
 

 

 

 

 

 

 

02-03-04.12.2014 Viyana Raporu 

Dünya ve Avrupa Birliği odaları arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların 
değerlendirildiğini toplantı. 

Oda Adına Katılım: Meclis Başkanı-M. Şadan EREN 

                              Yönetim Kurulu Başkanı-M.Suat HACISALİHOĞLU 

 

 

 

 

 

 



 

 

02-03-04.12.2014, TRABZON-TTSO, Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın dışa açılma politikasının yerinde bir hedef olduğunu belirterek Trabzon’u 
bütün şirketleri ile dış ticaretten daha fazla pay alması için yürütülen çalışmaların önümüzdeki 
dönemde daha fazla ağırlık verileceğini söyledi. 

DIŞA AÇILMADA AVUSTURYA MODELİ İNCELENDİ 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkanı M. Şadan 
Eren ile geçtiğimiz hafta katıldıkları TOBB’un Avusturya’da düzenlenen programı hakkında 
dün yapılan meclis toplantısında bilgilendirmede bulundu. Avusturya Ekonomi Odası (WKÖ) 
Altın Ödülü verilen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu kutladıklarını söyledi. 

Hacısalihoğlu, Odalar arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik gerçekleşen toplantıda dünya 
ve Avrupa Birliği odaları arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar 
değerlendirildiğini ifade etti. Bu kapsamda özellikle Viyana odasının yaptığı pazarlama ve 
işbirliği çalışmaları örnek olarak incelendiğini, bu ülkede meslek eğitimi ile ilgili yürütülen 
programlar hakkında bilgi edinildiğini kaydetti. Ayrıca Türkiye AB ilişkilerinde siyasi 
gelecek üzerine bir de toplantı yapıldığını kaydetti. 

Yıllardan beri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın dışa açılma politikasının bulunduğunu 
anımsatan Hacısalihoğlu, dış ülkelere açılmada ve uluslararası alanda yüksek başarılar 
kazanan Viyana odasının çalışmaları ayrıntılı incelendiğini vurguladı.  Bu başarının rakamlara 
yansıdığını aktararak, “ Türkiye’de yaklaşık 8 milyar dolar yatırım yaptılar. 17 bin kişi 
çalışıyor. Bu örnek rakamsal olarak Viyana odasının başarısını göstermektedir. Viyana 
odasının ekonomi bölümünde 700 kişi çalışıyor. 600 kişisi dış ülkelerde görevlendirilmiş. 70 



ülkede 110 merkezde çalışıyorlar. Bu merkezlerdeki çalışanların maaşları odalar tarafından 
karşılanıyor. Bulundukları dış ülkelerde araştırmalar yapıyorlar. Piyasa fiyatlarını merkeze 
bildiriyorlar. Envanter tutuyorlar.  Yatırım imkanlarından ürünlerin fiyatlarına kadar 
bulundukları ülkedeki gelişmeleri merkeze aktarıyorlar. Biliyorsunuz benzeri bir çalışmayı 
bizler de Tebriz Ticaret ve Maden Odası ile gerçekleştirmiştik. Başka çalışmalarımız da oldu. 
TTSO’nun dışa açılma hedefinin uluslararası bir örneğini görmüş olduk. Bundan sonra da 
üyelerimizi daha fazla dışa açmaya çalışacağız..” dedi. 

İHRAÇATÇI SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ 

Avusturya 8 milyon nüfusla 165 milyar dolar ihracat yaptığını, Türkiye nüfusu ile 
orantılandığında aradaki farkın açıkça görüldüğünü aktaran Hacısalihoğlu, “Viyana odasının 
440 bin üyesi var. İhracatçı sayısı 40 bin. Bizim 1 milyon 300 bin üyemiz var. İhracatçı 
sayımız 48 bin.  Bu şu demektir. Bu konuya daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bugünde 
odamızda yapılan bir dış ticaret eğitimde başarılı olan üyelerimize ve firmalarımıza 
sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Bu çalışmalarımızı oda olarak artırarak devam 
edeceğiz. ”şeklinde konuştu. 

G-20’YE TÜRKİYE BAŞKANLIK YAPIYOR, HISARCIKLIOĞLU B-20 DÖNEM 
BAŞKANLIĞINDA 

Türkiye’nin son dönemde gelişme ve ilerlemeye paralel G-20 ülkeleri içerisinde yer aldığına 
dikkat çeken Hacısalihoğlu bu yıl Türkiye’nin G-20’ye başkanlık edeceğini anımsattı. Bunun 
Türkiye için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu,  “Bunun yanında önemli bir 
gelişme de, alt organlardan biri olan B-20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı TOBB Başkanı 
Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu B-20 dönem Başkanlığını Avustralya Başkanı Richard 
Goyder’den devraldı. Başkanımızı kutluyoruz. G-20 ülkeleri arasında ticaret ve ekonomik 
ilişkilerimiz genişleyecektir.” 

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ DÖNEME GİRİLİYOR 

Konuşmasının devamında Hacısalihoğlu, Mesleki eğitim üzerinde durulduğunu, yine de 
sıkıntılar çekildiğini, Avusturya, Almanya ve Lehistan’da gençler arasında işsizlik oranının 
yüzde 4-4.5 oranında oldukça düşük olduğunu bununda nedeninin eğitimin kalitesinden 
geldiğini aktardı. Hacısalihoğlu, şöyle konuştu: “ Bu ülkelerde Yüzde 80 meslek eğitimi, 
yüzde 20 düz lise uygulanıyor. Bizde bunun tam tersi. İşyerleri öğrencileri kendileri seçiyor. 
Yetiştiriyor. İsteyen öğrenci ayrılıp başka yerde çalışabiliyor. Devlette bunu destekliyor. Bu 
uygulamaları gelişmişlik seviyesini yükselterek bu ülkeler karşılığını alıyor. Bu çalışmalar 
odalar tarafından ekonomi bakanlığı ile ortaklaşa yürütülüyor. Ailelerde de sorumluluklar var. 
Bu konuda bizde de çalışmalar sürdürülüyor. Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlıkları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye’deki işyerlerine eğitim 
verilecek. Bu sertifikayı almayanlar bundan sonra çalışamayacaklar. İş sağlığı ve güvenliği ile 
ortaya çıkan olumsuz sonuçlar, daha dikkatli bir eğitim ile ancak giderilebilecektir.” 

  

 

 



HİSARCIKLIOĞLU’NA AVUSTURYA EKONOMİ ODASI ALTIN ÖDÜLÜ 

Avusturya Ekonomi Odası (WKÖ) Altın Ödülü, Viyana’da Avusturya Ekonomi Odası 
(WKÖ) Julius Raab Salonu’nda düzenlenen törenle, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na verildiğini belirten Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat 
Hacısalihoğlu şunları söyledi: “ Dünyada ekonomiye ve katkısından dolayı ve ticaretin 
gelişmesinden dolayı bu ödül verildi. Bu odaların başarısıdır. Bu odalara yön veren 
başkanımızındır. Bu da ülke olarak bizim gururumuzdur.” 

 

 

 


