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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, Türk-
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye ile Almanya arasında bir köprü görevi 
üstlendiğini, entegrasyonu kolaylaştırmayı, girişimciliği özendirmeyi ve Almanya’da 
faaliyet gösteren üyelerine hizmet sunmayı amaçladığını söyledi.

Almanya’da iş yapmak isteyen Türkiye’deki girişimcilere de yardımcı olmayı hedeflediklerini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu beklentiyle, TOBB ve Türkiye’den 141 Oda ve Borsamız, Türk-Alman 
Ticaret ve Sanayi Odasına üye oldu. Burası, Türk iş dünyası ve Oda ve Borsa camiası için son 
derece önemlidir. O nedenle bu Genel Kurula, ülkemizden geniş bir üst düzey heyetle iştirak ettik. 
Bu vesileyle, Odanın kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları 
Birliğine teşekkür ediyorum” dedi.

TATSO’nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yurt dışı yapılanma çalışmalarının örnek 
projesi olduğunu belirten TOBB Başkanı, “Buradan edindiğimiz tecrübeyle, yurt dışı yapılanma 
çalışmalarımız devam etti ve büyüdü. Kazakistan, Özbekistan, Sırbistan, KKTC, Kırgızistan ile de, 
İkili Oda kurmuş durumdayız. Ayrıca, Türk-Arap Odası ve Türk-Afrika Odasını da kurarak faaliyete 
geçirdik. Tüm bunlar, oda-borsa sistemimizin yurtdışı networkünü daha da kuvvetlendirdi” 
şeklinde konuştu.

Başkanımız Yusuf Keyik, Berlin’de gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret 
ve Sanayi Odası (TATSO) 13. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.
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Almanya ile iktisadi ilişkilerin öncelikleri arasında olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Almanya, 
dünyanın dördüncü, Avrupa’nın da en büyük ekonomisi. Almanya’nın; entegrasyon ve mesleki 
eğitim alanındaki başarısı, diğer birçok alanda olduğu gibi, Almanya’nın küresel başarı hikayeleri 
arasında yer almakta. Bu başarıda, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin de çok büyük 
emeği ve katkısı var” dedi.

TATSO Başkanı Rolf Konigs de TOBB’un ve Oda/Borsaların TATSO’ya verdiği destekler için 
teşekkür ederek, bu desteğin her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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Ulu Cami avlusunda düzenlenen programa başta Vali Hasan Şıldak olmak üzere Milletvekili 
Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaflar katıldı.
 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam 
etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı 
Metin Sipahi yaptığı programda, Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Çağlar, Belediye Başkanı Ali 
Orkun Ercengiz ve Vali Hasan Şıldak tarafından konuşma yapıldı.
 
Şed Kuşatma ve ödül töreni ile devam eden programda, yılın Ahisi seçilen Veli Ulusan’a cübbesi 
Vali Hasan Şıldak tarafından giydirildi. Yılın Kalfası, Yılın Çırağı ve belirlenen diğer dallarda ödül 
alan kişilere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edilmesiyle program sona erdi. Program 
sonrası ikramda bulunuldu.
 
 
Vali Hasan Şıldak Ahilik Haftası programında yaptığı konuşmada; “Öncelikle Ahilik Haftamızın 
İlimize ve bütün esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Günümüzde kutladığımız her 
günün, her haftanın tarihimizde önemli bir yeri var. Önemli dönüm noktalarını oluşturan günleri 
biz bu şekilde kültürümüzden süzülen bir imbikle adeta tekrar yaşatıp gün yüzüne çıkarıyoruz 
ve tekrarlıyoruz. Bazen çok kuru törenler olarak bizde bir algı oluşabilir ama öyle düşünmemek 
lazım. Gerçekten bizim öz tarihimizde, milli kimliğimizin oluşumunda çok önemli kilometre taşları 
olduğunu düşünüyoruz. Ahilikte bu manada Türklüğün Anadolu’da yeşermesi kökleşmesi ve 
İslamiyet’le buluşması, bir renge bürünmesinde çok önemli bir misyon ifade ediyor.
 

31. AHİLİK HAFTASI DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
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Tabi kardeşlik, cömertlik, yiğitlik kelimeleriyle anlamını bulun bu değerli kavram Ahi Evran Veli’nin 
bu kavramlarıyla Anadolu’daki hizmetleriyle ve yaydığı bu güzel misyonla adeta günümüze ışık 
tutuyor. Ahilik dediğimiz zamanda, kardeşlik, esnaf kültürü, yardımlaşma, dayanışma ve bir iş 
ahlakını temsil ediyor. Bu manada bugün baktığımızda iş hayatımızda, günlük hayatımızda, sosyal 
hayatımızda, o teşkilattan, o gelenekten alacağımız çok dersler var. İnşallah bu dersleri çıkarır ve 
bu şekilde yolumuza devam ederiz ki böyle olduğunu düşünüyoruz.
 
Burdur’da da değerli esnaflarımızın kardeşlerimizin ve ticaret erbabının bu ahlak anlayışı, 
bu yaklaşımla ticaret hayatını sürdürdüğünü biliyoruz. Böyle olması ve daha ileri seviyeye bu 
anlamdaki yaklaşımın, anlayışın taşınmasını arzu ediyoruz.
Etkinliğin gerçekleştirilmesinde büyük çaba sarf eden başta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
başkanı ve yönetimine, Ticaret İl Müdürümüze ve personeline teşekkür ediyorum. Haftamız hayırlı 
olsun” dedi.
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Vali Hasan Şıldak başta olmak üzere, daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları, siyasi parti 
temsilcileri, iş adamları, esnaflar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde 
Vali Şıldak hayırlı olsun dileklerini dile getirdi. İşletme sahipleri Büğdüz Kuyumculuk sahipleri 
Ali Arslan ve Mustafa Arslan kardeşler ile HSN Metal sahipleri Yaşasın ve Çağrıhan Büyükalan 
kardeşlerin ortaklığıyla Burdurlulara hizmet veriyor.

ÜYE İŞYERİ AÇILIŞI
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Antalya Valiliği’nde toplandı. Isparta Valisi 
Şehmus Günaydın başkanlığında BAKA Yönetim Kurulu’nun Eylül ayı olağan toplantısına; Antalya 
Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, 
Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Davut Çetin ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında 
ziyaret ederek bir süre görüştü. Antalya Valiliği Toplantı Salonu’ndaki toplantı öncesinde bilgi 
veren BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Şehmus Günaydın, toplantıda 
özellikle turizm ve ticaret alanında yapılan çalışmaların ele alınacağını belirterek, “Toplantıda 
özellikle ihracatımızın bölge ihracatımızın artması için ticaret odalarımızın sektörün önde gelen 
kuruluşlarının taleplerinin değerlendirmesini yapacağız. Son zamanlarda Kalkınma Ajansımızın 
girişimleriyle bölgemizde yeni turizm destinasyonları oluştu ve bunların sonuçlarını da toplantıda 
değerlendireceğiz. Özellikle tabi ki Antalya’daki büyük turizm potansiyelinin gerek Burdurumuz’a 
gerek Ispartamız’a yansıması için son zamanlarda yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini 
de yavaş yavaş topluyoruz” dedi.

‘TURİZM POTANSİYELİNİ ÜST NOKTALARA TAŞIMIŞ OLACAĞIZ’

Sagalassos Antik Kenti’nun bulunduğu Ağlasun’da bir işletmeye uğradığını ve sürdürülen 
çalışmaların ne kadar doğru olduğunu işletmecinin ifadelerinin gösterdiğini belirten Vali Günaydın, 
“Şunu söyledi; ‘gül sezonunda ben günde yaklaşık 300 kişilik gruplara burada hizmet verdim.’ Bu 
şunu gösteriyor, eğer biz bölgeyi bir bütün olarak ele alırsak ve buradaki avantajlı durumlarımızı 
iyi değerlendirirsek bölgemizin turizm potansiyelini üst noktalara taşımış olacağız. Dolayısıyla 
daha fazla istihdam olacak daha fazla gelir olacak bu da zaten Kalkınma Ajansımızın başlıca 
amaçlarından. Ben bu çalışmalarımıza destek veren sayın valilerimize, belediye başkanlarımıza, 
ticaret odalarımıza, il genel meclislerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve toplantımızın 
bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

BAKA Yönetim Kurulu Eylül ayı olağan toplantısı, gündemde yer alan maddelerinin görüşülerek 
karara bağlanmasının ardından sona erdi.

BAKA Yönetim Kurulu Antalya’da toplandı


