemimiz  ekonomimizi  daha  fazla  kalkındırmak 
olmalı” dedi.
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DTB PROJE PAYDAŞLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Denizli Ticaret Borsası, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü  yetkilileri  devam  eden  projeleri  değerlendirmek  üzere  bir  araya  geldi. 
Denizli Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleşen toplantıda devam eden projeler 
ve gelecek yıl yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda  sunum 
gerçekleştiren  Denizli 
Tarım  ve  Orman  İl 
Müdürlüğü  Bitkisel 
Üretim ve  Bitki  Sağlığı 
Şube  Müdürü  Ali 
Y ı l m a z  “ C e v i z 
Alanlarını  Geliştirme 
Projesi”  kapsamında 
şimdiye  kadar  yapılan 
t ü m  ç a l ı şm a l a r 
hakkında  bilgi  verdi. 
2017,  2018  yılındaki 
çalışmalara  değinen 
Yılmaz,  2019  yılında 

130 bin aşılı ve sertifikalı 
fidanın 1.500 çiftçiye dağıtıldığı ve 8 bin dekar alana dikildiği bilgisini paylaştı.

Başkan Tefenlili’den Paydaşlara Teşekkür

Değerlendirme toplantısında  konuşan Denizli  Ticaret  Borsası  Başkanı  İbrahim Tefenlili 
“Denizli Valiliğimiz koordinesinde, Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve Denizli Tarım İl 
Müdürlüğümüzün  iş  birliği  ile  ‘Denizli  Ceviz  Alanlarını  Geliştirme  Projesi’ni  hayata 
geçirdik.  Paydaşlarımızın  büyük desteği  ile  2019 yılı  içerisinde 130  bin  aşılı,  sertifikalı 
ceviz fidanını 1.500 çiftçimize dağıttık. Çiftiçilerimizin teknik destek alabilimesi için ceviz 
fidanı dikimi konusunda film ve broşür hazırladık. Teknik destek konusunda her zaman 
yanlarında olduk” dedi.

Dikilen ceviz fidanlarının takibinin sağlanacağına değinen DTB Başkanı Tefenlili  “her bir 
ceviz  fidanın  izlenebilirliğini  sağlayacağız.  Fidanların  ekonomiye  kazandırılması  için 
aralıksız  çalışacağız.  Özverileri  çalışmalarından  dolayı  tüm  proje  paydaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Toplantının devamında Denizli Tarım ve Orman İl  Müdürlüğü yetkileri, Denizli Ticaret 
Borsası  ile  birlikte  yürüttükleri  “Leblebilik  Nohut  Projesi”  ve  “Yerli  Ayçiçeği  Projesi” 
kapsamında yapılan çalışmaları hakkında bilgi aktardı.
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Denizli  Ticaret  Borsası  (DTB)  Yönetim  Kurulu  Başkanı  İbrahim  Tefenlili,  Tavas 
Belediyesi ve Tavas Ziraat Odaları Birliği tarafından düzenlenen “Tavas Ay Çekirdeğine 
Sahip Çıkıyor” etkinliğine katıldı.

Bayramyeri’ndeki etkinliğe katılan DTB Başkanı Tefenlili vatandaşlara beyaz ayçekirdeği 
ikram  etti.  Etkinliği,  Tavas  beyaz  ayçekirdeğinin  toplumda  bilinirliğinin  sağlanması 
açısından doğru bulduğunu ifade eden Başkan Tefenlili, ilgili kurumların Bayramyeri ile 
birlikte  Pamukkale  Üniversitesi  Kampüsü,  Kredi  Yurtlar  Kurumu  önü  ve  Çınar 
Meydanı’nda da vatandaşa beyaz ayçekirdeği dağıtımı yaptığını söyledi.

Türkiye’de  çerezlik  ayçekirdeğinin  çok  büyük  kısmının  Denizli’de  üretildiğini  belirten 
Başkan  Tefenlili  “ilimizde  üretilen  beyaz  ayçekirdeği  lezzet  ve  aroma  açısından  diğer 
bölgelerde  üretilen  ayçekirdeklerinden  farklılık  gösteriyor.  Son  dönemde  ithal  siyah 
çekirdeğe  olan talep ve  beyaz  çekirdeğinin  kalitesinin  bozulmasına  bağlı  olarak beyaz 
çekirdek  ciddi  bir  tehlike  ile  karşı  karşıya.  Beyaz  ayçiçeği  tohumumuzu  kesinlikle 
kaybetmemeli, beyaz çekirdeğine sahip çıkmalıyız. Denizli Ticaret Borsası olarak ilimize 
değer katan her ürünün varlığının devamlılığı  için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu 
etkinliği  düzenleyen  Tavas  Belediyesi  ve  Tavas  Ziraat  Odaları  Birliğine  teşekkür 
ediyorum” dedi.

BAŞKAN TEFENLİLİ:
BEYAZ ÇEKİRDEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM
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BAŞKAN TEFENLİLİ BAKAN ALBAYRAK’IN AÇIKLADIĞI TARIMDA 
MİLLİ BİRLİK PROJESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Denizli  Ticaret  Borsası  (DTB)  Yönetim  Kurulu  Başkanı  İbrahim  Tefenlili,  Hazine  ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm 
Adımları  2019’u  değerlendirdi.  Açıklanan  her  bir  başlığın  ekonomiyi  adım  adım 
kalkındıracağını ifade Başkan Tefenlili, özellikle “Tarımda Milli Birlik Projesi” başlığı 
altındaki Sera A.Ş.,  Küçükbaş  Hayvancılık Hamlesi  ve Hal Yasası  maddelerinin,  gıda 
enflasyonu ile mücadele hususunda önemli bir aşama olarak gördüğünü söyledi.

Bakan  Albayrak  tarafından  açıklanan  tüm  projelerin  ekonomik  kalkınmamızın  önünü 
açacağına değinen Başkan Tefenlili, projelerin önemli bir yol haritası olduğunu ifade etti.

Gıda Enflasyonu İle Mücadele

Bakan  Albayrak’ın  açıkladığı  “Tarımda  Milli  Birlik  Projesi”nin  gıda  enflasyonu  ile 
mücadelede  önemli  bir  adım olduğunu belirten  DTB Başkanı  Tefenlili  “Proje  başarıya 
ulaşırsa arz talep dengesi sağlanacaktır. Arz talep dengesinin sağlanması da fiyatlardaki 
dalgalanmaların önüne geçecektir. Örneğin açıklanan yapısal reform paketinde küçükbaş 
hayvancılığın  arttırılması  öngörülmüştür.  Küçükbaş  hayvancılığın  47  milyondan  100 
milyona  çıkarılması  hedefleniyor.  Anadolu  coğrafyası  küçükbaş  hayvancılık  için  gayet 
uygun  bir  coğrafya.  Devletimizin  küçükbaş  hayvancılığa  vereceği  desteklerle  birlikte 
küçükbaş  hayvan  sayısının  artması  gayet  mümkün.  Bu  hedefi  gerçekçi  ve  ulaşılabilir 
görüyorum. 100 milyon küçükbaş sayısına ulaşmak demek talebin karşılanması demektir. 
Fiyatlar mutlaka dengelenecektir” dedi.

Reform paketindeki bir diğer önemli adımın Sera A.Ş’nin kurulması olduğuna değinen 
Başkan Tefenlili Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklığı ile kurulacak olan Sera A.Ş.  ile yaş 
meyve  sebzede  fiyatların  dalgalanmayacağını  söyledi.  Hal  Yasa  ile  de  üretici 
kooperatiflerin daha fazla pay alacağını belirten Başkan Tefenlili, “tarladan sofraya daha 
sağlıklı bir yapı oluşturulacaktır” dedi.

Açıklanan  reform  paketinin  tüm  maddelerinin  ekonomik  kalkınmamıza  katkı 
sağlayacağını belirten Borsa Başkanı Tefenlili, iş dünyası olarak umut vaad eden paketin 
destekçileri olacağını dile getirdi.
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Denizli  Ticaret  Borsası  Yönetim Kurulu Başkanı  İbrahim Türkiye Odalar  ve Borsalar 
Birliği  Başkanı  M.  Rifat  Hisarcıklıoğlu  başkanlığındaki  heyet  ile  birlikte  Tataristan’a 
gitti.  Tataristan ziyareti  kapsamında Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihsnov’u 
ziyaret eden heyet 2. Rusya İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo açılışına ve 11. Rusya 

BAŞKAN TEFENLİLİ TATARİSTAN ZİYARETİ

Tataristan ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Denizli Ticaret Borsası Başkanı 
İbrahim Tefenlili,  Tataristan Cumhuriyeti’nin, Rusya Federasyonu’nun ekonomik açıdan 
en gelişmiş,  en zengin ve refah seviyesi  en yüksek bölgelerinden biri  olduğuna dikkat 
çekti.  Başkan  Tefenlili  Tataristan’ın  Türk  firmalar  tarafından  yatırım  merkezi  haline 
geldiğini vurgularken Türk yatırımının 2,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

DTB Başkanı Tefenlili Tataristan ziyareti kapsamında TOBB heyeti ile birlikte Tataristan 
Başbakan Yardımcısı, Tarım-Gıda Bakanı Marat Ahmetov, Tataristan Başbakan Yardımcısı 
Vasil Şayhraziev, Tataristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Radik Gimatdinov, Tataristan TSO 
Başkanı Şamil Ageev ile gerçekleşen toplantılara katıldı. Kazan'da PSJC Kazanorgsintez 
kimya tesisini, silikon vadisi olarak bilinen Innopolis ve Innopolis Üniversitesini, Yatırım 
Promosyon Ajansını,  Tataristan Ticaret  ve  Sanayi  Odasını  ziyaret  ederek incelemelerde 
bulundu.

Ziyarette TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim 
Tefenlili  ile  birlikte  TOBB  Yönetim  Kurulu  Başkan  Yardımcısı  Selçuk  Öztürk,  TOBB 
Yönetim  Kurulu  Üyesi  Davut  Çetin,  Adana  Ticaret  Borsası  Başkanı  Şahin  Bilgiç,  Dış 
İlişkiler  Komisyonu  Başkanı  ve  Merzifon  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  Başkanı  Dursun 
Dağdelen ile Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu yer aldı.



DENİZLİ TİCARET BORSASI 3 AYLIK E-DERGİSİ YIL 3 SAYISI 24

BAŞKAN TEFENLİLİ'DEN KUTLAMA VE TAZİYE MESAJILARI

10 Nisan Polis Haftası Mesajı

Denizli Tüccar, Sanayici ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü, Denizli Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Polis teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü 
vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tefenlili toplumun huzur ve güvenliği için gece 
gündüz çalışan Polis Teşkilatına teşekkürlerini sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Denizli Tüccar, Sanayici ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü, Denizli Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
vesilesiyle  bir  mesaj  yayımladı.  Başkan  Tefenlili  mesajında  “aydınlık  yarınlara  ulusal 
egemenlik ile ulaşacağız” dedi.
23  Nisan  1920’de  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi’nin  açılışıyla  egemenliğin  kayıtsız  ve 
şartsız millete geçtiğini hatırlatan Başkan Tefenlili, “23 Nisan’ı büyük bir sevinç ve gururla 
kutluyoruz, Atatürk’ün bize miras bıraktığı milli ve menavi emanetlere her zaman sahip 
çıkacağız” dedi.

1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Denizli  Tüccar,  Sanayici  ve  İşadamları  Platformu  Dönem  Sözcüsü  ve  Denizli  Ticaret 
Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili,  1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü  vesilesiyle  bir  mesaj  yayımladı.  Tüm  emekçilere  refah,  sağlık  ve  huzur  dileyen 
Başkan Tefenlili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Emekleri ile ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan tüm emekçi 
ve  işçilerimizin  1  Mayıs  Emek  ve  Dayanışma  Gününü  yürekten  kutluyorum.  İşveren 
olmadan işçi, işçi olmadan işveren tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu iki önemli 
unsur ancak bir araya geldiğinde, dayanışma içerisinde olduğunda bir değer üretmekte, 
ülkenin  kalkınmasına  katkı  sağlamaktadır.  İş  dünyası  olarak  bu  beraberliğin  ve 
dayanışmanın daima farkındayız. Bu vesileyle tüm emekçi ve işçilerimizin 1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Gününü tebrik eder, bayram tadında bir gün yaşamalarını temenni ederim”

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan İçin Taziye Mesajı

Denizli Tüccar, Sanayici ve İş Adamları Platformu Dönem Sözcüsü, Denizli Ticaret Borsası 
Yönetim  Kurulu  Başkanı  İbrahim  Tefenlili,  geçirdiği  rahatsızlık  sonucu  vefat  eden 
Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan için taziye mesajı yayımladı. 
Başkan Tefenlili  mesajında “Denizli  siyasetinin  duayen isimlerinden olan CHP Denizli 
Milletvekili  Sayın  Kazım  Arslan’ın  vefat  haberini  teessürle  öğrendik.  Kendisi  uzun 
yıllardır  siyasetin  içerisinde  olan,  Denizli’ye  hizmet  eden,  güleryüzü,  nezaketi  ve 
samimiyetiyle  örnek  teşkil  eden  bir  siyasetçiydi.  Kendisine  Allah’tan  rahmet,  kederli 
ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.
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BAŞKAN TEFENLİLİ'DEN KUTLAMA VE TAZİYE MESAJILARI

Anneler Günü Mesajı

Denizli Tüccar, Sanayici ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü, Denizli Ticaret Borsası 
Yönetim  Kurulu  Başkanı  İbrahim  Tefenlili  Anneler  Günü  dolayısıyla  bir  mesaj 
yayımlayarak tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Annelerin  geleceği  şekillendiren  en  değerli  varlıklar  olduğuna  dikkat  çeken  Başkan 
Tefenlili kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Varlığımızı borçlu olduğumuz annelerimiz bizleri, ailelerimizi dolayısıyla toplumumuzu 
ayakta  tutan  en  kutsal  değerlerimizdir.  Anneler  evlatlarını  yetiştirirken  hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadan, onları hoşgörü ve sabır ile kucaklamaktadır. Aile kültürünü, 
hoşgörü  ve  sevgiyi  evlatlarına  aşılayarak  toplumumuzun  devamlılığına  büyük  katkı 
sağlamaktadırlar.  Atalarımızın  “Ana gibi  yar  olmaz”  sözü,  anneliğin  toplumumuzdaki 
önemini  göstermektedir.  Bizlerin  yetişmesinde  büyük  emekler  sarf  eden,  en  kıymetli 
hazinemiz olan,  dünyanın en zor ve en yüce görevini  üstlenen tüm annelerin Anneler 
Gününü en samimi duygularımla kutluyor, kendilerini saygıyla selamlıyorum”

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Denizli  Sanayici,  Tüccar  ve  İşadamları  Platformu  Dönem  Sözcüsü  ve  Denizli  Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 19 Mayıs’ın bağımsızlık yolunda ilk kıvılcım 
olduğunu söyleyen Başkan Tefenlili, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ateşin bugün de 
Türkiye’nin yolunu aydınlattığını dile getirdi.

Ramazan Bayramı Mesajı

Denizli Tüccar, Sanayici ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü, Denizli Ticaret Borsası 
Yönetim  Kurulu  Başkanı  İbrahim  Tefenlili  Ramazan  Bayramı  vesilesiyle  bir  mesaj 
yayımlayarak tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.  Ramazan Bayramı’nın 
birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını dileyen Başkan Tefenlili mesajında 
şu ifadelere yer verdi:

“On  bir  ayın  sultanı  Ramazan  ayını  uğurlayarak  Ramazan  Bayramına  kavuşmanın 
mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, dargınlıkların son bulduğu, birlik ve 
beraberliğin pekiştiği, sevgi ve saygının öne çıktığı, özel ve önemli günlerdir. Bu özel ve 
önemli  günler  dost,  akraba  ve  büyüklerin  ziyaret  edildiği,  hastalara,  kimsesizlere, 
yetimlere, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı zamanlardır. Tüm bu değerlerin Ramazan 
Bayramı’nda doyasıya yaşanması temennisiyle milletimizin ve islam aleminin Ramazan 
Bayramı’nı tebrik eder,  huzur, barış  ve mutluluk içerisinde nice bayramlara kavuşmayı 
temenni ederim”
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TOBB'DAN HABERLER

AB ile Oda Eşleştirme Projeleri TOBB’da Tanıtıldı

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri Lansman Toplantısı’na 
katılan  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  (TOBB)  Başkanı,  Avrupa  Ticaret  ve  Sanayi 
Odaları  Birliği  (EUROCHAMBRES)  Başkan  Vekili  M.  Rifat  Hisarcıklıoğlu,  daha  çok 
diyaloğa  ihtiyaç  bulunduğunu  ifade  ederek,  bu  projeyi  Türkiye-AB  bütünleşmesinin 
gerçek  aktörlerini  yakınlaştırması  açısından  çok  önemli  gördüklerini  vurguladı. 
Hisarcıklıoğlu, “Bu proje için AB’den, 2,5 milyon Avro hibe destek sağladık. Ülkemizden 
30,  Avrupa  Birliği’nden  de  28  Oda  ve  Borsa,  toplam 19  projeyi  gerçekleştirmek  üzere 
eşleştirildi” dedi.

Türkiye-AB İş  Dünyası  Diyaloğu Projesi  Oda  Eşleştirme  Projeleri  Lansman Toplantısı, 
TOBB Başkanı, EUROCHAMBRES Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği 
Türkiye  Delegasyonu  Başkan  Yardımcısı  Gabriel  Munuera  Vinals  ve  Dışişleri  Bakan 
Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda; Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi’nde hibe 
kazanan 30 Türk Oda/Borsası ve 28 Avrupa Odasının sunumları yapıldı.

Toplantının  açılışında  konuşan  Hisarcıklıoğlu,  Ticaret  ve  Sanayi  Odaları  ile  Ticaret 
Borsalarının, iş dünyasına hizmet anlamında çok etkili kurumlar olduğuna işaret ederek 
“Oda ve Borsaların ana görevi,  şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmak, işlerinde destek 
sağlamaktır.  Sürekli  değişen yerel ve küresel iş  yapma ortamında, firmalara kılavuzluk 
yapmaktır.  Oda ve Borsalar,  girişimcilerin hak, hukuk ve menfaatlerini yerel,  ulusal ve 
uluslararası düzeyde takip ederler. Ayrıca, yerel kalkınma faaliyetlerine, güçlü bir kanaat 
önderi olarak, katkı sağlar. Hatta çoğu zaman liderlik yaparlar. Kısaca, Oda ve Borsalar, iş 
dünyasına dönük görevleri yanında, yerel kalkınma gibi, birçok sosyal alanda da faaliyet 
gösterirler” diye konuştu.
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"Ülkenin Geleceğine Odaklanma, Yeni Bir Ekonomik Başarı Hikayesini 
Birlikte Yazma Zamanı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı 
Ruhsar  Pekcan’ın  başkanlığında  İstanbul’da  gerçekleştirilen  Ticaret  Bakanlığı  İstişare 
Kurulu  Değerlendirme  Toplantısı'na  katıldı.  Hisarcıklıoğlu  burada  yaptığı  konuşmada, 
"Küresel  ekonomide  istikrarsızlığın  arttığı  ve  jeopolitik  risklerin  yükseldiği  böyle  bir 
ortamda Türkiye'nin hedeflerine yürümesi için önümüzdeki seçimsiz dönem 82 milyon 
için altın değerinde önemli" ifadesini kullandı.

Toplantıda Bakan Pekcan ve Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı 
Simone Kaslowski, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Türkiye 
Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün de hazır bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşen Ticaret Bakanlığı 
İstişare  Kurulu  Değerlendirme  Toplantısında  yaptığı  konuşmada,  Türk  iş  dünyası 
örgütleri olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bu yeni atılım dönemini istişare etmek 
için  bir  araya  geldiklerini  dile  getirerek,  istişare  toplantılarının  öneminden  bahsetti. 
dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomi yönetimi seçim öncesinde 
bunun sinyalini verdi." diye konuştu.
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Hisarcıklıoğlu’ndan Perakendecilere ‘E-Ticaret ve Djital Dünya’ Çağrısı

Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  (TOBB)  Başkanı  M.  Rifat  Hisarcıklıoğlu,  Ticaret 
BakanıYerel Zincirler Buluşuyor 2019 toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği  (TOBB)  Başkanı  M.  Rifat  Hisarcıklıoğlu,  hayatın  hızla  dijitale  doğru  evrildiğini 
belirterek, “Ürün incelemesi, ürün kıyaslaması, ne, nerede, nasıl sorgusu, marka deneyimi, 
tecrübe paylaşımı, hepsi internette. Bu nedenle, perakende sektörü, 2019’u dijital hamle 
yılı  olarak kullanmalı.  Gündemimizde;  Kullanıcı  dostu dijital  mecra  tasarımları,  Mobil 
uyumluluk,  On-line  iş  yapma  stratejileri,  Dijital  görünürlük  olmalı.  Sektörümüzün 
geleceği parlak. Zira Türkiye, çok hızlı biçimde şehirleşiyor” dedi.
TOBB Başkanı  M.  Rifat  Hisarcıklıoğlu  konuşmasında  zor  bir  senenin  geride  kaldığına 
işaret ederek, döviz Kurları, faizler ve enflasyondaki yükselişin, ekonomiyi gözle görülür 
şekilde yavaşlattığını hatırlattı. Hem reel sektör, hem de hanehalkı güven endekslerindeki 
gerilemenin sonucu,  tüketim ve yatırım harcamalarının kısıldığını  ve perakende ticaret 
hacminin son 7 aydır devamlı azaldığını bildirdi.

Geçen yıl son çeyrekte, reel olarak, yüzde 2, bu senenin ilk 2 ayındaysa yüzde 6 gerileme 
yaşandığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Hükümetin de geçenlerde ifade ettiği gibi, son 2 
çeyrektir ekonomide bir resesyon, yani durgunluk dönemindeyiz. Bu sıkıntılı süreci aşmak 
için,  TOBB olarak,  hem sizlerle,  hem de hükümetimizle  devamlı  istişare  içinde olduk. 
Burada,  sizlerin  görüşlerine  özellikle  önem  verdik.  Zira  perakende  demek,  iç  tüketim 
demek. Ekonominin yüzde 60’ı demek. Sektörümüz, ekonominin hem lokomotifi, hem de 
öncü göstergesi” diye konuştu.
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“Dünyada İş Yapma Biçimi Artık Değişti”

Türkiye  Odalar  ve 
Borsalar  Birliği  (TOBB) 
Başkanı  M.  Rifat 
H i s a r c ı k l ı o ğ l u , 
Balıkesir’de  düzenlenen 
TOBB Türkiye Teknoloji 
B u l u ş m a l a r ı 
Toplantısı’nda  yaptığı 
konuşmada,  dijital 
teknolojinin,  Türkiye 
gibi  sanayi  devrimini 
kaçırmış  ülkelere  yeni 
imkânlar  sunduğunu 
söyledi.

TOBB Türkiye Teknoloji 
Buluşmaları  Toplantısı,  Sanayi  ve Teknoloji  Bakanı  Mustafa  Varank ve TOBB Başkanı  M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Balıkesir’de gerçekleştirildi. 

Türkiye  teknoloji  buluşmaları  toplantısını  ikinci  defa  Balıkesir’de  yaptıklarını  anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, “Çünkü Balıkesir’in potansiyelini biliyoruz ve görüyoruz. Bir defa müthiş bir 
coğrafyaya  sahip.  Verimli  araziniz  de  var,  deniziniz  ve  ormanınız  da  var.  Tarım,  sanayi, 
turizm hepsi mevcut. Havaalanı, liman, demiryolu, otoyol burada. Ve tüm bunların hakkını 
veren, çalışkan insanlara sahip. Dolayısıyla Balıkesir hakikaten çok farklı bir yerde. İşte tüm 
bu sebeplerden dolayı, yeniden Balıkesir’e geldik” dedi.

TOBB Başkanı  Hisarcıklıoğlu,  dijital  teknolojinin,  Türkiye  gibi  sanayi  devrimini  kaçırmış 
ülkelere yeni imkânlar sunduğunu söyledi. 

Eskiden  dünyanın  en  büyük  şirketlerinin,  finans,  enerji,  demir-çelik  veya  otomotiv  gibi 
sektörlerden  çıktığını  ve  50-60  yıllık  mazilerinin  olduğuna  dikkat  çeken  Hisarcıklıoğlu, 
“Bugün en büyük şirketlerin  tamamına yakını,  teknoloji  alanında.  Mazileri  en  fazla  5-10 
senelik genç firmalar, eskilerin yerini alıyor. Eskiden milyar dolarlık şirket çıkarmak, birkaç 
ülkenin tekelindeydi. Internet ve dijital dünya, bunu da değiştirdi. Bakın dünyada şu ana 
kadar, küresel çapta 326 adet unicorn, yani değeri 1 milyar dolara ulaşan, start-up firmaları 
var. Bunların içinde Nijeryalı var, Kolombiyalı var, Estonyalı var, Portekizlisi var, Arjantilisi 
var” dedi. 

Türkiye’nin hiç unicorn çıkaramadığına dikkat çeken TOBB Başkanı, “Zira işin ununda değil, 
ünündeyiz.  İnterneti,  dedikodu,  hakaret  ve  laf  yetiştirmek için  kullanıyoruz.  Ama dijital 
dönüşüm kaçınılmaz. Hayatımıza iyi mi,  kötü mü gelecek, henüz bunu bilmiyoruz. Ama 
geleceği kesin” şeklinde konuştu.
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"Birliğimiz Ebedi, Gündemimiz Ekonomi Olsun"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip  Erdoğan’ın  da  katılımıyla,  TOBB  Ekonomi  ve  Teknoloji  Üniversitesi  (ETÜ) 
Salonu’nda gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel kurul konuşmasında 
‘birliğimiz  ebedi,  gündemimiz  ekonomi’  temasına  vurgu  yaparak,  iş  dünyasının 
önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın  icracı  ve  reformcu  iş  yapma  tarzıyla  ekonomide  yeniden  atılıma 
geçeceğimize  inanıyoruz.  Hiçbir  engel,  aşamayacağımız  kadar  büyük,  hiçbir  duvar 
yıkamayacağımız kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” ifadesini 
kullandı.
Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli seçimlerle devam eden seçim sürecinin geride kaldığını 
hatırlatan  TOBB  Başkanı,  “Önümüzde  4  yıllık  seçimsiz  bir  dönem  var.  Bu  fırsatı  iyi 
değerlendirmeli,  kesintisiz  bir  icraat  dönemine  çevirmeliyiz.  İstikrar  sürsün,  Türkiye 
reformlarla büyüsün” dedi. 

Hisarcıklıoğlu,  ekonomiyi  gündemin  ilk  maddesi  yapma önerisinde  bulunurken,  rekabet 
gücünü artıracak yapısal reformları arka arkaya hayata geçirmek gerektiğini vurguladı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Zira ekonomide atılacak çok adım yapılacak çok iş 
var.  Hükümetimiz seçim öncesinde bunun sinyalini verdi.  Seçimler geride kaldığına göre 
artık hızla harekete geçilmesini bekliyoruz” diye konuştu.



DENİZLİ TİCARET BORSASI 3 AYLIK E-DERGİSİ YIL 3 SAYISI 24

Hizmet Şeref Plaketleri ve Proje Ödülleri Sahiplerine Takdim Edildi

Hizmet  Şeref  Belgesi  ve  Plaketleri  ile  Proje  Ödülleri,  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay  ve  Ticaret  Bakanı  Ruhsar  Pekcan’ın  da  katılımıyla  TOBB  Konferans  Salonu’nda 
sahiplerine verildi.

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa proje yarışmasında 
finale  kalanları  ve  camiaya uzun süredir  hizmette  bulunan delegeleri  ödüllendirdiklerini 
hatırlatarak,  “Bu  tabloyla  hepimiz  iftihar  edelim.  Odalarımız-Borsalarımız  adeta  proje 
fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize 
daha  çok  hizmet  sunuyorlar.  Sadece  yurt  içinde  değil,  dışarda  da  bayrağımızı 
dalgalandırıyorlar.  ICC’de,  CACCI’de,  dereceye  giren,  en  iyi  proje  ödülleri  kazanan,  çok 
sayıda Oda-Borsamız ve kadın girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. 
Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi.
 

-Oda ve Borsalar Gelişiyor

Oda  ve  borsalarımız,  reel  sektörün  asli  hizmet  merkezleri  olduğundan  söz  eden 
Hisarcıklıoğlu oda ve borsaların kurumsal hizmet kapasitelerinin arttığına, dünyanın örnek 
aldığı bir yapıya dönüştüğüne işaret etti. “Dijital Oda-Borsa” devrimini gerçekleştirdiklerini 
ve tek durak ofis haline geldiklerini bildiren TOBB Başkanı şöyle konuştu: “Odalarımız ve 
borsalarımız  geliştikçe,  özel  sektörümüze  daha  iyi,  daha  kaliteli  hizmet  sundular. 
Şirketlerimizin  büyümesini,  dışarıya  açılmasını  sağladılar.  Tüm  bunları,  el  birliği,  gönül 
birliği,  akıl  birliğiyle  başardık.  Allah,  bu  ülke  için  emek  veren,  alın  ve  akıl  teri  döken, 
herkesin başarısını daim kılsın. Bizler, “Hak ile sabır dileyip, akıl ve ahlak ile çalışan”, Kadim 
Ahilik teşkilatımızın, günümüzdeki temsilcileriyiz. Mücadelemiz, ecdadın bize bıraktığı, bu 
kutlu mirasın hakkını vermek. Biliyoruz ki, sadece şikâyet etmek, sadece talep etmek bize 
yakışmaz.  Sorunları  tespit  ediyor,  çözüm  önerileri  hazırlıyor,  Cumhurbaşkanımızla, 
Meclisimizle, Hükümetimizle istişare ediyoruz.

Hepimizin  malumu,  Ağustos  2018’den  bu  yana  ekonomi  yavaşladı.  Paramızdaki  değer 
kaybı, yükselen faizler ve enflasyon hepimizin işini olumsuz etkiledi. Şimdi seçimleri geride 
bıraktık.

4  yıllık  seçimsiz  bir  döneme  giriyoruz.  Bu  dönemde  Türkiye'nin  ilk  gündem  maddesi 
‘ekonomi’ olmalı.  Zira atılacak çok adım, yapılacak çok iş  var.  Bu dönem, huzur dönemi 
olmalı. Bu dönem, yapısal reformlar dönemi olmalı. Bu dönem, daha zengin ve kalkınmış bir 
Türkiye  için  el  ele  çalışma dönemi  olmalı.  Türkiye  çok güçlü  bir  ülke.  Yeter  ki  ayrımız, 
gayrımız  olmasın.  Yeter  ki  birbirimizi  ötekileştirmeyelim.  Hep  birlikte  kucaklaşalım.  Bu 
tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak, şikâyet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır. O 
yüzden diyoruz ki: “Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi!”
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"Devlete Tek Kuruş Harcatmadan 10 Gümrük Kapısını Yeniledik"

Hizmet  Şeref  Belgesi  ve  Plaketleri  ile  Proje  Ödülleri,  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar 
BirliğiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, devlete tek 
kuruş harcatmadan Türkiye'nin en büyük 10 gümrük kapısını yenilediklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu,  Kazakistan'ın  başkenti  Nur  Sultan'da  düzenlenen  Türk  Ticaret  ve  Sanayi 
Odası  tüzüğünün  imza  töreninde  yaptığı  konuşmada,  Kazakistan'ın  Avrasya  ve  Türk 
coğrafyasının  kalbi  olduğunu  belirterek,  "Anadolu  coğrafyasının  mayası  geçmişte  bu 
coğrafyadan  gelen  alimlerin  eliyle  yoğrulmuştur.  Dolayısıyla  Kazakistan  bizlerin  ata 
yurdumuz" dedi.

Kurucu  Cumhurbaşkanı  Nursultan  Nazarbayev'in  "Türk  dünyasının  aksakalı"  olduğuna 
işaret  eden Hisarcıklıoğlu,  "Nazarbayev'in liderliğinde Kazakistan'ın gösterdiği  gelişmeler 
bizi  sevindirmekte,  gururlandırmaktadır.  O'nun vizyoner  liderliği  sadece  Kazakistan  için 
değil bölgemiz ve Türk dünyası için büyük bir şanstır." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Nazarbayev, sayesinde Kazakistan'ın tüm dünya tarafından kabul edildiğini, 
başarılı  ve  saygın bir  devlet  olduğuna dikkati  çekerek,  "Nazarbayev Kazakistan'ı  sağlam 
temeller üzerine inşa etmiştir." ifadesini kullandı.

Başkent  Astana'nın  adının  Nur  Sultan  olarak  değiştirilmesinin  bir  vefa  örneği  olduğunu 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Kazakistan'ı takdirle karşılıyoruz. Nazarbayev'e bundan daha iyi 
hediye verilemezdi." yorumunu yaptı.
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