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BASINDA TOBB
TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ
01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN)
2016 YILI TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ 01 OCAK
YAZILI VE GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ
2016 – 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN) YAZILI VE GÖRSEL BASINDA
NİCELİK ANALİZİ

*YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI			 30.484 ADET

*YAZILI BASINDAKİ
HABER
SAYISI KONU OLUNMUŞ)
31.552 ADET
(ORTALAMA
HERGÜN,
84 HABERE
(ORTALAMA HERGÜN, 86 HABERE KONU OLUNMUŞ)
*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI			 1.453 ADET
*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI
1.707 ADET
(ORTALAMA HERGÜN, 4 KEZ BİR KÖŞE YAZISI VEYA DEĞERLENDİRMEYE KONU EDİLMİŞ)
(ORTALAMA HERGÜN, 5 KEZ BİR KÖŞE YAZISI VEYA DEĞERLENDİRMEYE KONU EDİLMİŞ)
*KAPSADIĞI ALAN
				840 GAZETE SAYFASI
*KAPSADIĞI ALAN
920 GAZETE SAYFASI
(ORTALAMA
HER
5
GÜNDE
BİR,
TAMAMI
TOBB
VE
BAŞKAN’INI
KONU
ALAN,
BAŞKA
(ORTALAMA HER 5 GÜNDE BİR, TAMAMI TOBB VE BAŞKAN’INI KONU ALAN, İÇİNDE İÇİNDE
BAŞKA HİÇBİR
HİÇBİR
HABER,
REKLAM,
SPOR OLMAYAN,
SAYFALIK
ÖZEL
GAZETEYE
HABER,
REKLAM,
SPOR OLMAYAN,
12 SAYFALIK12
ÖZEL
GAZETEYE
KONU
EDİLMİŞ) KONU EDİLMİŞ)
*YÜZÖLÇÜMÜ				
*YÜZÖLÇÜMÜ

		

2.014.950 CM2
(2.014 CM2
M2) (2.207 M2)
2.207.399

******************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*GÖRÜNTÜLÜYAYIN					133
YAYIN
SAAT1559SAN.
DAK. 38 SAN.
*GÖRÜNTÜLÜ
SAAT 10130
DAK.
*GÖRÜNTÜLÜ
SAAT 16384
DAK.
*GÖRÜNTÜLÜYAYIN
YAYIN (ÖZEL)				194
(ÖZEL)
SAAT4425SAN.
DAK. 49 SAN.
(TOPLAM 19 BİN 646 DAKİKA; GÜNLÜK, 54 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER BÜLTENİNE
(TOPLAM 30 BİN 925 DAKİKA; GÜNLÜK, 85 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER BÜLTENİNE KONU EDİLKONU EDİLMİŞTİR.)
MİŞTİR.)
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BASINDA TOBB - OCAK 2016

01.01.2016

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 500’ü alan isçiye versin
■TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu asgarî
ücretle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede,
“Şu an itibarı ile ben işçime bin 500 lira
ödüyorum. Ama işçimin eline bin lira geçiyor.
Ben diyorum ki, bu aradaki 500 lirayı kim
alıyorsa şunu ver işçime” dedi.
500’ü alan işçiye versin
TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU,
“ŞU AN İTİBARI İLE BEN İŞÇİME BİN 500
LİRA ÖDÜYORUM, AMA İŞÇİMİN ELİNE
BİN LİRA GEÇİYOR. BU ARADAKİ 500
LİRAYI KİM ALIYORSA ŞUNU İŞÇİME
GERİ VERSİN” DEDİ.
“BEN işçime zaten bin 500 lira ödüyorum”
diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Bu aradaki 500 lirayı kim alıyorsa işçime
geri versin” dedi. Rixos Otel’de düzenlenen
‘Eskişehir
Ekonomi
Buluşması’
adlı

toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, Asgari
ücret konusuna değindi. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, seçim döneminde siyasilerin
oy deposu neresiyle oraya baktıklarını,
seçim bittikten sonra da ‘Nasıl üreteceğiz?,
nasıl zenginleşeceğiz?’ diye kendilerine
bakıldığını söyledi.
İŞÇİM KAZANSIN
Hisarcıklıoğlu, gündeminde asgari ücret
olduğunu belirterek “Bu konu sebebiyle
Eskişehir’deki
programımı
bile
iptal
edebilecek duruma geldim. Sakın ha sakın
bunda ‘işçimiz daha fazla kazanmasın’
anlamı çıkmasın. Asgarî ücrette biz artışa
karşıyız gibi bir algı çıkmasın. Sıkıntımız
şu; Şuan itibarı ile ben işçime bin 500 lira
ödüyorum. Ama işçimin eline bin lira geçiyor.
Ben eliyorum ki bu aradaki 500 lirayı kim
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alıyorsa şunu ver işçime. Bin 300 lira alsın
diyoruz. Peki bunu derken arkadaş benden
bin 500 lira çıkarken, ben işçimin cebine
bin 300 lira girmesini kıskanır mıyım? Zaten
çıkıyor” dedi.
VERGİ YÜKÜNDE BİRİNCİYİZ
“İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya
birincisiyiz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Keşke
her yerde şampiyon olsak da orada da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

şampiyon olsak. Dünya birincisiyiz yüzde
72 ile. Benden sonra Almanya geliyor
yüzde 53, Amerika 38. Biz devletten bir şey
istemiyoruz. Para, pul istemiyoruz haberiniz
olsun. Burada söylüyorum para, pul yok.
Benim tek isteğim sizlerin adına konuştuğum
zaman, rakiplerimle eşit şartta beni rekabet
ettir. Rakibim üzerindeki vergi yükünü bana
da uygula” ifadelerini kullandı.

BASINDA TOBB - OCAK 2016

01.01.2016

Hisarcıklıoğlu ‘Para, pul değil eşit şartlarla rekabet istiyoruz’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir
Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Ticaret
Odası (ETO) ve Eskişehir Ticaret Borsası
(ETB) tarafından düzenlenen “Eskişehir
Ekonomi Buluşması’nda yaptığı konuşmada,
işverenler olarak “İşçimiz fazla kazanmasın,
asgari ücretin artışına karşıyız” gibi bir algı
oluşmasına karşı olduklarını vurguladı.
Hisarcıklıoğlu,
işverenlerin
de
çeşitli
sıkıntılarının olduğunu dile getirerek, şunları
kaydetti:
“Ben işçime 1.500 lira ödüyorum ama işçimin
eline 1.000 lira geçiyor. Ben diyorum ki ‘Bu
aradaki 500 lirayı kim alıyorsa işçime verilsin.’

Bunu derken 1.300 liranın işçimin cebine
girmesini kıskanır mıyım? İşçimin cebine
girse daha fazla harcayacak. Bizim için
daha fazla pazar olacak. Yani ‘Kazanmasın
deme şansımız var mı? Biz de 1.500 lira
cepten çıkıyor zaten. İstihdam üzerindeki
vergi yüklerinde dünya birincisiyiz, yüzde
72. Bizden sonra Almanya geliyor, yüzde 53.
ABD ise yüzde 38. Biz devletten para, pul
istemiyoruz. Tek istediğimiz rakiplerimizle eşit
şartla rekabet etmek. Rakibimin üzerindeki
vergi yükü ne, bana da onu yükle. Hangi
standartta ham madde, enerji temin ediyor.
Ben de onu kullanayım. ‘Gerisini bize bırakın
diyoruz.”
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01.01.2016

Hisarcıklıoğlu: 1,500 lira ödüyorum
ama işçimin eline 1,000 lira geçiyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir
Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası
ve Eskişehir Ticaret Borsası işbirliği ile
düzenlenen ‘Eskişehir Ekonomi Buluşması’
adlı toplantıya katıldı. Rifat Hisarcıklıoğlu,
gündeminde asgari ücret olduğunu belirterek
şöyle konuştu:
“Sıkıntımız şu, açık söyleyeyim. Şuan itibarı
ile ben işçime 1,500 lira ödüyorum. Ama
işçimin eline 1,000 lira geçiyor. Ben diyorum
ki ‘Bu aradaki 500 lirayı kim alıyorsa, şunu
ver işçime’ diyorum. Benim rakibim ülkelere
bakıyorum oralarda durum ne? İstihdam
üzerindeki vergi yüklerinde yüzde 72 ile
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dünya birincisiyiz. Şampiyonuz. Bizden
sonra Almanya geliyor yüzde 53, Amerika
38. Biz devletten bir şey istemiyoruz. Para,
pul istemiyoruz haberiniz olsun. Benim
tek isteğim sizlerin adına konuştuğum
zaman, rakiplerimle eşit şartta beni rekabet
ettirmeleri. ‘Gerisini bize bırakın’ diyoruz. Biz
rekabet ederiz, biz bunu öğrendik. Yeni bir
şey keşfettik, girişimci ruhumuzu keşfettik.
Bakınız küçük orta boy işletmeler. Baktığımız
zaman geçen yıl 2014 yılında 40 milyar lira
kar etmiş. Ama KOBİ’lerin kârlarının yüzde
60’ını ellerinden alıyoruz. Bu insanlar nasıl
yatırım yapacak kâr etmeden? Onun için
asgari ücret çok önemli. Bununla ilgili
sıkıntılarımızı ifade ettik.”

BASINDA TOBB - OCAK 2016

04.01.2016

Demir-çelik üreticisi Çin’e karşı uyarıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör
Meclisi Başkanı Veysel Yayan, dünyanın
birçok ülkesinin damping ve telafi edici işlem
vergisi uygulamaları ile Çin'den yapılan

demir-çelik ithalatına karşı ciddi koruma
tedbirleri aldığını belirterek, "Koruma
tedbirlerinin alınmadığı ürün gruplarında
Türkiye, her geçen gün daha fazla bu ülkenin
tehdidi altında kalıyor" ifadelerini kullandı.
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04.01.2016

DEMİR-ÇELİK ÜRETİCİLERİ ÇİN TEHDİDİNİ TARTIŞTI
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör
Meclisi Başkanı Veysel Yayan, dünyanın
birçok ülkesinin damping ve telafi edici işlem
vergisi uygulamaları ile Çin'den yapılan
demir-çelik ithalatına karşı ciddi koruma
tedbirleri aldığını belirterek, "Koruma
tedbirlerinin alınmadığı ürün gruplarında
Türkiye, her geçen gün daha fazla bu ülkenin
tehdidi altında kalıyor" ifadelerini kullandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOBB
Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör
Meclisi, başta Çin kaynaklı ithalat olmak
üzere demir-çelik sanayisinin sorunlarını
tartışmak üzere toplandı. Meclis Başkanı
Veysel Yayan, Çin'den gelen ağır baskı
üzerine dünyanın diğer ülkelerinde, damping
ve telafi edici işlem vergisi uygulamaları
yoluyla ciddi koruma tedbirleri alındığına
dikkat çekerek, Çin'deki çelik üreticilerinin
söz konusu vergilerin olmadığı ülkelere
yöneldiğini kaydetti. Aralarında Çin'den ithal

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

edilenlerin de bulunduğu sıcak yassı ürünler
için anti-damping davaları açıldığını belirten
Yayan, "Çin'den yapılan ithalata koruma
tedbirlerinin alınmadığı ürün gruplarında ise
Türkiye, her geçen gün daha fazla Çin tehdidi
altında kalmakta. Çin'in dünyanın tümüne
yaptığı ihracatın artış hızından 10 kat daha
yüksek bir hızla Türkiye'ye ihracat yaptığı
görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
ÇELİK İHRACATI GERİLEDİ
Çoğunluğu Çin'den gerçekleştirilen dampingli
ve teşvikli çelik ithalatı nedeniyle, Türkiye'nin
çelik üretimi ve ihracatının gerilediğini ifade
eden Yayan, Türkiye'nin 15 yıl aradan sonra
çelik ürünlerinde net ithalatçı konumuna
geldiğini,
ihracatın
ithalatı
karşılama
oranının yüzde 160'dan yüzde 96'ya kadar
düştüğünü söyledi. Aynı zamanda Türkiye
Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel
Sekreterliği görevini de yürüten Yayan,

BASINDA TOBB - OCAK 2016

Çin'in çelik üretim kapasitesinin son 10
yılda yüzde 172 arttığını vurgulayarak,
Türkiye'nin dünyanın en büyük demir çelik
üreticileri listesindeki yerini koruduğunu
bildirdi. Türkiye'nin halen dünyanın en büyük
9. çelik üreticisi konumunda bulunduğunun

altını çizen Yayan, "Ancak Türkiye, 20102011 döneminde dünyanın ham çelik üretimi
en hızlı artan ülkesiyken, Türkiye'deki çelik
üretimi artış hızı 2013 yılından itibaren
gerilemeye başlamış ve ilk defa 2015 yılında
yüzde 8 gerilemiştir" dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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04.01.2016

Demir-çelikte Çin baskısı artıyor
TOBB Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller
Sektör Meclisi Başkanı Veysel Yayan,
dünyanın birçok ülkesinin damping ve telafi
edici işlem vergisi uygulamaları ile Çin'den
yapılan demir-çelik ithalatına karşı ciddi
koruma tedbirleri aldığını belirterek, "Koruma
tedbirlerinin alınmadığı ürün gruplarında
Türkiye, her geçen gün daha fazla bu ülkenin
tehdidi altında kalıyor" ifadelerini kullandı.
Demirçelik üreticileri Çin ile başedemiyor
Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller
Sektör Meclisi Başkanı Yayan, Türkiye'nin
Çin'den yapılan ithalata koruma tedbirlerinin
alınmadığı ürün gruplarında her geçen gün
daha fazla tehdit altında kaldığını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör
Meclisi Başkam Veysel Yayan, dünyanın
birçok ülkesinin damping ve telafi edici işlem
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vergisi uygulamaları ile Çin'den yapılan demir
çelik ithalatına karşı ciddi koruma tedbirleri
aldığını belirterek, "Koruma tedbirlerinin
alınmadığı ürün gruplarında Türkiye, her
geçen gün daha fazla bu ülkenin tehdidi
altında kalıyor" ifadelerini kullandı. TOBB
Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör
Meclisi, başta Çin kaynaklı ithalat olmak
üzere demir çelik sanayisinin sorunlarını
tartışmak üzere toplandı. Meclis Başkanı
Veysel Yayan, Çin'den gelen ağır baskı
üzerine dünyanın diğer ülkelerinde, damping
ve telafi edici işlem vergisi uygulamaları
yoluyla ciddi koruma tedbirleri alındığına
dikkat çekerek, Çin'deki çelik üreticilerinin
söz konusu vergilerin olmadığı ülkelere
yöneldiğini kaydetti.
Davalar açıldı
Aralarında Çin'den ithal edilenlerin de
bulunduğu sıcak yassı ürünler için anti-

BASINDA TOBB - OCAK 2016

damping davaları açıldığını belirten Yayan,
"Çin'den yapılan ithalata koruma tedbirlerinin
alınmadığı ürün gruplarında ise Türkiye,
her geçen gün daha fazla Çin tehdidi
altında kalmakta. Çin'in dünyanın tümüne
yaptığı ihracatın artış hızından 10 kat daha
yüksek bir hızla Türkiye'ye ihracat yaptığı
görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Çoğunluğu Çin'den gerçekleştirilen dampingli
ve teşvikli çelik ithalatı nedeniyle, Türkiye'nin
çelik üretimi ve ihracatının gerilediğini ifade
eden Yayan, Türkiye'nin 15 yıl aradan sonra
çelik ürünlerinde net ithalatçı konumuna
geldiğini,
ihracatın
ithalatı
karşılama
oranının yüzde 160'dan yüzde 96'ya kadar
düştüğünü söyledi. Aynı zamanda Türkiye

Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel
Sekreterliği görevini de yürüten Yayan,
Çin'in çelik üretim kapasitesinin son 10 yılda
yüzde 172 arttığını vurgulayarak, Türkiye'nin
dünyanın en büyük demir çelik üreticileri
listesindeki yerini koruduğunu bildirdi.
Türkiye'nin halen dünyanın en büyük 9. çelik
üreticisi konumunda bulunduğunun altını
çizen Yayan, "Ancak Türkiye, 20102011
döneminde dünyanın ham çelik üretimi en
hızlı artan ülkesiyken, Türkiye'deki çelik
üretimi artış hızı 2013 yılından itibaren
gerilemeye başlamış ve ilk defa 2015 yılında
yüzde 8 gerilemiştir" dedi.
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04.01.2016

Demir-Çelik’te Çin tehdidi tartışıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör
Meclisi Başkanı Veysel Yayan, dünyanın
birçok ülkesinin damping ve telafi edici işlem
vergisi uygulamaları ile Çin'den yapılan
demir-çelik ithalatına karşı ciddi koruma
tedbirleri aldığını belirterek, "Koruma
tedbirlerinin alınmadığı ürün gruplarında
Türkiye, her geçen gün daha fazla bu
ülkenin tehdidi altında kalıyor" ifadelerini
kullandı. TOBB Türkiye Demir ve Demir Dışı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Metaller Sektör Meclisi, başta Çin kaynaklı
ithalat olmak üzere demir-çelik sanayisinin
sorunlarını tartışmak üzere toplandı. Meclis
Başkanı Veysel Yayan, Çin'den gelen ağır
baskı üzerine dünyanın diğer ülkelerinde,
damping ve telafi edici işlem vergisi
uygulamaları yoluyla ciddi koruma tedbirleri
alındığına dikkat çekerek, Çin'deki çelik
üreticilerinin söz konusu vergilerin olmadığı
ülkelere yöneldiğini kaydetti.

BASINDA TOBB - OCAK 2016

04.01.2016

Demir-çelikte Çin korkusu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye
Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Meclisi
Başkanı Veysel Yayan, dünyanın birçok
ülkesinin damping ve telafi edici işlem vergisi
uygulamaları ile Çin'den yapılan demirçelik ithalatına karşı ciddi koruma tedbirleri
aldığını belirterek, "Koruma tedbirlerinin
alınmadığı ürün gruplarında Türkiye, her
geçen gün daha fazla bu ülkenin tehdidi
altında kalıyor" dedi. Söz konusu meclis,

demir-çelik sanayisinin sorunlarını tartışmak
üzere toplandı. Üretimdeki gerilemenin
temel nedeninin hızla artan ithalat olduğuna
dikkati çeken Yayan, yurt içi üretimin yerini
ithalata bırakmasıyla sektördeki kapasite
kullanımının gerilediğine işaret etti. Yayan,
Çin'in dünyadaki ihracatının artış hızından
10 kat daha yüksek hızla Türkiye'ye ihracat
yaptığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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06.01.2016

TOBB ‘Yeterlilik Belgesi’ verecek
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz,
belgelendirme hizmeti vererek, iş kazalarını
en aza indirmek ve çalışanların niteliklerini
yükseltmek” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce
(TOBB) iş kazalarının önüne geçilmesi için
12 alanda Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.
TOBB’dan yapılan açıklamada, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen düzenlemeyle ilk etapta 40
meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi
olmayanların çalışamayacağı ifade edilerek,
uygulamanın 25 Mayıs’ta yürürlüğe gireceği
bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda TOBB’un
girişimleriyle kurulan Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezleri’nin (MEYBEM)
12 alanda Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan
(MYK) sınav ve belgelendirme yetkisi aldığı
ifade edildi.
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81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
“Hedefimiz, zorunluluk getirilen mesleklerin
tamamında sınav ve belgelendirme hizmeti
vererek, iş kazalarını en aza indirmek ve bu
mesleklerde çalışanların nitelik seviyesini
yükseltmek. Önümüzdeki süreçte mesleki
yeterlilik sistemini 81 ilde yaygınlaştıracağız”
dedi.
İlk sınav yapıldı
Hisarcıklıoğlu,
MEYBEM
tarafından
yapılan ilk sınavın inşaatta iskele kurulum
elemanı alanı olarak çalışan kişilere yönelik
gerçekleştirildiğini belirtti.

BASINDA TOBB - OCAK 2016

06.01.2016
81 ŞEHRE YAYILACAK

TOBB 12 alanda Mesleki Yeterlilik Belgesi verecek
İş kazalarını önlemek için kolları sıvayan
TOBB, sınav ve belgelendirme yetkisi aldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce
(TOBB) iş kazalarının önüne geçilmesi
için Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.
TOBB’dan yapılan açıklamada, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen düzenleme ile ilk etapta 40
meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi
olmayanların çalışamayacağı ifade edilerek,
uygulamanın 25 Mayıs’ta yürürlüğe gireceği
bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda TOBB’un
girişimleriyle kurulan Mesleki Yeterlilik ve
Belgelendirme Merkezleri’nin (MEYBEM)
12 alanda Mesleki Yeterlilik Kurumundan

(MYK) sınav ve belgelendirme yetkisi aldığı
kaydedildi. Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu,
“Önümüzdeki süreçte mesleki yeterlilik
sistemini daha çok tanıtacak ve sınavlar
oda ve borsalarımız kanalıyla 81 ilde
yaygınlaştıracağız” dedi
Ücretleri devlet karşılıyor
■ Sınav ücretlerinin tamamının devlet
tarafından
karşılandığını
bildiren
Hisarcıklıoğlu,
“Hedefimiz,
zorunluluk
getirilen mesleklerin tamamında sınav ve
belgelendirme hizmeti vererek çalışanların
nitelik seviyesini yükseltmek” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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06.01.2016

TOBB’dan iş kazalarına önlem
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde
sınav ve belgelendirme yapmak üzere
kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme
Merkezleri
(MEYBEM),
12
alanda
Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan sınav ve
belgelendirme yetkisini aldı.
Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan
düzenleme ile ilk etapta 40 meslekte,
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yeterlilik belgesi olmayanlar çalışamayacak.
Uygulama 25 Mayıs 2016’da yürürlüğe
girecek.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hedeflerinin
zorunluluk getirilen tüm mesleklerde
belgelendirme hizmeti vermek olduğunu
belirterek, 25 Mayıs’tan sonra, mesleki
yeterlilik
belgesi
olmayan
kişilerin
çalıştırılamayacağını söyledi.

BASINDA TOBB - OCAK 2016

06.01.2016

Tehlikeli İş’te yeterlilik şartı
Belgesiz çalışma yok
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından yayımlanan tebliğ ile ilk etapta
40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi
zorunluluğu geldi. Uygulama 25 Mayıs 2016
tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten
sonra, mesleki yeterlilik belgesi olmayan
kişiler çalıştırılamayacak. Tehlikeli işler için
uygulanacak sistem, işveren ve çalışanlara
maddi yük getirmeyecek. Sınav ücretlerinin
tamamı devlet tarafından karşılanacak.
12 alanda sınav yetkisi
Bu kapsamda Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) girişimiyle tehlikeli ve çok tehlikeli
işlerde sınav ve belgelendirme yapmak
üzere Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme
Merkezleri (MEYBEM) kuruldu. MEYBEM,
Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) 12

alanda sınav ve belgelendirme yetkisi aldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hedefin
iş kazalarını en aza indirmek ve çalışanların
nitelik seviyesini yükseltmek olduğunu
bildirdi.
Bu mesleklere dikkat!
Yeterlilik belgesi zorunlu olan bazı meslekler
şöyle: Ahşap kalıpçısı, alçı sıva uygulayıcısı,
kaynakçı, bacacı, demirci, betoncu, duvarcı,
ısı yalıtımcısı, ısıtma ve doğalgaz iç tesisat
yapım personeli, inşaat boyacısı, iskele
kurulum elemanı, makine bakımcısı, otomotiv
mekanikçisi, seramik karo kaplamacısı,
ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel
kalıpçısı, yangm yalıtımcısı, doğalgaz
işletme bakım operatörü.
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07.01.2016

2016’da enseyi karartmadan ilerleyeceğiz
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu "2016’da enseyi
karartmadan temkinli bir şekilde ilerlemeye
devam edeceğiz" dedi. Çanakkale TOBB
Sosyal Bilimler Lisesi Temel Atma Töreni’ne
katılan Hisarcıklıoğlu, Suudi Arabistan ve
İran arasında yaşanan gerginliğin, Cin ile
ilgili yeniden alevlenen büyüme kaygılarının
global piyasaları olduğu gibi Türkiye’yi
de etkilediğini söyledi. FED’in faiz artırım
sürecine başlamasıyla yeni bir dönemin
ve yeni bir küresel finansal yapının ortaya
çıkacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu "Hem
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döviz kurları hem de faiz oranları yukarı yönlü
dalgalanacak. Borçlanmak daha maliyetli
ve daha zor hale gelecek. Dolayısıyla bu
yeni ortama adapte olmalı ve buna uygun
yeni politikalar tasarlamalıyız. Döviz geliri
olmadan döviz borçlanma konusuna daha
ihtiyatlı bakmak gerekecek. Nakit akısı
konusuna odaklanmak ve likiditeyi muhafaza
etmek daha kritik hale gelecek. Esasında
şirketlerimiz geçmişten gelen tecrübeye
sahip. 2016’da enseyi karartmadan temkinli
bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz."

BASINDA TOBB - OCAK 2016

07.01.2016

‘Kur’a karşı politikalar yapalım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘20l6’da enseyi
karartmadan temkinli bir şekilde ilerlemeye
devam edeceğiz’ dedi. Hisarcıklıoğlu,
Çanakkale TOBB Sosyal Bilimler Lisesi
Temel Atma Töreni, Çanakkale’nin Yıldızları
Ödül Töreni ve ÇTSO Osmanlı Belgelerinde
Çanakkale Deniz Ticareti Kitabı Lansmanı
ortak toplantısında yaptığı konuşmada,
Suudi Arabistan ve İran arasındaki
gerginliğin, Çin ile ilgili yeniden alevlenen
büyüme kaygılarının global piyasaları olduğu
gibi Türkiye’yi de etkilediğini söyledi. FED’in
faiz artırım sürecine başlamasıyla yeni bir
dönemin ve yeni bir küresel finansal yapının
ortaya çıkacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu,
‘Hem döviz kurları hem faiz oranları yukarı
dalgalanacak. Borçlanmak daha maliyetli ve
daha zor hale gelecek. Dolayısıyla bu yeni
ortama adapte olmalı ve buna uygun yeni
politikalar tasarlamalıyız’ diye konuştu.

ENSEYİ KARARTMADAN
İLERLEMEYE DEVAM EDELİM
Hisarcıklıoğlu, özellikle yatırım finansmanında
daha fazla öz kaynak, daha az yabancı
kaynak kullanımının önem kazanacağını
vurgulayarak, şöyle devam etti: ‘Döviz geliri
olmadan döviz borçlanma konusuna daha
ihtiyatlı bakmak gerekecek. 20l6’da enseyi
karartmadan temkinli bir şekilde ilerlemeye
devam edeceğiz.
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08.01.2016

‘Çocuklarımızı girişimci yetiştirin’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu "2016’da enseyi
karartmadan temkinli bir şekilde ilerlemeye
devam edeceğiz" dedi. Çanakkale TOBB
Sosyal Bilimler Lisesi Temel Atma Töreni’ne
katılan Hisarcıklıoğlu, Suudi Arabistan ve
İran arasında yaşanan gerginliğin, Cin ile
ilgili yeniden alevlenen büyüme kaygılarının
global piyasaları olduğu gibi Türkiye’yi
de etkilediğini söyledi. FED’in faiz artırım
sürecine başlamasıyla yeni bir dönemin
ve yeni bir küresel finansal yapının ortaya
çıkacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu "Hem
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döviz kurları hem de faiz oranları yukarı yönlü
dalgalanacak. Borçlanmak daha maliyetli
ve daha zor hale gelecek. Dolayısıyla bu
yeni ortama adapte olmalı ve buna uygun
yeni politikalar tasarlamalıyız. Döviz geliri
olmadan döviz borçlanma konusuna daha
ihtiyatlı bakmak gerekecek. Nakit akısı
konusuna odaklanmak ve likiditeyi muhafaza
etmek daha kritik hale gelecek. Esasında
şirketlerimiz geçmişten gelen tecrübeye
sahip. 2016’da enseyi karartmadan temkinli
bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz."

BASINDA TOBB - OCAK 2016

12.01.2016
Toplantıya Birleşik Krallık Büyükelçisi Richard Moore, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma
Güldemet Sarı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

İklim değişikliği ile mücadele için yol haritası belirlendi
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet
Sarı, küresel iklim değişikliği ile mücadele
için 2030 yılı yol haritasının belirlendiğini
söyledi. Çevre ve Enerji Verimliliği Merkezi
Fizibilite Çalışması Projesi açılış toplantısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Fatma Güldemet Sarı ile Birleşik Krallık
Büyükelçisi Richard Moore’un da katılımıyla
gerçekleştirildi.
YENİ POLİTİKALAR
Açılış konuşmasını yapan Sarı “Hızla gelişen
bir ekonomi olarak sera gazı emisyonlarını
2030 yılında yüzde 21’e kadar artıştan
azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi
kaliteli altyapı projelerini hayata geçirerek,
yeni ve temiz teknolojilerden yararlanıp,
yenilenebilir enerji kaynaklarından daha
fazla istifade ederek ve enerji verimliliğini

sağlayarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz”
dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da,
yeni sanayi politikalarının kurgulanması
gerektiğini
vurgulayarak,
Türkiye’nin
enerji yoğunluğunun OECD ve AB ülkeleri
ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat
çekti. Hisarcıklıoğlu “Zira bin dolarlık milli
hasıla üretmek için 400 litre petrole eşdeğer
enerji harcıyoruz. Bu rakam, OECD ülkeleri
ortalaması için 200 litre. TOBB olarak,
Türkiye’nin ekonomik gelişmesini, şirketler
kesiminin güçlenmesini, rekabet gücünün ve
istihdam artırılmasını düşünmek zorundayız.
Bunu yaparken elbette, çevre, iklim değişikliği
ve enerji konusunda, güdü temelleri olan,
kararlı, hem ekonomik dönüşümümüzü, hem
de AB katılım sürecimizi destekleyen bir
politika takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bu politikayı birlikte oluşturmalı ve birlikte
kararlılıkla uygulamalıyız” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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13.01.2016

TOBB: Şer odağı amacına ulaşamayacak
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Bitliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, saldırıya ilişkin,
“İnsan canına kastederek yol almak isteyen
hiçbir şer odağı amacına ulaşamamıştır ve
ulaşamayacaktır” ifadesini kullandı. Türk iş
dünyası olarak saldırıyı nefretle kınadıklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Alçak saldın hepimizi derinden üzmüştür.
Ulaşmak istedikleri hedeflere şiddet ve kan
dökerek ulaşabileceklerini zanneden bu
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hastalıklı zihniyetin vermek istediği panik,
kargaşa ve sindirme mesajları, her daim
aziz milletimizin vicdanında yok edilmiştir.
İnsan canına kastederek yol almak isteyen
hiçbir şer odağı amacına ulaşamamıştır ve
ulaşamayacaktır. Türk iş dünyası adına bu
insanlık dışı saldırıyı kınıyorum. Hayatını
kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil
şifalar diliyorum.”

BASINDA TOBB - OCAK 2016

13.01.2016
İş dünyası teröre karşı tek ses:

HEDEF İNSANLIK
TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes:
Bu saldırı da, son dönemde üzülerek şahit
olduğumuz diğer insanlık dışı saldırılar
gibi, Türkiye’nin barış ve huzuruna karşı
girişimlerden birisidir. Terörün her şeyden
önce demokratik ve açık toplum düzenini
hedef aldığı unutulmamalıdır. Terörün
demokratik toplum düzenini ve vatandaşların
hak ve özgürlük alanını boğmasına izin
verilmemeli, ülke ve coğrafya tanımayan
teröre karşı bütün insanlık tek vücut olarak
birlikte ortak duruş sergilemelidir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
Ulaşmak istedikleri hedeflere şiddet ve kan
dökerek ulaşabileceklerini zanneden bu
hastalıklı zihniyetin vermek istediği panik,

kargaşa ve sindirme mesajları, her daim
aziz milletimizin vicdanında yok edilmiştir.
İnsan canına kastederek yol almak isteyen
hiçbir şer odağı amacına ulaşamamıştır ve
ulaşamayacaktır. Türk iş dünyası adına bu
insanlık dışı saldırıyı kınıyorum.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Başkanı Ömer Cihad Vardan:
Güzel ülkemizi direk hedef alan bu saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Bu vesileyle ayrıca
saldırıda yaralanan tüm vatandaşlarımıza da
acil şifalar diliyoruz. İçinde bulunduğumuz
coğrafyanın sıkıntılarının tam ortasında
birlik ve beraber olmanın değerini çok daha
iyi bilmemiz gerekirken bu yaşananlar ibret
vericidir. Ülkemizde benzer bir olayın bir
daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir.
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İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu ne kadar doğru olduğunu bir kez daha
kanıtlamıştır.
Başkanı Erdal Bahçıvan:
Bütün dünyayı derinden sarsmakta olan terör
dalgası, İstanbul’da uygarlıkların buluştuğu
tarihi mekanda masum insanları bugün
hedef almıştır. Tüm insanlığa ve evrensel
değerlere yapılan bu hain saldırı nedeniyle
derin bir üzüntü duyarken, barış ve huzur
ortamımıza kast edenleri şiddetle kınıyorum.
Türkiye
Esnaf
ve
Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken:
Tarihi meydan da masum insanlara karşı
kimden, nereden, hangi şartlarla yapılırsa
yapılsın bu hain ve insanlık dışı saldırı
kabul edilemez. Hedef sadece Türkiye değil.
Dünyaca ünlü Sultanahmet meydanında
her milletten turist var. Yaralı ve ölenlerin
çoğunluğunun
yabancı
olması
bunu
göstermektedir.
Yapanları
lanetliyoruz.
Terörle mücadelede tüm devletlerin elini
taşın altına koyması kaçınılmazdır.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
İbrahim Çağlar:
Üzülerek belirteyim; küresel bir boyut
kazanan terör artık dil, din farkı gözetmeksizin
tüm insanlığı hedef almaktadır. Bu saldırı
bir kez daha göstermektedir ki, terörün
Doğu’su Batısı, Avrupa’sı Asya’sı yoktur.
Yaşadığımız bu acı olay hükümetimizin
terörle mücadeledeki azim ve kararlılığının
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Turistik
Otelciler,
İşletmeciler
ve
Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı
Timur Bayındır:
Bu vahşi saldırı tüm insanlığa karşı işlenmiş
bir cinayettir. Bu saldırının amaçları arasında
İslam coğrafyasında bir kaos yaratmak,
medeniyetler
çatışmasını
körüklemek
olduğu kesin. Paris’te gerçekleşen terörist
saldırılarını da büyük üzüntüyle izlemiştik.
Ülkeler arası dayanışma ve işbirliğinin
artırılması terörün önlenmesinin en önemli
adımı olacaktır.
Şimşek: Terör amacına ulaşamayacak
EKONOMİDEN
Sorumlu
Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sultanahmet’te
meydana gelen terör saldırısına ilişkin,
“Terör hiçbir şekilde amacına ulaşamayacak.
Hangi ölçekte olursa olsun, nereden gelirse
gelsin, terörle mücadeleye sonuna kadar
devam edeceğiz. En ufak bir tereddüt
yok” dedi. Şiddetin hiçbir şekilde meşru
görülemeyeceğini ifade eden Şimşek,
“Türkiye, terörün her türlüsüyle en güçlü
şekilde mücadele ediyor, etmeye de
devam edecektir” diye konuştu. MÜSİAD
Genişletilmiş
Başkanlar
toplantısında
konuşan Şimşek, “Bu şiddetin tek kaynağı
terör örgütüdür. Hangi demokrasi elinde
silahla eşkıyalık yapılmasına izin verir” dedi.

BASINDA TOBB - OCAK 2016

13.01.2016

Şer odakları amacına ulaşamayacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sultanahmet
Meydanı’nda
gerçekleştirilen
terör
saldırısına ilişkin, “insan canına kastederek
yol almak isteyen hiçbir şer odağı amacına
ulaşamamıştır ve ulaşamayacaktır” ifadesini
kullandı. Hisarcıklıoğlu, Sultanahmet’teki
terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

SALDIRIYI KINIYORUM
Türk iş dünyası olarak saldırıyı nefretle
kınadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti: “Alçak saldırı hepimizi derinden
üzmüştür. İnsan canına kastederek yol almak
isteyen hiçbir şer odağı amacına ulaşamamıştır
ve ulaşamayacaktır. Türk iş dünyası adına bu
insanlık dışı saldırıyı kınıyorum.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

29

30

73. GENEL KURUL

14.01.2016

Cumhurbaşkanı’na AB 2016 SUNUMU
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi,
Erdoğan’a 2016 yılı çalışma programıyla ilgili
bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
■ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
dün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini
kabul etti KİK üyesi kuruluşların temsilcileri,
görüşmenin
ardından
gazetecilere
açıklamalarda bulundu. Heyet adına konuşan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, çalışanlar
ve işverenler ile TESK ve TZOB’un olduğu
diğer grupların karşı kanatlar olarak yılda
iki sefer bir araya geldiğini hatırlatarak “Bu
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kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımıza hem
2016 yılı önceliklerimiz hem yapacaklarımız
konusunda bilgi arz ettik. Bu konuda kendi
görüşlerini de aldık Bundan sonra 2016 yılı
çalışma planımızı yürürlüğe koyacağız” dedi
4 REKTÖRÜ ATADI
Erdoğan, YÖK’ün önerdiği adaylar arasından
rektör ataması yaptı. Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim
Taş, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne
Prof. Dr. Muhammet Güven, Hacettepe
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. A Haluk
Özen, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne
Prof. Dr. Mustafa Şahin atandı.
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15.01.2016

TOBB: Büyüme modelini değiştirmek zorundayız
‘Büyümemiz, hâlâ dış kaynağa dayalı’ 10 BİN DOLARA TAKILDI,
diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan
hükümete: ince uyarı: Harfiyatı Türkler, ATO’nun yayın organı Ekonomik Denge’ye
konuşan Hisarcıklıoğlu, “Büyümemiz hala eski
inşaatı yabancılar yapıyor.
yapının devamı şeklinde, yani dış kaynağa
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dayalı. Bu yapısal bir sorun ve gerçek.
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi Yapısal sorunların ancak i yapısal çözümleri
politikaları konusunda hükümete ince olur” görüşünü dile getirdi. Hisarcıklıoğlu,
uyanlarda bulunarak, “Büyümemiz, hala Türkiye’nin dış kaynağa dayalı büyüme E
dış kaynağa dayalı. Aynadaki görüntümüze modelini değiştirmesi gerektiğini vurguladı
kızmak yerine, kendimizi, nasıl değiştiririz ve düşük büyüme, yüksek enflasyon ile
sorusuna cevap aramalıyız” dedi. Hükümetin işsizlik sarmalın”dan kurtulmanın yolunun da,
hukuk ve eğitim reformu yapmasını, yapısal reformlara odaklanmaktan geçtiğini
demokrasinin kalitesinin de yükseltilmesini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 6 yıldır kişi başına
isteyen
Hisarcıklıoğlu,
ekonomideki gelirin 10 bin dolarda takılı kaldığını belirtti.
sıkıntılara işaret etti ve “Klasik inşaat
sektörümüz bile değişmek durumunda. İNŞAATA DİKKAT
Boğaz’a üçüncü köprüyü yapıyoruz. Ama
İnşaat sektörünün büyümeye devam etmesi
hafriyatı Türkler, inşaatı ise yabancılar
gerektiğini ileri süren Hisarcıklıoğlu, “Çünkü
yapıyor” diye konuştu.
üretim ve istihdam dâhil ekonominin pek
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çok alanını doğrudan etkiliyor. Öte yandan
zaten kısıtlı olan kaynaklarımızın, düşük
verimli ve dış ticarete konu olmayan alanlara
yönelmesinin de önüne geçmeliyiz” diye
konuştu. İnşaat işinde tasarımın, bilgisayarın
önemi artarken, taşeronların yaptığı işin
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katma değerinin, öneminin azalacağını
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “İnşaatı da bir
sanayi politikası aracı olarak kullanmayı
öğrenmeliyiz artık. Yoksa küçük kalır ve
başkalarının taşeronu olmaya devam ederiz”
değerlendirmesini yaptı.
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Verimlilik kârı ikiye katlar
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, enerji
verimliliğinin en çok önemsenmesi gereken
konulardan biri olduğunu vurgulayarak, “Artık
maliyetler her zamankinden daha önemli
hale geldi. Şirketlerimiz kaynaklarını daha
verimli kullansa karlılığı iki katına çıkacak,
sanki satışlarım iki kat arttırmış gibi olacak”

dedi. Dün İstanbul’da başlayan 7. Enerji
Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın açılışında
konuşan Hisarcıklıoğlu, hem iç hem de dış
piyasalarda durgunluk olduğunu ve enerjinin
şirketlerin en büyük gider kalemleri arasında
bulunduğunu söyledi.
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Şirketler kaynakları verimli kullansa kârlılığı 2 kat artar
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, enerji
verimliliğinin en çok önemsenmesi gereken
konulardan olduğunu vurgulayarak, “Artık
maliyetler her zamankinden daha önemli
hale geldi. Şirketlerimiz kaynaklarını daha
verimli kullansa kârlılığı iki katına çıkacak,
sanki satışlarını iki kat arttırmış gibi olacak”
dedi. 7. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın
acılısında konuşan Hisarcıklıoğlu, hem iç
hem de dış piyasalarda durgunluk olduğunu
ve enerjinin şirketlerin en büyük gider
kalemleri arasında bulunduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda Türkiye’nin enerji
talep artış hızında dünyada Çin’den sonra
ikinci sırada yer aldığını belirterek “Her
şirket aslında bir enerji şirketidir. Değilse
bile olacak. Dünyadaki trende baktığımızda
10 yıl sonra enerji ve sürdürülebilirlik birimi
bulunmayan şirketler küresel rekabette saf
dışı kalacaklar. Türkiye’deki şirketlerimize
baktığımızda maliyetlerinin yüzde 5’i ile
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yüzde 20’sini enerji oluşturuyor. Şirketlerimiz
kaynaklarını daha verimli kullansa, toplam
maliyetlerini 5 puan düşürse kârlılığı iki
katına çıkacak, satışlarını 2 kat artırmış gibi
olacak.”
1.5 DÜNYA LAZIM
Çoğu
şirketin
enerji
stratejisinin
bulunmadığına, ancak bunu geliştirmek
zorunda olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu,
şirketlere ‘operasyonlarını enerjiyi optimize
edecek şekilde iyileştirme ve maliyetlerini
minimize etme’önerisinde bulundu. “İnsanlığın
tüketimine yetişmek için bize 1.5 dünya
lazım” diyen Hisarcıklıoğlu “Ben 4. Sanayi
Devrimi’nin öncekilere benzemeyeceğini,
üretim sürecinin dijitalleşmesinin makinelerin
birbiriyle iletişime geçmesinin çok ilerisinde
olacağını düşünüyorum” dedi. Hisarcıklıoğlu,
7. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın
açılışına katıldı.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4. sanayi devriminin gerçekleşmek üzere
olduğunu söyledi.

Enerji verimli kullanılırsa kârlılık iki katına çıkar
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, enerji
verimliliğinin en çok önemsenmesi gereken
konulardan okluğunu vurgulayarak, “Artık
maliyetler her zamankinden daha önemli
hale geldi. Şirketlerimiz kaynaklarını daha
verimli kullansa kârlılığı iki katına çıkacak,
sanki satışlarını iki kat arttırmış gibi olacak”
dedi.
7. Enerji Verimliliği Fonunu ve Fuarının
açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, hem iç
hem de dış piyasalarda durgunluk olduğunu

ve enerjinin şirketlerin en büyük gider
kalemleri arasında bulunduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin enerji talep artış
hızında dünyada Çiniden sonra ikinci sırada
yer aldığını belirterek ihtiyacın yüzde 70’inin
imalatla karşılandığına dikkati çekti Geçen
yıl sadece enerji kaynaklı ithalatın 50 milyar
dolan bulduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Aynı ürünü elde etmek için OECD ülkelerinin
ortalamasından iki kat daha fazla enerji sarf
ediyoruz” dedi.
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İş dünyasından bildiriye tepki
•TOBB, TESK, TZOM, TÜRK-İŞ, HAKİŞ,
MEMUR-SEN, KAMU-SEN ve TİSK, terör
olaylarına arka çıkan 1128 akademisyenin
bildirisine karşı açıklama yaptı. Bildirinin
doğru bulunmadığı belirtilen açıklamada,
“Hiçbir devlet teröre izin vermez, sokaklarında
silahlı grupların dolaşmasını kabullenemez”
denildi.
STK’lardan akademisyenlere sert tepki
Türkiye’yi tahrik etmek
oyununa gelmeyelim

isteyenlerin

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşları
teröre ve destekçilerine sert tepki gösterdi.
Akademisyenlerin yakın zamanda terörü
destekler nitelikte yayınladıkları bildiriyi
‘tahrik’ olarak tanımlayan STK başkanları
“Birliğimizi bozmaya yönelik oyunlara
gelmeyeceğiz” dedi.
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SON dönemde yaşanan terör olayları ve
1.100 akademisyenin terörü destekler
nitelikte yaptığı skandal bildiriye sivil toplum
kuruluşlarından sert tepki geldi. TESK, TZOB,
TÜRK-İŞ, HAKİŞ, MEMUR-SEN, KAMUSEN, TİSK ve TOBB’un imzası bulunan
açıklamada özellikle akademisyenlerin terör
yanlısı yaptığı bildirinin doğru bulunmadığı
ve devletin görevini yerine getirdiği
vurgulandı. Yapılan açıklama ise şöyle:
“Bizler Türkiye’nin üreticileri, esnafları,
çiftçileri, müteşebbisleri, çalışanları olarak,
son dönemde ülkemizin birlik ve beraberliğini
zedeleme boyutuna ulaşan tabloyu büyük
bir dikkat ve endişeyle takip ediyoruz. Bu
çerçevede, ülkemizi saran terör olaylarından,
artan can kayıplarından son derece
rahatsızız. Bugün geldiğimiz noktada artık
mesele, maalesef Türkiye’nin sosyal yapısını
tahrip eden, vatandaşlarımızın birbirlerini
anlamalarını imkânsız hale getiren yeni bir
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boyuta vardı. Özellikle üniversitelerimizde
çalışan akademisyenler de dâhil toplumun
tüm
kesimlerinin
düşüncelerini
ifade
ederken birleştirici bir dil kullanmaya özen
göstermeleri son derece büyük bir önem
taşıyor.”
ORTAK TAVIR ÇAĞRISI
Hiçbir devletin teröre izin vermeyeceğinin
vurgulandığı açıklamada “Elbette hiçbir
devlet teröre taviz veremez. Elbette hiçbir
devlet kendi sokaklarında güvenlik güçleri
haricinde, silahlı unsurların dolaşmasını
kabullenemez. Elbette hiçbir devlet kendi
vatandaşlarının
günlük
yaşamlarına
teröristler tarafından müdahale edilmesini
kabul edip, hareketsiz kalamaz. Devletin
amacının vatandaşlarımızın en temel
haklarını korumak, onların yaşamını bir
an önce normale çevirmek olduğunun hep
birlikte farkında olmalıyız. Türkiye olarak
terörün her türlüsüne karşı ortak bir tavır
göstermeli, teröre karşı birlikte mücadele
etmeliyiz.” denildi.

TERÖRE GEÇİT YOK
STK’lar tüm kurumlara ve vatandaşlara da
çağrıda bulunarak “Birlik ve beraberliğimizi
muhafaza etmek zorunda olduğumuz bu
günlerde aklıselim içinde ve sükûnetle
birlikte hareket edelim. Bizleri tahrik
etmek isteyenlerin oyunlarına gelmeyelim.
Kurumlarımızı yıpratan taraflı yorumlardan
ve temelsiz suçlamalardan kaçınalım. Bizler
devletimizin ve milletimizin, birlik ve beraberlik
içerisinde her türlü zorluğun üstesinden
geleceğine dair sarsılmaz bir inanca sahibiz.
Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz,
terörün sosyal yapımızı tahrip etmesine fırsat
vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.
Sivil toplum kuruluşları ortak bir deklarasyon
yayınlayarak “Ülkemiz üzerine oynanan
oyunlara gelmeyelim” çağrısı yaptılar.
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İşveren ve işçi örgütlerinden bildiri

“Birbirimizi anlamaz hale geldik”

“Son
dönemde
ülkemizin
birlik
ve
beraberliğini zedeleme boyutuna ulaşan
tabloyu büyük bir dikkat ve endişeyle takip
ediyoruz. Terör olaylarından, artan can
kayıplarından son derece rahatsızız. Bugün
geldiğimiz noktada artık mesele, maalesef
Türkiye’nin sosyal yapısını tahrip eden,
vatandaşlarımızın birbirlerini anlamalarını
8 STK’DAN ORTAK AÇIKLAMA:
imkânsız hale getiren yeni bir boyuta vardı.
Üniversitelerimizde çalışan akademisyenler,
Birbirimizi anlamamız imkânsız hale geldi
toplumun tüm kesimlerinin düşüncelerini
TÜRKİYE’de işveren, esnaf, işçi ve ifade ederken birleştirici bir dil kullanmalı.
memurların tepe örgütleri olan ve yaklaşık Elbette hiçbir devlet teröre taviz veremez.
12 milyon üyeyi temsil eden 8 sivil toplum Türkiye olarak terörün her türlüsüne karşı
kuruluşu (TOBB, TZOB, TESK, TURK-1ş, ortak bir tavır göstermeli, teröre karşı birlikte
HAK-1ş, MEMUR-SEN, KAMU-SEN TISK) mücadele etmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi
muhafaza edeceğiz, terörün sosyal yapımızı
ortak açıklama yaptı:
tahrip etmesine fırsat vermeyeceğiz.”
12 milyon üyeyi temsil eden TOBB, TİSK,
TESK ve TÜRK-İş’in de aralarında bulunduğu
8 STK, ortak bildiride şöyle uyardı: Bugün
geldiğimiz noktada artık mesele, maalesef
Türkiye’nin sosyal yapısını tahrip eden,
vatandaşımızın birbirlerini anlamalarını
imkânsız hale getiren yeni bir boyuta vardı.
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HEP BİRLİKTE KAZANALIM!
TOBB’un ev sahipliğinde Türkiye - Kırgızistan
arasında imzalanan ticari anlaşmanın önemli
“kapılar açacağını belirten Bakan Tüfenkci,
“Birlikte zenginleşelim” derken TOBB
Başkanı Kırgızistan’ın Çin’e yakınlığının
büyük bir fırsat olduğunu söyledi.
Gümrük
ve Ticaret
Bakanı
Bülent
Tüfenkci (ortada), TOBB İkiz Kuleler’de
gerçekleştirilen, Türkiye-Kırgızistan Ticaret
ve Yatırım Forumu’na katıldı. Forumda iki
ülke arasında ticari anlaşma metni imzalandı.
Anlaşma metnini TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu (sağda) Kırgızistan Ticaret
Odası Başkanı ile birlikte imzaladı.
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Kırgızistan’ın
istikrarına,
demokratik
gelişimine ve ekonomik kalkınmasına
büyük önem verdiklerini belirterek, “Sadece
biz kazanalım istemiyoruz, kardeşimiz
Kırgızistan da kazansın, ikimiz birlikte
büyüyelim, birlikte zenginleşelim” dedi.

Tüfenkci, Türkiye ve Odalar Borsalar Birliğinin
(TOBB) ev sahipliğinde, TOBB ikiz Kulelerde
gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Ticaret
ve Yatırım Forumu’ndaki konuşmasında
Türkiye ve Kırgızistan’ın tarihi bağlarla
birbirine bağlanmış iki dost ve kardeş ülke
olduğunu söyledi.
HEDEFİ MİLYAR DOLAR
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 20122015
döneminde
artış
gösterdiğine
işaret eden Tüfenkci, ticaret hacminin
1 milyar dolar seviyelerine ulaşması
için bir engel bulunmadığını dile getirdi.
Kırgızistan Ekonomi Bakanı Arzybek
Kozhoshev de forumun iki ülke arasındaki
işbirliğini geliştirmek açısından önemli
olduğunu, ekonomik ve ticari ilişkilere katkı
sağlayacağına inandığını söyledi. Geçen yılın
11 ayı itibarıyla iki ülke arasındaki dış ticaret
hacminin 232 milyon dolar seviyelerinde
gerçekleştiğini dile getiren Kozhoshev, Türk
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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firmalarının son 20 yılda Kırgızistan’a 324
milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptığının
altını çizdi.
İPEKYOLU ŞANSI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
yaptığı konuşmada, tarihi İpek Yolu’nun
Kırgızistan coğrafyası açısından önemli
fırsatlar
sunduğunu
belirterek,
“Bu
konuda Kırgızistan’ın büyük bir şansı
var. Kırgızistan’ın, Çin’in geçiş güzergâhı
üzerinde yer alması müthiş bir fırsattır”
ifadelerini kullandı.
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YILIN HEMŞERİSİ HİSARCIKLIOĞLU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret
Odası tarafından “Yılın Hemşerisi” seçildi,
Hisarcıklıoğlu, ödülünü Kayseri Ticaret

Odası’nın kurulusunun 120’nci yılı nedeniyle
düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
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Hisarcıklıoğlu Yılın Hemşehrisi’ seçildi...
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası
tarafından “Yılın Hemşehrisi” seçildi.
Hisarcıklıoğlu, ödülünü Kayseri Ticaret
Odası’nın kuruluşunun 120’nci yılı nedeniyle
düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep
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Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Törende
konuşan Hisarcıklıoğlu, kendisine bu unvanın
verilmesinden onur duyduğunu belirterek,
“Kayserililer benimle gurur duyuyorlarsa,
bilsinler ki, ben de onlarla hemşehri olduğum
için çok daha fazla gurur duyuyorum. Önemli
olan ülkemize hizmettir” ifadelerini kullandı
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Hisarcıklıoğlu’na ‘Yılın Hemşehrisi’ ödülü
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret
Odası tarafından “Yılın Hemşehrisi” seçildi.
Hisarcıklıoğlu, ödülünü Kayseri Ticaret
Odasının kurulusunun 120’nci yılı nedeniyle
düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Törende
konuşan Hisarcıklıoğlu, kendisine bu unvanın
verilmesinden onur duyduğunu belirterek,
“Kayserililer benimle gurur duyuyorlarsa,
bilsinler ki ben de onlarla hemşehri olduğum
için çok daha fazla gurur duyuyorum” dedi.
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ÖDÜLÜ ERDOĞAN VERDİ
Hisarcıklıoğlu ödülünü, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın ev
sahipliğinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

KAYSERİ TİCARET ODASI TARAFINDAN...
Hisarcıklıoğlu ‘Yılın Hemşehrisi’ seçildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayserililer tarafından
“Yılın Hemşehrisi” seçildi. Kayseri Ticaret
Odası’nın kuruluşunun 120. yılı sebebiyle
düzenlenen törene katılan Hisarcıklıoğlu;
kendisine bu unvanın verilmesinden onur
duyduğunu ifade ederek, “Önemli olan
ülkemize hizmettir. Ülkemizin her ili, her ilçesi
benim gözümde Kayseri’den ayrı değildir.
Allah bize, ülkemize ve insanlarımıza hizmet
etme fırsatı verdi. Bunun hakkım verebilmek,
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en büyük dileğim” diye konuştu. Kayseri’nin
hayatında çok büyük öneme sahip olduğunu
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Hep şu anlayış
içerisinde oldum: Bu ülkenin her köşesi,
her ili ayrı bir zenginliğe sahip. Önemli
olan o zenginlikleri harekete geçirebilmek,
farkındalık
oluşturabilmek.
Edirne’deki,
Van’daki, Erzurum’daki kardeşlerim ne kadar
zenginse, ne kadar huzurluysa, ben de ancak
o kadar zengin ve huzurlu olabilirim. Birlik ve
beraberliğimiz, en büyük itici gücümüz” dedi.

BASINDA TOBB - OCAK 2016

31.01.2016

Hisarcıklıoğlu’ndan verimli bir B20 için işbirliği çağrısı var
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “B20’nin
daha verimli olması için sürece başka
mekanizmalarda
katılmalı.”
TÜRKİYE
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, B20’nin daha verimli
olabilmesi için, ulusal standartları belirleyen
başka mekanizmaların da sürece dâhil
edilmesi gerektiğini bildirdi. B20 Çin Dönem
Başkanlığı Açılış Toplantıları’na katılan
Hisarcıklıoğlu, açılışın ana oturumunda
yaptığı
konuşmada
Çin’in
dönem
başkanlığının son derece verimli geçeceğine
inandığını ifade etti.
TEK BAŞIMIZA ÇÖZEMEYİZ
2008’den bu yana ekonomik anlamda
dünyada zor günler yaşandığına dikkati
çeken Hisarcıklıoğlu, “İşsizlik, göçmenlik

konulan, büyüme oranlarının düşüklüğü ile
yüz yüzeyiz. Bütün bu sorunları tek başımıza
çözemeyiz, iş birliği içerisinde olmalıyız.
B20’nin daha verimli olabilmesi için, ulusal
standartları belirleyen başka mekanizmalar
da B20 sürecine dâhil edilmeli” dedi.
KOBİ’lere destek sürmeli
B20
Türkiye’nin
inisiyatifiyle
kurulan
KOBİ’ler ve Girişimcilik Görev Gücü’nün
devam ettirilmesi ve yine Türkiye’nin dönem
başkanlığı döneminde kurulan Dünya
KOBİ Forumu’nun (WSF) KOBİ’ler Görev
Gücü’nün uluslararası partneri olarak
görevlendirmesinin
memnuniyet
verici
olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “B20 Çin’e
önemli görevler düşüyor. Her zaman destek
vermeye hazırım” diye konuştu.
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HİSARCIKLIOĞLU, B20 TECRÜBELERİNİ ÇİN’LE PAYLAŞTI
ÇİN’in dönem başkanlığı ve ev sahipliğinde
düzenlenen B20 açılış toplantılarına katılan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
dünya ekonomisinin ağır problemlerle karsı
karsıya bulunduğunu belirterek, “Bütün bu
sorunları tek basımıza çözemeyiz, işbirliği
içinde olmalıyız” dedi. Gecen dönem
B20 Türkiye’nin Başkanlığını yürüten
Hisarcıklıoğlu, Cin temsilcileriyle tecrübelerini
paylaştı. Cin Başbakan Yardımcısı Wang
Yangin onur konuğu olduğu Hisarcıklıoğlu,
Çin’in dönem başkanlığının son derece
verimli geçeceğine inandığını ifade ederek,
2008 yılından bu yana ekonomik anlamda
dünyada zor günler yaşandığına değindi.
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Dünya ekonomisinin hızla gelişen dijital
ekonominin hızını yakalamaya çalıştığını ve
krizlerle basa çıkmaya uğraştığını bildiren
Hisarcıklıoğlu söyle konuştu: “işsizlik gibi çok
zor problemlerle savaşıyoruz. Göçmenlik
konuları, büyüme oranlarının düşüklüğü
ve gelişen ekonomilerin gelişimlerinin
yavaşlaması ile yüz yüzeyiz. Bu nedenler, is
dünyasının yatırım yapmadan önce ‘bekle ve
gör’ yaklaşımı sergilemesine sebep oluyor.
Bütün bu sorunları tek basımıza çözemeyiz,
işbirliği içinde olmalıyız. B20 ise bu sorunların
işbirliği içerisinde çözülmesi için çok doğru
bir platform.”

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2016

15.02.2016
TOBB’DAN ÇAĞRI

KOBİ’ler CERN ile büyüsün

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)
Türkiye Sanayi İrtibat Görevlisi Hakan
Kızıltoprak, KOBİ’lere Türkiye’nin ortak
üye olmasının avantajlarından faydalanma
çağrısında bulundu. Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlık Özel
Müşaviri Kızıltoprak “CERN ile çalışan
küçük ölçekli firmalar kârlı şirketler haline
dönüşüyor” dedi.
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Çek’e olan güven yeniden tesis edilmeli
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey
Toplantısı’nda konuştu. Türkiye’nin büyük
bir ülke olduğu ve sorunları aşacağını dile
getiren Hisarcıklıoğlu “Yeter ki, birliğimizi,
istikrarımızı muhafaza edelim. İşte bakın,
son gelen göstergeler de, dünyadaki
çalkantılara rağmen, Türkiye ekonomisinin,
reel sektörümüzün, sağlamlığını gösteriyor.
2015’in son çeyreğinde sanayideki büyüme
yüzde 4,2’ye ulaştı. Bu sayede, 2015
yılında büyümenin yüzde 4’e ulaşma ihtimali
güçlendi. Ama rehavete kapılmayacağız.
Riskleri göz ardı etmeyeceğiz. Fırsatları
da gözden kaçırmayacağız. Sıkıntılar
noktasında, elbette en büyük önceliğimiz,
memleketin tamamında huzur ve güven
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ortamının güçlendirilmesidir. Çünkü huzur
olursa ticaret olur. Ticaret olursa refah ve
zenginlik gelir” dedi.
TEŞVİKE REVİZYON
Resmi rakamların, çek ve senet ödeme
sorunlarının arttığını gösterdiğini dile
getiren Hisarcıklıoğlu, çeke olan güvenin,
yeninden tesis edilmesine ihtiyaç olduğunu
kaydetti. Bankaların sadece kendilerini
değil, ekonominin bütününü düşünerek,
daha hassas ve sorumlu davranmalarını
beklediklerini
aktaran
Hisarcıklıoğlu,
“Yatırım Teşvik sistemi, reel sektördeki
yatırımcılarımız için önemli bir mekanizma.
Şimdi, günün şartlarına uygun yeni bir
revizyona ihtiyaç var” diye konuştu.
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KOBİ’ye CERN çağrısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanlık Özel Müşaviri ve CERN Türkiye
Sanayi İrtibat Görevlisi Hakan Kızıltoprak,
dünyada bilimsel alanda tanınan örgütlerin
başında gelen Avrupa Nükleer Araştırma
Merkezi’ne (CERN) Türkiye’nin ortak üye
olmasının
avantajlarından
KOBİ’lerin
faydalanması
çağrısında
bulundu.
Kızıltoprak, Türkiye’nin geçen yıl dünyada
bilimsel alanda tanınan örgütlerin başında
gelen CERN’e ortak üye olduğunu hatırlattı.
CERN’in yıllık 550 milyon İsviçre Frangı
üzerine çıkan alım ihalelerinin yüzde
12’sinin 50 bin, yüzde 25’inin 50-200 bin,
yüzde 63’ünün de 200 bin İsviçre Frangı’nın
üzerinde olduğunu kaydeden Kızıltoprak,
firmaların da kayıt yaptırarak ihalelerden
haberdar olabileceğini aktardı.

122 KAYITLI FİRMA
Hakan Kızıltoprak, kayıt yaptıran firma
sayısının kısa sürede 122’ye yükseldiğini,
bunlardan Dora Makine’nin ihale sonucu
ilk tedarikçi firma olmaya hak kazandığını
anlattı. Kızıltoprak şunları söyledi: “CERN,
büyük firmalarla çalışıyor ama KOBİ’lerle
çalışmaya bayılıyor. Çünkü onlar daha
esnek, hemen hareket alanlarını genişletip,
değişiklikleri yapıp çok daha çabuk CERN’e
adapte olabiliyorlar. CERN ile çalışma hedefi,
şirketi büyütebilmek için kapı oluyor. CERN’in
aradığı şartlar, teknik şartnameleri o kadar
kapsamlı ki tedarikçi firmalar için bu ayrıcalık
oluyor. CERN ile çalışan küçük ölçekli firmalar,
orta ölçekli ya da daha büyük ve karlı şirketler
haline dönüşüyor. Firmalarımız açısından
değerlendirme sürecini aşıp ihalede teklif
verebilmek bile heyecan verici.”
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“Fonların fonu” Türkiye Yatırım Fonu kuruldu
Girişim sermayesi fonları ile yeni teknolojik
girişimleri destekleyecek diğer fonlara katkı
sağlayacak Türkiye Yatırım Fonu, 150 milyon
lira büyüklükle kuruldu.
UZUN süredir üzerinde çalışılan ve ana
fonksiyonu girişim sermayesi fonlan ile yeni
teknolojik girişimleri destekleyecek diğer
fon ve kişilere katkı sağlamak olan Türkiye
Yatırım Fonu, 150 milyon lira büyüklükle
kuruldu. Fona TOBB 80, KOBİ A.Ş. 20
ve Hazine Müsteşarlığı da 50 milyon TL
taahhüt etti. Fon’un nihai olarak 250 milyon
TL büyüklüğe ulaşması amaçlanıyor.
Fonlara yatırım yaptığı için ‘fonların fonu’
denilen sistemin ABD ve İsrail’de örnekleri
bulunuyor. Hatta İsrail ekonomisinin sıçrama
yapmasında önemli rol olduğu belirtiliyor.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı (TEPAV) ve Dünya Bankası’nın ‘2016
Dünya Kalkınma Raporu’ lansman toplantısı
ve Türkiye Yatırım Fonu imza töreni,
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla
gerçekleşti.
‘BÜROKRAT SEÇMESİN’
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu “Türkiye
Yatırım Fonu, ülkemizde yenilikçi şirketlere
ve internet ekonomisine yönelik yeni nesil
ilk destek modelidir. Biz artık desteklenecek
şirketi bürokrat seçmesin diyoruz. Kamu,
kaynağım internet ekosistemini geliştirmekte
kullansın. Girişim sermayesi fonlan bu
ekosistem içinde doğru şirketleri seçerek
kaynak aktarsın. Girişim sermayedarları
yatırım yaptıkları şirketlere sadece mali
kaynakla değil, mentörlük ve yeni bağlantılar
sağlayarak da destek olsun. Türkiye Yatırım
Fonu’nun kumlum çalışmaları 2011’de TOBB
Genç Girişimciler Kumlu ve Girişim Sermayesi
Sektör Meclisi’nin attığı adımla başlatılmıştı.
Hazine Müsteşarlığı’mızın desteğiyle 5 yılda
zoru başardık. Bu yeni nesil destek için gerekli
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kanun ve yönetmelikler çıkarıldı ve bugün
son sözleşmeyi imzalıyoruz. Dijital ekonomi
yeni bir devrim ortaya çıkardı. Elbette, her
zaman olduğu gibi, önce davrananlar da bu
sürecin kazananları olacak. Türkiye Yatırım
Fonu ile ülkemiz girişimcilerinin bu devrimde
ilk davrananlardan biri olmasının önünü
açıyoruz” dedi.
KALKINMA BANKASI’NI YENİDEN
YAPILANDIRACAĞIZ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de
“Türkiye Yatırım Fonu eko sistemin çok

önemli bir bileşenidir. Patent kanununun
geçmesi çok önemli bir düzenlemedir.
Kişisel verilerin korunmasına yönelik
düzenleme çok önemlidir. Yenilikçi fikirleri,
inovasyonu ciddi bir şekilde destekliyoruz.
Bunun için ekosistemin bir bileşeni olarak
da oturup Kalkınma Bankası’nı yeniden
yapılandıracağız” açıklamasında bulundu.
Türkiye Yatırım Fonu imza törenine
Başbakan Yardımcısı Mehmet Simsek ve
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sağda)
katıldı.
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‘En yüksek 4. asgari ücret bizde’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Asgari
ücret düşük değil. En yüksek dördüncü
asgari ücret bizde” dedi. Burdur Ticaret ve
Sanayi Odası’nın düzenlediği vergi ödül
töreninde devletten beklentilerini anlatan
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “İstihdamdaki
vergi yükünde dünya birincisiyiz. ‘Dünya işi
nasıl kolaylaştırırız, üretimi nasıl artırırız’
derken biz tam tersine istihdam üzerindeki
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vergi yüklerini artırıyoruz. Asgari ücretteki
yüzde 30’luk artış ihracatımızda bizi
rakiplerimize karşı dezavantajlı konuma
getirdi. Devletimiz, sağolsun 100 lira destek
verdi. İstediğimiz, rakiplerimizle eşit şartlarda
çalışmak. İstihdam üzerindeki vergi yükümüz
yüzde 70’ler civarında, ABD’de bu oran
yüzde 30. Ya hükümet üzerimizdeki yükü
kaldırsın ya da ilave yük getirecek hiçbir şey
istemiyorum.”
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YENİLİKÇİ KOBİ’YE 150 MİLYON TL FON
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
dijital ekonomi için ekosistem oluşturulması
gerektiğini belirterek, Türkiye Yatırım
Fonu’nun bu ekosistemin çok önemli bir
bileşeni olduğunu söyledi.
Türkiye Yatırım Fonunun kuruluşu için imza
atan Şimşek, yenilikçi fikirleri ve Ar-Ge’yi
önemli ölçüde desteklerini belirterek, şöyle
konuştu:
“Kalkınma Bankası’nı yeniden yapılandıracağız. Şu anda işlevsel olmayan bir
bankamız. Özellikle bu alanda ekosistemin
bir bileşeni olarak bankayı daha iyi işletmemiz
gerekiyor. Ar-Ge reform tasarısının bu
hafta içerisinde kabul edilmesini bekliyoruz.
Fikirlerin ticarileşmesine, yani ürünün
geliştirilmesine ağırlık veriyoruz.”
İletişim vergileri
“Maliye Bakanı olarak yapmam gereken ama
yapamadığım, yani başarılı olamadığımız

alanlardan bir tanesi, oluşan mali alanı, iletişim
vergilerini aşağı çekmekte kullanamamaktır”
diyen Şimşek, “Bir öz eleştiri yapacak
olursam, bu konu adım atmamız gereken bir
alan. Teknolojinin daha ucuza kullanılmasını
sağlamalıyız.
Cep telefonunda özel iletişim vergisi yüzde
25’ti, bunu yüzde 5’lere kadar çektik ama hiç
olmaması lazım” diye konuştu.
Hedef 250 milyon TL
Türkiye Yatırım Fonu’na TOBB 100 milyon
TL, Hazine Müsteşarlığı 50 milyon TL kaynak
aktaracak. Fonun 150 milyon TL ile yapılan
ilk kapanıştan sonra yeni fon toplayarak 250
milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.
Fon gelecek 10 yıl içinde ülke ekonomisine
katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi,
ürün, bilgi ve teknoloji geliştirme potansiyeli
bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlere yatırım
yapacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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Türkiye Yatırım Fonu, erken ve büyüme
aşaması teknoloji şirketlerine yatırım
yapan girişim sermayesi fonlarına kaynak
sağlayacak. Fon’dan her bir fonun toplam
büyüklüğünün en fazla yarısına kadar
kaynak aktarılabilecek. Böylece bu girişim
sermayesi fonlarının, hızlı büyüyen teknoloji
girişimlerine hem yatırım yapmaları hem
de know-how ve ilişki ağları getirmelerinin
önü açılacak. Fon, 5 yıl içinde yapacağı
yatırımlarla, Türkiye’de ofisi olan erken
aşama girişim sermayesi fon sayısının en az
10’a çıkmasını hedefliyor.
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YENİ DESTEK MODELİ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
Yatırım Fonu’nun yenilikçi şirketlere ve
internet ekonomisine yönelik yeni nesil
ilk destek modeli olduğunu belirterek,
“Biz artık ‘desteklenecek şirketi bürokrat
seçmesin’ diyoruz. Kamu, kaynağını internet
ekosistemini geliştirmekte kullansın. Girişim
sermayesi fonları bu ekosistem içinde doğru
şirketleri seçerek kaynak aktarsın” dedi.
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Daha çok hasbihal etmeye çalışacağım
İlk kez iş dünyasıyla buluşan Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Mehmet Görmez, daha çok
hasbihal etmek istediğini söyledi. Sadece
maddi değil manevi sorunlarında yaşandığını
belirterek, “Zekât, faiz ve kredilerle ilgili her
birinizin endişeleri, soruları var” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez, zaman zaman iş dünyasıyla bir
araya gelerek hasbihal etmek istediğini dile
getirerek, insanların sadece maddi sorunlar
değil, manevi sorunlar da yaşadığını belirtti.
Görmez, zekât, faiz ve kredi konularının
önemine dikkat çekerek, işadamlarıyla daha
sık buluşmak istediğini söyledi.
Türk iş dünyasının Isparta zirvesinde sürpriz
konuğu vardı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ITSO)
işadamlarıyla buluştu.

Sizle konuşmak güzel
İşadamlarıyla
manevi
olarak
neler
yapabileceklerini konuşmanın çok güzel
olabileceğini dile getiren Görmez, “Bizim
ilahiyat alanında kendi kendimizi belli
çerçeveye hapsedişimiz, sizin sorularına
da doğru cevap vermede bizi bir takım
zorluklarla karşı karşıya getiriyor. Zekât,
faiz ve kredilerle ilgili her birinizin endişeleri,
soruları var. Bu endişeleri biliyorum” dedi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
2015’te 10 bin doların altına inen kişi başına
düşen milli geliri yeniden yükseltmeleri
gerektiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Milli
gelirimizi tekrar yukarıya çıkarabilmek için
daha önce yaptığımız gibi yapısal reformlara
odaklanmamız lazım. Türkiye’nin ilk önceliği
bu olmalı. Zengin olmak mecburiyetindeyiz”
diye konuştu.
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ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen (en sağda)
ile ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan (en
solda), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
(soldan ikinci) ve Mehmet Görmez’e işlenmiş
tablo hediye etti.
20 yıla 20 maaş, böyle ülke yok
RİFAT Hisarcıklıoğlu, iş gücü piyasası
reformuna hızlı ve acil bir şekilde ihtiyaçları
olduğunu vurgulayarak, 140 milyar dolarlık
ihracatı, dünyadaki istihdam üzerindeki
en yüksek vergi yükü olan ülke olmalarına
rağmen
yaptıklarını
belirtti,
istihdam
üzerindeki vergi yüklerinin yaklaşık yüzde
60’larda olduğunu belirten TOBB Başkanı,
şöyle devam etti: “Dünyaya baktığımız
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zaman bir numarayız. Vergi yüklerinin hızla
düşürülmesini istiyoruz. Kıdem tazminatında
dünya şampiyonuyuz. Bir yıla 1 maaş, 20 yıla
20 maaş. Dünyada bizimki gibi ikinci bir ülke
yok. Bu konuda da hükümetimizin net adımlar
atacağına inanıyoruz. Modası geçmiş damga
vergisinin de kaldırılmasını istiyoruz.” Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin geleceğinden
umutlu olduğunun altını çizerek, “Türkiye
şu anda dünyanın en zengin 18 veya 19
ülkesinden biri. Biz, ilk 10’a girmek istiyoruz.
Geçmişte nasıl 18’e getirdiysek, ilk 10’a da
sokacağız. Ondan sonra bir hedefimiz daha
var. Onu da bizden sonraki nesil yapacak
inşallah, ülkemizi dünyanın bir numarası
haline getirmek” dedi.

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2016

19.02.2016
TERÖRE KARŞI EKONOMİ DÜNYASI TEK SES OLDU VE SESLENDİ

BİRLİĞİMİZİ BOZAMAZLAR!

Ankara’da önceki akşam yaşanan saldırı işçi,
işveren, esnaf ve çiftçi tüm örgütleri büyük
üzüntüye boğdu. Yapılan açıklamalarda
terör lanetlenirken, bu tür saldırıların
birliğimizi
hedeflediğine
ancak
bunu
başaramayacaklarına dikkat çekildi.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
(TÜSİAD) Başkanı Cansen Başaran
Symes: “Ankara’da düzenlenen terör
saldırısıyla toplum olarak bir kez daha
sarsıldık. Bu tarifi imkânsız insanlık dışı
saldırıda hayatını kaybeden herkesin
ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve
yaralılara da acil şifalar diliyorum.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Ülke
olarak hep beraber bu çirkinliklerin ve aşağılık
saldırıların karşısında duracağız. Bu saldırılar
karşısında, millet olarak sağduyumuzu
korumak zorundayız. Herkes bilmelidir

ki, birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu
saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır.”
Türkiye
İşveren
Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Yağız
Eyüboğlu: “Bu gibi saldırılar ülkemizin
birlik, bütünlük ve beraberliğini hedef
almakta ve toplumda endişe ve güvensizlik
yaratmayı amaçlamaktadır. Milletimiz bu gibi
saldırılarla sarsılmayacak kuvvetli bağlara
sahip olduğundan terör örgütleri amacıma
ulaşamayacaktır.”
Türkiye
Esnaf
ve
Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi
Palandöken: “Bu saldırı, ülkemizin birlik ve
beraberliğini bozmaya yöneliktir, ancak bu
alçak saldırı halkımızın birlik ve beraberliğini
bozamayacak. Ülkemizin huzurunu bozmaya
çalışanlar mutlaka adalet önüne çıkarılarak
hesabını verecektir.”
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mehmet Büyükekşi: “Türkiye, terörle
nizam edilmeye çalışılacak ve şiddet ortamı
yaratılarak hayallerinden, hedeflerinden ödün
verecek bir ülke değildir ve olmayacaktır.
Bu alçakça saldırılar, güçlü bir ülke olarak
dünyaya değer katma iddiamızı daha da
artıracak ve bizi birbirimize kenetleyecektir.”

en kısa zamanda yeniden kavuşmasını
teminen tüm yetkili ve ilgililerin birlik ve
beraberlik içerisinde üzerlerine düşen
görevleri gecikmeden yerine getirmelerini
bekliyoruz.”

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK) ‘ Başkanı Kani Beko: “Kana ve
gözyaşına doyan bu topraklarda acıların
TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu: artık son bulmasını diliyoruz. Sadece kan ve
“Türkiye’nin içinden geçtiği bu zor zamanlarda ölüm getiren politikaları Türkiye’ye taşımaya
barışa, huzura, güvene olan inancımız çalışmak tüm yurttaşların hayatını ve
hiç azalmamalıdır. Türkiye olarak bu zor geleceğini tehdit eden bir çılgınlıktır.”
zamanları birlikte durarak ve birbirimize
inanarak atlatacağız. Acının tarife ihtiyacı İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan: “Ülkemizin ve
yoktur. Türkiye’nin başı sağ olsun.”
toplumumuzun bütünlüğünü ve birliğini
Uluslararası
Yatırımcılar
Derneği hedef almış bu saldırılara karşı Türkiye’nin
(YASED) Başkanı Ahmet Erdem: “İçinde bundan önce olduğu gibi bugünlerde de
bulunduğumuz dönemde teröre karşı m dik duracağına yürekten inanıyoruz. Terör
V
birlik, beraberlik ve sağduyu içinde asla muvaffak olamayacaktır. Hayatını
ortak hareket etmek her zamankinden daha kaybedenlere Allah tan rahmet, yaralılarımıza
da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki acil şifalar diliyoruz.”
huzur ve istikrar ortamını hedef alan bu tür
terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
İbrahim Çağlar: “Bu saldırı cana kıymanın
diliyoruz.”
ötesinde, devletimizin terörle mücadele
artırmaktan
başka
hiçbir
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu kararlılığını
(Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay: “Ülkenin işe yaramayacaktır. Bütün varlığımızla
birliğini, demokratik yapıyı hedef alan bu devletimizin ve kahraman Ordumuzun
menfur saldırının arkasındaki karanlık güçler, yanındayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet,
hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Toplumda yaralılara acil şifalar diliyorum.”
bir tedirginlik, endişe, bir gelecek korkusu
yaratılmak istenmektedir. Bu saldırıları, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih
sabır ve tahammül gücümüzü koruyarak hep Bezci: “Terör saldırısını gerçekleştirenler ve
onları destekleyenler dün olduğu gibi bugün
birlikte ortadan kaldıracağız.”
de amacına ulaşamayacaklar. Türkiye
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Cumhuriyeti Devleti tüm terör örgütleriyle
Başkanı Şemsi Bayraktar: “Ülkemiz bir mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği gibi,
süredir terör odaklarının saldırılarının hedefi Türk halkı da birlik ve beraberliğini koruyarak,
konumundadır. Milletiyle, devletiyle, tarihiyle terörün karanlık yüzüne prim vermeyecektir.”
büyük bir ülke olan ülkemizi bu saldırılar
asla yıldıramaz. Saldırıyı düzenleyen ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Nurettin
düzenletenlerin kanlı hesapları, her zaman Özdebir: Bu saldırıyı gerçekleştiren ve
insanlıkla ilgisi olmayan hainler hiçbir zaman
olduğu gibi boşa çıkaracaktır.
hedefine ulaşamayacaktır. Ülke olarak bu
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı saldırılara karşı sağduyunun korunması
Mithat Yenigün: “Şiddete ve teröre karşı gerekiyor. Tüm TSK mensuplarına ve
toplumun tüm kesimlerinin göstereceği vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara
sağduyu ve hassasiyet Türkiye’nin en büyük acil şifa diliyoruz.”
gücüdür. Ülkemizin huzur ve barış ortamına
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İş dünyasından

TERÖRE LANET

Ankara’da 28 kişinin vefatı ve 61 kişinin
yaralanmasına neden olan terör saldırısına
iş dünyasından lanet yağdı. İş dünyası
temsilcileri, terör örgütlerinin Türkiye ile ilgili
amaçlarına ulaşamayacaklarını söyledi.
Aşağılık saldırıların karsısında duracağız
Türkiye
Odalar
ve
Borsalar
Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Saldırıyı
gerçekleştirenleri ve terörü araç görenleri
şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Yapılan
saldırı ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef
aldı. Ülke olarak hep beraber bu çirkinliklerin
ve aşağılık saldırıların karsısında duracağız.
Vicdanlar, terörden medet umanların insanlık
dışı saldırılarını affetmeyecektir. Herkes
bilmelidir ki, birlik ve beraberliğimizi hedef alan
bu saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır.
Türk iş dünyası adına, saldırıda hayatını
kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet,
yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı,

yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
Türkiye Cumhuriyeti teröre asla boyun
eğmeyecektir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, Ankara’da meydana gelen terör
saldırısına ilişkin, “Birlik ve beraberliğimize
yapılan bu saldırılar asla amacına
ulaşamayacaktır.
Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti teröre karsı asla boyun eğmeyecek,
ismi ne olursa olsun tüm terör örgütleri ile
kararlı mücadelesinden taviz vermeyecektir”
ifadesini kullandı. Albayrak, Türkiye’nin bir
kez daha terörün hain yüzüyle karşılaştığını
belirterek, “Milletimize yapılan bu hain
saldırıyı lanetliyorum” dedi. Albayrak
“Milletimiz müsterih olmalıdır ki, devletimiz
bu hain saldırıyı yapan teröristlerle de
arkalarındaki güçlerle de mücadele etmeye
ve onları alt etmeye muktedirdir. Birlik
ve beraberliğimize yapılan bu saldırılar
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asla amacına ulaşamayacaktır. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti teröre karsı asla boyun
eğmeyecek, ismi ne olursa olsun tüm terör
örgütleri ile kararlı mücadelesinden taviz
vermeyecektir. Bir kez daha basta Ankara’da
yaşanan saldırıda olmak üzere tüm terör
olaylarında hayatını kaybeden Türk Silahlı
Kuvvetleri ve Emniyet personelimize ve
vatandaşlarımıza
rahmet,
yakınlarına
başsağlığı, yaralılarımıza da şifalar diliyorum”
dedi.
İnsanlık dışı saldırı
TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes:
Bu tarifi imkânsız insanlık dışı saldırıda
hayatını
kaybedenlerin
ailelerine
ve
yakınlarına başsağlığı, sabır ve yaralılara
acil şifalar diliyorum.
Türkiye İhracatçılar
Mehmet Büyükeksi:

Meclisi

Başkanı

Güvenlik güderimizi hedef alan bu saldırıyı
lanetliyoruz, ihracat ailesi olarak Türkiye’nin
yıllardır mücadele ettiği terör belası kimi
hedef alırsa alsın karsısında durmaya devam
edeceğiz. Türkiye, terörle nizam edilmeye
çalışılacak ve şiddet ortamı yaratılarak
hayallerinden, hedeflerinden ödün verecek
bir ülke değildir ve olmayacaktır. Bizler
bugün yine birlik ve beraberlik çağrılarımızı
daha yüksek sesle haykırmaya devam
edeceğiz. Saldırıda hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara
acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geçmiş
olsun temennilerimizi iletiyoruz.
ASKON Başkanı Mustafa Koca:
Ankara’da meydana gelen terör olayı tipik
bir sinsi vahşet operasyonudur. Artık herkes
biliyor ki, terör asla kendi basına müstakil bir
örgütün kendi amaçlarını gerçekleştirmek
için ortaya koyduğu eylem biçimi değildir.
Terör, hainliğin, sinsiliğin, kalleşliğin metot
olarak kullanıldığı lanetli bir yoldur. Bu yol
doğası itibariyle, tüm ilkesel standartların
dışında olduğundan dolayı sonuç alması
düşünülemez. Bizler de bütün varlığımızla
ülke yönetiminin yanındayız, yanında
olmaya da devam edeceğiz. Yaşadığımız
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acıların tarifi imkânsız. Bu alçak saldırının
kurbanlarına Allah’tan rahmet, yaralanan
vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, acılı
ailelere ve yüce milletimize başsağlığı
dileklerimizi iletiyoruz.
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal
Bahçıvan:
Ankara ve Diyarbakır’da yaşanan ve hepimizi
derinden üzen terör saldırıları ile terörün
insanlık tanımayan çirkin yüzü bir kere daha
ortaya çıktı. Ülkemizin ve toplumumuzun
bütünlüğünü ve birliğini hedef almış bu
saldırılara karsı Türkiye’nin bundan önce
olduğu gibi bugünlerde de dik duracağına
yürekten inanıyoruz. Terör asla muvaffak
olamayacaktır.
Hayatını
kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
diliyoruz.
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoglu:
Ankara’daki terör saldırısını şiddetle kınar,
yaşamını kaybedenler için başsağlığı,
yaralılara acil şifalar dileriz. Bu hain saldırı
terörün insanlık dışı yüzünü bir kez daha
ortaya koymuştur. Tüm kesimlerin ve
ülkelerin ortak bir duruş sergilemeleri ve
birlikte mücadele etmeleri, terörün yenilgiye
uğratılması için elzemdir.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay:
Ülkemizin huzuruna kast eden bu hain
saldırılar, birlik ve beraberliğimizi asla
bozamayacaktır. Vatanımızın bütünlüğünden
ve
hedeflerimizden
kesinlikle
taviz
vermeyeceğiz. Saldırıda yaşamını yitiren
şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı,
yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.
Milletimizin bası sağ olsun.
YASED Başkanı Ahmet Erdem:
Çok
sayıda
vatandasın
hayatını
kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan
saldırı ile terörün her seklini insanlık sucu
olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz.
Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına,
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm milletimize
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı Yasar Doğan:
Ankara’da
meydana
gelen
ve
28
vatandaşımızın vefatı, 61 vatandaşımızın
da yaralanması ile sonuçlanan alçakça ve
hain terör saldırısından derin bir üzüntü
duyduk. Öncelikle hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza
Yüce
Mevla’dan
rahmet, kederli ailelerine başsağlığı,
yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.
Yaşadığımız ve milletimize yönelen alçakça
saldırıyı telin ediyor, saldırının faillerinin bir
an önce bulunarak hesap sorulmasını, bu
saldırın bir daha olmaması için gerekenlerin
yapılmasını diliyoruz.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken:
Bu alçak saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu saldırı
ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya
yöneliktir. Ancak bu alçak saldırı halkımızın
birlik ve beraberliğini bozamayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti bu olayında üstesinden
gelerek failleri kısa zamanda yakalayıp
olayı aydınlatacaktır. Ülkemizin huzurunu
bozmaya çalışanlar mutlaka adalet önüne
çıkarılarak hesabını verecektir. Saldırıda
hayatını kaybedenlere rahmet ailelerine ve
ülkemize başsağlığı diliyorum.
Memur-Sen G. Başkanı Ali Yalçın:
Ülkemize,
milletimize,
güvenlik
görevlilerimize ve geleceğimize yönelen bu
canice saldırıları lanetliyor, terörü, teröre
destek verenleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak
terör örgütlerine karsı bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da birlikte mücadele
vermeye devam edeceğimizin bilinmesini
istiyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine
ve milletimize başsağlığı, yaralılara da acil
şifalar diliyoruz.
TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı:
Ne yazık ki ülkemizin kalbi alçakça ve
kalleşçe bir bombalı saldırı ile sarsıldı. Teröre
yenik düşerek birbirimize olan inancımızı ve
güvenimizi yitirmemeliyiz. Unutmayalım ki
saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan asker
ve siviller bizim kardeşlerimiz, komşularımız,
canlarımızdır.
Bu
vesileyle
saldırıda

yaşamını yitirenlere rahmet, aileleri, yakınları
ve insanlığa başsağlığı diliyoruz. Saldırıda
yaralananların da en kısa sürede sağlıklarına
kavuşmalarını diliyoruz.
Dimdik ayakta duracağız
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak:
MÜSİAD olarak, Ankara’da düzenlenen
bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara
da acil şifalar diliyoruz. Bu ve benzer
saldırılar karsısında millet olarak dimdik
ayakta duracağımıza olan inancımızı bir kez
daha tekrarlarken acılı ailelere de sabırlar
diliyoruz. Bilinmelidir ki, terörün dili, dini, ırkı,
mazereti olmaz. Geçmişteki fırtınaları nasıl
atlattıysak bugün de atlatacağız. Milletimizin
bası sağ olsun.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Başkanı Şemsi Bayraktar:

Genel

Alçakça ve kalleşçe düzenlenen terör
saldırısını lanetliyorum. Ülkemiz bir süredir
terör odaklarının saldırılarının hedefi
konumundadır. Milletiyle, devletiyle, tarihiyle
büyük bir ülke olan ülkemizi bu saldırılar
asla yıldıramaz. Saldırıyı düzenleyen ve
düzenletenlerin kanlı hesapları, her zaman
olduğu gibi boşa çıkaracaktır. Teröre karsı tüm
vatandaşlarımız ortak bir duruş sergilemeli,
birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli,
bütünlüğü bozmamalıdır. Hain saldırıda
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
ailelerine, Silahlı Kuvvetler camiamıza ve
milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar
diliyorum.
İzmir Ticaret
Demirtaş:

Odası

Başkanı

Ekrem

Şehitlerimiz,
hayatını
kaybeden
vatandaşlarımız, yaralılarımız onar onar
artıyor Ama bu hain saldırıyı yapanlar
sunu çok iyi bilmeli ki her saldırıda
daha çok kenetleniyoruz ve hiç kimse,
hiçbir örgüt ülkemizin bu bütünlüğünü
bozamayacak. Kalbimizi ağrıtan bu hain
saldırıyı lanetle kınarken, hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza şifa,
yakınlarına sabırlar dilerim.
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ATO Başkanı Salih Bezci:
Terör saldırısını gerçekleştirenler ve onları
destekleyenler dün olduğu gibi bugün de
amacına ulaşamayacaklar Terör saldırısını
kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, yaralanan vatandaşlara acil şifa
diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm
terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla
sürdüreceği gibi, Türk halkı da birlik ve
beraberliğini koruyarak, terörün karanlık
yüzüne prim vermeyecektir.
TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu:
Ankara’da meydana gelen terör saldırısı
işverenler olarak bizleri büyük bir üzüntü
ve infiale sevk etmiştir. Bu gibi saldırılar
Ülkemizin birlik, bütünlük ve beraberliğini
hedef almakta ve toplumda endişe ve
güvensizlik yaratmayı amaçlamaktadır.
Milletimiz bu gibi saldırılarla sarsılmayacak
kuvvetli bağlara sahip olduğundan terör
örgütleri
amaçlarına
ulaşamayacaktır.
TİSK Camiası olarak saldırıda hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Terörle mücadele kararlılığımız arttı
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim
Çağlar:
Bu saldırı cana kıymanın ötesinde,
devletimizin terörle mücadele kararlılığını
artırmaktan başka hiçbir ise yaramayacaktır.
Bütün varlığımızla devletimizin ve kahraman
Ordumuzun
yanındayız.
Şehitlerimize
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Türkiye Cumhuriyeti teröre asla
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay:
Bu alçakça ve kalleşçe düzenlenen terör
saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ülkenin
birliğini, demokratik yapıyı hedef alan bu
menfur saldırının arkasındaki karanlık güçler,
hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Toplumda
bir tedirginlik, endişe, bir gelecek korkusu
yaratılmak istenmektedir. Bu saldırıları,
sabır ve tahammül gücümüzü koruyarak hep
birlikte ortadan kaldıracağız.
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Türkiye Müteahhitler
Mithat Yenigün:

Birliği

Başkanı

Son dönemde gerçeklesen elim saldırılar
bizleri
derin
üzüntüye
boğmaktadır
Ankara’daki saldırıda hayatını kaybeden
tüm vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine
sabır, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye
Müteahhitler Birliği olarak hain terör
saldırılarını nefretle kınıyor, tüm ülkemize
başsağlığı diliyoruz. Şiddete ve teröre karsı
toplumun tüm kesimlerinin göstereceği
sağduyu ve hassasiyet Türkiye’nin en büyük
gücüdür. Ülkemizin huzur ve barış ortamına
en kısa zamanda yeniden kavuşmasını
teminen tüm yetkili ve ilgililerin birlik ve
beraberlik içerisinde üzerlerine düsen
görevleri gecikmeden yerine getirmelerini
bekliyoruz.
•TÜGİK Başkanı Erkan Güral:
Ankara’da
meydana
gelen
patlama
ve
Diyarbakır-Lice’de
gerçeklesen
askerlerimize yönelik saldırı milletimizi
derinden yaralamıştır. Tüm ülkemizi tarifsiz
bir üzüntüye boğan bu hain saldırıları esefle
kınıyor, yaralananlara acil şifa, şehitlerimize
Allah’tan
rahmet,
acılarını
yürekten
paylaştığımız yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Terörün hedefi korkutarak, sindirerek hedefe
ulaşmaktır. Korkmayacağız, yılmayacağız
ve devletimizin bizlere vereceği görevleri
yapmaktan asla geri kalmayacağız.
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Eyyüp Sabri Ertekin:
Ülkemizin birliğini ve beraberliğini bozmaya
yönelik gerçekleştirilen hiç bir terör
saldırısını tasvip etmiyor, bu saldırıları
nefretle ve şiddetle kınıyor, gerçekleştirenleri
lanetliyoruz. Terör saldırılarıyla milletimizin
birlik ve beraberliğini bozabileceklerini
düşünenler yanıldıklarını göreceklerdir.
Beşeri hiçbir dayanağı olmayan bu saldırıları
gerçekleştirenlere
ve
destekleyenlere
karsı dik duruşumuzu kararlı bir şekilde
sürdüreceğiz. Terör saldırısında hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
ailelerine sabırlar, yaralı kardeşlerimize acil
şifalar diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin
ve milletimizin bası sağ olsun.
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Hiçbir sonuç elde edemeyecekler
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan:
Kardeşçe yaşadığımız güzel ülkemizi
doğrudan hedef alan bu saldırıyı şiddetle
kınıyor; saldırıda hayatlarını kaybeden
vatandaşlarımıza
Allah’tan
Rahmet,
yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza
da acil şifalar diliyoruz. Dün olduğu gibi
bugün de, bu saldırılardan hiçbir sonuç elde
edilemeyeceği aşikârdır. Her zamankinden
daha güçlü olan Türkiye’nin, bu tür olaylara
karsı ne denli kararlı bir tavır içinde olduğu
unutulmamalıdır. Milletimizin bası sağolsun.
Türkiye
Serbest
Muhasebeci
Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği Başkanı Nail Sanlı:
Nefret dolu saldırı nedeniyle büyük bir üzüntü
içindeyiz. Hiçbir sorunun çözümü asla şiddet
olmamalı.
Saldırıyı
gerçekleştirenlerin
insanlık değerleri yoktur ve adalet önünde
bunun hesabını mutlaka vereceklerdir.

saldırılar halkımızın birlik ve beraberliğini
bozamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bu
olayında üstesinden gelerek failleri kısa
zamanda yakalayıp adalet önüne çıkararak
en ağır şekilde cezalandıracaktır Ülkemizin
huzurunu bozmaya çalışanlar bunun
hesabını mutlaka vereceklerdir. Saldırıda
hayatını kaybedenlere rahmet ailelerine ve
ülkemize başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil
şifalar diliyorum.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri
Derneği Başkanı Fethi Hinginar:
Birlikte yasama iradesini, kardeşliği ve barısı
hedef alan Ankara’daki hain saldırı herkesi
derinden yaraladı. Terörün dili, dini, ırkı
ve mazereti olmaz. Milletin geleceğine ve
barış ortamına kasteden bu hain saldırıyı
lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere de
sabırlar diliyoruz.
EGİAD Başkanı Seda Kaya:

Federasyonu Türkiye’nin merkezi, bucağı demeden her
kösede gerçekleştirilmeye çalışılan hain
saldırılar, herkesi derinden sarsmalı, siyasi
Bu hain saldırıyı nefret ve şiddetle kınıyorum. görüşlerin hiçbir önemi yok. Türkiye savaş
Saldırı ülkemizin birlik ve beraberliğini ortamına çekilmek isteniyor. Ortak hareket
bozmaya yöneliktir Ancak bu tür hain etmeliyiz.
Türkiye Şoförler Odası
Başkanı Fevzi Apaydın:
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20.02.2016
NE DEDİLER
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

SİGORTA YAPTIRILAMAZ HALE GELDİ

TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, yüksek primler nedeniyle
tüketicilerin sigorta yaptıramaz hale geldiğini
belirterek, taşımacılık sektöründe faaliyet
gösteren firmaların da prim artışından
olumsuz etkilendiğini söyledi. Hazine’nin
belirlemiş olduğu tavan fiyatların çok
yüksek fiyatlı poliçeler için çözüm olsa da
sorunu tamamen ortadan kaldırmadığını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Trafik sigortası
üretimi yapmak istemeyen sigorta şirketleri
poliçe fiyatlarını artırıp, acente komisyonunu
düşürüyor. Bu hem tüketicilerin hem de
acentelerin tepkisini çekiyor. İnsanlar poliçe
yaptırmaktan kaçınır hale geldi. Acenteler,
mali olarak zor durumdalar” dedi.
GEREKENİ YAPARIZ
Rifat Hisarcıklıoğlu, sigortacıların mevzuat
boşluğundan
kaynaklanan
sorunlarına
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değinerek, şunları söyledi: “Bunların bir an
önce düzenlenmesi için hepimiz üstümüze
düşen görevi yapmaya hazırız. Ancak,
geçmiş yıllardan gelen zararların tamamının
bir dönemde telafi edilmeye çalışılması
büyük yanlış.”
TESK Başkanı Bendevi Palandöken:
HASAR ÖDEMESİNDE BELİRSİZLİK
BİTMELİ
TÜRKİYE
Esnaf
ve
Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, trafik sigortasında
bugün gelinen noktayı, “Sigorta şirketlerinin
geçmiş yıllarda makul bir kar/zarar analizi
yapmadan belirledikleri aşırı düşük fiyatlar ve
yargıda tazminat hesaplama farklılıklarından
doğan, sigorta şirketlerinin aleyhine verilen
karar” şeklinde yorumladı.
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FİYATLAR DENGEYE OTURUR
Palandöken, sorunun çözümü için de şu
önerilerde bulundu: “İlk olarak sigorta
şirketlerinin hasar ödemelerindeki belirsizliğe
neden olan uygulamaların sonlandırılması
ve Karayolları Trafik Kanununda gerekli
yasal değişikliklerin yapılması sağlanmalı.
Ticari araçlarda çalışan şoförlerin mutlaka
standart bir eğitimden ve sınavdan geçmeleri
sağlanmalıdır. Böylelikle kazalar daha da
azalacak şirketlerin maliyeti azaldıkça bunun
sigorta primlerine yansıması da olacaktır.
Yaptığımız öneriler gerçekleşirse primlerde
bariz bir azalma olmasa dahi bir artışın
da olmayacağını, yıllar içinde fiyatların bir
dengeye oturacağını tahmin ediyoruz.”
TSOF Başkanı Fevzi Anaydın:
ESNAF FAALİYETİNİ YAPAMIYOR
TÜRKİYE
Şoförler
ve
Otomobilciler
Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın,
ticari araçların primlerinin olağanüstü
yüksek oranlarda arttığını belirterek, aşırı
fiyat artışları nedeniyle azımsanmayacak
sayıda esnafın mesleki faaliyetini yapamaz
duruma geldiğini vurguladı. Apaydın çözüm
önerileri hakkında şunları söyledi: “Sigorta
şirketlerinin hasar ödemelerindeki belirsizliğe
neden olan uygulamaların sonlandırılması
ve Karayolları Trafik Kanununda gerekli
yasal değişikliklerin yapılması sağlanmalıdır.

Diğer taraftan İngiltere’de olduğu gibi araçlar
değil şahısların sigortalı olduğu model
tartışılmalıdır. Örneğin, 18 yaşına gelen
bir gencin araç kullanabilmesi için ehliyet
alması yetmiyor, trafik sigortası da yaptırmak
zorunda kalıyor. Bu model Türkiye için faydalı
olabilir.”
TÜDEF Başkanı Hasan Atak:
MALİYETİ TÜKETİCİYE YÜKLEDİLER
TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)
Genel Başkanı Hasan Atak, Hazine’nin üç yıl
önce trafik primlerini serbest bıraktığını ve
sigorta şirketlerinin vefat halinde destekten
yoksun kalma tazminatı ödemek durumunda
kaldıkları
için
primleri
yükseltmeye
başladıklarını
söyledi.
Atak,
çözüm
önerilerini şöyle sıraladı: “Doğrusu, geçmişte
olduğu gibi Hazine’nin, primleri de tespit
etmesi olmalıydı. ‘Serbest bıraktığınızda
rekabet oluşur, fiyatlar düşer’ düşüncesi
bize uymayan bir düşünce. Biz de i serbest
bırakınca, fırsat yaratıyorsunuz ve bunu fırsat
bilen sektör kartelleşiyor. Yapılması gereken,
primlerin belli standartlarda olmasıdır.
Değilse, tüm maliyet tüketiciye yüklensin
anlayışı yanlıştır. Her iki tarafı da koruyup
kollayacak önlemlerin alınması gerekir. Bunu
yapacak olan devlettir. Sigorta şirketlerine
devlet desteği sağlanarak, primlerin bir
kısmını devlet üstlenebilir.’
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İnovasyona geçiş için önemli adım
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ar-Ge
Reform Paketi’nin Türkiye’nin teknolojik
sıçrama yapabilmesi noktasında büyük
destek sağlayacağını belirterek, "inovasyon
konuşmaktan, inovasyon yapmaya geçiş için
bu paket çok önemli bir adım" diye konuştu.
İŞE ODAKLANACAĞIZ
Hisarcıklıoğlu, 1 Mart’ta yürürlüğe girecek
paketin, hükümetin reform kararlılığının en
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önemli göstergesi olduğuna işaret eden
Hisarcıklıoğlu, bu kararlılığın, jeopolitik
risklere rağmen, Türk özel sektörünün işine
odaklanmasını sağlayan en önemli güç
olduğunu kaydetti.

BASINDA TOBB - ŞUBAT 2016

22.02.2016

‘İnovasyon konuşmaktan yapmaya geçişin adımı’
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen
hafta yasalaşan AR6E Reform Paketi’nin
Türkiye’nin teknolojik sıçrama yapabilmesi
noktasında büyük destek sağlayacağını
belirtti.
1 Mart 2016 itibarıyla yürürlüğe girecek
olan pakete ilişkin yazılı bir açıklama yapan
Hisarcıklıoğlu, “İnovasyon konuşmaktan,
inovasyon yapmaya geçiş için bu paket çok
önemli bir adım” diye konuştu.
Türkiye’nin 25 bin dolarlık kişi başı gelir hedefi
için kapsamlı bir teknolojik sıçramaya ihtiyacı
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Eminim,

bu reform paketi inovasyon yapmaya geçiş
için çok önemli bir adım olacaktır” dedi.
Hisarcıklıoğlu, tasarım faaliyetlerinin de
ARGE destekleri kapsamına alınması,
ARGE merkezlerine ilişkin desteklerin
kolaylaştırılması ve artırılması, KOBİ’lerin
de ARGE desteklerinden faydalanmasını
sağlayacak mekanizmalar kurulması, genç
girişimcilere yönelik tekno-girişim sermaye
desteğinin artırılması gibi uzun yıllardır dile
getirdikleri taleplerin bu reform paketi ile
hayata geçiyor olmasından büyük mutluluk
duyduklarını sözlerine ekledi.
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Ar-Ge paketi sıçrama adımı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz
hafta yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi’nin
Türkiye’nin teknolojik sıçrama yapabilmesini
sağlayacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, 1
Mart’ta yürürlüğe girecek paketin inovasyon
konuşmaktan inovasyona geçiş için adım
olduğunu söyledi.
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TOBB: AR-GE Reform Paketi inovasyona geçişi sağlayacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mart ayında
yürürlüğe girecek AR-GE Reform Paketi’nin
inovasyon konuşmaktan inovasyon yapmaya
geçiş için çok önemli bir adım olacağım
söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz
hafta yasalaşan ARGE Reform Paketi’nin
Türkiye’nin teknolojik sıçrama yapabilmesi
noktasında büyük destek sağlayacağını
belirterek,
“İnovasyon
konuşmaktan
inovasyon yapmaya geçiş için bu paket çok
önemli bir adım” dedi. Başbakan Ahmet
Davutoğlu tarafından 14 Ocak’ta açıklanan
ve geçtiğimiz hafta içinde yasalaşan paketin
hükümetin ekonomide kapsamlı reformlar
konusunda ne kadar kararlı olduğunun en
önemli göstergesi olduğuna işaret eden
Hisarcıklıoğlu “Bu kararlılık, bölgemizde artan
jeopolitik risklere rağmen Türk özel sektörü
olarak işimize odaklanmamızı sağlayan en
önemli güçtür” ifadelerini kullandı.

TEKNO-GİRİŞİMİ ARTIRACAK
Türkiye ekonomisinin son 10-15 yıllık
dönemde önemli bir dönüşüm geçirdiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Artık inovasyon konuşmaktan inovasyon
yapmaya geçmemiz gerekiyor. Eminim bu
reform paketi inovasyon yapmaya geçiş için
çok önemli bir adım olacaktır.” Hisarcıklıoğlu,
tasarım faaliyetlerinin de AR-CE destekleri
kapsamına alınması, AR-CE merkezlerine
ilişkin
desteklerin
kolaylaştırılması
ve artırılması, KOBİ’lerin de AR-GE
desteklerinden faydalanmasını sağlayacak
mekanizmalar kurulması, genç girişimcilere
yönelik tekno-girişim sermaye desteğinin
artırılması gibi uzun yıllardır dile getirdikleri
taleplerin bu reform paketi ile hayata geçiyor
olmasından büyük mutluluk duyduklarının
sözlerine ekledi. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu “Tasarım faaliyetlerinin de
AR-GE destekleri kapsamına alınması gene
girişimcilerin önünü açacaktır” dedi.
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Rusya ve bölge ülkelerdeki mağazalar boşaldı

Ekonominin yıldızlarına Messi gibi bakmalıyız

Messi,
Ronaldo
gibi
yıldızların
sakatlanmasınlar diye hakemler tarafından
korunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Kim
üretip, ihracat yapıyorsa koruyup kollayalım”
dedi.
Gebze Ticaret Odası’nın düzenlediği,
‘Ekonominin
Yıldızları’
plaket
töreni
Gebze’de bulunan bir otelde düzenlendi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
katıldığı gecede 140 firmanın temsilcisine
plaket verildi. Gecede yaptığı konuşmasında
futboldan örnekler vererek, başarılı Türk
firmaların korunması gerektiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın neresine giderseniz
gidin, açlıktan ölen Afrika’daki çocuğun
sırtında Ronaldo yazıyor. Futbol müthiş bir
endüstri. FIFA hakeme diyor ki ‘aman bu
Messi’yi, Ronaldo’yu sakatlattırma, yıldızları
körü diyor. Ben de buradan diyorum ki bütün
Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları,
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Türkiye’de kim üretiyorsa, kim ihracat
yapıyorsa, FIFA nasıl hakemlere yıldızlan
koruma görevi verdiyse bizdeki ekonominin
yıldızlarını koruyup, kollayın” dedi.
Türkiye’nin en önemli sorununun istihdam
olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, her
yıl 900 bin gencin istihdama katıldığını ve
birçok ülkenin nüfusu kadar kişiye iş bulmak
zorunda olduklarını vurguladı. Gençlere
devlette iş bulma şanslarının olmadığını
devlet tamamını işe alsa Sovyetler Birliği gibi
olacağımızı ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle
devam etti: “Bunlara ancak özel sektörde iş
bulacağız. Her yıl 900 bin kişiyi eritebilmek
için bizim girişimci sayımızı artırmamız
lazım. Yarın biz bunlara iş bulamazsak
hiçbiriniz bu otellerde yediğiniz şu yemekleri
yiyemezsiniz. Oturduğunuz yerlerde rahat
oturamazsınız. Onun için Türkiye’nin girişimci
sayısını artırması lazım.”
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KOCAELİ’NİN KALBİ GEBZE
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler
gecede yaptığı konuşmada, “Ülkemizde
ilk 500’e giren firmaların yüzde 13’ünden

fazlası bu bölgede bulunmaktadır. Bölgemizi
tanıtırken Türkiye’nin başkenti Ankara,
sanayinin başkenti Kocaeli, Kocaeli’nin kalbi
de Gebze’dir diyoruz” dedi.
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“Türkiye’nin en önemli sorunu istihdam”
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin en önemli sorununun istihdam
olduğunu belirterek, “Türkiye’de her yıl 900
bin gene istihdam nüfusuna katılıyor. Yılda
birçok ülkenin nüfusu kadar kişiye is bulmak
zorundayız. Bunlara devlette is bulma
şansımız yok” açıklamasında bulundu.

kişiyi istihdam ettiğini anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Her yıl 900 bin kişiyi eritebilmek için bizim
girişimci sayımızı arttırmamız lazım. Yarın biz
bunlara iş bulamazsak hiçbiriniz bu otellerde
yediğimiz şu yemekleri yiyemezsiniz. Onun
için Türkiye’nin girişimci sayısını artırması
lazım” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
zenginleşmek için girişimci sayısını hızla
artırması gerektiğini vurguladı. “Türkiye’nin en
önemli sorunu istihdam” diyen Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’de her yıl 900 bin genç istihdam
nüfusuna katılıyor. Yılda birçok ülkenin
nüfusu kadar kişiye iş bulmak zorundayız.
Bunlara devlette iş bulma şansımız yok.
Devlet her yıl 900 bin kişiyi işe alsa Sovyetler
Birliği gibi oluruz. Bunlara ancak özel
sektörde iş bulacağız” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet tarihindeki girişimci sayısının 1.5
milyon olduğunu ve her bir girişimcinin 10

“İSTİHDAMDAKİ
VERGİ
DÜNYA BİRİNCİSİYİZ”
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YÜKÜNDE

Hisarcıklıoğlu, sanayicilerin en büyük
şikayetinin istihdam üzerindeki vergi yükleri
olduğunu belirterek, “İstihdam üzerindeki
vergi yükünde dünyada birinci sıradayız.
Türkiye’de istihdam üzerindeki vergi yükü
yüzde 59, OECD ortalaması yüzde 35.
Dünyada hem emeklilik hem işsizlik fonu
hem de kıdem tazminatının olduğu tek ülke
Türkiye” diye konuştu.

BASINDA TOBB - MART 2016

04.03.2016

TOBB’un çıkarma yaptığı İran ‘birlikte çalışalım mesajı verdi
TOBB, ambargoların kalktığı İran’a çıkarma
yaptı. TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu “Komşu
ülkenin iş dünyası olarak daha fazla
ekonomik işbirliğine varız” mesajını iletti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyaretinde
İran
Cumhurbaşkanı
Müsteşarı
Muhammed Nahavandian’la da görüşerek,
değerlendirmelerde bulundu.
TÜRK iş dünyası, uluslararası ambargoların
kaldırılmasının ardından bütün dünyanın
dikkatini çeken İran pazarı için, atağa geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
TOBB heyeti, İran’ı ziyaret etti ve “Komşu
ülkenin iş dünyası olarak daha fazla ekonomik
işbirliğine varız” mesajını iletti. Hisarcıklıoğlu,
“İran hem komşumuz hem de doğal ticari
ortaklarımız. Türk ve İran şirketleri daha fazla
ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelerde birlikte iş
yapabilir. Bu potansiyel mevcuttur. Bunun
için bir dizi temaslarda bulundum” dedi.

İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ
Hisarcıklıoğlu, ziyarette İran Cumhurbaşkanı
Müsteşarı Muhammed Nahavandian, İran
Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası
(ICCIMA) Başkanı Sayın Mohsen Jalalpour
ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “İran’da özel
sektörün güçlendirilmesi konusunda atılması
gereken adımlar üzerinde duruldu. Türk ve
İran şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği
imkânlarının geliştirilmesi için yapılması
gerekenler değerlendirildi.”
DOSTLUĞUMUZ PEKİŞTİ
Görüştüğü İran heyetlerinin de Türkiye
ile
ekonomik
ilişkilerin
daha
fazla
gelişmesine pozitif yaklaştıklarını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, genel olarak yaklaşımlarını
şöyle özetledi: ‘Ambargo dönemlerinde
Türkiye’nin yardımları, dostluğu ve kardeşliği
pekiştirmiştir. Yaptırımların sona ermesinden
sonra da birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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Tahran’da otellerde YERYOK
Hisarcıklıoğlu, bir çok ülkenin İran’la
yeni anlaşmalar yaptığını ifade ederken,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İran
ziyaretinin de çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Hisarcıklıoğlu, “Tahran’da yabancı heyet
bolluğu var. Otellerde yer bulabilmek çok
zor. Biz oradayken kentte İtalya, Romanya,
Avusturya heyetleri de vardı. Tüm bu heyetler
ekonomik işbirliği ve fırsatların peşinde” dedi.

BASINDA TOBB - MART 2016

04.03.2016

TOBB, İran’daki odalarla stratejik ortaklık kuracak
TÜRK iş dünyası, uluslararası ambargoların
kaldırılmasının ardından tüm dünyanın
dikkatini çeken İran pazarı için, atağa geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
TOBB heyeti, İran’ı ziyaret etti.
İran Cumhurbaşkanı Müsteşarı Muhammed
Nahavandian, İran Ticaret, Sanayi, Madenler
ve Tarım Odası (ICCIMA) Başkanı Sayın
Mohsen Jalalpour ve yönetim kurulu
üyeleriyle görüşen Hisarcıklıoğlu’na TOBB
Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, TEPAV
Direktörü Güven Sak ve dış ekonomik ilişkiler
uzmanlarından oluşan bir heyet eşlik etti.
DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ
İran’a “Komşu ülkenin iş dünyası olarak daha
fazla ekonomik işbirliğine varız” mesajını
ileten
Hisarcıklıoğlu,
açıklamasında,
“İran hem komşumuz hem de doğal ticari
partnerimiz. Türk ve İran şirketleri daha fazla

ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelerde birlikte
iş yapabilir. Bu potansiyel mevcut. Bunun
için bir dizi temaslarda bulundum” ifadelerini
kullandı.
TOBB ile ve İran Ticaret, Sanayi, Madenler
ve Tarım Odası arasında stratejik ortaklık
kurulmasını
planladıklarım
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Bir yol haritası hazırlamak
istiyoruz. Bu hafta TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Memiş Kütükçü’nün başkanlığında bir
heyet, Tahran’da gidecek ICCIMA yetkilileri
ile bir araya gelerek, ayrıntılı bir iş planı
hazırlayacak” dedi.
Görüştüğü İran heyetlerinin de Türkiye
ile
ekonomik
ilişkilerin
daha
fazla
gelişmesine pozitif yaklaştıklarını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, genel olarak yaklaşımlarını
şöyle özetledi: “Ambargo dönemlerinde
Türkiye’nin yardımları, dostluğu ve kardeşliği
pekiştirmiştir. Bunun içindir ki, yaptırımların
sona ermesinden sonra da birlikte çalışmaya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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devam etmeliyiz. Yaptırımlar dönemindeki
siyasi baskılar bizi birbirimizden ayırmadığı
gibi, bölgesel bazı konularda farklı görüşte
olmamız da bizi birlikte çalışmaktan
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alıkoymamalıdır. İran’la Türkiye arasında
hiçbir sorun yoktur. Üçüncü tarafların
sorunları nedeniyle, ikili ilişkilerimizin zarar
görmesini kabul edemeyiz.”

BASINDA TOBB - MART 2016

04.03.2016

TOBB’dan İran çıkarması
Türk iş dünyası, uluslararası ambargoların
kaldırılmasının ardından bütün dünyanın
dikkatini çeken İran pazarı için atağa geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
TOBB heyeti İran’ı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu,
“İran hem komşumuz hem de doğal ticari
ortağımız. Türk ve İran şirketleri daha fazla
ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelerde birlikte iş
yapabilir. Tekstilden otomotiv yan sanayine,
gıdadan mobilyaya kadar çok farklı alanlarda
İran’da yatırımlarımız var. Türk firmalarının
bu alanlarda iş hacimleri büyüyecek.
Müteahhitlik başta olmak üzere birçok alanda
da yeni pazarlar ortaya çıkacak” dedi.

Yol haritası
TOBB ile ve İran Ticaret, Sanayi, Madenler
ve Tarım Odası arasında stratejik ortaklık
kurulmasını
planladıklarını
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Bir yol haritası hazırlamak
istiyoruz. Bu amaçla bu hafta TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü’nün
başkanlığında bir heyet, Tahran’da gidecek.
ICCIMA yetkilileri ile bir araya gelerek,
ayrıntılı bir iş planı hazırlayacak” diye
konuştu. Olumlu geçen ziyarette İran tarafı
da “Birlikte çalışmalıyız” mesajını verdi.
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İRAN’LA STRATEJİK ORTAKLIK YAPARIZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
TOBB heyeti, İran’ı ziyaret etti. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Genel
Sekreteri Mustafa Saraçöz, TEPAV Direktörü
Güven Sak ve dış ekonomik ilişkiler
uzmanlarından oluşan bir heyet eşlik etti.
‘İran hem komşumuz hem de doğal ticari
partnerimiz. Türk ve İran şirketleri daha fazla
ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelerde birlikte
iş yapabilir. Bu potansiyel mevcut. Bunun
için bir dizi temaslarda bulundum’ diyen
Başkan Hisarcıklıoğlu, İran Cumhurbaşkanı
Müsteşarı Muhammed Nahavandian, İran
Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası
(ICCIMA) Başkanı Mohsen Jalalpour ve
yönetim kurulu üyeleriyle görüştüklerini
anlattı.
Yaptıkları
görüşmelerde,
ikili
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde
durduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB
ile ve İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım
Odası arasında stratejik ortaklık kurulmasını
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

planladıklarını vurguladı. Hisarcıklıoğlu,
‘Bir yol haritası hazırlamak istiyoruz. Bu
amaçla bu hafta TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Memiş Kütükçü’nün başkanlığında
bir heyet, Tahran’da gidecek. ICCIMA
yetkilileri ile bir araya gelerek, ayrıntılı bir iş
planı hazırlayacak’ diye konuştu. Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun İran ziyaretinin
de bu kapsamda çok önemli olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ‘Tahran’da dikkati
çeken en önemli yenilik, yabancı heyet
bolluğu. Otellerde yer bulabilmek çok zor.
Biz oradayken, kentte aynı anda İtalya,
Romanya, Avusturya heyetleri vardı. Tüm
bu heyetler ekonomik işbirliği ve fırsatların
peşinde, rotalarını bu ülkeye çevirmiş’ dedi.
BİRLİKTE ÇALIŞALIM
Görüştüğü İran heyetlerinin de Türkiye
ile
ekonomik
ilişkilerin
daha
fazla
gelişmesine pozitif yaklaştıklarını ifade
eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

BASINDA TOBB - MART 2016

İran heyetindekilerin genel fikrini şöyle
özetledi: ‘Ambargo dönemlerinde Türkiye’nin
yardımları, dostluğu ve kardeşliği pekişmiştir.
Bunun içindir ki, yaptırımların sona
ermesinden sonra da birlikte çalışmaya
devam etmeliyiz. Yaptırımlar dönemindeki
siyasi baskılar bizi birbirimizden ayırmadığı

gibi, bölgesel bazı konularda farklı görüşte
olmamız da bizi birlikte çalışmaktan
alıkoymamalıdır. İran’la Türkiye arasında
hiçbir sorun yoktur. Üçüncü tarafların
sorunları nedeniyle, ikili ilişkilerimizin zarar
görmesini kabul edemeyiz.’
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İRAN’DAN TÜRKİYE’YE ÇAĞRI:

Elinizi çabuk tutun Avrupalılar geliyor

Türk iş dünyası, uluslararası ambargoların
kaldırılmasının ardından bütün dünyanın
dikkatini çeken İran pazarı için atağa kalktı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB heyeti,
İran pazarının rakiplere kaptırılmaması
adına temaslarda bulunduklarını anlattı.
Hisarcıklıoğlu, “Tahran’da dikkati çeken
en önemli yenilik, yabancı heyet bolluğu”
dedi. Olumlu geçen ziyarette İran tarafının
da “Birlikte çalışmalıyız” mesajını verdiği
belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Müsteşarı
Muhammed Nahavandian, İran Ticaret,
Sanayi, Madenler ve Tarım Odası (ICCIMA)
Başkanı Sayın Mohsen Jalalpour ve yönetim
kurulu üyeleriyle görüşen Hisarcıklıoğlu’na,
TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz,
TEPAV Direktörü Güven Sak ve dış ekonomik
ilişkiler uzmanlarından oluşan bir heyet eşlik
etti.
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Çıkarma yapıyorlar
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İran
ziyaretinin önemli olduğunu vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Tahran’da dikkati çeken
en önemli yenilik, yabancı heyet bolluğu.
Otellerde yer bulabilmek çok zor. Biz
oradayken, kentte aynı anda İtalya,
Romanya, Avusturya heyetleri vardı. Tüm
bu heyetler ekonomik işbirliği ve fırsatların
peşinde, rotalarını bu ülkeye çevirmiş
durumdalar” dedi. Görüştüğü İran heyetlerinin
Türkiye ile ekonomik ilişkilerin daha fazla
gelişmesine pozitif yaklaştıklarını ifade eden
Hisarcıklıoğlu, genel olarak yaklaşımlarını
şöyle değerlendirdi:
“Türkiye ile İran iki dost ve kardeş ülkedir.
Ambargo
dönemlerinde
Türkiye’nin
yardımları,
dostluğu
ve
kardeşliği

BASINDA TOBB - MART 2016

pekiştirmiştir. Bunun içindir ki, yaptırımların
sona ermesinden sonra da birlikte çalışmaya
devam etmeliyiz. Yaptırımlar dönemindeki
siyasi baskılar bizi birbirimizden ayırmadığı
gibi, bölgesel bazı konularda farklı görüşte

olmamız da bizi birlikte çalışmaktan
alıkoymamalıdır. İran’la Türkiye arasında
hiçbir sorun yoktur. Üçüncü tarafların
sorunları nedeniyle, ikili ilişkilerimizin zarar
görmesini kabul edemeyiz.”
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İran pazarında fırsat trenini kaçırmayalım
BAŞBAKAN Davutoğlu’nun ziyareti öncesi
Tahran’a çıkarma yapan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Otellerde yer yok. Dünya
İran’dan pay kapmaya çalışırken, biz fırsattan
kaçırmayalım” dedi.

bolluğu. Otellerde yer bulabilmek mümkün
değil. Biz oradayken, kentte aynı anda İtalya,
Romanya ve Avusturya heyetleri vardı” dedi.
Olumlu geçen ziyarette İran tarafı da ‘Birlikte
çalışmalıyız’ mesajını verdi.

TOBB: İran’da yabancı heyet bolluğu var
fırsatı kaçırmamalıyız

DAVUTOĞLU ZİYARETİ ÖNEMLİ

Yaptıkları görüşmelerde, ikili ekonomik
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ambargolardan ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durduklarını
kurtulan İran’a yabancı yatırımcıların ilgi vurgulayan Hisarcıklıoğlu “İran’da özel
gösterdiğini belirterek “Fırsatı kaçırmamalıyız” sektörün güçlendirilmesi konusunda atılması
gereken adımlar üzerinde duruldu. Türk ve
dedi.
İran şirketlerinin hem ikili hem de üçüncü
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bugün ülkelerde işbirliği imkânlarının geliştirilmesi
başlayıp 2 gün sürecek olan İran ziyareti için yapılması gerekenler değerlendirildi”
öncesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dedi. Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping’in
(TOBB) İran’a çıkarma yaptı. İran pazarının uluslararası yaptırımların kaldırılmasının
rakiplere kaptırılmaması gerektiğini belirten ardından İran’ı ziyaret eden ilk lider
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tahran’da olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, birçok
dikkati çeken en önemli yenilik, yabancı heyet ülkenin İran’la yeni anlaşmalar yaptığını
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ifade etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
İran ziyaretinin de bu kapsamda çok
önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu
“Tahran’da dikkati çeken en önemli yenilik,
yabancı heyet bolluğu. Otellerde yer
bulabilmek çok zor. Biz oradayken, kentte
aynı anda İtalya, Romanya, Avusturya
heyetleri vardı. Tüm bu heyetler ekonomik
işbirliği ve fırsatların peşinde, rotalarını bu
ülkeye çevirmiş durumdalar” dedi.
İVME KAZANACAĞIZ
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “İran
bölgedeki en zengin enerji kaynağına sahip
ülkelerinden biri. Türkiye-İran ekonomik
ilişkilerinin ambargonun kalkmasıyla önemli

bir ivme kazanacağına inanıyorum. Tekstilden
otomotiv yan sanayine, gıdadan mobilyaya
kadar çok Iran Cumhurbaşkanı Müsteşarı
Muhammed Nahavandian (sağda) ve TOBB
baskın Rifat Hisarcıklıoğlu bir araya geldi.
farklı alanlarda İran’da yatırımlarımız var.
Türk firmalarının bu alanlarda iş hacimleri
büyüyecek. Müteahhitlik başta olmak üzere
birçok alanda da yeni pazarlar ortaya çıkacak.
Lojistik olarak bakıldığında İran’a en hızlı
ulaşabilecek ülke Türkiye. Türkiye’nin coğrafi
üstünlüğü var. Ayrıca Türk iş dünyasının
dinamizmi önemli bir artımız. Türk sanayicisi
İran’a yatırım yapma konusunda daha atak
davranacaktır. Türk işadamları avantajlı
olarak bu yarışa başlayacak ve inanıyorum
ki başarılarını bu ülkeye de taşıyacak.”
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Romanyalı bile orada
İran’a çıkarma yapan TOBB heyetinin
dikkatini yabancı heyet bolluğu çekti.
Tahran’da otellerde yer bulunamıyor.
TÜRK iş dünyası, uluslararası ambargoların
kaldırılmasının ardından İran pazarı için atağa
geçti. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
TOBB heyeti, Tahran’ı ziyaret ederek,
“Komşu ülkenin iş dünyası olarak daha fazla
ekonomik işbirliğine varız” mesajını iletti.
İran Cumhurbaşkanı Müsteşarı Muhammed
Nahavandian, İran Ticaret, Sanayi, Madenler
ve Tarım Odası Başkanı Mohsen Jalalpour ile
görüşen Hisarcıklıoğlu, “İran hem komşumuz
hem de doğal ticari partnerimiz. Türk ve
İran şirketleri daha fazla ticaret, yatırım ve
üçüncü ülkelerde birlikte iş yapabilir. Bir yol
haritası hazırlamak istiyoruz. Bu amaçla bu
hafta TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş
Kütükçü’nün başkanlığında bir heyet,
Tahran’da gidecek” dedi.
Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin ambargonun
kalkmasıyla önemli bir ivme kazanacağına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

inancını dile getiren Hisarcıklıoğlu, görüştüğü
İran heyetlerinin Türkiye ile ekonomik ilişkilerin
daha fazla gelişmesine pozitif yaklaştıklarını
ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ile İran iki
dost ve kardeş ülkedir. Ambargo dönemlerinde
Türkiye’nin yardımları, dostluğu ve kardeşliği
pekiştirmiştir. İran’la Türkiye arasında hiçbir
sorun yoktur” diye konuştu.
Tahran’da otellerde yer yok
ÇİN dâhil birçok ülkenin İran’la yeni anlaşmalar
yaptığını anımsatan Rifat Hisarcıklıoğlu,
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İran
ziyaretinin de bu kapsamda çok önemli
olduğunu
vurguladı.
Hisarcıklıoğlu,
“Tahran’da dikkati çeken en önemli yenilik,
yabancı heyet bolluğu. Otellerde yer
bulabilmek çok zor. Biz oradayken, kentte
aynı anda İtalya, Romanya, Avusturya
heyetleri vardı. Tüm bu heyetler ekonomik
işbirliği ve fırsatların peşinde, rotalarını bu
ülkeye çevirmiş durumdalar” dedi.

BASINDA TOBB - MART 2016

04.03.2016
TOBB, AMBARGOLARI KALDIRILAN KOMŞUYA ÇIKARMA YAPTI

İRANDAN ‘BİRLİKTE ÇALIŞALIM’ MESAJI

İran pazarının rakiplere kaptırılmaması
gerektiğini belirten TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Tahran’da dikkati çeken en
önemli yenilik, yabancı heyet bolluğu. İran,
ticari ilişkilere pozitif bakıyor ve Türkiye ile
birlikte çalışmayı arzuluyor” dedi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda),
İran Cumhurbaşkanı Müsteşarı Muhammed
Nahavandian ile görüştü ve kendisine bir
plaket sundu.
TÜRK iş dünyası, uluslararası ambargoların
kaldırılmasının ardından bütün dünyanın
dikkatini çeken İran pazarı için, atağa geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
TOBB heyeti, İran’ı ziyaret etti ve “Komşu
ülkenin iş dünyası olarak daha fazla ekonomik
işbirliğine varız’ mesajını iletti. Hisarcıklıoğlu,
“İran hem komşumuz hem de doğal ticari
partnerimiz. Türk ve İran şirketleri daha fazla

ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelerde birlikte iş
yapabilir. Bu potansiyel mevcut. Bunun için
bir dizi temaslarda bulundum” dedi.
YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR
TOBB ile ve İran Ticaret, Sanayi, Madenler
ve Tarım Odası arasında stratejik ortaklık
kurulmasını
planladıklarını
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Bir yol haritası hazırlamak
istiyoruz. Bu amaçla bu hafta TOBB
“Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü
nün başkanlığında bir heyet, Tahranda
gidecek” diye konuştu. Çin Cumhurbaşkanı
Şi Jinping’ın uluslararası yaptırımların
kaldırılmasının ardından İran’ı ziyaret eden
ilk lider olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
birçok ülkenin İran’la yeni anlaşmalar
yaptığını ifade etti. Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun İran ziyaretinin de bu
kapsamda çok önemli olduğunu vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Tahranda dikkati çeken
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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en önemli yenilik, yabancı heyet bolluğu.
Otellerde yer bulabilmek çok zor. Kentte aynı
anda İtalya, Romanya, Avusturya heyetleri
vardı” ifadesini kullandı.
İRAN POZİTİF YAKLAŞIYOR
Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye-İran
ekonomik
ilişkilerinin
ambargonun
kalkmasıyla
önemli bir ivme kazanacağına inanıyorum.
Müteahhitlik başta olmak üzere birçok
alanda da yeni pazarlar ortaya çıkacak.
Lojistik olarak bakıldığında İran’a en hızlı,
ulaşabilecek ülke Türkiye. Türkiye’nin
coğrafi üstünlüğü var” dedi. Görüştüğü İran
heyetlerinin de Türkiye ile ekonomik ilişkilerin
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daha fazla gelişmesine pozitif yaklaştıklarını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, genel olarak İran
yaklaşımlarını şöyle özetledi: “Türkiye ile
İran iki dost ve kardeş ülkedir. Ambargo
dönemlerinde
Türkiye’nin
yardımları,
dostluğu
ve
kardeşliği
pekiştirmiştir.
Yaptırımlar dönemindeki siyasi baskılar
bizi birbirimizden ayırmadığı gibi, bölgesel
bazı konularda farklı görüşte olmamız da
bizi birlikte çalışmaktan alıkoymamalıdır.
İran’la Türkiye arasında hiçbir sorun yoktur.
Üçüncü tarafların sorunları nedeniyle,
ikili ilişkilerimizin zarar görmesini kabul
edemeyiz.”

BASINDA TOBB - MART 2016

04.03.2016

TOBB’dan İran çıkarması
TOBB, Iran ile ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi için atağa kalktı. Balkan
Hisarcıklıoğlu, “Tahran’da yabancı heyet
bolluğu var. Otellerde yer bulabilmek
mümkün değil” dedi.
TÜRK İş, dünyası, uluslararası ambargoların
kaldırılmasının ardından tüm dünyanın
dikkatini çeken İran pazarına yöneldi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB
heyeti de İran’ı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu,
“İran hem komşumuz hem de doğal ticari
partnerimiz. Türk ve İranlı şirketler daha fazla
ticaret, yatırım ve üçüncü ülkelerde birlikte iş
yapabilir. Bu potansiyel mevcut. Bunun için
bir dizi temaslarda bulundum” dedi.
TOBB ile İran Ticaret, Sanayi, Madenler
ve Tarım Odası arasında stratejik ortaklık
kurulmasını
planladıklarını
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Bir yol haritası hazırlamak
istiyoruz. Bu amaçla bu hafta TOBB

Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü’nün
başkanlığında bir heyet, Tahran’da gidecek.
ICCIMA yetkilileri ile bir araya gelerek, ayrıntılı
bir iş planı hazırlayacak” diye konuştu. Çin
Cumhurbaşkanı Şi Jinping’in uluslararası
yaptırımların kaldırılmasının ardından İran’ı
ziyaret eden ilk lider olduğunu hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, birçok ülkenin İran’la yeni
anlaşmalar yaptığını ifade etti.
‘Otellerde yer yok’
BaşbakanAhmet Davutoğlu’nun İran ziyaretinin
de bu kapsamda çok önemli olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Tahran’da dikkati
çeken en önemli yenilik, yabancı heyet
bolluğu. Otellerde yer bulabilmek çok zor. Biz
oradayken, kentte aynı anda İtalya, Romanya,
Avusturya heyetleri de vardı” diye konuştu.
İran’daki tüm bu heyetlerin ekonomik işbirliği
ve fırsatların peşinde olduklarını belirten
Hisarcıklıoğlu, iş adamlarının rotalarını bu
ülkeye çevirdiklerini vurguladı.
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‘Kadın girişimci sayımız hızla artsın istiyoruz’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu “istiyoruz
ki kadın girişimci sayımız hızla artsın ve
erkek girişimci sayımızı yakalasın. Bu bizim
idealimiz” dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda
Hisarcıklıoğlu, kadınların yasam içerisinde
geri plana itmeye çalışan toplumların uygar
sayılamayacağını,
kadınların
gücünün
toplumların medeniyet ölçüsü olduğunu ifade
etti. Hisarcıklıoğlu mesajında şunları kaydetti:
“Hayatı kadınlarıyla eşit olarak paylaşmayı
reddeden zihniyet, güçsüz, güvensiz ve
geri kalmaya mahkûmdur. Kadınlarımız is
hayatında daha çok yer alsın. Daha fazla
kadın girişimcimiz olsun. Bizi doğuran,
büyüten, hayat ortağımız, insanlığın bu
güzel yüzüne saygıda ve değerde asla kusur
etmeyelim. Eksikliklerini, şiddete yönelerek
kapatacağını sanan aciz düşüncelere karsı
kadınların gücü her zaman galip gelecektir.”
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Rönesans, kadınları güçlendiren imzayı
attı
DÜNYANIN en büyük müteahhitlik şirketleri
arasında yer alan Rönesans Holding,
Birleşmiş Milletler (BM) ilkeler Sözleşmesi
ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan
Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ni
(WEP) imzaladı. Böylece, Rönesans Holding,
bu prensiplerin öngördüğü, cinsiyet eşitliği
için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
basta olmak üzere, tüm kadın ve erkeklere
iste adil davranılması, insan haklarına
ayrımcılık gözetmeksizin saygı gösterilmesi,
kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim
imkanlarıyla desteklenmesi gibi alanlarda
taahhütte bulunmuş oldu.

BASINDA TOBB - MART 2016

15.03.2016
İŞ DÜNYASI ANKARA’DAKİ TERÖR SALDIRISINA KARŞI TEK YÜREK

ARTIK YETER

Ankara’da yaşanan bombalı saldırı sonrası
iş dünyası terörü lanetledi ve sonuna kadar
devletin yanında olduğunu vurguladı.
Açıklamalarda, teröre karşı tüm kesimlerin
birlik içinde olması gerektiğine ve kardeşliğe
dikkat çekildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu:
“Bu
olayların müsebbipleri tarih önünde en
ağır hesabı verecek. Patlama, insanlık
dışı emelleri olanların çirkin yüzünü bir kez
daha ortaya koymuştur. Masum canlara
kıymak, insanlık tarihinde lanetlenmiştir.
Bu çirkin, aşağılık işlere imza atanlar bilsin
ki, bunu yaparken amaçları her ne olursa
olsun ulaşamayacaklar. Bu güzel ülkenin
huzurunu, kardeşliğini bozmaya kimsenin
gücü yetmeyecektir.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı
Mehmet Büyükekşi: “Türk halkı, terörle
toplumu şekillendirebileceğini sanan ve iç
karışıklık için çırpınanlara en iyi cevabı,
bir arada ve kardeşçe yaşayarak vermeye
devam edecektir. Ve Türkiye, bu saldırıları
planlayanları elbet adalet önüne çıkararak
ve birliğini koruyarak son çırpınışlarını
gördüğümüz bu şiddeti topraklarından
sonsuza kadar silecektir.”
Türkiye
Esnaf
ve
Sanatkârları
Konfederasyonu(TESK)
Başkanı
Bendevi Palandöken: “Terör insanlık
suçudur. Masum insanların katledilmesinin
açıklanabilir hiçbir haklı sebebi yoktur.
İnsanları korkutarak, katlederek terör örgütleri
hiçbir sonuç alamayacaktır. Kardeşliğimizi
bozmaya çalışanlar er veya geç yüce
Türk adaletine hesap vereceklerdir. Bizim
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ülkemizde huzur ve asayişi hakim kılacaktır.
Devletimizin,
hükümetimizin,
güvenlik
güçlerimizin sonuna kadar yanındayız,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) yanında olmaya devam edeceğiz.
Başkanı Ömer Cihad Vardan: “Her
Girişim
ve
İş
Dünyası
zamankinden çok daha güçlü olan ülkemizin Türk
terör olaylarına karşı ne denli kararlı bir Konfederasyonu(TÜRKONFED) Başkanı
tavır içerisinde olduğu herkesin malumudur. Tarkan Kadooğlu: “Terörün çirkin yüzü,
Vatandaşlarımızı direk hedef alan bu tür toplumun huzur ve kardeşlik duygularını
saldırılar karşısında bugün bizim üstümüze hedef almaktadır. Son 6 ayda meydana
düşen; metanetimizi ve kararlı tavrımızı gelen terör saldırılarından dolayı büyük
sürdürmemiz ve gerekli her türlü tedbiri alıp, bir üzüntü içindeyiz. Ülkemizin huzur ve
insanlarımızın huzur içinde yaşamalarını istikrarını hedef alan, toplumu korku ve şiddet
ile sindireceğini zanneden teröre karşı bu
sağlamamızdır.”
zor zamanları birlikte durarak ve birbirimize
Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) güvenerek atlatacağız.”
Başkan Şemsi Bayraktar: “Bu saldırıyı
düzenleyenlerin amacı bellidir. Milletin birlik Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)
ve beraberliğini bozmak. Kanlı hesaplar Başkanı Rahmi Çuhacı: “Ankara’da
tutmayacak, devletiyle milletiyle ülkemiz, son iki saldırı 1 km’lik bir dairenin içinde
bu saldırıları boşa çıkaracaktır. Birlik ve gerçekleştirildi. Bizler hiç bir işe yaramayan
beraberliğimiz her şeyin üzerindedir. Bütün terörü lanetleme açıklamaları yapmak
vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmesi, istemiyoruz artık. Hükümetimiz, elindeki
tüm istihbarat olanaklarını kullanarak, bu
ortak duruş sergilemesi çok önemlidir.”
terör saldırısını gerçekleştirenleri ve onların
İstanbul Sanayi Odası(İSO) Başkanı ipini elinde tutanları ortaya çıkartarak
Erdal Bahçıvan: “Birlik içinde teröre cezalandırmalıdır. Türkiye ile bu konuda
karşı durmalıyız. Terörün; huzur, barış ve istihbarat paylaşımı yapmayan tüm ülkeler
kardeşliğimizi bozmasına, geleceğimize suça ortaktır.”
inancımızı sarsmasına fırsat vermemeliyiz.
İnsanlıktan nasibini almamış saldırıyı Uluslararası Yatırımcılar Derneği(YASED)
Başkanı Ahmet Erdem: Son dönemde art
kınıyorum.”
arda meydana gelen terör saldırılarından
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih dolayı büyük bir üzüntü ve endişe duyuyoruz.
Bezci: “Bu saldırılar Türkiye Cumhuriyeti Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan
Devleti’ni
terörle
mücadeleden
asla bu terör saldırılarının sona ermesini,
vazgeçirmeyecektir.
Terörle
mücadele toplumsal barış ve huzurun yeniden tesis
kararlılıkla sürdürülecek ve terör odakları edilmesini ümit ediyoruz. Saldırıda hayatını
hak ettikleri biçimde cezalandırılacaktır.”
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı
İbrahim Çağlar: Defaatle söylediğimiz gibi
bu saldırılar hedefine ulaşmak bir yana,
bilakis Türk devletini ve milletimizi daha güçlü
bir şekilde bir araya getirmekten başka bir işe
yaramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
yapmamız gereken birlikteliğimizi korumak,
kardeşliğimizi pekiştirmektir.”
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Piyasa teröre taviz vermiyor
Ankara'da son 6 ayda gerçekleştirilen 3 terör
saldırısı tüm ülkeyi yasa boğsa da piyasada
korkulan senaryo yaşanmadı. Başkentte
yaşanan bomba saldırılarının ardından hem
Borsa İstanbul hem de dolar tarafında gözler
önüne serilen tablo, Türkiye'de piyasaların
sağlam temellere dayandığını bir kez daha
gösterdi.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırılarına
piyasalar sağlam duruşla karşılık vermeye
devam ediyor. 10 Ekim Cumartesi günü
Ankara Garı kavşağında gerçekleştirilen
terör saldırısından önce 79.214 puandan
kapanan Borsa İstanbul (BIST), saldırırım
ardından ilk işlem gününde 78.547 puana
kadar gerilese de günü 79.300 puandan
kapattı. 2,9135'ten başlayan dolar ise 2,95'e
kadar yükselse de günü 2,9285 lira ile sınırlı
kalan artış oranıyla kapattı.

BORSA YÜKSELDİ
17 Şubat'ta Ankara'da askeri servis
araçlarının geçişi sırasında yaşanan
patlamanın
ardından
da
piyasalar
soğukkanlılığını korumaya devam etti. Olayın
ardından güne 72.805 puandan başlayan
BIST, 78.547 puana kadar gerilese de günü
405 puan artışla kapattı. Güne 2,9562
seviyesinden başlayan dolar ise 2,9495
liraya geriledi. Geçtiğimiz gün yaşanan
bomba saldırısının ardından BIST güne
79,380 puan seviyesinden başladı. Borsa
İstanbul günü 80,100'dan kapattı. Dolar ise
2,8670 liradan başladığı günü 2,8790 liradan
tamamladı.
Kardeşliğimizi bozamazlar
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu
güzel
ülkenin
huzurunu,
kardeşliğini
bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu
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yaşatılan acılan yine birbirimize tutunarak
aşacağımızdan şüphemiz yoktur. Türk
iş dünyası adına, hayatını kaybeden
kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına
ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza
da acil şifalar diliyorum” ifadesini kullandı.
Hedeflerine ulaşamayacaklar
AT0 Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci,
“Bu salamların hedefi insanlık, kardeşlik,
barış, beraberlik ve gelecek umududur.
Ne terörü gerçekleştirenler ne de onlann
destekçileri hiçbir zaman bu hedeflerine
ulaşamayacaklardır” ifadelerini kullandı.
Bezci, saldırıda hayatını kaybedenlere
Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Saldırıları lanetliyoruz
Ankara'da yaşanan bombalı saldırı hakkında
açıklamalarda bulunan Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel
Başkanı Nail Olpak ise demek olarak
Ankara'da düzenlenen terör saldırısını
lanetlediklerini belirtti. Milletin bir kez daha
canının yandığını bildiren Olpak, saldırıda
hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet
yaralılara da acil şifalar diledi.
Güneşli günler göreceğiz
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Gecenin en
karanlık olduğu an şafağın en yakın olduğu
andır” dedi. Türkiye'nin ekonomide göstermiş
olduğu performans ve İslam coğrafyasındaki
hâkimiyetinin birçok kesimi rahatsız ettiği
için bu tip saldırıların gerçekleştiğini
söyleyen Özdebir, “Şafakla birlikte Türkiye
parlayacaktır. Türkiye'ye yatırım yapmanın
tam zamanı” diye konuştu.
Geri adım atmayacağız
Limak Holding Yönetim Kumlu Başkanı
Nihat Ozdemir, Ankara'daki “alçak” saldınyı
nefretle kınadığını belirterek, “Bilinmesini
isterim ki ülkemizin bütünlüğüne ve
geleceğine kasteden bu menfur olay
karşısında, iş dünyası olarak geri adım
atmayacağız Yatınm yapmaya ve Türkiye'nin
geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz”
değerlendirmesinde bulundu.
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Yine başarılı olamayacaklar
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad
Vardan, “Dünyanın hemen her tarafında bu
tür olayları gerçekleştirenler, emellerine hiçbir
şekilde ulaşamamışlardır. Bu, Türkiye'de
de böyle olmuştur. Bugün bizim üstümüze
düşen; metanetimizi ve kararlı tavrımızı
sürdürmemiz ve gerekli her türlü tedbiri alıp,
insanlarımızın huzur içinde yaşamalarını
sağlamamızdır” dedi.
Hain saldırıyı kınıyoruz
TPF Yönetim Kumlu Başkanı Mustafa
Altunbilek, “Ülkemizin birlik ve beraberliğini
bozmayı hedefleyen hain saldırıyı kınıyor,
terörü tüm kalbimizle lanetliyoruz. Masum
insanlarımızı yitirdiğimiz saldın nedeniyle
acımız çok büyük. Saldırıda hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,
ailelerine sabır ve baş sağlığı, yaralılarımıza
ise adi şifalar diliyoruz” dedi.
Kanlı hesaplar tutmayacak
TTZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
terörün kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiğini
ifade ederek, “Bu saldırıyı düzenleyenlerin
amacı bellidir. Milletin birlik ve beraberliğini
bozmak. Kanlı hesaplar tutmayacak,
devletiyle milletiyle ülkemiz, bu saldırıları
boşa
çıkaracaktır”
değerlendirmesinde
bulundu. Bayraktar, bütün vatandaşların
ortak duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.
İş dünyasında saldırılara karşı birlik olma
çağrısı
TÜMSİAD Başkanı Doğan “Sivil toplum
kuruluşlarına birlik çağrısında bulunuyoruz.
Birlik ve beraberliğimize atılmış bu bombalara
karşı tek ses olalım” dedi.
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
(TÜMSİAD)
Genel
Başkanı
Yaşar
Doğan, bütün sivil toplum kuruluşlarını
(STK) teröre karşı tek ses olmaya davet
ederek, “TÜMSİAD olarak tüm sivil toplum
kuruluşlarına birlik çağrısında bulunuyoruz.
Güzel ülkemizin üzerinde yaşanan hain
oyunlar karşısında ortak bir dil ve iradeyle
karşı duruş sergilemeliyiz. Bütün sivil toplum
kuruluştan olarak terörü toplu bir sesle

BASINDA TOBB - MART 2016

kınamamız gerekiyor. TÜMSİAD olarak
buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına birlik
çağrısında bulunuyoruz. Gelin hep birlikte
birlik ve beraberliğimize atılmış bu bombalara
karşı tek ses olalım” dedi. Doğan, yaptığı
yazılı açıklamayla, “Elim saldırıda, yaşamını
yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,
yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı
vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz”
temennisinde bulundu.

vermemeliyiz. İnsanlıktan nasibini almamış
bu terör saldırısını kınıyorum. Allah'tan
hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara
acil şifa, kederli ailelerine sabır ve metanet
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Milletimizin başı sağ olsun
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,
şunları söyledi: 'Terörün, huzur, barış ve
kardeşliğimizi bozmasına, geleceğimize
olan inancımızı sarsmasına asla fırsat
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İş dünyasından “GERİ ADIM YOK” mesajı
Ankara’daki terör saldırısını değerlendiren
iş dünyasının temsilcileri, yaşanan olaylara
rağmen yatırımların kararlılıkla süreceği
mesajını verdi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin
Özdebir, “Gecenin en karanlık olduğu an
şafağın en yakın olduğu andır. Şafakla birlikte
Türkiye parlayacaktır. Bu yüzden Türkiye’ye
yatırım yapmanın tam zamanı” dedi.
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Özdemir de Ankara’daki “alçak”
saldırıyı nefretle kınadığını belirterek,
ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır,
yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.
Özdemir, saldırının insani, vicdani ve ahlaki
hiçbir kalıba sığmadığını vurgulayarak,
“Bilinmesini isterim ki ülkemizin bütünlüğüne
ve geleceğine kasteden bu menfur olay
karşısında, iş dünyası olarak geri adım
atmayacağız. Yatırım yapmaya ve Türkiye’nin
geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz”
değerlendirmesinde bulundu.
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Etle tırnak gibi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu güzel
ülkenin huzurunu, kardeşliğini bozmaya
kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu yaşatılan
acıları yine birbirimize tutunarak, sarılarak
aşacağımızdan şüphemiz yoktur” ifadesini
kullandı. Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak
ise Türkiye’nin teröre boyun eğmeyeceğini,
terörün Türkiye’ye boyun eğeceğinin altını
çizdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,
“Saldırının faillerinin bulunması ve ülkemizde
benzer bir olayın bir daha yaşanmaması en
büyük temennimizdir” dedi.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet
Tanrıverdi, “Etle tırnak, yağmur ile toprak
gibi iç içe geçen, yüz yıllardır bir arada
yaşayan
insanlarımızı
parçalamaya,
bölmeye hiçbir zaman güçleri yetmeyecek”
değerlendirmesinde bulundu.
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TERÖRE LANET OKUYAN İS DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz

Ankara'daki hain terör saldırısına karşı
iş dünyası tek yürek oldu. Yapılan terör
saldırısını şiddetle kınayan iş dünyası
temsilcileri, geri adım atmayacaklarını
belirterek "Yatırım yapmaya ve Türkiye'nin
geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz"
mesajı verdi.
RİFAT HİSARCIKLIOGLU Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Başkanı
Başkentte düzenlenen bu hain saldırı
masum insanların canına, ülkemizin birlik
ve beraberliğine kastetmiştir. Vicdanları
sızlatan bu alçaklığı yapanlara insan
diyebilmek de mümkün değil. Şundan eminiz
ki, bu olayların müsebbipleri tarih önünde
en ağır hesabı verecek ve hiçbir zaman
amacına ulaşamayacaktır. Patlama, insanlık
dışı emelleri olanların çirkin yüzünü bir kez
daha ortaya koymuştur. Masum canlara
kıymak, insanlık tarihinde lanetlenmiştir.

Bu çirkin, aşağılık islere imza atanlar bilsin
ki, bunu yaparken amaçlar her ne olursa
olsun ulaşamayacaklar. Bu güzel ülkenin
huzurunu, kardeşliğini bozmaya kimsenin
gücü yetmeyecektir. Bu acıları birbirimize
tutunarak,
sarılarak
asacağımızdan
şüphemiz yoktur. Türk is dünyası adına,
hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet,
yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı,
yaralılarımıza da acil şifalar diledi.
ÖMER CİHAD VARDAN Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu Başkanı
Milletimizin birlik ve beraberliğini, ülkemizin
demokratik düzenini ve insanlarımızın
yıllardır birlikte kardeşçe yasama hakkını
doğrudan hedef alan, güzel ülkemizin
başkenti Ankara'da meydana gelen menfur
terör saldırısını tüm kalbimizle lanetliyoruz.
Dünyanın hemen her tarafında bu tür
olayları gerçekleştirenler, bugüne kadar
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emellerine hiçbir şekilde ulaşamamışlardır.
Vatandaşlarımızı direkt hedef alan bu tür
saldırılar karsısında bugün bizim üstümüze
düsen, metanetimizi ve kararlı tavrımızı
sürdürmek ve gerekli her türlü tedbiri alıp,
insanlarımızın huzur içinde yasamalarını
sağlamaktır. Bundan sonrası için ise bu
saldırının faillerinin bulunması ve ülkemizde
benzer bir olayın bir daha yaşanmaması en
büyük temennimizdir.
ERDAL BAHÇIVAN İstanbul Sanayi Odası
Başkanı

bir alanda gerçeklesen acımasız ve hain
saldırıyı lanetliyoruz. Türk halkı, terörle
toplumu şekillendirebileceğini sanan ve iç
karışıklık için çırpınanlara en iyi cevabı,
bir arada ve kardeşçe yasayarak vermeye
devam edecektir ve Türkiye, bu saldırıları
planlayanları elbet adalet önüne çıkararak
ve birliğini koruyarak, son çırpınışlarını
gördüğümüz bu şiddeti, topraklarından
sonsuza kadar silecektir. Patlamada ölenlere
Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

ANKARA SANAYİ ODASI BAŞKANI
NURETTİN ÖZDEBİR: Gecenin en karanlık
Ankara'da
masum
insanlarımız
son olduğu an şafağın en yakın olduğu andır.
beş ayda üçüncü kez menfur bir terör Türkiye'nin ekonomide göstermiş olduğu
saldırısına daha maruz kaldı. Acımız büyük, performans ve İslam coğrafyasındaki
yaralıyız, hüzünlüyüz. Birlik içinde teröre hakimiyeti birçok kesimi rahatsız etti, bu
karsı durmalıyız. Terörün; huzur, barış ve nedenle bu tip saldırılar gerçekleşiyor.
kardeşliğimizi bozmasına, geleceğimize Türkiye bunların altından kalkabilecek güce
olan inancımızı sarsmasına asla fırsat sahip. Şafakla birlikte Türkiye parlayacaktır.
vermemeliyiz. İnsanlıktan nasibini almamış Bu yüzden Türkiye'ye yatırım yapmanın tam
bu terör saldırısını kınıyorum. Allah'tan zamanı.
hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara
acil şifa, kederli ailelerine sabır ve metanet TÜM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
YASAR DOĞAN: Son aylarda, ülkemizin birlik
diliyorum. Milletimizin bası sağ olsun.
ve beraberliğini bozmaya, vatandaşlarımızın
İBRAHİM ÇAĞLAR İstanbul Ticaret Odası huzurunu
kaçırmaya
yönelik
terör
Başkanı
saldırılarıyla zor günlerden geçiyoruz.
Terör, demokratik ve gelişen ülkemizin
Kan dökmeye yönelik bu eylemler, eli kanlı
barış ve huzurunu hedef almaktadır. Bu
terör örgütünün düştüğü aciz durumu bir kere
hain saldırılar, vatandaşlarımızın demokrasi
daha ortaya koymuştur. Defaatle söylediğimiz
ve huzur iradesini kırmamalıdır. Bu güzel
gibi bu saldırılar, hedefine ulaşmak bir yana,
ülkemizin üzerinde yaşanan hain oyunlar
bilakis Türk devletini ve milletimizi daha güdü
karsısında ortak bir dil ve iradeyle karsı
bir şekilde bir araya getirmekten başka bir
duruş sergilemeliyiz. Saldırının faillerinin
ise yaramayacaktır. Devletimizin ve güvenlik
bir an önce bulunarak hesap sorulmasını,
güderimizin sonuna kadar yanındayız
bu gibi saldırıların bir daha olmaması için
olmaya da devam edeceğiz.
gerekenlerin yapılmasını diliyoruz.
UMAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU
İSTANBUL TİCARET BORSASI BAŞKANI
BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: Bu alçak
ALİ KOPUZ: Milletimizin bası sağ olsun.
saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu saldırı insani,
Her patlama ve şehit haberiyle yüreğimiz
vicdani ve ahlaki hiçbir kalıba sığdırılamaz.
yanıyor, canımız acıyor. Devletimizden bu
Bilinmesini isterim ki ülkemizin bütünlüğüne
acıları azaltacak adımlar atarak, bu saldırıları
ve geleceğine kasteden bu menfur olay
gerçekleştirenler ile onları destekleyenlere
karsısında, is dünyası olarak geri adım
gerekli
cevabı
vermesini
bekliyoruz.
atmayacağız. Yatırım yapmaya ve Türkiye'nin
Kızılay üzerinden ülkemize mesaj vermek
geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz.
isteyenlerin
mesajlarında
boğulmasını
istiyoruz.
Arkasında
hangi
örgüt
ve
hangi kirli
TÜRKİYE
İHRACATÇILAR
MECLİSİ
BAŞKANI
MEHMET
BÜYÜKEKŞİ: eller olursa olsun milletimize karsı yapılan bu
Ankara Kızılay'da aksam saatlerinde sivil saldırılar bizleri yıldırmayacaktır.
vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu
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IC
HOLDİNG
YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI İBRAHİM ÇEÇEN: Bugün daha
çok beraberliğe, daha çok dayanışmaya, tek
ses, tek yürek olmaya ihtiyaç duyduğumuz
gündür. Hep beraber, güçlü şekilde tepkimizi
göstermemiz gereken gündür. Acımıza
rağmen, dünyanın gıpta ettiği büyük
yatırımlarımızı aynı hızla sürdüreceğiz.
Ülkemizin yararına olan yeni yatırımlarımıza
da şevkle, heyecanla devam edeceğiz.
Terörle mücadelemiz mutlaka başarı ile
sonuçlanacak ve ülkemiz tekrar huzurlu
ve güvenilir olacaktır. Bundan kimsenin
şüphesinin olmaması lazımdır.
ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI
SALİH BEZCİ: Bu saldırıların hedefi insanlık,
kardeşlik, barış, huzur birlik, beraberlik ve
gelecek umududur. Ne terörü gerçekleştirenler
ne de onların destekçileri hiçbir zaman bu
hedeflerine ulaşamayacaklardır. Saldırıda
hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,
yaralılara acil şifa, ailelerine ve yakınlarına
başsağlığı diliyorum.

Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan
bu terör saldırılarının sona ermesini,
toplumsal barış ve huzurun yeniden tesis
edilmesini ümit ediyoruz. Saldırıda hayatını
kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
İSTANBUL
HAZIRGİYİM
VE
KONFEKSİYON İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
BAŞKANI HİKMET TANRI VERDİ: Başkent
Ankara'yı 5 ayda üçüncü kez hedef alan
terör saldırısını nefretle kınıyorum. Dün
olduğu gibi bundan sonra da yaşanabilecek
terör eylemlerinin hiçbir koşulda bizleri
yıldırmayacağının bilinmesi gerekiyor. Etle
tırnak, yağmur ile toprak gibi ic ice gecen,
yüzyıllardır bir arada yasayan insanlarımızı
parçalamaya, bölmeye hiçbir zaman güderi
yetmeyecek. Terör karsısında daha çok
kenetlenip, bu zorlu dönemi en kısa sürede
asacağımıza yürekten inanıyorum.

BİRLEŞMİŞ
MARKALAR
DERNEĞİ
BAŞKANI
SAMİ
KARİYO:
Güzel
Türkiye’mizin ve değerli Cumhuriyetimizin
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR bireyleri olarak, bu tür saldırıların tek
ODASI BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN: bir yurttaşımızı bile sarsamayacağına,
Terör insanlık sucudur. Masum insanların bu topraklar üzerinde kardeşçe yasama
katledilmesinin açıklanabilir hiçbir haklı iradesine en ufak bir zarar veremeyeceğine
sebebi yoktur. İnsanları korkutarak, katlederek yürekten inanıyorum. 100 yıla yakın süredir
terör örgütleri hiçbir sonuç alamayacaktır. bu ülkenin temel harcı olan kardeşliğimizin
Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar er veya ve beraberliğimizin zarar görmesine asla izin
geç yüce Türk adaletine hesap vereceklerdir. vermeyeceğiz. Teröre inat Türkiye'nin her
Bizim yapmamız gereken birlikteliğimizi noktasında gündelik yaşamımızı sürdürecek,
dünyanın her yerinde yurdumuzu yüceltme
korumak, kardeşliğimizi pekiştirmektir.
azmimizi hayata geçireceğiz.
ULUSLARARASI
YATIRIMCILAR
DERNEĞİ(YASED): Son dönemde art arda
meydana gelen terör saldırılarından dolayı
büyük bir üzüntü ve endişe duyuyoruz.
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20.03.2016
İŞDÜNYASINDAN VATANDAŞA İSTİKLAL MARŞLI MESAJ:

KORKMA

‘Korkma’ sözüyle başlayan İstiklal Marşına
atıfta bulunan işadamları vatandaşlara birlik
olmaları ve endişe etmemeleri çağrısında
bulundular. Milletçe kenetlenerek acıları
aşacağız.
“Güneydoğu, Doğu illeri ve Ankara’nın
ardından İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda
meydana gelen terör saldırılarına karşı
vatandaş ve üst düzey yetkililerin yanı
sıra iş dünyasından da tepkiler çığ gibi
yükseliyor. İstiklal Caddesindeki Balo
Sokak’ta gerçekleştirilen ve ilk belirlemelere
göre 7 kişinin hayatı tını kaybettiği canlı
bomba saldırısının Türkiye’nin istikrarını
hedeflediğini söylediler. Son zamanlarda
yaşanan terör saldırılarının ortak hedefinin
korkutarak geri adım attırmak olduğuna
dikkat çeken iş adamları, “Fakat bizim
İstiklal Marşımız “Korkma” diye başlar. Bizler
korkmuyor ve inancımızı yineliyoruz” diyor.
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Bağımızı güçlendirecek
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Panik
havası yaratmayı amaçlayan bu saldırıların,
amaçlananın
aksine
birbirimize
olan
bağımızı güçlendireceğine inancımız tamdır.
Türkiye’de kaos ortamının hakim olacağını
sanan vicdansız yüreklere, birlik olarak ne
mücadelelerle bu ülkeyi kurduğumuzu tekrar
hatırlatmak isteriz.
KÖTÜLÜK ÇEMBERİ KURULDU
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak: Türkiye’nin
yürüyüşünü
engellemek
isteyenlerce
son günlerde art arda düzenlenen terör
saldırılarını lanetliyoruz, istiklal Caddesi’nde
gerçekleşen
terör
eylemi,
geçtiğimiz
günlerde birlik açıklaması yapan bu kötülük
çemberinin açıkça milletimizin istiklalini
hedef aldığını gösteriyor. Terörün amacı da
korkutmaktır. Fakat bizim istiklal Marşı’mız
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“Korkma” diye başlar. Bizler korkmuyor
ve inancımızı yineliyoruz: Türkiye teröre
boyun eğmeyecek, terör Türkiye’ye boyun
eğecektir.
Milletçe kenetlenerek acıları aşacağız
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: İstanbul’da
meydana gelen patlama, hain emelleri
uğruna masum insanların canına kast eden
terör örgütlerinin, çirkin yüzünü bir kez daha
ortaya çıkarmıştır. Terörün, huzur, barış ve
kardeşliğimizi bozmasına, geleceğimize
olan inancımızı sarsmasına asla fırsat
vermeyeceğiz.
Milletçe
kenetlenerek,
bu yaşatılan acıları aşacağız. Türk iş
dünyası adına, saldırıda hayatını kaybeden
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına
ve yüce milletimize başsağlığı, yaralıları’
miza da acil şifalar diliyor.
ŞER GÜÇLERİ HESABINI VERECEK

amacı Türkiye’yi kaosa sürüklemek, iç ve
dış terör örgütleri bu istek ve arzularına
kavuşamayacak. Dökülen kanların hesabı
mutlaka sorulacaktır, İstanbul’da düzenlenen
bu hain saldırı, masum insanların canına,
ülkemizin birlik ve beraberliğine kastetmiştir.
Bu alçaklığı yapanlara insan diyebilmek de
mümkün değil. Ülkemizi kaosa sürüklemek
isteyen tüm şer güçleri pişman olacak ve en
acı şekilde hesabını vereceklerdir.
Terör din, dil, ırk tanımıyor
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan: Son
günlerde ülkemizde yaşanan; din, dil, ırk, I yaş
tanımadan, sadece korku salmaya yönelik
bu tür terör olaylarının, ülke vatandaşlarımızı
birbirine daha fazla yakınlaştırmasına ve
tek vücut olarak terörün her türlüsüne karşı
tavrı güçlendirmesine vesile olacağını ümit
ediyoruz. Hükümetimizin kararlı şekilde
yürüttüğü çalışmaları destekliyor; milletimize
başsağlığı diliyoruz.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:
İstanbul’da meydana gelen patlamaların
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İŞ DÜNYASI BOMBALI SALDIRIYI KINADI: YENİLMEYECEĞİZ
İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde
yaşanan bombalı saldırı sonrası iş dünyası
terörü lanetledi. Açıklamalarda, "Terör odaklı
güçlerin ümit ettikleri halkımızı mızı düşürme
hedeflerine yenilmeyeceğiz" denildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Terörün,
huzur, barış ve kardeşliğimizi bozmasına,
geleceğimize inancımızı sarsmasına asla
fırsat vermeyeceğiz. Türkiye’nin birlik tür
saldırılar amacına ulaşamayacak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mehmet
Büyükekşi:
Vatandaşlarımız
arasında panik havası yaratmayı amaçlayan
bu
saldırıların,
amaçlananın
aksine
birbirimize olan bağımızı güçlendireceğine
ve terörle mücadele için duyarlılığımızı
artıracağına inancımız devam etmektedir.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak:
Türkiye’nin
yürüyüşünü
engellemek
isteyenler tarafından son günlerde art arda
düzenlenen terör saldırılarını lanetliyoruz.
Terörün anlamı da amacı da korkutmaktır.
Bizler korkmuyoruz. Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları
Konfederasyonu
(TESK)
Genel Başkanı Bendevi Palandöken:
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen tüm
şer güçleri pişman olacak ve en acı şekilde
hesabını vereceklerdir. Ankara’nın ardından
İstanbul’da meydana gelen patlama ile terör
ülkeyi kaosa sürüklemek istiyor.
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)
Başkanı Rahmi Çuhacı: "Bu bombaların
amacı insan öldürmek değil. Onlar asıl
ölmeyenleri hedefliyorlar. Saldırıların ardından
neden oldukları korku, yarattıkları nefret onları
mutlu ediyor. Terör her kimi hedef alırsa alsın
bir insanlık sucudur.
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20.03.2016
Hisarcıklıoğlu, terörün çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.

ASLA FIRSAT VERMEYİZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde
Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kasteden
saldırıların amacına ulaşamayacağını, terörü
ve teröre destek verenleri lanetlediklerini
söyledi.
Hisarcıklıoğlu
mesajında
şu

görüşlere yer verdi: “Terörün, huzur, barış
ve kardeşliğimizi bozmasına, geleceğimize
olan inancımızı sarsmasına asla fırsat
vermeyeceğiz. Milletçe kenetlenerek, bu
yaşatılan acılan aşacağız.”
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Terör amacına ulaşamayacak Terör saldırısına iş dünyasından tepkiler çığ gibi.

Milletçe kenetlenerek bu acıları aşacağız
İSTANBUL’da
meydana
gelen
bombalı
terör saldırısına iş dünyasından tepki yağdı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde
Türkiye’nin birlik ve beraberliğine kasteden
bu tür saldırıların amacına ulaşamayacağını,
terörü ve teröre destek verenleri lanetlediklerini
söyledi. Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere
yer verdi: “İstanbul’da meydana gelen patlama,
hain emelleri uğruna masum insanların canına
kasteden terör örgütlerinin, çirkin yüzünü bir kez
daha ortaya çıkarmıştır. Terörün, huzur, barış
ve kardeşliğimizi bozmasına, geleceğimize olan
inancımızı sarsmasına asla fırsat vermeyeceğiz.
Milletçe kenetlenerek, bu yaşatılan acıları
aşacağız.”
DEVLET ENGELLEMELİ
İstanbul
İstiklal
Caddesi’ndeki
saldırıyı
tekrar tekrar lanetlediklerini belirten TÜGİAD
Başkanı Rahmi Çuhacı, terör örgütlerinin
dünyanın her yerinde fırsat buldukları an saldırı
gerçekleştirdiklerini söyledi. Çuhacı, “Tüm ülkeler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

bu anlamda etkili önemler alarak bu saldırıları
engelliyor. Türkiye’de artık haberlere, uyarılara
konu olan saldırılar engellenemiyor. Saldırıların
amacı ölenler değil, yaşayanlar... Onların her an
korku içinde nefes alıp vermelerini sağlamak...
Bu nedenle herkes üzerine düşeni yaparak
insanların can ve mal güvenliğini sağlamalı;
insanlar da teröristlerin hedeflediği tuzağa
düşmemeli” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mehmet Büyükekşi, terör saldırısını kınadı.
Büyükekşi, “İstanbul’da masum insanları hedef
alan yine alçakça bir saldırı ile karşı karşıya
kalmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Vatandaşlarımız
arasında panik havası yaratmayı amaçlayan bu
saldırıların, amaçlananın aksine birbirimize olan
bağımızı güçlendireceğine ve terörle mücadele
için duyarlılığımızı artıracağına inancımız tamdır.
Türkiye’de kaos ortamının hakim olacağını
sanan vicdansız yüreklere, birlik olarak ne
mücadelelerle bu ülkeyi kurduğumuzu tekrar
hatırlatmak isteriz” diye konuştu.
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Terör bize boyun eğecek
Türkiye'nin istikrarını hedef alan terör
saldırısına iş dünyasından sert tepki geldi.
Sivil vatandaşları hedef alan terörün
milletle devletin kaynaşmasını engellemeye
çalıştığına dikkat çeken işadamları, “Terör
Türkiye'ye boyun eğecek” dedi.
Türkiye'nin istikrar ve istikbalini hedef
alan terör saldırısına iş dünyasından sert
tepki geldi. Dün sabah saatlerinde İstanbul
Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde
canlı bomba ile yapılan saldırıyı lanetleyen
iş dünyası temsilcisi sivil toplum kuruluşları,
sivil vatandaşları hedef alan terörün hedefinin
millet ile devletin kaynaşmasını engellemek
olduğuna dikkat çekti. Açıklamalarda, “Bizler
korkmuyor ve inancımızı yineliyoruz; Türkiye
teröre boyun eğmeyecek, terör Türkiye'ye
boyun eğecektir” vurgusu yapıldı.
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
“Terörün, huzur, barış ve kardeşliğimizi

bozmasına, geleceğimize olan inancımızı
sarsmasına asla fırsat vermeyeceğiz”
dedi. Son dönemde Türkiye'nin birlik ve
beraberliğine kasteden bu tür saldırıların
amacına ulaşamayacağını, terörü ve teröre
destek verenleri lanetlediklerini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Hain
emelleri uğruna masum insanların canına
kast eden terör örgütlerinin, çirkin yüzünü
bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Terörün,
huzur, barış ve kardeşliğimizi bozmasına,
geleceğimize olan inancımızı sarsmasına
asla fırsat vermeyeceğiz.”
DÜNDEN DAHA GÜCLÜYÜZ
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaptığı
açıklamada; “Vatandaşlarımız arasında
panik havası yaratmayı amaçlayan bu
saldırıların, amaçlananın aksine birbirimize
olan bağımızı güçlendireceğine ve terörle
mücadele için duyarlılığımızı artıracağına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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inancımız tamdır. Türkiye'de karışıklık
ortamının hâkim olacağını sanan vicdansız
yüreklere, birlik olarak ne mücadelelerle
bu ülkeyi kurduğumuzu tekrar hatırlatmak
isteriz” dedi.
BİZE DÜSEN DİMDİK AYAKTA OLMAKTIR
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz,
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TŞOF
Başkanı Fevzi Apaydın da İstanbul'un en
önemli caddelerinden İstiklal’de meydana
gelen terör saldırısını nefretle kınadığını
belirtti.
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Cumhurbaşkanı Amerikalı CEO’lar ile görüştü
Erdoğan, başkent Washington’da bulunan
Andrew Mellon Auditorium’da, Coca Cola
Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent, Lockheed
Martin CEO’su Marillyn Hewson, P&G CEO’su
David Taylor, Boeing CEO’su Raymond
Conner ile Citigroup CEO’su Michael
O’Neill’in de aralarında yer aldığı bir grup
iş adamıyla bir araya geldi. Görüşmelerde,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi

Bakanı Mustafa Elitaş ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanı
sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar
Kılıç, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı Başkanı Arda Ermul, Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan
ve Türkiye-ABD İş Konseyi Başkam Ekim
Alptekin de bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı yatırımcılarla toplantı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
ABD’nin önde gelen şirketlerinin üst
yöneticileri ve yabancı yatırımcılarla bir
toplantı gerçekleştirdi.
ERDOĞAN,
başkent
Washington’da
bulunan Andrew Mellon Auditorium’da, Coca
Cola Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent,
Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson,
P&G CEO’su David Taylor, Boeing CEO’su
Raymond Conner ile Citigroup CEO’su
Michael O’Neill’in de aralarında yer aldığı bir
grup iş adamıyla bir araya geldi.

Konseyi Başkanı Ekim Alptekin de bulundu.
‘Amerikan iş âlemi Türkiye’nin yanında’
Nükleer Güvenlik Zirvesi kapsamında
ABD’nin başkenti Washington’da bulunan
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türk ve
Amerikalı iş adamlarını bir araya getiren
gala yemeğinin ardından gazetecilere
değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Amerikan
iş
âleminin
Türkiye’nin
Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’na
(TTIP) dâhil olmasına tam destek verdiğini
belirterek, “Gördüğüm o ki, Türkiye’yle
ticaret yapma niyetinde olan veya ticaret
yapan iş adamları, Türkiye’nin TTIP’den ayrı
düşünülemeyeceğine inanıyor” dedi.

Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak’ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin
Washington
Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye Yatırım
ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin
Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda
2015yılında 17,5 milyar dolar seviyesinde
Ermut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı
gerçekleştiğini anımsatan Elitaş, TTIP’in bu
Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-ABD İş
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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rakamı çok daha yukarı taşıyabileceğinin
altını çizerken, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ticaret hacmimizi daha üst seviyelere
çıkarabilmek için TTIP’te bizim de
bulunmamız gerektiği inancı hem bizde hem
onlarda mevcut, inşallah biz de önümüzdeki
günlerde bu çerçevede adımlar atacağız.

Biliyorsunuz Gümrük Birliği Anlaşması’nın
gözden geçirilmesi ve güncellenmesiyle
ilgili AB ile aldığımız bir prensip kararı var.
Umarım 2016 yılının sonuna doğru Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi hayata geçer. Biz
de TTIP anlaşmasına doğrudan taraf oluruz.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

107

108

73. GENEL KURUL

02.04.2016

‘Dudak uçuklatan teşvik’ müjdesini ABD’den verdi
Yatırım-işbirliği
toplantısında
konuşan
Ekonomi Bakanı Elitaş ABD’li yatırımcılara
seslendi: “Yüksek teknoloji getirecek
yatırımlar
için
görülmemiş
teşvikler
vereceğiz. Biz bunlara, ‘Dudak uçuklatan
teşvikler’ diyoruz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ABD ziyareti kapsamında, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) ile U.S. Chamber
of Commerce (ABD Ticaret Odası) ortak bir
toplantı düzenledi. ABD Ticaret Odası’nda
gerçekleştirilen toplantıya Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
başta olmak üzere, Türk iş dünyası
temsilcileriyle ABD’li şirketlerin üst düzey
yöneticileri de katıldı. Toplantıda Amerikan
tarafını, ABD Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Myron Brilliant, Boeing, General
Electric (GE), Honeywell, Intel, Motorola,
PhRMA, Dow, Coca-Cola, DHL, UPS gibi
şirketlerin üst düzey temsilcileri oluşturdu.
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İŞ DÜNYASITAM KADRO KATILDI
Türkiye tarafını ise TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, İTO Başkam İbrahim Çağlar,
İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat
Kalsın, Denizbank CEO’su Hakan Ateş,
Türk-American İşadamları Derneği (TABA)
Onursal Başkam Zeynel Abidin Erdem gibi
isimler temsil etti.
BU AY İÇİNDE NETLEŞECEK
Toplantıda ABD’lilerden Ekonomi Bakam
Mustafa Elitaş’a oldukça yoğun soru
yöneltildi. Türkiye’deki yatırım iklimini anlatan
Bakan Elitaş, ABD’li şirketlerin temsilcilerine
özetle “Yüksek teknoloji getirecek, stratejik
öneme sahip yatırımlar için bugüne kadar
görülmemiş
teşvikler
vereceğiz.
Biz
bunları, ‘Dudak uçuklatan teşvikler’ olarak
tanımlıyoruz. Nisan ayı sonuna kadar bu
teşviklerin detayı netleşecek” ifadelerini
kullandı.

BASINDA TOBB - NİSAN 2016

PAMUK SORUSUNA ERDEMİR YANITI
Elitaş’a ABD pamuğu için gündeme gelen
‘anti damping vergisi’ de soruldu. Elitaş,
bu soruyu Erdemir’e ABD’de açılan
soruşturmaya gönderme yaparak şöyle
yanıtladı: “ABD, Oyak’a bağlı Erdemir’i
devlet şirketi gibi görüp engel çıkardı.
TOBB Başkanı Rifat Bey’in içinde olduğu bir
konsorsiyum da Erdemir’in özelleştirilmesi
ihalesine katılmıştı. Fakat ihaleyi Oyak
kazandı. Oyak, Türk ordusunu oluşturan
personelin yardımlaşma sandığıdır. Kamu
kuruluşu değildir.”
Ortak mesai HARCIYORUZ
TTIP konusunun iki ülke şirketleri açısından
hayati öneme sahip olduğunu söyleyen
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
şöyle konuştu: “2012’de TOBB ve ABD

Ticaret Odası arasında işbirliği anlaşması
imzalamıştı. Birlikte ABD ve AB arasın da
gerçekleşecek Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Anlaşması’na (TTIP) Türkiye’nin de
dahil edilmesi için çalışıyoruz.”
TTIP dışında kalırsak bundan ABD’li
şirketler de zarar görür
Toplantıda TTIP konusu da gündeme geldi.
Bakan Elitaş, bu konuda şunları söyledi: “Biz
bakanlık olarak işadamlarının engellerini
kaldırmak için çalışırız. ABD Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Myron Brilliant’ın, TTIP’e
Türkiye’nin de dahil edilmesi konusundaki
mesajı beni umutlandırdı. Türkiye, TTIP
dışında kalırsa bundan ülkemizde yatırımı
bulunan ABD’li şirketler de zarar görür. Bizim
TTIP kapsamında yer almamız için çaba
harcayın. Bu kapsama girersek, sizlerin
sorunlarınız da otomatik olarak çözülür.”
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Dudak uçuklatan teşviklerimiz var
VAHAP MUNYAR
CUMHURBAŞKANİ Recep Tayyip Erdoğan’la
ABD’nin başkenti Washington’a indiğimiz
günün akşamı Doğan Yayın Başkanı
Mehmet Ali Yalçındağ’la buluştuğumda,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
U.S. Chamber of Commerce’ın (ABD Ticaret
Odası) ortak toplantı yapacağını öğrendim.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
İstanbul’daki Basın Danışmanı Murat Oray
aracılığıyla, TOBB’un Avrupa Birliği (AB)
Direktörü Mustafa Bayburtluyla bağlantı
kurdum. ABD Ticaret Odasındaki buluşma
kadrosuna Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü
Şeref Oğuz’la beni eklemelerini rica ettim.
Ertesi gün, ABD Ticaret Odasında Ekonomi
Bakanı Mustafa Elitaş, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Türk iş
dünyası temsilcileriyle ABD’li şirketlerin üst
düzey yöneticilerinin buluştuğu toplantıda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

yerimizi aldık.
Buluşmanın ABD kanadını Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Myron Brilliant başta
olmak üzere Boeing, General Electric (GE),
Honeywell, Intel, Motorola, PhRMA, Dow,
Coca-Cola, DHL, UPS gibi şirketlerin üst
düzey temsilcileri oluşturdu.
Türk iş dünyasını ise Hisarcıklıoğlu, TOBB
Başkan Yardımcısı ibrahim Çağlar, İstanbul
Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı
Gökhan Murat Kalsın, İTO Yönetim Kurulu
Üyesi İlhan Soylu, İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren,
Denizbank CEO’su Hakan Ateş, TürkAmerican İşadamları Derneği (TABA)
Onursal Başkanı Zeynel Abidin Erdem, TABA
Başkanı ve Motorola Türkiye Genel Müdürü
Bora Gürçay, Başkan Yardımcısı ve Erdem
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Erdem,
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Doğan Yayın Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ,
Alarko Holding CEO’su Leyla Alaton, Mustafa
Bayburtlu gibi isimler temsil etti.

Türkiye’deki yatırımları 50 milyar doları aşan
16 bin ABD’li firmanın çabası, bize TTIP
kapısını açabilir mi?

GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy,
MasterCard Türkiye Başkan Yardımcısı
Mustafa Serkan Ömerbeyoğlu, Boeing
Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl,
SNC CEO’su Fatih Özmen gibi isimler de
buluşmada şirketleri adına yer aldı.

Erdemir’in devlet şirketi olmadığını artık
kabul edin

Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odasıyla yakın
ilişkilerine değindi:
- 2012de imzaladığımız anlaşma, ilişkilerimizi
farklı bir düzeye taşıdı. ABD Ticaret Odası,
İstanbul’daki TOBB
binasında
bölge
ofisini açtı. Birlikte ABD ve AB arasında
gerçekleşecek Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Anlaşmasına (TTIP) Türkiye’nin de
dâhil edilmesi için çalışıyoruz.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, kendisine
yoğun soru yönelten ABD’li şirketlerin
temsilcilerine öncelikle şu mesajı verdi:
- Yüksek teknoloji getirecek, stratejik
öneme sahip yatırımlar için bugüne kadar
görülmemiş
teşvikler
vereceğiz.
Biz
bunları, “Dudak uçuklatan teşvikler” olarak
tanımlıyoruz. Nisan ayı sonuna kadar bu
teşviklerin detayı netleşecek.
Ekonomi Bakanlığı için de şu tanımı kullandı:
-Biz şirket, işveren dostu bir bakanlığız.
İşadamlarının önündeki engelleri kaldırmak
için çalışırız.
ABD’li şirketlere Türkiye’de karşılaştıkları
sorunlar için toptan çözüm yolunu da şöyle
gösterdi:

ABD Ticaret Odasındaki buluşmada Ekonomi
Bakanı Mustafa Elitaş a Amerikan pamuğu
için gündeme gelen “anti damping vergisi”
soruldu. Elitaş, soruyu Erdemir’in ABD’de
karşılaştığı soruşturmayla yanıtladı:
- ABD’deki ilgili makamlar, Oyak’a bağlı
Erdemir’i devlet şirketi gibi görüp, “Arkasında
devlet desteği var” diyerek, demir-çelik
ürünlerimize engel çıkardı. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’na da burada sorun.
Rifat Bey’in içinde olduğu bir konsorsiyum
da Erdemir’in özelleştirilmesi ihalesine
katıldı. TV’lerden canlı yayınlanan ihaleyi
Oyak kazandı ve şirketi aldı. Oyak, Türk
ordusunu oluşturan personelin yardımlaşma
sandığıdır. Kamu kuruluşu değildir.
Gülen’e destek olmayı bırakın
TÜRKİYE’nin Fethullah Gülen e karşı
mücadele için ABD’de anlaştığı hukuk
bürosunun sahibi Robert Amsterdam,
Washington’daki
buluşmamızda
Amerikalılara şu mesajı verdi:
- Vergilerinizle Fethullah Gülen’in başında
olduğu suç örgütü destekleniyor. Buradaki
okulları üzerinden para aklıyorlar. ABD’ye de
zarar veriyorlar.
Sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve heyetinin konakladığı otelin
çevresinde dolaşan 3 aracın üzerindeki
mesajlar dikkatimi çekti. Mesajlardan bir
bölümü Türkiye ve Cumhurbaşkanı lehine
sloganlardan oluşurken, çoğunda PKK ve
Fethullah Gülen’e karşı sloganların yer
aldığını gördüm. Sloganlardan biri şöyleydi:

-Myron Brilliant, TTIP’e ülkemizin de dâhil
edilmesi konusundaki olumlu mesajı
beni umutlandırdı. Türkiye, TTIP dışında
kalırsa bundan ülkemizde yatırımı bulunan
ABD’li şirketler de zarar görür. Bizim TTIP - ABD’li vergi mükelleflerinin parasıyla
kapsamında yer almamız için çaba harcayın. Gülen’i desteklemeyi durdurun.
Bu kapsama girersek, sizlerin sorunlarınız
da otomatik olarak çözülür.
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Dudak uçuklatan teşvikler geliyor
ŞEREF OĞUZ

İş dünyası ABD’de TTIP’i masaya yatırdı.
Bakan Elitaş, “TTIP dışında kalırsak bundan
ABD’li şirketler de zarar görür” dedi. Elitaş,
stratejik yatırımlar için de dudak uçuklatan
teşvikler hazırladıklarını söyledi.
Amerikan Ticaret Odası’nın Washington’daki
binasındayız. Oda Başkanı Myron Brilliant;
ülkenin önde gelen firmalarının üyesi olduğu
odanın, Türkiye ile yakından ilgili olduğunu
belirterek sözlerine başlıyor; “Bizler zaten
ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile U.S. Chamber of Commerce’m (ABD
Ticaret Odası) ortak toplantısında Ekonomi
Bakanı Mustafa Elitaş, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, İTO Başkanı İbrahim Çağlar
başta olmak üzere çok sayıda işadamı
hazır bulundu. Meslektaşım Vahap Munyar
ile birlikte bize toplantıyı izleme fırsatı
oluşturulunca Türk iş dünyası temsilcileriyle
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ABD’li şirketlerin üst düzey yöneticilerinin
buluştuğu salonda yerimizi aldık.
ÜST DÜZEY KATILIM
Buluşmanın ABD kanadını Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Myron Brilliant başta
olmak üzere Boeing, General Electric (GE),
Honeyvvell, Intel, Motorola, PhRMA, Dow,
Coca-Cola, DHL, UPS gibi şirketlerin üst
düzey temsilcileri oluşturdu.
Türk iş dünyasını ise Hisarcıklıoğlu, TOBB
Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar, İstanbul
Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı
Gökhan Murat Kalsın, İTO Yönetim Kurulu
Üyesi İlhan Soylu, İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren,
Denizbank CEO’su Hakan Ateş, TürkAmerican İşadamları Derneği (TABA)
Onursal Başkanı Zeynel Abidin Erdem, TABA
Başkanı ve Motorola Türkiye Genel Müdürü

BASINDA TOBB - NİSAN 2016

Bora Gür çay, Başkan Yardımcısı ve Erdem
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Erdem,
Doğan Yayın Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ,
Alarko Holding CEO’su Leyla Alaton ve
Mustafa Bayburtlu gibi isimler temsil etti.
TTIP’E DÂHİL EDİN

kaynaklanıyor. Genişleme sürecinde AB,
Güney Kıbrıs’ın katılımında gümrük birliğini
bu ülke için de uygulamak isteyince o
zamanki hükümet, yeni katılımcılar için
gümrük birliğinin uygulanmaması maddesini
anlaşmaya ekletmişlerdi. Bu defaki tutum,
“elimizden geleni yaparız” duygusuna
dönüşmüş durumda zira bizdeki yatırımları
50 milyar doları aşan 16 bin ABD’li firmanın
geleceği söz konusu...

GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy,
MasterCard Türkiye Başkan Yardımcısı
Mustafa Serkan Ömerbeyoğlu, Boeing
Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl, Anti damping misillemesi
SNC CEO’su Fatih Özmen gibi isimler de
ABD Ticaret Odası’ndaki buluşmada
buluşmada şirketleri adına yer aldı.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’a Amerikan
Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası’yla yakın pamuğu için gündeme gelen “anti damping
ilişkilerine değindi: “2012’de imzaladığımız vergisi” soruldu. Elitaş, soruyu Erdemir’in
anlaşma, ilişkilerimizi farklı bir düzeye taşıdı. ABD’de karşılaştığı soruşturmayla cevapladı:
ABD Ticaret Odası, İstanbul’daki TOBB “ABD’deki makamlar, Oyak’a bağlı Erdemir’i
binasında bölge ofisini açtı. Birlikte ABD ve devlet şirketi gibi görüp, ‘Arkasında devlet
AB arasında gerçekleşecek Transatlantik desteği var’ diyerek, demir-çelik ürünlerimize
Ticaret ve Yatırım Anlaşması’na (TTIP) engel çıkardı. Rıfat Bey’e (Hisarcıklıoğlu)
Türkiye’nin de dahil edilmesi için çalışıyoruz.” sorun. Onun içinde olduğu bir konsorsiyum
da ihaleye katıldı. İhaleyi Oyak kazandı.
AY SONUNDA DETAYLARI ÇIKACAK
Oyak, Türk ordusunu oluşturan personelin
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, ABD’li yardımlaşma sandığıdır. Kamu kuruluşu
şirketlerin
temsilcilerine
öncelikle
şu değildir.”
mesajı verdi: “Yüksek teknoloji getirecek,
Gülen’e desteği durdurun
stratejik öneme sahip yatırımlar için bugüne
kadar görülmemiş teşvikler vereceğiz. TÜRKİYE’NİN Fethullah Gülen’e karşı
Biz bunları, ‘Dudak uçuklatan teşvikler’ mücadele için ABD’de anlaştığı hukuk
olarak tanımlıyoruz. Ay sonuna kadar bürosunun sahibi Robert Amsterdam,
bu teşviklerin detayı netleşecek.” ABD’li Washington’daki
buluşmamızda
şirketlere Türkiye’de karşılaştıkları sorunlar Amerikalılara şu mesajı verdi: “Vergilerinizle
için toptan çözüm yolunu da şöyle gösterdi: Fethullah Gülen’in başında olduğu suç
“Myron Brilliant’ın, TTIP’e ülkemizin de dâhil örgütü destekleniyor. Buradaki okulları
edilmesi konusundaki olumlu mesajı beni üzerinden para aklıyorlar. ABD’ye de zarar
umutlandırdı. Türkiye, TTIP dışında kalırsa veriyorlar.” Sonra Cumhurbaşkanı Recep
bundan ABD’li şirketler de zarar görür.”
Tayyip Erdoğan ve heyetinin konakladığı
otelin çevresinde dolaşan 3 aracın üzerindeki
Çiller in G. Kıbrıs korkusu
mesajlar dikkatimi çekti. Mesajlardan bir
BURADA aklıma, 5 yıl önceki Washington bölümü Türkiye ve Cumhurbaşkanı lehine
ziyaretim geldi. 0 dönemde TTIP’e katılım sloganlardan oluşurken, çoğunda PKK ve
talebimize ABD Ticaret Bakanı ve diğer STK Fethullah Gülen’e karşı sloganların yer
temsilcileri; “Kongreyi ikna etmek uzun süreç, aldığını gördüm. Sloganlardan biri şöyleydi:
sorununuzu AB ile çözün” diyordu. AB ile “ABD’ yönetimi,Amerikalı vergi mükelleflerinin
sorun, Çiller zamanından alınan bir karardan parasıyla Gülen’i desteklemeyi durdurun.
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CERN projeleri tanıtacak
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi yetkilileri,
2017-2023 yıllarında toplam bütçeleri 879
milyon doları aşan 2 dev projenin tanıtımı
için Türkiye’ye geliyor.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)
yetkilileri 2017-2023 yıllarında yapılacak,
toplam bütçeleri 879 milyon doları aşan
2 dev projelerinin tanıtımı için Türkiye’ye
gelecek. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nden (TOBB) yapılan açıklamaya göre,
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu işbirliğinde,
TOBBCERN Sanayi irtibat Ofisi tarafından
düzenlenecek CERN-Türkiye Üniversite
Sanayi İşbirliği Konferansı, 14 Nisan’da
TOBB’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
BİLGİ VERİLECEK
Konferansta, dünyanın en büyük ve
en yüksek enerjili atom altı parçacık
çarpışmalarına sahne olan CERN’de
yapılacak ekipman iyileştirme ve değiştirme
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

çalışmaları, üniversite-sanayi işbirliği ile
girilebilecek projeler ve sanayicilere yönelik
açılacak ihaleler hakkında detaylı bilgiler
verilecek. TOBB-CERN Sanayi irtibat
Ofisi’nin yürüttüğü çalışmalarla ilk kez Ekim
2015’te tanıtımı gerçekleştirilen CERN’in,
bu kez daha da yüksek enerjili çarpışmalar
ve daha hassas detektörler için yapacağı
altyapı yatırımları ve araştırma projeleri,
CERN yetkilileri tarafından anlatılacak.
Kurulduğu 1954 yıkıdan bu yana, internet ile
cep telefonları dokunmatik ekran teknolojisi
gibi pek çok buluşa imza atan CERN’e,
Türkiye 2015’te Ortak Üye olarak adım attı.
CERN’de, Türkiye’den 20den fazla üniversite
ve 200den fazla bilim insanı proje ve
araştırmalarda yer alıyor.
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TOBB’dan 879 milyon dolarlık CERN pazarı için bilgilendirme konferansı
2017-2023 yılları arasında yapılacak,
toplam bütçeleri 879 milyon doları asan 2
dev projenin tanıtımı için CERN liderleri
Türkiye’ye geliyor. Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu işbirliğinde, TOBB-CERN Sanayi
irtibat Ofisi tarafından düzenlenecek CERN
Türkiye Üniversite Sanayi işbirliği Konferansı,
14 Nisan Perşembe günü TOBB’un ev
sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konferansta,
dünyanın en büyük ve en yüksek enerjili
atom altı parçacık çarpışmalarına sahne
olan CERN’de yapılacak ekipman iyileştirme

ve değiştirme çalışmaları, üniversite-sanayi
işbirliği ile girilebilecek projeler ve sanayicilere
yönelik açılacak ihaleler hakkında detaylı
bilgiler verilecek. TOBB CERN Sanayi
irtibat Ofisi’nin yürüttüğü çalışmalarla ilk kez
Ekim 2015’te yetkililerce Türkiye’ye gelerek
tanıtımı yapılan CERN’in, bu kez daha da
yüksek enerjili çarpışmalar ve daha hassas
detektörler için yapacağı altyapı yatırımları
ve araştırma projeleri, CERN yetkilileri
tarafından anlatılacak.
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Risklere değil, yeni fırsatlara odaklanalım
Türkiye’nin zor bir coğrafyada olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu “Böyle dönemlerde
genel trendlere bakmak daha faydalı” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kartepe
Ekonomi Zirvesi’nde, “Dünyada ve Türkiye’de
Ekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum yaptı.
Kötümserliğin bulaşıcı olduğunu ve salgın
hastalık haline getirilmemesi gerektiğini
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye zor bir
coğrafyada ve zor bir dönemden geçiyor.
Böyle dönemlerde hadiselere ‘zoom’ yapmak
yerine genel trendlere bakmak daha faydalı.
HARVARD MI IMF Mİ?
2016 kolay bir yıl olmayacak. Ancak yarın
neyi daha iyi yapabileceğimize, risklere
değil fırsatlara odaklanmalıyız. Fırsatlara
odaklanırsak başarırız” dedi. Hisarcıklıoğlu
şu mesajları verdi: - 2015’te 688 bin kişi
işe başlamış. Bunun 611 bini özel sektör.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

- Harvard, ‘Türkiye kendi liginde 2020’ye
kadar dünyanın en hızlı büyüyen ikinci
ülkesi olacak’ eliyor. IMF ise ‘13’üncü ülke’
olacak eliyor. İçimize kapanmayıp üretime
odaklanırsak Harvard’ın tahmini tutar.”
Işıkları Anadolu’ya yaydık
Dışa açılma ve ihracatla birlikte büyümenin
Anadolu’ya
yayıldığını
söyleyen
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin
gece uzaydan çekilen fotoğraflarını gösterdi.
Hisarcıklıoğlu, gece uzaydan çekilen bu
fotoğrafların bir nevi dünya üzerindeki
ekonomik aktiviteyi gösterdiğini belirterek, şu
ifadeleri kullandı: Işıkları bütün Anadolu’ya
yaydık. Şimdi sıra yaydığımız bu ışıkları
parlatmakta.”
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‘Risklere değil fırsatlara bakalım’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi
Gazetecileri Derneğinin (E6D) bu yıl 12’ncisini
düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde,
“Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm”
başlıklı bir sunum yaptı.
Türkiye’nin
2015
büyüme
verilerine
değinen Hisarcıklıoğlu, 2016’nın kolay
bir yıl olmayacağını, gelişen ülkelerdeki
ekonomik
sıkıntıların
devam
ettiğini,
Türkiye’nin en uzun sınır hattının bulunduğu
Suriye’de çatışmaların sürdüğünü söyledi.
Kötümserliğin
salgın
hastalık
haline
getirilmemesi
gerektiğini
dile
getiren
Hisarcıklıoğlu, “Risklere değil fırsatlara
odaklanmalıyız. Fırsatlara odaklanırsak
başarırız” diye konuştu. Ayrıca üretime
yönelme vurgusu yaptı. Küresel ekonominin
toparlandığını
belirten
Hisarcıklıoğlu,
“2016’da gelişmiş ülkelerin büyüme oranı

yüzde 1,9’dan yüzde 2,1’e, gelişen ülkelerinki
ise yüzde 4’ten yüzde 4,3’e çıkacak. AB
ekonomisi 1,7 büyüyecek. Bu güzel bir
gelişme. Bizim en önemli pazarımız” diye
konuştu. “Türkiye yüzde 4’lük büyüme
yakaladı. Dünya ortalaması yüzde 3,1.
Gelişen ülkeler ortalaması yüzde 4. Bu yıl
yüzde 4’iin üzerinde bir büyüme bekliyorum”
dedi.
35
MİLYAR
DOLAR
BEKLİYORUM’

CARİ

AÇIK

Sanayinin Türkiye ortalamasının altında
yüzde 3,8 büyüdüğünü, 2016’da 35 milyar
dolar cari açık beklediklerini ifade eden
Hisarcıklıoğlu,
Harvard
Üniversitesi’nin
Türkiye kendi liginde 2020’ye kadar dünyanın
en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olacak’, IMF’nin
ise ‘13’üncü ülke olacak’ dediğini belirterek,
“İçimize kapanıp kavga edersek IMF’nin,
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içimize kapanmayıp üretime odaklanırsak
Harvard’ın tahmini tutar. Ne olur kavga
etmeyelim” dedi.
KARŞILIKSIZ ÇEKTE YÜZDE 37 ARTIŞ
Hisarcıklıoğlu, 20151e sorunlu kredilerde
yüzde 31, karşılıksız çeklerde yüzde 37
artış yaşandığını söyledi. Hükümet ve
bakanlıklarla görüşmelerin tamamlandığını, 1
Ocak 2017’de çeklerin barkotlu olacağını dile
getirdi. Çeklerin üzerinde “çek endeksi”nin
yer alacağını kaydederek, buna göre çekin
güvenli olup olmadığının anlaşılacağını,
çek sahteciliğinin biteceğini söyledi. 20151e
iflas erteleme isteyen firma sayısının 492
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “İflas
erteleme bir ihtiyaç. Buradaki eksik ve
noksanların düzeltilmesi konusunda Adalet
ve Gümrük Bakanlığı ile çalışıyoruz” dedi.
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TEHLİKELİ
BELGESİ’

İŞLERE

‘YETERLİLİK

Mecidiyeköy’de
yaşanan
asansör
kazasından ciddi ders aldıklarını, Mesleki
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezlerini
kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Artık
‘Ben her işi yaparım’ anlayışı bitecek. Mesleki
Yeterlilik Belgesi olmayan hazirandan sonra
çalışamayacak. Bundan sonra inşaata
adam aldınız hem sıvacı hem duvarcı olup
her şeyi yapmayacak” dedi. Asansör bakım
ve onarımcısı, duvarcı, sıvacı, betoncu,
metal saç işlemecisi gibi farklı alanlarda
uluslararası geçerliliği de olan sertifika
vereceklerini aktardı.
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Çekte sahtecilik barkodla bitecek
Rifat Hisarcıklıoğlu, çeklerle ilgili sorunların
yılbaşında başlayacak barkod uygulaması
ile sonlanacağını dile getirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde
artan çek dolandırıcılığının önüne geçmek
için düzenleme yapılacağını söyledi. 1 Ocak
2017’den itibaren barkotlu çeklerin zorunlu
olacağını belirten TOBB Başkanı, böylece
çek sahteciliğinin önüne geçileceğini
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Her firmanın
Kredi Kayıt Bürosu tarafından hazırlanacak
çek endeksi görülebilecek. Çek sahteciliği
bitecek" dedi. 2015’te sorunlu kredilerde
yüzde 31, karşılıksız çeklerde yüzde 37 artış
yaşanmıştı.
Fakir daha fakir
Hisarcıklıoğlu,

Ekonomi

Gazetecileri

Derneği’nin (EGD) bu yıl 12’ncisini
düzenlediği Kartelle Ekonomi Zirvesi’nde,
"Dün yada ve Türkiye’de Ekonomik
Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı. Kısa
bir süre önce açıklanan Türkiye’nin 2015
büyüme verilerine değinen Hisarcıklıoğlu,
2016’nın kolay bir yıl olmayacağını, gelişen
ülkelerdeki ekonomik sıkıntıların devam
ettiğini, Türkiye’nin en uzun sınırı bulunduğu
Suriye’de çatışmaların sürdüğünü söyledi.
Yüzde 5 büyüme
Hisarcıklıoğlu, 21’inci asırda ilk defa 2015’te
gelişmiş ülkelerin büyüme hızının Cin ve
Hindistan hariç gelişen ekonomilerin üzerine
çıktığını ifade ederek, "Fakirin zengine
yaklaşmasını engelleyen durum. Küresel
gelir eşitsizliğini azaltmak için gelişmekte
olan ülkelerin daha hızlı büyümesine ihtiyaç
var. Hindistan ve Çin’i çıkardığımızda
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gelişmiş ülkeler gelişen ülkelerin üzerinde
büyümüş" ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, 2016 için Türkiye ekonomisine
bakıldığında risklerin de fırsatların da
görüldüğünü belirterek, "Türkiye yüzde 4’lük
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büyüme yakaladı. Dünya ortalaması yüzde
3.1. Krizden sonra 2008-2015 döneminde
büyümede yüzde 3.4 ortalama yakaladık.
Bu yıl yüzde 5’e yakın bir ortalama
yakalayacağımızı
düşünüyorum"
diye
konuştu.
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Kadın istihdamında sonlardayız
Zenginleşmenin 3 anahtarına değinen
Hisarcıklıoğlu, kadın girişimciliğinin bu
konuda büyük önem arz ettiğini, OECD
ülkeleri arasında 2014’te kadınların çalışma
hayatında yer alma endeksinde sondan
üçüncü olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
ancak buna rağmen güzel gelişmeler
yaşandığını, 2015’te kadınların kurduğu
şirket sayısında müthiş bir artış görüldüğüne
dikkat çekti.

kurduklarını söyledi. TOBB olarak Gazze’yi
ziyaret ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu,
Gazze’nin yeniden imarı konusunda 5 milyar
dolarlık bir potansiyel olduğunu ve Türklerin
burada daha aktif olması gerektiğini de
sözlerine ekledi.

İş cinayetleri azalacak
İş
kazaları
sorununa
da
değinen
Hisarcıklıoğlu, Mecidiyeköy’deki asansör
kazasından ciddi ders aldıklarını, Mesleki
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri’ni
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLOĞLU ‘ŞAKA DEĞİL, İLAN ÖRNEKLERİ VAR’ DEDİ

İFLAS ERTELEME TÜCCARLARI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son
dönemde ‘iflas ertelemenin’ tüccarları
ortaya çıktı. Anadolu’da ‘iflas erteleme mali
danışmanlığı’ ilanlarına rastlıyoruz” dedi.
Harvard’a göre en hızlı ikinci oluruz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Harvard
Üniversitesinin Türkiye kendi liginde 2020ye
kadar dünyanın en hızlı büyüyen ikinci
ülkesi olacak, IMF’nin ise 13 üncü ülke
olacak dediğini belirterek, “İçimize kapanıp
kavga edersek IMF’nin, içimize kapanmayıp
üretime odaklanırsak Harvard in tahmini tutar.
Harvard potansiyele bakıyor. Türkiye’de bu
potansiyel var. Ne olur kavga etmeyelim,
geleceğimize odaklanalım. Risklere değil
fırsatlara odaklanalım. Bunu yaparsak
başarırız” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, risklere
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

değil fırsatlara odaklanılması ve olumlu
düşünülmesi gerektiği belirterek, “Türkiye
2015’te yüzde 4, krizden sonraki 2008-2015
döneminde ortalama yüzde 3.4 büyüdü. Bu
yıl yüzde 4’ün üzerinde, yüzde 5’e yakın bir
ortalama yakalayacağımızı düşünüyorum”
dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneğinin
(EGD) bu yıl 12’ncisini düzenlediği Kartepe
Ekonomi Zirvesi’nde, “Dünyada ve Türkiye’de
Ekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum
yapan Hisarcıklıoğlu, iflas ertelemeye ilişkin
bir soru üzerine, bu konunun kamuoyunda
çok tartışıldığını, ilgili yasanın 2004’te
çıktığını, 2015’te iflas erteleme isteyen firma
sayısının 492 olduğunu söyledi.
BARKODLU ÇEK GELİYOR
Bu işlemlerin ve rakamların Ticaret Sicil
Gazetesi tarafından tutulduğunu anlatan
Hisarcıklıoğlu, “İflas erteleme bir ihtiyaç.

BASINDA TOBB - NİSAN 2016

Buradaki eksik ve noksanların düzeltilmesi
konusunda Adalet Bakanlığı ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı ile çalışıyoruz” diye
konuştu. TOBB Başkanı, son zamanlarda
‘iflas ertelemenin’ simsarlarının da ortaya
çıktığını belirterek, “Anadolu’da ‘iflas erteleme
mali danışmanlığı’ ilanlarına bile rastlıyoruz.
Şaka değil” dedi. Hisarcıklıoğlu, ticaretin
diğer kanayan yarası ‘karşılıksız çeklerdeki
hızlı artışla’ ilgili olarak da, “Karşılıksız çeke
hapis cezası kaldıktan sonra işin ciddiyeti
kalmadı. Biz de şimdi (1.1.2017) ‘barkotlu
çek’ uygulamasına geçiyoruz. Tüccar çekini
aldığı kişinin sicilini çekin üzerinden bizzat
kendisi kontrol edebilecek. Bu uygulama çek
sahteciliği de bitirecek” dedi. 2015 yılında
Türkiye’de karşılıksız çek miktarının (tutar)
yüzde 37 arttığını belirten Hisarcıklıoğlu,
protestolu senet tutarının yüzde 23, sorunlu
kredi tutarının da yüzde 21 yükseldiğini
kaydetti.
KÖTÜMSERLİK BULAŞICIDIR
Hisarcıklıoğlu, 2016’mn kolay bir yıl
olmayacağım, gelişen ülkelerdeki ekonomik
sıkıntıların
devam
ettiğini,
Suriye’de
çatışmaların sürdüğünü söyledi. Ancak
kötümserliğin
de
bulaşıcı
olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Türkiye zor bir coğrafyada ve zor bir
dönemden geçiyor. Böyle dönemlerde
ülkenin meselelerini daha orta vadeli bir
perspektiften bakmanın sağlıklı olacağını
düşünüyorum. Hadiselere ‘zoom’ yapmak
yerine genel trendlere bakmak daha faydalı.
Tek tek ağaçlar yerine ormanın tümüne
bakmalıyız. Bugünlerde tam da böyle bir
dönemdeyiz. 2016 kolay bir yıl olmayacak.
Ancak yarın neyi daha iyi yapabileceğimize,
risklere değil fırsatlara odaklanmalıyız.
Fırsatlara odaklanırsak başarırız.”
CATERPILLAR ENDEKSİ
Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisine dair
pek çok rakam olduğunu, kendisinin özel

sektörün başkanı olarak sık sık iş makineleri
satış rakamlarım incelediğini kaydederek, bu
rakamların dünyadaki altyapı yatırımlarının
durumunu
gösterdiğini
anlattı.
İş
makinelerinde başı çeken şirketin Caterpillar
olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu
firmanın satışlarında son 3 yıldır gerileme
yaşandığını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, 21’inci
asırda ilk defa 2015’te gelişmiş ülkelerin
büyüme hızının Çin ve Hindistan hariç
gelişen ekonomilerin üzerine çıktığını ifade
ederek, “Hindistan ve Çin’i çıkardığımızda
gelişmiş ülkeler gelişen ülkelerin üzerinde
büyümüş” ifadelerini kullandı.
KÜRESEL ekonomi toparlanıyor
KÜRESEL ekonominin gecen yıl yüzde 3.1
büyüdüğünü ve toparlanmanın görüldüğünü
dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
2016da dünya geneli büyümenin binde
3’lük bir toparlanma ile yüzde 3,4 olarak
gerçekleşmesinin
beklendiğini
anlattı.
Küresel ticaret hacminin 2015’te yüzde 2.8
arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, 2016da da
yüzde 2.8 artmasının beklendiği bilgisini verdi.
Gelişmiş ülkelerin ithalatının bu yıl yüzde 1.8
yükseleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu
bizim için önemli. İhracatımızı genel olarak
bu pazarlara yapıyoruz” dedi.
Başbakanımız işi sıkı tutuyor
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
2016 yılı için risklerin de fırsatların da
görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:
“Coğrafyamızdaki karışıklık, Fed kaynaklı
belirsizlik var, petrol ihraç eden ülkelerin alım
gücünün zayıfladı ve özel sektörün borçluluk
oranı yüksek. İyi olanlar ise Hükümet eylem
planına odaklandı. Başbakanımız işi sıkı
tutuyor. AB süreci canlandı, enerji fiyatları
düştü, kamu disiplini sürüyor. Odaklanmamız
gereken riskler değil fırsatlar. Kötümser
baktığınızda herkes negatif enerji alıyor ve
olumsuz bakıyor.”
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Dünyanın en hızlı gelişen ikinci ülkesi olabiliriz
Türkiye’nin yarım asırlık büyüme profilini
gözler önüne seren TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde risklere
değil fırsatlara odaklanılması gerektiğini
söyledi. Bu yıl yüzde 5’e yakın büyüme oranı
beklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu,”2020’ye
kadar en hızlı büyüyen ikinci ülke olma
potansiyelimiz var” dedi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin bu yıl
12’ncisini düzenlediği Kartepe Ekonomi
Zirvesi’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm”
başlıklı bir sunum yaptı. Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde büyüyebilmesi adına
risklere değil fırsatlara odaklanılması ve
olumlu düşünülmesi gerektiğini belirten
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu. “Türkiye
2015 te yüzde 4, krizden sonraki 2008-2015
döneminde ortalama yüzde 3,4 büyüdü. Bu
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yıl yüzde 4 un üzerinde, yüzde 5’e yakın bir
ortalama yakalayacağımızı düşünüyorum”
dedi.
2020 TAHMİNİ TUTABİLİR
Türkiye’nin 2014-2020 döneminde ne kadar
büyüyeceğine dair Harvard ve IMF’nin iki farklı
tahmini olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu;
Sahte çeklere barkotlu önlem
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
2015 yılında sorunlu kredilerde yüzde
31, karşılıksız çeklerde yüzde 37 artış
yaşandığını söyledi. Ödenmeyen çeklerde
hapis cezasının kalktığını anımsatan
Hisarcıklıoğlu; 1 Ocak 2017’de çeklerin
barkotlu olacağını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu,
firmaların çekleri zamanında ödemeleri
konusunda değerlendirmelerinin yapılacağını
ve çeklerin üzerinde “çek endeksi’ in yer
alacağını kaydederek, buna göre çekin
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güvenli olup olmadığının anlaşılacağını
aktardı. Hisarcıklıoğlu, “Ona göre çekin
güvenli olup olmadığını göreceksiniz. Bütün
çekler barkotlu olacak ve bu dünyada bir
ilk. Çek sahteciliği de bitecek” diye konuştu.
Harvard’ın ‘Türkiye kendi liginde 2020”ye
kadar dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi
olacak’ demesine karşın IMF’nin ‘13 üncü ülke
olacak’ dediğine dikkat çekti. İçimize kapanıp
kavga edersek IMF’nin tahmininin tutacağını
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu.
“Üretime
odaklanırsak Harvard’ın tahmini tutacak”
diye konuştu. Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle
dedi: “Geleceğimize odaklanalım. Türkiye,
mevcut potansiyelini kullanabilirse hızlı bir
büyüme performansı gösterecek. Türkiye
bundan daha iyi olmaya aday.” Küresel gelir
eşitsizliğini azaltmak için gelişmekte olan
ülkelerin daha hızlı büyümesi gerektiğini
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel
krizin gelişen ülkeleri daha çok etkilediğinin
görüldüğünü söyleyerek, gelişmiş ülkelerin
2005-2007 büyüme hızının yüzde 2,7 iken
son 3 yılda bu hızın yüzde 1,6 ya düştüğünü
bildirdi.
YÜZDE 2,8 ARTIŞ BEKLENİY0R
Küresel ekonominin geçen yıl yüzde 3,1
büyüdüğünü ve toparlanmanın görüldüğünü
dile getiren Hisarcıklıoğlu, 2016’da dünya
geneli büyümenin binde 3”lük bir toparlanma
ile yüzde 3.4 olarak gerçekleşmesinin
beklendiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, “2016’da
gelişmiş ülkelerin büyüme oranı yüzde
1,9’dan yüzde 2.1’c, gelişen ülkelerinki
ise yüzde 4’ten yüzde 4,3’e çıkacak. AB
ekonomisi 1.7 büyüyecek. 2015’te yüzde
1.5 büyümüştü. Bu güzel bir gelişme. Bizim
en önemli pazarımız” diye konuştu. Küresel
ticaret hacminin 2015’te yüzde 2.8 arttığını
belirten Hisarcıklıoğlu. 2016’da da yüzde 2,8
artmasının beklendiği bilgisini verdi. Gelişmiş
ülkelerin ithalatının 2015’te yüzde 0.2
arttığını, bu yıl söz konusu rakamın yüzde 1,8
yükseleceğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu.
“Bizim için iyi olan petrol fiyatlarında yüzde
18”lik düşme öngörülüyor” dedi.

İSTİHDAMA KATKI BÜYÜK
Türkiye’nin
fırsatlarına
işaret
eden
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Hükümet eylem
planına odaklandı. Son 3 ayda gerçekleşen
reformlar açıklandı. Başbakanımız bu işi
sıkı tutuyor. AB sürecinin canlanması, petrol
ve doğalgaz fiyatlarının düşmesiyle azalan
enerji maliyetleri, kamu disiplininin sürmesi
bizim için büyük fırsat.” Kamu bütçesinin çok
iyi yönetildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
bu alanda AB’nin 28 ülkesinin 22’sinden
iyi konumda olduklarını. 2015’te bir önceki
yıla göre bütçe gelirinin yüzde 14, bütçe
giderinin ise yüzde 13 arttığını anlattı.
Rifat Hisarcıklıoğlu, 2016’nın kolay bir yıl
olmayacağını, gelişen ülkelerdeki ekonomik
sıkıntıların devam ettiğini belirtti ve ekledi:
Ancak fırsatlara odaklanırsak başarırız.
Yüzde 4’ün üstü önemli
Büyümede
sektörel
katkılara
yoğunlaşılmasının
önemine
değinen
Hisarcıklıoğlu, genel olarak yüzde 4
büyümenin tartışıldığını, sektörel olarak
bakıldığında daha yüksek büyüme rakamını
yakalayan
sektörlere
odaklanılması
gerektiğini vurguladı. 2014’e göre finans
sektöründe yüzde 10, tarımda ise yüzde
7,6’lık
büyüme
yakalandığı
bilgisini
veren Hisarcıklıoğlu, sanayinin Türkiye
ortalamasının altında yüzde 3,8 büyüdüğünü
aktardı. Hisarcıklıoğlu, yüzde 4’lük büyümenin
3,7’sinin iç tüketimden geldiğini kaydederek,
yatırımların katkısının yüzde 0,9, ihracatın
katkısının yüzde -0,3 olduğunu, başarılı bir
büyüme için bu 3 kalemin dengede olması
gerektiğini vurguladı.
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Işıkları Anadolu’ya yaydık, sıra parlatmada
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin iç
göçle başlayan verimlilik artışının ve büyüme
sürecinin sonuna geldiğini belirterek, şu
anda Almanya ile aynı şehirleşme oranını
yakaladıklarını, iç göç ve şehirleşmeyle
büyümenin dışında bir şeylerin yapılması
gerektiğini dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde
yaptığı konuşmada, dışa açılma ve ihracatla
birlikte büyümenin Anadolu’ya yayıldığını
söylerken, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin
gece uzaydan çekilen fotoğraflarını gösterdi.
Hisarcıklıoğlu, gece uzaydan çekilen bu
fotoğrafların bir anlamda dünya üzerindeki
ekonomik aktiviteyi gösterdiğini vurgulayarak,
şöyle devam etti:
Dengeli dağılım
“Işıma ne kadar yoğunsa, zaman içinde ne
kadar yoğunlaşıyorsa, orada refah düzeyinde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

bir artış olduğu varsayılıyor. Türkiye’nin
gece ışıma haritası ne gösteriyor? 19922013 döneminin değerlendirmesini yapayım.
Birincisi,
Türkiye’de
refahın
arttığını
gösteriyor. İkincisi, refah ülke çapında
daha dengeli yayılıyor. Üçüncüsü ise,
ülkede artık bir dizi iktisadi koridor ortaya
çıkmaya başlıyor. Bazı bölgelerin giderek
birbirine bağlandığı, ülke içi bağlantının
güçlendiği görülüyor. Peki, Türkiye’yi
Avrupa’nın gece ışıma haritasıyla birlikte
alırsak ne görüyoruz? Birincisi, Avrupa’nın
zengin kuzeyi ile güneyi birbirinden ayırt
edilebiliyor. İkincisi, Orta Avrupa ve Balkan
ülkeleri Batı Avrupa’dan ayrılıyor. Refah
farkı görülüyor. Üçüncüsü, Türkiye, Orta
Avrupa ve Balkanların bir uzantısı olarak
duruyor. Bunlar hep önümüzdeki dönemde
neler yapmamız gerektiğini gösteriyor.
Işıkları bütün Anadolu’ya yaydık. Şimdi sıra
yaydığımız bu ışıkları parlatmakta.”
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RİSKE DEĞİL FIRSATA BAKALIM
Türkiye’de şirketlerin yaşadığım ancak
büyümekte sıkıntı çektiğini belirten Rifat
Hisarcıklıoğlu,
“Nasıl
büyüteceğimizi
öğrenmeliyiz” dedi.
Özel sektör tecrübeli
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
2016
yılında Türkiye ekonomisini risklerin yanı
sıra fırsatların da beklediğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, özel sektörün risk yönetiminde
tecrübelendiğini belirterek “Reel sektör
olarak söylüyorum: Odaklanmamız gereken
riskler değil fırsatlar. Kötümser baktığınızda
herkes
olumsuz
bakıyor.
Fırsatlara
odaklanmıyoruz” diye konuştu. Salgın haline
gelmemeli Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi
Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği
Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı
sunumda “Türkiye yüzde 4 büyüdü. Bu yıl
yüzde 4’ün üzerine çıkar. Dünya ortalaması
yüzde 3.1. Gelişen ülkeler ortalaması yüzde
4. Kötümserlik bulaşıcı. Salgın hastalık
haline getirilmemeli. 2016 kolay olmayacak.
Ancak yarın neyi daha iyi yapabileceğimize

odaklanmalıyız. Fırsatlara odaklanırsak
başarırız” dedi.
‘Hükümet eylem planına odaklandı’
Türkiye için riskleri, “Coğrafyamızdaki
karışıklık, terör, Fed kaynaklı belirsizlik, petrol
ihraç eden ülkelerin alım gücünün zayıflaması
ve özel sektörün borçluluk oranının yüksekliği”
diye sıralayan Hisarcıklıoğlu, fırsatlara da işaret
etti. Hisarcıklıoğlu, “Hükümet eylem planına
odaklandı. Avrupa Birliği sürecinin canlanması,
azalan enerji maliyetleri, kamu disiplininin
sürmesi büyük fırsat” ifadelerini kullandı.
SEKTÖREL KATKI ÖNEMLİ
Büyümede sektörel katkılara yoğunlaşmanın
önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu şöyle
devam etti: “Daha yüksek büyüme yakalayan
sektörlere odaklanmalı. Geçen yıl finansta
yüzde 10, tarımda yüzde 7.6, turizmde
yüzde 4.6, eğitimde yüzde 5.4 büyüme
yakalandı. Sanayi yüzde 3.8 büyüdü. Yüzde
4’lük büyümenin 3.7’si iç tüketimden geldi.
Yatırımların katkısı yüzde 0.9, ihracatın
yüzde -0.3. Başarılı büyüme için bu 3 kalem
dengede olmalı.”
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Kötümserlik bulaşıcıdır salgın haline gelmesin
Türkiye’nin odaklanması gereken riskleri
olduğunu
söyleyen
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
“Kötümser
baktığınızda
etrafınızdaki herkes negatif enerji alıyor
ve herkes olumsuz bakıyor. Kötümserlik
bulaşıcıdır salgın haline getirmeyelim” dedi.
Ekonomi Gazetecileri Demeği (EGD) Kartepe
Ekonomi Zirvesi’nin 12’ncisini düzenledi.
8-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen
zirvede “Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik
Görünüm” başlıklı bir sunum yapan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, risklere değil fırsatlara
odaklanılması ve olumlu düşünülmesi
gerektiğini belirtti. Türkiye’nin 2015’te yüzde
4, krizden sonraki 2008-2015 döneminde
ortalama yüzde 3.4 büyüdüğünü belirten
Hisarcıklıoğlu, Bu yıl yüzde 4’ün üzerinde,
yüzde 5’e yakın bir ortalama yakalayacağımızı
düşünüyorum dedi
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Şirketlerin hayatta kalma süresi
1 yıllık %89.7
5 yıllık %67.5
10 yıllık %42.6
20 yıllık %35.8
30yıllık %20
ZOR BİR COĞRAFYADAYIZ
Kötümserliğin bulaşıcı olduğunu ve salgın
hastalık haline getirilmemesi gerektiğini
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye zor bir
coğrafyada ve zor bir dönemden geçiyor.
Böyle dönemlerde ülkenin meselelerine daha
orta vadeli bir perspektiften bakmanın daha
sağlıklı olacağım düşünüyorum. Hadiselere
‘zoom’ yapmak yerine genel trendlere
bakmak daha faydalı. Tek tek ağaçlar yerine
ormanın tümüne bakmalıyız. Bugünlerde
tam da böyle bir dönemdeyiz. 2016 kolay
bir yıl olmayacak. Ancak yarın neyi daha iyi
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yapabileceğimize, risklere değil fırsatlara
odaklanmalıyız. Fırsatlara odaklanırsak
başarırız” diye konuştu.
EŞİTLİK İÇİN BÜYÜME ŞART
Hisarcıklıoğlu, 21’inci asırda ilk defa 2015’te
gelişmiş ülkelerin büyüme hızının Çin ve
Hindistan hariç gelişen ekonomilerin üzerine
çıktığını ifade ederek, “Fakirin zengine
yaklaşmasını engelleyen durum. Küresel
gelir eşitsizliğini azaltmak için gelişmekte olan
ülkelerin daha hızlı büyümesine ihtiyaç var.
Hindistan ve Çin’i çıkardığımızda gelişmiş
ülkeler gelişen ülkelerin üzerinde büyümüş”
ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, Çin ve
Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerde
sıkıntı olduğunu aktardı.
Fırsatlara odaklanalım
TÜRKİYE’NİN fırsatlarına işaret eden
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hükümet eylem planına odaklandı. Geçen
hafta 3 ayda gerçekleşen reformlar açıklandı.
Başbakanımız bu işi sıkı tutuyor. AB sürecinin
canlanması, petrol ve doğalgaz fiyatlarının
düşmesiyle azalan enerji maliyetleri, kamu
disiplininin sürmesi bizim için büyük fırsat.
Özel sektör borcuna karşılık risk yönetiminde
tecrübelendi. Reel sektör olarak söylüyorum;
odaklanmamız gereken riskler değil fırsatlar.

Yüksek teknoloji
verilmeli

ihracatına

ağırlık

KİŞİ başına düşen milli gelirde 2001’den
sonra 2008’e kadar güzel bir ivme
yakalandığını, ancak ondan sonra dalgalı bir
seyir izlediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
dünyanın en büyük 1’inci ekonomisi olmaya
devam ettiklerini, bunu korumanın güzel
olduğunu ancak daha da ileriye gidilmesi
gerektiğini
vurguladı.
Hisarcıklıoğlu,
rekabetçilikte, inovasyonda, iş yapma
kolaylığında iyileşme bulunduğunu, ancak
bu alanlardaki dünya sıralamalarında daha
yukarılara çıkmaları gerektiğini ifade ederek,
ihracatta ileri teknolojik ürünlerin payının
sadece yüzde 5 olduğunu, OECD ortalaması
olan yüzde 19’un altında kaldığını anlattı.
Yüksek teknoloji ihracatında 2000-20U
döneminde Hindistan’ın 2 milyar dolardan
17 milyar dolara, Çin’in 42 milyar dolardan
580 milyar dolara, Polonya’nın 1 milyar
dolardan 12 milyar dolara çıktığından
bahseden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ise
sadece 2 milyar dolardan 3 milyar dolara
çıkabildiğinin, bu işe odaklanarak daha
yüksek artış sağlanabileceğinin altını çizdi.
Hisarcıklıoğlu, I50-5ÖO listesinde yüksek
teknoloji üreten firma sayısının sadece 12
olduğuna dikkati çekti.
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Kadınlar girişimci olursa Türkiye’de zenginlik artar
HER SEÇİMDE GOL YİYORUZ
Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin 1300 liraya
çıkarılması sonrasında yaşanan sıkıntılara
değindi. Hisarcıklıoğlu, “İşadamı olarak en
sevmediğim dönem seçim sürecedir. İpin ucu
kaçıyor. Popülist vaatler oluyor. Her seçimde iş
dünyası olarak gol yiyoruz” dedi.
EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin (EGD)
geleneksel olarak düzenlediği Kartepe Ekonomi
Zirvesi’ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
küresel ekonomideki çalkantılara dikkat çekti.
“Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm”
başlığı ile bir sunum yapan Hisarcıklıoğlu,
yaşanan krizin en çok gelişmekte olan ülkeleri
etkilediğini söyledi. Bu şartlarda yüzde 4’lük
büyümenin başarı olduğunun altını çizen
Hisarcıklıoğlu, “Tüketim kaynaklı büyüdük. Bu
yüzden kalitesiz bir büyüme” diye konuştu.
ŞİRKETLERİN ÖMRÜ KISA
Kadınların iş hayatına katılımının önemine
de değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin kadın
girişimciliği konusunda Ekonomik Kalkınma
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında
sondan üçüncü olduğunu bildirdi. Bu tablonun
tersine çevrilmesi gerektiğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Genç kızlarımızı girişimciliğe
yönlendirirsek Türkiye zenginleşir” dedi.
Türkiye’deki şirketler ile ilgili verileri ilk kez
Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde açıkladığını
belirten Hisarcıklıoğlu, “1 yıllık şirketlerin
yüzde 89.7’si hayatta kalıyor. 5 yıllıkların yüzde
67.5’i, 10 yıllıkların yüzde 42.6’sı, 20 yıllıkların
35.8’i ve 30 yıllıkların yüzde 20’si faaliyetlerini
sürdürüyor. Bu oranları artırmamız gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
İflas erteleme konusunda ise yeni düzenlemeler
yapıldığını hatırlatan TOBB Başkanı şunları
söyledi: “İflas erteleme ‘tu kaka’ değil, ihtiyaç.
Ama son dönemde iflas erteleme işinin
tüccarları ortaya çıktı. Ayrıca öyle binlere varan
şirketin iflas ertelediği haberleri de doğru değil.
2015’in ilk çeyreğinde iflas ertelemeye başvuran
şirketlerin sayısı 112. Bu yılın ilk çeyreğinde ise
bu rakam 184. Geçen yılın toplam sayısı ise
492.”
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Dünya 2.liği için odağımız üretim
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkam Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin büyüme
tahmini ile ilgili Harvard ve IMF’in raporlarım
kıyasladı. Üretime odaklanırsak Harvard’ın
‘Türkiye dünyada en hızlı büyüyen 2’inci ülke
olur’ tahmininin tutacağım, kavga edersek
ise IMF’m ‘13’üncü sırada yer alır’ tahmininin
tutacağım söyledi.
KÖTÜMSER OLMAMALIYIZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Harvard
Üniversitesinin ‘Türkiye kendi liginde
2020’ye kadar dünyanın en hızlı büyüyen
ikinci ülkesi olacak’, IMF’nin ise ‘13’üncü
ülke olacak’ dediğini belirterek, “İçimize
kapanıp kavga edersek IMF’nin, içimize
kapanmayıp üretime odaklanırsak Harvard’ın
tahmini tutar. Harvard potansiyele bakıyor.
Türkiye’de bu potansiyel var. Ne olur kavga
etmeyelim,
geleceğimize
odaklanalım”

dedi. Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri
Derneğinin (EGD) bu yıl 12’ncisini
düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde
‘Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm’
başlıklı bir sunum yaptı. IMF ve Harvard’ın
bu tahminleri yaparken ülkelerin kişi başına
düşen milli gelirlerini dikkate aldıklarını
söyleyen Hisarcıklıoğlu “Bu iki çalışma da
dünyanın itibar ettiği çalışmalar. Türkiye’nin
‘dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi
olma’ potansiyeli vardır. Ne olur kavga
etmeyelim. Harvard senin benim hatırıma
potansiyelimizin
olduğunu
söylemiyor.
Olumlu bakalım geleceğimize odaklanalım”
diye konuştu. Kısa bir süre önce açıklanan
Türkiye’nin 2015 büyüme verilerine değinen
Hisarcıklıoğlu, 20T6’nm kolay bir yıl
olmayacağını, gelişen ülkelerdeki ekonomik
sıkıntıların
devam
ettiğini,
Suriye’de
çatışmaların hala sürdüğünü söyledi.
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FIRSATLARI DEĞERLENDİRELİM
Kötümserliğin bulaşıcı olduğunu ve salgın
hastalık haline getirilmemesi gerektiğini
dile getiren Hisarcıklıoğlu “Türkiye zor bir
coğrafyada ve zor bir dönemden geçiyor.
Böyle dönemlerde ülkenin meselelerim daha
orta vadeli bir perspektiften bakmanın daha
sağlıklı olacağım düşünüyorum. Hadiselere
‘zoom’ yapmak yerine genel trendlere
bakmak daha faydalı. Risklere değil fırsatlara
odaklanmalıyız. Fırsatlara odaklanırsak
başarırız” diye konuştu.
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ANADOLU’NUN IŞIKLARINI PARLATMA
ZAMANI
HİSARCIKLIOĞLU, gece uzaydan çekilen
bu fotoğrafların bir nevi dünya üzerindeki
ekonomik aktiviteyi gösterdiğini belirterek,
şunları söyledi: “Peki, Türkiye’nin gece
ısıma haritası ne gösteriyor? Türkiye’de
refahın arttığını gösteriyor, ikincisi, refah
ülke çapında artık daha dengeli yayılıyor.
Işıkları bütün Anadolu’ya yaydık. Simdi sıra
yaydığımız bu ışıkları parlatmakta.”
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TOBB Başkanı da iyimser
Dış ticaretteki beklentilerin yanı sıra,
ekonominin 2008-15 döneminde ortalama
yüzde 3.4 büyüdüğünü belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl yüzde
5’e yakın bir büyüme yakalayacağımızı
düşünüyorum” dedi.
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 8-10
Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 12.
Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde, ‘Dünyada ve
Türkiye’de Ekonomik Görünüm’ başlıklı bir
sunum yaptı.
SIKINTILAR DEVAM EDİYOR
2016’nın kolay bir yıl olmayacağını, gelişen
ülkelerdeki sıkıntıların bitmediğini ve
Suriye’de çatışmaların sürdüğünü aktaran
TOBB Başkanı, şöyle devam etti: “Türkiye zor
bir coğrafyada ve zor bir dönemden geçiyor.
Böyle dönemlerde ülkenin meselelerini daha

orta vadeli bir perspektiften bakmanın daha
sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hadiselere
‘zoom’ yapmak yerine genel trendlere
bakmak daha faydalı. Tek tek ağaçlar yerine
ormanın tümüne bakmalıyız. Bugünlerde
tam da böyle bir dönemdeyiz. 2016 kolay
bir yıl olmayacak. Ancak yarın neyi daha iyi
yapabileceğimize, risklere değil fırsatlara
odaklanmalıyız. Fırsatlara odaklanırsak
başarırız.”
BÜYÜME HIZI DÜŞÜYOR
Hisarcıklıoğlu, küresel krizin gelişmekte olan
ülkeleri daha fazla etkilediğini dile getirirken,
söz konusu ülkelerin 2005-2007 büyüme
hızının yüzde 2,7 olduğunu, ancak son 3
yılda bu hızın yüzde 1,6 ya kadar düştüğünü
vurguladı. Diğer yandan gelişen ülkelerin
büyüme hızının da yüzde 7,9’dan yüzde
4,7’e düştüğünü ifade eden TOBB Başkanı,
küresel krizin gelişmekte olan ülkeleri daha
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fazla etkilediğini, belirtilen dönemde büyüme
farkının gelişmekte olan ülkelerde daha
yüksek olduğunu kaydetti.
688 BİN KİŞİ İŞE BAŞLADI
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin büyümesi ile ilgili
olarak da özetle şu değerlendirmelerde
bulundu: “Türkiye 20i5’te yüzde 4, krizden
sonraki 2008-2015 döneminde ortalama
yüzde 3,4 büyüdü. Bu yıl yüzde 4’ün
üzerinde, yüzde 5’e yakın bir ortalama
yakalayacağımızı düşünüyorum. 21’inci
asırda ilk defa 2015’te gelişmiş ülkelerin
büyüme hızı, Çin ve Hindistan hariç, gelişen
ekonomilerin üzerine çıktı. Bu, küresel gelir
eşitsizliğini azaltmayacak bir durum. AB
sürecinin canlanması, petrol ve doğalgaz
fiyatlarının
düşmesiyle
azalan
enerji

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

maliyetleri, kamu disiplininin sürmesi bizim
için büyük fırsat. 2015’te 688 bin kişi işe
başlamış. Bunun 611 bini özel sektör. Kamu
kaynaklı istihdam ise 77 bin. Bu çok güzel.”
“KAVGA ETMEYELİM”
Türkiye’nin potansiyelinden de bahseden
TOBB Başkanı, “Türkiye kendi liginde 2020’ye
kadar dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi
olacak” dediğini, IMF’nin ise “13’üncü ülke
olacak” tahmininde bulunduğunu aktardı ve
“İçimize kapanıp kavga edersek IMF’nin,
içimize kapanmayıp üretime odaklanırsak
Harvard’ın tahmini tutar. Harvard potansiyele
bakıyor. Türkiye’de bu potansiyel var.
Ne olur kavga etmeyelim, geleceğimize
odaklanalım.” ifadelerini kullandı.
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'ODAKLANMAMIZ GEREKEN RİSKLER DEĞİL FIRSATLAR'
HİSARCIKLIOĞLU: KÖTÜMSERLİK
BULAŞICIDIR SALGIN HALİNE
GETİRMEYELİM
Kamu bütçesinin çok iyi yönetildiğini dile
getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
bu alanda Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinin
22’sinden iyi konumda olduklarını, 2015’te
bir önceki yıla göre bütçe gelirinin yüzde 14,
bütçe giderinin ise yüzde 13 arttığını anlattı.
Türkiye’nin 2008-2015 yıllan arasında
ortalama yüzde 3.4,2015’te de yüzde 4
büyüdüğünü söyleyen TOBB Başkanı,
“Bu yıl yüzde 5’e yakın büyüyeceğimizi
düşünüyorum. Risklere değil, fırsatlara
odaklanmalıyız” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, risklere
değil fırsatlara odaklanılması ve olumlu

düşünülmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye
2015’te yüzde 4, krizden sonraki 2008-2015
döneminde ortalama yüzde 3.4 büyüdü. Bu
yıl yüzde 4 un üzerinde, yüzde 5’e yakın bir
ortalama yakalayacağımızı düşünüyorum”
dedi.
Hisarcıklıoğlu,
Ekonomi
Gazetecileri
Derneğinin (EGD) bu yıl 12’ncisini düzenlediği
Kartepe Ekonomi Zirvesinde, ‘Dünyada ve
Türkiye’de Ekonomik Görünüm’ başlıklı bir
sunum yaptı.
Kötümserliğin bulaşıcı olduğunu ve salgın
hastalık haline getirilmemesi gerektiğini
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye zor bir
coğrafyada ve zor bir dönemden geçiyor.
Böyle dönemlerde ülkenin meselelerini daha
orta vadeli bir perspektiften bakmanın daha
sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hadiselere
zoom yapmak yerine genel trendlere
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bakmak daha faydalı. Tek tek ağaçlar yerine
ormanın tümüne bakmalıyız. Bugünlerde
tam da böyle bir dönemdeyiz. 2016 kolay
bir yıl olmayacak. Ancak yarın neyi daha iyi
yapabileceğimize, risklere değil fırsatlara
odaklanmalıyız. Fırsatlara odaklanırsak
başarırız” diye konuştu.
‘BAŞBAKAN İŞİ SIKI TUTUYOR’
Hisarcıklıoğlu, 2016 yılı için Türkiye
ekonomisine bakıldığında risklerin de
fırsatların da görüldüğünü belirterek,
“Risklerimizin
herkesin
bildiği
gibi
coğrafyamızdaki karışıklık, terör olayları,
Fed kaynaklı belirsizlik, petrol ihraç eden
ülkelerin alım gücünün zayıflaması ve özel
sektörün borçluluk oranının yüksekliği” diye
konuştu.
Türkiye’nin
fırsatlarına
işaret
eden
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hükümet eylem planına odaklandı. Geçen
hafta son 3 ayda gerçekleşen reformlar
açıklandı. Başbakanımız bu işi sıkı tutuyor.
AB sürecinin canlanması, petrol ve doğalgaz
fiyatlarının
düşmesiyle
azalan
enerji
maliyetleri, kamu disiplininin sürmesi bizim
için büyük fırsat Özel sektör borcuna karşılık
risk yönetiminde tecrübelendi. Reel sektör
olarak söylüyorum; odaklanmamız gereken
riskler değil fırsatlar. Kötümser baktığınızda
etrafınızdaki herkes negatif enerji alıyor
ve herkes, olumsuz bakıyor. Fırsatlara
odaklanmıyoruz.
Türkiye yüzde 4’lük büyüme yakaladı.
Dünya ortalaması yüzde 3,1. Gelişen ülkeler
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ortalaması yüzde 4. Bu yıl yüzde 4’ün
üzerinde bir büyüme bekliyorum. Krizden
sonra 2008-2015 döneminde büyümede
yüzde 3,4 ortalama yakaladık. Bu yıl yüzde
4’ün üzerinde, yüzde 5e yalan bir ortalama
yakalayacağımızı düşünüyorum.”
ODAKLANILACAK SEKTÖRLER
Hisarcıklıoğlu, büyümede sektörel katkılara
da yoğunlaşılmasının önemine değinerek,
genel olarak yüzde 4 büyümenin tartışıldığını,
sektörel olarak bakıldığında daha yüksek
büyüme rakamını yakalayan sektörlere
odaklanılması gerektiğini vurguladı.
İÇİMİZE KAPANMAYALIM
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2014-2020
döneminde ne kadar büyüyeceğine dair
iki farklı sıralama olduğunu kaydederek,
“Harvard, ‘Türkiye kendi liginde 2020’ye
kadar dünyanın en hızlı büyüyen ikinci
ülkesi olacak’ diyor. IMF ise ‘13’üncü ülke
olacak’ diyor. Biz içimize kapanıp kavga
edersek IMF’nin tahmini tutar. Ne olur kavga
etmeyelim. Harvard senin benim hatırıma
potansiyelimizin
olduğunu
söylemiyor”
diye konuştu. Gece ışıklarının bütün
Anadolu’ya yayıldığını söyleyen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Dışa açılma ve
ihracatla birlikte büyüme Anadolu’ya yayıldı.
Türkiye’nin gece ışıma haritası refahın
arttığını ve ülke çapında artık daha dengeli
yayıldığını gösteriyor. Sıra yaydığımız ışıkları
parlatmakta.
Şirketlerimizi
yaşatıyoruz
ama büyütmekte sıkıntı çekiyoruz. Nasıl
büyüteceğimizi öğrenmeliyiz” dedi.
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Kavgayı bırakıp, geleceğe bakalım
HİSARCIKLIOĞLU: NE OLUR KAVGA En çok büyüyen ikinci ülke olabiliriz
ETMEYİP
ÜLKEMİZİN
GELECEĞİNE
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin
2014-2020
ODAKLANALIM.
döneminde ne kadar büyüyeceğine dair iki
farklı sıralama olduğunu kaydederek, şunları
HARVARD VE IMF DİYORLAR Kİ
söyledi: "Bu iki çalışma da dünyanın itibar ettiği
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Harvard çalışmalar. Harvard, ‘Türkiye kendi liginde
Üniversitesi ‘Türkiye kendi liginde 2020 yılına 2020’ye kadar dünyanın en hızlı büyüyen
kadar dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi ikinci ülkesi olacak’ diyor. IMF ise’13’üncü
olacak derken, IMF ise ‘13’üncü ülke olacak ülke olacak’ diyor. Biz içimize kapanıp
değerlendirmesi yapıyor.”
kavga edersek IMF’nin tahmini tutar. İçimize
kapanmayıp üretime odaklanırsak Harvard’ın
HANGİSİNİN TUTACAĞI BİZE BAĞLI
tahmini tutacak. Harvard potansiyele bakıyor.
"İÇİMİZE kapanıp kavga edersek IMF’nin, Türkiye’nin’ dünyanın en hızlı büyüyen ikinci
içimize kapanmayıp üretime odaklanırsak ülkesi olma’ potansiyeli vardır. Ne olur kavga
Harvard’ın tahmini tutar. Harvard potansiyele etmeyelim. Harvard senin benim hatırıma
olduğunu
söylemiyor.
bakıyor. Türkiye’de bu potansiyel var. potansiyelimizin
Olumlu
bakalım
geleceğimize
odaklanalım.
Ne olur kavga etmeyelim, geleceğimize
Türkiye, mevcut potansiyelini kullanabilirse
odaklanalım.”
hızlı bir büyüme performansı gösterecek.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi
Gazetecileri Derneğinin (EGD) bu yıl
12’ncisini düzenlediği Kartepe Ekonomi
Zirvesinde,
"Dünyada
ve
Türkiye’de
Ekonomik Görünüm”başlıklı bir sunum yaptı.

kadar belge varsa var hepsi hikaye. Sen şirket
olarak ‘Ben CERN’e bunu yaptım’ diyorsan
başka bir şeye gerek yok. Türk firmalarının
CERN mal ve hizmet alım ihalelerine
girmelerini kolaylaştırıyoruz. 14 Nisan’da
ikinci toplantıyı yapacağız. 879 milyon
dolarlık 2 dev projenin tanıtımını yapacağız.
Ankara OSTİM’de bir şirket CERN’in kalite
ve standardında ürün yapabiliyor."

HARVARD MI, IMF Mİ?

Almanya ile aynı şehirleşme oranı ama...

TOBB
BAŞKANI
HİSARCIKLIOĞLU:
"İÇİMİZE KAPANIP KAVGA EDERSEK
IMF’NİN, İÇİMİZE KAPANMAYIP ÜRETİME
ODAKLANIRSAK HARVARD’IN TAHMİNİ
TUTAR. NE OLUR KAVGA ETMEYELİM,
GELECEĞİMİZE ODAKLANALIM.”DEDİ.

HİSARCIKLIOĞLU, artık Türkiye’nin iç göçle
başlayan verimlilik artışının ve büyüme
sürecinin sonuna geldiğini belirterek, şu
anda Almanya ile aynı şehirleşme oranını
yakaladıklarını, artık içgöç ve şehirleşme
ile büyümenin dışında birşeylerin yapılması
gerektiğini dile getirdi. Dışa açılma ve
ihracatla birlikte büyümenin Anadolu’ya
yayıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye
ve Avrupa ülkelerinin gece uzaydan çekilen
fotoğraflarını gösterdi.

Türkiye bundan daha iyi olmaya aday. Buna
da katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize.”

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Harvard
Üniversitesinin ‘Türkiye kendi liginde
2020’ye kadar dünyanın en hızlı büyüyen
ikinci ülkesi olacak. IMF’nin ise T3’üncü ülke
olacak’ dediğini belirterek, "içimize kapanıp
kavga edersek IMF’nin, içimize kapanmayıp
üretime odaklanırsak Harvard’ın tahmini
tutar.
Harvard
potansiyele
bakıyor.
Türkiye’de bu potansiyel var. Ne olur kavga
etmeyelim, geleceğimize odaklanalım.”dedi.
Hisarcıklıoğlu,
Ekonomi
Gazetecileri
Derneğinin (EGD) bu yıl 12’ncisini düzenlediği
Kartepe Ekonomi Zirvesinde, "Dünyada
ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm”başlıklı
bir sunum yaptı. Reel sektöre ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu,
2015 yılında sorunlu kredilerde yüzde
31, karşılıksız çeklerde yüzde 37 artış
yaşandığını söyledi. Ödenmeyen çeklerde
hapis cezasının kalktığını anımsatan
Hisarcıklıoğlu, hükümet, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Hazine
Müsteşarlığı ile gerekli görüşmelerin
tamamlandığını, 1 Ocak2017’de çeklerin
barkotlu olacağını dile getirdi.
Türkiye CERN’e katkı yapmaya başladı
HİSARCIKLIOĞLU, Türkiye’nin Avrupa
Nükleer Araştırma Merkezi’ne (CERN)
katkı vermeye başladığını ifade ederek, şu
değerlendirmelerde bulundu: "Bu çok önemli,
yıllardır takip etiğimiz işti. CERN’in irtibat
ofisini TOBB merkezinde açtık. Dünyada ne
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Yüksek teknoloji ihracında onlar sıçrama
yaptı
KİŞİ başına düşen milli gelirde 2001
‘den sonra 2008’e kadar güzel bir ivme
yakalandığını, ancak ondan sonra dalgalı bir
seyir izlediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
dünyanın en büyük 18’inci ekonomisi olmaya
devam ettiklerini, bunu korumanın güzel
olduğunu ancak daha da ileriye gidilmesi
gerektiğini
vurguladı.
Hisarcıklıoğlu,
rekabetçilikte, inovasyonda, iş yapma
kolaylığında iyileşme bulunduğunu, ancak
bu alanlardaki dünya sıralamalarında
daha yukarılara çıkmaları gerektiğini ifade
ederek, ihracatta ileri teknolojik ürünlerin
payının sadece yüzde 5 olduğunu, OECD
ortalaması olan yüzde 19’un altında kaldığını
anlattı. Yüksek teknoloji ihracatında 20002014 döneminde Hindistan’ın 2 milyar
dolardan 17 milyar dolara, Çin’in 42 milyar
dolardan 580 milyar dolara, Polonya’nın 1
milyar dolardan 12 milyar dolara çıktığından
bahseden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ise
sadece 2 milyar dolardan 3 milyar dolara
çıkabildiğinin, bu işe odaklanarak daha
yüksek artış sağlanabileceğinin altını çizdi.
Hisarcıklıoğlu, IS0-500 listesinde yüksek
teknoloji üreten firma sayısının sadece 12
olduğuna dikkati çekti.
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Işıkları Anadolu'ya yaydık şimdi sıra patlatmakta
Sanayide son 25 yıldaki gelişim Türkiye’deki
gece ışıklarına da yansıdı. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ‘ihracatla birlikte büyüme
artık Anadolu’ya yayıldı. Işıkları Anadolu’ya
yaydık. Sıra yaydığımız ışıkları parlatmakta”
dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu’ya
yayılan ışıkları parlatma zamanının geldiğini
söyledi. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin
(EGD) bu yıl 12’ncisini düzenlediği Kartepe
Ekonomi Zirvesi’nde “Dünyada ve Türkiye’de
Ekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum
yapan ABD Savunma Meteoroloji Uydu
Programı’ndan aldığı Türkiye’nin uzaydan
görünen ‘gece ışık haritasını paylaşarak yeni
otoyollarla birlikte sanayinin Anadolu’da da
konuşlanmaya başladığını anlattı.

‘Refahın arttığını gösteriyor’
Gece uzaydan çekilen bu fotoğrafların bir
nevi ekonomik aktiviteyi gösterdiğini belirten
Hisarcıklıoğlu “Işıma ne kadar yoğunsa,
zaman içinde ne kadar yoğunlaşıyorsa,
orada refah düzeyinde bir artış, olduğu
varsayılıyor. Peki, Türkiye’nin gece ışıma
haritası ne gösteriyor? 1992-2013 döneminin
değerlendirmesini
yapayım.
Birincisi,
gece ışıması Türkiye’de refahın arttığını
gösteriyor. İkincisi, refah ülke çapında artık
daha dengeli yayılıyor. Üçüncüsü ise, ülkede
artık bir dizi iktisadi koridor ortaya çıkmaya
başlıyor. Bunun da nedeni otoyollar” dedi.
Yeni çekim merkezleri ortaya çıktı
Hisarcıklıoğlu, Anadolu’nun yeni yıldızlarının
ortaya çıktığını ve artık ışıkların hiç
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sönmeyen şehirlerin bulunduğunu belirterek,
İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Konya,
Kayseri ve Gaziantep’i örnek gösterdi,
ISO-500 listesindeki Şirketlerin dağılımının
Anadolu lehine değiştiğini, 1997-2014
yılları arasında ISO-1000 listesinde İstanbul
Şirketlerinin sayısının 105 eksildiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Dışa açılma ve ihracatla
birlikte büyüme Anadolu’ya yayıldı. Işıkları
bütün Anadolu’ya yaydık. Sıra yaydığımız
ışıkları parlatmakta” diye konuştu. Türkiye’nin
zor bir dönemden geçtiğini de belirten
Hisarcıklıoğlu,
“Ancak
odaklanmamız
gereken riskler değil fırsatlardır. Kötümser
baktığımızda etrafınızdaki herkes negatif
enerji alıyor ve herkes olumsuz bakıyor.
Kötümserlik bulaşıcıdır, salgın haline
getirmeyelim” dedi. Hisarcıklıoğlu yüzde
5’e yakın bir büyüme yakalanabileceğini de
söyledi.

ilgili yasanın 2004’te çıktığını, 2015’te
iflas erteleme isteyen firma sayısının 492
olduğunu söyledi. Bu rakamı Ticaret Sicil
Gazetesi’nden öğrendiklerini dile getiren
Hisarcıklıoğlu, “iflas erteleme bir ihtiyaç. Ama
bu işin tüccarları çıktı. Buradaki eksik ve
noksanların düzeltilmesi konusunda Adalet
Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ile çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, iflas erteleme işini ticarete
çeviren bir girişimcinin Anadolu basınına
verdiği bir ilanın kupürünü de paylaştı.
Şirketler yaşıyor fakat büyüyemiyor

HİSARCIKLIOĞLU, kapanan şirketlerin
kurulan şirketlere oranının 2015’te en düşük
seviyeye gerilediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“Bu oran yüzde 18’lere düştü. Yani kurulan
her 100 şirket karşılığında 18 Şirket
kapanmış. Eskiden bu rakam 36’lara kadar
İflas erteleme bir ihtiyaç ama işin çıkmıştı. Şirketlerin 5 yıl hayatta kalma oranı
yüzde 67,5, 10 yıl hayatta kalma oranı yüzde
tüccarları çıktı
42,6, 20 yıl hayatta kalma oranı yüzde 35,8.
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
iflas Bu oranlar İngiltere, ABD gibi ülkelerden
ertelemeye ilişkin bir soru üzerine, bu yüksek” dedi.
konunun kamuoyunda çok tartışıldığını,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB - NİSAN 2016

12.04.2016

Kavga edersek IMF’nin tahmini tutar
Rifat Hisarcıklıoğlu, Harvard Üniversitesi’nin
‘Türkiye kendi liginde 2020’ye kadar dünyanın
en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olacak’, IMF’nin
ise “13’üncü ülke olacak’ dediğini belirterek,
“içimize kapanıp kavga edersek IMF’nin,
içimize kapanmayıp üretime odaklanırsak
Harvard’ın tahmini tutar. Harvard potansiyele
bakıyor. Türkiye’de bu potansiyel var”
ifadelerini kullandı.

2020’ye kadar en hızlı büyüyecek ülkeler
Harvard’ın tahmini
1.Malezya
2.Türkiye
IMF’nin tahmini
1.Türkmenistan
2.Romanya
3.Bulgaristan
4.Meksika
5.Lübnan
6.St. Lucia
7.Gabon
8.Grenada
9.Panama
10.Brezilya
11.Çin
12.Azerbaycan
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CERN’de 265 milyon dolarlık fırsat
CERN’de, “maddenin yapısı ve maddeyi bir
arada tutan kuvvetleri” ortaya çıkarmak için
yapılan bazı deneylerin güncellenmesi kararı
alındı. Bu kapsamda 265 milyon dolarlık alım
yapılacak. Bu da Türk sanayiciler için önemli
bir pazar oluşturuyor. Türk sanayiciler;
elektronik parçalar, vakum, devre ve uzay
ortamının canlandırdığı kriyojenik sistemlere
yönelik
olarak
TOBB’da
sanayiciler,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

akademisyenler ve CERN temsilcileriyle
buluştu. CERN nezdinde Türk sanayisi
irtibat görevlisi Hakan Kızıltoprak, Türk
sanayicilerine bu güncelleme çalışmalarında
iş düşeceğini ifade etti. CERN’deki CMS
deneyinin başkanı Tiziano Camporesi
de ATLAS adında bir başka deney daha
yürüttüklerini söyledi.
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Türk şirketleri CERN ihalelerine katılacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde
(TOBB), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
(TAEK) ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
(CERN) Sanayi İrtibat Ofisi ortaklığında
"CERN-Türkiye Üniversite Sanayi İşbirliği
Konferansı" düzenlendi. CERN CMS Deneyi
Sözcüsü ve Başkanı Tiziano Camporesi,
"Türkiye'den kurum ve enstitüler de
muhtemelen çalışabilecek ve deneye katkı
sağlayabilecek" dedi.

TOBB Sanayi İrtibat Ofisi ve CERN
nezdinde Türkiye Sanayi İrtibat Görevlisi
Hakan Kızıltoprak, sanayicilerin Ar-Ge
kapasitesini aşan noktalarda TÜBİTAK'ın
destek sağlayacağını belirterek, "CERN ne
istediğini söyleyecek, TÜBİTAK ile ortaklaşa
çalışacağız, endüstriye gelecek ve seri
üretim olacak. Hedefimiz kaynak falan
değil, bu projeyle yüksek teknoloji istiyoruz.
Türk sanayicimiz ve üreticilerimiz CERN'de
yapılan ihale ve alımlara katılabilecek" dedi.
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Yatırım ortamı için eylem planı hazır
İŞ DÜNYASI TOPLANTIDA TAM KADRO
TOPLANTIYA İçişleri Bakanı Efkan Ala,
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Fatma Güldemet San, AB Bakan
Yardımcısı Ali Şahin ile bakanlıkların üst
düzey temsilcileri katıldı. Toplantıda TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Başkanı
Nail Olpak, TÜSİAD Başkan Yardımcısı
Ali Koç, YASED Başkanı Ahmet Erdem ve
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan da hazır
bulundu.
GEÇEN
yıl,
küresel
ekonomideki
belirsizlikler, jeopolitik riskler ve iki seçime
rağmen doğrudan yabancı sermaye girişinin
yüzde 30 arttığı Türkiye, yatırım ortamının
iyileştirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon
Kurulu toplantısı (YOİKK) Başbakan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında dün
Ilgaz’da yapıldı. Şubat ayında yapılan
toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesine
yönelik önerileri istenen TOBB, TÜSİAD,
MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK, dün
kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
SOMUT ADIM ATILACAK
Başbakan Yardımcısı Elvan, sivil toplum
kuruluşları tarafından hazırlanan öneri
setlerinin ilgili bakanlıklar ve bakanlara
dağıtıldığını belirterek, yaptıkları toplantı ile
hazırlanmış olan somut tekliflerin birçoğunu
nihai hale getireceklerini söyledi.
Toplantıda, geçen yıl 50 milyar TL civarı olan
doğrudan yatırım girişinin üçe katlanarak
150 milyar liraya çıkarmak için hazırlanan
paketin masaya yatırıldığı belirtildi.
Enerji, bilişim ve finans sektörü başta olmak

BASINDA TOBB - NİSAN 2016

üzere doğrudan yatırımın önünü açacak
adımlar tartışılırken, kredi desteği, arsa
maliyetinin aşağı çekilmesi, yeni borçlanma
araçları, ekipman kolaylığı gibi teşviklerle
yatırımların artırılması gündeme geldi.

• Organize Sanayi Bölgeleri’nde
maliyetlerinin düşürülmesi

TEKNOLOJİYE KREDİ DESTEĞİ

• Bilişim, finans başta olmak üzere ihtisas
mahkemeleri oluşturulması

Orta-ileri teknoloji yatırımlarına kredi desteği
verilmesi planlanırken, küçük işletmelere
de kolayca ulaşabilecekleri finansman
çeşitliliğinin
sağlanması
planlanıyor.
Yatırımcı tabanının genişletilmesi için de yeni
borçlanma araçlarının masaya yatırıldığı
bildirildi.
Doğrudan yatırımcının damga vergi başta
olmak üzere işlem maliyetinin düşürülmesi,
ihtisas mahkemelerinin oluşturulması ile ilgili
fikir alışverişi yapıldı.
ATILMASI BEKLENEN ADIMLAR
• Orta ileri teknoloji yatırımlarına kredi
desteği

• Enerjide lisans,
kolaylaştırılması

• Demiryolu
açılması

ruhsat

ulaşımının

arsa

işlemlerinin

özel

sektöre

• Yatırım destek ofislerinin güçlendirilmesi
• İşyeri açma ruhsatlarının basitleştirilmesi
• Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki yetki
karmaşasının son bulması
• Doğrudan yatırımcının damga vergisi
başta olmak üzere işlem maliyetinin
düşürülmesi
• Hazine destekli
genişletilmesi.

kefaletin

kapsamının

• Yatırımcı tabanının genişletilmesi için yeni
borçlanma araçları geliştirilmesi
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Yatırımların önünü açacak paket 1 -2 haftaya Meclis’te
verdiklerini kaydetti. Sundukları somut
öneriler için sivil toplum örgütlerine,
sağladıkları önemli katkılar nedeniyle de
ilgili bakanlar, bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşlarına teşekkür eden Elvan, yatırım
ortamının iyileştirilmesine yönelik hem kamu
kesiminin hem de özel kesimin tam bir uyum
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, yatırım ve birliktelik içerisinde olduğunu vurguladı.
ortamının iyileştirilmesine yönelik paketi
bir-iki hafta içerisinde TBMM’ye sevk Bu iradeyi daha önce görmedik
edeceklerini
belirterek,
“Sivil
toplum
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu
kuruluşlarınca bu kapsamda hazırlanan 52 TOBB
maddelik eylemden, 10’unu bu pakete ilave da kurulduğu günden bu yana YOİKK
edeceğiz. Kalan eylemlerin de birkaçı hariç toplantılarına katıldığını, bugünkü iradeyi
tamamının prosedürlerini haziran sonuna daha önce görmediğini ifade ederek
“Yaklaşık 3 yıldır buzdolabında duran
kadar tamamlayacağız” dedi.
YOİKK’in ilk defa siyasi iradeyle bir araya
gelerek çözümler nasıl üretilebilir ve
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
özellikle reel sektörü problemlerin çözümü
Başbakan Yardımcısı Elvan, hangi eylemin noktasında, hükümetimizin gösterdiği irade,
ne kadar sürede yapılacağına ve kimler beni umutlandırdı.” dedi.
tarafından koordine edileceğine karar
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, “Yatırıma
yönelik paketi önümüzdeki bir-iki hafta
TBMM’ye sevk edeceğiz. Ekonomimiz ve
yatırım ortamı açısından önümüzdeki dönem
çok daha iyi, içerisinde çok daha parlak
olacak” dedi.
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Üç ayda hayata geçireceğiz
Genel itibarıyla 6 başlık altında çalışma
yürüttüklerini bildiren Lütfi Elvan şu bilgileri
verdi: “Birincisi bu yatırımları çok daha
cazip hale nasıl getirebiliriz, bu başlık
altında değişik eylemlerimiz var. İkincisi
özellikle yatırımcıyı Türkiye’den uzaklaştıran

unsurların nasıl önüne geçebiliriz. Türkiye’nin
küresel ölçekte dünyaya entegrasyonu nasıl
artırabiliriz, finansmana erişimi nasıl daha
kolay hale getirebiliriz, bunlara baktık. Belki
8-10yıldır konuşulan ama bir türlü hayata
geçirilemeyen hususlar vardı. Bunları bu
3 aylık süre içesinde teker teker hayata
geçireceğiz.”
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Yatırım paketi geliyor
Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Türkiye
İhracatçılar
Meclisi
(TİM),
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
gibi sivil toplum kuruluşlarının başkan ve
BAŞBAKAN Yardımcısı Lütfi Elvan, yatırım temsilcileri katıldı. TOBB koordinasyonunda
ortamının iyileştirilmesine yönelik paketi 1-2 sivil toplum kuruluşları tarafından yatırım
hafta içerisinde TBMM’ye sevk edeceklerini ortamının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan
belirterek, “Sivil toplum kuruluşlarınca 52 maddelik eylem planını teker teker
bu kapsamda hazırlanan 52 maddelik gözden geçirdiklerini anlatan Elvan, hangi
eylemden, 10’unu bu pakete ilave edeceğiz. eylemin ne kadar sürede yapılacağına ve
Kalan eylemlerin de birkaçı hariç tamamının kimler tarafından koordine edileceğine karar
prosedürlerini Haziran sonuna kadar verdiklerini kaydetti.
tamamlayacağız” dedi.
Somut adımlar atılacak
Ilgaz’da gerçekleştirilen Yatırım Ortamının
konusu
52
eylemden
10’unu
İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Söz
göndereceklerini,
yatırım
toplantısına ilgili bakanlar, kamu kurum ve TBMM’ye
kuruluşları temsilcileri ile Türkiye Odalar ve ortamının iyileştirilmesi paketine ilave
YOİKK zirvesinden yatırımcının önünü
açacak kararlar çıktı. Başbakan Yardımcısı
Lütfi Elvan, “STK’larca hazırlanan 52
maddelik eylemden, 10’unu yatırım paketine
ekleyip 1-2 hafta içinde Meclis’e sunacağız”
dedi.
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edeceklerini bildiren Elvan, kalan eylemlerin
birkaçı hariç hemen hemen tamamının
prosedürlerini Haziran ayı sonuna kadar
tamamlayacaklarını söyledi. Elvan, ‘Yatırım
ortamının iyileştirilmesine yönelik 2016’da
çok ciddi somut adımlar atacağız” dedi.
6 başlık altında çalışma yürüttüklerini
bildiren Elvan, şu bilgileri verdi: “Birincisi
bu yatırımları çok daha cazip hale nasıl
getirebiliriz. İkincisi yatırımcıyı Türkiye’den
uzaklaştıran, caydıran unsurlar nelerdir
ve bunun önüne ne şekilde geçebiliriz. İş
gücüne yönelik, tam rekabet ortamının
oluşturulması ve iş gücü piyasasının daha
etkin işlemesine yönelik öneriler vardı,
bunları değerlendirdik. Türkiye’nin küresel
ölçekte tüm dünyaya entegrasyonu nasıl
ve ne şekilde daha fazla artırabiliriz,
finansmana erişimi nasıl daha kolay, daha
güvenli hale getirebiliriz, bunlara baktık. Son
olarak da iş uyuşmazlıklarında kısa sürede
netice alabilecek mekanizmalarımız neler
olmalıdır, arabulucuk sistemini nasıl hayata
geçirebiliriz, bunları tartıştık.”

iyi olduğu kadar, kötü sıralarda yer aldığı
göstergeler de bulunduğuna işaret eden Lütfi
Elvan, şunları kaydetti: “Bu göstergelerde
Türkiye’nin konumunu daha iyi noktaya
çekebilecek önlemler neler olabilir, bunu
da ortaya koyduk. Bir örnek verirsek, iş yeri
açma işlemlerinde Türkiye 94’üncü sırada.
Türkiye’yi 94’üncü sıradan 14’üncü sıraya
çekecek eylemleri belirledik ve bunlar için
çalışmalarımızı tamamladık.”
Böyle irade görmedik
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurulduğu
günden bu yana YOİKK toplantılarına
katıldığını, bugünkü iradeyi daha önce
görmediğini ifade ederek, “Yaklaşık 3 yıldır
buzdolabında duran YOİKK’in ilk defa siyasi
iradeyle bir araya gelerek çözümler nasıl
üretilebilir ve özellikle reel sektörün mikro
anlamdaki problemlerin çözümü noktasında,
hükümetimizin gösterdiği irade, beni
umutlandırdı” dedi.

İş yeri açma hızlanacak
TÜRKİYE’NİN, iş yeri açmadaki kolaylık,
firmaların tasfiyesi, finansmana erişimde,
vergi ödemede kolaylık gibi unsurlarda
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan ziyaretinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Almazbek Atambayev ile bir araya geldi.

Şirket kurmaya yeni sistem
ŞİRKET kurma kolaylaşıyor. Konuyla ilgili
gelişmelerin son Yatırım Ortamını İyileştirme
Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) ele
alındığım açıklayan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Bu reformla 94. sıradan 14.
sıraya sıçrayacağız” dedi. Hisarcıklıoğlu,
giderek büyüyen karşılıksız çek sorununu
çözmek için karekodlu çekin zorunlu
olmasına karar verildiğini de açıkladı.
SONUÇ ALMAYA BAŞLADIK
Şubatta
tekrar
çalışmaya
başlayan
YOİKK'te alman sonuçları Hisarcıklıoğlu,
bir grup gazeteciye değerlendirdi. YOİKK'in
artık Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan
başkanlığında 11 bakanla toplandığım
belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin orta gelirli
ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler
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grubuna girmek istediğini, buna karşın
Dünya Bankası'nın iş yapma endeksinde
55. sırada olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu
şöyle devam etti: “Şirket kuruluşundan
inşaat izinlerine, gümrük muamelelerinden
teşvik uygulamalarına kadar birçok alanda
ciddi reformlara ihtiyacımız var. Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Maliye
Bakanı Naci Ağbal ile çok güzel bir çalışma
yaptık. Kanun meclise sevk aşamasında.
Bu değişiklikten sonra şirket kuruluşunu
ticaret sicil müdürlüklerinde bir hamlede
tamamlayacağız. Bu reformla 94.sıradan
14.sıraya sıçrayacağız.”
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20.04.2016
HİSARCIKLIOĞLU, KIRGIZ BAŞKAN’DAN TAŞIMANIN SERBESTLEŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

‘Kotaları kaldıralım’
Kırgızistan Başkanı Atambayev ile görüşen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TürkiyeKırgızistan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunması (YKTK) Anlaşması’nın bir an
önce yenilenmesi gerektiğini vurguladı ve iki
ülke arasındaki taşıma kotalarının tamamen
kaldırılmasını istedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kırgızistan
Cumhurbaşkanı
Almazbek
Atambayev’in daveti üzerine Kırgızistan’a
bir günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.
Havaalanında,
Kırgızistan
Ekonomi
Bakam Arzybek Kozhashef tarafından
karşılanan TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu
ve beraberindeki heyet, önce Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Atambayev’le görüştü.

YATIRIM İMKÂNLARI
İki ülke iş çevreleri arasındaki işbirliği
imkânlarının
artırılması
ve
yatırım
imkânlarının
ele
alındığı
görüşmede
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Atambayev’e,
Kırgızistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi
Odası Başkam Marat Sharshekeev ile yakın
bir şekilde çalıştıklarım ve Sharshekeev’in
kendilerine projelerinden bahsettiğini anlattı.
Kırgızistan’daki oda sistemini iyileştirmeye
dönük çalışmalara destek verdiklerini
anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Arkadaşlarımız
dün burada Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve
Sanayi Odası ile çalıştı. Türkiye’de çok
güçlü bir oda sistemi var. Almanya’dan sonra
dünyadaki en güçlü ikinci oda sistemi" dedi.
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TAŞIMACILIK SİSTEMİ SERBESTLEŞSİN
TÜRKİYE-Kırgızistan
Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK)
Anlaşması’nın bir an önce yenilenmesi
gerektiğini vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu,
Cumhurbaşkanı Atambayev’den iki ülke
arasında taşıma sisteminin serbestleşmesini
veya tamamen kaldırılmasını talep etti.
Rifat Hisarcıklıoğlu, ocak ayında Ankara’da
yapılan iş forumunun devamının, haziran
ayında Kırgızistan’da yapılmasını önerdi.
TOBB heyetinde, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ali Kopuz, Yönetim Kurulu Üyesi
Necdet Özer de yer aldı.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NDAN YENİ YOİKK’E TAM DESTEK

İŞ DÜNYASINA UMUT OLACAK
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkan
lığında ikincisi gerçeklesen YOİKK (Yatırım
Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu)
toplantısı Ilgaz’da gerçekleştirildi.
Özel sektör temsilcilerinin de içerisinde
yer aldığı Yatırım Ortamının iyileştirilmesi
Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) yenilenen
yapısına tam destek veren TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “iş dünyasının umudu
olacak” dedi. Başbakan Yardımcısı Lütfi
Elvana bağlanan yeni YOİKK sayesinde
artık üç günde şirket kurulabilecek.
64.Hükümetle birlikte Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi
Koordinasyon
Kurulu’nun
(YOİKK) özel sektör temsilcilerinin de
içerisinde yer aldığı yeni bir yapıya

geçirilmesi ve Başbakan Yardımcısı Lütfi
Elvan’a bağlanması, iş dünyasında büyük bir
beklenti oluşturdu. YOİKK’in şubat ayındaki
ilk toplantısı ile geçtiğimiz cumartesi günü
Ilgaz’da Başbakan Yardımcısı Elvan’la birlikte
11 bakanlı toplantı hükümet cephesinin işi ne
kadar sıkı tuttuğunu iş dünyasına gösterdi.
Neredeyse kabinenin yarısı ile Türk özel
sektörünün sorunlarının konuşulduğu ve
yatırım ortamına ilişkin taleplerinin ele
alındığı toplantıda, şirket kuruluşunun
tıpkı Dubai ve Singapur’daki gibi 3 günde
yapılmasının önünün açılması kararlaştırıldı.
STK’lara ait 10 adet talebin de bulunduğu
ve haftaya TBMM’ye sunulacak düzenleme
ile Singapur ve Dubai’deki gibi yatırımcılara
vergisel desteklerin de getirileceği öğrenildi.
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YÜKSEK GELİR GRUBU İÇİN OLUMLU
ADIM
İş dünyasının en büyük temsilcileri arasında
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin büyük hedeflerinin başında
orta gelirli ülkelerden yüksek gelirli ülkeler
grubuna geçmek olduğuna dikkat çekerek,
hükümetin bunu gerçekleştirecek adımları
attığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:
“Dünya Bankası’nın Doing Business (İş
Yapma) endeksinde 55’nci sıradayız. Şirket
kuruluşundan inşaat izinlerine, gümrük
muamelelerinden teşvik uygulamalarına
kadar birçok alanda ciddi reformlara
ihtiyacımız var. Zaten özel sektör olarak
küresel rekabet ile baş etmeye çalışıyoruz.
En azından bürokratik yükleri azaltmamız
lazım.”
HİSARCIKLIOĞLU’NUN
ZİYARETİ

KIRGIZİSTAN

TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu.
Kırgızistan
Cumhurbaşkanı
Almazbek
Atambayev’i ziyaretinde, iki ülke arasında
taşıma sisteminin serbestleştirilmesini ve
tasıma kotalarının kaldırılmasını talep etti.
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre.
Atambayev’in daveti üzerine Kırgızistan’a bir
günlük ziyaret gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu ve
beraberindeki heyet, ilk önce Cumhurbaşkanı
Atambayev tarafından kabul edildi. Türkiye
- Kırgızistan Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması (YKTK) Anlaşmasının bir an
önce yenilenmesi gerektiğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, Ocak’ta Ankara’da yapılan
iş forumunun, Haziranda Kırgızistan’da
yapılmasını da önerdi.
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HERKES KOLAY ŞİRKET KURACAK
Ilgaz’daki YOİKKTE alınan kararların bazıları
şöyle:
* Kamu kurumlarının desteklerini KOBİ’lerin
takip
edebilmesi
adına
teşviklerin
koordinasyonu için yerelde birimler kurulacak.
Tanıtım ve başvuru işlemleri kolaylaşacak.
* Damga vergisinin kapsamı 2017 basından
itibaren sınırlandırılacak. Bazı alanlarda
muafiyet sağlanacak.
* KDV iade süreci Gelir İdaresi Başkanlığının
eylem planı kapsamında basitleştirilecek.
* İnşaat izinleri basta olmak üzere yatırımda
izinlerin koordinasyonu ve basitleştirilmesi 3
ay sonra yapılacak YOİKK’e kadar çözümler
geliştirilecek.
* Türkiye’ye çokuluslu şirketlerin bölgesel
yönetim merkezlerinin çekilmesi için Dubai,
Singapur gibi ülkelerdekine benzer destekler
sağlanması kararlaştırıldı.
* Yabancı sermayenin çekilmesi kapsamda
nitelikli yabancıların çalışma izinlerinin
kolaylaştırılması için kanun çıkarılacak,
‘Turkuaz Kart’ uygulaması getirilecek.
* Çekin itibarının artırılması için çalışma
yapılacak. Bu kapsamda çeki veren (keşide
edenin) firmanın güvenilirliği çek üzerine
eklenecek ‘karekod’la gösterilecek.
* Tacirler arası ticaretin daha güvenli
yapılması için tacirler arasındaki işlemlerde
ipotek harcı kaldırılacak.

BASINDA TOBB - NİSAN 2016

20.04.2016

Şirket kurma kolaylığında 80 basamak yükseliyoruz
konunun 'Şirket Kuruluş İşlemleri' olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, "Burada dünyada
94'üncü sıradayız. 10 yıldır prosedürlerin
azaltılması için talepte bulunuyoruz. Gümrük
Türkiye’deki yatırım ortamını iyileştirecek ve Ticaret Bakam Bülent Tüfenkci ve Maliye
paket için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bakam Naci Ağbal ile çok güzel bir çalışma
Geçtiğimiz gün Ilgaz'da yapılan Yatırım yaptık. Kanun, Meclis'e sevk aşamasında.
Ortamını iyilestirme Koordinasyon Kurulu'nda Bu değişiklikten sonra şirket kuruluşunu
(YOIKK) 52 maddelik eylem planı teker Ticaret Sicil Müdürlükleri’mizde bir hamlede
teker gözden geçirildi. Başbakan Yardımcısı tamamlayacağız. Bu reformla 94'üncü
Lütfi Elvan’ın da katıldığı son toplantıda, sıradan 14'üncü sıraya sıçrayacağız. Çok
özel sektörün getirdiği 52 maddeden 10 güzel gelişmeler bunlar" diye konuştu.
tanesinin birkaç hafta içerisinde Meclis'e
sevk edilmesine karar verildi. Türkiye Özel sektörün umutları arttı
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, YOİKK toplantısının Hükümetle birlikte YOİKK’in yeni bir yapıya
detaylarını ve Meclis'e gidecek 10 maddeyi geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, kurulun
artık Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan
Yeni Yüzyıl’a açıkladı.
Başkanlığında 11 bakanla toplandığını
söyledi. Uzun zamandır reformlar konusunda
Bir hamlede tamamlanacak
bu denli kararlı bir duruş görmediklerini aktaran
Yapılan toplantılarda ele alınan öncelikli Hisarcıklıoğlu, özel sektörün umutlarının
Türkiye, yatırım ortamını iyileştiriyor. Son
zirvede alınan kararlar kolaylığında 14'üncü
olacak.
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daha da arttığını açıkladı. Hisarcıklıoğlu,
Meclis'e gidecek 10 madde kapsamında;
teşviklerin koordinasyonu için yerel birimler
kurulacağını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Damga
vergisinde kapsam 2017 başından geçerli
olmak üzere sınırlandırılacak. Bazı alanlarda
muafiyet sağlanacak. Ticaretin önü açılacak.
Yabancı sermayenin çekilmesi kapsamında
da nitelikli yabancıların çalışma izinlerinin
kolaylaştırılması için kanun çıkarılacak" dedi.
İşte yatırımın önünü açacak 10 madde
•
1.20'den fazla kamu kurumunun
sağladığı destekler yerelde tanıtılamıyor.
KOBi'ler için süreçleri takip etmek çok zor.
Bu kapsamda, teşviklerin koordinasyonu için
yerelde birimler kurulacak. Hem tek elden
tanıtım yapılacak, hem de başvuru işlemleri
kolaylaştırılacak.
• 2.
Damga
Vergisi'nde
kapsam
2017 başından geçerli olmak üzere
sınırlandırılacak. Bazı alanlarda muafiyet
sağlanacak. Ticaretin onu açılacak.
• 3. KDV iade sureci Gelir idaresi
Başkanlığı’nın eylem planı kapsamında
basitleştirilecek. İş dünyasının bu nedenle
yaşadığı finansman sorunları rahatlatılacak.
• 4.insaat izinleri basta olmak üzere
yatırımda gereken izinlerin koordinasyonu
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ve basitleştirilmesi için 3 ay sonra yapılacak
YOİKK’e kadar çözümler geliştirilecek.
• 5.Turkiye'ye çok uluslu şirketlerin bölgesel
yönetim merkezlerinin çekilmesi için Dubai,
Singapur gibi ülkelerdekine benzer destekler
sağlanacak.
• 6.Yabanci
sermayenin
çekilmesi
kapsamında nitelikli yabancıların çalışma
izinlerinin kolaylaştırılması için kanun
çıkarılacak, Turkuaz Kart uygulamasına
geçilecek.
• 7. Çekin itibarının artırılması amacıyla
çek keşide edenin güvenilirliğini gösteren
karekodlu çek zorunlu olacak.
• 8. Tacirler arası ticaretin daha güvenli
yapılması için tacirler arasındaki işlemlerde
ipotek harcı kaldırılacak.
• 9.Ar-Ge teşviklerinde farklı kanunlar
arasında
çakışmalar
ayıklanacak.
Yeknesak bir uygulamaya geçilerek Ar-Ge
teşviklerinden faydalanmak kolaylaştırılacak.
• 10. Küçük meblağlı ticari alacaklarda
mahkemeye gitmeden sorunu çözecek
tahkim ve arabuluculuk gibi yöntemler teşvik
edilecek.
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GÜMRÜK BİRLİĞİ GENİŞLERSE AVRUPA İLE TİCARETİMİZ ARTACAK

HEDEF 300 MİLYAR $
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Şimşek, Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin
AB ile ticareti 300 milyar dolara
çıkarabileceğini söyledi. Şimşek "AB-Türkiye
ilişkileri hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü
momentuma sahip" diye konuştu.

KAMU
MALİYESİNDE
YAPACAĞIZ

REFORM

Türkiye'nin hedefinin AB'ye tam üyelik
olduğuna işaret eden Şimşek "Bugün değil,
uzun bir süredir AB üyeliği bizim hedefimiz.
Bundan sonra da böyle kalacaktır. Hedefimiz,
TÜRKİYE AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Avrupa ailesi ve bütün değerleriyle
Diyalog çerçevesinde tertip edilen 'İş birlikte tam üyeliktir. AB-Türkiye ilişkileri
Dünyasıyla Diyalog ve Uluslararası Yatırımlar hiç bir dönemde olmadığı kadar güçlü
ve Yatırım Ortamı Konferansı' Başbakan momentuma sahip" diye konuştu. 2015 'te
Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla bütçenin denk geldiğini belirten Başbakan
yapıldı. Toplantıda konuşan Şimşek, Avrupa Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu başarıyı
Birliği'ne tam üyelik sürecinin Türkiye'nin en kalıcı kılma adına kamu maliyesinde reform
önemli stratejik hedefi olduğunu belirterek; yapacaklarını söyledi. Yatırımlan kolay
Gümrük Birliği'ni kamu alımları, hizmetleri kılma ve arttırma adına reformların önemle
ve tarımı içerecek şekilde genişletilmesi ele alındığını söyleyen Şimşek "İlk defa
durumunda Türkiye'nin AB ile potansiyel bir Başbakan Yardımcımız reformlardan
hizmet ve mal ticaretinin 300 milyar dolara sorumlu. Gerçekten ilk 3-4 ayımızda da
cesaret verici bir ilerleme söz konusu. Biz,
çıkabileceğini söyledi.
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iş gücü piyasasını esnek hale getireceğiz.
Bunun için gereken düzenlemelerin bir
kısmını Meclis'e gönderdik. İnanıyorum
ki AB vize liberizasyon sürecine ilişkin
reformlar tamamlanır tamamlanmaz iş
gücü piyasasını esnek hale getirecek
düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Evet
kamu maliyesinde geçen sene denk bütçeyi
yakalayarak önemli bir başarı sağladık. Ama
bu başarıyı kalıcı hale getirmek için kamu
maliyesinde önemli reformlarımız var. Vergi
gelirlerinin beşte birini eğitime, dörtte birini
sağlığa harcıyoruz. Eğitimde kalite adına
reformumuz var. Şeffaflık ve yolsuzlukla
mücadele adına çalışmamız var. Bu hafta ya
da önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek"
diye konuştu. Toplantıda konuşan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye'nin Avrupa
Birliği'ne (AB) tam üyelik sürecine ilişkin,
"Katılım müzakerelerinin duraksaması her iki
taraf için de maliyetli oldu. Dolayısıyla katılım
müzakerelerinin hızlandırılması kararını
memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm fasıllarda
müzakerelerin açılması ve kapanmasını
istiyoruz" dedi.

KADIN İSTİHDAMI İLE BÜYÜME 5.1 OLUR
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes
Zutt ise "Eğer Türkiye orta-uzun vadede
yatırımlarını ve kadın istihdamını artırmak
için çaba harcarsa ve ortalama okullaşma
süresini artırırsa büyüme oranı yüzde 5.1
seviyesine çıkabilir" dedi. Zutt, "Avrupa
Birliği müzakerelerinde bir canlanma
olduğunu görüyoruz. Önemli olan AB ile
uyumun gerçekleşmesi. Bu hem Türkiye'nin
hem AB'nin yararına olacaktır" diye konuştu.
Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Müdür
Yardımcısı Wolfgang Burtscher da "AB olarak
verdiğimiz Horizon 2020 Programı'ndaki
katılımcılar arasındaki Türklerin başarılarına
bakınca, iyi olduklarını görüyoruz" dedi. is
Dünyasıyla Diyalog ve Uluslararası Yatırımlar
ve Yatırım Ortamı Konferansı'nda Başbakan
Yardımcısı Mehmet Simsek ve is dünyası
temsilcileri bir araya geldi.
TÜRKİYE'Yİ
İSTİYORUZ

YANIMIZDA

GÖRMEK

TOPLANTIDA konuşan Avrupa Komisyonu
İş, Büyüme, Yatırım ve Rekabetçilik
konularından sorumlu Başkan Yardımcısı
TÜNELDE IŞIĞI GÖRMEK İSTİYORUZ
Jyrki Katainen de "Türkiye bütün kriterleri
İş dünyası olarak Türkiye'nin ekonomik ve yerine getirirse AB de vize serbestisini
siyasi reformları gerçekleştirmesi için AB sunmak yönünde kararlı. Bu kriterler
katılım sürecinin değerini bildiklerini aktaran sadece Türkiye'nin değil, bütün ülkelerin
Hisarcıklıoğlu, katılım müzakerelerindeki yerine getirmesi gereken kriterler" dedi. "Biz
tıkanıklığın her iki tarafa da zaman Türkiye'yi daha fazla yanımızda görmek
kaybettirdiğini söyledi. Türkiye'nin AB üyelik istiyoruz" diyen Katainen, Türkiye'de güdü,
sürecinin çok yavaş işlediğini ifade eden şeffaf, demokratik kurumlarının olmasını,
Hisarcıklıoğlu "Hâlâ tünelin sonundaki ışığı hukukun üstünlüğünün ve temel insan
göremiyoruz. İş dünyası olarak tünelin haklarının saygı görmesini, ekonomisinin
sonundaki ışığı görmek muhakkak istiyoruz" gelişmesini ve modernizasyon sürecinden
geçmesini istediklerini ifade etti.
diye konuştu.
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TÜM İŞVERENLER HAKSIZ MI?
TÜRKİYE’de mahkemelerin ağır iş yükü tüm
istatistiklere yansıyor. Avrupa ülkelerinde
bir hâkim yılda 200 dosyaya bakarken
Türkiye’de bu rakam 4 katı yani 800 dosya.
Mahkemelere her yıl 6 milyondan fazla dosya
geliyor, 2 milyonu ertesi seneye sarkıyor.
En fazla mahkemeye yansıyan uyuşmazlık
ise işçi işveren arasında yaşanıyor. İş
davalarının mahkemeye gelmesiyle karar
verilmesi arasında geçen süre 450 gün. Ve
iş davalarının yüzde 99’u işveren aleyhine
sonuçlanıyor. İşte bu istatistik Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu isyan ettirdi. Hisarcıklıoğlu,
“Bu durumda insanın aklına şu soru
gelmiyor değil. Bu ülkede işverenlerin,
müteşebbislerin hepsi mi haksız, hepsi
mi hatalı? Bu mümkün mü? İşin doğrusu
hak edene hak ettiğini vermektir. Esasında
burada kanun veya mevzuattan daha çok,
bakış açısından kaynaklı bir sıkıntı var. Bunu

nasıl aşacağımızı da konuşmalıyız. Ayrıca iş
davalarında uyuşmazlık olması durumunda,
hemen mahkemeye gidilmesin. Arabuluculuk
sisteminin kullanımı zorunlu kılınarak, burada
çözüm aransın” dedi.
BARO GÖREVE HAZIR
İki gün sürecek Uluslararası Arabuluculuk
Sempozyumu dün başladı. Sempozyumda
Hisarcıklıoğlu
dünyada
arabuluculuk
sistemine geçen en son ülkeler arasında
olduğumuzu
belirterek
“İşçi-işveren
arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde,
işadamlarının arasındaki alacak verecek
davalarında arabuluculuk mekanizmasının
kullanılması
ile
süreçler
kısalacak.
Mahkemelerimizin iş yükleri azalacak.
Böylelikle on binlerce dosya önce
arabulucuların marifetiyle çözümlenmeye
çalışılacak” dedi.
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin
Feyzioğlu da yargının arabuluculuk eliyle
özelleştirildiği eleştirilerine karşı çözüm
önerisini açıkladı. TBB üyesi avukatların
devreye girebileceğini kaydeden Feyzioğlu
“Bugünkü sistemde arabulucuya giden
vatandaşın, ilgili arabulucuyla yaptığı
bir anlaşmadan sonra, o arabulucunun
kendisine müracaat eden kişi adına
uyuşmazlığın karşı tarafını arıyor olması.
“Halihazırda devlet dışında Türkiye’nin
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her ilçesinde örgütlü belki de tek yapıyız.
Her ilçede barolarımızın temsilcileri var.
Bugün her karakolda bir telefonla baroya
ulaşıldığında o karakola avukat gönderecek
ve üstelik baro başkanının takdiri dışında
otomatik, el değmeden, bilgisayar sistemiyle
belirlenen avukat tayini edecek alt yapıya
sadece biz sahibiz. Bizim size teklifimiz; bu
altyapıyı olduğu gibi arabuluculuk sisteminin
hizmetine sunmak” dedi.
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Sigorta acenteleri öldü ‘Fatiha’mızı okuyan yok
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sigorta
acentesinin güçlü olması, kaliteli ve iyi
hizmet sunması hem sigorta şirketi için, hem
de tüketici için kazanç demektir. Sigortalılık
oranını arttırmak istiyorsak, acentelere
gözümüz gibi bakmamız gerekiyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Sigorta Acenteleri Dünya
Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu
Belirleme Raporu’nun tanıtımında şunları
söyledi:

“Sigortacılık sektörü makinenin yağıdır. O
yağ olmazsa makine bir hafta, bir ay çalışır
ondan sonra kırılır. Sigorta primi içinde
acentelerin payı yüzde 66’ya gerilemiş.
Acenteler olarak trafik ve kaskoya sıkışıp
kaldık Bu yetmezmiş gibi trafik sigortalarında
da acentelerin komisyonu yüzde l’e kadar
düşürüldü. Öldük, arkamızdan Fatiha okuyan
yok.”
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Arabuluculuk merkezleri açılıyor
ULUSLARARARASI
Arabuluculuk
Sempozyumu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye Barolar Birliği,
Adalet Bakanlığı ve Yargıtay işbirliğinde
gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
işverenleri
arabuluculuk
sistemine
yönlendireceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“Bu kapsamda Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezleri açmaya başladık. 400 bine yakın
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bireysel iş uyuşmazlığı, işe iade davaları
önce arabulucuya, çözülmezse dava yoluna
gidecek” dedi. Hisarcıklıoğlu, mahkemelere
her yıl 6 milyondan fazla dosya geldiğini,
bunların ancak üçte ikisinin o sene karara
bağlandığını belirterek, “İstatistiklere göre
ticaret mahkemelerinde bir dava ortalama
231, iş mahkemelerinde 417 gün sürüyor”
diye konuştu.
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RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

BİREYSEL DAVALARDA ‘ARABULUCULUK’ ZORUNLU OLMALI
“ULUSLARARARASI
Arabuluculuk
Sempozyumu” Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Adalet
Bakanlığı ve Yargıtay işbirliğinde İstanbul
CVK Park Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi.
Toplantının acılısında konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Türk özel
sektörü olarak, yargı sistemini güçlendirecek,
fiziki
kapasitesini
iyileştirecek,
yargı
mensuplarının özlük haklarını artıracak, her
düzenlemeyi destekliyoruz. Mahkemelerimiz,
hâkimlerimiz, her gün artan, büyük bir is
yükü ile karsı karsıya. Yargıdaki en önemli
sorun is yükü. Davaların görülme sürelerini
uzatıyor” dedi.

YILDA 800 DOSYAYA BAKILIYOR
Avrupa ülkelerinde bir hâkimin yılda
ortalama 200 dosyaya baktığını dile getiren
Hisarcıklıoğlu” Ülkemizdeki bir hâkim yılda
ortalama 800 dosyaya bakmak durumunda
Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre Ticaret
Mahkemelerinde bir dava ortalama 231 gün,
is Mahkemelerinde 417 gün, Fikri ve Sınai
Haklarda ise 377 gün sürüyor. Bu kadar uzun
süren yargılamadan da herkes zarar görüyor.
Daha hızlı karar alınması için alternatif çözüm
yollarına ağırlık verilmesine ihtiyaç var. Belli
bir tutarın altındaki ticari davalarda tahkimi
ve bireysel davalarda arabuluculuk sistemini
zorunlu hale getirmeliyiz” diye konuştu.
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'Sigorta acenteleri öldü ama Fatiha okuyanımız yok'
Sigorta
acentelerinin
payının
yüzde
70'ten 66'ya gerilediğini söyleyen Rifat
Hisarcıklıoğlu, "Bu yetmezmiş gibi trafik
sigortalarında da acentelerin komisyonu
yüzde 1 'e düşürüldü. Öldük, arkamızdan
Fatiha okuyan yok" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sigorta
acentesinin güçlü olması, kaliteli ve iyi
hizmet sunması hem sigorta şirketi için, hem
de tüketici için kazanç demektir. Türkiye'deki
sigortalılık oranını artırmak istiyorsak,
acentelere
gözümüz
gibi
bakmamız
gerekiyor" dedi. Hisarcıklıoğlu, "Sigorta
Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve
2023 Vizyonu Belirleme Raporu" lansman
toplantısındaki konuşmasında, rapordan
rakamsal veriler de paylaşarak şunları
kaydetti: "Sigorta primi içinde acentelerin
payı 2006 yılında yüzde 70 iken, şimdi yüzde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

66'ya gerilemiş. En hızlı büyüyen işlerden
biri hayat sigortası. Orada da acentelerin
payı yüzde 33'den yüzde 7'lere gerilemiş.
Yani biz acenteler olarak trafik ve kasko
sigortasına sıkışıp kaldık. Bu yetmezmiş
gibi trafik sigortalarında da acentelerin
komisyonu yüzde l'e kadar düşürüldü. Öldük,
arkamızdan Fatiha okuyan yok."
DİJİTALLEŞME DEĞİŞTİRECEK
Hisarcıklıoğlu, dijitalleşmenin önemine de
değinerek, "Dünyada müthiş bir dijitalleşme
yaşanıyor. Bu her sektörü etkiliyor. İşlerimiz
ve hayatlarımız dijitalleşirken, sigorta
sektörünün değişmemesi, dönüşmemesi
düşünülemez. Bakın Google'ın 48 şoförsüz
arabası yollarda 3 milyon km yapmış. Bu
araçlar şimdiye kadar 11 kazaya karışmış.
Kazaların tümünde insanların kullandıkları
araçlar kusurlu bulunmuş. Bu araçların
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yaygın olarak kullanılmaya başlandığını bir
düşünsenize. Sigortaya ihtiyaç kalacak mı?
Kalacaksa şoförün yerine geçen bilgisayar
yazılımını üreten mi sigortalanacak. Bunun
için nasıl bir düzenleme yapmak gerekecek"
ifadelerini kullandı.
Raporda acentelerle ilgili tespitler
Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan
"Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları
Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme" raporu
ile yurtdışı sigortacılık ve sigorta acenteciliği
uygulamaları kapsamlı bir şekilde incelendi
ve atılması gereken öncelikli adımlar
belirlendi. Raporun belirlediği önemli noktalar
aşağıdaki gibi oldu:
• Acentelerde ortalama 3 kişi çalışmakta.

• Acentelerin ortalama aylık 984 TL kira
ödediği ve ortalama bir çalışanın maliyetinin
aylık 1.980 TL olduğu tespit edildi.
• Sektörde uygulanan farklı fiyat politikaları
ankete katılan acentelerin % 80'i tarafından
sorun olarak görülmekte. En büyük rekabet
banka kaynaklı.
• Acente maliyetlerinin en yüksek olduğu
iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir.
• Acente maliyetlerinin en düşük olduğu iller
sırasıyla Tunceli, Muş ve Hakkâri.
• Türkiye'de tarihsel sigorta kanal dağılımı
trendinin gelecekte de devam etmesi
durumunda, acentelerin primlerden aldıkları
payın düşeceği gözlenmekte.

• Acentelerin aylık maliyeti ortalama 7.010
TL.
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Odalar Birliği'nden komisyon uyarısı
TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu,
ekonomik büyümenin, ticareti artırmanın
temel unsurlarından birinin sigorta sistemi
olduğunu, bunun için de güçlü sigorta
sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi. TOBBSigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK)
için Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan
"Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları
Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme"
raporu toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu,
"Sigortacılık makinenin yağıdır. O yağ
olmazsa makine bir hafta çalışır, bir ay çalışır
sonra kırılır. Ekonominin çarkının dönmesini
sağlayan sigortacılıktır. Bu sektörü ne
kadar büyütebilirsek, ne kadar sağlıklı hale
getirirsek ekonomiye katkısı da o kadar
büyük olur" dedi.
EVLİLİĞİN KANUNU
Hisarcıklıoğlu, sigorta acentelerinin önemine
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dikkat çekerek, şunları söyledi: "Acenteler
olarak trafik ve kasko sigortasına sıkışıp
kaldık. Trafik sigortalarında da acentelerin
komisyonu yüzde 1 'e kadar düşürüldü.
Öldük, arkamızdan Fatiha okuyan yok. Trafik
sigortasına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe
girdi. Meclisimiz, bürokratlarımız üzerine
düşeni yaptı, şimdi görev sigorta şirketlerinde.
Şirketlerden acente komisyonlarını eski
seviyelere yükseltmenizi bekliyoruz. Evliliğin
demir kanunu, kimse eşinden daha mutlu
olamaz. Sigorta şirketi acenteden, acente
sigorta şirketinden daha mutlu olamaz. Olsa
bile bu mutluluk kalıcı olmaz."
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Komisyonlar artmazsa 8 bin acente kapanacak
Sigorta acentelerinin aldığı komisyonların
yüzde 15-20’den yüzdelere düştüğünü
belirten Hüseyin Kasap, Hak ettiğimiz
komisyonları verin yoksa 8 bin acente
kapanacak dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK)
Başkanı Hüseyin Kasap, 8 bin sigorta
acentesinin kapanma tehlikesi ile karşı
karşıya olduğunu söyledi. TOBB Sigorta
Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve
2023 Vizyonu Belirleme Raporu’nun lansman
toplantısında konuşan Kasap, konuşmasına
sektörün en büyük problemlerinden birinin
denetim olduğunu söyleyerek başladı.
Dünyanın her yerinde aracıları denetleyen
bir sistem olduğunu bazı ülkelerde sigorta
şirketlerinin
bazılarında
ise
meslek
kuruluşlarının bu görevi üstlendiğini anlatan

Kasap, “Bizde Hazine denetliyor. Ancak kayıt
dışı acentelere çok müdahale edemiyoruz.
İstenilen noktaya gelemedik. Bir denetim
mekanizması kuracağız. Bu çalışma
sonucunda elde edilen verilerin denetimi de
güçlendirmesini umuyoruz” dedi.
Hakkımızı verin!
Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 15 bin 608
acente olduğu bilgisini veren Kasap, bunların
4 bin 784’ünün yıllık 250 bin liranın altında
prim ürettiğini aktardı. Bu acentelerin çoğunun
küçük illerde faaliyet gösteren acenteler
olduğuna değinen Kasap, “Bunların çoğu
sadece trafik sigortası satıyor. Acentelerin
trafik sigortasından aldığı komisyonların
yüzde l’e düşürüldüğünü göz önüne alırsak
kısa vadede 5 bin, uzun vadedeyse 3 bin
bin acentenin kapanacağını söyleyebiliriz.
Oysa bu acenteler taşrada halka zorunlu
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sigortaları tanıtıyor, sektöre ve ekonomiye
katkı sağlıyorlar. Bu acenteleri yaşatmamız
gerekiyor. Hak ettiğimiz komisyonları verin,
komisyonlar bir an evvel eski haline dönmeli”
şeklinde konuştu.
Korniş 8 bin Sektör trafikte sıkışıp kaldı ar
artmazsa te kapanacak
ACİL KOSGEB DESTEĞİ LAZIM
2006’da acentelerin prim üretimindeki
payının yüzde 70 iken 2015’te yüzde 66’ya
gerilediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Oysa
bu gelişen ve değişen dünyada ekmek
teknemizi yürütmemiz lazım. Bazı alanlarda
da devlet teşvikler çıkardı. Bu sektörde de
KOSGEB desteklerine ihtiyaç duyuyoruz”
dedi. Rapordan çıkan bir başka sonucun
da Türkiye’de sigorta müşterilerinin yüzde
16’sını önümüzdeki dönemde yeni poliçe
satın almayı düşündükleri ve bunların da
sağlık sigortası ve BES olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, bunun acentelerin yol haritası
çizerken faydalanması gereken bilgilerden
biri olduğuna dikkat çekti.
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Sektör trafiğe sıkışıp kaldı
Acenteler olarak trafik sigortasına sıkılıp
kalındığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “En
hızlı büyüyen işlerden biri hayat sigortası.
Orada da acentelerin payı yüzde 33’den
yüzde 7’lere gerilemiş. Öldük, arkamızdan
Fatiha okuyan yok” dedi. Dünyada müthiş bir
dijitalleşme yaşandığına dikkat çeken TOBB
Başkanı, bunun her sektörü etkilediğini
belirtti.
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “İşlerimiz
dijitalleşirken,
sigorta
sektörünün
değişmemesi düşünülemez. Google’ın 48
şoförsüz arabası 3 milyon km yapmış. Bu
araçlar şimdiye kadar 11 kazaya karışmış
ve kazaların tümünde insanlar kusurlu
bulunmuş. Bu araçlar yaygın olarak
kullanıldığında ve kazaya karıştığında
şoförün yerine geçen yazılımcılar mı sorumlu
tutulacak? Bunlar için nasıl bir düzenleme
yapılacak? Sigorta sektörü ve acenteler için
kritik konular bunlar.”
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'Sigorta acenteleri güçlerini birleştirsin'
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
sigorta acentelerinin güçlerini birleştirmesi
temennisinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, bu
anlamda teşviklerin önemli olduğunu dile
getirdi. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
(SAİK) için Deloitte Türkiye tarafından
hazırlanan ‘Sigorta Acenteleri Dünya
Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu
Belirleme’ raporunun tanıtımı İstanbul’da bir
otelde yapıldı. Sigortacılık sektörü ve sigorta
acenteliği mesleğinin yol haritasını çizmek
için böyle bir rapor hazırladıklarını belirten
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: "Raporda 3
temel özellik var. Bizdeki acenteliğin mevcut

durumu, güçlü ve zayıf yönleri. Dünyada bu işi
iyi yapan ülkelerin sistemleri ile karşılaştırma
ve gelecekte sektörün gideceği yöne göre
yol haritası çizmesi. Burada aslında sektörün
iğneyi kendine batırdığını görürsünüz. Sigorta
primi içerinde acentelerin payı 2006 yılında
yüzde 70 iken, şimdi yüzde 66’ya gerilemiş.
En hızlı büyüyen işlerden biri hayat sigortası.
Orada da acentelerin payı yüzde 33’den
yüzde 7’lere gerilemiş. Yani biz acenteler
olarak trafik ve kasko sigortasına sıkışıp
kaldık. Bu yetmezmiş gibi trafik sigortalarında
da acentelerin komisyonu yüzde Te kadar
düşürüldü. Öldük, arkamızdan Fatiha okuyan
yok."
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Her TOBB üyesi BİR İŞÇİ ALSIN
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansında konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, işverenlere seslendi: “Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) üyesi
1.5 milyon işveren var. Her üye 1 kişi işe
alsa bu 1.5 milyon işsize iş demektir. 1 kişiyi
yanına aldığı zaman batar mı? Tam aksine
işi bereketlenir.”

O KAZANÇ HARAMDIR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan getirilen yasalara,
alman önlemlere rağmen çarpık zihniyet
sonucunda iş kazaları ve meslek hastalıkları
nedeniyle işçilerimizi kaybettiğimizi dile
getirerek, “İşçilerin ücretleri ve sosyal
hakları kısıtlanarak işçiyi iş kazaları ve
meslek hastalıklarından koruyacak önlemleri
Ağlatan şiir Erdoğan konuşmasından almayarak kazanç olmaz. Ve o kazanç bizim
önce sanatçı İbrahim Sadri ‘Anneler Günü’ değerlerimizde haramdır” dedi.
dolayısıyla “Hoşça kal Anne” adlı şiiri
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
okuyunca gözyaşı döktü.
üretim sürecinde makine ile insanı aynı
değerde gören anlayışı kabul etmesinin
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
mümkün olmadığını vurgulayarak, meselenin
İŞVERENLERİN İŞÇİYİ
imkân, para, teknoloji veya yasal düzenleme
DEĞERSİZLEŞTİREN BAKIŞ AÇISINI
eksikliği olmadığını vurguladı. Utanç vericini
ELEŞTİRDİ
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manzaranın ortaya çıkmasının nedeninin
insana yönelik çarpık bakış açısı olduğuna
dikkat çeken Erdoğan, “İnsanı sadece bir
üretim aracı olarak gören mevcut anlayış
insanı araçsallaştırarak insan hayatını
değersizleştirmektedir. Bir fabrikanın üretim
sürecinde makine ile insanı aynı değerde
gören anlayışı ben kabul edemem. İnsana
bu şekilde yaklaşanlar üretim maliyetlerini
düşürmek kâr marjlarını artırmak için insan
hayatını yok sayan adımlar atmaktan
çekinmezler. İşçilerin ücretleri ve sosyal
hakları kısıtlanarak işçiyi iş kazaları ve
meslek hastalıklarından koruyacak önlemleri
almayarak kazanç olmaz. Ve o kazanç bizim
değerlerimizde haramdır. Kazanmak değil
çalmaktır, işçinin hakkını gasp etmektir” diye
konuştu. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği
Konferansı’nın açılışında konuşan Erdoğan
ana temanın sürdürülebilir iş sağlığı ve
güvenliği olmasının oldukça yerinde bir
seçim olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:
ÖNLENEBİLİR KAZALAR
“Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma
hakkı insanın en temel haklarından biridir.
Ancak ILO’nun istatistikleri bize yapılan
onca çalışmaya alınan mesafeye rağmen
halen bu konuda arzu edilen seviyenin
oldukça gerisinde kaldığımızı gösteriyor.
ILO rakamlarına göre dünyada 1.2 milyarı
kadın olmak üzere 3 milyar civarında işgücü
var maalesef her 15 saniyede 1 her günde
yaklaşık bin işçi iş kazası veya meslek
hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor.
360 bin kişi her yıl iş kazasından, 2
milyona yakın kişi meslek hastalıklarından
aramızdan ayrılıyor. Bu sayının 22 binini
çocuk işçiler oluşturuyor. Bunun yanında
dünyada her yıl 160 milyon işçinin işle ilgili
meslek hastalıklarına yakalandığını üzülerek
şahit oluyoruz. ILO’nun da belirttiği gibi bu
kayıpların yüzde 98’i şayet gerekli tedbir
alınsa düzenlemeler uygulansa önlenebilir
kazalardan kaynaklanıyor. Başlı başına bu
rakamlar bile ortada üzerinde düşünmemiz
gereken çok ciddi sorun olduğunu
göstermektedir.”

İŞÇİ DE SORUMLU
Erdoğan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’
felsefesini kabul ettiklerini dile getirerek
öncelikle bu konuda herkesin kendini
düzeltmesi ve insanı merkezine alan anlayışı
öne alması gerektiğini vurguladı. Sadece
işverenlerin, hükümetlerin alacağı tedbirlerle
bu konunun üstesinden gelinemeyeceğini
kaydeden Erdoğan işçilerin de hassasiyet
göstermesi gerektiğini belirtti. Erdoğan
“Hükümet kuralı koymuş, işveren de üzerine
düşen görevi yapmış tertibatı almış fakat
işçimiz çok basit nedenlerin arkasına
sığınarak bana bir şey olmaz diyerek bu
tedbirleri uygulamıyor. Hava sıcak diye bareti
takmayan, rahatsız ediyor diye koruyucu
elbisesini giymeyen, hemen hallederim
diye temel güvenlik önlemini almayan işçi
kardeşim öncelikle kendi canım tehlikeye
attığını bilmelidir. İşçilerin ve sendikaların
bu konuda azami dikkatli olması imkânları
sonuna kadar kullanması, olmadığı zaman
işvereni zorlaması gerekiyor. Çalışan, idare,
işveren ve sendikaların el ele vermesiyle
bu bilinç topluma mal edilebilir, biri üzerine
düşen görevi yerine getirmezse arzu edilen
ilerleme sağlanamaz” dedi.
TOBB ÜYELERİNE 1 İŞÇİ AL ÖNERİSİ
CUMHURBAŞKANI
Erdoğan daha önce de sık sık gündeme
getirdiği bir öneriyi konferansta yineledi.
Türkiye’nin en büyük işveren örgütünün bu
konferansta olmadığını dile getiren Erdoğan
şöyle konuştu: “Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) üyesi 1.5 milyon işveren
var. Şimdi buradaki her üye 1 kişiyi işe alsa
ne demek bu 1.5 milyon işsize iş demektir.
Her üye 1 kişiyi işyerine almış olsa 1.5 milyon
işsize iş imkanı sağlanır. Ne kaybeder ki 1
kişiyi yanına aldığı zaman? Batar mı, tam
aksine işi bereketlenir. Olay bu kadar basit
ama maalesef. Öldüğünüzde o paralar da
gelmeyecek, onlar burada kalacak.”
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HER ÜYE İÇİN BİR İŞÇİ SÖZÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin hizmet şeref belgesi
ve plaket töreninde 1 milyon 400 bin TOBB
üyesinin 1 milyon 400 bin kişiyi istihdam
etmek için gerekli çalışmayı başlatacağını
dile getirerek “Bunu Türkiye için yeni bir
sıçrama noktası olarak görüyorum, bizler için
çok çok önemli adım, teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
1.5 MİLYON İSTİHDAM HEDEFİNİ
YAKALARIZ
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu
da
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle yılda
1.5 milyon istihdam hedefine ulaşacaklarını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, sadece geçen
yıl özel sektör olarak 760 bin kişiye yeni
istihdam sağladıklarım belirterek tüm
bunları bu insanlar ve temsil ettiği kitlenin
yaptığına işaret etti. Hisarcıklıoğlu”2008
küresel krizinden sonra yanı başımızda AB
ülkeleri tek ilave istihdam üretemediler tam
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

tersine 4 milyon kişi işten çıktı. Türkiye’yi
aynı dönemde 6 milyon vatandaşımıza
istihdam sağladı. Siz bizden daha fazlasını
bekliyorsunuz. Buradan açık şunu ifade
etmek istiyorum sizin desteğinizle yılda 1.5
milyon istihdam hedefim de yakalarız” dedi.
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Yeni başarı
hikâyeleri yazmak istiyoruz devletimizden
tek
talebimiz
önümüzdeki
engellerin
kaldırılması. Bu çerçevede 5 temel alanda
reforma ihtiyaç var. İş dünyası bir konuda
çok dertli finansmana erişimde sıkıntı var.
Yüksek kredi faizleri yakamızı bırakmıyor.
Bankalar daha vicdanlı, sorumlu davransın.
Hep bana hep bana anlayışım bıraksın. Pek
çok ülkeyle aramızdaki vizeler kaldırıldı.
Şimdi AB üyesi ülkelerin vizelerin kalkması
gündemde olumlu sonuç alınacağına
inanıyorum. Türkiye’nin TTIP’e dâhil
edilmesi mutlaka sağlanmalı. Oda ve borsa
başkanlarımız ve başarılı işadamlarımız için
yeşil pasaport talep etmiştik. Ancak yeşil
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pasaportlu zihniyet bunun hayata geçmesine
engel oldu.”
CUMHURBAŞKANI
Recep
Tayyip
Erdoğan’ın bir süredir Türkiye Odalar ve
Borsaları Birliği (TOBB) üyelerinden istediği
‘her üyeye 1 istihdam’ önerisi nihayet
gerçek oluyor. TOBB’un bugün yapılacak
genel kurulu öncesinde 10,20 ve 33’üncü
yılını doldurmuş delegelere yönelik Hizmet
Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yılda 1.4 milyon
kişiyi iş sahibi yapmak için gerekli çalışmayı
yapacaklarını
söyledi.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan da bu müjdenin Türkiye için yeni
bir sıçrama noktası olarak gördüğünü
belirterek “Bunun için teşekkür ediyorum, bu
bizler için çok çok önemli bir adım. Yılda 1.4
milyon veya artan nüfusla 1.5 milyon işsizin
1.4 milyon üyesi olan TOBB çatısı altında
iş sahibi yapılması demek çok büyük bir
dinamizm kazanılmasıdır” dedi.
Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
1 milyon 400 bin TOBB üyesinin aynı
sayıda kişiyi iş sahibi yapmak için gerekli
çalışmayı yapacakları müjdesi verdiğim
hatırlatarak “Sayın başkanın ifade ettiği gibi
1.4 milyon işsizi iş sahibi yapmak için gerekli
çalışmayı yapacağız müjdesini ülkem için
yeni bir sıçrama noktası olarak görüyorum,
teşekkür ediyorum. Bu bizler için gerçekten
çok önemli bir adım. Yılda 1 milyon 400 bin,
artan nüfusla 1.5 milyon işsizin 1 milyon 400
bin üyesi olan TOBB çatısı altında iş sahibi

yapılması demek hem sizin hem ülke için
inanın çok büyük dinamizmin kazanılması
demektir. Ben bu gücün sizde olduğuna
inanıyorum bunu Türkiye Odalar Borsalar
Birliği gerçekleştirebilir. Her üye ortalama
konuşuyorum bir işsiz alacak. Hesap bu
kadar basit. Ben piyasa adamı olduğum
için öyle bakıyorum. Bugün de başkandan
sinyali aldık, evvelallah bu işi başaracağız
demektir.”
FAİZLER DÜŞÜRÜLMELİ
Bunun
gerçekleşmesi
için
ekonomi
bürokrasisinin iş dünyasına daha fazla
kolaylık göstermesi gerektiğini kaydeden
Erdoğan özellikle finansman konusunda
yaşanan sıkıntıların çözümü için faizlerin
düşürülmesi başta olmak üzere her fırsatta
dile getirdiği hususların daha fazla dikkate
alınmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan
“Bankacılık sektörünün, reel kesime karşı
tavrı zaman zaman altın yumurtlayan tavuğu
kesme durumuna dönüşüyor. Böyle bir anlayış
olamaz. Dolayısıyla finans sektörünün,
bankacılık sektörünün girişimcilerimizin
önünü açması lazım. Bu nasıl olacak faizi
düşürmek suretiyle olacak, sürümden kazan
ya. Tavukların hepsini kesse ortada bir şey
kalmaz bu adımın atılması lazım. Ekonomi
sadece bir tarafın kazanacağı değil ancak
hep birlikte kazanabileceğimiz bir alandır.
Sadece kendiniz kazanmaya kalkarsanız
bir süre sonra tüm muslukların kapandığını
görürsünüz” diye konuştu.
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TOBB’DAN SÖZ ALDI
BİR süredir TOBB’a ‘her üyeniz bir işçi alsın’
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu kez
odalardan olumlu sinyal geldi. Erdoğan,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yılda
1 milyon 400 bin kişiyi iş sahibi yapmak için
gerekli çalışmayı yapacağı sözünü verdiğini
belirterek, “TOBB bunu gerçekleştirebilir. Bu
gücün sizde olduğuna inanıyorum. Her üye
ortalama bir işsiz alacak. Ben piyasa adamı
olduğum için olaya böyle bakıyorum. Bugün
başkandan sinyali aldık, evvelallah bu işi
başaracağız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları için
yeşil pasaport ihtiyacını da gündeme getirdi.
Erdoğan işadamlarının pasaport isteğine de
“Bunlar görüşülür, yapılır. Hükümetin çalışma
yapmasıyla adım atılır” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
bankalara
seslenerek ‘Girişimcinin önünü açın. Bu faizi
düşürerek olur, sürümden kazanın’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
toplantısında bankalara yüklendi. Bankacılık
sektörünün re el kesime karşı tavrının zaman
YEŞİL PASAPORT
zaman altın yumurtlayan tavuğu kesme
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise durumuna dönüştüğünü belirten Erdoğan,
toplantıda yaptığı konuşmada devletten “Böyle bir anlayış olamaz. Finans sektörünün
tek taleplerinin önlerindeki engellerin girişimcilerimizin önünü açması gerek. Bu
kaldırılması olduğunu belirterek, şöyle faizi düşürmek suretiyle olur, sürümden
konuştu: “Finansmana erişimde sıkıntılar kazan. Tavukların hepsini kesersen ortaya
yaşıyoruz. Bankalar artık vicdanlı ve sorumlu bir şey kalmaz” dedi.
davransın, hep bana anlayışını bıraksın” dedi.
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TOBB’un 72. Genel Kurul Hizmet Şeref
Belgesi ve Plaket Töreni’ne katılan Erdoğan,
ekonominin hep birlikte kazanabilecek bir
alan olduğunu belirterek, “Sadece kendiniz
kazanmaya kalkarsanız bir süre sonra
tüm muslukların kapandığını görürsünüz”
mesajını verdi.
SOKAĞI TAKİP EDİYORUM
Sokağın durumunu yakından takip ettiğini,
üreticinin durumunu da iyi bildiğini anlatan
Erdoğan, “Piyasanın işleyişine engel olacak,
ekonominin ritmini düşürecek, üretim peşinde
koşan insanların önünü tıkayacak tutum içine
girenlere karşı en küçük bir müsamahamız
olamaz” dedi.
Ekonomide şu anda herhangi bir krizle
karşı
karşıya
olunmadığını
belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
“Ama günü kurtarmaya çalışmak, cari
durumu kâr saymak, mevcutla yetinmek gibi
bir anlayışa da asla kapılanlayız. Gün, altyapı
yatırımlarından ticarete her alanda yeni ve
çok daha büyük hedefler için çalışmaya
başlama zamanıdır. Kamu kuruluşları
yatırımlarını durdurmayacak, tam tersine
artıracak. Özel sektörümüz de yatırımlara
ara vermemelidir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında
turizmcilerin bakir ve büyük pazarlar bulmak
için dolaşacağını anlattı. Erdoğan, şöyle
devam etti: “Turizmciler farklı ülkelerden
daha fazla turisti tesislerine çekmenin yolunu
arayacak. ‘Acaba dünyadaki operatörler

turist getirir mi ‘düşüncesinden çıkacağız.
Artık kazan-kepçe anlayışıyla operatörler
kurarak müşteriyi buraya getireceğiz. Bunu
yapacak güçteyiz.”
VİZE İÇİN AB’YE REST
AB’NİN Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’ye
vereceği 3 milyar euroyu hâlâ vermediğini,
oyaladığını belirten Erdoğan, AB ile vize
serbestisi konusuna da değindi. Erdoğan,
“Vize meselesinde müsterih olun. Avrupa
Birliği vize serbestisini getirir. Ben
başbakanken bunlar ekim ayı için söz
verdiler. Daha sonra ne yaptılar? Bunu
‘hazirana çekelim’ dediler. 72 tane madde
öne sürdüler. Bu rivayet yeni çıktı. Yoktu
bunlar? Bu işi fazla büyütmeyin, oldu oldu,
olmadı biz yolumuza bugüne kadar vizeyle
devam etmedik mi, aynı şekilde devam
ederiz” dedi.
PARALELİ AYIKLAYIN
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
de Paralel Yapı konusunda çağrıda bulundu.
Tüfenkci, “Birileri paralel örgütlerle işbirliğine
giderken, biz Türkiye olarak hep birlikte
yolumuza devam edeceğiz. Paralel terör
örgütüne finans sağlayanları öncelikle kendi
içinizde ayıklayarak, öteleyerek, onları
dışlayarak, gereken dersi işadamlarımız
gösterecektir” dedi. Tüfenkci, yapısal
reformların en önemlilerinden biri olan
başkanlık sistemini de önümüzdeki dönemde
gerçekleştireceklerini söyledi.
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1.4 milyon işsize iş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı
törene Başbakan Yardımcıları Numan
Kurtulmuş, Yalçın Akdoğan ve Lütfi Elvan,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Fatma Güldemet Sarı, Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş, içişleri Bakanı Efkan Ala,
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Milli
Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile TOBB
üyeleri katıldı.
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1.4 milyon işsize iş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘her patron bir
işçi alsın’ çağrısına TOBB’dan yanıt geldi.
Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
yılda 1.4 milyon işsizi iş sahibi yapmak için
çalıştıkları yönündeki sözlerinin Türkiye için
yeni bir sıçrama noktası olduğunu belirtti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
72’nci Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve
Plaket Töreni’ne katıldı. Ankara’daki TOBB
İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen törende
hitap eden Erdoğan, kamu kuruluşlarına
ve özel sektöre yatırım yapmaları yönünde
çağrıda bulunarak, işçi alımı konusunda
önerisini yineledi. TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu’nun, “Yılda 1 milyon 400 bin
işsizi, iş sahibi yapmak için gerekli çalışmayı
yapacağız” sözlerini Türkiye için yeni bir
sıçrama noktası olarak gördüğünü belirten
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Erdoğan, TOBB’a teşekkür etti. Bunun
çok önemli bir adım olduğunun altını çizen
Erdoğan, artan nüfusla beraber bakıldığında
1.5 milyon işsizin, 1 milyon 400 bin üyesi
bulunan TOBB çatısı altında iş sahibi
yapılmasının, hem işverenler hem de ülke
için çok büyük bir dinamizmin kazanılması
anlamına geleceğini söyledi. Bu gücün
TOBB’da olduğuna inandığını ifade eden
Erdoğan “Her üye ortalama bir işsiz alacak.
Hesap bu kadar basit. Ben piyasa adamı
olduğum için öyle bakıyorum olaya. Bunu
başarırsınız. Bu gücün sizde olduğuna
inanıyorum. Özel görüşmeler yaptığım bütün
dostlarımız da ‘yaparız’ diyorlar. Bugün de
Başkan’dan sinyali aldık, evvelallah bu işi
başaracağız demektir” diye konuştu.
FAİZ DÜŞMELİ, İŞ DÜNYASINA KOLAYLIK
SAĞLANMALI
Bunun için ekonomi bürokrasisinin iş
dünyasına daha fazla kolaylık göstermesi,
destek olması gerektiğini vurgulayan
Erdoğan, şunları söyledi: “Özellikle finansman
konusunda yaşanan sıkıntıların çözümü için
faizlerin düşürülmesi başta olmak üzere her
fırsatta dile getirdiğim hususların daha fazla
dikkate alınmasını bekliyorum. Bankacılık
sektörünün reel kesime karşı tavrı zaman
zaman altın yumurtlayan tavuğu kesme
durumuna dönüşüyor. Böyle bir anlayış
olamaz. Dolayısıyla finans sektörünün
girişimcilerimizin önünü açması lazım. Bu
nasıl olacak? Faizi düşürmek suretiyle
olacak. Sürümden kazan. Tavukların
hepsini kes, ortada bir şey kalmaz. Bu
adımın atılması lazım. Ekonomi sadece bir
tarafın kazanacağı değil, ancak hep birlikte
kazanabileceğimiz bir alandır. Sadece
kendiniz kazanmaya kalkarsanız, bir süre
sonra muslukların kapandığını görürsünüz.”
TURİZMCİLERE ÇAĞRI
Turist getirecek operatörlerimizi kuralım
TURİZM sektöründe yaşanan sıkıntılar
üzerinden turizmcilere seslenen Erdoğan,
turistlerin yerinden alınması yönünde
görüşlerini
aktararak,
“Turizmcilerimiz
gelmeyen
misafirlerinin
yerine
farklı
ülkelerden
daha
fazlasını
tesislerine
çekmenin yollarını arayacak. Böylece hep

birlikte Türkiye’yi daha da büyütmenin daha
da ileriye götürmenin mücadelesini vereceğiz.
Turizmde acaba dünyadaki operatörler
buraya turist getirirler mi, gibi bir düşüncenin
içinde olmaktan artık akmamız lazım.
Turizm sektöründe olan tüm arkadaşlarıma
sesleniyorum. Artık biz dünyayı kazan-kepçe
anlayışıyla turizm noktasında operatörlerini
kurarak, biz gidip oralardan müşteriyi alıp
biz buraya getireceğiz. Bunu yapacak güçte
olduğumuza inanıyorum. Sektörde bu gücü
elinde tutan girişimcilerimizin olduğunu da
biliyorum. Başka türlü 2023 hedeflerimize
nasıl ulaşabiliriz? Başka türlü bölgemizin
ve dünyanın fokur fokur kaynadığı su
dönemden nasıl güçlenerek, çıkabiliriz? Eğer
böyle yapmazsak vatanımızın bütünlüğünü,
milletimizin birliğini nasıl güvence altına
alabiliriz?” diye konuştu.
RİTMİ DÜŞÜRECEKLERE MÜSAMAHAMIZ
YOK
CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında,
kamu kuruluşlarına ve özel sektöre yatırım
yapmaları yönünde çağrıda bulunarak,
“Ekonomide kriz İle karsı karsıya değiliz,
ama günü kurtarmaya çalışmak mevcutla
yetinmek gibi bir anlayışa kapılamayız.
Ekonominin
ritmini
düşürecek
tutum
içine giren hiç kimseye karsı en küçük
müsamahamız olamaz. Kamu kuruluşları
yatırımlarını durdurmayacak. Tam tersine
daha da artıracak. Özel sektörümüz
yatırımlarına ara vermemeli, vermeyecek.
Tam tersine yeni yatırımlar için kolları
sıvayacak. Girişimcilerimiz daralan pazarları,
bunlar için üzülmeyecek. Tam tersine daha
büyük, daha bakir pazarlar bulmak için dünya
kazan onlar kepçe dolaşacak, koşturacak”
İfadelerini kullandı.
Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ikiz Kuleler’de yapılan ‘TOBB 72.
Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket
Törenine katıldı. TOBB delegesi olarak 10,20
ve 33 yılını tamamlayan ve hizmet şeref
belgesi alanları kutlayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, birlik üyelerinin her birine ülkenin
gelişmesi, kalkınması ve büyümesine
yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.
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TÜSİAD KADAR OLAMADINIZ BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Genel
Kurulu sert atışmalara sahne oldu. CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TOBB üyelerini
'Laiklik ve yargı konusunda yapılmak
istenen değişikliklere karşılık yeterli ses
çıkarmamakla ve 'TÜSİAD kadar yürekli
olamamakla' suçlarken, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu "2002'den beri demokratik laik
sosyal hukuk devletinden vazgeçmememiz
gerektiğini söylüyorum. Bugün de söyledim.
Salon duydu, Kılıçdaroğlu duymadı" dedi.
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB'u sert sözlerle
eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yargı
ve parlamenter sistem" ile ilgili sözlerini
anımsatan Kılıçdaroğlu, "Sizin içinizden
bir yürekli insan çıkıp neden iki laf etmedi"
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diye seslendi. Kılıçdaroğlu, Meclis Başkam
İsmail Kahraman'ın laiklik ile ilgili sözlerini
de anımsatarak, "TÜSİAD kadar yürekli
olamadınız" dedi. Kılıçdaroğlu önceki gün
bu salonda işsizliğe çözüm bulunduğunu
hatırlatarak "Hemen koşa koşa giderek,
insan kaynakları müdürünü arayarak, 'Sayın
Cumhurbaşkanı talimat verdi, bir kişiyi
işe alın' dediniz mi? Adım gibi biliyorum
demediniz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu şöyle
devam etti: "Demokrasinin olmadığı bir
yerde büyüme olmaz, can ve mal güvenliği
olmaz. Can ve mal güvenliğimizin olmadığını
siz de biliyorsunuz. Peki, 'Yargı ve yasama
benim için ayak bağıdır' dendiği zaman
sizin içinizden bir yürekli insan çıkıp neden
iki laf etmedi. 150 yıldır parlamenter sistem
geleneğimiz var. 'Parlamenter sistem
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bekleme odasına alınmıştır' dediği zaman
niçin içinizden birisi çıkıp itiraz etmedi. Bütün
yükü benim sırtıma yükleyerek, demokrasi
arayışı içerisine girmemelisiniz. 'Laiklik
anayasadan çıkartılmalıdır' deniyor. Niye
itiraz etmiyorsunuz? Sizin unvanınızda
Türkiye yok mu? TBMM Başkam 'Laiklik
anayasadan çıkartılmalı' diyecek, TÜSİAD
kadar yürekli olamayacaksınız."
Başkanı eleştirerek bir yere varılmaz
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci de CHP Başkam Kılıçdaroğlu'nun
eleştirilerine yanıt verdi. Laiklik ile ilgili
bir sorunları olmadığını belirten Tüfenkci
"Cumhurbaşkanımız laiklikten ne anladığını
bütün Türkiye'ye, dünyaya ilan etti ama
burada laikliği anlamayan bir ana muhalefet
partisi var" dedi. Tüfenkci de Türkiye'de bir
ana muhalefet sorunu olduğunu söyleyerek
"Türkiye'nin dönüşümüne önemli katkılar
sunan TOBB Genel Başkanı'nı eleştirerek
Türkiye'de bir yere varılamayacağını
Ana muhalefet partisi genel başkanı hala
öğrenememiş" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu,
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOBB
Genel Kurulu'nda yaptığı eleştirilere, aynı

sertlikte yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na "Ana
muhalefet boşluğunu biz dolduramayız"
diyerek seslendi. TOBB Başkanı "Bana
muhalefet etmek istiyorsa, seneye gelir,
Türkiye'de beceremedi, burada Odalar
Birliği'nde de boyunun ölçüsünü alır" dedi.
Genel Kurul'un ardından bir grup gazeteciyle
bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, "Biz hiçbir
zaman siyasi parti gibi davranma hevesinde
olmadık. Meslek kuruluşu olduğumuzun
bilinmesi gerekir. Bununla ilgili anayasada
hüküm var, yasada var" dedi. Antidemokratik
girişimler içinde olunmasını tasvip de
etmediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bize
muhalefet görevi yüklemek istiyor. Bir ana
muhalefet boşluğu var mı var, ama bu boşluğu
doldurmak TOBB'un görevi değil" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun teşekkürleri de eleştirdiğini
söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Kılıçdaroğlu'na da
teşekkür ettik. Kafası başka yerde miydi,
Almanya'da mıydı. Onu bilmiyorum. Biz
ahilik geleneğinden geliyoruz. Ahde vefa
özelliğimiz vardır. Şahsi bir işimiz yok" dedi.
Kılıçdaroğlu, laiklikle ilgili tartışmalarda
TOBB'un sessiz kaldığını söylemişti.
2002'den bu yana demokratik, laik, sosyal
hukuk devletinden vazgeçmemek gerektiğini
söylediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün
de söyledik. Salon duydu, bir tek o duymadı.
Sayın Kılıçdaroğlu bir konuya takılınca
duymuyor" dedi.
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TOBB delegeleri siyasi gidişattan rahatsız
ERDAL SAĞLAM

DÜN gerçekleşen TOBB Genel Kurulunda,
daha öncekilerden farklı tablolar ortaya çıktı.
Seçimsiz bir genel kurul olması nedeniyle
daha sönük geçmesi beklenirdi ama öyle
olmadı. Dünkü Genel Kurulun en önemli
farkı "Başbakanın gelmediği ilk Genel
Kurul Toplantısı" olabilir Belki daha önce
zorunlu olduğu için gelemeyen Başbakan
olmuştur ama bu kez durum farklıydı. TOBB
delegelerinin Başbakanın Genel Kurula bile
gelemez noktaya gelmesine tepkisi vardı
ve bunu gösterdi. Bir başka değişiklik ise
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
yıllardır ilk kez TOBB delegelerinden bu
kadar olumlu tepki almasıydı. Gerçi TOBB
delegeleri AKP politikalarından rahatsız
oldukça Kılıçdaroğlu’na ilgisini artırmıştı
ama bu kez olumlu tavrını daha açık
gösterdi. Bunun bir nedeni de, herhalde,
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bu kez Kılıçdaroğlu’nun TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu'ndan sonra konuşması ve
delegelerin büyük çoğunluğunun konuşmayı
dinlemesiydi.
Dünkü
Genel
Kurul
bence
TOBB
delegelerinin siyasi gidişat hakkındaki
rahatsızlıklarını gösterdikleri ortam oldu.
Özel konuşmalarımızda da delegelerin tepkili
olduğunu gözlemledik. Örneğin bir Konya
delegesi, "Başbakan dayandı ama kırmızı
çizgilerini aşan baskılar gelince bıraktı. Yolda
giden arabayı, köprü üstünde durdurup,
kapıyı açtı, motor çalışırken çekti gitti" dedi.
Bu benzetme ile ilk mesaj siyasi ortama,
uzlaşmacı Davutoğlu’nu bile bıktıracak hale
gelmesine. Öte yandan ise Davutoğlu’na
Başbakanlığı bıraktığı için sitem var gibi.
Ama konuşmada asıl sitem, Başbakana el
çektiren 'iradeye...
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Kılıçdaroğlu aldığı onca oya rağmen
Başbakanlığı bırakan Davutoğlu’na sitem
edince alkış aldı ama konuşmasında "neden
katılamıyor, kim engel oluyor" deyip bunun
demokrasi ile ilgisini kurunca alkış sesleri
daha da yükseldi.
CUMHURİYET
TOBB

DEĞERLERİNE

BAĞLI

Bu toplantıda ortaya çıkan bir başka gerçek
de bence Cumhuriyetin kurumlarından olan
TOBB’un delegelerinin bu değerlere sahip
çıkması idi. Kılıçdaroğlu’nun en çok alkış
aldığı konuşma bölümü, Meclis Başkanının
laikliğin
anayasadan
çıkarılmasına
yeterince tepki gösterilmediğini belirten
bölümüydü. "TÜSİAD kadar olamadınız
bunu anlayamıyorum" diyen Kılıçdaroğlu,
Erdoğan'ın "parlamenter sistemi bekleme
odasına aldım" demesine de TOBB’un
demokrasi
adına
yeterince
tepki

göstermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kusura
bakmayın. Benim sitem etme hakkım var.
Bütün yükü benim sırtıma yükleyerek
demokrasi arayışı içine girmemelisiniz.
Destek vermelisiniz" deyince yine alkış aldı.
TOBB delegelerinin tepkileri, Cumhuriyetin
temel unsurlarına dönük hassasiyetlerini
açıkça gösteriyordu. TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu'nun laiklik başta olmak üzere bu
temel değerlere tam bağlılığını çok yakından
bilen bir gazeteciyim. Hisarcıklıoğlu'nun
konuşma metni gecen yıllardakinden sönük,
"durumu idare etme amacına dönük bir
konuşma metni görünümündeydi. Belli ki
tabanın tepkileri Başkan'ın konuşmasında
yeterince yer bulamamıştı. Kim bilir; belki de
dünkü genel kuruldaki delege tepkileri, TOBB
yönetiminin artık daha tavırlı bir politika
izlemesine vesile olur. Bence delegeler
siyasi ortama tepkilerini, ne istediklerini
açıkça gösterdiler.
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TOBB Başkanı: Aynı gemideyiz
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
"Bankalara sesleniyorum; aynı gemide
olduğumuzu unutmayın" dedi. TOBB'un 72.
Genel Kurulu'nda açış konuşmasını yapan
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son yıllarda müthiş
bir başarı hikâyesi yazdığını belirterek, "Artık
aynı yöntemlerle büyümeyi sürdürmek, hatta
yerimizi koruyabilmek mümkün değil. Reel
sektörümüze yeniden heyecan vermeliyiz"
dedi.
Girişimci yalnız mı?
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yeni bir büyüme
ve sanayileşme modeline ihtiyacı olduğunu
ifade etti. Kayıt dışılığının en büyük sorun
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Kayıtlı
çalışmayı teşvik etmeli, kayıt dışı kalmanın
maliyetini artırmalıyız" dedi.
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Hisarcıklıoğlu, vergi sisteminin işini düzgün
yapan ile yapmayanı ayırt etmesi gerektiğini
belirterek, şöyle konuştu:
"Herkes gibi girişimcimiz de işini kanuna
uygun
yapacak.
Düzgün
çalışacak,
yapmadığında hesabını verecek. Ayrıcalık
istemiyoruz. Haksız yere girişimcinin hayatını
karartmanın bedeli olmayacak mı? Biz iş
hayatında hata yapınca bedelini ödüyorsak,
hatalı ve keyfi denetimlerle bizi zarara
sokmanın da bedeli olsun. Üreten, alın teri
döken girişimcimizi bürokrasinin, denetçinin
insafına bırakmayın."
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da Türkiye
ekonomisinin 25 çeyrektir büyümesini
sürdüren ender ülkelerden biri olduğunu
ifade etti.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: Ana

muhalefet boşluğu var

Seneye gel boyunun ölçüsünü al
TOBB Genel Kurulu’nda Başkan laikliğe niye
sahip çıkmadı diyen CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu'na anında yanıt geldi. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Muhalefet lideri
değilim, oda başkanıyım. Bana muhalefet
etmek istiyorsa, seneye gelir, boyunun
ölçüsünü alır" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB)
72'nci Genel Kurulu'na CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri
damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun "Başkanlık
sistemini kansız gerçekleştiremezsiniz"
şeklindeki tehdit-vari açıklamaları ve
TOBB'u siyasi konularda eleştirmesine tepki
gecikmedi. TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu
kapanış konuşmasında laiklik tartışmalarına

tepki göstermedikleri gerekçesiyle kendisini
hedef alan Kılıçdaroğlu'na önümüzdeki
yıl yapılacak oda ve borsa seçimlerini
hatırlatarak yanıt verdi.
MUHALEFET BOŞLUĞU VAR
Hisarcıklıoğlu, "Ben muhalefet lideri değilim,
TOBB
Başkanıyım.
Bana
muhalefet
etmek istiyorsa, seneye gelir, Türkiye'yi
beceremedi, gelir burada Odalar Birliği'nde
de boyunun ölçüsünü alır. Bizde hizmet
verene teşekkür edilir. TOBB Başkanı niye
laikliğe sahip çıkmadı' dedi. Kendisi 2015'te
İMC televizyonunda bir konuşma yaptı.
'Anayasanın ilk üç maddesi değişebilir' dedi.
İlk üç maddenin içinde ne var? Demokratik,
laik, sosyal, hukuk devleti var" diye konuştu.
Toplantının ardından basınla sohbet toplantısı
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da düzenleyen ve TOBB'un muhalefet partisi
olmadığını, bir meslek kuruluşu olduğunu
söyleyen Hisarcıklıoğlu, "2002'de bütün
siyasi partilere aynı yakınlıkta ve uzaklıkta
duracağımızı söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu
bize muhalefet vi yüklemek istiyor. Doğru,
Türkiye'de bir ana muhalefet boşluğu var
ama bunu doldurma görevi TOBB'un değil"
dedi. Kılıçdaroğlu'nun hükümet temsilcilerine
teşekkür edilmesi konusundaki eleştirilere
de değinen Hisarcıklıoğlu, "Sorunlarımızı
çözen insanlara teşekkür etmemize kızmış.
Sanırım kendi konumu ile benimkini
karıştırıyor. Çalışmalarımı kavga ederek
değil, edep ve adap çerçevesinde yaparım.
Biz Ahilik geleneğinden geliyoruz, mayamız,
kültürümüz bu" dedi.
TOBB BAŞKANI: AÇIKLAMASI
TALİHSİZLİK
TOBB
Başkanı,
Kılıçdaroğlu'nun
"Başkanlık
sistemini
kan
dökmeden
gerçekleştiremezsiniz" ifadesini talihsiz bir
açıklama olarak değerlendirdi. Terörle ilgili
de konuşan Hisarcıklıoğlu, "Teröre karşı
78 milyon birlikte dikiliriz, bu topraklarda
barındırmayız" dedi.
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KADIN GİRİŞİMCİYE ÖZEL BÖLÜM
Genel Kurula Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal,
İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş katıldı. Ala, Kılıçdaroğlu'nun
konuşmalarını dinlemeden salondan ayrıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, genel kurula
davetli olmasına karşın katılmayan Başbakan
Ahmet Davutoğlu'na teşekkür etti.
Kadın girişimciler için özel bölüm ayrıldı.
BANKALARA YÜKLENDİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Türkiye
hepimizin' sloganıyla yapılan genel kurulda
bankalara yüklendi. Reel sektörün yüksek fa
iz ve komisyonlarla mağdur edilmesine biçare
bulunmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, bankalar
fedakârlığı hep bizden beklemesin. Şimdi
sıra onlarda" dedi. Salonda bulunanlara
"Hanginiz bankalar kadar kâr ediyorsunuz?"
diye soran Hisarcıklıoğlu, "Bankalara buradan
sesleniyorum, bu vicdansızlığı bırakın. Aynı
gemide olduğumuzu unutmayın" mesajı
verdi
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TOBB BAŞKANI'NDAN CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Boyunun ölçüsünü alır

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun TOBB'u
eleştirmesi büyük tepkiye neden oldu. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu "Ben ana muhalefet
partisi lideri değilim. Ben TOBB Başkanıyım.
Bana muhalefet etmek istiyorsa, seneye
gelir, Türkiye'de beceremedi, burada Odalar
Birliği'nde de boyunun ölçüsünü alır" dedi.
TOBB'UN 72. Genel Kurulu, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye
Bakanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Efkan
Ala, MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay
Vural, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
eski bakanlar, oda ve borsa başkanları ve
diğer davetlilerin katılımıyla Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Genel Kurul'a katılan CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu'nun, TOBB'u meslek kuruluşu
olduğunu unutarak eleştirmesi, yaklaşık 4
bin kişinin katıldığı toplantıda büyük tepkiye
neden oldu.

TÜRKİYE'DE BECEREMEDİ
Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına sert tepki
gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
"Sayın Kılıçdaroğlu bize muhalefet görevi
yüklemek istiyor. Doğru, Türkiye'de bir
ana muhalefet boşluğu var mı, var ama
ana muhalefet boşluğunu doldurma görevi
TOBB'un değil" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun
iki eleştirisinin şahsına yönelik olduğunu
ve cevap vermek istediğini belirten
Hisarcıklıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun, bakanlara
teşekkür etmesini eleştirdiğini anımsattı.
Hisarcıklıoğlu "Kendisi ile beni karıştırıyor
herhalde. Ben ana muhalefet partisi lideri
değilim. Ben TOBB Başkanıyım. Bana
muhalefet etmek istiyorsa, seneye gelir,
Türkiye'de beceremedi, burada Odalar
Birliği'nde de boyunun ölçüsünü alır. Bizde
hizmet verene teşekkür edilir, ahde vefa
vardır. Biz ahilik geleneğinden geliyoruz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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Biz emeğin, alın terinin, akıl terinin ne
olduğunu çok iyi bilenlerdeniz" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun "TOBB Başkanı laikliğe
niye sahip çıkmadı" şeklindeki eleştirisine
de yanıt veren Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi: "Kendisinin 2015 yılında tele-vizyon
kanalında açıklamaları var, 'Anayasanın ilk
3 maddesi değişebilir' diye kendisinin bizzat
ağzından çıkmış söz. İlk üç maddenin içinde
ne var? Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti
var. Kendisi bir sene de epey bir ilerleme
kaydetmiş ama TOBB Başkanı olarak her
genel kurulda yeni anayasanın değişmez 4
tane hedefini söylüyorum, 'demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devletinden vazgeçmeyiz'
diyorum. Herhalde bunların farkında değil,
başkalarını dinlerken bize böyle bir cevap
verdi. Bundan dolayı da kayıtlara geçsin diye
sizlere bu açıklamayı yapıyorum." CHP Genel
Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Hisarcıklıoğlu'nun
bakanlara teşekkür etmesine yönelik
eleştirisine değinen Ekonomi Bakanı Mustafa
Elitaş da "Bakanlara tek tek teşekkür etmesi
Kılıçdaroğlu'nu üzmüş... Doğru Sayın
Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin genel
başkanısın ama TOBB'un ana muhalefeti
sen değilsin" diye konuştu.
BANKALAR BU VİCDANSIZLIĞI
BIRAKSIN
YÜKSEK faizler sebebiyle finansman
sorunu yasayan is dünyasından bankalara
sert uyarı geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar
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Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
finansmana erişim noktasında firmaların
bankalara bağımlı olmaktan kurtarılması
gerektiğini belirterek "Reel sektörümüzün
yüksek faizlerle komisyonlarla mağdur
edilmesine de artık bir çare bulalım.
Bankalarımızın fedakârlığı hep bizden, reel
sektörden beklemesin. Simdi sıra onlarda"
dedi. 72. Genel Kurulun acılısında konuşan
Başkan Hisarcıklıoğlu, salonda bulunanlara
seslenerek "Soruyorum sizlere, hanginiz
bankalar kadar kâr ediyorsunuz? Öyle biri
var mı bu salonda. Bankalara buradan
sesleniyorum, bu vicdansızlığı bırakın.
Aynı gemide olduğumuzu unutmayın. Bu
salondakiler varsa siz de varsınız" diye
konuştu.
BÜROKRASİDEN HESAP SORULSUN
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kayıtlı
çalışmanın teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi
gerektiğini ifade ederek vergisini düzenli
ödeyenlere sahip çıkılması gerektiğini
kaydetti. Anadolu'da yaşanan bir sıkıntıya
değinen Hisarcıklıoğlu, "Haksız yere bir
girişimcinin hayatını karartmanın bedeli
olmayacak mı? Nasıl biz is hayatında hata
yapınca bedelini ödüyorsak, hatalı ve keyfi
denetimlerle bizleri zarara sokmanın da bir
bedeli olsun. Yılların emeği, itibarı, keyfi bir
yorumla yok olup gitmesin" dedi.
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TOBB 72. GENEL KURULU’NDA TÜM KESİMLERE BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

TÜRKİYE HEPİMİZİN

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Doğduğumuz
şehirler, inancımız, fikrimiz farklı olabilir. Bu
ülkenin sorunları da, zenginliği de bizim.
Türkiye’de terörü destekleyen kim olursa
olsun dur demeliyiz. Terör insanlık suçudur.
Bunu herkes lanetlemeli. Türkiye hepimizin”
dedi. Hisarcıklıoğlu, ayrıca reel sektörün
yüksek faizlerle, komisyonlarla mağdur
edilmesine çare bulunması gerektiğini ifade
ederek, “Finansmana erişim noktasında
firmalarımızı bankalara bağımlı olmaktan
kurtaralım. Türkiye’de kavganın değil
huzurun, çatışmanın değil diyalogun hakim
olmasını sağlayalım” diye konuştu.
GENEL KURULA GENİŞ KATILIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
72. Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Genel kurula Başbakan

Ahmet Davutoğlu katılmazken hükümeti
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci temsil
etti. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar
eski Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere
AK Parti milletvekilleri ve temsilcileri iştirak
etti. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı
Emin Haluk Ayhan, Oktay Vural ve siyasi
parti temsilcileri, Türk-iş, Hak-iş, MemurSen başkanları ve iş dünyasından STK
temsilcileri, 70’e yakın büyükelçi, TOBB’un
81 il temsilcileri, TOBB kadın ve genç
girişimci başkanları, kamu kurum temsilcileri
olmak üzere 4 binden fazla katılımcı biraraya
geldi.
DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR
TOBB Genel Kurulu’nda ana slogan
‘Türkiye Hepimizin’ olurken “Birlikte huzur,
birlikte bereket, uzlaşma ve diyalog kültürü,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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geleceğimiz için reform, ortak akıl, kararlılık,
sonuç odaklı yönetim, daha çok üretim, daha
çok istihdam, Türkiye bizim sevdamız” döviz
ve pankartları dikkat çekti. TOBB’un Türkiye
tanıtımı ve hizmetleriyle ilgili filminden sonra
konuşmasını yapan Rifat Hisarcıklıoğlu,
ülkedeki teröre ve reel sektörün çektiği
sıkıntılara vurgu yaptı. Yeniden alevlenen
terör olayları sebebiyle Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’daki iş dünyasının büyük sıkıntılar
yaşadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Kepenk
açamayan esnafımız, siftahsız KOBİ’miz,
evine ekmek götüremiyor. Terörle sonuna
kadar mücadele edeceğiz. Bunu yaparken
bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın da
yanında olacağız” dedi.
TERÖRE DUR DEMELİYİZ
Teröre göz yuman, taviz veren, destekleyen
her kim olursa milletçe dur demenin
gerekliliğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
“Açık söylüyorum, bu kirli oyunun karşısında
78 milyon birlikte dikiliriz. Terör üretenleri
de bu topraklarda barındırmayız. Sevgi
dini olan İslam’ı teröre alet eden riyakarlar,
etnik fitne çıkarmak isteyen hain odaklar,
şehirlerimizi terörize etmeye çalışıyorlar.
Bu topraklarda yaşayan herkes birbirinin
kardeşi, komşusu, akrabası. Çünkü Türkiye
hepimizin. Siyasetin yeri meclistir. Terörün
iyisi, kötüsü olmaz. Terörün küçüğü büyüğü
olmaz, terörün dini, ırkı, milleti, mezhebi
olmaz, Terör insanlık suçudur, istisnasız
amasız herkes lanetlemeli” diye konuştu.
Terörle mücadele kapsamında ekonomik
olarak onlara yeni çözümler üretmek zorunda
olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bölgede iş
dünyasının yeniden eski haline dönebilmesi
için vergi, prim ve kredi ödemelerinin
ertelenmesine ihtiyacın olduğunu, çek, senet
ve kredi ödemeleri yapılamadığından pek çok
esnafın sicilinin bozulduğunu, buna yönelik
acil düzenlemelerin yapılması gerektiğini
kaydetti.
KİLİS’E BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLMELİ
Hisarcıklıoğlu, Kilis’in nüfusunun 130 bin
olduğunu, mülteci sayısının da nüfusu
kadar olduğunu belirterek, “Bu boyutta bir
yardımlaşma, dayanışma ve ev sahipliğinin
dünya tarihinde örneği yok. Kilisliler insanlık
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destanı yazıyor. Buradan tüm dünyaya
sesleniyorum. Eğer Nobel Barış ödülü
hakkıyla belirleniyorsa, bu sene tek aday var
o da Kilis’tir” dedi.
TOBB’DAN BANKALARA ÇAĞRI
Reel sektörün rekabet gücünü korumak için
istihdam üzerindeki mali yüklerin daha da
indirilmesi gerektiğini, istihdamı cezalandıran
uygulamalardan vazgeçilmesini isteyen
Hisarcıklıoğlu,
finansmana
erişim
konusunda da bankaları vicdanlı olmaya
çağırdı. Hisarcıklıoğlu, “Finansmana erişim
noktasında, firmalarımızı bankalara bağımlı
olmaktan kurtaralım. Reel sektörümüzün
yüksek faizlerle komisyonlarla mağdur
edilmesine de artık bir çare bulalım.
Bankalarımız, fedakarlığı hep bizden, reel
sektörden beklemesin. Şimdi sıra onlarda.
Bu salon olmazsa, bankalar da olmaz” diye
konuştu.
GİRİŞİMCİNİN HAYATI KARARMASIN
Türkiye’nin
geleceğinin
girişimcilerde
olduğuna
işaret
eden
Hisarcıklıoğlu,
“Peki, haksız yere bir girişimcinin hayatını
karartmanın bedeli olmayacak mı? Nasıl bir iş
hayatında hata yapınca bedelini ödüyorsak,
hatalı ve keyfi denetimlerle bizleri zarara
sokmanın da bir bedeli olsun. Üreten, alın teri
döken girişimcimizi, bürokrasinin, denetçinin
insafına bırakmayın. Hesap vermeden
hesap sorabilen bir tek Allah’tır. Keyfi hesap
soranlar da hesap versin istiyoruz” ifadelerini
kullandı.
KATILIMCI VE UZLAŞMACI OLMALI
Yapılacak yeni anayasa konusunda da
görüşlerini aktaran Hisarcıklıoğlu, yeni
anayasanın
katılımcı
bir
yaklaşımla,
uzlaşarak yapılması gerektiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Yeni anayasada milletimizin
olmazsa olmaz değerleri, demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devleti yapımız korunmalı.
Bu süreçte ülkede kavganın değil huzurun,
çatışmanın değil diyalogun hakim olmasını
sağlayalım. Demokrasiyi ve kalkınmayı
sekteye uğratacak bir girişimin de karşısında
duralım. Biz insanların fikri, giyimi, kimliği
üzerinden ayrılmadığı bir ülke hayal
ediyoruz. Doğduğumuz şehirler, inancımız,
fikrimiz farklı olabilir. Bu ülkenin sorunları
da zenginliği de bizim. Türkiye hepimizin”
şeklinde konuştu.
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TOBB BAŞKANI: BANKALAR İŞLETMELERİ YÜKSEK FAİZLE MAĞDUR EDİYOR

Bu vicdansızlığı bırakın
Büyümeye destek adına yatırımlarını
artırmak isteyen reel sektörü, bankaların
yüksek faizlerle mağdur ettiği eleştirileri
artıyor. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Hangi firma bankalar kadar kâr ediyor.
Bankalar bu vicdansızlığı bıraksın. Aynı
gemide olduğumuzu unutmasın” dedi.
TOBB’un 72’nci Olağan Genel Kuruluna
dört bakan Bülent Tüfenkci. Mustafa Elitaş,
Naci Ağbal, Efkan Ala’nın yanısıra, eski
bakanlardan Taner Yıldız ve Ali Coşkun da
katıldı. TOBB Genel Kurulunda, 2015 yılı
bütçe harcamaları ve kesin hesap dönemi ile
yönetim kurulu ibra edilirken 2017 yılı bütçe
teklifleri de kabul edildi. Finansmana erişim
konusunda firmaların bankalara bağımlı
halden kurtarılmasını isteyen Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalara seslenerek,

“Reel sektörümüzün yüksek faizlerle,
komisyonlarla mağdur edilmesine de artık
bir çare bulalım” dedi. Bankaların fedakârlığı
her zaman sektörden beklemesini eleştiren
Hisarcıklıoğlu, “Şimdi sıra onlarda” ifadelerini
kullanarak bankalara, reel sektörü yatırımı
daha çok teşvik edecek faiz indirimlerini
hayata
geçirmeleri
çağrıda
bulundu.
Hisarcıklıoğlu, “Hangi firma bankalar kadar
kâr ediyor. Bankalar bu vicdansızlığı bıraksın.
Aynı gemide olduğumuzu unutmasın”
şeklinde konuştu.
REEL SEKTÖRE HEYECAN ŞART
Türkiye’nin yol haritasını belirleyip ileri gitmek
zorunda olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu,
reel sektöre yeniden heyecan verilmesi
gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda da
Türkiye’nin yeni bir büyüme ve sanayileşme
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modeline ihtiyacının olduğunu, yapısal reform
gündemini korumaya ve güçlendirmeye
ihtiyacı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
şu önerilerini dile getirdi: “Yatırım teşvik
sistemi günümüz şartlarına göre yenilenmeli.
Teknoloji getiren üretimin katma değerini
artıran faaliyetler desteklenmeli. Teşvikler
verilirken,
proje
bazlı
değerlendirme
yapılmalı. Sadece yeni yatırımlara değil,
üretim de teşvik edilmeli. Özellikle biyo,
nano ve bilgi-iletişim teknolojileri alanında
tüm sektörleri iş yapma biçimlerini kökten
değiştirecek adımlar atılmalı.”
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME FONU
KURULMALI
Dünyanın 4. Sanayi devrimini tartışmaya
başladığını, Almanya, ABD, Kore’nin buna
yönelik ciddi adımlar attığını kaydeden
Hisarcıklıoğlu, “Biz de buna hazırlanmalıyız.
Ülkemize böyle yüksek teknolojiler getirecek
şirketlere destek verecek bir ‘Teknoloji
Geliştirme Fonu’ kurmalıyız” önerisi yaptı.
Konuşmasında Anadolu’da haksız yere
girişimcinin hayatını karartacak adımların
olduğunu
dile
getiren
Hisarcıklıoğlu,
“Girişimcimizde işini kanuna göre yapacak.
Düzgün çalışacak. Yapmadığında da
hesabını verecek. Peki haksız yere yeni
bir girişimcinin hayatını karartmanın bedeli
olmayacak mı? Hatalı ve keyfi denetimlerle
bizleri zarara sokmanın da bir bedeli
olsun. Üreten, alın teri döken girişimcimizi,
bürokrasinin denetçinin insafına bırakmayın”
ifadelerine yer verdi.
TERÖR MAĞDURU ESNAF
DESTEKLENSİN
Doğu ve Güneydoğu’daki terör olayları
yüzünden iş dünyasının sıkıntısının büyük
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, kepenk
kapatan, siftahsız KOBİ’nin evine ekmek
götürmediğini söyledi. Ekonomik olarak
onlara yeni çözümler üretilmesini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Bölge iş dünyasının yeniden
eskiye dönebilmesi için vergi-prim ve kredi
ödemelerinin ertelenmesine ihtiyaç var. Çek,
senet ve kredi ödemeler yapılamadığından
pek çok kardeşimin sicili bozuldu.
Düzenlemelerin yapılması gerekir” dedi.
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Ekonomi Bakanı Elitaş: YOİKK’te; TOBB,
TİM ve MÜSİAD’ın görüşü alındı
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Yatırım
Ortamını
İyileştirme
Koordinasyon
Kurulu(YOİKK)
toplantısında
bakanlar.
TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM),
Müstakil
Sanayici
ve
İşadamları
Derneği’nin(MÜSIAD)
başkanlarının
katılımıyla görüşme yaptıklarını anlattı. Bu
kesimlerin yatırım teşvikleri konusunda dile
getirdiği önerilerin yanı sıra. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ile 8 saate yakın süren
görüşmenin özetinin Ekonomi Koordinasyon
Kurulu’na(EKK)
sunulduğunu
söyledi.
TOBB’un 72’inci Olağan Genel Kurulu’nda
konuşan Elitaş. Hisarcıklıoğlu’nun ahengi
bildiğini, dövüşle saldırıyla değil tartışarak
bir yol bulmanın ne olduğunu gösteren bir
konuşma yaptığını dile getirdi. Bakan Elitaş.
“TOBB Başkanı. Maliye Bakanı ile dövüşerek.
Gümrük ve Ticaret Bakanı ile kavga ederek.
Ekonomi Bakanına küserek çözüm bulamaz,
onlarla konuşarak, istişare ederek çözüm
bulur” ifadelerini kullandı.
Gümrük Bakanı Tüfenkci: Türkiye’nin
büyümesi için sizinle çalışacağız
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci.
TOBB’un 72’inci Olağan Genel Kurulu’nda
yaptığı konuşmada. Türkiye’de ekonomik
ve siyasi krizin oluşması için caba
gösterenlerin olduğuna dikkat çekerken.
“Biz birbirimize sahip çıkalım yeter. İsimizin
ekonomi olduğunu unutmayalım” diye
konuştu. Türkiye’nin büyümesini, üretmesini,
kalkınmasını istiyorsak, bunun da ancak
Türkiye’nin esnafını sanayicisinin yer aldığı
TOBB üyeleri ile yapacaklarını dile getiren
Tüfenkci. “Kim bize çelme takmaya çalışırsa
çalışsın, kim aramızı bozmak isterse istesin,
biz ekonominin çekirdeği olan sizlerle
çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Biz
sizin önünüzü olacağız” ifadelerini kullandı.
Sanayicinin esnafın finansmana erişimini
de kolaylaştıracak düzenlemeler üzerinde
çalışıldığını anlatan Tüfenkci, bürokrasinin
de azaltılacağını söyledi. Bu kapsamda
damga vergisinde de iyileştirmeler yapacak
bir paket çalışmasının olduğunu dile getiren
Tüfenkci. “Sizlerin azminizi bir kat daha
artırmaya çalışacağız” dedi.

BASINDA TOBB - MAYIS 2016

12.05.2016
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOGLU’NDAN BANKALARA ÇAĞRI

‘Bu vicdansızlığı bırakın’
TOBB Genel Kurulu’nda konuşan Balkan
Hisarcıklıoğlu, bankalara seslendi: Reel
sektörümüzün yüksek faizlerle mağdur
edilmesine bir çare bulalım. Bu vicdansızlığı
bırakın.
YÜKSEK faizler sebebiyle finansman sorunu
yaşayan is, dünyasından bankalara sert
uyarı geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
finansmana erişim noktasında firmaların
bankalara bağımlı olmaktan kurtarılması
gerektiğini belirterek, “Reel sektörümüzün
yüksek faizlerle, komisyonlarla mağdur
edilmesine de artık bir çare bulalım.
Bankalarımızın fedakârlığı hep bizden, reel
sektörden beklemesin. Şimdi sıra onlarda”
dedi. 72. Genel Kurulu’nun açılışında
konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, salonda
bulunanlara seslenerek, “Soruyorum sizlere,

hanginiz bankalar kadar kar ediyorsunuz?
Öyle biri var mi bu salonda. Bankalara
buradan sesleniyorum, bu vicdansızlığı
bırakın. Aynı gemide olduğumuzu unutmayın.
Bu salondakiler varsa siz de varsınız” diye
konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kayıtlı
çalışmanın teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi
gerektiğini ifade ederek vergisini düzenli
ödeyenlere sahip çıkılması gerektiğini
kaydetti. Anadolu’da yaşanan bir sıkıntıya
değinen Hisarcıklıoğlu, “Haksız yere bir
girişimcinin hayatını karartmanın bedeli
olmayacak mı? Nasıl biz is, hayatında hata
yapınca bedelini ödüyorsak, hatalı ve keyfi
denetimlerle bizleri zarara sokmanın da bir
bedeli olsun. Yılların emeği, itibarı, keyfi bir
yorumla yok olup gitmesin” dedi.
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‘Türkiye hepimizin’
Hisarcıklıoğlu,
terör
üretenlere
tepki
göstererek, “Açık söylüyorum; bu kirli oyunun
karşısında 78 milyon birlikte dikiliriz. Terör
üretenleri de bu topraklarda barındırmayız.
Çünkü bu topraklarda yaşayan herkes
birbirinin kardeşi, komşusu, akrabası. Çünkü
Türkiye hepimizin. Teröre göz yuman,
taviz veren, destekleyen her kim olursa
milletçe dur demeliyiz” ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye terör karşısında
yeterli desteği vermeyen ülkelere seslenerek,
Paris ve Brüksel’de patlayan bombalara
gösterilen duyarlılığın Ankara, İstanbul ve
Diyarbakır’daki bombalara da gösterilmesi
gerektiğine dikkat çekti.
Nobel Barış Ödülü Kilis’e
Odalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kilis’in
nüfusunun 130 bin olduğunu ifade ederek
misafir ettiği Suriyeli mülteci sayısının da
130 bin olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
“Bu boyutta bir yardımlaşma, dayanışma ve
ev sahipliğinin dünya tarihinde örneği yok.
Kilisliler insanlık destanı yazıyor. Buradan
tüm dünyaya sesleniyorum. ‘Eğer Nobel
Barış, ödülü hakkıyla belirleniyorsa, bu sene
tek aday var o da Kilis’tir” şeklinde konuştu.
Genel Kurul’a davetli olmasına rağmen
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Başbakan Ahmet Davutoğlu katılmazken,
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, ve Maliye
Bakam Naci Ağbal katılımcılar arasında yer
aldı.
‘TÜSİAD kadar yürekli olamayacaksınız’
GENEL Kurul’a katılan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında TBMM
Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik yeni
Anayasa’da olmamalı” sözleri üzerinden
TOBB’u eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Laiklik
Anayasa’dan çıkarılmalıdır, diyor. Niye itiraz
etmiyorsunuz? Sizin unvanımızın başında
Türkiye yok mu? Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği değil mi? Laiklik din ve vicdan özgürlüğü
değil mi? Kusura bakmayın ama TÜSİAD
kadar yürekli olamayacaksanız. Bunu kabul
edemiyorum” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun
eleştirilerine Hisarcıklıoğlu’ndan sert yanıt
geldi. Hisarcıklıoğlu, “Ben ana muhalefet
partisi lideri değilim. Ben TOBB Başkanıyım.
Bana muhalefet etmek istiyorsa, seneye gelir,
Türkiye’de beceremedi, Odalar Birliği’nde de
boyunun ölçüsünü alır” dedi. Hisarcıklıoğlu,
“Demokratik, laik, sosyal sosyal hukuk
devletinin vazgeçilmez olduğunu hep
söyledik dikkatlerinden kaçmış, olmalı”
ifadesini de kullandı.
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Bilimin değerini bilmeye başladık
Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın
adı, Sağlık Bakanlığının genetik araştırma
merkezine verilecek.
SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş,
yaptığı açıklamada bakanlığın, genetik
araştırmalara verdiği öneme ve bu alandaki
yatırımlarına dikkati çekerek, bu kapsamda
Mamak'ta 42 dönümlük araziye ilk etapta
genetik araştırma merkezi kurulduğunu
söyledi. Yerleşkeye yeni merkezlerin de
ekleneceğini kaydeden Gümüş, "Bu alanda,
araştırma laboratuvarları, Türk Kanser
GENOM Projesi çalışmalarının yapılacağı,
yurt dışından gelecek bilim insanlarının
araştırma yapabilecekleri ve araştırmacıların
kalabileceği yerler dizayn ediyoruz" dedi.
Sancar'a çalışma odası
Açılışı bugün yapılacak merkeze "Aziz
Sancar
Araştırma
Merkezi"
isminin

verileceğini
bildiren
Gümüş,
Sağlık
Bakanı Mehmet Genetik Merkezi’ne adı
verilen Sancar ve esini TOBB Başkanı
da ağırladı. Müezzinoğlu'nun katılacağı
açılış törenine, Sancar'ın öğrencilerinin de
geleceğini belirtti. Gümüş, "Türkiye'den bilim
insanlarının Sancar'ın yanına giderek birlikte
çalışabilecekleri ortamı da hazırlıyoruz.
Bazı araştırmacılarımız, ABD'de Sancar'ın
refakatinde çalışabilecek" diye konuştu.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Fahrettin
Keleştemur da Sancar'ın başarısının
Türk araştırmacıların önünü açtığını ifade
ederek, "Bu, gençlere güven veriyor. Yurt
dışındaki bilim insanlarımızın yanına
araştırmacılarımızı göndereceğiz. Sancar'ın
yanına gidecek bilim insanları, eğitim
aldıktan sonra Türkiye'ye gelip çalışmalarını
devam ettirecek. Örneğin, Sancar'ın DNA
tamir mekanizmaları, biyolojik saatle ilgili
çalışmaları Türkiye'de de yürütülecek" dedi.
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‘Türk özel sektörü marka haline geldi’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye
ekonomisi ve Türk özel sektörü artık dünyada
bir marka haline geldi. Şu an dünyanın en
zor coğrafyasında iş yapıyoruz ve ekonomiyi
büyütmeye
devam
ediyoruz."
dedi.
Hisarcıklıoğlu, Kültürpark'ta düzenlenen
"Rize Ticaret Odası Ödül Töreni"nde yaptığı
konuşmada, şehitlere rahmet, gazilere
acil şifalar diledi. Hisarcıklıoğlu, Rize'ye
duyduğu yakınlığı katılımcılara anlatarak,
camia olarak Rize'nin geleceği için ellerini
taşın altına koyduklarını vurguladı. Rize'ye
önemli yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Hem Rize
hem de Türkiye için çok önemli olan Sarp
Sınır Kapısı'nı kamu özel sektör işbirliğiyle
modernize ettik. Bunu yaparken o dönemin
şartlarına göre iyi yaptık ancak Türkiye'nin
gelişmesine bağlı olarak, bölgedeki tır
trafiğinin 5 katına çıkması nedeniyle yetersiz
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gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatlarıyla daha büyük şekilde yeniden
yapacağız." Hisarcıklıoğlu, katılımcılara
TOBB'un Rize'ye yaptığı eğitim yatırımlarıyla
Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret
Borsasının üyelerine sunduğu yüksek
standarttaki hizmetlere ilişkin de bilgi aktardı.
Rize için ellerini her konuda taşın altına
koyan Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Rize
Ticaret Borsası başkanlarım, yönetimlerini
ve meclis üyelerini kutlayan Hisarcıklıoğlu,
"Rizeli tüccar ve sanayicilerimize de
teşekkür ediyorum çünkü sadece kendileri
kazanmıyor, şehirlerine de kazandırıyorlar.
Burada ödül alacak firmaları, yatırım
yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat
yapan firmalarımızı kutluyorum." dedi.
Hisarcıklıoğlu "Türkiye ekonomisi ve Türk
özel sektörü artık dünyada bir marka haline
geldi" ifadesini kullandı.
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TASARRUFU ÖĞRETMELİYİZ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sigortacılık
sektörünün
desteklenmesi
gerektiğini
belirterek, “çocuklarımıza, girişimcilerimize
tasarruf bilincini ve risk yönetimini
öğretmeliyiz” dedi.
■ TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her yıl mayıs
ayının son haftasında kutlanan “Sigorta
Haftası" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada,
modern dünyada ekonomik büyümenin,

ticareti arttırmanın temel unsurlarından
birinin sigorta sistemi olduğuna dikkat
çekti. Sigortacılık sektörünün gelişiminin
desteklenmesi gerektiğinin altını çizen
Hisarcıklıoğlu, tasarruf bilincini ve risk
yönetimini öğretmeliyiz. Bana bir şey olmaz
düşüncesiyle, bütün bir birikimin, emeğin,
kaynaklarımızın yok olmasının önüne
sigorta ile geçmeliyiz" değerlendirmelerinde
bulundu.
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"Bilinci sağlayıp büyümeye odaklanmalı"
Sigorta bilincinin artırılması gerektiğini
belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
riskleri üstlenen sigorta sektörü sayesinde
iş dünyasının daha fazla üretip büyümeye
odaklandığını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sigortacılık
sektörünün
gelişiminin
desteklenmesi
gerektiğini
belirterek,
"Çocuklarımıza,
girişimcilerimize tasarruf bilincini ve risk
yönetimini öğretmeliyiz. Bana bir şey olmaz
düşüncesiyle, bütün bir birikimin, emeğin,
kaynaklarımızın yok olmasının önüne sigorta
ile geçmeliyiz" dedi.
DAHA FAZLA ÜRETİLİYOR
Modern dünyada ekonomik büyümenin,
ticareti artırmanın temel unsurlarından
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birinin sigorta sistemi olduğunu söyleyen
Hisarcıklıoğlu, "Ekonomi ve ticaret, risk
demektir. Risk olmadan kazanç olmaz.
Günümüz küresel rekabet ortamında;
kaynakların verimli kullanımı, işletme
finansmanı, üretim süreçlerinin sağlıklı
şekilde işlemesi, üretilen mal ve hizmetlerin
tüketiciye hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması
sanayici ve tüccar için son derece önemli
hale gelmiştir. Tüm bu süreçlerdeki risklerin
üretici, tüccar ya da tüketici taralından tek
başına yüklenilmesi çok ağır maliyetlere
sebep olabilir. Sigortacılık sektörü bu
noktada
devreye
girerek,
tarafların
risklerini üstleniyor. Bu sayede, tüccarımız,
sanayicimiz daha fazla üretmeye, daha çok
büyümeye odaklanabiliyor" diye konuştu.
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Sigorta yaptırıp kaynağı koruyalım
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
sigortacılık
sektörünün
gelişiminin
desteklenmesi
gerektiğini
belirterek,
"Çocuklarımıza, girişimcilerimize tasarruf
bilincini ve risk yönetimini öğretmeliyiz.
Bana bir şey olmaz düşüncesiyle, bütün
bir birikimin, emeğin, kaynaklarımızın yok
olmasının önüne sigorta ile geçmeliyiz" dedi.
Hisarcıklıoğlu, "Sigorta Haftası" nedeniyle
yaptığı yazılı açıklamada, modern dünyada
ekonomik büyümenin, ticareti artırmanın
temel unsurlarından birinin sigorta sistemi
olduğuna dikkati çekti, küresel rekabet
ortamında, kaynakların verimli kullanımı,
işletme finansmanı, üretim süreçlerinin
sağlıklı şekilde işlemesi, üretilen mal ve
hizmetlerin tüketiciye hızlı ve güvenli şekilde
ulaştırılmasının sanayici ve tüccar için son
derece önemli hale geldiğinin altını çizen

Hisarcıklıoğlu, tüm bu süreçlerdeki risklerin
üretici, tüccar ya da tüketici tarafından tek
başına yüklenilmesinin çok ağır maliyetlere
sebep olabileceğine işaret etti.
Daha çok büyüme...
Hisarcıklıoğlu, sigortacılık sektörünün bu
noktada devreye girerek, tarafların risklerini
üstlendiğini, bu sayede, tüccarın, sanayicinin
daha fazla üretmeye, daha çok büyümeye
odaklanabildiğim ifade etti. Sigortacılık
sektörünün
gelişiminin
desteklenmesi
gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu,
"Çocuklarımıza, girişimcilerimize tasarruf
bilincini ve risk yönetimini öğretmeliyiz.
Bana bir şey olmaz düşüncesiyle, bütün
bir birikimin, emeğin, kaynaklarımızın yok
olmasının önüne sigorta ile geçmeliyiz" dedi.
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ÇOCUKLARIMIZA TASARRUF BİLİNCİNİ ÖĞRETMELİYİZ
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sigortacılık
sektörünün
gelişiminin
desteklenmesi
gerektiğini
belirterek,
Çocuklarımıza,
girişimcilerim ize tasarruf bilincini ve risk
yönetimini öğretmeliyiz. Bana bir şey
olmaz düşüncesiyle, bütün bir birikimin,
emeğin, kaynaklarımızın yok olmasının
önüne sigorta ile geçmeliyiz" ifadelerini
kullandı. Hisarcıklıoğlu, her yıl mayıs ayının
son haftasında kutlanan 'Sigorta Haftası'
nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, modern
dünyada ekonomik büyümenin, ticareti
artırmanın temel unsurlarından birinin sigorta
sistemi olduğuna dikkati çekti. Günümüz
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küresel rekabet ortamında kaynakların
verimli kullanımı, işletme finansmanı, üretim
süreçlerinin sağlıklı şekilde islemesi, üretilen
mal ve hizmetlerin tüketiciye hızlı ve güvenli
şekilde ulaştırılmasının sanayi ci ve tüccar
için son derece önemli hale geldiğinin altını
çizen Hisarcıklıoğlu, tüm bu süreçlerdeki
risklerin üretici, tüccar ya da tüketici
tarafından tek basına yüklenilmesinin çok
ağır maliyetlere sebep olabileceğine işaret
etti. Hisarcıklıoğlu, sigortacılık sektörünün bu
noktada devreye girerek, tarafların risklerini
üstlendiğini, bu sayede, tüccarın, sanayicinin
daha fazla üretmeye, daha cok büyümeye
odaklanabildiğim ifade etti.
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Ticaret sigorta ile artar
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sigortacılık
sektörünün
desteklenmesi
gerektiğini
belirterek, "Bana bir şey olmaz düşüncesiyle,
bütün bir birikimin, emeğin, kaynaklarımızın
yok olmasının önüne sigorta ile geçmeliyiz"
dedi.
Sigorta Haftası dolayısıyla bir açıklama
yapan Hisarcıklıoğlu, modern dünyada
ekonomik büyümenin, ticareti artırmanın
temel unsurlarından birinin sigorta sistemi
olduğuna dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü:

MALİYETİ AĞIR OLUR
"Günümüz küresel rekabet ortamında,
kaynakların verimli kullanımı, işletme
finansmanı, üretim süreçlerinin sağlıklı
şekilde işlemesi, üretilen mal ve hizmetlerin
tüketiciye hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması
sanayici ve tüccar için son derece önemli
hale geldi. Tüm bu süreçlerdeki risklerin
üretici, tüccar ya da tüketici tarafından tek
başına yüklenilmesinin maliyeti ağır olacakta.
Sigortacılık bu noktada devreye girerek,
tarafların risklerini üstleniyor, bu sayede,
tüccar, sanayici daha fazla üretmeye, daha
çok büyümeye odaklanabiliyor.
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KÜRESEL TAHKİM İÇİN BAŞKA İSTANBUL YOK!
İstanbul, ‘uyuşmazlıkların çözüm kavşağı’
olma yolunda ilerliyor. İSTAC’ta, daha ilk
yıl iki önemli dava görülmeye başlandı.
İslam ülkeleri arasındaki tahkim merkezinin
de İstanbul’da kurulması için görüşmeler
sürüyor.
Geçtiğimiz yıl ortalarında kurulan İstanbul
Tahkim Merkezi, (ISTAC) bu yılın başından
itibaren fiili olarak göreve başladı. Merkez
olaraksa İstanbul’daki TOBB Plaza seçildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ISTAC
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akıncı’yla
buluşmamızda özellikle vurgusu yapılan
başlık dava süreçlerinde ‘zaman ve maliyet’
kalemiydi. Hisarcıklıoğlu, tahkim sistemini
anlatırken, şöyle dedi: “Eskiden tahkimi
elitler kullanıyordu. Bugünse gelişmiş
ekonomilerde ticari uyuşmazlıkların yüzde
75’i tahkim gibi alternatiflerle çözülüyor.”
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DAHA İLK YIL İKİ DAVA ALDI
Ziya Akıncı ise kuruluşun üzerinden henüz
bir yıl bile geçmediğini hatırlatarak, “Normal
işleyişte bir tahkim merkezi, kuruluşunun
üzerinden 3-4 yıl geçtikten sonra dava almaya
başlar. Biz daha ilk yılda, biri Afrika, diğeri
Ortadoğulu iki uyuşmazlık davasını görmeye
başlıyoruz. Bölgemizde uluslararası tahkim
açısından İstanbul’un neredeyse tek rakibi
Dubai görünüyor. Fakat yakın zamanda
bölgenin en önemli üssü olmayı amaçlıyoruz”
dedi.
TÜM DÜNYADA GEÇERLİ
Akıncı’nın verdiği bilgilere göre İstanbul’daki
kararlar, tıpkı mahkeme kararlan gibi
bağlayıcı bir güce sahip. Hatta New York
Konvansiyonu sayesinde İSTAC’taki hakem
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kararları tüm ülkelerde, tıpkı o ülkeden verilen
mahkeme kararları gibi icra edilebiliyor.

5 yıl sürdü, 3 hâkim değişti tahkimdeyse
3 ayda çözüldü.

3 AYDA ÇÖZÜM TAAHHÜDÜ

İş dünyası açısından ‘vakit nakittir’ özdeyişini
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Ticari ihtilafları
çözerken hızlı, pratik ve güvenilir olanı
seçeriz. Bugün, hâkimlerimiz bilirkişilerin
raporlarına mahkûm bir şekilde karar vermek
durumundalar. Tahkimdeyse, uyuşmazlığı
çözen
hakemler
konusunun
uzmanı
kişilerden oluşuyor ve taraflar bu hakemleri
atıyor. Hisarcıklıoğlu, tahkim sürecindeki hızlı
işleyişle ilgili şu örneği verdi: “Bir odamızın
davası 5 yıldan uzun sürmesine rağmen hâlâ
çözülmedi. Dava sürecin de 3 hâkim değişti.
Sonra bu odamız davasını TOBB tahkime
getirdi. 3 ayda çözüme ulaştı.”

Akıncı, “İSTAC, küresel standartları uygun
kuruldu. Yabana yatırımcının kafasında soru
işareti kalmıyor. Uyuşmazlıkları en geç 3 ay
içinde sonlandırmayı taahhüt ediyoruz” dedi.
450 GÜNE ÇIKTI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise “Hukuk,
ekonominin de direği” diyerek söze başladı.
Hukuk-güven ilişkisinin hayati öneme sahip
olduğunu üzerine basa basa vurgulayan
Hisarcıklıoğlu mahkemelerdeki iş yüküne
dikkat çekti: “Avrupa ülkelerinde bir hâkim
yılda ortalama 200 dosyaya bakıyor.
Türkiye’de ise bir hâkim yılda ortalama 800
dosyaya bakmak durumunda.” Ardından
da ortalama dava sürelerini şöyle aktardı:
“İş davalarının mahkemeye gelişiyle karar
verilmesi arasında geçen süre 450 güne
çıktı. İş mahkemelerinde bir dava ortalama
417 gün, Fikri ve Sınai Haklarda 377 gün
sürüyor. Bu kadar uzun yargılamadan da
herkes zarar görüyor.” Hisarcıklıoğlu’nun
paylaştığı verilere göre İngiltere’de ticari
uyuşmazlıkların yüzde 98’i, alternatif
yöntemlerle çözüme kavuşuyor. Yine
İngiltere’de dosyaların sadece yüzde 2’si
mahkemeler intikal ediyor. Yani en az 5
yıl sürecek bir dava sürecini, tahkim ya
da arabuluculuk yöntemiyle birkaç ayda
sonuçlandırabiliyorlar. dedi.
İslam ülkeleri arasında da bir tahkim
merkezi olacak
Filistin ve İsrail işadamları arasındaki
anlaşmazlıklar için kurulan Kudüs Tahkim
Merkezi’nin başkanlığını yaptığını hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, benzer yapının Kıbrıs’taki
Türk-Rum iş dünyası arasında da kurulması
için çalıştıklarını belirtti. İslam İşbirliği
Teşkilatı’nın İstanbul’daki 13. Zirvesi’nde de
İslam ülkeleri arasında bir tahkim merkezi
kurulması kararı alındığına değinen TOBB
Başkanı, “Bu yeni merkezin İstanbul’da
kurulmasını sağlamaya çalışıyoruz” diye
konuştu.

Bu sistem zorunlu oluyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Belli bir tutarın
altındaki ticari davalarda tahkimi ve bireysel
davalarda arabuluculuk sistemini zorunlu
hale getirmeliyiz. Bunun için Adalet Bakanlığı
ve Yargıtay-Danıştay ile birlikte son 6 ayda
3 defa bir araya geldik. Kapsamlı çalışmalar
yaptık ve bir yol haritası hazırladık. Bunların
da yakın da hayata geçmesini bekliyoruz”
diye konuştu.
Kamuda da zorunlu olsun
ISTAC’ın sadece özel sektör değil,
kamuya da büyük fırsatlar sunduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, “Dünyada tahkimin
güçlenmesi için, özel sektör kadar, kamu da
burada yer alıyor. Bizim de beklentimiz, kamu
işlerinde tahkim maddesine yer verilmesi.
Böylece ISTAC sadece milli değil, bölgesel
bir tahkim merkezi haline gelir”
İlk hedef bölgesel merkez
İSTANBUL'un bir tahkim üssü haline
dönüşmesini
hedeflediklerini
anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Bölgede siyaseten tarafsız,
etkin hukuk ve ticari çeşitliliğe sahip en
gelişmiş ülkeyiz. Farklı kültürlere açık bir
Türkiye, yakın zamanda bölgenin en çok
tercih edilen tahkim üssü haline gelecektir.
TOBB olarak bugün İSTAC’a en fazla
temsilci gönderen kuruluş olarak en büyük
paydaşıyız” dedi.
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HEM UCUZ HEM HIZLI ADALET
İstanbul tahkim merkezindeki davalar
normal mahkemelerin 10'da bir masrafa
sonuçlanıyor. Tahkim merkezi 5 yıl sürmesi
muhtemel davayı birkaç ay içinde bitiyor.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özellikle
ticari davalarda mahkemelerde "bilirkişi
esareti"nin söz konusu olduğunu savunarak,
"Kuruluşunda aktif rol aldığımız, yönetiminde
etkin olduğumuz İstanbul Tahkim Merkezi
(İSTAC), ticari uyuşmazlıklar için önemli
çözüm noktası olacak. İSTAC'la bilirkişi
esareti bitecek" dedi. İSTAC Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Ziya Akıncı da, İSTAC'ın
kuruluşundan kısa süre sonra uluslararası
davalar almaya başladığını belirterek,
"İstanbul, bölgemize adalet dağıtan bir
merkez olabilir. İstanbul'un böyle anılması,
paha biçilmez bir değer oluşturur" diye
konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

ELİTLER KULLANIYORDU
Akıncı, İSTAC'ın çalışmalarını anlatmak
üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Başkanvekili Halim Mete, Yönetim Kurulu
Üyesi Çamur Ali Kopuz'un katılımıyla, İSTAC
Başkan Yardımcısı Mustafa Çıkrıkçıoğlu,
Yönetim Kurulu Üyeleri Müjdat Keçeci,
Mehmet Rifat Bacanlı ve Hakan Öztatar'la
birlikte bir sohbet toplantısı düzenledi.
Hisarcıklıoğlu, "tahkim" mekanizmasının
yabancı yatırımcıya güven sağlamak için
ortaya çıktığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu,
geçmişte bu yolu daha çok elitlerin
kullandığını, uyuşmazlıklarını kısa sürede
çözdüklerini kaydederek, bugün gelişmiş
ülkelerde ticari uyuşmazlıkların yüzde
75'inin tahkim gibi alternatif yollarla çözüme
ulaştığını kaydetti.
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KARAR DÜNYADA GEÇERLİ
Ziya Akıncı, ticari ve iş davalarının
mahkemelerde 3-5 yıl sürdüğüne işaret
ederek, şunları dile getirdi: "İSTAC, küresel
standartlara uygun kuruldu. Verilen karar,
kesin ve bağlayıcı güce sahip. Seri tahkim
yönteminde sonuç 1 ayda, normalinde
maksimum 6 ayda çıkıyor. Bu olanaktan
yararlanmak için tarafların sözleşmelerine
'Aramızda çıkacak uyuşmazlık durumunda
İstanbul Tahkim Merkezi yetkilidir' maddesi
koymaları yetiyor. Kısa sürede uzlaşma
ortaya çıktığı gibi, mahkeme harçları dikkate
alındığında, İSTAC'a yapılacak harcama,
onların 10'da birine denk geliyor. Ayrıca
New York Konvansiyonu ile İSTAC'ta alınan
hakem kararları, tüm dünyada geçerli oluyor.
Biz, bölgenin en önemli tahkim üssü olmayı
hedefliyoruz."
BİR HÂKİME 800 DOSYA
Hisarcıklıoğlu, mahkemelerdeki iş yüküyle
ilgili şu örnekleri verdi: "Avrupa ülkelerinde bir
hâkim yılda ortalama 200 dosyaya bakıyor.
Türkiye'de bu rakam yılda 800 dosyayı
buluyor. Türkiye'de mahkemelere yılda 6
milyon dosya gidiyor. Bunları 3'te 2'sine aynı
yıl bakılabiliyor. Yani, her yıl 2 milyon dosya
bir sonraki yıla kalıyor. İş mahkemelerinde
karar süreci 450 güne ulaşıyor. Ticaret
mahkemelerinde bir dava ortalama 231, iş
mahkemelerinde 431, fikri ve sınai haklarla
ilgili davalar ise 377 gün sürüyor. İngiltere'de
ticari uyuşmazlıkların yüzde 98'i tahkim gidi
alternatif yollarla çözüme kavuşuyor. Yani,
5 yıl sürebilecek bir dava, tahkimde birkaç
ayda bitiyor."

HUKUK, EKMEK VE SU GİBİ TEMEL
İHTİYAÇ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hukukun
sadece devletin değil, ekonominin de temel
direği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan
bir milletiz. Bugün yüksek gelirli bir ülke
olmak istiyoruz. Bu da, ancak hukuk devleti
yapımızı güçlendirmekle mümkün. Kişilere
ve kurumlarda güven varsa, ekonomi daha
iyi ve adil işler. Dolayısıyla su ve ekmek nasıl
bir ihtiyaçsa, hukuk da aynen öyle bir ihtiyaç."
5 YILDA 3 HÂKİM ESKİTEN DAVAYI
TAHKİM 3 AYDA ÇÖZDÜ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tahkimin
ticari davalarda kazandırdığı zamana şu
örneği verdi: "5 yılda 3 hâkimin değiştiği
çözülemeyen bir dava, bizim odalardan birinin
tahkim merkezine götürüldü. Sorun 3 ayda
çözüldü. Şimdi belli tutarın altındaki ticari
davalarda tahkimi, bireysel uyuşmazlıklarda
da arabuluculuk sisteminin zorunlu hale
gelmesi için caba harcıyoruz."
3ÜNCÜ HAVALİMANINDA SÖZLEŞMEYE
GİRDİ
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
"Gelişmiş ülkelerde kamu kurumları tahkimi
kullandığı için bu sistem oralarda daha
hızla gelişti. Bizim de beklentimiz, kamu
işlerinde tahkim maddesine yer verilmesi.
Böylece İSTAC sadece milli değil, bölgesel
bir tahkim merkezi haline gelir" dedi. İSTAC
Başkanı Prof. Ziya Akıncı, 3'üncü havalimanı
projesi ile KKTC'ye içme suyu projesinde
sözleşmeye İSTAC'ın "uyuşmazlığın Çözüm
adresi" olarak girdiğini belirtti.
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Tahkim ile davalar hem ucuz hem de hızlı olacak
Sözleşmelerde tahkim maddesi yer aldığında
veya iki tarafta tahkime gitme konusunda
anlaştığında ekonomik uyuşmazlıklar adli
yargı yerine tahkim yolu açılıyor. Tahkim ile
davalar 1/10 oranında ucuz olurken, yargıya
göre de çok hızla sonuca bağlanacak.
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) 6570 sayılı
Kanun ile 2015 yılında kuruldu. Merkezin ilk
iki yılında bütçesi Başbakanlık tarafından
karşılanıyor. Sonraki yıllarda ise ISTAC'a üye
veren kurumlar bütçeyi üstlenecek. Davaların
artması ile de kurum kendi kendine yeter
hale gelmiş olacak. ISTAC aslında İstanbul
Finans Merkezi Projesi kapsamında kuruldu.
ULUSLARARASINDA GEÇERLİ
Kurumun amacı ekonomik sorunların uzun
ve pahalı bir süreç olan adli yargı yerine,
tahkimde çözümlenerek yerli ve yabancı
yatırımcıların önü açılacak. İstanbul Tahkim
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Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Ziya Akıncı kararların ticaret mahkemesi ile
eşdeğerde olduğunu ve Uluslararası alanda
da geçerli olacağını ifade etti. Akıncı, İSTAC
ile süreci şu şekilde özetledi: 1-Sürat: En
basit davalar bile 3-4 yıl sürerken Tahkim
Merkezinde kararlar hızlandırılmış (seri
tahkimde) şekilde en fazla 3 ayda veya
normal seyirde en fazla 6 ayda karara
bağlanmış olacak. 2-Uzmanlık: Adli yargıda
aynı hâkim birçok alanda davalara bakarken
Tahkim sürecinde uzman kişiler davaları
çözecek. Adli yargıda aynı dosyaya hâkim
değişimi ile başka hâkimler bile bakmak
zorunda kalırken Tahkimde süreç uzman
hakem ile sonuca bağlanacak. 3-Fiyat:
Adli yargıda davaların maliyeti ile Tahkim
sürecindeki dava süreçleri maliyet açısından
1/10 daha ucuzlamış olacak. Masrafları
taraflar ödese de adli yargıya göre tahkim
süreçleri çok daha ucuz oluyor. İSTAC'ın
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temelini 14 kurumu temsil eden 25 üyeli
"Genel Kurul" oluşturuyor. Merkezin yönetim
kurulu da genel kurul tarafından belirleniyor.
BÜYÜMEK İÇİN HUKUK LAZIM
İSTAC toplantısında açıklamalarda bulunan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Son
5 senede adli mahkemelerde davaların
karara bağlanma süresi 200 günden 400
güne yükseldi. Hukuk sadece devletin
değil, ekonominin de direğidir, çünkü hukuk
demek, güven demektir" dedi. Hisarcıklıoğlu
İngiltere’de ekonomi davalarının yüzde
98'inin Tahkimde çözüldüğünü belirterek,

TOBB üyeleri arasında yaptıkları ankette
en büyük 3. sorunun hukuk çıktığını
açıkladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
"Ticaret nasıl küreselleşti ise hukukta aynı
şekilde küreselleşiyor. Aslında bizim eski
kültürümüzde olan Ahilik-Localık ile bizler
tarihte tahkimi uyguluyorduk. Sonradan
unutunca gidip yabancılardan almak
durumda kaldık" dedi. Adalet Bakanlığı,
Yargıtay ile yapılan görüşmelerde 100 bin
liranın altındaki davaların mecburen Tahkime
terk edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Bu yıl uygulamaya geçilebilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

205

206

73. GENEL KURUL

25.05.2016

100 bin davada 'tahkim şartı' olsa
Mahkemeden ucuz ve hızlı binlik davada
'tahkim şartı' olsa Mahkemelerde yığılma
olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 100 bin TL'nin altındaki
uyuşmazlıklar için İstanbul Tahkim Merkezi'ne
gidilmesinin zorunlu olacağını söyledi.
İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC)
işleyişinin konu edildiği basın toplantısında
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
iş dünyasının mahkemelerde bekleyen
uyuşmazlık dosyaları nedeniyle önemli
ekonomik kayıplara uğradıklarını söyledi.
Mahkemelere alternatif çözüm yollarının
etkinleştirilmesi gerektiğini ifade eden
Hisarcıklıoğlu, Adalet Bakanlığı, Yargıtay
ve Danıştay'ın çalışmalarıyla, 100 bin
TL'nin altındaki uyuşmazlıklar için ISTAC'a
gidilmesinin zorunlu hale getirileceğini
ifade etti. Yol haritası hazır Bunun hukuk
sisteminde niteliğinde olacağını belirten
Hisarcıklıoğlu, "Yeni hükümetimizin bunu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

hayata geçirmesini bekliyoruz" dedi. TOBB
Başkanı şöyle konuştu: "Yargıya gitmeden
uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan yeni
mekanizmalar kullanmalıyız. İngiltere'deki
ticari uyuşmazlıkların yüzde 98'i, alternatif
çözüm yöntemleriyle çözümlüyor. Dosyaların
sadece yüzde 2'si mahkemelere geliyor
En az 5 yıl sürecek bir mahkeme hükmü,
tahkim veya arabuluculuk sistemiyle bir kaç
ayda elde edilebiliyor. Dolayısıyla bu sistemi
geliştirip, yaygınlaştırmamız lazım. Belli bir
tutarın altındaki ticari davalarda tahkimi ve
bireysel davalarda arabuluculuk sistemini
zorunlu hale getirmeliyiz. Adalet Bakanlığı,
Yargıtay ve Danıştay ile birlikte son 6 ayda
3 defa bir araya geldik. Kapsamlı çalışmalar
yaptık ve bir yol haritası hazırladık. Bunların
da yakın da hayata geçmesini bekliyoruz."
Mahkemeden ucuz ve hızlı
İstanbul Tahkim Merkezi'nin mahkemelere
alternatif bir çözüm yeri olduğunu belirten

BASINDA TOBB - MAYIS 2016

ISTAC Başkanı Ziya Akıncı, alınan kararların
mahkeme kararı gibi bağlayıcı ve icra
edilebilir olduğunu belirtip şunları söyledi:

hatta daha uzun zaman alıyor" dedi. Akıncı'ya
göre ISTAC'ın getirdiği "seri tahkim"le
davanın, hakemin önüne geldikten sonra 3
ay içerisinde karara bağlanıp çözümlenecek.
"ISTAC, Türk iş dünyasına çok önemli 'Hukuk ekmektir' 'Hukuk demek, güven
fırsatlar sunuyor. Öncelikle uyuşmazlıkları demek" diyen Rifat Hisarcıklıoğlu ise, şunları
hızlı, uzmanlaşmış ve pahalı olmayan bir söyledi: "iyi işleyen bir hukuk sistemi olursa,
yargılama süreciyle çözümlemeyi vaat ediyor. toplumda güven duygusu artar. Kişiler ve
Böylece iş dünyası, bir uyuşmazlıkta hakkını kurumlarda güven varsa, ekonomi daha iyi
elde edebilmek için senelerce beklemekten ve adil işler. Güvenin olmadığı bir ülkedeyse,
kurtuluyor. Ayrıca, İstanbul Tahkim Merkezi ne yaparsanız yapın, büyüme de istikrar
milletlerarası standartlara uygun bir tahkim da kalıcı olmuyor. Su ve ekmek nasıl bir
kurumu olduğu için, Türkiye'de yatırım ihtiyaçsa, hukuk da aynen öyle bir ihtiyaç.
ortamının iyileştirilmesi ve gelişmesine de Yani hukuk ekmektir
önemli katkı yapmasını bekliyoruz." Akıncı,
uyuşmazlıkların çözümünde yargılamanın
yavaş olmasının önemli sorun olduğunu
belirterek, "Bir ticari davanın kesinleşerek
icra edilebilir hale gelmesi için, 3-4 yıl gibi bir
süre gerekiyor. Bazı davalarda bu süre 5-6 yıl
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Bir ülkede güven yoksa büyüme ve istikrar olmaz
İstanbul Tahkim Merkezi'ne uluslararası
başvurular gelmeye başlarken TOBB
Başkanı'nın, hukukun ekmek ve su
kadar ihtiyaç olduğu sözleri dikkat çekti
Mahkemelere her yıl 6 milyon dosya geliyor.
Yılbaşından itibaren faaliyete başlayan
İstanbul Tahkim Merkezi'ne (ISTAC) ilk
uluslararası davalar geldi. İSTAC (İstanbul
Arbitration Centre) Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Ziya Akıncı, merkeze gelen iki davadan
birinin Ortadoğu, diğerinin ise Afrika'dan
yapılan başvurular olduğunu açıkladı.
İstanbul Tahkim Merkezi yönetimi ve
İSTAC'a en fazla delege gönderen Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte gerçekleştirilen
basın sohbet toplantısında konuşan Başkan
Prof. Akıncı, amaçlarının Ekim 2015'te
kurulan İSTAC'ı 5 yıl içinde dünyanın önemli
tahkim merkezlerinden biri haline getirmek
olduğunu söyledi.
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İSTANBUL'UN TEK RAKİBİ DUBAİ
Akıncı, ISTAC'ta çözüme kavuşturulan
uyuşmazlıkların mahkeme kararları gibi
kesin, bağlayıcı, icra edilebilir nitelikte
olduğunu kaydetti. ISTAC tarafından
Türkiye'ye ilk defa 'Seri Tahkim' usulünün
getirildiğini anlatan Akıncı, bu sistemde
uyuşmazlıkların üç ay, Seri Tahkim'e tabi
olmayan uyuşmazlıkların ise altı ay içinde
sonuçlandırılabildiğini
söyledi.
Akıncı,
ISTAC'taki yargılama giderlerinin her
durumda mahkemelerde görülen davalara
göre çok daha düşük olduğunu belirtti.
Akıncı, "Özellikle Ortadoğu, Orta Asya ve
Kuzey Afrika dikkate alındığında, uluslararası
tahkim açısından İstanbul'un neredeyse tek
rakibi Dubai görünüyor" dedi.
ETKİLİ VE GÜVENİLİR HUKUK ŞART
"Hukuk ekmektir" diyen TOBB Başkam
Rifat Hisarcıklıoğlu da sohbette, 100 bin
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TL'nin altındaki uyuşmazlık davalarının ticari
mahkemeler yerine tahkimde çözülmesi
için Adalet Bakanlığı, Danıştay ve Yargıtay
ile temaslar yürüttüklerini ve bir yol haritası
oluşturduklarını açıkladı. Yüksek gelirli ülkeler
arasında yer almanın önemli koşullarından
birinin etkili ve güvenilir bir hukuk sistemi
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yargıya
güvenin, üretim ve yatırımın önünü açacağına
dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, "Hukuk sistemi,
sadece devletin değil, ekonominin de direği.
Çünkü hukuk demek, güven demek. Güvenin
olmadığı bir ülkedeyse, ne yaparsanız
yapın, büyüme de istikrar da kalıcı olmuyor.
Dolayısıyla su ve ekmek nasıl ihtiyaçsa,
hukuk da aynen öyle bir ihtiyaç. Yani hukuk
ekmektir" dedi.
Mahkemeler her yıl 6 milyon dosya geliyor
AVRUPA ülkelerinde bir hâkim yılda ortalama
200 dosyaya bakarken Türkiye'de bu
rakamın 800'e çıktığına dikkat çeken Rifat

Hisarcıklıoğlu, "Mahkemelerimize her sene
6 milyondan fazla dosya geliyor. Bunların
ancak üçte ikisi o sene karara bağlanıyor
ve 2 milyon dosya ertesi seneye kalıyor. Bu
kadar uzun süren yargılamadan da herkes
zarar görüyor. Dolayısıyla alternatif çözüm
yollarına ağırlık verilmeli, yargıya gitmeden
uyuşmazlıkların
çözümünü
sağlayan
mekanizmaları kullanmalıyız" dedi.
ARABULUCUYA İLGİ BÜYÜK
Bu arada Adalet Bakanlığı Arabuluculuk
Daire Başkanı ve ISTAC Genel Kurul Üyesi
Hakan Öztatar da, bakanlığın arabuluculuk
ve tahkim sistemini desteklediğini anlattı.
Bu
uyuşmazlıkların
mahkemelerden
önce arabulucuya götürülmesini öngören
düzenlemenin 2017'den itibaren hayata
geçirileceğini belirtti.
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İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ’NDE

Davalar Hızlı ve Ucuz
İslam ülkeleri arasında da bir tahkim merkezi
olacak Davalar hızlı ve ucuz Afrika ve
Ortadoğu’dan iki dava aldıklarını söyleyen
İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Ziya Akıncı
“Hem hızlıyız hem de ucuz. Mahkemelerde
5-6 yıl süren dava bizde 3 ayda bitiyor.
Maliyet açısından da mahkemelerden daha
ucuz” dedi.
TİCARİ uyuşmazlıkların mahkeme yerine
hakemlerce çözümlendiği bir merkez olarak
Ocak 2016’da faaliyete geçen İstanbul
Tahkim Merkezi, çok yeni olmasına rağmen
uluslararası dava almayı başardı. Bu tür
merkezlerin 4-5 yıl tanıtım sonrası dava
aldığını belirten İstanbul Tahkim Merkezi
(ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akıncı
“Biz çok yeni olmamıza rağmen şimdiden
iki dava geldi. Bir tane daha görüşüyoruz”
dedi. 3. Havalimanı, Mersin’den Kıbrıs’a su
sağlayan projelerde de ISTAC’ın seçildiğini
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

belirten Akıncı “Hem hızlıyız hem de
mahkemelere göre çok ucuz. Bir ticari dava
mahkemelerde 5-6 yıl sürebilirken biz de 3
ayda sonuçlandırılıyor. 100 milyon liralık bir
ticari davada mahkeme masrafı 6.8 milyon
liraya ulaşırken biz de 813 bin lira” dedi.
Geçtiğimiz akşam TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve ISTAC Yönetim Kurulu
Başkanı Ziya Akıncı’yla ISTAC yönetim
kurulu üyeleri gazetecilerle sohbet toplantısı
düzenledi.
KARARLAR TÜM DÜNYADA GEÇERLİ
Ziya Akıncı ise kumlusun üzerinden
henüz bir yıl bile geçmemişken İSTAC’ta
davaların görülmeye başlandığını anlatarak,
“Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika
dikkate alındığında, uluslararası tahkim
açısından İstanbul’un neredeyse tek rakibi
Dubai Tahkim Merkezi görünüyor. Fakat
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yakın zamanda bölgenin en önemli tahkim
üssü olmayı amaçlıyoruz” dedi. Akıncı’nın
verdiği bilgilere göre İstanbul’daki kararları,
tıpkı mahkeme kararlar gibi kesin ve
bağlayıcı bir güce sahip. Hatta New York
Konvansiyonu sayesinde İSTAC’ta verilen
hakem kararlar dünyadaki tüm ülkelerde,
tıpkı o ülkeden verilen mahkeme kararları
gibi icra edilebiliyor.
ÜÇ AY İÇİNDE ÇÖZME TAAHHÜDÜ
Akıncı, “İstanbul Tahkim Merkezi, küresel
standartlara
uygun
olarak
kuruldu.
Bu açıdan olası bir anlaşmazlıkla ilgili
yabancı yatırımcının da kafasında soru
işareti kalmıyor. Özellikle iş davaları,
normal mahkemelerde yıllarca sürebiliyor
Bizse uyuşmazlıkları en geç 3 ay içinde
sonlandırmayı taahhüt ediyoruz” dedi. İş
dünyası açısından ‘vakit nakittir’ özdeyişini
hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da
“Ticari ihtilafları çözerken hızlı, pratik ve
güvenilir olanı seçeriz. Bugün, hâkimlerimiz
bilirkişilerin raporlarına mahkûm bir şekilde
karar vermek durumundalar. Tahkimdeyse,
uyuşmazlığı çözen hakemler konusunun
uzmanı kişilerden oluşuyor ve taraflar bu
hakemleri atıyor” dedi.
İslam ülkeleri arasında da bir tahkim
merkezi olacak

bir işlev göreceğini anlatan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, hızlı karar için alternatif
çözüm yollarına ağırlık verilmesi gerektiğini
anlattı. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
ZORUNLU OLSUN
“Belli bir tutarın altındaki ticari davalarda
tahkimi ve bireysel davalarda arabuluculuk
sistemini zorunlu hale getirmeliyiz. Bunun
için Adalet Bakanlığı ve Yargıtay-Danıstay
ile birlikte son 6 ayda 3 defa bir araya geldik.
Kapsamlı çalışmalar yaptık ve bir yol haritası
hazırladık. Bunların da yakın da hayata
geçmesini bekliyoruz” dedi. Hisarcıklıoglu
“Dünyada tahkimin güçlenmesi için, özel
sektör kadar, kamu da burada yer alıyor.
Gelişmiş ülkelerde kamu kurumları tahkimi
kullandığı için bu sistem oralarda daha
hızla gelişti. Bizim de beklentimiz, kamu
islerinde tahkim maddesine yer verilmesi”
dedi. Filistin ve İsrail işadamları arasındaki
anlaşmazlıklar için kurulan Kudüs Tahkim
Merkezi’nin başkanlığını yaptığını hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, benzer yapının Kıbrıs’taki
Türk-Rum iş dünyası arasında da kurulması
için çalıştıklarını belirtti. İslam Ülkeleri
arasında bir tahkim merkezi kurulması kararı
alındığına değinen TOBB Başkanı, “Bu yeni
merkezin İstanbul’da kurulmasını sağlamaya
çalışıyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL Tahkim Merkezinin ekonomik
işleyiş ve sağlıklı yatırım ortamı için önemli
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Hızlı ve ucuza arayı buluyor
İş uyuşmazlıklarını mahkemeye göre 10'da
1'e varan daha ucuz maliyetlerle üç ay içinde
çözmeyi vadeden İstanbul Tahkim Merkezi
(ISTAC), dünyaca ünlü divan üyeleri ve
uzman bilirkişileriyle uluslararası şirketlerin
de tahkim merci olmaya başladı. Türk özel ve
kamu şirketlerinin İSTAC’ı iş sözleşmelerine
eklemesiyle İstanbul’un tahkimde merkezi
olması hedefleniyor.
Devlet mahkemelerinde 4-5 yılı bulabilen
ve yüksek maliyetli iş davası maratonları
karşısında, çok daha hızlı ve ucuz yargı
alternatifi olarak ortaya çıkan İstanbul
Tahkim Merkezi (ISTAC), kazan-kazan
sistemiyle uluslararası ölçekli şirketler
arasındaki uyuşmazlıklarda da çözüm merci
olmaya başladı. İş davalarını ortalama üç
ay, azami ise altı ay içinde çözmeyi vadeden
ISTAC, uyuşmazlık miktarı arttıkça devlet
mahkemelerine ödenecek harçlardan 10'da
1'e varan oranda daha düşük maliyetlerle
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

tahkim masraflarında tasarruf imkanı sağlıyor.
Aynı zamanda dünya çapında ticari davalara
hakemlik eden divan üyeleri ile sektörel
uzman bilirkişileri bünyesinde bulunduran
ISTAC'ın milletlerarası standartlara uygun
tahkim kurumu olarak Türkiye'de yatırım
ortamının iyileştirilmesi ve gelişmesine de
önemli katkı sunması bekleniyor.
KARARLARI TÜM DÜNYADA GEÇERLİ
İş hukukunda Türkiye'yi milletlerarası tahkim
merkezi yapması beklenen İstanbul Tahkim
Merkezi'nin çalışmaları, ISTAC Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı'nın ev
sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nda
katıldığı basın toplantısında değerlendirildi.
Türkiye'nin jeopolitik konumu ve kolay vize
imkânı sunmasına dikkat çeken Akıncı,
bu sayede ISTAC'ın doğrudan rakibi
olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra
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gelişmiş Avrupa ülkelerinden de daha cazip
hale gelebileceğini vurguladı. Hali hazırda
Üçüncü havalimanı ve Mersin-KKTC suyolu
projelerinin de tahkimi olan ISTAC'ın kararları
hemen tüm ülkelerde, tıpkı o ülkeden verilen
mahkeme kararı gibi icra edilebiliyor.
ÜÇÜNCÜ DAVA BAŞVURUSUNU ALDI
ISTAC Başkanı Akıncı, biri Ortadoğu'dan
diğeri ise Afrika'dan olmak üzere iki önemli
davanın görülmesinin sürdüğünü; üçüncü bir
uluslararası dava için de başvuru aldıklarını
söyledi. Akıncı, görülen davalardan birinin
satım diğerinin ise inşaat sözleşmesi
kapsamında olduğunu belirtti. Bu arada
uluslararası tahkim merkezi olma yolunda
yeni bir tahkim neslinin yetiştirilmesi de
hedefleniyor. ISTAC Başkanı Akıncı, 40
yaş altını hedef alan "Genç ISTAC" isimli
yapılanmada bini aşkın üyeye ulaştıklarını
aktardı. ISTAC'ın tanıtım faaliyetlerinin
de sürdüğü anlatan Akıncı, 24 Haziran'da
tahkimdeki en önemli organizasyonlarından
"GAR Live" konferansına ev sahipliği
yapacaklarını sözlerine ekledi.
Ahilik geleneği tahkimde var
İstanbul Tahkim Merkezi toplantısında
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
yüksek gelirli bir ülke seviyesine ulaşmak
adına iyi işleyen bir hukuk sisteminin
büyüme ve istikrar adına güven duygusunu
artıracağını anlattı. Tahkimin Ahi Ocağı ve
Lonca teşkilatıyla benzerlikleri nedeniyle
kültürel bir benzerliğinin bulunduğundan
bahseden Hisarcıklıoğlu, "Batı ülkeleri sahip
çıkıp, geliştirmiş. Simdi aslımıza dönüyoruz"
dedi.

Arabulucuk da ‘zorunlu’ isteği
TOBB olarak ISTAC'a en fazla temsilciyi
gönderdiklerini
belirten
Hisarcıklıoğlu,
tahkimi üyeleri arasında yaygınlaştırmak
için çalıştıklarını söyledi. Daha hızlı karar
alınması için yargıda alternatif çözüme
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Belli tutarın
altındaki ticari davalarda tahkimi ve bireysel
davalarda arabuluculuk sistemini zorunlu
yapmalıyız" dedi. Hisarcıklıoğlu, tahkimin
güçlenmesi için özel sektör kadar kamunun
sahiplenmesinin de önemini vurguladı.
Kamu teşvikine yoğunlaşacak
ISTAC Başkanı Akıncı ise, özel sektör
tanıtımları sonrası şimdi de Ankara'daki
bakanlıklarda tanıtıma yoğunlaşacaklarını
söyledi. Dubai'deki tahkim merkezinin kamu
kurumlarının
benimsemesiyle
bölgesel
bir merkez olduğuna dikkat çeken Akıncı,
"Bizim kamu kurum ve kuruluşlarımız da iş
sözleşmelerinde İSTAC’ı tercih etmesiyle
ekonomisiyle dünyanın en büyük projelerini
yürüten Türkiye, yeni tahkim merkezi
olur" dedi. A. Başvuru harcı olarak 300 TL
ödenmesi gerekiyor. Daha sonra, uyuşmazlık
miktarına göre yargılama masrafı tarife
üzerinden talep ediliyor.
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OTOMOTİVDE BİR NUMARAYIZ
Hisarcıklıoğlu,
“Nasıl
dinamik
bir sektörü haline gelmiştir” dedi. Hisarcıklıoğlu,
ekonomi olduğumuzu ve temellerimizin otomotiv sanayi ihracatının yüzde 79’unu
sağlamlığını gösterdik” dedi.
Avrupa’ya yaptıklarını, bu durumun sektörün
yüksek kalitede üretimini de gösterdiğini ifade
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı etti. Otomotiv sektöründe üretim üssü haline
Rıfat Hisarcıklıoğlu, “2016’nın ilk 4 ayında gelen Türkiye’nin, teknoloji ve tasarım üssü
otomotiv üretimi yüzde 3, ihracat yüzde 7 arttı. haline de gelmesini hedeflediklerini aktaran
Yabancı sermayeli firmaların üretim merkezi Hisarcıklıoğlu, Avrupa ve Ortadoğu’ya
olarak Türkiye’yi seçmelerinin de katkısıyla, ulaşım için en uygun yatırım yerinin Türkiye
otomotiv Türkiye’nin 1 numaralı ihracatçı olduğunu anımsattı.
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Sanayi üretiminde örneğimiz yok
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu senenin ilk çeyreği
itibarıyla sanayi üretimimiz, geçen senenin
aynı döneminin yüzde 5.6 üzerinde. Çin
ve Hindistan’ı hariç tutarsak, böyle bir
performansın dünyada başka örneği yok”
dedi. Türkiye’de 2015’te pek çok çalkantılım

yaşandığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
“2015’te 690 bin kişiye yeni istihdam
sağladık. 222 milyar lira makine ve teçhizat
yatırımı yaptık. Bavul ticareti de dâhil 152
milyar dolar mal ihracat gerçekleştirdik” diye
konuştu.
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DEVRİM’E NE OLDU?
Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından
düzenlenen
‘Yerel
Otomobil’
temalı
konferansa, Türkiye’nin ilk yerli otomobili
‘Devrim’in mühendisi Kemalettin Vardar’ın,
ölmeden 20 gün önce Sanayi Odası
yetkililerine verdiği röportaj damga vurdu.
Vardar ‘Devrim’ otomobilinin 200 metre
gittikten sonra stop etmesine şöyle açıklık
getirdi:
“Stop eden arabada kullandığımız motor,
benzin tıkanıklığı yapan, yani boğulan bir
motordur. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal
Gürsel otomobile biniyor, belirli bir süre
gidiyor ve araç duruyor.
‘Ne oldu’ diye sorunca da mühendis Rıfat
Serdaroğlu boğulduğunu söyleyemeyince
‘Benzin bitti’ diyor. Sonradan Rıfat ile
konuştuğumuz zaman göstergenin çeyrek
depo benzin gösterdiğini söyledi. Araçta
gösterge hatası da olabilir. Serdaroğlu’nun
araç için başka bir şey söylemesi de
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

mümkün değildi. Herkes, ‘Tu Allah kahretsin
bu arabayı’ dedi. Elimizdeki tahsisatı da iptal
ettiler. Kimse o arabanın gerçek stop etme
nedenini aramadı. Çünkü araştırmak için
tahsisatta para kalmamıştı. Araştırılmadığı
için kenarda bekleyen bir takım güçler
de yaşanan olayda el ovuşturdu. Devrim
projesinin bize en büyük kazancı, buradaki
mühendislerin bu projeden aldığı güçle dizel
elektrikli lokomotifi imal etmesi oldu.”
Konyalı ‘babayiğit’ neden olmasın?
Programda konuşan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Konya’nın
Anadolu’da
sanayinin yayılması ve kök salmasının
öncüsü olduğunu belirterek, şimdi de
Konya’nın, milli hayali ve hedefi olan yerli
otomotiv sanayisi için de elini taşın altına
koyduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, yerli
otomobil için gereken babayiğidi çıkarmanın
Konya’ya yakışacağını ifade etti. Türkiye’nin
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de imalat sanayinde sıçrama yapabilmesi için,
yerli, yenilikçi ve yeşil üretime odaklanması
gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi:
“Zamanında bazı basiretsiz idareciler
yüzünden, hem yerli otomobil hem de yerli
uçak konusunda, kendi ayağımıza çelme

takmışız. Çok şükür bugün hem kamuda
hem özel sektörde, daha bilinçli, daha
özgüvenli yöneticilerimiz var. ‘Biz bunu
yapamayız’ diyen o eski zihniyetin yerini,
‘yapabiliriz, daha da iyisini üretiriz’ diyen,
kendine güvenen bir iş yapma kültürü aldı.”
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TÜRKİYE, SANAYİ ÜRETİMİNDE ÇİN VE HİNDİSTAN’IN DIŞINDA BÜTÜN ÜLKELERİ GEÇTİ

DÜNYADA BÖYLE BİR ÖRNEK BULMAK ZOR
2016 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretiminin,
2015’e göre yüzde 5.6 artış kaydettiğini
hatırlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Çin ve Hindistan’ı hariç tutarsak, dünyada
Türkiye’nin gösterdiği böyle bir performansın
başka örneği yok” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sanayi
üretimimiz, geçen senenin aynı döneminin
yüzde 5.6 üzerinde. Çin ve Hindistan’ı hariç
tutarsak, böyle bir performansın dünyada
başka örneği yok” dedi.
Hisarcıklıoğlu,
Konya’da
bir
otelde
düzenlenen ‘4. Uluslararası Otomotiv
Sektörünün Geleceği ve Çözümü İçin
Kümelenme
Konferansında
yaptığı
konuşmada, imalat sanayinin kıymetini
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herkesin anladığını vurguladı.
Türkiye’nin de imalat sanayinde sıçrama
yapabilmesi için, yerli, yenilikçi ve yeşil
üretime odaklanması gerektiğine işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Zamanında bazı basiretsiz
idareciler yüzünden, hem yerli otomobil hem
de yerli uçak konusunda, kendi ayağımıza
çelme takmışız. Çok şükür bugün hem
kamuda hem özel sektörde, daha bilinçli,
daha özgüvenli yöneticilerimiz var. Motorlu
araç üretiminde Avrupa’da 6’ncı, otobüs ve
hafif ticari araç üretiminde 1’inci, kamyon
üretiminde 2’nci sıradayız. 2016’nın ilk 4
ayında otomotiv üretimi yüzde 3, ihracat
yüzde 7 arttı. Yabana firmaların üretim
merkezi olarak Türkiye’yi seçmelerinin de
katkısıyla, otomotiv Türkiye’nin 1 numaralı
ihracatçısı haline geldi” dedi
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ÖVGÜ
Hisarcıklıoğlu, otomotiv sanayi ihracatının
yüzde 79 unu Avrupa’ya yaptıklarını, bu
durumun sektörün yüksek kalitede üretimini
de gösterdiğini ifade etti. Otomotiv sektöründe
üretim üssü haline gelen Türkiye’nin,
teknoloji ve tasarım üssü haline de gelmesini
hedeflediklerini
aktaran
Hisarcıklıoğlu,
Avrupa ve Ortadoğu’ya ulaşım için en uygun
yatırım yerinin Türkiye olduğunu hatırlattı.
Türkiye’de 2015’te pek çok çalkantının
yaşandığına dikkati çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Nasıl dinamik bir ekonomi olduğumuzu ve
temellerimizin sağlamlığını gösterdik 2015’te
690 bin kişiye yeni istihdam sağladık. 222
milyar lira makine ve teçhizat yatırımı yaptık.
Bavul ticareti de dâhil 152 milyar dolar
mal ihracatı gerçekleştirdik. Uluslararası
taşımacılık hizmetlerinden 14 milyar dolar,
turizmden 27 milyar dolar döviz kazandırdık.
Yurt dışında 5,1 milyar dolar tutarında yeni
yatırıma imza attık. Özel sektör kaynaklı
bu basanlar, moral ve cesaret veriyor.
2016 yılında da ilerlemeyi sürdüreceğiz.
Bu senenin ilk çeyreği itibarıyla sanayi
üretimimiz, geçen senenin aynı döneminin
yüzde 5,6 üzerinde. Çin ve Hindistan’ı hariç
tutarsak, böyle bir performansın dünyada
başka örneği yok. Geçen yıl büyüme yüzde
4’tü. Bu yıl bu rakamın da üzerine çıkacağız.”

OTOMOTİV 1 NUMARALI İHRACATÇI
SEKTÖRÜ
2016 yılının ilk 4 ayında otomotiv üretimi
yüzde 3, ihracat yüzde 7 arttı diyen TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yabancı
sermayeli firmaların üretim merkezi olarak
Türkiye’yi seçmelerinin de katkısıyla,
otomotiv Türkiye’nin 1 numaralı ihracatçı
sektörü haline gelmiştir” dedi.
BABAYİĞİTLİK KONYA’YA YAKIŞIR
KONYA’nın Anadolu’da sanayinin yayılması
ve kök salmasının öncüsü olduğunu belirten
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şimdi
Konya’nın, milli hayali ve hedefi olan yerli
otomotiv sanayisi için de elini taşın altına
koyduğunu söyledi. Bugün bu alanda yerli
otomobil için gereken babayiğidi çıkarmanın
Konya’ya yakışacağını ifade eden TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle dedi:
24 SANAYİCİMİZ KONYALI
“10 sene önce Türkiye’nin en büyük 1000
sanayi firması arasında toplam 13 Konyalı
sanayicimiz varken, bugün bu sayı 24’e çıktı,
içinde bulunduğumuz bu yeni asırda, yeni bir
medeniyetin inşası için mücadele veriyoruz.
Bunun yolu bilimde, sanayide ve teknolojide
güçlü olmaktan geçiyor. Bugün dünyada
etkili olan ülkelerin hepsi, bu alanda güçlü
ülkeler.”
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Sanayide göz alıcı performans
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu senenin ilk
çeyreği itibarıyla sanayi üretimimiz, geçen
senenin aynı döneminin yüzde 5,6 üzerinde.
Çin ve Hindistan’ı hariç tutarsak, böyle bir
performansın dünyada başka örneği yok”
dedi.
Hisarcıklıoğlu,
Konya’da
bir
otelde
düzenlenen “4. Uluslararası Otomotiv
Sektörünün Geleceği ve Çözümü İçin
Kümelenme
Konferansında
yaptığı
konuşmada ülke ekonomisindeki ilerlemeye
dikkat çekti. Türkiye’nin de imalat sanayiinde
sıçrama yapabilmesi için, yerli, yenilikçi ve
yeşil üretime odaklanması gerektiğine işaret
eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Zamanında bazı basiretsiz idareciler
yüzünden, hem yerli otomobil hem de yerli
uçak konusunda, kendi ayağımıza çelme
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takmışız. Çok şükür bugün hem kamuda hem
özel sektörde, daha bilinçli, daha özgüvenli
yöneticilerimiz var. Motorlu araç üretiminde
Avrupa’da 6’ncı, otobüs ve hafif ticari araç
üretiminde 1’inci, kamyon üretiminde 2’nci
sıradayız. 2016’nın ilk 4 ayında otomotiv
üretimi yüzde 3, ihracat yüzde 7 arttı.
Yabancı sermayeli firmaların üretim merkezi
olarak Türkiye’yi seçmelerinin de katkısıyla,
otomotiv Türkiye’nin l numaralı ihracatçı
sektörü haline gelmiştir.”
ÜLKEMİZ TEKNOLOJİ VE TASARIM ÜSSÜ
OLUYOR
Otomotiv sektöründe üretim üssü haline
gelen Türkiye’nin, teknoloji ve tasarım üssü
haline de gelmesini hedeflediklerini aktaran
Hisarcıklıoğlu, Avrupa ve Ortadoğu’ya
ulaşım için en uygun yatırım yerinin Türkiye
olduğunu anımsattı.
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Türkiye’de 2015’te pek çok çalkantının
yaşandığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
sözlerini şöyle tamamladı:
“Nasıl dinamik bir ekonomi olduğumuzu ve
temellerimizin sağlamlığını gösterdik. 2015’te
690 bin kişiye yeni istihdam sağladık. 222
milyar lira makine ve teçhizat yatırımı yaptık.
Bavul ticareti de dâhil 152 milyar dolar mal
ihracatı gerçekleştirdik”.
RAKAMLAR CESARET VERİCİ SEVİYEDE

TOBB Başkanı, “Turizmden 27 milyar dolar
döviz kazandırdık. Yurt dışında 5,1 milyar
dolar tutarında yeni yatırıma imza attık. Özel
sektör kaynaklı tüm bu başarılar, bizlere
moral ve cesaret veriyor. 2016 yılında da
kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.
Bu senenin ilk çeyreği itibarıyla sanayi
üretimimiz, geçen senenin aynı döneminin
yüzde 5,6 üzerinde. Geçen sene ekonomik
büyümemiz yüzde 4’tü. Bu sene inşallah
bu rakamın da üzerine çıkacağız” şeklinde
konuştu.

Uluslararası taşımacılık hizmetlerinden
14 milyar dolar sağlandığına dikkat çeken
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Hâkim mi hakem mi?
ŞEREF OĞUZ

Hukuk, herkesin ihtiyacı... Öyle ki ekonomik
sistemin temel direği... Olmazsa olmaz.
Ancak geç tecelli etmiş adalet kadar kötüsü
de yok. Hele ki hem yavaş hem pahalıysa?
İşte o zaman dava dosyaları altında çöken
mahkemeleri tanımlamış oluruz.
Tahkim mahkemenin alternatifi... Mülkün temeli
adalet ise bunu hızlı ve ucuz temin etmenin
yolu... Kültürümüzde var. Lonca ve ahilik
sisteminde anlaşmazlıklar, seçilen hakem
üzerinden çözülüyordu. Pek çok şey gibi bunu
da unuttuk, tabir caizse kendi hazinemizin
dilencisi olduk ve tahkim mekanizmasını,
Batılılar kullanınca ancak tesis edebildik.
İstanbul
Tahkim
Merkezi
(İSTAC)
anlaşmazlıkları neredeyse 10 kat daha ucuza
ve 10 kat daha hızlı çözen mekanizmanın
adı... Sorun şu ki bu imkândan çok azımız
haberdar. Tanıtım yemeğinde İSTAC Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı’yı
dinlerken aklıma takılan soru şu oldu: Madem
böylesine açık ara hızlı ve ucuz adalet hizmeti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

alma imkânımız var neden bunu yeterince
duyuramıyoruz? Misal neden tahkimi anlatan
kamu spotları yapmıyoruz?
Yemekte tahkime destek veren TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu, çarpıcı örnekler verdi:
“Memlekette bir hâkim yılda ortalama 800
dosyaya bakıyor, AB’de bu sayı 200. Ticaret
mahkemelerinde bir dava ortalama 231 gün,
iş mahkemelerinde 417 gün, fikri haklarda 377
gün sürüyor.”
Peki ya tahkimde? Birkaç gün içinde... En
çetrefilli dava dahi birkaç haftada... Zira işin
mantığı farklı... Anlaşmalara “tahkim maddesi”
ekliyor ve uyuşmazlıkta kendiniz seçtiğiniz
hakemler üzerinden anlaşıyorsunuz.
Kurnazların dilinde bir söz vardır:
“Haklıysan uzlaş, haksızsan mahkemeye git.”
Kurnazlık yerine akla ve vicdana başvuranlar,
“yavaş ve pahalı hâkim” yerine “hızlı ve ucuz
hakem” tercih edecektir. Kadı davanı uzatır,
hakem anında çözer zira...
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TOBB, Ortadoğu’ya ASEAN’ı örnek gösterdi
GÜNEYDOĞU Asya Uluslar Birliği’ne
(ASEAN) üye ülkelerin Ankara Büyükelçileri,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
ev sahipliğinde bir araya geldi. Dün
gerçekleştirilen toplantıda konuşan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya’nın
önemli ülkelerinin bir araya geldiği ASEAN’ın
kuruluşundan bugüne, bölgedeki üye ülke
ekonomilerine ciddi katkı sağladığına dikkati
çekti. Hisarcıklıoğlu, “ASEAN’ın tek bir
ülke olarak düşünüldüğünde, 2050 yılına
kadar dünyanın 4. büyük ekonomisi olması
bekleniyor. ASEAN, sadece 2007,2014
yılları arasında toplam ticaretini yaklaşık

1 trilyon dolar arttırarak büyük bir başarıya
imza attı. Komşusu olduğumuz Ortadoğu’da
yaşanmakta olan dağınıklık ve istikrarsızlık
göz önünde tutulduğunda, ASEAN kurucu
vizyonunu saygıyla selamlamamız gerekir”
ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, bölgeye getirdiği siyasi
istikrarın
yanında, ASEAN’ın
iktisadi
büyüme için de önemli ortam sağladığını
vurgulayarak, birliğin yalnızca üyeleri için
değil, aynı zamanda tüm Asya-Pasifik
bölgesi için sağlam bir istikrar ve iş birliği
zemini hazırladığını söyledi.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kayseri’nin birlik ve beraberlikle çok önemli işler
başardığını belirterek bu birlik ve beraberliğin artarak sürmesi gerektiğini vurguladı.
Toplantının sonunda Özhaseki’ye ilgililer tarafından kilim hediye edildi.

Belediyeler başkanlık sistemiyle yönetiliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,
“Başkanlık sistemlerinden insanlar niye
korkar ben merak ediyorum, belediyelerde
başkanlık sistemi var. Geçmişe doğru
kıyaslandığı zaman gelmiş geçmiş iktidarlar
içerisinde en başarılı iktidar bu iktidardır, kim
ne derse desin” dedi.
Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi
Odası ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından
“Kayseri’nin Kentsel Geleceği” konulu
toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki de katıldı. Özhaseki, burada yaptığı
konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanlığı
döneminde Kayseri’yi geliştirmek için çok
sayıda projeyi hayata geçirdiklerini, bundan
sonra da kentin gelişimi için desteklerini
sürdüreceklerini söyledi.
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GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İSTEMİYORLAR
Türkiye’nin darbelerle, muhtıralarla darbe
teşebbüsleri ve son dönemde de Gezi Parkı
eylemleri, 17-25 Aralık darbe girişimiyle
büyümesinin ve gelişiminin engellenmeye
çalışıldığını belirten Özhaseki, AK Parti
hükümetlerinin halktan aldığı güçle ülkenin
gelişmesine karşı olan odaklarla mücadele
verdiğini kaydetti. Türkiye’nin gelişmesine
hiçbir gücün engel olamayacağını dile getiren
Özhaseki, “Büyüyen bir Türkiye istenmiyor,
güçlenen bir Türkiye istenmiyor, kalkınan
bir Türkiye istenmiyor, kesinlikle bunu
istemiyorlar. Yurt dışındakiler istemiyorlar
ama içeridekiler de acayip yardım
ediyorlar. Bizim tarihsel geçmişimiz, ortaya
koyduğumuz medeniyet değerlerimiz, bizim
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dinimiz, bizim tarihte üstlenmiş olduğumuz
misyon doğrusu onların çok hoşuna gitmiyor.
Çünkü biz ne Asya ortasında Moğolistan
gibi kimseye ne zararı ne faydası olacak
bir ülkeyiz ne Lüksemburg gibi hiçbir işe
yaramayacak kenarda duran ülkeyiz. Ondan
dolayı bu ülkenin üzerinde oyunlar asla
bitmiyor” dedi.
İKİ BAŞLILIK BİTMELİ
Özhaseki, başkanlık sisteminin getirilerek
devletin iki başlılıktan kurtulması gerektiğini
söyledi. Sistemin yürümediğini söyleyen
Özhaseki, “ikili sistem yürümüyor arkadaşlar.
Rahmetli Ecevit, Ahmet Necdet Sezer’i
getirdi değil mi? isteyerek getirdi fakat öyle bir
kavga koptu ki Türkiye koptu. Halkın oylarıyla
seçilmiş, çok güçlü bir cumhurbaşkanının
olduğu bir yerde hükümetin de güçlü olduğu
bir ortamda her gün krizlerin doğacağını da
bilmek lazım. Bu saklanacak bir sır değil.
Başkanlık sistemlerinden insanlar niye
korkar ben merak ediyorum, belediyelerde
başkanlık sistemi var, arkadaşlar korkunç
bir şey mi? Başkanlar diktatör mü, sorumsuz
mu yok. Niye oralarda razı oluyoruz da bu
tarafta razı olmuyoruz. Bu sistem yürümüyor,
yarın bir gün tıkanır bir yerde. Tıkanınca

bu milletin başına bela olur. Başbakan
ile cumhurbaşkanlarının kavga ettiği bir
ortamda bu millet çeker çilesini. Bugün için
birbirini seven, bir birine karşı itimat etmiş,
sözünden çıkmayan ve istişareyle işi götüren
insanlar var. Allah uzun uzun ömürler versin
Türkiye’mize, böyle gideceğini söyleyebilir
miyiz. Şimdiden düşünelim bu işin altından
kalkalım” ifadesini kullandı.
14 YILDA ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK
AK Parti’nin yaptığı hamlelerle ülkenin
her alanda gelişmesini sağladığına vurgu
yapan Özhaseki, “Allah’a hamdolsun 1314 yıllık iktidarımız döneminde çok iyi
işler yaptığımıza inanıyoruz. Bir taraftan
ekonomiyi
büyüttük.
Geçmişe
doğru
kıyaslandığı zaman gelmiş geçmiş iktidarlar
içerisinde en başarılı iktidar bu iktidardır kim
ne derse desin. 50 küsur yaşındayım geriye
doğru 10-20 hükümet hatırlıyorum sizler de
hatırlarsınız bir kıyaslayın, elinizi vicdanınıza
koyun, ekonomide neredeydik nereye geldik.
Sağlıkta neredeydik nereye geldik. Ulaşımda
neredeydik nereye geldik. Düşündüğümüz
zaman başarılı bir iktidarımız var Allah’a
hamdolsun” değerlendirmesinde bulundu.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gelin

birlikte keşfedelim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)
ile ticaret hacminin yaklaşık 8 milyar dolar
olduğunu belirterek, “Gelin birlikte ülkemizin
giderek daha fazla öne çıkan üretim
merkezlerini ve turizm destinasyonlarını
keşfedelim.” dedi. ASEAN üye ülkelerinin
Ankara’da
bulunan
büyükelçileri,
Hisarcıklıoğlu’nun
ev
sahipliğinde
gerçekleştirilen çalışma yemeğinde bir araya
geldi.
Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Pham Anh
Tuan: Toplantıyı geçen yıldan bu yana
sabırsızlıkla bekledik.
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 1
milyon 500 bin kayıtlı üyesi bulunan TOBB’un
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Türkiye’nin her yerinde örgütlü olduğunu
ifade etti.
Girişimciliğin
özendirilmesi
konusunun
uzun süredir gündemlerinin ilk sırasında
yer aldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, bu
çerçevede, Türkiye’nin en büyük kadın ve
genç girişimcilik ağlarım oluşturduklarını
söyledi.
Hisarcıklıoğlu, 2004’te kurdukları Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının
Türkiye’de iktisat politikaları konusunda
faaliyet gösteren ilk ve tek düşünce kuruluşu
olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’nin dışa
açılması sürecine TOBB olarak ciddi destek
veriyoruz. İşletmelerimizin dış ticarete
ve dış yatırıma yönelmesi için çalışmalar
yürütüyoruz.” diye konuştu.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2016

EKONOMİMİZ 6 SENEDİR BÜYÜYOR
Dünyanın 2008 ekonomik krizi sonrasında
ekonomik ve siyasi değişim içinde olduğuna
işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu süreçte
Türkiye’nin,
bölgenin
gerçeklerinden
kopmadan, Batı dünyası ile birlikte hareket
ettiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye
ekonomisinin 2015’teki siyasi hareketliliğe
rağmen
büyümeye
devam
ettiğini
vurgulayarak, şunları kaydetti: “Ekonomimiz
6 senedir kesintisiz büyüyor. 2015’te elde

ettiğimiz yüzde 4’lük büyüme ile Avrupa’nın
en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Sadece
geçen sene 690 bin kişiye yeni iş imkânı
sağladık. Geçtiğimiz yıl 17 milyar dolarlık
doğrudan yabancı yatırım ülkemize geldi.
Mali istikrarın en büyük göstergesi kamubütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1
civarında. Dünyada ve çevre coğrafyamızda
çalkantıların yaşandığı bu ortamda, bu
başarıyı sağlayabilecek başka bir özel sektör
yoktur. İyimseriz. Konjonktürel gelişmeler de
bu iyimserliğimizi destekliyor.”
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Müjdeyi Ağbal verdi: Bürokrasi denilen illetten kurtuluyoruz
Bakan
Ağbal,
yeni
düzenlemelerle
yatırımcının
önündeki
bütün
engeli
kaldıracaklarını belirterek, “Benim de içinden
geldiğim ‘bürokrasi’ denilen illetten de
kurtulacağız” dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi
Muhabirleri Derneğinin (EMD) Altın Kalem
Ekonomi Basını Başarı Ödülleri dolayısıyla
düzenlenen törende konuştu. EMD’nin
başarılı çalışmalarının bundan sonra da
sürmesi temennisinde bulunan Ağbal,
2016 yılına ilişkin hedefler koyduklarını ve
başarı kriterlerinin bu hedef ve tahminleri
gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.
MEVZUAT HAZRETLERİ
Ağbal, Türkiye olarak insana ve Ar-Ge’ye
yatırım yapacaklarına dikkati çekerek,
“Engelleri kaldıracağız. Benim de içinden
geldiğim ‘bürokrasi’ denilen illetten de
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kurtulacağız. Başka yolu yok. Biz ne kadar
güzel şeyler yapmak istesek de bu ‘mevzuat’
hazretleri, öyle oyunlar var ki içinde, bu kadar
yıl işin içinde olan birisi olarak söylüyorum
‘pes’ eliyorum. Kanunda bu kadar açık
bir şekilde yapılan bir düzenlemeyi ve
yönetmeliği de nasıl vatandaşın elinden
alıyorsunuz buna şaşırmamak elde değil”
şeklinde konuştu. Çalışma süresince kıran
kırana pazarlık yaptıklarını belirten Ağbal,
“Maliye elini taşın altına koysun’ dediler.
Biz, ilk kuruluş yılı defter tasdik harçlarını
almayacağız. Ben de buna karşılık TOBB’a
döndüm dedim ki ‘Biz vazgeçtik, sizin de bir
şeylerden vazgeçmeniz lazım. Bunlar sizin
üyeniz, müşterinin ayağı alışsın’. Onlar da
Ticaret sicili gazetesi ilan ücretlerini yüzde 25
aşağıya çekiyoruz’ dediler. Şu anda aldıkları
para bin lira. Yine oturduk konuştuk, bunu
300 liraya çektik” dedi.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2016

TOBB’la kıran kırana pazarlık

2,5 günde şirket kurulacak

Çalışma süresince kıran kırana pazarlık
yaptıklarını belirten Ağbal, “Maliye elini taşın
altına koysun’ dediler. Biz, ilk kuruluş yılı
defter tasdik harçlarını almayacağız. Ben de
buna karşılık TOBB’a döndüm dedim ki ‘Biz
vazgeçtik, sizin de bir şeylerden vazgeçmeniz
lazım. Bunlar sizin üyeniz, müşterinin ayağı
alışsın’. Onlar da Ticaret sicili gazetesi ilan
ücretlerini yüzde 25 aşağıya çekiyoruz’
dediler. Şu anda aldıkları para bin lira. Yine
oturduk konuştuk, bunu 300 liraya çektik”
dedi.

MALİYE Bakanı Ağbal şunları kaydetti:
“Gümrük ve Ticaret Bakanımızla, TOBB
Başkanımızla bir araya geldik. Şu anda
mevcut mevzuata göre şirket kurmak
istediğinizde bu 8 gün alıyor. Yaptığımız yeni
düzenlemeyle bunu 2.5 güne indirdik.”
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İş dünyasından Almanya’ya tepki

Karar, tarihe kara leke olarak geçecek

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Alman Federal
Meclisi’nin aldığı kararın hukuk dışı olduğunu
belirterek kınadı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman Federal
Meclisi’nin Ermeni iddialarına ilişkin kararıyla
ilgili, “Bu hukuk dışı karar, Türk-Alman ilişkileri
tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır” dedi.
ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK
Söz konusu kararı şiddetle kınadıklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
‘Almanya Parlamentosunun aldığı karar
tarihi bir hatadır. Bu konudaki endişelerimizi
Almanya’daki muhatabımız olan iş örgütlerine
bildirmiştik. Muhatap iş çevrelerinin de
benimsemediğini bildiğimiz bu hukuk dışı
karar, maalesef Türk-Alman ilişkileri tarihinde
kara bir leke olarak kalacaktır.”
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KABUL EDİLEMEZ
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Yavuz da Alman Meclisi’nin
kararının iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi
ve sosyal ilişkilere zarar vereceğini belirtti.
Kararın bir hüküm taşımadığını ifade eden
Yavuz, “Ermeni diasporasının etkisinde
kalarak, Birinci Dünya Savaşı’nda omuz
omuza aynı saflarda çarpışmış iki millet
olarak böylesine bir iddiaya maruz kalmak
çok üzücü ve acı vericidir” diye konuştu.
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
Alma
Parlamentosunun aldığı kararın tarihi bir
hata olduğunu söyledi.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2016
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Afrika ile ticaret hacmi 8,5 milyar $
2. Afrika Günü Kutlamaları çerçevesinde
düzenlenen. “Afrika Turizmi: Kültür ve Miras”
konulu toplantıda konuşan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Afrika ile ekonomik ilişkilerde
son 20 yılda ciddi atılımlar yapıldığını belirte
Hisarcıklıoğlu. “Ticaret hacmimiz 2000
yılından bu yana 10 mislinden fazla artarak

750 milyon dolardan 8,5 milyar dolara
ulaştı” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
kıtadaki toplam yatırımlarının 6 milyar dolara
ulaştığına dikkati çekerek, “Afrika’daki
doğrudan yabancı yatırımlar arasında en
fazla istihdamı Türk yatırımları sağlıyor” diye
konuştu.
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TOBB'DAN SOYKIRIM TEPKİSİ: Kara

bir leke olarak kalacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Alman Meclisi'nin Ermeni iddialarına ilişkin
kararıyla ilgili, “Bu hukuk dışı karar, TürkAlman ilişkileri tarihinde kara bir leke olarak
kalacaktır” ifadesini kullandı. 1915 olaylarına
dair kararı şiddetle kınadıklarını belirten
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Hisarcıklıoğlu, “Almanya Parlamentosunun
aldığı karar tarihi bir hatadır. Bu konular
siyasi mülahazalardan uzak tutulmalıdır.
Bu konudaki endişelerimizi Almanya'daki
muhatabımız olan iş örgütlerine bildirmiştik”
dedi.
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Afrika’ya ticaretimiz 15 yılda 10 misli arttı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afrika
ile ekonomik ilişkilerde son 20 yılda ciddi
atılımlar yaptıklarını belirterek, “Ticaret
hacmimiz 2000 yılından bu yana 10 mislinden
fazla artarak 750 milyon dolardan 8,5 milyar
dolara ulaştı” dedi.

konulu toplantıda, konuşmasına başlamadan
önce Alman Meclisi’nin Ermeni iddialarına
ilişkin kararını eleştirerek, “Karar tarihi bir
hatadır; maalesef Türk-Alman ilişkilerinde
kara bir leke olarak hatırlanacak” ifadesini
kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2. Afrika
Günü Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen,
“Afrika Turizmi: Kültür ve Miras” konulu
toplantıya katıldı. Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu,
toplantının ardından ülkelerin stantlarını
ziyaret etti.

BU RAKAM YETERLİ DEĞİL

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Balkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afrika ile
ekonomik ilişkilerde son 20 yılda ciddi atılımlar
yapıldığını belirterek, “Ticaret hacmimiz 10
kattan fazla artarak 750 milyon dolardan
8,5 milyar dolara ulaştı” dedi Hisarcıklıoğlu,
2. Afrika Günü Kutlamaları çerçevesinde
düzenlenen, “Afrika Turizmi: Kültür ve Miras”

Türkiye’nin Kuzey Afrika ülkelerinin birçoğu
ile sıkı ekonomik ilişkileri olduğunu anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Sahra Altı Afrika ülkeleriyle
ekonomik ilişkilerimizde son 20 yılda ciddi
atılımlar yapak. Bu aslında çok önemli
bir rakam, ama yeter mi? Yetmediğini de
hepimiz biliyoruz. Başlangıç olarak hepimizi
teşvik edecek bir rakam” dedi Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin kıtadaki toplam yatırımlarının
6 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek,
“Afrika’daki doğrudan yabancı yatırımlar
arasında en fazla istihdamı Türk yatırımları
sağlıyor” diye konuştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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LOKOMOTİF SEKTÖRLERE İHTİYAÇLARI
VAR
Afrika’ya yapılan yatırımlarda daha geniş
bir çevreye ulaşılması gerektiğini belirten
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Turizm tesislerinin
yapılması için gereken inşaat sektöründen
gıda sektörüne, sivil havacılıktan eğlence
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sektörüne kadar birçok sektöre can verir.
Türkiye’de yılda yaklaşık 35 milyar dolarlık
bir turizm gelirimiz var. Ama, bu sektördeki
çarpan etkisiyle baktığımız zaman 100 milyar
dolarlık bir ekonomik aktivite tetiklenmektedir.
İşte Afrika’nın bunun gibi lokomotif sektörlere
de ihtiyacı var” dedi
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İş dünyasından Almanya’ya öfke
Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticari
ortağı Almanya’nın sözde Ermeni tezlerine
destek vermesi iş dünyasından tepki çekti.
İş dünyası temsilcisi oda ve dernekler kararı
kınadı.
Almanya Parlamentosu’nun önceki gün
yaptığı oylama Türk iş dünyasının sert
tepkisine neden oldu. Türkiye’nin Avrupa’daki
en büyük ticaret ortağı olan ülkenin sözde
Ermeni
tezlerine
inanmasına
anlam
veremeyen iş dünyası temsilcisi sivil toplum
kuruluşları yaptıkları açıklamalarla kararı sert
bir dille kınadı ve iki ülke ilişkilerinin bundan
etkileneceğine dikkat çekti.
KARA BİR LEKE OLARAK KALACAK
Alınan kararın, Türk-Alman ilişkileri tarihinde
kara bir leke olarak kalacağım ifade eden
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Almanya
Parlamentosunun aldığı karar tarihi bir

hatadır. Tarihi olaylar siyasetçiler tarafından
değil, tarihçiler tarafından değerlendirmelidir.
Bu konudaki endişelerimizi Almanya’daki
muhatabımız olan iş örgütlerine bildirmiştik.
Muhatap iş çevrelerinin de benimsemediğini
bildiğimiz bu hukuk dışı karar, maalesef TürkAlman ilişkileri tarihinde kara bir leke olarak
kalacaktır” dedi.
ÇAĞLAR: DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ
Alman Federal Meclisinin Ermeni iddialarına
ilişkin kararıyla ilgili İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı İbrahim Çağlar ise “Almanya
ve Türkiye’nin ticari ve siyasi ilişkilerine zarar
verecek bu kararı kınıyoruz. Alman yargı
makamlarının bu yanlış kararı düzelteceğini
umuyor ve bekliyoruz” dedi.
ALMANLARDAN
ŞEYİMİZ YOK

ÖĞRENECEK

BİR

Almanya’nın Türkiye’nin dış ticaretinde çok
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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önemli yere sahip olduğunun altını çizen
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mehmet Büyükekşi, “İki ülke arasındaki
ilişkiler sadece ticari ilişkiler değil, yıllara
dayanan ilişkilerdir. Ülkemizde yaşayan
Ermeni kökenli vatandaşlarımız var, birçok
Ermeni asıllı ihracatçımız, yatırımcımız var.
Böyle bir kararın Almanya gibi bir ülkenin
parlamentosundan çıkabileceği ihtimalini
bile düşünmezdik” diye konuştu.
YAVUZ: KARAR KABUL EDİLEMEZ
Kararının iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi
ve sosyal ilişkilere zarar vereceğini belirten
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Yavuz da böylesine önemli
kararları tarihçilere bırakmanın çok daha
sağlıklı olacağını vurguladı. Yavuz, kararın
bir hüküm taşımadığını ve kabul edilebilir
olmadığını ifade etti.
MÜSİAD: CİDDİ SIKINTI GETİREBİLİR
Almanya Parlamentosu’nun aldığı bu
karar kınadıklarını söyleyen MUSİAD
Genel Başkanı Nail Olpak, “Almanya gibi,
ülkemizle tarihi, siyasi, kültürel ve ekonomik
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bakımdan yoğun ilişkileri bulunan bir ülkenin
parlamentosunda, bu iddiaların tartışma
kabul etmez birer gerçekmiş gibi kamuoyu
kanaatine da yatılmasına neden olacak ve
toplumlar arasında husumet oluşturabilecek
kararların alınması, ülkemizin attığı adımların
aksine çözüme ve uzlaşıya değil, soruna ve
çatışmaya hizmet eder” değerlendirmesini
yaptı.
TÜMSİAD: İLİŞKİLERİ ETKİLEYECEK
Kararın iki ülke is adamlarını kaygıya
düşürdüğünü belirten TÜMSİAD Genel
Başkanı Yasar Doğan ise 101 yıldır
dünyanın gündeminde tutulmaya çalışılan
Ermeni olaylarını uluslararası camiada bazı
devletlerin kendi amaçları doğrultusunda
kullanmak istediğini vurguladı. Alman
Parlamentosu’nun kararı alırken hem tarihin
gerçeklerini hem de Türkiye ile kültürel,
ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkilerini
değerlendirmeye tabi tutmadığını belirten
Doğan, “Gerçeklerle bağdaşmayan tasarı
ekonomik ilişkileri etkileyecek bir unsur” dedi.
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En çevreciler ülkeyi, AB’de temsil edecek
Türkiye’de seçilen en çevreci şirketler,
27 Ekim’de Estonya Tallinn’de yapılacak
yarışmaya katılacak.
Avrupa Birliği (AB) Çevre Ödülleri
organizasyonunda Türkiye’yi temsil edecek
şirketler belli oldu. Kategorilerinde birinci olan
İETT, Recydia ve Vestel ile finalist olan; Ford
Kocaeli, Hydromx, Ekol Lojistik, TÜPRAŞ
ve Tofaş, AB Çevre Ödülleri Projesi’nde
Türkiye’yi temsil edecek. TOBB ve REC
Türkiye Ofisi’nin ev sahipliğini yaptığını
ödül töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik
Bakanı Mehmet Özhaseki, kalkınma ve çevre

duyarlılığını dengeli bir şekilde yürütmenin
önemine işaret ederken, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu da, çevrecilik konusunda
şirketlerin teşvik edilmesi gerektiğinin
altını çizdi. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke ve
Türkiye’de sürdürülebilirlik ve inovasyon
konusunda başarılı çalışmalarıyla ön plana
çıkan işletmelere verilen Avrupa Birliği Çevre
Ödüllerinin ulusal düzeydeki programı iki
yılda bir düzenleniyor. Ürün/hizmet, yönetim
ve süreç olmak üzere üç kategoride verilen
ödül ile işletmelerde inovasyon’un teşvik
edilmesi amaçlanıyor.
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AB’DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEKLER
Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın desteği, TOBB ve Bölgesel
Çevre Merkezi (REC) Türkiye’nin işbirliğiyle
düzenlenen AB Çevre Ödülleri Türkiye
organizasyonunun birincileri belli oldu. AB
kapsamındaki en prestijli ödül programı
olarak
kabul
edilen
organizasyonda
Türkiye’yi temsil edecek firmalar; ‘yönetim’
kategorisinde birinci olan İETT ve finale kalan
Ford Kocaeli; ‘ürün-hizmet’ kategorisinde
birinci olan Recydia ile finalistler Hydromix
ve Ekol Lojistik; ‘süreç’ kategorisinde ise
birinciliği alan Vestel ile finalistler TÜPRAŞ
ve Tofaş oldu.
Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke ve Türkiye’de
sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda
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başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan
işletmelere verilen Avrupa Birliği Çevre
Ödüllerinin ulusal düzeydeki programı iki
yılda bir düzenleniyor. Ürün/hizmet, yönetim
ve süreç olmak üzere üç kategoride verilen
ödül ile işletmelerde inovasyon’un teşvik
edilmesi amaçlanıyor. Avrupa yarışı ise 27
Ekim’de Estonya Tallinn’de gerçekleşecek.
TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen törende
konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, “Bizim kalkınmaya,
enerjiye ihtiyacımız var ama bir taraftan da
yaşayabileceğimiz bir çevreye de ihtiyacımız
var. Bunları dengede götürmek gerek” dedi.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2016
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EN ÇEVRECİ 8 FİRMA AB’DE YARIŞACAK
birinciliği alan Vestel ile finalistler TÜPRAŞ
ve Tofaş oldu. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke
ve Türkiye’de sürdürülebilirlik ve inovasyon
konusunda başarılı çalışmalarıyla ön plana
çıkan işletmelere verilen Avrupa Birliği
Çevre Ödüllerinin ulusal düzeydeki programı
iki yılda bir düzenleniyor. Ürün/hizmet,
yönetim ve süreç olmak üzere üç kategoride
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2016 Türkiye verilen ödül ile işletmelerde inovasyon’un
Programı’nda dereceye giren firmalar teşvik edilmesi amaçlanıyor. TOBB İkiz
ödüllerini TOBB’da düzenlenen törende Kuleler’de düzenlenen törende bir konuşma
aldılar. VRUPA Birliği ile Çevre ve Şehircilik yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Bakanlığı’nın desteğiyle TOBB ve Bölgesel Özhaseki dünyanın toprak, su, hava ve enerji
Çevre Merkezi (REC) Türkiye’nin işbirliğiyle dengesi üzerinde kurulu olduğuna işaret
düzenlenen AB Çevre Ödülleri Türkiye ederek bunu bozmamak ve tahrip etmemek
organizasyonunun birincileri belli oldu. AB gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin çevrecilik
kapsamındaki en prestijli ödül programı alanında üzerine düşeni yapmaya çalıştığını
olarak
kabul
edilen
organizasyonda ifade eden Özhaseki, bunları yaparken de
Türkiye’yi temsil edecek firmalar; ‘yönetim’ ülkenin kalkınmasına mani olmamaya özen
kategorisinde birinci olan İETT ve finale kalan gösterdiklerini anlattı. TOBB Başkanı Rifat
Ford Kocaeli, ‘ürün-hizmet’ kategorisinde Hisarcıklıoğlu ise çevre sorunlarının bütün
birinci olan Recydia ile finalistler Hydrombc dünyanın kabul ettiği bilimsel gerçekler olarak
ve Ekol Lojistik; ‘süreç’ kategorisinde ise
AB Çevre Ödülleri organizasyonunda
Türkiye’yi temsil edecek firmalar belli oldu.
Kategorilerinde birinci olan İETT, Recydia
ve Vestel ile finalist olan; Ford Kocaeli,
Hydromx, Ekol Lojistik, TÜPRAŞ ve Tofaş,
AB Çevre Ödülleri Projesi’nde Türkiye’yi
temsil edecek.
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göz önünde durduğunu ifade etti. Çevre
dostu olan, enerji verimliliği ülkesine göre
çalışan firmaların vergi avantajları dahil farklı
mekanizmalarla teşvik edilmesi gerektiğine
vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, bunun küresel
politika haline getirilmesini istedi.
TÜRKİYE BİRİNCİLERİ MUTLU
Törende firma temsilcileri de ödülle ilgili
düşüncelerini dile getirdi. Görüşler şöyle:
• Köksal Altunkaynak (İETT); "Yaptığımız
toplu
taşıma
hizmetlerinde
çevreye
verdiğimiz önemi göstermiş olduk"
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• Oğuz Can (RECYDİA): "Bizim yaptığımız
proje aslında Paris anlaşmasına Türkiye’den
bir cevap. 170 bin ton karbondioksit emisyon
azaltıyoruz. Bunun AB’den de görünüyor
olmasından dolayı çok mutluyuz."
• Ömer Gökçe Kuyucu (Vestel): "Çevre
konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz.
Bu ödüller bizi daha da teşvik ediyor."

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2016
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Çevre dostları Avrupa yolunda
27
Ekim’de
Recydia
ve
Tallinn’de
düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) Çevre
Ödülleri yarışmasında Türkiye’yi İETT, Vestel
ile finalist olan; Ford Kocaeli, Hydromx, Ekol
Lojistik, TÜPRAŞ ve Tofaş temsil edecek.
AB Çevre Ödülleri organizasyonunda
Türkiye’yi temsil edecek firmalar belli oldu.
Kategorilerinde birinci olan İETT, Recydia
ve Vestel ile finalist olan; Ford Kocaeli,
Hydromx, Ekol Lojistik, TÜPRAŞ ve Tofaş, 27
Ekim’de Tallinn’de düzenlenecek AB Çevre
Ödülleri Projesi yarışmasında Türkiye’yi
temsil edecek. Ödül töreninde bir konuşma
yapan Çevre ve Şehircilik Bakam Mehmet
Özhaseki dünyanın toprak, su, hava ve enerji
dengesi üzerinde kurulu olduğuna işaret
ederek bunu bozmamak ve tahrip etmemek

gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin çevrecilik
alanında üzerine düşeni yapmaya çalıştığını
ifade eden Özhaseki, bunları yaparken de
ülkenin kalkınmasına mani olmamaya özen
gösterdiklerini anlattı. Bakan Özhaseki,
"Bizim kalkınmaya, enerjiye ihtiyacımız var
ama bir taraftan da yaşayabileceğimiz bir
çevreye ihtiyacımız var. Bütün bunları bir
denge içerisinde götürmek bizim en öncelikli
işlerimizin arasında" dedi.
Vergi avantajı olmalı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da,
çevre dostu olan, enerji verimliliği ilkesine
göre çalışan firmaların vergi avantajları
dâhil farklı mekanizmalarla teşvik edilmesi
gerektiğinin altını çizdi.
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05.06.2016
EN ÇEVRECİ 8 TÜRK FİRMASI AVRUPA BİRLİĞİ ODULLERI'NDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL
EDECEK

TÜRK ÇEVRECİLİĞİNİ AB’YE GÖSTERECEKLER
TOBB ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC)
Türkiye'nin işbirliğiyle düzenlenen AB Çevre
Ödülleri Türkiye organizasyonunun birincileri
belli oldu. Kategorilerinde birinci olan İETT,
Recydia ve Vestel ile finalist olan; Ford
Kocaeli, Hydromx, Ekol Lojistik, TÜPRAŞ
ve Tofaş, AB Çevre Ödülleri Projesi'nde
Türkiye'nin çevreci anlayışını yansıtacak.
AVRUPA Birliği ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının desteğiyle TOBB ve Bölgesel
Çevre Merkezi (REC) Türkiye'nin işbirliğiyle
düzenlenen AB Çevre Ödülleri Türkiye
organizasyonunun birincileri belli oldu. AB
kapsamındaki en prestijli ödül programı
olarak
kabul
edilen
organizasyonda
Türkiye'yi temsil edecek firmalar; 'yönetim'
kategorisinde birinci olan İETT ve finale kalan
Ford Kocaeli, 'ürün-hizmet' kategorisinde
birinci olan Recydia ile finalistler Hydromix
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

ve Ekol Lojistik; 'süreç' kategorisinde ise
birinciliği alan Vestel ile finalistler TÜPRAŞ
ve Tofaş oldu
TAHRİP ETMEYELİM
TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen ödül
töreninde bir konuşma yapan Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
dünyanın toprak, su, hava ve enerji dengesi
üzerinde kurulu olduğuna işaret ederek bunu
bozmamak ve tahrip etmemek gerektiğinin
altını çizdi. Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki,
"Bizim kalkınmaya, enerjiye ihtiyacımız var
ama bir taraftan da yaşayabileceğimiz bir
çevreye ihtiyacımız var. Bütün bunları bir
denge içerisinde götürmek bizim en öncelikli
işlerimizin arasında. Sanayicilerimizin bu
konuda hassas bir şekilde üretimlerini
yapmalarını, çevreyi de gözeterek yol
haritalarını izlemelerini diliyorum" dedi.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2016

FİRMALAR TEŞVİK EDİLMELİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da, çevre
problemlerinin bütün dünyanın kabul ettiği
bilimsel gerçekler olarak göz önünde
durduğunu söyledi. Çevre dostu olan, enerji
verimliliği ilkesine göre çalışan firmaların
vergi avantajları dahil farklı mekanizmalarla
teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu
anlayışla iş yapan firmaların hem kamu,
hem de tüketici nezdinde daha prestijli hale
getirilmesi gerektiğine de değinirken, AB
Çevre Ödüllerinin de bu kapsamda en önemli
mekanizmalardan birisi olduğunu kaydetti.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden,
çölleşmeye kadar pek çok sorunla karşı
karşıya bulunulduğunun altını çizen TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ısınma
sebebi ile pek çok adanın sular altında
kaldığına çölleşmenin önüne geçilmediği
takdirde yakın gelecekte 1,2 milyar insan
açlık, susuzluk, geçim kaynağının yok olması
ve göç etme zorunluluğu gibi etkilere maruz
kalacağına işaret etti.

EKİM'DE ESTONYA'DA
AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı
Bela Szombati de konuşmasında çevre
müktesebatının sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanabilmesi için büyük önem taşıdığına
dikkat çekerek, "Çevre müktesebatı çeşitli
sınamaları da beraberinde getiriyor. O yüzden
çevre sektörüne 1,5 milyar avro AB fonu
tahsis edilmiş durumda. Çevre küresel bir
meseledir. İlgili paydaşların katilimi olmadan
bu başarılamaz. Burada dereceye girenlere
27 Ekim Estonya Tallinn de gerçekleşecek"
dedi.
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Çevre için yarışacaklar
AB Çevre Ödülleri için Türkiye’yi temsil
edecek firmalar belli oldu. 27 Ekim’de
Estonya Tallinn’de düzenlenecek yarışta
yönetim kategorisinde bayrağı İETT ve
FORD taşıyacak.
İstihdam ve ekonomik değer oluştururken,
çevreye de duyarlı olduğunu Avrupa Birliği’ne
kanıtlamak için sıraya giren firmaların
Türkiye’deki elemeleri tamamlandı. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle TOBB
ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC) işbirliği
ile düzenlenen yarışın Türkiye ayağını 8
firma kazandı. Söz konusu 8 firma, bundan
sonraki süreçte Türkiye için 27 Ekim’de
Estonya Tallinn’de gerçekleşecek yarışta
Avrupalı rakipleriyle karşı karşıya gelecek.
Ürün/ hizmet, yönetim ve süreç olmak üzere
üç kategoride verilen ödül ile işletmelerde
inovasyon’un teşvik edilmesi amaçlanıyor.
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DENGELER BOZULMAMALI
Td Ödül töreninde bir konuşma yapan
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki dünyanın toprak, su, hava ve
enerji dengesi üzerinde kurulu olduğuna
işaret ederek bunu bozmamak ve tahrip
etmemek gerektiğinin altını çizdi. Özhaseki,
"Bütün sanayicilerimizin bu konuda hassas
bir şekilde üretimlerini yapmalarını, çevreyi
de gözeterek yol haritalarını izlemelerini
diliyorum" dedi.
TEŞVİK EDİLMELİ
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
çevre dostu olan, firmaların vergi avantajları
dahil farklı mekanizmalarla teşvik edilmesi
gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, AB Çevre
Ödülleri’nin bunun için önemli olduğunu
kaydetti

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2016

08.06.2016

TERÖRE İŞ DÜNYASINDAN TEPKİ YAĞDI
İstanbul Vezneciler’de dün bomba yüklü
araçla yapılan, 7 polis ile 4 vatandaşın şehit
olduğu saldırıya iş dünyasından kınama
açıklaması yapıldı.
Yapılan açıklamalarda saldırıyla birlikte
terörün çirkin yüzünün bir kez daha ortaya
çıktığı belirtildi.
Sabah saatlerinde yaşanan patlamayı derin
bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası
adına patlamada hayatını kaybeden polis
ve vatandaşlara rahmet dileyerek; “Bu
coğrafyanın insanları birdir ve beraberdir. Bu
akan kan, silaha sarılanların insanlıklarının
ve vicdanlarının ölümüdür” açıklamasında
bulundu.

Bu saldırıların milli bütünlüğü bozmayıp
aksine güçlendireceğini dile getiren Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu,
“Söz konusu saldırı, güvenliği ve huzuru
sağlamak için fedakârca görev yapan Emniyet
mensuplarını ve milletimizi hedef almıştır.
İşveren camiası olarak, saldırıda hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet
ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin
başı sağ olsun” dedi.
Masumlar da hedef
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)
Başkanı Rahmi Çuhacı, İstanbul'da bugün
sabah saatlerinde yaşanan acımasız
saldırıyı lanetledi. İnsanların özellikle
işbaşı yapma saatleri seçilerek yapılmış bu
saldırı, sadece güvenlik güçlerimizi değil
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masum insanlarımızı da hedef alarak terör
gruplarının alçaklığının da bir göstergesidir.
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, birlik
mesajı vererek; “Bilinmelidir ki, terörün dili,
dini, ırkı, mazereti olmaz. Milletimizin başı
sağ olsun” şeklinde konuştu.
“Birliğimize
yönelik
alçak
saldırıyı
lanetliyorum” diyen İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, “Hainler
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şunu bilsin ki, milletimizin mücadelesi tek bir
terörist kalmayıncaya kadar devam edecek”
diye konuşurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise,
saldırının özellikle işbaşı yapma saatleri
seçilerek yapılmış olduğunu söyleyerek,
“Sadece güvenlik güçlerimizi değil masum
insanlarımızı da hedef alarak terör gruplarının
alçaklığının da bir göstergesi olmuştur” dedi.

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2016
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İş dünyası tek yürek
Vezneciler’de meydana gelen bombalı
saldırıyı kınayan iş dünyası, “Yüzyıllardır
birarada kardeşçe yaşayan insanları
birbirine düşürmek için başvurulan insanlık
dışı terör eylemleri hiçbir zaman başarıya
ulaşamayacak” mesajını verdi.
İstanbul Vezneciler’de meydana gelen
bombalı saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade
eden iş dünyasının temsilcileri, “Terörün dili,
dini, ırkı, mazereti olmaz. Kardeşçe yaşayan
insanları birbirine düşürmek için yapılan
terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak”
görüşünde birleşti.
Türkiye
Odalar
ve
Borsalar
Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı
üzerine yayımladığı mesajda, “Bunu
gerçekleştirenler insanlığın düşmanıdır.

Dökülen kanlar kimsenin yanına kâr kalmaz”
dedi. Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere
yer verdi:
‘İnsanlık dışı bir olay’
“İstanbul Vezneciler semtinde terör örgütü
tarafından bomba yüklü aracın infilak
ettirilmesiyle 7 polis ve 4 vatandaşımızın
hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını
derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüzyıllar
boyu bu topraklarda kardeşçe, bir yumruk
gibi birarada yaşayan insanları birbirine
düşürmek için başvurulan bu aşağılık insanlık
dışı terör eylemleri, hiç kimsenin şüphesi
olmasın ki hedefine ulaşamayacaktır. Bu
coğrafyanın insanları birdir ve beraberdir. Bu
akan kan, silaha sarılanların insanlıklarının
ve vicdanlarının ölümüdür. Türk iş dünyası
adına, şehit polislerimize ve vatandaşlarımıza
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Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve
aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da
acil şifalar diliyorum.”
‘Sonları yakındır’
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim
Çağlar, Vezneciler’de çevik kuvvete yönelik
bombalı araçla yapılan saldırıyla ilgili olarak
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Birliğimize
yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Hainler
şunu bilsin ki; milletimizin mücadelesi tek
bir terörist kalmayıncaya kadar devam
edecek. Bu menfur olaylar, terörün sonunun
geldiğini gösteren paniğin işareti. Sonları
yakındır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet,
yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Başımız sağ olsun.”
‘Dimdik duracağız’
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, yazılı bir
açıklama yaparak şunları kaydetti: “Saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan
rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
Millet olarak, son zamanlarda düzenlenen
hain saldırılarla çok canımız yandı.
Birliğimizin, kardeşliğimizin kenetlendiği ve
bin aydan daha hayırlı, en kutsal ay olan
Ramazan’da böyle bir olayın yaşanmasından
büyük
üzüntü
duyuyoruz.
Saldırılar
karşısında dimdik ayakta duracağımıza
olan inancımızı bir kez daha tekrarlıyoruz.
Bilinmelidir ki, terörün dili, dini, ırkı, mazereti
olmaz. Milletimizin başı sağ olsun.”
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‘Şiddetle kınıyoruz’
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız
Eyüboğlu, yayımlandığı mesajda şu ifadelere
yer verdi: “Hain terör saldırısı camiamızda ve
milletimizde derin bir acıya sebep olmuştur,
TİSK olarak terör saldırısını şiddetle
kınıyoruz. Söz konusu saldırı, güvenliği
ve huzuru sağlamak için fedakârca görev
yapan Emniyet mensuplarını ve milletimizi
hedef almıştır. Bu tür insanlık dışı saldırılar,
milli bütünlüğümüzü bozamayacak, aksine
güçlendirecektir.
Hayatını
kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve
yaralılara acil şifalar diliyor
‘SALDIRIYI LANETLİYORUZ’
Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mehmet Büyükekşi, yayımladığı mesajda
şunları ifade etti: “Acımasız saldırıyı
lanetliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu
bir alanda özellikle işbaşı yapma saatleri
seçilerek yapılmış bu saldırı, sadece güvenlik
güçlerimizi değil masum insanlarımızı da
hedef alarak, terör gruplarının alçaklığının da
bir göstergesi olmuştur. Terörü araç olarak
kullanan hainler, ülkemizin ilerleyişine zarar
veremeyecektir. Türkiye’nin geleceği için;
gün, birlik ve beraberlik günüdür. Türkiye’nin
terörden temizlenmesi için, 65 bin ihracatçı
olarak hep yanınızdayız. Tek vatan, tek
bayrak, tek devlet ve tek millet, el eleyiz!”
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Zenginleşmek için inovasyon şart
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı’nın
(TEPAV)
düzenlediği
BIO
Girişimcilik programında dereceye girenler,
ödüllerini ABD’nin San Francisco kentinde
aldı. Ödül alan genç girişimcileri kutlayan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Zenginleşmek
için inovasyon’un önemini ülke olarak
kavradık. Bundan sonra inovasyon’un
faydalarım
konuşmaktan,
inovasyon
yapmaya geçmeliyiz” dedi.

kutlayan Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 2015
yılında, yeni teknolojilerin transferi ve
yayılma hızını arttırmak için başlattığı
İnovasyonKare
(İnovasyon2)
Programı
hakkında
değerlendirmelerde
bulundu.
Hisarcıklıoğlu, “İnovasyon2 Programı’nı
inovasyon yapmak üzere atılan adımları
hızla artırmak için başlattık” dedi.

BIO Convention’a Türkiye heyetinin katılımını,
TOBB Biyoteknoloji Sektör Meclisi (TOBBBIO) ve TEPAV’ın birlikte organize ettiğini
bildiren Hisarcıklıoğlu, etkinlikte Türkiye’nin
GİRİŞİMCİLERE ÖDÜL
biyoteknoloji
alanındaki
kabiliyetlerini
TEPAV’ın bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Bio duyurmayı, şirketlerin ve araştırmacıların
Startup Programı’nın ödül töreni ABD’nin küresel işbirlikleri geliştirmelerini sağlamayı
San Francisco kentinde yapıldı. BIO ve teknoloji transferi gerçekleştirecek yabancı
Girişimcilik Kampına katılma hakkı kazanan yatırımların önünü açmayı amaçladıklarını
ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren bildirdi. Hisarcıklıoğlu, BIO Startup Programı
genç girişimciler ödüllerini; Türkiye’den 17 ile seçilen genç Bio-girişimcilerin, BIO
şirket ve araştırma merkezinin yer aldığı Convention 2016’da dünyanın önde gelen
BIO Convention 2016 Türkiye Stadı’nın uzmanlarından eğitim alma ve ürünlerini
açılış töreninde aldılar. Ödül alan girişimcileri küresel platformda tanıtma imkânı bulduğunu
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söyledi. Yarışmada dereceye giren genç
girişimcilerin, sağlıktan enerjiye; plastikten
tekstile birçok sektörde kullanım alanı
bulan biyoteknolojide Türkiye’nin yüz akı
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu dünyanın
teknolojik dönüşümden geçtiğine dikkat
çekti ve Türkiye’nin adaptasyonunun önemli
olduğunu vurguladı.

Türkiye Standının açılışında konuşan TEPAV
Direktörü Güven Sak, son iki yıldır Türkiye’nin
BIO Convention’a katılımının TOBB’un 2015
yılında gündemine aldığı İnovasyonKare
programı çerçevesinde organize edildiğini
ve BIO Convention’un Türkiye’nin tanıtımı
için en uygun platformlardan biri olduğunu
söyledi.

110 kişilik HEYET

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık,
Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili
Celil Göçer de “Türkiye’nin biyoteknolojiye
verdiği önemin, yüksek teknolojili yatırımları
ülkeye çekme konusundaki kararlılığın bir
göstergesi olduğunu” vurguladı.

65 ülkeden 29 bin kişinin katılımıyla San
Francisco’da gerçekleştirilen, dünyanın
en büyük biyoteknoloji etkinliği olan BIO
Convention 2016’da, Türkiye’yi TOBB
Biyoteknoloji Sektör Meclisi ve TEPAV’ın
organizasyonuyla 110 kişilik bir heyet temsil
ediyor.
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BİYOTEKNOLOJİDE ATAĞA KALKALIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
biyoteknoloji
alanındaki
kabiliyetlerini
duyurmayı, şirketlerin ve araştırmacıların
küresel işbirlikleri geliştirmelerini sağlamayı ve
teknoloji transferini gerçekleştirecek yabancı
yatırımların önünü açmayı amaçladıklarını
belirtti.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı’nın (TEPAV) bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği
Bio Start-up Programı kapsamında ödüller,
ABD’nin San Francisco kentindeki BIO
Convention 20f 6’da Türkiye standının
açılışında sahiplerini buldu.
Buradaki konuşmasında ödül alan girişimcileri
kutlayan Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 20f5 yılında
yeni teknolojilerin transferi ve yayılma hızını
artırmak için başlattığı “İnovasyonKare
(İnovasyon2) Programı”nı anlattı.
Sağlıktan enerjiye
Türkiye’nin
biyoteknoloji
alanındaki
kabiliyetlerini
duyurmayı,
şirketlerin
ve
araştırmacıların
küresel
işbirlikleri

geliştirmelerini sağlamayı ve teknoloji
transferini
gerçekleştirecek
yabancı
yatırımların önünü açmayı amaçladıklarını
bildiren Hisarcıklıoğlu, BIO Start-up Programı
ile seçilen genç bio-girişimcilerin, BIO
Convention 20I6’da dünyanın önde gelen
uzmanlarından eğitim alma ve ürünlerini
tanıtma imkanı bulduğunu ifade etti.
Yarışmada dereceye girenlerin sağlıktan
enerjiye, plastikten tekstile birçok sektörde
kullanım alanı bulan biyoteknoloji alanında
Türkiye’nin yüz akı girişimcileri olduğuna
işaret eden Hisarcıklıoğlu, dünyanın teknolojik
bir dönüşümden geçmekte olduğunu, küresel
ekonominin yeni teknolojilerin etkisiyle
yeniden şekillendiğini ve Türkiye’nin bu yeni
sürece hızla adapte olarak zengin ülkelerle
arasındaki gelir farkını kapatabileceğini
belirtti.
TEPAV’ın başarılı Bio-Girişimci Ödüllerini,
Diploid Biyoteknolojik Ürünler ve RF Sense
Radyo Frekanslı Sensör Girişimi aldı.
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BİYOTEKNOLOJİDE YOLA GİRİLDİ
AMA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR
Erdal SAĞLAM
BİYOTEKNOLOJİ,
Türkiye’nin
küresel
teknolojide yaşanan dönüşümü yakalaması,
ekonomisini rekabetçi kılabilmesi için ağırlık
vermesi gereken alanlardan biri. Her şeyden
önce söylemek gerekir ki; bu alandaki çabalar
için. genel vizyon eksikliğinin etkisiyle çok geç
kalındı, çaba göstermeye yeni başladık.
Geçen hafta San Francisco’da gerçekleşen,
alanında dünyanın en büyük organizasyonu
olan BIO Convertion’da bir yandan küresel
gelişmelere, öte yandan Türkiye’nin bu alandaki
çabalarının dünyaya anlatılmasına tanık olduk.
Özetle söyleyebilirim ki; biyoteknolojide geç
de olsa. gereken yola girilmiş durumda ama
eksikler o kadar çok, gidilecek yol o kadar fazla
ki...
Mevcut kamu yönetimi anlayışı ile yol almanın
zorluğu, mevcutların iyi niyetine rağmen
çok daha yeterli, esnek ve “genç bakışına
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sahip” kamu teknisyenine olan ihtiyaç açıkça
gözleniyordu. Yanı sıra mevcut sermayenin
her şeyi devletten bekleyen, köhnemiş anlayışı
ile bu yolun yeterince hızla yürünemeyeceği
de yine açıkça gözlendi. Özetle; biyoteknoloji
dahil, yeni teknolojik süreçlere yani ülke
ekonomisinin geleceğine ilişkin öncelikli bir
vizyon belirlemeye, girilen yolda stratejik
tercihlerin yapılmasına, rasyonel ve dengeli
teknoloji transferi politikası oluşturmaya, bunun
için özel sektör ve kamunun, hatta tüm siyasi
partilerin biraya gelip uzun vadeli yol haritası
çizilmesine kesin ihtiyaç var.
BİO Convention’a katılımı organize eden TEP
AV, aynı zamanda bu alandaki çabaların doğru
yola sokulması için büyük çaba gösteriyor.
TEPAV Direktörü Güven Sak ve Biyoteknoloji
Direktörü Selin Arslanhan Memiş ile dönüşte
ABD deki temaslarını konuşma imkanı buldum.
“Teknoloji transferi ve difüzyonu söz konusu
olduğunda yabancı yatırımların şart olduğunu,
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BIO Convention’ı dünyanın biyoteknoloji
gündemini takip edebilmek ve yatırım çekmek
üzere politika diyalogu için hızlandırıcı bir
araç olarak gördüklerini” söylüyorlar. BIO
2016’yı. bu yaklaşımı temel alarak geçen
yılki kongreden bu yana Türkiye’de atılan
somut adımları duyurmak için fırsat olarak
gördüklerini biyoteknoloji ekosistemi için
son 1 yılda Türkiye’de somut adımlar
atıldığını kaydederek, son yıllarda politika
dokümanlarına sıkça giren biyoteknoloji için
“artık inovasyon konuşmaktan inovasyon
yapmaya geçişi” hızlandırıcı adımlar atıldığını.
3 ana başlıkla adımları anlatmaya çalıştıklarını
kaydediyorlar.
KOORDİNASYON İÇİN SEYK
Bunlardan ilki Sağlık Endüstrileri Yönlendirme
Komitesi (SEYK). 2015 sonunda kurulan
SEYK’in kuruluş amacı sağlık endüstrilerinde
politika
yapıcı
ve
uygulayıcısı
farklı
kurumların etkin politika koordinasyonunu
sağlamak. Müsteşar ve kurum başkanları
düzeyinde toplanıyor. Aralık 2015 yılında
kuruluşundan sonra 2016 yılı boyunca 17
toplantı gerçekleştirmiş. Gündeminde yatırım
projeleri var; öncelikli olarak plazma ürünleri
ve aşıda daha sonra ise insülinle başlayarak
biyoteknolojik ürünlerde yatırımları teşvik
edici ve projeleri seçici bir rol üstlenmeyi
hedefliyor.
Türkiye’de
biyoteknoloji
ekosisteminin ana problemlerinden olan
politika
koordinasyonsuzluğuna
çözüm
getirme potansiyeli olan bu platformu
duyurmak ve aktivitelerinde bahsederek
yabancı yatırımcılarla bu platform üzerinde
politika diyalogunu etkinleştirmek amaçlanmış.
Bunu gerçekleştirmek için SEYK’ten temsilciler
BIO 2016 Türkiye Heyetinde temsil edildi,
tüm paydaşlarla ayrı toplantılar ve çok
uluslu şirketlerle bire bir görüşmeler yapıldı.
Çabaların sonuç vermesi için SEYK’nin özel
sektörle politika diyalogunu etkinleştirmesi,
BIO 2016’da uluslararası ortamda başlatılan
sürecin kararlılıkla devam ettirilmesi gerekiyor.
SEYK’nin aktivite planının düzenli olarak
herkesle paylaşılması, önceliklerini belirleme ve
yatırım projelerini değerlendirme yöntemlerinin
şeffaflıkla yatırımcılara sunulması ve komite
temsilcilerinin tutkuyla bu yeni markayı
anlatması gerekiyor.

GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ
TEPAV BIO 2016’da verilmek istenen 2. ana
mesajı, biyoteknoloji girişimciliğinin sunduğu
fırsat ve Türkiye’nin bu konudaki potansiyeli
olarak belirlenmiş. Yeni teknolojilerle birlikte
startupların Ar-Ge ve üretim ekosistemlerindeki
rolü giderek güçleniyor. Bu kadar multidisipliner
ve Ar-Ge yoğun teknolojilerle birlikte artık
inovasyonu büyük şirketler değil teknoloji
startupları yapıyor, büyük şirketler de onları
ya da geliştirdikleri teknolojiyi satın alarak
inovasyon sürecine katkı sağlıyor. Son yıllarda
daha da belirginleşen bu yeni küresel ortam,
Türkiye’nin de pay alabileceği bir imkan
sunuyor. Bu nedenle BIO 2016 öncesinde BIO
Startup Programını başlatılmış ve düzenlenen
Biyoteknoloji Startup Weekend ile San
Francisco’ya götürmek üzere iki bio-girişimci
seçilmişti. BIO 2016 süresince genç biogirişimcileri tanıtma ve Türkiye’nin biyoteknoloji
girişimciliğinde
potansiyel
sunabileceği
anlatılmaya çalışıldı. Bununla birlikte son
dönemde Türkiye’de girişimcilik ekosistemini
geliştirmek üzere atılan fonların fonu, patent
box rejimi gibi uygulama adımları da yapılan
toplantılarda duyurmaya çalışıldı.
PATENT GELİŞMELERİ
BIO 2016’da ana mesajlardan sonuncusu
Türkiye
ekosisteminin
iyileştirilmesine
yönelik
atılan
yatay
adımlar
olarak
belirlenmiş. Bunlardan ilki TBMM’de olan
yeni Sınai Mülkiyet Kanunu. Türkiye’nin
artık uluslararası standartlara sahip bir yasal
düzenlemeye yaklaşmasının BIO 2016 da
yapılan toplantılarda büyük ilgi uyandırdığı
söyleniyor. Yeni kanunun bir an devreye
girmesinin son derece önemli göründüğü, yanı
sıra yeni teknolojiler söz konusu olduğunda
özel sektörün sahipliğini gösteren BIO 2016
organizasyonunu ve TOBB Biyoteknoloji
Sektör Meclisi (TOBB BIO) adımlarını içeren
TOBB’un İnovasyon kare programını da özel
sektör tarafında gerçekleşen yatay gelişmeler
olarak duyurmaya çalıştıklarını söylüyorlar.
Sonuç olarak; adımları etkin şekilde duyurmanın
yolunun bu tür uluslararası etkinliklere aktif
katılımdan geçtiğini, gelişmekte olan ülkeler
arasındaki büyük yatırım çekme yarışında
Türkiye’de oturarak kendi kendimize bu yarışta
rekabet gücü elde edebilmemizin mümkün
olmadığının altını çiziyorlar.
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AB ve TOBB mültecilere iftar sofrası kuracak
AVRUPA Birliği (AB) Bilgi Merkezleri Ağı, 20
Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle 20
ilde iftar sofrası kuracak. TOBB bünyesindeki
Ankara AB Bilgi Merkezi'nin düzenleyeceği
iftar, Altındağ'da bulunan Seymenler Kent
Merkezi İftar Çadırı'nda gerçekleştirilecek.
İftara, İsveç Büyükelçi Müsteşarı Peter
Svensson Kemeny de katılacak. AB Türkiye
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Delegasyon Başkanı Büyükelçi Hansjörg
Haber "Bugün bizlerden daha talihsiz
durumda olanlara konukseverlik gösterme
ve destek olma geleneğini sürdürerek,
Türkiye'nin AB Bilgi Merkezlerinin bulunduğu
20 ilinde mülteci gruplarını iftar sofrasında
bir araya getirmekten mutluyuz" ifadelerini
kullandı.
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28.06.2016
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:

Nevşehir Kayseri’ye uçak desteği şart
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, turist getiren
uçaklara devlet desteğinin Nevşehir ve
Kayseri’ye de verilmesinin şart olduğunu
söyledi. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın
iftar yemeğine katılan Rıfat Hisarcıklıoğlu,
turizmde yaşanan sıkıntılara değindi.
Hisarcıklıoğlu, "Nevşehir’de de sıkıntılar
var. Bunu çok iyi biliyorum. Ama moralinizi
bozmayın. Sonunda bunlar gelip geçicidir.

Biz bunun iniş ve çıkışlarını yaşadık. 2
gün önce Turizm Bakanımızla beraberdim.
Sorunları Bakanımıza ilettim. Özellikle turist
getiren uçaklara devletin verdiği desteğin
Nevşehir ve Kayseri’ye de verilmesinin şart
olduğunu söyledim" dedi. Hisarcıklıoğlu, bu
milletin vatana ihanet edene hak ettiği cevabı
en ağır şekilde vereceğini, vatanı kimseye
böğürtmeyeceklerini de kaydetti.
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TÜSİAD’dan YASED’e iş dünyasının önde gelen temsilcileri terörle mücadelede
uluslararası işbirliğinin artması talebinde bulunurken tüm yetkililerin üzerlerine düşen
görevleri gecikmeden yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

İş dünyası terörü lanetledi
İş dünyası, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda
gerçekleştirilen menfur terör saldırısını sert
bir dille lanetlerken birlik ve beraberlik mesajı
verdi.
İş dünyası, önceki akşam İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda meydana gelen ve sivilleri
hedef alan terör saldırısını sert bir dille kınadı.
Saldırıda yaralananlara acil şifa, hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına
ve Türk milletine de başsağlığı dileklerini
ileten iş dünyası temsilcileri, terörü de
lanetlediklerini bildiren mesajlar yayımladı.
TÜSİAD: Saldırı, ülkemizin ve uluslararası
toplumun
huzurunu,
demokratik
ve
açık toplum düzenini hedef aldı. Terörle
mücadelede ve teröre kaynaklık eden
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sorunların
çözümünde
bölgesel
ve
uluslararası çabaların ve işbirliğinin kararlı
şekilde artmasını bekliyoruz.
TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu: Bu hain
saldırı yalnızca ülkemizi değil tüm dünya
vatandaşlarını hedef almıştır. Saldırı bize
Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda
sulh” sözlerinin 85 yıl sonra hala haklılığını
koruduğunu hatırlatıyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
Bu saldırılar karşısında millet olarak
sağduyumuzu korumak zorundayız. Birlik ve
beraberliğimizi hedef alan bu saldırılar, asla
amacına ulaşamayacak.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Terör
saldırısı, insanlık değerlerine, barışa ve
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huzura yapıldığı kadar; İstanbul’umuzun
kimliğine de yapılmış bir saldırıdır. Birlik,
beraberlik ve dayanışmaya bu acılı günlerde
daha fazla önem vermeliyiz.
Sabancı Holding: Terörü kınıyor; hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli
yakınlarına sabır; yaralılara da acil şifa
diliyoruz.
İTO Başkanı İbrahim Çağlar: Yetmiş iki
milletten yolcunun hep birlikte bulunduğu
terminalde gerçekleştirilen patlamaların
hedefi tüm insanlık.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu
saldırının hedefinin tüm dünya vatandaşları
olduğu ve seyahat özgürlüğü gibi en
temel haklarını kullanan masumlar olduğu
unutulmamalı. Yaraların sarılarak hayatın
normale dönmesi için her türlü yardıma hazır
olduğumuzu bildiririz.
YASED Başkanı Ahmet Erdem: Küresel bir
tehdit olan terör ile mücadelenin uluslararası
dayanışma içinde ve kararlılıkla sürdürülmesi
gerekiyor.

Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat
Yenigün: Huzur ve barış ortamını yeniden
sağlamak üzere tüm yetkili ve ilgililerin
birlik ve beraberlik içinde üzerlerine düşen
görevleri gecikmeden yerine getirmelerini
bekliyoruz.
TOPLANTILAR İPTAL EDİLDİ
Ülkeyi yasa boğan terör saldırısı nedeniyle
dün ve bugünkü basın toplantıları da
iptal edildi. Dün gerçekleşmesi planlanan
TURSAB ile Bayındır Sağlık Grubunun işbirliği
toplantısı ve Boyner Büyük Mağazacılığın
basın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
Sabancı Holdingin dün akşam düzenlemesi
beklenen iftar yemeği ise iptal edildi. Bugün
yapılacağı önceden duyurulan KPMG’nin
“Bir Suiistimalcinin Profili” araştırmasının
tanıtımı, Kadir Has Üniversitesi Aktif Öğrenim
Merkezi açılışı ve İstanbul Shopping Fest
açılışı da iptal edilen toplantılar arasında yer
aldı.
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Korkmayacağız, yılmayacağız
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen
terör saldırısına iş dünyasından lanet yağdı.
İş dünyasının temsilcileri yayınladıkları
mesajlarda “Korkmayacağız, yılmayacağız”
dediler.
ÜZÜNTÜMÜZ ÇOK BÜYÜK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Türk is dünyası
adına insanlık dışı bu terör saldırısını
gerçekleştirenleri
lanetliyoruz.
İstanbul
Atatürk
Havalimanı’nda
terör
çirkin,
insanlık dışı yüzünü maalesef ki bir kez
daha göstermiştir. Vicdanlara sığmayan
bu cinayetler, insanlığın utanç sayfalarıdır.
Yapanları, destek olanları vicdan taşıyan
bütün insanlar lanetlemektedir. Bu olay
hepimizin ciğerini yakmıştır. Üzüntümüz çok
büyük. Bu saldırılar karsısında, millet olarak
sağduyumuzu korumak zorundayız. Herkes
bilmelidir ki birlik ve beraberliğimizi hedef alan
bu saldırılar, asla amacına ulaşamayacaktır.
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Terörle mücadelenin destekçisiyiz
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet
Büyükekşi: İnsanlık duygularını terk etmiş
vicdan yoksunu teröristlerce gerçekleştirilen
bu alçakça saldırı bu kez Atatürk
Havalimanı’nı hedef almıştır. Terör sadece
Türkiye’nin değil tüm dünyanın topyekûn
mücadele etmesi gereken bir realitedir ve
Türkiye her zaman olduğu gibi bu belanın
insanlık tarihinden silinmesi için haykırmaya
devam edecektir. Tam da Türkiye’nin rahat
bir nefes almaya yönelik adımlar attığı
bir dönemde bu saldırının yapılmasının
da ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Biz
ihracatçılar olarak terörle mücadelenin her
zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz.
Asla başarılı olamayacaklar
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal
Bahçıvan: Atatürk Havalimanı’ndaki terör
saldırısı, insanlık değerlerine, barışa ve
huzura yapıldığı kadar; İstanbul’umuzun

BASINDA TOBB - HAZİRAN 2016

kimliğine de yapılmış alçakça bir saldırıdır.
Bu vahşi terör, aynı zamanda medeniyetler
ve kültürlerin başkenti olan İstanbul’umuzu
başka bir kimliğe dönüştürme çabasıdır.
Fakat buna asla muvaffak olamayacaklar.
Millet olarak acımız büyüktür. Birlik, beraberlik
ve dayanışmaya bu acılı günlerde daha fazla
önem vermeliyiz. Bu saldırıyı lanetliyoruz.
Karşılarında hep birlikte duracağız
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim
Çağlar: Saldırıyı lanetliyorum. Yüreklerimiz
bir kez daha yandı. Bu patlamaların
hedefi tüm insanlıktır. Terörün milleti,
vatanı olmadığını bir kere daha gördük.
Yılmayacağız, ülkemizin huzuruna kasteden
canilerin karşısında hep birlikte duracağız.
Uluslararası işbirliği istiyoruz.
Uluslararası işbirliği istiyoruz
TÜSİAD: Terör bir kez daha cani bir eylem
gerçekleştirdi, İstanbul Atatürk Havaalanında
masum insanlar bu alçak saldırıda yaşamlarını
yitirdi. Bu hain terör saldırısını şiddetle
kınıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun.
Ülkemizin doğrudan kalbine yöneltilmiş bu
hain saldırı, terörle küresel ölçekte topyekûn
mücadele ihtiyacının önemini ve aciliyetini
bir kez daha ortaya çıkardı. Bölgesel ve
uluslararası çabaların ve işbirliğinin kararlı
şekilde artmasını bekliyoruz.
Bu elim saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Yabancı Sermaye Derneği Başkanı Ahmet
Erdem: Atatürk Havalimanı’ndaki alçak terör
saldırısı sadece Türkiye’nin değil dünyanın
huzur ve güvenliğini hedef aldı. Küresel bir
tehdit olan terör ile mücadelenin uluslararası
dayanışma içinde ve kararlılıkla sürdürülmesi
gerekiyor.
Türkiye’nin
istikrarına
ve
geleceğine duyduğumuz güveni bir kez
daha vurgulayarak bu elim saldırıyı şiddetle
kınıyoruz.

Hamurumuzda cesaret var
Tüm Sanayici ve İs Adamları Derneği
Başkanı Yasar Doğan: Masum vatandaşları
hedef alan hain terör saldırısını şiddetle
kınıyoruz. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine
zarar vermek isteyenler, mübarek Ramazan
ayında masum vatandaşlarımızın canlarına
alçakça kıyarak çirkin oyunlarını devam
ettirmek istiyorlar. Bu canilere en güzel
cevabı; birlik ve beraberliğimizi koruyup,
birbirimize
daha
fazla
kenetlenerek
vereceğiz. Türkiye, korkuyla yoğrulmaya
çalışılan bir ülke olmadı, olmayacak. Bizim
hamurumuzda cesaret var, sevgi var, birlik
var, beraberlik var. Hepimizin başı sağ olsun.
DİMDİK AYAKTAYIZ
• Müstakil Sanayici ve İs Adamları Derneği
Başkanı Nail Olpak: MÜSİAD olarak,
Türkiye’nin en önemli noktalarından biri
olan Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen
bombalı saldırılar sebebiyle acımız çok
büyük.
Saldırıda
hayatını
kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve
yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Terörün
bir amacı da korkutmak ve yıldırmaktır.
Ama biz acımıza rağmen korkmayacağız
ve yılmayacağız. Dış politikada atılan
önemli adımların arkasından yaşanan bu
hain saldırıların tesadüf olmadığı apaçık
ortada. İsrail’le anlaşmanın yapıldığı,
Rusya ile normalleşme sürecinin başladığı
ve umutların artığı bir dönemde yapılan
saldırılarla, ülkemizin istikrarını ve huzurunu
bozmak isteyenler, atılan olumlu adımları
sindirememiş ve masumları katletmiştir.
Milletimizin bası sağ olsun.

Birliğimizi güçlendirmeliyiz
Anadolu Aslanları ve İşadamları Derneği
Başkanı Mustafa Koca: Ülkemiz üzerinde
gerçekleştirilmeye çalışılan bu oyuna karşı
milletçe, daha yüksek bir sesle, kararlılığımızı
ortaya koymalı, birliğimizi ve dirliğimizi daha
da çok güçlendirmeliyiz.
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TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ ‘TERÖRÜ’ LANETLİYORUZ
İstanbulAtatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen
terör saldırısına iş dünyası temsilcilerinden sert
tepkiler geldi. Türkiye’nin hem İsrail hem de
Rusya ile olan ekonomik ilişkilerini düzeltmeye
başlamasının hemen ardından gelen menfur
saldırının hedefinin ekonomi olduğunu
söyleyen iş dünyası temsilcileri, “Terörün amacı
Türkiye ekonomisinin büyümesini engellemek.
Ülkemize güveniyoruz, terörü lanetliyoruz”
dediler.
İSTANBUL
Atatürk
Havalimanı’nda
gerçekleştirilen terör saldırısına Türk iş
dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından (STK)
çok sert tepkiler geldi. Türkiye’nin hem İsrail
hem de Rusya ile olan ekonomik ilişkilerini
düzeltmeye başlamasının hemen ardından
gelen menfur saldırının hedefinin istikrar
olduğunu belirten temsilciler, “Terörün amacı
Türkiye ekonomisinin büyümesini engellemek.
Saldın Türkiye’nin istikrarına yönelik. Biz
ülkemize güveniyoruz ve terörü lanetliyoruz”
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dediler.
“BU
SALDIRILAR
ULAŞAMAYACAK”

ASLA

AMACINA

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Bu olay hepimizin ciğerini yaktı. Üzüntümüz
çok büyük. Saldırılar karşısında, milletçe
sağduyumuzu korumak zorundayız. Herkes
bilmelidir ki birlik ve beraberliğimizi hedef alan
bu saldırılar, asla amacına ulaşamayacak”
dedi.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, “Atatürk
Havalimanı’na yapılan saldın Türkiye’nin hem
huzuruna, hem potansiyeline hem de ekonomik
yapısına yapılmıştır. Biz ihracatçılar olarak
terörle mücadelenin her zaman destekçisi
olmaya devam edeceğiz” dedi.
“İSTİKRARI BOZMAK İSTİYORLAR”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da,
“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, barış, huzur
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ve kardeşlik ayı olan mübarek Ramazan
ayında bile terör bir türlü durmak bilmiyor.
Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen hain
saldırıyı nefretle kınıyoruz. Terör saldırılarının
amacı ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak
ve toplumda bir korku havası ve kaos ortamı
yaratmak olduğunu biliyoruz. Ülkemizin
birliğine, kardeşliğine kasteden hainlerin
hesaplan, tuzaklan geçmişte olduğu gibi bugün
de boşa çıkarılacak” şeklinde konuştu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
İbrahim Çalar, Atatürk Havalimanındaki terör
saldırısının hedefinin tüm insanlık olduğunu
belirterek, “Yılmayacağız, ülkemizin huzuruna
kasteden canilerin karşısında hep birlikte
duracağız” değerlendirmesinde bulundu.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da, “Bu olaylar
İstanbul’umuzu başka bir kimliğe dönüştürme
çabasıdır. Fakat buna asla muvaffak
olamayacaklar. Millet olarak acımız büyüktür.
Birlik, beraberlik ve dayanışmaya bu acılı
günlerde daha fazla önem vermeliyiz” dedi.
“ACIMIZA RAĞMEN YILMAYACAĞIZ”
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak da, saklında
hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralılara
acil şifalar diledi. Olpak, “Terörün bir amacı da
korkutmak ve yıldırmaktır. Ama biz acımıza
rağmen korkmayacağız ve yılmayacağız. Bu
yaşananlar göstermektedir ki; dış politikada
dostlarını artırıp düşmanlarını azaltma
politikasını başarıyla sürdüren Türkiye’nin
cephe daraltmaya daha fazla devam etmesi
doğru bir hareket olacak” dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Bezci, “Sadece Türkiye’nin
değil içinde bulunduğu coğrafyanın istikrarına
gölge düşürmek isteniyor. Vicdan ve
insan sevgisinden yoksun şer odaklarının
gerçekleştirdiği bu menfur saldın, Türk
insanının birlik ve beraberliği karşısında yenik
düşecektir” dedi.
“DÜNYA TÜRKİYE
GİTMELİ”

İLE

İŞBİRLİĞİNE

Anadolu Aslardan ve İşadamları Derneği
(ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca da,
“Ülkemiz üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan
bu oyuna karşı milletçe, daha yüksek bir
sesle, kararlılığımızı ortaya koymalı, birliğimizi
ve dirliğimizi daha da çok güçlendirmeliyiz.
Uluslararası kamuoyu da terörün bataklığını

kurutmaya yönelik samimi bir birliktelik içinde
Türkiye ile iş birliğine girmelidir. Bu samimiyet
ve birliktelik olduğu sürece terör belası ile baş
edilebilecektir” şeklinde konuştu.
Terörün artık dünyanın ortak sorunu olduğunu
belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın
ise, “Ülkemiz koşa sürüklenmek istenmektedir.
Ancak terör sadece Türkiye’nin değil dünyanın
ortak sorunudur. Terör sorununa uluslararası
neşter vurmanın zamanı geldi” dedi.
“ZOR
GÜNLERDEN
ÇIKACAĞIZ”

DAHA

GÜÇLÜ

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
(TÜMSIAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan da,
Türkiye’nin korkuyla yoğrulmaya çalışılan bir
ülke olmadığını ve olmayacağını belirterek,
“Bizim hamurumuzda cesaret var, sevgi var,
birlik var, beraberlik var. Bu zor günlerden
daha da güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin
şüphesi olmasın. Türkiye büyük ve güçlü bir
ülkedir ve bu hainler dün olduğu gibi bugün de
en ağır şekilde cezalandırılacak” dedi.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinden
(TÜSİAD) yapılan açıklamada ise, terörün
bir kez daha cani bir eylem gerçekleştirdiği
belirtilerek, “Terör saldırısını şiddetle kınıyor,
saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve
yakınlarının acısını en derinden paylaşıyor,
yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı
sağ olsun” denildi.
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON)
Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da, “Hiçbir
manevi dine bağlı ve saygısı olmayan dış
güçlerin içerideki uşakların yaptığı bu hain
saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar da, “İnsanlığın
geleceği yalnızca bir milletin elinde değil,
tüm dünyanın ortak sorunu. Tüm hükümetler
insanlıkla bağdaşmayan teröre karşı ortak
hareket etmek zorunda” dedi. Uluslararası
Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Erdem, küresel bir tehdit olan
terör ile mücadelenin uluslararası dayanışma
içinde ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini
bildirdi. TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken de, “Terör olayları ile ülkemiz
kaosa sürüklemek isteniyor. Ancak Türk
milleti olarak birbirimize sıkı sarılıp bu terörün
üstesinden geleceğiz” dedi.
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TOBB karşılıksız çekte hapse karşı
HÜKÜMETİN 'iş dünyası talep ediyor' diye
getirmek istediği çekte hapis cezasına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
karşı çıktı. Karşılıksız çek düzenleyen kişi ve
şirket yöneticilerine hapis cezası getirilmesini
öngören düzenleme Meclis Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarının
görüşmeleri sırasında Başbakan Yardımcısı
Nurettin Canik ile TOBB temsilcisi arasında
' sürpriz görüş ayrılığı ortaya çıktı. Canikli,
"Karşılıksız çeke hapis cezası getirmemizin
arkasında yatan en önemli neden, iş
âleminin yoğun talebi, hatta baskısıdır. TOBB
dâhil bütün meslek odaları ve sivil toplum
kuruluşları ile görüştüm, onlar hapis cezası
istiyorlar" dedi.
HİSARCIKLIOĞLU İSTEDİ
TOBB temsilcisi ise resmi görüşlerini elindeki
kâğıttan okudu. Karekodlu çekin zorunlu
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hale gelmesinin çok faydalı olacağını,
karşılıksız çeke hapis cezasının ise çok
dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini belirten
TOBB temsilcisi, "Diğer vadeli borçlanma
araçlarına hapis yokken sadece çeke hapis
uygulanması ölçülülük ve orantılılık ilkeleri
kapsamında yeniden değerlendirilmelidir"
dedi. Canikli ile TOBB temsilcisinin birbiriyle
çelişen açıklamalarına tepki gösteren
muhalefet milletvekilleri, olayı skandal
olarak nitelendirdi. TOBB temsilcisinin
açıklamalarına kendisinin de şaşırdığım
belirten Canikli, "Ben bizzat TOBB Başkam
Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüm. Kendisi
hapis istedi, tasarıya koyduk" dedi.
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‘‘Önce huzur, sonra ticaret akabinde zenginlik gelir’’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bayram
nedeniyle memleketi Kayseri’ye geldi.
Hisarcıklıoğlu, “Huzur olmadan ticaret,
ticaret olmadan da zenginlik olmuyor. Onun
için çevre ve coğrafyayla huzur ve barış
daha sonrasında ticaret ticaretin akabinde
de zenginlik gelir. Türkiye ekonomisinde
özellikle Başbakanımızın yeni açıkladığı
paketler, bunlar yatırım ortamını iyileştirmeye
yöneliktir” dedi. Merkez Melikgazi İlçesi
Hisarcık
Mahallesindeki
bağ
evinde
ağaç ve çiçekleri sulayan, komşularıyla
bayramlaşarak,
hemşerileriyle
özlem

gideren Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
İsrail ve Rusya ile ilişkilerini iyileştirmesine
de destek vererek, ilişkilerin düzelmesinin
siyaset ve ekonomik açıdan çok büyük yarar
getireceğini anlattı.
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HİSARCIKLIOGLU: YATIRIM ORTAMI İYİLEŞECEK
KAYSERİNİN Melikgazi ilçesi Hisarcık
Mahallesindeki bağ evinde ağaç ve çiçekleri
sulayan,
komşularıyla
bayramlaşarak,
hemşerileriyle
özlem
gideren
TOBB
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan
Binali Yıldırımdın açıkladığı ekonomik
reformların yatırım ortamını iyileştireceğini
söyledi.
Hisarcıklıoğlu
“Bu
yatırım
hamlelerini çekebilmek ve ekonomiye
odaklanabilmek,
birinci
önceliğimiz
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olması lazım. Hükümetimizle de biz bunu
görüyoruz” dedi. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu
Kayseri’deki
komşusu
Sevim Mehmetbeyoğlu’nun elini öperek
bayramlaştı.

BASINDA TOBB - TEMMUZ 2016

15.07.2016
Hisarcıklıoğlu davetin tarihinin henüz netleşmediğini belirterek “Özel sektör olarak
gideceğiz” şeklinde konuştu.

TOBB heyeti Mısır yolcusu
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel
sektör olarak Mısır’dan davet aldıklarını,
yakın zamanda bu ülkeye bir heyet gideceğini
açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim
Kurulu’nu Çankaya Köşkü’nde kabul etti.
“Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduklarını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideki
gelişmelerle ilgili istişare ettik. Hükümetin

attığı
adımları
takdirle
karşılıyoruz.
Düşmanları azaltma, dostları artırma politikası
kapsamında Rusya ve İsrail’le normalleşme
süreci için şükranlarımızı sunduk. Bu yeni
dönemin turizm sektörü başta olmak üzere
birçok sektörde pozitif yansıması olacak.
Bu kapsamda biz de ekonomi diplomasisi
çalışmalarını hızlandırıyoruz” dedi.
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Başbakan Binali Yıldırım, TOBB Başkan Hisarcıklıoğlu ve TOBB heyetini Çankaya
Köşkü’nde kabul etti.

Mısır’a iş heyeti gidiyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki
heyetle birlikte Başbakan Binali Yıldırım ile
Çankaya Köşkü’nde görüşüp, iş dünyasının
sorunlarını aktardı. Ekonomi diplomasisi
için
harekete
geçtiklerini
kaydeden
Hisarcıklıoğlu, Rusya ve İsrail’in ana hedef
olacağını, yakın zamanda Mısır’a bir heyet
gideceğini açıkladı.
Görüşmenin ardından basın toplantısı
düzenleyen Hisarcıklıoğlu, “Hükümetin attığı
adımları takdirle karşılıyoruz. Düşmanları
azaltma
dostları
artırma
politikası
kapsamında Rusya ve İsrail normalleşme
süreci için şükranlarımızı sunduk. Bu yeni
dönemin turizm sektörü başta olmak üzere
birçok sektörde pozitif yansıması olacak.
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Bu kapsamda biz de ekonomi diplomasisi
çalışmalarını hızlandırıyoruz” dedi.
Küresel artan rekabette ciddi reformlara
ihtiyaç bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Yatırım
ortamı
konusunda
müjdeyi
Başbakan
açıkladı.
Şirketler
hukuku
açısından, Türkiye’ye küresel şirketlerin
çekilmesi açısından bu reformları takdirle
karşılıyoruz” diye konuştu.
Davet geldi...
Toplantıda sorun ve talepleri de ilettiklerini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Yeni yatırım
ve ihracat teşvik sistemine ilişkin öneriler,
yüksek teknolojiye yönelik öneriler sunduk.
Yurtdışındaki imajımızı yükseltmek için
fikirlerimizi söyledik. Turizm ve mesleki
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eğitime dair önerilerimizi sunduk. Doğu’daki
illerin cazibe merkezi haline getirilmesi
önerilerimizi de sunduk” dedi.
TOBB’un yurtdışı çalışmaları hakkında da
bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Mısır’dan davet
olduğunu, yakın zamanda TOBB yönetimi
olarak gitmeyi düşündüklerini belirtti.
Hisarcıklıoğlu, “Bakanlar olmuyor, özel
sektör olarak gideceğiz. Özellikle Rusya ve
israil bağlamımda birinci ana hedef. Daha
sonrasında AB ile ilişkilerin geliştirilmesi, daha
da artırılması... ABD de dahil buna. Filistin
de önemli bir nokta. Ekonomi diplomasisi
artıracağız. Suriye ile ortam normal değil.
Ticaret yapılabilmesi için heyetin gitmesi için
çatışmaların olduğu yerde bu yapılma şansı
yok” ifadesini kullandı

değerlendirildi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu
için iş dünyasında olumsuz beklentilerin
arttığı belirtilen sunumda, bunun pozitife
çevrilmesi için bir dizi adım atılması istendi.
TOBB heyeti, iç Anadolu ve Batı Karadeniz
illerinde yaşanan sıkıntıları da dile getirdi
ve tedbir istedi. Sunumda piyasada
tahsilat sorunu da dile getirilirken, yeni
çek düzenlemesiyle bazı sorunların önüne
geçileceğinin
düşünüldüğü
kaydedildi.
Yatırım ve ihracat teşvikiyle yüksek
teknolojiye geçiş için öneride bulunulan
sunumda, “yapısal reformlara devam edilsin”
mesajı verildi. Gazze’deki Eres Sanayi
Bölgesi Projesi için yapılacaklar da, aynı
toplantıda masaya yatırıldı.

BAŞBAKANA SUNUM YAPILDI
Edinilen bilgilere göre Yıldırım’a yapılan
sunumda,
sektörlerde
ve
piyasada
yaşanan durumun yanı sıra sorunlar detaylı
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16.07.2016
İŞ DÜNYASINDAN SERT ÇIKIŞ

‘Demokrasiye hançer’

Darbe girişimine iş dünyasından da sert tepki
gelirken, bu girişimin karşısında olunduğu
bildirildi.
■TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada
“Demokrasiye
hiçbir
müdahale
kabul
edilemez, tüm kesimler ve kurumlar olarak
demokrasimize ve demokratik kurumlarımıza
sahip çıkmalıyız” ifadesi kullanıldı.
■MÜSİAD açıklamasında “Gün, demokrasi
ve milli iradeye sahip çıkma günüdür. Gücünü
milletten almayan bir grubun kalkışması,
meşru hükümeti alaşağı etme çabası
sonuçsuz kalacaktır” denildi. Açıklamada, tüm
vatandaşlar, bu kalkışmaya karşı demokrasinin
yanında
olmaya
çağırılarak,
“Askerle
vatandaşı karşı karşıya getirme çabaları
sonuçsuz kalacak, milletimizin özgürlük ve
demokrasi hakkı bu anti demokratik kalkışma
ile engellenemeyecektir” ifadesine yer verildi,
MÜSİAD’ın demokrasiye sahip çıkacak
vatandaşların yanında olduğu bildirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

■TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
açıklamasında darbenin asla kabul edilemez
olduğunu belirtirken, “Ülkemize ve milletimize
karşı girişilen bu darbe girişimini tanımıyoruz!
Milletimizin iradesine ve demokrasimize
vurulmuş bu hançeri kabul etmiyoruz.
Halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümete
karşı girişilen bu kanunsuz kalkışmanın
karşısındayız” dedi.
■ TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
ise açıklamasında, askeri kalkışma ya karşı sert
çıkarak acilen demokrasiye sahip çıkılmasını
istedi. Palandöken, yazılı açıklamasında “Bu
darbe girişimini tanımıyoruz. Bu ülkemizin
ve milletimizin birliğine yapılmış bir darbedir.
Milletimizin kalbine saplanmak istenen bu
hançeri asla Türk esnaf ve sanatkârı olarak
kabul etmiyoruz. Bu halkın iradesine yapılmış
bir saygısızlıktır” ifadelerine yer verdi.
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Bu tuzağa düşmedik, şimdi daha çok çalışma zamanı
TOBB’a bağlı 81 ildeki 365 oda ve borsanın
başkanı, darbe girişimine karşı ‘tek ses’
oldu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ülkeyi
kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına
düşmeyeceklerini belirterek, “Daha fazla
çalışma ve üretme zamanı” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
bünyesinde 81 ildeki 365 oda ve borsanın
başkanı, Türkiye’nin birliğine ve demokrasiye
karşı gerçekleştirilen darbe girişimine tepki
için eş zamanlı ortak bildiri açıkladı. Bildiriyi
okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15
Temmuz gecesi Türk milleti ve kurumlarının
demokrasiye kasteden ‘alçakça’ bir saldırıyı
önlediğini, halkın sandığa ve demokrasiye
sahip çıktığını anımsattı. Hisarcıklıoğlu, “Bu
hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması,
Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu
ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle
mümkün olmuştur” ifadelerini kullandı.

Hedefe taşıyacağız
HİSARCIKLIOĞLU, ülke ve millet için daha
büyük bir azimle çalışacaklarına ve Türkiye’yi
büyük hedeflerine taşıyacaklarına dikkati
çekerek, “Ülkemiz için durmadan çalışmaya,
üretmeye devam edeceğiz” dedi.
BAŞKA YOL YOK
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Başta
Sayın
Cumhurbaşkanımız,
Meclis
Başkanımız, Başbakanımız ve Meclis’teki
tüm siyasi partilerimizi yürekten kutluyoruz.
Bu darbe girişimi karşısında direnen,
tavır sergileyen herkese, başta kahraman
emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli
mensuplarına, teşekkür ediyoruz. Ama en çok
darbecilerin silahları karşısında kahramanca
direnen milletimizin azim ve cesaretiyle
kıvanç duyuyoruz. Bizler, gücünü sandıktan,
yetkiyi milletten almayan bir idareyi kesinlikle
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istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında
bir seçenek de görmüyoruz.”
DEMOKRASİ varsa hepimiz VARIZ
TOBB
Başkanı,
“Ülkemizin
birliğine,
kardeşliğimize ve demokrasimize karşı
olanların da karşısına dikileceğiz. Özel
sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha
büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi
büyük hedeflerine taşıyacağız. Ülkemiz
için
durmadan
çalışmaya,
üretmeye
devam edeceğiz” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu,
konuşmasına şöyle devam etti: “Devletimiz
ve ülkemiz var oldukça biz de varız.
Demokrasi varsa hepimiz varız.”
Karşı çıkmaya devam edeceğiz
SÖZ konusu ortak bildirinin okunmasının
ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 81 il
ve 160 ilçedeki 365 oda ve borsa başkanının
yönetim kurullarıyla eş zamanlı ortak bildiriyi
duyurduklarını
söyledi.
Hisarcıklıoğlu,
Trabzon, Diyarbakır, Antalya ve Denizli
oda başkanlarıyla canlı bağlantı yaptı. 81
ilde 160 ilçede 1 milyon 500 bin tüccar ve
sanayicinin temsilcisi olan oda ve borsa
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başkanlarının ortak açıklamasıyla bugünkü
metni okuduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
Türk özel sektörü olarak darbelere karşı
çıkmaya devam edeceklerine de dikkat çekti.
Demokrasi daha da güçlenerek kazandı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, olaylardan
demokrasinin yanı sıra birlik ve beraberliğin
güçlendirerek çıktığını dile getirdi. “Şimdi çok
daha güçlü, birbirimize daha fazla sarılmak,
birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız”
diyen Hisarcıklıoğlu, ülkeyi kaosa sürüklemek
isteyenlerin tuzağına düşmeyeceklerini, iş
dünyası olarak ‘daha fazla çalışma, üretme,
istihdam sağlama zamanı’ dediklerini
vurguladı.
Omuz omuza verelim
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti: “Yeter ki birlik ve beraberliğimizin
kıymetini aklımızdan hiç çıkarmayarak
omuz omuza verelim. Biz yeter ki birbirimizi
sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim.”
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara ve ilçelerindeki oda ve borsa yönetimleriyle
birlikteortak açıklamayı okurken, 365 oda ve borsa da kendi illerinde eş zamanlı olarak
aynı tepkiyi ortaya koydular.

TOBB VE 365 OBA/BORSA: Hâkimiyet milletindir
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365
oda borsa başkanı 81 ilde eş zamanlı olarak
düzenlenen basın toplantısında FETÖ’nün
darbe girişimine tepkilerini dile getirdi.

ve silahlara direnen Türk milletine teşekkür
edildi.

Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), 365 oda ve borsa ile 81 ilde,
FETÖ’cü darbe girişimine karşı ortak bir
açıklama yaptı.

TOBB ve 365 oda ve borsanın, gücünü
sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare
istemediğinin ifade edildiği açıklamada, şöyle
denildi: “Ülkemiz için demokrasi dışında
bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içinde
örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen
ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde
hesap vermesini bekliyoruz. Şimdi çok daha
güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak,
birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız.
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin
tuzağına düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak

“Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması,
Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu
ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle
mümkün olmuştur” denilen açıklamada,
Gazi Meclis’e, hükümet yetkililerine, TSK’ya,
emniyet görevlilerine, basın mensuplarına

‘TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ’
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daha fazla çalışma, üretme,
sağlama zamanı diyoruz.

istihdam

Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, Moody’s’in ve
benzeri kuruluşların Türkiye ekonomisinin
güçlülüğü
noktasında
her
seferinde
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hâkimiyet Kayıtsız yanıldıklarını savundu.
Şartsız Milletindir’ sözünü hep aklımızda
tutarak; ülkemiz için durmadan çalışmaya, Toplantı sonrası basın mensuplarına
üretmeye devam edeceğiz.”
değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu,
“Ben bu derecelendirme kuruluşlarına şunu
SIFIRCI HOCAYA ELEŞTİRİ
söylemek istiyorum; 2008 krizi sonrasında
Kamuoyunda
“sıfırcı
hoca”
olarak hiçbir bedel ödemeyen bu değerlendirme
nitelendirilen
kredi
derecelendirme kuruluşlarının bugün yanıldıklarının hiç bedeli
kuruluşu Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin not olmayacak mı? diye sormak istiyorum” dedi.
açıklamalarına da değerlendiren TOBB
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İş dünyasından darbeye karşı ortak bildiri
81 ildeki 365 oda ve borsa başkanları,
yönetim kurullarıyla eş zamanlı olarak, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından
ortak bir bildiri yayınladı.
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu,
darbe girişimine ilişkin olarak, “Demokrasi
vazgeçilmezimiz, kardeşliğimiz geleceğimiz”
başlığıyla yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa
Kemal’in ‘Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız
Milletindir’ sözünü hep aklımızda tutarak;
ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye
devam edeceğiz” çağrısı yaptı.
Türkiye’de özel sektörü temsil eden Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) çatısı
altındaki 365 Oda-Borsa, 81 ilde yaptığı ortak
açıklamada, “15 Temmuz gecesi milletimiz ve
milli kurumlanınız, demokrasimize kasteden
alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız
sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır.
Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece,

Birliğimiz ve Oda-Borsa camiası olarak
tepkimizi ilk anda ortaya koyduk” dedi ve
ekledi:
“MİLLETİ YIKAMAZLAR”
“Bu
hain
kalkışmanın
başarısızlığa
uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu,
kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma
iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin
bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin,
sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın,
demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes
büyük bir mutluluk duymalıdır. Demokrasi
düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle
siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin
gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş,
en büyük takdiri hak etmektedir.
“PARTİLER DİK DURDU”
Başta Sayın Cumhurbaşkanımızı, Meclis
Başkanımızı, Başbakanımızı ve Meclisteki
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tüm siyasi partilerimizi, cunta heveslileri
karşısındaki dik duruşlarından dolayı
yürekten
kutluyoruz.
Gözü
dönmüş
darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla
direnen, böylece Gazi unvanını bir kez daha
hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

“TEŞEKKÜR BORCUMUZ”
Bu darbe girişimi karşısında direnen,
tavır sergileyen herkese, başta kahraman
emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli
mensuplarına, gönül dolusu teşekkür
ediyoruz. Onlara minnettarız.”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 81 ilin temsilciliği demokrasi vurgusu yaptı.

Milletin cesareti fitneyi durdurdu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
önderliğinde 81 il oda ve borsa başkanları 15
Temmuz da yaşanan darbe girişimine karşı
ortak açıklama yaptı.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB
il başkanları 15 Temmuz’da yaşanan darbe
girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında birlik beraberliğin güçlendiğini
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu,
“Milletimiz
sağduyusu cesareti ve Allah’ın yardımıyla

bu fitneyi durdurduk bu serden hem
demokrasimizi hem de birlik beraberliğimizi
güçlendirerek çıktık’ dedi.
81 ŞEHİR TEK YÜREK
81 il oda ve borsa başkanı ile telekonferans
bağlantısı yapıldı. Başkanlar ortak açıklama
yaptı. Açıklamada demokrasi ve milli irade
vurgusu yapıldı.
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İŞ DÜNYASI DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN BİRLİK OLMA VE ÇALIŞMA MESAJI
VERDİ

GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ
TOBB’un ve TESK’in 81 ildeki teşkilatı, dün
eşzamanlı olarak darbe karşıtı açıklamalar
yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
tarafından okunan bildiride, “Şimdi çok daha
güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak
zorundayız. İş dünyası olarak daha çok
çalışma ve üretme zamanı diyoruz” denildi.
Bildiride, demokrasi düşmanlarına karşı
gösterilen birliği takdiri hak ettiği belirtilerek,
“En çok silahlara karşı kahramanca direnen

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

milletin cesaretinden kıvanç duyduk. Orduda
örgütlenmiş terörist çetenin tamamen
ortaya çıkarılmasını, adalet önünde hesap
vermesini bekliyoruz” denildi.
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365 ODA VE BORSADAN ORTAK AÇIKLAMA:

DEMOKRASİ VARSA HEPİMİZ VARIZ
TOBB üyesi 365 oda ve borsa, dün aynı anda
‘demokrasiden vazgeçmeyeceğini ve darbe
girişimlerini kabul etmeyeceğini’ ortak bildiri
ile açıkladı. Bugün ise başta TOBB, TÜSİAD
olmak üzere 300 sivil toplum kuruluşu Meclis
önünde destek eylemi yapacak.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
365 oda ve borsada aynı anda okunan ortak
bildiriyle, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından
okunan
bildiride,
“Demokrasi
varsa,
hepimiz varız. Bu vesileyle halkın iradesi
dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı,
demokrasiden
vazgeçmeyeceğimizi
ve
darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir
kez daha vurguluyoruz” denildi.
TEPKİMİZİ İLK ANDA KOYDUK
Hisarcıklıoğlu açıklamasını, başkentteki oda
ve borsaların yönetim kurulu üyeleriyle birlikte

yaptı. 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarda
aynı dakikalarda aynı bildirinin okunduğunu
kaydeden Hisarcıklıoğlu, salondan zaman
zaman Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve
Denizli’ye
bağlandı.
Hisarcıklıoğlu’nun
okuduğu bildiride özetle şu ifadelere yer
verildi:
“Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı
gece, birliğimiz ve oda-borsa camiası
olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Bu
hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması,
Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı
tutumu ve demokrasiye sahip çıkma
iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin
bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin,
sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın,
demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes
büyük bir mutluluk duymalıdır. Demokrasi
düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle
siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin
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gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş,
en büyük takdiri hak etmektedir. Başta Sayın
Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız,
Başbakanımız ve Meclisteki tüm siyasi
partilerimizi, cunta heveslileri karşısındaki
dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz.
DEMOKRASİ DIŞINDA SEÇENEK YOK
Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına
büyük bir sebatla direnen, böylece Gazi
unvanını bir kez daha hatırlatan Meclisimizle
gurur duyuyoruz. Bu darbe girişimi
karşısında direnen, tavır sergileyen herkese,
başta kahraman emniyet görevlilerimize ve
TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu
teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Ama
en çok, darbecilerin silahları karşısında
kahramanca direnen milletimizin azim ve
cesaretiyle kıvanç duyuyoruz. Bizler, gücünü
sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare
istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında
bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içinde
örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen
ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap
vermesini bekliyoruz.
MUTABAKATIN DEĞERİNİ BİLELİM
Bu serden, hem demokrasimizi, hem de
birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık.
Hepimiz demokrasi konusunda toplumda
sağlanan bu büyük mutabakatın değerini
bilmeliyiz. Şimdi çok daha güçlü olmak,
birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi
daha fazla sevmek zorundayız. Çünkü bizi
biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan
unsur budur. Ülkemizi kaosa sürüklemek
isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. İş
dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme,
istihdam sağlama zamanı diyoruz. Geçmişte
olduğu gibi, bugün de, yarın da TOBB olarak
demokrasiden, milletimizden, devletimizden
yana olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin
birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize
karşı olanların da karşısına dikileceğiz.”
SİVİL TOPLUM MECLİS ÖNÜNDE
SİVİL toplum kuruluşları, “ demokrasiye
birlik-beraber vurgusu içeren açıklamalarını
sürdürecek.
TÜSİAD,
işçi-işverenmemur sendikaları, ziraat odaları, esnaf
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temsilcilerinin da aralarında bulunduğu 300’e
yakın sivil toplum kurulusu TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetiyle, bugün
Meclis önünde ortak bir açıklama yapacak.
Açıklamaya genel olarak STK’ların başkan
düzeyinde katılması bekleniyor. Açıklama
öncesi TBMM Başkanı İsmail Kahraman da
ziyaret edilecek.
ATATÜRK’ÜN SÖZÜ HEP AKLIMIZDA
ÖZEL sektör olarak, ülke ve millet için daha
büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük
hedeflerine taşıyacaklarını ifade eden Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün
Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözünü
hep aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan
çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini
aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza
verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize
inanıp, güvenelim. Bu vesileyle halkın iradesi
dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı,
demokrasiden
vazgeçmeyeceğimizi
ve
darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi
bir defa daha vurguluyoruz. Devletimiz ve
ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi
varsa hepimiz varız” diye konuştu.
ESNAFTAN DA ORTAK AÇIKLAMA
TÜRKİYE
Esnaf
ve
Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, “Ülkesine, milletine
ve devletine sahip çıkan vatandaşların
meydanlara korkusuzca çıkarak, demokrasi
nöbeti tutmaları ve demokrasiye sahip
çıkmaları, bugün olduğu gibi geleceğimizin
de en büyük teminatıdır” dedi. Palandöken,
TESK Genel Merkezi’nde, konfederasyona
bağlı 82 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
ile 3 bin 39 oda 13 Mesleki Federasyon
tarafından yazılan ortak bildiriyi okudu.
Darbe girişimine 20 milyonluk camiayı temsil
eden esnaf ve sanatkârların canları pahasına
karşı durduklarını vurgulayan Palandöken,
“Ülkesine, milletine ve devletine sahip çıkan
vatandaşların
meydanlara
korkusuzca
çıkarak demokrasi nöbeti tutmaları ve
demokrasiye sahip çıkmaları, bugün olduğu
gibi geleceğimizin de en büyük teminatıdır”
ifadelerini kullandı.
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Milletçe birbirimize sarılmanın tam zamanı
81 ildeki 365 oda ve borsa, TOBB bünyesinde
yayınladığı ortak bildiriyle darbe girişimine
sert tepki gösterdi. Demokrasiye vurgu
yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şimdi
çok daha güçlü olmak, birbirimizi daha fazla
sevmek zorundayız” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
bünyesinde 81 ildeki 365 oda ve borsanın
başkanı, Türkiye’nin birliğine ve demokrasiye
karşı gerçekleştirilen darbe girişimine tepki
için eş zamanlı ortak bildiri açıkladı. TOBB
Sosyal Tesisleri’ndeki toplantıda bildiriyi
okuyan TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu,
halkın sandığa ve demokrasiye sahip
çıktığını anımsattı.
DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ
İş dünyası olarak “daha fazla çalışma,
üretme, istihdam sağlama zamanı” dediklerini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB ve 365 oda

borsa olarak demokrasiden, milletten ve
devletten yana olmaya devam edeceklerini
ifade etti ve ülkenin birliğine, kardeşliğe ve
demokrasiye karşı olanların da karşısına
dikileceklerini açıkladı. Türkiye’nin bütün
kurumlarının, siyasi partilerin, sivil toplumun,
basın kuruluşlarının, demokrasiyi sahiplenmiş
olmasından herkesin büyük bir mutluluk
duyması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
yaşanan olaylardan demokrasinin yanı sıra
birlik ve beraberliğin güçlendirerek çıktığını
dile getirdi ve şöyle konuştu: “Şimdi çok
daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla
sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek
zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta
tutan, bizi millet yapan unsur budur. Ülkemizi
kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına
düşmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’
sözünü hep aklımızda tutarak, ülkemiz için
durmadan çalışmaya, üretmeye devam
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edeceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin
kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz
omuza verelim. Yeter ki, birbirimize inanıp,
güvenelim” dedi.
ŞEHİTLERE ATO’DAN MADDİ DESTEK
Ankara Ticaret Odası (ATO), darbe girişimi
sırasında ağır hasar gören Ankara Emniyet
Müdürlüğü binasının onarımı için 15 milyon
lira kaynak ayırdıklarını açıkladı. Emniyet
binasının durumunun içler acısı olduğunu
anlatan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Bezci, görevlilerin otoparkta çalışmak
zorunda olduklarını iletti. ATO Başkanı Bezci,
demokrasi şehitlerinin ailelerine de 15’er
bin lira yardım yapmayı kararlaştırdıklarını
söyledi.
EKONOMİYE POZİTİF ETKİ YAPACAK
Moody’sin, darbe girişimi sonrası Türkiye’nin
kredi notunu düşürdüğü açıklamasına
ilişkin değerlendirmede bulunan Rifat
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Hisarcıklıoğlu, analist kuruluşların Türkiye
ekonomisinin dinamizmi konusunda birçok
kez yanıldıklarını ve bu kez de yanılacaklarını
ifade etti. Bu kuruluşların Türkiye’yi
tanımadığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle
konuştu: “Bu kuruluşlar Türkiye ekonomisinin,
gerek özel sektörünün, gerek devletin
ekonomik yapısının, maliyesinin güçlülüğü
noktasında her seferinde yanılmışlardır.
Ben bu derecelendirme kuruluşlarına şunu
söylemek istiyorum; 2008 krizi sonrasında
hiçbir bedel ödemeyen bu değerlendirme
kuruluşlarının bugün yanıldıklarının hiç
bedeli olmayacak mı? diye sormak istiyorum.
Aslında Türk demokrasisi, 15-16 Temmuz’da
Meclisiyle beraber büyük bir sınav vermiştir,
hala da vermeye devam ediyor. Bu
birliktelik, demokrasi mutabakatının aslında
Türk ekonomisi üzerinde çok büyük bir
pozitif etki yaratacağına inanıyorum ve bu
değerlendirme yapmaya çalışan kuruluşların
da sonuçları itibarıyla yanılacaklarına
inanıyorum.”
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DEMOKRASİDEN VAZGEÇMEK YOK
TOBB’dan eş zamanlı mesaj:
Demokrasiden vazgeçmeyiz

türlü darbe girişiminin karşısında olduklarını
belirterek, darbe girişimine sert tepki verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı
oda ve borsaların 81 il ve 160 ilçede aynı
anda düzenledikleri ortak basın toplantısında
işadamları, “Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli
irade gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimiz.
Sandıktan çıkmayan bir idare istemiyoruz,
demokrasiden vazgeçmeyiz” mesajını verdi.

TOBB ve bağlı 365 oda ve borsanın ortak
açıklamasında, demokrasi dışında hiçbir
seçeneğin asla kabul edilmeyeceğinin altı
çizilerek, “Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli
irade gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimiz”
denildi. Toplantıda dört ille canlı bağlantı
yapıldı.

İŞ ÂLEMİ, 81 İL, 160 İLÇEDEN AYNI ANDA Eşzamanlı olarak gerçekleştirilen basın
açıklamasında, oda ve borsaların yönetim
BİRLİK MESAJI VERDİ
kurulu başkanları ve üyelerinin kendi il
TOBB’a bağlı oda ve borsaların 81 il ve ilçelerinde aynı anda okudukları ortak
ve 160 ilçede aynı anda düzenledikleri açıklamayı okuyan Hisarcıklıoğlu, “Bizler,
ortak basın toplantısında işadamları, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan
“Sandıktan çıkmayan bir idare istemiyoruz, bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi
demokrasiden vazgeçmeyiz” mesajını verdi. dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ordu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen
bünyesindeki oda ve borsalar, 81 il ve 160 ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap
ilçede dün düzenledikleri toplantıda her vermesini bekliyoruz” diye konuştu.
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İlk anda tepki
Hisarcıklıoğlu, darbe girişimi haberleri ortaya
çıktığı gece TOBB camiası olarak tepkilerini
ilk anda ortaya koyduklarını vurgularken,
şunları söyledi:
“Bu
hain
kalkışmanın
başarısızlığa
uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu,
kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma
iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin
bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin,
sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın,
demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes
büyük bir mutluluk duymalıdır. Demokrasi
düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle
siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin
gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en
büyük takdiri hak duyuyoruz. Bu darbe girişimi
karşısında direnen, tavır sergileyen herkese,
başta kahraman emniyet görevlilerimize ve
TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu
teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Ama
en çok, darbecilerin silahları karşısında
kahramanca direnen milletimizin azim ve
cesaretiyle kıvanç duyuyoruz.”

kuruldu. İş dünyasının temsilcileri Türk
etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız,
Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve
Meclis’teki tüm siyasi partilerimizi, cunta
heveslileri karşısındaki dik duruşlarından
dolayı yürekten kutluyoruz. Gözü dönmüş
darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla
direnen, böylece Gazi unvanını bir kez daha
hatırlatan Meclis’imizle gurur bayraklarıyla
açıklamanın yapıldığı salonlarda yerlerini
aldı. Yoğun katılım nedeniyle, bazı illerde
salonlara sığmayan işadamları açıklamayı
açık havaya taşıdı. Hisarcıklıoğlu’nun
konuşmasının ardından canlı yayınla
Ankara’ya bağlanan il ve ilçelerinin oda ve
borsa başkanları ile yönetim kurulu üyeleri
kendi illerinin darbe teşebbüsüne karşı
tepkilerini dile getirdi.
Tüm başkanlardan demokrasi mesajı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Suat Hacısalihoğlu, “Trabzon’un vatansever
insanları ilk dakikadan itibaren bu hain
darbe girişimine karşı tepkilerini ortaya
koydular ve demokrasimize, özgürlüğümüze
sahip çıktılar. Karadenizliler olarak bizim
‘Birlik zamanı’
sesimiz zaten gürdür. 4 gündür bu gür
Bu serden, hem demokrasiyi hem de birlik sesle demokrasimize sahip çıktığımızı
ve beraberliğimizi güçlendirerek çıkıldığını haykırıyoruz” dedi.
belirten Hisarcıklıoğlu, “Hepimiz demokrasi Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin
konusunda toplumda sağlanan bu büyük Yeşil, demokrasiye sonuna kadar sahip
mutabakatın değerini bilmeliyiz. Şimdi çok çıkacaklarını vurguladı. Antalya Ticaret ve
daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, TSK’nın
sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek itibarını da göz önünde bulundurarak
zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta darbe girişimine tepki gösterdiklerini, millet
tutan, bizi millet yapan unsur budur. Ülkemizi iradesinin önüne kimsenin geçemeyeceğini
kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına söyledi.
düşmeyeceğiz” dedi.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet
4 İL’DEKİ ‘ODA’LARLA CANLI BAĞLANTI Özer ise milletin iradesine, demokrasiye,
KURULDU
özgürlüklere sahip çıktıklarının altını çizdi.
TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen basın
toplantısında 81II160 ilçeyi temsilen Trabzon,
Diyarbakır, Antalya ve Denizli ile canlı bağlantı
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Halk demokrasiye SAHİP ÇIKTI
Dün 81 ildeki 365 oda ve borsanın başkanı,
darbe girişimine tepki için eş zamanlı ortak
bildiri yayımladı. Bildiriyi okuyan Odalar
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘alçakça’
saldırının önlediğini, halkın sandığa,
demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

‘Birlikte duruşun eseri’

81 ilde 160 ilçede 1 milyon 500 bin tüccar
ve sanayicinin temsilcisi olan oda ve borsa
başkanları dün ortak bir açıklama yaparak
darbe girişimini lanetledi.

Hisarcıklıoğlu,
“Bu
hain
kalkışmanın
başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte
duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip
çıkma iradesiyle mümkün olmuştur” dedi.
Hisarcıklıoğlu, demokrasi düşmanlarına
karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerin
ve siyasetçilerin gösterdiği birlik, beraberlik
ve kararlı duruşun, en büyük takdiri hak
ettiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

TOBB çatısı altında

‘Başka seçenek yok’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
bünyesinde 81 ildeki 365 oda ve borsanın
başkanı, Türkiye’nin birliğine ve demokrasiye
karşı gerçekleştirilen darbe girişimine
tepki için eş zamanlı ortak bildiri açıkladı.
Ankara’daki TOBB Sosyal Tesisleri’nde
düzenlenen toplantıda bildiriyi okuyan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘alçakça’
saldırının önlediğini, halkın sandığa,
demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

“Başta
Cumhurbaşkanımız,
Meclis
Başkanımız, Başbakanımız ve Meclis’teki
tüm siyasi partilerimizi, cunta heveslileri
karşısındaki dik duruşlarından dolayı
kutluyoruz. Darbe girişimi karşısında direnen,
tavır sergileyen herkese teşekkür ediyoruz.
Onlara minnettarız. Bizler, gücünü sandıktan,
yetkiyi milletten almayan bir idareyi kesinlikle
istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında
bir seçenek de görmüyoruz.”
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‘DEMOKRASİ VARSA HEPİMİZ VARIZ’

‘DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ’

Halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi
tanımayacaklarını,
demokrasiden
vazgeçmeyeceklerini ve darbe girişimlerini
kabul etmeyeceklerini vurgulayan Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Devletimiz ve ülkemiz var
oldukça biz de varız. Demokrasi varsa
hepimiz varız” diye konuştu. Özel sektör
olarak ülke ve millet için daha büyük bir azimle
çalışacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacaklarına
dikkat çekti.

“Şimdi birbirimize çok daha güçlü sarılmak
ve birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız”
diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çünkü bizi biz
yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan
unsur budur” değerlendirmesinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, ülkeyi kaosa sürüklemek
isteyenlerin tuzağına düşmeyeceklerini, iş
dünyası olarak “daha fazla çalışma, üretme,
istihdam sağlama zamanı” dediklerini
vurguladı.
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365 oda başkanından ortak darbe bildirisi
TÜRK demokrasisine yönelik yapıları hain
terörist darbesi tüm ülkeyi tek yumruk haline
getirdi. İşadamları örgütleri arka arkaya
darbeye lanet okunurken, demokrasi ve
kardeşlik mesajları verdi. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) dün tarihi bir
toplantıya imza atarak, 81 il ve 160 ilçedeki
365 oda ve borsa başkanıyla açıklama
yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin
ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde
hesap vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, darbe girişimine oda-borsa
camiası olarak tepkilerini ilk anda ortaya
koyduklarını vurgulayarak, “Bu darbe girişimi
karşısında direnen herkese, başta kahraman
emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli
mensuplarına teşekkür ediyoruz. Ama en
çok, silahların karşısında direnen milletimizin
cesaretiyle kıvanç duyuyoruz” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanları ve
yönetim kurulları ile eş zamanlı olarak ortak bildiri okudu.

DEMOKRASİ VARSA HEPİMİZ VAR OLURUZ
İş dünyasının çatı örgütü TOBB, darbe
girişimine karşı ortak bir bildiri yayınlayarak,
demokrasiden başka bir seçenek olmadığına
vurgu yaptı.
İş dünyası azimle üretime odaklanacak
Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklama ile
tüm birlikler üzerinde denetimin sağlandığına
işaret ederken, iş dünyasından da darbe
girişimine karşı kınama mesajları gelmeye
devam ediyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81
il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanları ve
yönetim kurulları ile eş zamanlı olarak ortak
bildiri okuyarak, “Demokrasi varsa hepimiz
varız” açıklamasını yaptı.
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu
tarafından okunan bildiride, “Bizler, gücünü
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sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare
istemiyoruz” ifadeleri yer aldı.
15 Temmuz gecesi, millete ve milli kurumlarına,
demokrasiye kasteden alçakça bir saldırının
önlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, halkın
sandığa ve demokrasiye sahip çıktığını dile
getirdi.
Darbe girişimi haberlerinin ortaya çıktığı
gece, TOBB olarak tepkilerini ilk anda ortaya
koyduklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bu
hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması,
Türk Milleti’nin birlikte duruşu, kararlı
tutumu ve demokrasiye sahip çıkma
iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin
bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin,
sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın,
demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes
büyük bir mutluluk duymalıdır. Demokrasi
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düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle
siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin
gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş,
en büyük takdiri hak etmektedir” diye konuştu.
BAŞKA BİR SEÇENEĞİMİZ YOK
“En çok, darbecilerin silahları karşısında
kahramanca direnen milletimizin azim ve
cesaretiyle kıvanç duyuyoruz” ifadelerini
kullanan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten
almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz
için demokrasi dışında bir seçenek de
görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmiş bu
terörist çetenin ortaya çıkarılmasını ve adalet
önünde hesap vermesini bekliyoruz. Hepimiz
demokrasi konusunda toplumda sağlanan
bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz.”

İş dünyası azimle üretime odaklanacak
TÜRKİYE’yi kaosa sürüklemek isteyenlerin
tuzağına düşülmeyeceğini ve iş dünyası
olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam
sağlama zamanı olduğuna dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak, Türkiye
için daha büyük bir azimle çalışacaklarını ve
Türkiye’yi büyük hedeflere taşıyacaklarını
aktardı.
Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu
yaparak, şöyle devam etti:
“Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini
aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza
verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize
inanıp, güvenelim. Bu vesileyle halkın iradesi
dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı,
demokrasiden
vazgeçmeyeceğimizi
ve
darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir
defa daha vurguluyoruz.”
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İŞ DÜNYASI 81 İL VE 160 İLÇEDEN AYNI ANDA SESLENDİ

‘Terörist çete bir bir ortaya çıkarılmalı’
TOBB’a bağlı 81 ildeki 365 oda ve borsanın
başkanı, darbe girişimine ortak bildiriyle tepki
koydu. Eşzamanlı okunan bildiride “Ordudaki
terörist çetenin bir bir ortaya çıkartılmasını ve
hesap vermesini bekliyoruz” denildi.
Türk iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 81 il
ve 161 ilçedeki 365 oda ve borsanın başkanı,
Türkiye’nin birliğine ve demokrasiye karşı
gerçekleştirilen darbe girişimine tepki için eş
zamanlı ortak bildiri açıkladı. Bildiriyi okuyan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, darbe
girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, Türk
iş dünyası olarak tepkilerini ilk anda ortaya
koyduklarını belirterek “Bu hain kalkışmanın
başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte
duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip
çıkma iradesiyle mümkün olmuştur” dedi.
Hisarcıklıoğlu “Bizler, gücünü sandıktan,
yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz.
Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

de görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmiş bu
terörist çetenin tamamen ortaya çıkartılmasını
ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz”
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu “Başta Sayın
Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız,
Başbakanımız ve Meclis’teki tüm siyasi
partilerimizi, cunta heveslileri karşısındaki
dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz”
diye konuştu.
MECLİSTE BULUŞMA
TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen basın
toplantısında 81 il 160 ilçeyi temsilen
Trabzon, Diyarbakır, Antalya ve Denizli ile
canlı bağlantı kuruldu. 81 il ve 160 ilçede iş
dünyasından ortak tepkiye yoğun bir katılım
gözlendi. Açıklama Türk bayrakları altında
yapılırken, bazı illerde salonlara sığmayan
iş adamları açıklamayı açık havaya taşımak
durumunda kaldı. Bu arada bugün de 300’e
yakın sivil toplum kuruluşunun Meclis’i ziyaret
ederek ortak açıklama yapması bekleniyor.

BASINDA TOBB - TEMMUZ 2016

20.07.2016

Çalışmaya, üretmeye devam
81 ildeki 365 oda ve borsa başkanı, darbe
girişimine eş zamanlı açıklanan ortak bildiriyle
tepki gösterdi. TOBB Başkanı, “Ülkemiz
için durmadan çalışmaya, üretmeye devam
edeceğiz” dedi.
Türkiye
Odalar
ve
Borsalar
Birliği
(TOBB) bünyesinde 81 ildeki 365 oda ve
borsanın başkam, Türkiye’nin birliğine ve
demokrasiye karşı gerçekleştirilen darbe
girişimine tepki için eş zamanlı ortak bildiri
açıkladı. Bildiriyi okuyan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz gecesi
Türk milleti ve kurumlarının demokrasiye
kasteden “alçakça” bir saldırıyı önlediğini
anımsattı. “Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi
milletten almayan bir idare istemiyoruz.
Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade
gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimiz. Şimdi
çok daha güçlü, birbirimize daha fazla
sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek
zorundayız” diyen Hisarcıklıoğlu, ülkeyi

kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına
düşmeyeceklerini, iş dünyası olarak “daha
fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama
zamanı” dediklerini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak ülke ve millet
için daha büyük bir azimle çalışacaklarına ve
Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacaklarına
dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hâkimiyet
Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözünü hep
aklımızda tutarak, ülkemiz için durmadan
çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini
aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza
verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim,
birbirimize inanıp, güvenelim.”
4 ilden canlı bağlantı
TOBB ikiz Kuleler’de düzenlenen basın
toplantısında 81 il 160 ilçeyi temsilen
Trabzon, Diyarbakır, Antalya ve Denizli
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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ile canlı bağlantı kuruldu. Canlı yayınla
Ankara’ya bağlanan il ve ilçelerinin oda ve
borsa başkanları ile yönetim kurulu üyeleri
kendi illerinin tepkilerini dile getirdiler,
iş dünyasından ortak tepkiye yoğun bir
katılım gözlendi, iş dünyasının temsilcileri
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Türk bayraklarıyla açıklamanın yapıldığı
salonlarda yerlerini aldılar. Bazı illerde
salonlara sığmayan iş adamları açıklamayı
açık havaya taşımak durumunda kaldı.
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DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ
KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin
81 il, 160 ilçesindeki oda ve borsalar, eş
zamanlı düzenledikleri ortak basın toplantısı
ile darbe girişimine sert tepki verdi. TOBB
ve ona bağlı 365 oda ve borsanın ortak
açıklamasında, demokrasi dışında hiçbir
seçeneğin asla kabul edilmeyeceğinin
altı çizildi. Hisarcıklıoğlu’nun kamuoyu ile
paylaştığı ortak metinde “Bizler, gücünü
sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare
istemiyoruz. Demokrasi vazgeçilmezimiz,
milli
irade
gücümüz,
kardeşliğimiz
geleceğimiz” denildi.
İŞ DÜNYASININ çatı kuruluşu Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile onun bünyesinde
81 il ve 160 ilçede örgütlü oda-borsalar,
darbe girişiminin ilk başlangıcında ortaya
koydukları tepkiyi ortak bir basın toplantısı

ile yineleyerek her türlü darbe girişiminin
karşısında olduklarını vurguladılar.
ANINDA TEPKİ KOYDUK
Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın
açıklaması, iş dünyasının darbe girişimlerine
karşı kararlı ve ortak duruşunu net bir
biçimde ortaya koydu. 365 oda ve borsanın
yönetim kurulu başkanları ve üyelerinin
kendi il ve ilçelerinde aynı anda okudukları
ortak
açıklamayı
seslendiren
TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizler, gücünü
sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare
istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında
bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içinde
örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen
ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde
hesap vermesini bekliyoruz” diye konuşta
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Hisarcıklıoğlu, darbe girişimi haberleri ortaya
çıktığı gece TOBB ve Oda-Borsa camiası
olarak tepkilerini ilk anda ortaya koyduklarını
vurgularken,
“Bu
hain
kalkışmanın
başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte
duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip
çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin
bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin,
sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın,
demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes
büyük bir mutluluk duymalıdır. Demokrasi
düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle
siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin
gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş,
en büyük takdiri hak etmektedir” ifadelerine
yer verildi. Başta Cumhurbaşkanı, Meclis
Başkanı, Başbakan ve Meclisteki tüm siyasi
partileri, cunta heveslileri karşısındaki dik
duruşlarından dolayı yürekten kutladıklarını
belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına
büyük bir sebatla direnen, böylece Gazi
unvanını bir kez daha hatırlatan Meclisimizle
gurur duyuyoruz. Bu darbe girişimi
karşısında direnen, tavır sergileyen herkese,
başta kahraman emniyet görevlilerimize ve
TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu
teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Ama
en çok, darbecilerin silahlan karşısında
kahramanca direnen milletimizin azim ve
cesaretiyle kıvanç duyuyoruz” denildi.
KENETLENME ZAMANI
Bu serden, hem demokrasiyi, hem de birlik ve
beraberliğimizi güçlendirerek çıkıldığını ifade
eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Hepimiz demokrasi konusunda toplumda
sağlanan bu büyük mutabakatın değerini
bilmeliyiz. Şimdi çok daha güçlü olmak,
birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi
daha fazla sevmek zorundayız. Çünkü bizi
biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan
unsur budur. Ülkemizi kaosa sürüklemek
isteyenlerin
tuzağına
düşmeyeceğiz”
uyarısında bulundu. İş dünyası olarak
daha fazla çalışma, üretme, istihdam
sağlama kararlılığında olduklarını yineleyen
Hisarcıklıoğlu, Özel sektör olarak, ülkemiz
ve milletimiz için daha büyük bir azimle
çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine
taşıyacağız” ifadesini kullandı.
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4 İLDEN CANLI
TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen basın
toplantısında 81 il 160 ilçeyi temsilen
Trabzon, Diyarbakır, Antalya ve Denizli
ile canlı bağlantı kuruldu. TOBB Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
konuşmasının
ardından canlı yayınla Ankara’ya bağlanan
il ve ilçelerinin oda ve borsa başkanları ile
yönetim kurulu üyeleri kendi illerinin darbe
teşebbüsüne karşı tepkilerini dile getirdiler.
MİLLET İRADESİNİ KİMSE YENEMEZ
Bu arada 4 ilden yapılan canlı yayında,
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Suat Hacısalihoğlu darbeye karşı dimdik
durmaya devam edeceklerini belirtirken,
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin
Yeşil demokrasiye sonuna kadar sahip
çıkacaklarını vurguladı. Antalya Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, TSK’nın
itibarını da göz önünde bulundurarak
darbe girişimine tepki gösterdiklerini, millet
iradesinin önüne kimsenin geçemeyeceğini
söyledi. Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet
Özer de, milletin iradesine, demokrasiye,
özgürlüklere sahip çıktıklarının altını çizdi.
DERECELENME
YANILACAK

KURULUŞLARI

YİNE

TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Fethullahçı Terör Örgütünün (FETO) darbe
girişimine tepki göstermek amacıyla 81 il
ve 160 ilçedeki 365 orta sosyal Tesislerinde
düzenlenen basın toplantısının ardından
gazetecilere Moody’s’in Türkiye’nin kredi
notuna ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Hisarcıklıoğlu analist kuruluşların Türkiye
ekonomisinin
dinamizmi
konusunda
birçok kez yanıldıklarını ve bu kez de
yanılacaklarını, ifade etti. Hisarcıklıoğlu,
“Ben bu derecelendirme kuruluşlarına şunu
söylemek istiyorum 2008 kriz, sonrasında
hiçbir bedel ödemeyen bu değerlendirme
kuruluşlarının bugün yanıldıklarının hiç bedeli
olmayacak mı? diye sormak istiyorum.” dedi.
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81 ŞEHİRDEN ORTAK MESAJ

Çete hesap VERMELİ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Türkiye’nin 81 il, 160 ilçesindeki oda ve
borsalar, 4 şehirde es zamanlı basın
toplantısı düzenleyerek, darbe girişimine
sert tepki verdi. Ortak mesajda, “ülkemiz için
demokrasi dışında seçenek görmüyoruz.
Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin
adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz”
denildi.

borsalar, Türkiye’nin 4 ilinden eş zamanlı
düzenledikleri ortak basın toplantısı ile
darbe girişimine sert tepki verdi. Açıklamada,
demokrasi dışında hiçbir seçeneğin kabul
edilmeyeceğinin altı çizildi. İş dünyası “Bizler
gücünü sandıktan, milletten almayan bir idare
istemiyoruz. Demokrasi vazgeçilmezimiz,
milli
irade
gücümüz,
kardeşliğimiz
geleceğimiz” mesajını verdi.

Türkiye’nin 81 il, 160 ilçesindeki oda ve
borsalar, Türkiye’nin 4 ilinden eş zamanlı
düzenledikleri canlı ortak basın toplantısı ile
darbe girişimine sert tepki verdi, iş dünyası
“Bizler gücünü sandıktan, milletten almayan
bir idare istemiyoruz. Milli irade gücümüz
mesajı verdi.

365 ODA VE BORSA KATILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
Türkiye’nin 81 il, 160 ilçesindeki oda ve

TOBB’da eş zamanlı 365 oda ve borsanın
yönetim kurulu başkanları ve üyelerinin
kendi il ve ilçelerinde aynı anda okudukları
ortak açıklamayı seslendiren TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Ordu içinde örgütlenmiş
bu terörist çetenin tamamen ortaya
çıkartılmasını ve adalet önünde hesap
vermesini bekliyoruz” diye konuştu.
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İLK ANDAN İTİBAREN TEPKİ KOYDUK’

mensuplarına, gönül dolusu teşekkür
ediyoruz. Onlara minnettarız. Ama en çok
Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı darbecilerin silahları karşısında kahramanca
gece TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak direnen milletimizin azim ve cesaretiyle
tepkilerini ilk anda ortaya koyduklarını kıvanç duyuyoruz” dedi.
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu,
“Bu
hain
kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk Milletin önüne geçilmez.
milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu
ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen basın
mümkün olmuştur. Demokrasi düşmanlarına toplantısında Trabzon, Diyarbakır, Antalya
karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi ve Denizli ile canlı bağlantı kuruldu.
partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük Suat Hacısalihoğlu darbeye karsı dimdik
takdiri hak etmektedir. Gözü dönmüş durmaya devam edeceklerini belirtirken,
darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin
direnen, böylece Gazi unvanını bir kez daha Yeşil demokrasiye sonuna kadar sahip
hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz. çıkacaklarını vurguladı. Antalya Ticaret ve
Bu darbe girişimi karşısında direnen, Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin millet
tavır sergileyen herkese, başta kahraman iradesinin önüne kimsenin geçemeyeceğini
emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli söyledi.
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TÜM TÜRKİYE DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI GAZİ MECLİSTE TEK SES OLDU

Demokrasi dışında SEÇENEĞİMİZ YOK
TBMM Başkanı İsmail Kahraman dün
Meclis'te TOBB'dan Türk-İş'e kadar çok
sayıda STK'nın temsilcisi ağırladı. Kahraman,
"Türkiye'de bundan sonra kimse darbeye
teşebbüs etmeyecek" dedi.

bayrağı indirmeyeceğiz, başka devlet
kurdurmayacağız. Bunlar istisna, gel geç.
Mühim değil" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, sivil toplum
kuruluşları temsilcilerini kabul etti. Kabule,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf
ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)
Başkam Bendevi Palandöken, Hak-İş
Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Başkanı
Ergün Atalay ve diğer sivil toplörgütleri
temsilcileri katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sivil toplum
kuruluşlarının ortak açıklamasını okudu.
Hisarcıklıoğlu, Meclis'in geçen cuma günü
demokrasiye kasteden alçakça saldırıların
hedefi olduğunu belirterek, "Vatan hainleri
tarafından tarihinde ilk defa bombalandı.
Kahramanca direndi. Gazi unvanını bir kez
daha hak etti. Açıktır ki, demokrasi ve hukuk
devleti yoksa sivil toplum kuruluşları da
yoktur. Bugün burada bir araya gelen bizler,
ülkemizin geleceği için demokrasi dışında
başka seçenek görmüyoruz. Halkımızın
direnişi, hepimizi umutlandırdı" şeklinde
konuştu.

BU ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ
Kahraman, darbe teşebbüsünün ders
alınacak bir olay olduğunu söyleyerek,
"Bundan sonra kimse darbeye teşebbüs
etmeyecek. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz,

KAHRAMANCA DİRENDİ
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GAZİ MECLİS’E STK DESTEĞİ
Türkiye’de faaliyet gösteren 538 sivil toplum
kuruluşunun temsilcileri, FETÖ’cü cuntacıların
bombaladığı TBMM’de “Demokrasi nöbeti”ne
devam etti. STK temsilcileri, bugünkü
demokrasi mutabakatının hiç unutulmaması
dileğinde bulundu.
■ TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
538 sendika konfederasyonu, meslek ve
sivil toplum kuruluşu temsilcisi, FETÖ’cü
teröristlerin darbe girişiminde bombaladıkları
TBMM’yi ziyaret etti. Meclis Başkanı İsmail
Kahraman ve siyasi parti temsilcilerinin de
katıldığı törende, STK’larca hazırlanan ortak
açıklama, Hisarcıklıoğlu tarafından okundu.
DEMOKRASİ TEK SEÇENEK
Meclis’in
15
Temmuz
cuma
günü
demokrasiye kasteden alçakça saldırıların
hedefi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

TBMM’nin vatan hainleri tarafından tarihinde
ilk defa bombalandığını, ancak kahramanca
direndiğini ve gazi unvanını bir kez daha hak
ettiğini vurguladı. Demokrasi ve hukuk devleti
olmadan STK’ların var olamayacağını belirten
Hisarcıklıoğlu, STK’lar olarak Türkiye’nin
geleceği için demokrasi dışında bir seçenek
görmediklerini vurguladı. Türkiye’nin bir
bütün olarak kendisine yakışanı yaptığını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Demokrasimiz
olgunluk imtihanını başarıyla geçti. Türk
demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
demokratik kurumları, artık kaba kuvvete
teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu
kanıtladı” dedi.
ORTAK AKIL DAİM OLSUN
Darbe girişiminin yaşandığı gece oluşan
demokrasi mutabakatının devam etmesini
dileyen Hisarcıklıoğlu, “Bundan böyle
ülkemizin geleceği için adımlar atılırken,
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bugünkü
demokrasi
mutabakatı
hiç
unutulmasın. Ortak akıl daim olsun” ifadesini
kullandı. Hisarcıklıoğlu, bir yandan milli
egemenliğe saldıran vatan hainlerinden
hukuka uygun olarak yüce Türk adaleti
önünde hesap sorulması, öte yandan
bu tür alçakça saldırıları engellemek için
siyasetin alması gereken tedbirlerin hızla
hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, “Geleceğe ve çocuklarımıza

daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh,
daha demokratik bir ülke bırakmak hepimizin
görevidir. Bu nedenle, hızla hep birlikte
çalışmaya odaklanmalıyız” diye konuştu.
Rifat
Hisarcıklıoğlu
başkanlığındaki
STK temsilcileri, FETÖ’cü teröristlerin
bombaladığı TBMM’yi ziyaretlerinde hasar
gören yerlerde de incelemelerde bulundu.
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538 SİVİL TOPLUM KURULUŞU ORTAK BİLDİRİYLE MECLİSE DESTEK VERMEYE GİTTİ

‘DEMOKRASİ OLMADAN BİZ OLAMAYIZ’
Darbe girişimine karşı Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) girişimiyle 538
farklı STK, Meclis’i ziyaret ederek destek
bildirilerini sundu. Ortak bildiriyi okuyan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, demokrasi
ve hukuk devleti olmadan STK’ların var
olamayacağını vurguladı.
15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin(TOBB)
girişimiyle bir araya gelen 538 sendika,
konfederasyon, meslek birliği ve sivil
toplum kuruluşu, Meclis’i ziyaret ederek
destek bildirilerini sundular. Meclis Başkanı
İsmail Kahraman, Meclis’te grubu bulunan
parti temsilcileri ve Türkiye’nin önde gelen
sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle
TBMM Tören Salonu’nda görüştü. Darbe
girişimine karşı STK’ların ortak açıklamasını
okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

TBMM’nin vatan hainlerince tarihinde ilk
defa bombalandığını, ancak kahramanca
direndiğini ve gazi unvanım bir kez daha hak
ettiğini söyledi. Demokrasi ve hukuk devleti
olmadan STK’ların var olamayacağını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ortak bildiriyi
okuyarak, “Bizler, milli iradeye sahip
çıkıyoruz. Geleceğe ve çocuklarımıza daha
güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh, daha
demokratik bir ülke bırakmak hepimizin
görevidir. Bu nedenle, hızla hep birlikte
çalışmaya odaklanmalıyız” dedi.
OLSA NE OLUR?
Meclis Başkanı Kahraman ise, ders alınacak
bir olayın yaşandığını, ders alacakların da
derslerini aldıklarını belirtti. FETÖ’nün darbe
girişiminin komuta kademesi içerisinde
yapılmadığının dile getirildiğini anımsatan
Kahraman, şunları söyledi: “Kim oluyorsunuz?
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Komuta kademesi içerisinde olsa ne olacak?
Razı mı olacaktık? Hayır. Ordu kışlasında
duracak. Hiçbir millet devletsiz, hiçbir devlet
de ordusuz olmaz. Ordu muazzez bir ocak
ama kışlasında duracak. Muhteşem tarihi
var, bunu da lekelemek istediler. Kaç yönlü
bir neticeye gitmek istiyorlar. Dünya, Tayyip
Erdoğan’dan korkuyor, çekiniyor. Zira kendi
güdümünde olmayan insanların devletlerin
başında olmasını istemiyor, ekarte etmek
istiyor. Nasıl düşünce, ne afyonlanmış bir
kafa!”

“provokasyona sebep olma” çekincesiyle bu
oturuma katılmayacaklarını ilettiğini anlattı.
Kahraman, HDP’nin de cumartesi günkü
olağanüstü toplantıya katılarak darbeye
karşı ortak bildiriye imza attığını vurguladı.

Darbe girişimine verilen tepkilere değinen
Kahraman,
“Kınama
yerine
bazıları,
‘Türkiye demokratik esaslardan ayrılmasın
ha...’ Ortada bir darbe var, önce onu
gör. Yani ‘muvaffak olamadınız’ diye mi
üzüntüdesiniz? O üzüntünüz hep devam
edecek, hiç muvaffak olamayacaksınız” diye
HDP’NİN ÇEKİNCESİ
konuştu. Türkiye’de de demokrasi kültürünün
geliştiğini vurgulayan Kahraman, “Burada
Meclis’e bomba atılırken, milletvekillerinin basının çok büyük emeği oldu. Fevkalade,
TBMM
Genel
Kurulu’na
geldiğini, tebriye şayan. Ama şu cep telefonları var
kendisinin oturumu açtığını, MHP ve CHP ya... Cumhurbaşkanımızın o konuşması ve
milletvekillerinin bu oturuma katıldığını meydanlara çağırması var ya. O fevkalade
anımsatan Kahraman, HDP Eş Genel bir hadise oldu” dedi. Darbe girişimine karşı
Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Grup TBMM’de bir bütünlük sağlandığını kaydeden
Başkanvekili İdris Baluken ve HDP Kahraman, “Yamyam yaratılsaydık keşke,
Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın da başkalarını yerdik birbirimizi yemektense”
telefon aracılığıyla destek verdiklerini, ifadesine atıfta bulundu.
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538 STK’DAN demokrasi nöbeti
TOBB 538 sendika, meslek ve STK temsilcisiyle
birlikte Meclis’i ziyaret etti. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Demokrasi nöbetine devam
ediyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
Türkiye’nin önde gelen 538 sendika, meslek
ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisiyle
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
(TBMM) ziyarette bulundu. TBMM Başkanı
İsmail Kahraman temsilcileri TBMM Tören
Salonu’nda kabul etti. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Cuma gecesi oluşan
demokrasi mutabakatının devam etmesini
talep etmek üzere Gazi Meclisi’mizdeyiz.
Bundan böyle ülkemizin geleceği için adımlar
atılırken, bugünkü demokrasi mutabakatı hiç
unutulmasın. Ortak akıl daim olsun” dedi.
‘VATAN HAİNLERİ BOMBALADI’
STK’ların darbe girişimine karşı ortak
açıklamasını okuyan Hisarcıklıoğlu, TBMM’nin
vatan hainleri tarafından tarihinde ilk kez
bombalandığını, ancak kahramanca direndiğini
belirtti. Demokrasi ve hukuk devleti olmadan
STK’ların var olamayacağını vurgulayan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin geleceği için
demokrasi dışında bir seçenek görmediklerini
söyledi. Halkın, darbe girişiminin başladığı
cuma gecesinden sabahın ilk ışıklarına kadar
direnmesinin ülkenin geleceğine dair herkesi
umutlandırdığını anlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti:
“Ülkemizin bütün demokratik kurumları ve
milletimiz, saldırı karşısında demokrasimizi
sahiplendi.
Cumhurbaşkanımız,
Meclis
Başkanımız ve Başbakan’ımızdan başlayarak
Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin
genel başkanları ve kitle örgütleri ilk andan
itibaren dik durarak, darbecilerin hesabını
boşa çıkardılar.”
Darbe girişiminin yaşandığı gece oluşan
demokrasi mutabakatının devam etmesini
talep etmek üzere Gazi Meclise geldiklerine
işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Bundan böyle ülkemizin geleceği için adımlar
atılırken, bugünkü demokrasi mutabakatı hiç
unutulmasın. 538 sendika konfederasyonu,
meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi
olarak demokrasi nöbetine devam ediyoruz.”
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‘OHAL, YERİNDE ALINMIŞ ETKİN BİR MEKANİZMA’
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, OHAL’in
yerinde alınmış etkin bir mekanizma
olduğunu söyledi. Türkiye’nin olağanüstü
günlerden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
“Bizi güvenli limana çıkaracak şey kararlı
tavırdır. Bu kararlılığı da devletimizde
görüyoruz ve çok kısa sürede hep beraber

daha güvenli bir ülke ve daha güvenli bir
ekonomiye
kavuşacağımıza
inancımız
tamdır” dedi. Hisarcıklıoğlu, OHAL’de önemli
olanın demokrasi ve özgürlüklerin teminat
altına alınması ve ekonominin işleyişinin
olağan seyretmesi olduğuna vurgu yaptı.
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ERDOĞAN’DAN İŞ DÜNYASINA, “GELECEKTEN TEREDDÜT ETMEYİN” MESAJI

İŞBAŞI VAKTİ GELDİ!
15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan darbe
girişimi sonrasında ‘darbeye karşı’ mesajlar
veren ve ‘demokrasiden yana duran’ bir grup
iş dünyası ve sendika temsilcisini kabul eden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Darbe serüveni bir daha izlenmeyecek”
mesajı verdi. İş dünyasının, Türkiye’nin
geleceği ile ilgili tereddüt duymamasını
isteyen
Erdoğan,
Türkiye
genelinde
uygulamaya konan OHAL’i (olağanüstü
hal) olabildiğince kısa sürede kaldırmak
istediklerini, normale dönüşün başladığını
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki
gün Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) üyesi kuruluşların temsilcilerini kabul
etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basma
kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika
sürdü. Kabulde, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, MemurTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Hak-İş
Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı
Yağız Eyüpoğlu hazır bulundu.
STK’lar yurtdışı turunda
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantı
sonrası yaptığı açıklamada, darbe girişiminin
ilk gecesinden itibaren darbenin karşısında
durduklarını belirterek, “Bu akşam da
devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımız
Tayyip Erdoğan’a hem geçmiş olsun
ziyaretinde bulunduk hem de bu süreçte
yapılması gerekenleri, önümüzdeki süreçte
yapılması gerekenleri sivil toplum kuruluşları
olarak bizim üzerimize düşen görevleri
istişare ettik. Özellikle yurtdışında büyük
bir bilgi kirliliği var. Türkiye’de yaşanan
darbe girişimiyle ilgili, mevcut durumla
ilgili, Türkiye ekonomisi ile ilgili düşüntülü
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haberler çıkmaktadır. Bu konuda STK’lar
olarak daha aktif rol alacağız. Yurtdışındaki
muhataplarımızla temasa çok önceden
başlamıştık. Türkiye’de yaşananları net bir
şekilde anlattık ve Türkiye demokrasisinin
ve ekonomisinin gücünü hatırlattık. Bundan
sonra da bu kapsamda çalışmaya devam
edeceğiz” dedi.
Avrupa Birliği’nin (AB) temel organlarından
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’ndeki
muhataplarının darbeyi kınadıklarını ve
Türkiye halkıyla dayanışma vurgusu
yaptıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu,
FETÖ’nün darbe girişimi esnasında şehit
düşenler için de tüm Türkiye halkının
duyarlılığına katkı sağlayacak çalışma içinde
olacaklarını kaydetti.
‘ONLARDA BİLİR BİZİM GÜCÜMÜZÜ’
Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin
kredi notunu indiren Standart&Poor’s’a
(S&P) tepki gösteren Erdoğan’ın, “Kredi
değerlendirme kuruluşları çok da önemli
değil. Onlar da biliyor bizim ekonomimizin
ne kadar güçlü olduğunu. İstikrarımız devam
ediyor” dediği kaydedildi. Toplantıda, sendika

ve iş dünyası temsilcileri de darbe girişimi
sonrası Türkiye’nin durumu ve ekonomisiyle
ilgili Avrupa’daki muhataplarına yaptıkları
bilgilendirmeleri aktardı. Erdoğan’ın bu
faaliyetler dolayısıyla da kuruluşlara teşekkür
ettiği ifade edildi.
Sendika ve iş dünyasının temsilcileriyle
görüşen
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
‘yatırımlara devam’ mesajı verdiği öğrenildi.
Erdoğan Türkiye’de bir daha darbe
yaşanmayacağını vurguladı.
Darbe serüveni bitti
Görüşmelere katılan heyetten edinilen
bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Darbe serüveni bir daha izlenmeyecek.
Halkın kahramanlığını takdir ediyorum. Artık
normal hayata dönüyoruz” mesajı verdi.
Devletteki yeni dönem için YAŞ toplantısının
öne çekildiği belirten Erdoğan’ın, OHAL’i
olabildiğince
kısa
sürede
kaldırmayı
istediklerini kaydederek, “Gelecek için
tereddüt etmeyin” dediği ifade edildi.
Vergi ve primde yeniden yapılandırma
düzenlemelerini anımsatan Erdoğan, “yük
almaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

303

304

73. GENEL KURUL

27.07.2016

TOBB: Dünyada daha aktif olacağız
SİVİL
toplum
kuruluşlarının
Türkiye
ekonomisini
dış
dünyaya
anlatma
konusundaki
çalışmalarına
Türkiye-AB
Karma İstişare komitesi (KİK) de katıldı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KİK
üyesi kurumlar önceki gün Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul
edildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“FETÖ darbesi sonrası Türkiye ekonomisi
ile ilgili spekülatif haberler çıkıyor. Bunu
düzeltmek için daha aktif rol alacağız” dedi.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken da
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede çok
kararlı tavır sergilediğinin altını çizerek, “Bu
olaylar ne pahasına olursa olsun bitecek”
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dedi. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan
da, “Cumhurbaşkanımızı morali yüksek
gördük. Onun liderliğinde darbe girişiminin
boşa çıkarılması konusunda tebrik ettik”
diye konuştu. Türkiye Müteahhitler Birliği
(TMB) de, FETÖ darbe girişiminin ardından
harekete geçti. Birlik, muhataplarına mektup
göndererek ‘sorun yok’ mesajı verdi.
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Kara propagandaya karşı hamle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
TOBB, TESK, Türk-is, TZOB, Memur-Sen,
Kamu-Sen, Hak-is, TİSK’in başkanlarını
kabul etti. Kabulde, kara propagandaya karsı
STK’ların yurtdışı faaliyetlerini artırması
üzerinde duruldu.

etti. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı
Erdoğan, devlet içindeki Fethullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) yapılanmasıyla mücadelenin
devam edeceğini dile getirdi.

BAŞTA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) olmak üzere Türkiye’de faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşları, darbe
girişimi sürecince yaşananların yurtdışında
çarpıtılmaması için harekete geçti. TOBB,
TESK, Türk-İş, TZOB, Memur-Sen, KamuSen, Hak-İş, TİSK darbe sürecindeki
bilgi kirliliğinin önlenmesinde etkin rol
alacağını açıkladı. Ayrıca Türkiye’de faaliyet
gösteren yabancı şirketlerin CEO’ları da
kendi ülkelerinde darbe girişimi sürecini
anlatacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
(KİK) üyesi kuruluşların temsilcilerini kabul

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, darbelerden
en fazla zararı fakir, emekli ve işçilerin
gördüğünü belirterek, “Bu hainlerin yaptıkları
bu iş dünyada benzeri görülmemiş bir
iş. Ordunun içerisindeki hainler cezayı
çekmeli” dedi. Türk-İş Türkiye’de yatırımı
bulunan yabancı şirketlerin CEO’ları ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görüştürmeyi
planlıyor.
Görüşmenin
cuma
günü
yapılacağı belirtiliyor. Türkiye’de faaliyet
gösteren yabancı şirketlerin CEO’su kendi
ülkesine Türkiye’de yaşanan darbe sürecini
anlatacak. Türkiye-AB KİK Heyeti Eş Başkanı
ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
kabulü

STK’LARA İŞ DÜŞÜYOR
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sonrasında yaptığı açıklamada, STK’lar
olarak bu süreçte daha aktif rol alacaklarını
belirterek yurtdışındaki bilgi kirliliği ile darbe
girişimi ve sonrasında çıkan spekülatif
haberlere karşı etkin rol alacaklarını söyledi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 81
ilde alanların boş bırakılmadığını belirterek
darbe girişiminin mimarları, tetikçileri ve
senaristlerinden hesap sorulana kadar
ayakta olduklarını söyledi.
ŞEHİT AİLELERİNE KONUT
Cumhurbaşkanlığı
kabulünde,
TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş
Başkanı Ergün Atalay, TZOB Başkanı Şemsi
Bayraktar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Hak-İş Başkanı Mahmut
Arslan ve TİSK Başkanı Yağız Eyüpoğlu hazır
bulundu. Alman bilgilere göre, görüşmede
şehit ailelerine TOKİ tarafından ev verilmesi
konusu da gündeme geldi. Hak-İş Başkanı
Arslan ise şunları söyledi: “Toplantıda
öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanına
‘Gazanız mübarek olsun’ dedim. Bu
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süreçteki liderliğinden dolayı tebrik ettim.
Devletin yeniden yapılanması konusunu
gündeme getirdi. Bu çok önemli. TSK,
istihbarat ve emniyet teşkilatının yeniden
yapılandırılmasına ihtiyaç var. Toplantıda
Hak-İş olarak 3 şehit, 100 yaralımız olduğunu
söyledim. Uluslararası kuruluşlarının da
algı operasyonlarına karşı hükümetin tedbir
alması gerektiğini aktardım.”
İTO’dan üyelerine mektup: Olağanüstü
günlerde
OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞACAĞIZ
İSTANBUL Ticaret Odası, 400 bin üye
firmaya hitap ettiği mektupla FETÖ’nün
darbe
girişiminin
püskürtülmesinin
ardından ‘milli birlik’ ve ‘ülke için üretim’
çağrısı yaptı. İTO Başkanı ibrahim Cağlar
imzalı mektupta “Olağanüstü günlerde,
olağanüstü çalışacağız” baslığı kullanıldı.
Yazıda, “Biz isimizin basında, devletimizin,
aziz milletimizin ve siz değerli üyelerimizin
yanındayız. Siz daha çok ürettikçe, yeni is
kapıları açtıkça bu milletin sırtı hiçbir zaman
yere gelmeyecektir” denildi.

BASINDA TOBB - TEMMUZ 2016

27.07.2016

DEVLETİN, MİLLETİN VE MECLİS’İN YANINDAYIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan
Yıldırım, Türkiye-AB KİK üyesi STK’ların
başkanlarını Külliye’de kabul etti. Kabul
sonrası açıklama yapan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, devletin, milletin ve Meclisin
yanında olduklarını söyledi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de
yaşanan darbe girişimiyle ilgili, mevcut
durumla ilgili, Türkiye ekonomisi ile ilgili
düşüntülü haberler çıkmaktadır. Bu konuda
STK’lar olarak daha aktif rol alacağız. Biz,
zaten yurt dışındaki muhataplarımızla
temasa çok önceden başlamıştık. Türkiye’de
yaşananları net bir şekilde anlattık ve Türkiye
demokrasisinin ve ekonomisinin gücünü
hatırlattık” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan
tarafından
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesindeki kabul sonrası Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi (KİK) üyelerimle
birlikte açıklama yaptı.

ÇOK BÜYÜK BADİRE ATLATILDI
Ülke ve milletin çok büyük bir badire atlattığına
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ülkesine sahip
çıkarken şehit olanlara Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifa diledi. AB Karma İstişare
Komitesinin Türkiye kanadını oluşturan
meslek örgütleri, sendika konfederasyonları
ve sivil toplum kuruluşları olarak darbe
girişiminin ilk gecesinden itibaren milletin
tamamı gibi darbenin karşısında durduklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Hem milletimize
hem üyelerimize demokrasiye sahip çıkma
mesajını güçlü şekilde verdik. O günden
bu yana sivil toplumun en büyük kuruluşları
olarak devletimizin ve meclisin yanındayız”
dedi.
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
16 Temmuzda TBMM Genel Kuruluna
katıldıklarım, ardından 538 sivil toplum
kuruluşu temsilcisiyle TBMM Başkanı ve
siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya
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geldiklerini
hatırlatan
Hisarcıklıoğlu,
“Devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a hem geçmiş olsun
ziyaretinde bulunduk hem de bu süreçte
yapılması gerekenleri, önümüzdeki süreçte
yapılması gerekenleri sivil toplum kuruluşları
olarak bizim üzerimize düşen görevleri istişare
ettik” diye konuştu. Türkiye Cumhuriyetinin
tarihindeki en büyük tehditlerden biri ile
karşılaştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle
devam etti:
“Tarihimizdeki en olağanüstü dönemlerden
birini yaşıyoruz. Bu süreçte, bizler de ilk
andan itibaren devletimizin yanındayız.
Üzerimize düşen ne varsa yapacağız.
Özellikle yurt dışında büyük bir bilgi kirliliği
var. Türkiye’de yaşanan darbe girişimiyle
ilgili, mevcut durumla ilgili, Türkiye ekonomisi
ile ilgili spekülatif haberler çıkmaktadır. Bu
konuda STK’lar olarak daha aktif rol alacağız.
Biz, zaten yurt dışındaki muhataplarımızla
temasa çok önceden başlamıştık. Türkiye’de
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yaşananları net bir şekilde anlattık ve Türkiye
demokrasisinin ve ekonomisinin gücünü
hatırlattık Bundan sonra da bu kapsamda
çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin daha
güçlü hale gelmesine katkı vermeye devam
edeceğiz.”
ŞEHİTLER İÇİN KATKI
Avrupa Birliğinin temel organları arasında
yer alan Avrupa Ekonomik ve Sosyal
Komitesi’ndeki
muhataplarının
darbeyi
kınadıklarını ve bu konudaki talepleri
doğrultusunda Türkiye halkıyla dayanışma
içkide olduktan vurgusunu yaptıklarını ifade
eden Rifat Hisarcıklıoğlu, bu konudaki
çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe
girişimi esnasında şehit düşenler için de
tüm Türkiye halkının duyarlılığına katkı
sağlayacak bir çalışma içinde olacaklarım
sözlerine ekledi.

BASINDA TOBB - TEMMUZ 2016

27.07.2016

Erdoğan 9 Ağustos’ta Rusya’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet
Başkanı Putin ile 9 Ağustos’ta St.
Petersburg’da bir araya gelecek. Moskova’da
açıklama yapan Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, “Putin ve Erdoğan’ın
telefon görüşmesi sonucu iki ülke liderinin
görüşmesine içerik oluşturulacak” dedi.
BİLGİ KİRLİLİĞİNE KARŞI DAYANIŞMA
Türkiye-AB KİK Heyeti Eş Başkanı ve
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
kabulü
sonrasında yaptığı açıklamada, STK’lar
olarak bu süreçte daha aktif rol alacaklarını
belirtti. STK temsilcileri ve yurt dışındaki bilgi
kirliliği ile darbe girişimi ve sonrasında çıkan
düşüntülü haberlere karsı etkin rol alacaklarını
söyledi. Cumhurbaşkanı Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi (KİK) üyesi kuruluşların
temsilcilerini kabul etti. Yapılan görüşme
sonrasında, STK temsilcileri uluslararası
alanda
bilgilendirmeler
yapacaklarını
açıkladı.

Rusya ile geçtiğimiz aydan itibaren
normalleşen
ilişkilerin
bir
anlamda
göstergesi olarak iki ülkenin lideri bir
araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ile 9 Ağustos’ta Rusya’nın
St. Petersburg şehrinde bir araya geleceği
açıklandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, dün Moskova’da bir dizi temaslarda
bulunduktan sonra Erdoğan ve Putin’in
karşılıklı görüşecekleri haberini verdi. Rusya
Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç
ile Moskova’da düzenlenen görüşmenin
basına açık kısmında yaptığı açıklamada,
“Sayın Cumhurbaşkanımız 9 Ağustos’ta St.
Petersburg şehrine geleceğini teyit ettiler
diye büyükelçimiz bana bilgi verdi” dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç
de iki ülke ilişkilerini kademeli bir şekilde
geliştirmek istediklerini belirtti.
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İKİ LİDER BİR ARADA

STK’LAR ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dvorkoviç, “Bugünkü görüşmemiz, Putin ve
Erdoğan’ın telefon görüşmesi sonucu iki ülke
liderinin görüşmesine içerik oluşturacak,
iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek
niyetindeyiz” ifadelerini kullandı. Rusya ile
Türkiye arasında charter uçak seferlerin
başlaması için gerekli bütün ilave güvenlik
önlemlerinin alındığını ve Rusya tarafına
iletildiğini ifade eden Şimşek, “Bütün 24
Kasım’da yaşanan olaylara rağmen ben
halklarımız arasındaki ilişkilerin sekteye
uğradığını düşünmüyorum” diye konuştu.
Şimşek, “Son dönemde yaşadığımız talihsiz
süreçte Rusya’nın verdiği desteğinden ötürü
teşekkür ederim” diye konuştu.

Moskova’da bu gelişmeler yaşanırken, iş
dünyası temsilcileri de Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
küresel
piyasalar
verdiği
güven
mesajına
desteklerini
sundu.
Cumhurbaşkanı ile görüşen heyetin Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisiyle
ilgili düşüntülü haberler çıkıyor. STK’lar
olarak daha aktif rol alacağız. Türkiye’de
yaşananları net bir şekilde anlattık Bundan
sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Heyette ayrıca, TESK Başkanı Bendevi
Palandöken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, MemurSen Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Başkanı
İsmail Koncuk, Hak-İş Başkanı Mahmut
Arslan ve TİSK Başkanı Yağız Eyüpoğlu yer
aldı.
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İstikrarsızlık yok taahhütler tutulacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15
Temmuz darbe girişiminin ardından yabancı
muhataplarına mektup gönderdi. “Ülkemizde
hiçbir istikrarsızlık olmayacağı samimi
inancımızdır. Tüm iş ortaklarımıza olan
taahhütlerimizi tutmaya devam edeceğiz”
açıklamasını yapan Hisarcıklıoğlu şu
mesajlara yer verdi: “Bu üzücü girişimden
soma günlük yaşantımızın ve tüm devlet
işlevlerimizin ülke genelinde normale

döndüğünü sizlere bildirmek isteriz. Kabine
Türk ekonomisini derhal stabilize etmek
için Olağanüstü Hal ilan etmiştir. Ayrıca,
önümüzdeki dönemde daha iş dostu bir
ekonomi tesis etmek için tüm gerekli tedbirleri
alınmıştır.”
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03.08.2016
Toplantıya Bosch, BP, Coca-Cola, Cisco, Citibank, Ford, GE, Google, Mazda, Microsoft,
Nestle, Samsung, Novartis ve Vodafone’un da aralarında olduğu 200’e yakın firma katıldı.

Yabancı yatırımcı acil reform istedi
Türkiye’de yatırımı bulunan 200’e yakın
yabancı firmanın temsilcileri, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Uluslararası
Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) öncülüğünde
bir
araya
gelerek,
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde ‘Türkiye’nin geleceği için
demokrasi dışında bir seçenek yok” mesajıyla
ekonomiye odaklanma çağrısı yaptı.
Yabancı yatırımcılar adına ortak açıklamayı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ev sahipliğindeki Uluslararası Yatırımcılarla
Yüksek
Düzeyli
Ekonomi
Diyalogu
Toplantısı’nda okuyan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye bugüne kadar net
stok değeri olarak 150 milyar doların üzerinde
yatırım yapmış bir toplulukla bu ziyareti
gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Açıklamada
özetle şunlara vurgu yapıldı:
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Yeni teşvik gerekiyor
•OHAL’in hızlı normalleşme için gündeme
getirilen zorunlu ancak geçici ve sınırlı bir
anayasal kurum olduğunun bilincindeyiz. Yatırım
ortamını iyileştirmeye yönelik reform gündeminin
hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz.
•Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu,
Sınai Mülkiyet Kanunu taslağı, Üretim Reform
Paketi ve Yatırım-İhracat Teşvikleri Reform
Paketi’nin uluslararası yatırımcılar gözünde
Türkiye’nin küresel iddiasını devam ettirmek
açısından önemli.
•Reform paketleri uluslararası yatırımcılara
yönelik yeni teşvik unsurlarını içerecek şekilde
güçlendirilmeli.
•Reform sürecinin özel sektörle iletişim içinde
şeffaf bir biçimde yürütülmesi için etkin bir
kamu-özel sektör diyalog mekanizmasının
oluşturulmasını önemsiyoruz.

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016

03.08.2016
Güçlü Demokrasi Güçlü Ekonomi
ERDOĞAN DÜN DÜNYA DEVİ 200 ŞİRKETE SESLENDİ

BİZE GÜVENEN KAZANACAK

Türkiye’de yatırımı bulunan uluslararası
yatırımcılara
seslenen
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’ye güvenin”
mesajı verdi. Erdoğan, “14 yıldır bizimle
yol yürüyen hiçbir uluslararası yatırımcı bu
ülkede kaybetmemiştir. Sürekli kazanmış ve
kazanacaktır” diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI
Tayyip
Erdoğan,
darbe girişiminin ardından dün aralarında
finanstan otomotive, ilaçtan gıdaya bugüne
kadar Türkiye’ye 150 milyar doların
üzerinde yatırım yapmış 200 dünya devi
firmanın 300 temsilcisiyle buluştu. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
organizasyonunda
Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda
gerçekleşen
‘Uluslararası
Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi

Diyalogu’ toplantısına Bosch, Boeing,
Samsung, Huavvei, Ford, Citibank, Renault,
Socar, BP, Coca Cola, Pepsi, Pfizer, Philip
Morris, Microsoft, Google, ING Bank, JTI,
P&G, General Electric, Nestle, Cisco,
Vodafone, Roche gibi dünya devlerinin
CEO lan ve temsilcileri katıldı. Toplantıda
yaptığı konuşmada 15 Temmuz’da yaşanan
darbe girişiminin ertesi günü hayatın normal
akışında devam ettiğine dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Eskiden olağanüstü hal ilan ettiğinizde
marketler ve bakkallar boşaltılırdı. Herkes
evinde stoklamaya giderdi. Ama şimdi tam
aksine millet evine değil evinden meydanlara
koştu” dedi.
“Türkiye’ye yatırım yapanlar, 14 yıldır bizimle
bu yolda yürüyen hiçbir uluslararası yatırımcı
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bu ülkede kaybetmemiştir. Sürekli kazanmış
ve kazanacaktır” açıklamasını yapan
Erdoğan şöyle konuştu: “Türkiye büyük
hedefleri olan, bu hedeflere ulaşmak için
ciddi potansiyeli olan bir ülkedir. Yürütmekte
olduğumuz hazırlıklarını yaptığımız projelerle
potansiyelimizi en üst düzeyde harekete
geçinmenin çabası içindeyiz. Buradaki pek
çok arkadaşımız Türkiye’nin son 14 yılının
yakın şahididir. Türkiye 14 yılda pek çok
engelle karşılaşmasına, pek çok saldırıya,
provokasyona maruz kalmasına rağmen asıl
hedeflerinden vazgeçmemiştir. Yavuz Sultan
Selim Köprüsü durdu mu? Havalimanlarının
inşaatları aynen devam ediyor. Durmak yok
yola devam ediyoruz.”

olmamasının temin edilmesi ve reform
sürecinin özel sektörle iletişim içerisinde
şeffaf bir biçimde yürütülmesi için etkin bir
kamu-özel sektör diyalog mekanizmasının
oluşturulmasını önemsiyoruz. Bugünkü
yüksek düzeyli diyalog toplantısını da bu
yakın işbirliğinin önemli bir adımı olarak
görüyoruz. Türkiye’de yatırım yapan bizler
işimizin başındayız. Üretmeye, ihraç etmeye,
yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya
devam ediyoruz. Çünkü biz Türkiye’nin
geleceğine yatırım yapanların her zaman
daha fazlasını kazanacağını biliyoruz. Dün
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan bizler
kazandık. Yarın da bugün Türkiye’ye yatırım
yapanlar kazanacak.”

TBMM’de bekleyen Ekonomik Reform
Paketlerinin
süratle
yasalaştırılması
konusunda çalışmalara devam ettiklerini
de belirten Erdoğan, “Ekonomik Reform
Paketlerinin ötelenmesi söz konusu değildir.
Sizin desteğinizle bugünleri aşacağımıza
inanıyorum. Yatırımcıları üzecek hiçbir işe
kalkışmayız” dedi.

TİB’İ KAPATACAĞIZ

‘Pozitif ayrımcılık yapan vergi reformu
istiyoruz’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dün
Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçeklesen
toplantı sonrası tüm katılanlar adına ortak
deklarasyonu açıkladı. Hisarcıklıoğlu’nun
ortak deklarasyonda şunlar öne çıktı:
“Özellikle reform paketlerinin uluslararası
yatırımcılara yönelik yeni teşvik unsurlarını
içerecek şekilde güçlendirilmesi, Türkiye’nin
yüksek
teknolojili
yatırımlara
pozitif
ayrımcılık yapan bir vergi reformuna gitmesi,
önümüzdeki dönemde ülkemizin yatırım
çekmesine katkı sağlayacaktır. Yaşadığımız
hareketli dönemde, şirketlerimizin kamu ile
yürüttükleri günlük işlerinde hiçbir aksama
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SON yaşanan gelişmeler hakkında da
bilgi veren Erdoğan, “Bu süreç Türkiye’nin
devlet yapılanmasında bir revizyona fırsat
hazırlamıştır. Mesela Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığını (TİB) kapatacağız.
Çünkü bütün pisliklerin olduğu yerlerden biri
de orası. Orayı kapatıp çalışanların hepsini de
hazırlıklarını yaptık, gereği neyse yapacağız.
TİB, kapatılmak suretiyle Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu (BTK) gereken adımları
kendisi atacak” dedi.
RUSYA’YA GİDİYORUM
RUSYA ile yaşanan uçak krizine de değinen
Erdoğan, “Biz Rusya ile yaşadığımız uçak
krizinde dahi karşı tarafın attığı incitici
adımlara rağmen ekonomik konularda çok
büyük hassasiyet gösterdik. 9 Ağustosta
Rusya’da olacağım. Ciddi bir heyetle beraber
ekonomik ilişkilerimizi yeniden masaya
yatıracağız. Hiçbir sınırlama koymadık” dedi.

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016

03.08.2016

DEV FİRMALARDAN YÜKSEK KATILIM
Külliye’ deki toplantıya finanstan otomotive,
ilaçtan gıdaya kadar birçok ülkeden
milyarlarca dolara hükmeden 200 firmadan
300 temsilci katıldı. TOBB ve YASED
organizasyonunda gerçekleşen buluşmada
Türk-İş ve Hak-iş Başkanlarının yanısıra
Bosch, Boeing, Samsung, Huawei, Oyak
Renault, Citibank, Renault, Socar, BP, Coca
Cola, Pepsi, Pfizer, Philip Morris, Microsoft,
JTI, P&G, General Electric, Nestle, Cisco,
Roche gibi dünya devlerinin CEO’ları ve
temsilcileri yer aldı.
‘Türkiye’ye güveniyoruz’
BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı
Steven Young, yabancı temsilciler adına
Türkçe yaptığı konuşmada, “Biz Türkiye’ye
inanıyoruz ve güveniyoruz” diyerek şunları
söyledi:

“Üç temel unsurda odaklandık. Bir;
normalleşme sürecinde iş dünyası olarak
işin içine dahil olmak istiyoruz. İki; güvenlik,
üçüncü konumuz iletişimle ilgili. Global
şirketler olarak yurtdışındaki merkezlerimize
karşı her birimiz Türkiye’nin elçiliğini
yapıyoruz. Hepimizin merkezinde Alman
bayrağının yanında bir de Türk bayrağı
dalgalanıyor.
Ekonomik
önceliklerimiz
devam ediyor. Ekonomi reformlarının hızlı
şekilde hayata geçirilmesini arzuluyoruz.
Bu sancılı dönemde elbirliğiyle ülkemizi
layık olduğu yere hızlıca taşıyacağız. Lakin
1 yıldır yaşadığımız güvenlik problemlerini
çözmemiz bizim için kaçınılmazdır. Bu
yatırımları gerçekleştirebilmek ve know how
transferi sağlayabilmek için merkezlerimizden
çalışanların ülkeye gelmesi gerekir. Bizim
kurumumuzda 2 bin kez yurtdışından yabancı
misafir ağırladık. Güvenlik probleminden
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dolayı korkup gelemediklerinde projelerde
gecikmeler söz konusu. Projeler risk altına
girmeye başladı. Rakiplerimiz boş durmuyor.
Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti
gibi ülkeler bu projeleri çekebilmek için bu
sıkıntıları aleyhimize kullanarak Almanya’daki
merkezimizin
kapısını
aşındırmaktadır.
Bu saydığım üç maddeyi bir bütün olarak
değerlendirmenizi rica ediyoruz. Tek tek
ele alırsak arzu edilen etkiyi yaratanlayız.
Hepimizin ortak arzusu sahip olduğumuz bu
ülkeyi dünyada daha üst sıralara taşımaktır.
Ben ve arkadaşlarım bu yüzden buradayız.”
Uluslararası yatırımcılarla Yüksek Düzeyli
Ekonomi Diyalogu Toplantısı’nın ardından
yayımlanan ortak deklarasyonu okuyan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları
söyledi:
200 imzalı bildirge
“Bizlere düşen, ülkemizde hayatı bir an
önce olağan akışına döndürmek, Türkiye’yi
yeniden geleceğe bakan, coşkulu bir ülke
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haline getirmektir. Bu çerçevede üzerimize
düşeni yapacağız. İş dünyası olarak bir an
önce ekonomi gündemimize geri dönmek,
yolumuza hiçbir kesintiye uğramadan devam
etmek azmindeyiz. Türkiye’nin geleceğine
yatırım yapmış uluslararası şirketler olarak
durum değerlendirmesi yaptık. Türkiye’de
güçlü bir büyüme vizyonu doğrultusunda
atılacak
reform
adımlarına
ilişkin
kararlılığımızı yineliyoruz. Hain saldırıyı
akamete uğratan Cumhurbaşkanımızın
liderliğine, şimdi ekonomik büyüme ve
reformlar alanındaki sıçrama için ihtiyaç
vardır. Dün Türkiye’nin geleceğine yatırım
yapan bizler kazandık. Yarın da bugün
Türkiye’ye yatırım yapanlar kazanacak.”

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016

03.08.2016
DERHAL KAPIYA KOYALIM
Yabancı yatırımcıların temsilcilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizi engelleyeni
(bürokratları) bildirin, derhal kapıya koyalım” dedi.

Yabancıdan Türkiye’ye ‘GÜVEN’ MESAJI
200 firma temsilcisi
Yabancı sermaye temsilcilerinden, Türkiye’de
son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında
‘güven’ mesajı geldi. Türkiye’de yatırımı
bulunan 200 yabancı firmaların temsilcileri,
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
tarafından düzenlenen ve Türk-İş, Hakİş, TÎSK ve TZOB gibi kurumların da
destek verdiği toplantıda buluştuktan sonra
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya
geldiler.
150 milyar dolar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ‘Uluslararası
Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi

Diyalogu Toplantısı’nda ortak açıklamayı
okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’ye bugüne kadar toplam 150 milyar
doların üzerinde yatırını yapmış bir toplulukla
bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu açıklamasında, “Türkiye’de
yatırım yapan bizler işimizin başındayız”
ifadesine yer verdi.
Devler buluşması
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya
Türkiye’deki yabancı sermayenin önemli
temsilcileri katıldı. BOSCH, BP, Coca-Cola,
Cisco, Citibank, Ford, General Elektrik,
Google, Huawei, ING Bank, Intel, Mazda,
Microsoft, Nestle, Samsung, Novartis,
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SOCAR ve Vodafone’un da aralarında
olduğu 200’e yakın dev firmanın temsilcileri
ziyarette yer aldı.
‘Yatırım yapan kazanacak’
Rifat Hisarcıklıoğlu, yabancı yatırımcıların
hazırladığı ortak metninde yer alan şu
ifadelere dikkat çekti: “Üretmeye, ihraç
etmeye,
yatırım
yapmaya,
istihdam
sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü biz
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanların
her zaman daha fazlasını kazanacağını
biliyoruz. Dün Türkiye’nin geleceğine yatırım
yapan bizler kazandık. Yarın da bugün
Türkiye’ye yatırım yapanlar kazanacak.”
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‘Şimdi ekonomide sıçrama zamanı
Türkiye’de güçlü bir büyüme vizyonu
doğrultusunda atılacak reform adımlarına
ilişkin kararlılığın yinelendiği açıklamada, “15
Temmuz gecesi gerçekleşen hain saldırıyı
akamete uğratan Cumhurbaşkanımızın
liderliğine, şimdi ekonomik büyüme ve
reformlar alanındaki sıçrama için ihtiyaç
vardır” denildi. Açıklamada iş dünyasının bir
an önce ekonomi gündemine geri dönmek,
yoluna hiçbir kesintiye uğramadan devam
etmek azminde olduğu vurgulandı.
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Yabancı sermaye Külliye’de buluştu
Türkiye’de yabancı yatırım yapan 150’den fazla
yabancı şirketin CEO’ları Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve Uluslararası Yatırımcılar
Derneği’nin
(YASED)
organize
ettiği
toplantıda yabancı sermaye temsilcilerinden
son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası
‘Türkiye’ye güven’ mesajı geldi.
Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli
Ekonomi Diyalogu Toplantısı’nda, ortak
açıklamayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
okudu.
Açıklamada
“Biz
Türkiye’nin
geleceğine yatırım yapanların her zaman
daha fazlasını kazanacağını biliyoruz. Dün
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan bizler

kazandık. Yarın da bugün Türkiye’ye yatırım
yapanlar kazanacak” ifadesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı
öncesi iş dünyasının 200’e yakın temsilcileri
TOBB İkiz Kuleler’de buluştu. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu ve YASED Başkanı
Ahmet Erdem’in işbirliği ile Türk-İş, Hak-İş,
TİSK ve TZOB’un desteğiyle düzenlenen
ön toplantıda Hisarcıklıoğlu, ülke dışında
ciddi bilgi kirliliği olduğunu ve bunun süratle
giderilmesini vurguladı. Erdem ise iş
ortamının bu süreçten daha az etkilenmesi
için neler yapılabileceğinin önem taşıdığına
değindi.
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04.08.2016
Dünya devi 200 firmanın CEO’sundan Türkiye ekonomisi için çözüm önerileri.

DEVLERDEN REÇETE
YURTDIŞI GEZİLERİNE MUHALEFET DE
KATILSIN.
AKİL ADAMLAR KOMİSYONU KURULSUN.
SANAYİ SEFERBERLİĞİ BAŞLATILSIN.
KRİZ YÖNETİMİNDE BİZİM
GÖRÜŞLERİMİZE DE BAŞVURULSUN.
AB VE ABDYLE İLİŞKİLER SAĞLIKLI
SÜRDÜRÜLSÜN.
KAMUYA YAPILACAK ATAMALARDA
LİYAKAT ESAS ALINSIN.
15 TEMMUZ darbe girişimi sonrası,
Türkiye’de 150 milyar doların üstünde
yatırımı olan 200 dünya devi firmanın
yöneticisi önceki gün Ankara’dan ‘Türkiye’ye
güven’ mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen CEO ve üst
düzey yöneticilerin bu toplantıdan önce kendi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

aralarında da “beyin fırtınası” yaptıkları ve 15
Temmuz sonrası için çeşitli önerileri tartıştığı
öğrenildi. CEO’ların önerileri arasında
“Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in
yurtdışında yapacağı toplantılara muhalefetin
ekonomi kurmaylarının katılması, dışarıdaki
algıyı pozitif etkiler” de yer aldı.
OTOBÜSLERLE GİTTİLER
Aralarında BOSCH, BP, CocaCola, Cisco,
Citibank, Ford, General Elektrik, Google,
Huawei, ING Bank, Intel, Mazda, Microsoft,
Nestle, Samsung, Novartis, SOCAR ve
Vodafone’un da aralarında olduğu 200’e
yakın dev firmanın temsilcileri TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun daveti üzerine,
önceki gün sabah önce TOBB Binası’nda
bir araya geldi. Öğleden sonra sarayda
Erdoğan’ın mesajlarını dinleyen CEO’lar,
sabahki toplantıda ise son gelişmeleri
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değerlendirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
YASED Başkanı Ahmet Erdem, Türk-İş
Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı
Mahmut Arslan, TİSK Genel Sekreteri Bülent
Pirler ve TZOB temsilcilerinin de görüşlerini
aktardığı toplantı sonrasında ise, özel araçlar
TOBB’da bırakıldı ve Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’na otobüslerle gidildi.
AKİL ADAMLAR KOMİSYONU
“Beyin
fırtınasına”
katılan
sektör
temsilcilerinden edinilen bilgiye göre,
bu toplantıda CEO’lar tek tek söz aldı.
Bir yönetici “Ben uluslararası bir şirketin
Türkiye CEO’suyum. Bugüne kadar birçok
kriz yönetimi yaptık. Şu anda da bir kriz
yaşanıyor ve Türkiye’nin marka değerinin
korunması için çalışılıyor. Bu kriz yönetiminde
bizim görüşlerimize de başvurulsun, katkı
sağlamak isteriz” derken, bir diğer yönetici
kamuda son dönemde muhatap bulmakta
yaşadıkları sıkıntıyı aktardı. Yurtdışındaki
algının bozulduğu bu nedenle hızla harekete
geçilmesini isteyen CEO’ların bazıları, “15
Temmuz darbe girişimi sonrası için akil
adamlar komisyonu benzer bir komisyon
kurulsun, sürecin aksaklıkları ve iletişim
problemleri bu yolla aşılmaya çalışılsın
“derken; “AB ve ABD’yle ilişkilerin sağlıklı
sürdürülmesi önemli” saptamasında bulunan
yöneticiler de oldu.

LİYAKAT ESAS OLMALI
YÖNETİCİLERİN büyük bir bölümü kamuya
yapılacak
atamalarda
liyakatin
esas
alınmasını isterken, bağımsız kurulların
liyakat prensibine göre getirilen yöneticilerle
devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Bir yönetici “Sanayi seferberliği de başlatalım”
derken; bir başka CEO ise “Türkiye’de
yurtdışı kaynaklı etkinliklerin bir bölümü iptal
edildi. Bu konuya ağırlık verilsin” önerisinde
bulundu. Yöneticilerin bazılarının merak
konularından biri, bundan sonra “dengefren” dengesinin nasıl kurulacağı olurken,
bir CEO ise tedarik zincirinde son dönemde
sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti. Yöneticiler,
bu toplantıların devam etmesi görüşünü de
dile getirdi.
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05.08.2016
DÜNYAYA KENDİMİZİ İYİ ANLATTIK

Yatırımcı güven tazeledi hiçbir yatırım ertelenmedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
darbe
girişiminin ardından yabancı yatırımcıların
Türkiye ile karşılıklı güven tazelediğini ifade
etti. “Bu karşılaştığımız tehlike, sıradan
bir darbe girişimi değil. Yeniden yükselişe
geçen Türkiye’nin önünü kesme ve emin
adımlarla ilerlediğimiz büyük Türkiye
hayalimizi sonsuza kadar yok etme planıydı”
diyen Hisarcıklıoğlu bunu başaramadıklarını,
başaramayacaklarını ifade etti. Salı günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir araya
geldiği yabancı yatırımcıların, Türkiye’de
150 milyar doların üzerinde yatırımı
bulunan bir topluluk olduğunu ifade eden
Hisarcıklıoğlu,
“Cumhurbaşkanımızın,
devletin tüm kurumlarıyla yatırımcının önünü
açacak reformları hayata geçirme kararlılığı
çık önemliydi. Toplantıya katılanların
hazırlayacağı raporlar, uluslararası şirketlerin
merkezlerine gönderilecek” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

TEK ODADAN 2 MİLYON ÜYEYE MEKTUP
Dış başında Türkiye aleyhinde bu kadar
yayın çıkarken, bu tür doğru bilgilendirmenin
önemine işaret eden TOBB Başkanı, “ABD
Ticaret Odası, Cumhurbaşkanının mesajını
2 milyon üyesine duyurdu. Kalkışmanın
başından bu yana sayın bakanlarımızın
bire bir bilgilendirmeleri çok önemliydi.
Uluslararası yatırımcılarla diyalogumuz
devam edecek” dedi.
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
Başkanı Ahmet Erdem de, toplantının çok
verimli geçtiğini, şimdiye kadar yatırımlara
ilişkin durdurma ya da erteleme karan
olmadığını ifade etti.
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08.08.2016
Türk iş dünyası Yenikapı’ya tekneyle çıkarma yaptı

OMUZ OMUZA GELECEĞE DAHA UMUTLA BAKIYORUZ
VAHAP MUNYAR

Yenikapı’da düzenlenen Türkiye tarihinin en
büyük mitingine iş dünyasının her kesiminden
yoğun ilgi vardı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Birlik, beraberlik, mutabakat
ve orta akılla Türkiye’nin geleceğine daha
umutla bakıyoruz. Bundan sonra el ele, omuz
omuza vererek ülkemizi ileriye taşıyacağız.
Hedeflerimize ulaşmak için durmadan daha
çok çalışacağız” yorumunu yaptı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu, bir hafta önce karar aldı:
“İstanbul Yenikapı’daki “Demokrasi ve
Şehitler Mitingi”ne “Türkiye-AB Karma
İstişare Komitesi” olarak katılalım. Bu Komite,
birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen miting
için daha anlamlı olur.” TOBB Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu, Komite’yi oluşturan sivil toplum
kuruluşu başkanlarım aradı. Mitinge katılım
listesi şöyle oluştu:

■TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken,
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen
Genel Başkam Ali Yalçın, Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Başkanvekili Erol Kiresepi, Türkiye-AB KİK
Türkiye Kanadı Sekreteri Mustafa Bayburtlu,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı
Şemsi Bayraktar.
Hisarcıklıoğlu, listeye TOBB’dan şu isimleri
ekledi:
■TOBB Başkan Yardımcıları Halim Mete, Ali
Kopuz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
İbrahim Çağlar, İstanbul Sanayi Odası (ISO)
Başkanı Erdal Bahçıvan, Deniz Ticaret Odası
Başkanı Metin Kalkavan.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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Hisarcıklıoğlu, TOBB çatısı altındaki oda
başkanlarına mesaj geçti:

İHRACAT İÇİN ÇALIŞTI SONRA MİTİNGE
KATILDI

-”Biz
7
Ağustos’ta
saat
17.00’de
Yenikapı’dayız. Sizler de kendi illerinizin
meydanlarında olun.” Sonra Halim Mete ve
Metin Kalkavan’a ricada bulundu:

TÜRKİYE-AB Karma İstişare Komitesi ile
buluşmak üzere Ataköy’e giderken Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet
Büyükekşi’ye sordum:

-”Bizim ekibe bir tekne ayarlasak
Yenikapı’ya deniz yoluyla gitsek.”

-Miting için bir hazırlığınız var mı?

da

Dün saat 14.35’te denizcilik sektörünün
önde gelen temsilcilerine ait DATİ Grubu’na
bağlı Ataköy’deki otele gittim. Oradan saat
16.00’da Ataköy Marina’dan tekneye geçtik.
Yenikapı’ya doğru yol alırken Bakırköy
sahilinden itibaren ellerinde Türk bayrakları
ile Yenikapı’ya doğru yürüyenleri gördük.
EKONOMİDE DE BİRLİK
Saat 16.45’te onlarca tekne, vapur arasında
Yenikapı’ya yanaştık. İskeleden kürsünün
bulunduğu noktaya doğru yürüdük. Kontrol
noktalarında sıkışıklık yaşasak da, elimizdeki
“protokol” kartları yerimize ulaşmamızı
kolaylaştırdı.
Mitingin başlamasını beklerken Hisarcıklıoğlu
ile konuştuk:
“Türkiye tarihinin en büyük mitingindeyiz.
Ülkemiz için, birlik ve beraberliğimiz için
buradayız.”
15 Temmuz’daki
anımsattı:

hain

darbe

girişimini

-”Hain darbe girişimi ülke olarak yeniden
birlik ve beraberliğimizi sağlamamıza sebep
oldu. Cumhurbaşkanı, TBMM Genel Başkam,
Başbakan, CHP Genel Başkanı, MHP
Genel Başkam, iş dünyası, sanatçılar, her
kesimden, her görüşten, her düşünceden
vatandaşlarımız burada.” Sağlanan birlik ve
beraberliğin önemine işaret etti:
-”Birlik, beraberlik, mutabakat ve orta
akılla Türkiye’nin geleceğine daha umutla
bakıyoruz. Bundan sonra el ele, omuz
omuza vererek ülkemizi ileriye taşıyacağız.
Hedeflerimize ulaşmak için durmadan daha
çok çalışacağız.”
Yenikapı’dan yükselen birlik, beraberlik
havası, ekonomiye de olumlu yansır değil mi?
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-”Bölgelerdeki
ihracatçılarımız
kendi
şehirlerinde meydanlarda olacak. İstanbul’daki
arkadaşlarımız kendi imkânlarıyla Yenikapı’da
olacak. Öğlen saatlerine kadar Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci ile çalışma toplantısı
yaptık. Sayın Bakan Denizli’ye gitti. Ben de
Tarabya’dan tekneyle Yenikapı’ya geçeceğim.
Saat 17.30’da Büyükekşi ve eşini miting
alanının bulunduğumuz bölümünde gördüm.
Bizim bulunduğumuz oturulabilen bölümde
15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerle
birlikte mitingi izledik.
GÖREBİLDİKLERİM
TBMM Başkanı İsmail Kahraman kürsüye
çıktığı
sırada TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
bulunduğu bölüme yöneldi. O sırada MÜSİAD
Başkanı Nail Olpak, İTO Meclis Başkanı
Şekib Aydagiç, İTO Başkan Yardımcısı
Dursun Topçu, TİM Başkan Yardımcısı
Tahsin Öztiryaki, Denizbank CEO’su Hakan
Ateş, Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Vedat Aşçı, ASKON Başkanı Mustafa Koca
ve Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Aykut
Ferah’ı gördüm. Görmediklerim de olmuştur.
İş dünyasından yoğun bir katılım vardı.
Vahap Munyar, miting alanına giderken
teknede iş dünyası ile görüştü.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTC
Başkanı İbrahim Çağlar, İSO Başkanı Erdal
Bahçıvan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Kamu-sen
Başkanı İsmail Koncuk, Hak-İş Başkanı
Mahmut Arslan, TİSK Başkan Vekili Erol
Kiresepi, Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin
Kalkavan, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar,
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB
Başkanvekili Halin Mete ve Yönetim Kurulu
Üyesi Çamur Ali Kopuz’dan oluşan ekip
Ataköy’den Yenikapı’daki mitinge tekne ile
gitti.
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Türk iş dünyası da ses, tek yürek
Milyonların tek ses, tek yürek olduğu
Demokrasi ve Şehitler Miting’inde Türk iş
dünyası geniş katılımla birlik mesajı verdi.
Türkiye’nin en geniş katılımlı mitingi olarak
tarihe geçen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”,
her siyasi görüşten ve her kesimden insanı,
vatan uğrunda “tek ses, tek yürek” yaptı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul
Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle
Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen
mitinge, Türk iş dünyasından da geniş katılım
oldu.
İşçi, işveren, esnaf, tarım ve memur
temsilcileri mitinge hep birlikte katıldı. İş
dünyası temsilcileri Türk bayraklarıyla
mitingde yaşanan coşkuya katıldı.
Mitinge Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
beraberinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar

Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi
Palandöken, İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Sanayi
Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türk
- İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar,
Memur - Sen Başkanı Ali Yalçın, Kamu-sen
Başkanı İsmail Koncuk, Hak - İş Başkanı
Mahmut Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) Başkan Vekili Erol
Kiresepi, TOBB Başkan Yardımcısı Halim
Mete, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz ve
Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan
da katıldı.
Çok umutluyuz
Rifat Hisarcıklıoğlu birlik ve beraberliğe
vurgu yaparak şu mesajı verdi: “Hem Türk
iş dünyası, hem de Sivil Toplum Kuruluşları
olarak Yenikapı’da Demokrasi ve Şehitler
Mitingi’ndeyiz. Türkiye i tarihinin en büyük

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

325

326

73. GENEL KURUL

mitingindeyiz. Milyonlar burada. Ülkemiz için,
demokrasimiz için, birlik ve beraberliğimiz için
buradayız. Bu hain darbe girişimi ülke olarak
yeniden birlik ve beraberliğimizi sağlamamıza
sebep oldu. Bugün Cumhurbaşkanımız,
Meclis Başkanımız, Başbakanımız, CHP
Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanı
burada. İş dünyası, sporcular, sanatçılar
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burada. Her kesimden, her görüşten, her
düşünceden
vatandaşlarımız
burada.
Sağlanan bu birlik, beraberlik, mutabakat ve
ortak akıl ile Türkiye geleceğe daha umutla
bakıyoruz. Bundan sonra el ele, omuz omuza
vererek ülkemizi daha ileriye taşıyacağız.
Hedeflerimize ulaşmak için durmadan daha
çok çalışacağız.”
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AYNI TEKNEDEYİZ!
Yenikapı’daki tarihi mitinge iş dünyası da
koştu. TOBB, TİSK, TZOB, Türk-İş, Hak-İş
ile memur sendikalarının başkanları aynı
tekneye binerek miting alanına geçti. Mitingde
başkanlar demokrasiye olan inançlarını
mahşeri kalabalıkla birlikte haykırdılar.
TÜRKİYE dün Demokrasi ve Şehitler
Miting’inin düzenlendiği Yenikapı’ya l koştu.
Kimi karadan, kimi denizden Yenikapı’ya akın
ederken tarihi mitinge iş dünyasının önde
gelen temsilcileri de katıldı. İş dünyasının
önde gelen sivil toplum örgütlerinin
başkanları Yenikapı’ya aynı tekneyle çıkarma
yaptı. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü aynı
tekneye binerek simgeleyen başkanlar elinde
bayraklarla demokrasiye olan inançlarını
mahşeri kalabalıkla birlikte haykırdılar.

Aynı tekneyle Yenikapı’ya çıkarma yaparak
mitinge katılan isimler arasında şu isimler
yer aldı: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş
Başkanı Ergün Atalay TZOB Başkanı Şemsi
Bayraktar, Memur-Sen Genel Başkanı ali
Yalçın, Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk,
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, TİSK
Başkan Vekili Erol Kiresepi, TOBB Başkan
Yardımcısı halim Mete, İTO Başkanı İbrahim
Çağlar, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TOBB
Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, DTO Başkanı
Metin Kalkavan. Bu arada TOBB’un çağırışı
üzerine çok sayıda oda ve borsa başkanı da
işadamlarıyla birlikte Yenikapı’daydı.
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09.08.2016
SOFT AWAY PROJESİNE BAŞVURULAR BAŞLADI

Yazılım sektörüne yüzde 75’lik teşvik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle
gerçekleştirilen TOBB-Bilişim Soft Away
Projesi’ne
başvurular
başladı.
Proje
ile
Türkiye’deki
yazılım
sektörünün
küreselleşmesine ve ihracatçı yapısının
güçlendirilmesine katkı verilecek. Konuyla
ilgili Komisyonun olurunu alan yazılım
firmalarının eğitim, danışmanlık ve yurt dışı
pazarlama faaliyet giderlerinin yüzde 75’i
Bakanlık tarafından karşılanacak. TOBB
bünyesindeki TOBB-Bilişim, Soft Away adı
verilen proje ile ülkenin stratejik iş kollarından
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yazılım sektörünün üretim ve ihracatında
katma değeri artırmayı hedefliyor. TOBBBilişim Soft Away Projesi, Ekonomi
Bakanlığının desteğiyle yazılım şirketlerinin
uluslararasılaşmasına
katkı
sunacak.
Projede amaç, üretimde katma değer artışına
katkı yapacak en önemli sektörlerden olan
yazılımın, Türkiye’nin ihracat sepetindeki
payını artırarak, Türkiye’nin kişi başı 25 bin
dolar milli gelir ve 500 milyar dolar ihracat
hedefine ulaşmasına katkıda bulunmak.

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016
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Yazılım sektörüne yüzde 75’lik teşvik
EKONOMİ Bakanlığı, yazılını sektörü
şirketlerinin bazı giderlerinin yüzde 75’ini
karşılayacak. Yazılım sektörü şirketlerinin
eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama
faaliyet giderlerinin yüzde 75’i Ekonomi
Bakanlığı tarafından karşılanacak. Destekten
yararlanabilecek yazılım firmaları Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye
Yazılım Meclisi üyelerinden oluşturulacak bir
komisyon tarafından belirlenecek.
TOBB ve Ekonomi Bakanlığının desteğiyle
hazırlanan TOBB Bilişim Soft Away Projesi’ne
başvurular başladı.
Katma değer artacak
Proje ile Türkiye’deki yazılım sektörünün
küreselleşmesine ve ihracatçı yapısının
güçlendirilmesine katkı verilecek. Konuyla
ilgili Komisyon’un olurunu alan yazılım
firmalarının eğitim, danışmanlık ve yurt dışı

pazarlama faaliyet giderlerinin yüzde 75’i
Bakanlık tarafından karşılanacak.
TOBB bünyesindeki TOBB Bilişim, Soft
Away adı verilen proje ile ülkenin stratejik
iş kollarından yazılım sektörünün üretim
ve ihracatında katma değeri arttırmayı
hedefliyor.
Firmalar belirlenecek
TOBB-Bilişim Soft Away Projesi, Ekonomi
Bakanlığı’nın desteğiyle yazılım şirketlerinin
uluslararasılaşmasına
katkı
sunacak.
Projede amaç, üretimde katma değer artışına
katkı yapacak en önemli sektörlerden olan
yazılımın, Türkiye’nin ihracat sepetindeki
payını artırarak, Türkiye’nin kişi başı 25 bin
dolar millî gelir ve 500 milyar dolar ihracat
hedefine ulaşmasına katkıda bulunmak.
Projeye katılma hakta elde edecek firmalar
TOBB Türkiye Yazılım Meclisi üyelerinden
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oluşturulacak bir komisyon tarafından
belirlenecek. Komisyon, başvuran firmaların
ürettikleri yazılımın niteliğine bakarak, proje
kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere
bir arada, uyumlu bir şekilde katılabilecek
firmaları tespit edecek.

açılmak için eğitim, danışmanlık ve yurt dışı
pazarlama faaliyeti ihtiyaçları belirlenecek.
Projenin sonraki aşamalarında, ihtiyaç
analizinde belirtilen faaliyetler, firmaların
katılımıyla, TOBB Yazılım Sektör Meclisi
koordinasyonunda yürütülecek.

Komisyon, yurt içinde belli bir noktaya gelmiş,
yurt dışına açılma aşamasına yaklaşmış
firmaları öncelikli olarak belirleyecek. Hali hazırda yurt dışına satışı olan firmalar
ve yapısı itibarıyla yurt dışı satış hacmini
arttırma potansiyeline sahip firmalar da
projeye başvurabilecek. Projenin birinci
aşamasında, firmaların rekabet gücü ihtiyaç
analizi neticesinde, firmaların yurt dışına

TOBB’un sitesinden
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Proje çerçevesinde ihtiyaç analizinin
hazırlanması ve ihtiyaç analizinde öne çıkan
eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama
faaliyetlerinin yüzde 75’i bakanlık tarafından
karşılanacak. Projeye başvurular TOBB’un
web sitesinden (www.tobb.org.tr) kabul
ediliyor.

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016
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Yazılım sektöründe % 75’lik teşvik
Son yılların gözde yatırım alanlarından
yazılım sektörü KOBİ’ler için yeni fırsatlar
sunuyor. Yazılım sektörü şirketlerinin eğitim,
danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyet
giderlerinin yüzde 75’i Ekonomi Bakanlığı
tarafından
karşılanacak.
Destekten
yararlanabilecek yazılım firmaları Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye
Yazılım Meclisi üyelerinden oluşturulacak
bir komisyon tarafından belirlenecek.
TOBB ve Ekonomi Bakanlığının desteğiyle
gerçekleştirilen TOBB-Bilişim Soft Away
Projesi’ne başvurular başladı.
Proje
ile
Türkiye’deki
yazılım
sektörünün
küreselleşmesine ve ihracatçı yapısının
güçlendirilmesine katkı verilecek. Konuyla
ilgili Komisyon’un olurunu alan yazılım
firmalarının eğitim, danışmanlık ve yurt dışı
pazarlama faaliyet giderlerinin yüzde 75’i
Bakanlık tarafından karşılanacak.

500 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE DESTEK
TOBB bünyesindeki TOBB-Bilişim, Soft
Away adı verilen proje ile ülkenin stratejik
iş kollarından yazılım sektörünün üretim
ve ihracatında katma değeri artırmayı
hedefliyor. TOBB-Bilişim Soft Away Projesi,
yazılım şirketlerinin uluslararasılaşmasına
katkı sunacak. Amaç, üretimde katma değer
artışına katkı yapacak en önemli sektörlerden
olan yazılımın, Türkiye’nin ihracat sepetindeki
payını artırarak, Türkiye’nin kişi başı 25 bin
dolar milli gelir ve 500 milyar dolar ihracat
hedefine katkıda bulunmak.
SATIŞ HACMİ OLAN FİRMALAR
Projeye katılma hakkı elde edecek firmalar
TOBB Türkiye Yazılım Meclisi üyelerinden
oluşturulacak bir komisyon tarafından
belirlenecek. Komisyon, başvuran firmaların
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ürettikleri yazılımın niteliğine bakarak, proje
kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere
bir arada, uyumlu bir şekilde katılabilecek
firmaları tespit edecek. Komisyon, yurt içinde
belli bir noktaya gelmiş, yurt dışına açılma
aşamasına yaklaşmış firmaları öncelikli
olarak belirleyecek. Hâlihazırda yurt dışına
satış yapan firmalar ve yapısı itibarıyla yurt
dışı satış hacmini artırma potansiyeline sahip
firmalar da projeye başvurabilecek.
Projenin birinci aşamasında, firmaların
rekabet gücü ihtiyaç analizi neticesinde,
firmaların yurt dışına açılmak için eğitim,
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danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyeti
ihtiyaçları belirlenecek. Projenin sonraki
aşamalarında, ihtiyaç analizinde belirtilen
faaliyetler, firmaların katılımıyla. TOBB
Yazılım Sektör Meclisi koordinasyonunda
gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ihtiyaç
analizinin hazırlanması ve ihtiyaç analizinde
öne çıkan eğitim, danışmanlık ve yurt dışı
pazarlama faaliyetlerinin yüzde 75’i bakanlık
tarafından karşılanacak. Projeye başvuralar
TOBB’un web sitesinden (www.tobb.org.tr)
yapılıyor.
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ECO’ya çağrı: Kardeş kardeşin evine vizeyle girmez
Türkiye’nin dünyanın en zor stres testinden
başarıyla geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
ECO ülkelerine vize çağrısı yaptı: “Bu yanlışa
artık son vermemiz gerekiyor.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
ekonomisinin dünyanın en zor stres testinden
başarıyla geçerek darbe girişiminden
güçlenerek çıktığını belirtti. İran’ın başkenti
Tahran’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO
CCI) 21 inci Yürütme Kurulu Toplantısı’nın
açılışında
konuşan
Hisarcıklıoğlu,
Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe
girişimi karşısında Türkiye’ye desteğini ifade
eden ve demokrasiden yana tavır koyan üye
ülkelere teşekkür etti.
FETÖ’nün hedefi istikrarsızlık
Darbecilerin
ve
onların
arkasındaki
güçlerin hedefinin bölgeyi daha istikrarsız

hale getirmek, büyümesini, kalkınmasını
engellemek
olduğunu
dile
getiren
Hisarcıklıoğlu, büyük resmin iyi görülmesini
ve bu nedenle bölgenin daha hızlı
zenginleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
BİRLİĞİN POTANSİYELİ BÜYÜK
Hisarcıklıoğlu, bölgesel kalkınma açısından
1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan’ın
iş birliğiyle kurulan, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından bağımsızlıklarını
kazanan
Azerbaycan,
Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve
Türkmenistan ile Afganistan’ın da katıldığı
ECO’nun sahip olduğu büyük potansiyele
dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye,
neredeyse hiçbir ECO ülkesine vize
uygulamıyor. Buna rağmen Türk vatandaşları
birkaç ECO ülkesine vizesiz gidebiliyor. Bu
yanlışa artık son vermek durumundayız.
Kardeş kardeşin evine vizeyle girmez” dedi.
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Küresel ticaretin yüzde 2’si
ECO üyesi ülkelerin imkânlarını yeterince
kullanamadığına değinen Hisarcıklıoğlu
şöyle devam etti, “Dünya petrol rezervlerinin
yüzde
16’sı,
kanıtlanmış
doğalgaz
rezervlerinin yüzde 24’ü ECO bölgesinde.
Aynı zamanda dünya enerji koridorlarının
ve ticaret yollarının üzerindeyiz. Dünya
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nüfusunun yarısı, yani 3,5 milyar insan
ECO’ya komşu olan ülkelerde yaşıyor.
Müthiş verimli topraklara sahibiz. Ama
bütün bu saydığım önemli avantajlarımıza
rağmen, dünya ticaretinden aldığımız pay
sadece yüzde 2 civarında. ECO üyesi ülkeler
arasında vizelerin kaldırılmasını son derece
önemsiyoruz.”

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016

17.08.2016
HİSARCIKLIOĞLU, İRAN’DA ODA BAŞKANLARINA SESLENDİ.

EN ZOR TESTTEN BAŞARIYLA GEÇTİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İran’da Türk
ekonomisinin darbe girişiminden güçlenerek
çıktığı mesajını verdi. Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye ekonomisi, dünyanın görebileceği
en zor stres testinden başarıyla geçmiştir’
dedi. TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye ekonomisinin dünyanın en zor
stres testinden başarıyla geçerek darbe
girişiminden güçlenerek çıktığım belirtti. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki işadamları
heyeti dün İran’ın başkenti Tahran’da bir
dizi görüşmelerde bulundu. Tahran’da
düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 21’inci
Yürütme Kurulu Toplantısı’nın açılışında
konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki son
gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

EKONOMİ ETKİLENMEDİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıda
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bir taraftan 3 milyon Suriyeli mülteciyi
ağırlamaya devam ettik, diğer taraftan PKK
ve DAEŞ terör örgütleri ile uğraştık. Bütün
bunların üstüne 15 Temmuz’da bir darbe
girişimi yaşadık. Buna rağmen ekonomimizde
en ufak bir olumsuzluk yaşanmadı.
Darbecilerin ve onların arkasındaki güçlerin
hedefi bölgeyi daha istikrarsız hale getirmek,
büyümesini, kalkınmasını engellemek. Büyük
resmi iyi görmeli ve bu nedenle bölgenin
daha hızlı zenginleştirilmesi gerekiyor.”
Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgesel kalkınma
açısından 1985 yılında Türkiye, İran ve
Pakistan’ın iş birliğiyle kurulan, ardından
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Azerbaycan,
Kazakistan,
Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile
Afganistan’ın da katıldığı ECO’nun sahip
olduğu büyük potansiyele dikkati çekti.

KARDEŞ KARDEŞİN EVİNE VİZEYLE
GİRMEZ

ECO üyesi ülkeler arasında vizelerin
kaldırılması gerektiğinin önemini vurgulayan
VERİMLİ TOPRAKLAR
Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye,
neredeyse
hiçbir ECO ülkesine vize uygulamazken,
Tüm bunlara rağmen teşkilatının imkânlarını vatandaşlarımız sadece birkaç ECO ülkesine
yeterince kullanamadığına işaret eden Rifat vizesiz seyahat edebiliyor. Bu yanlışa
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
artık son vermek durumundayız. Kardeş
“Dünya petrol rezervlerinin yüzde 16’sı, kardeşin evine vizeyle girmez” diye konuştu.
kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yüzde Hisarcıklıoğlu ayrıca, hem üye ülkeler
24’ü ECO bölgesinde. Aynı zamanda dünya arasında ticareti artırmak hem de Asya ile
enerji koridorlarının ve ticaret yollarının Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline
üzerindeyiz. Dünya nüfusunun yarısı, gelmek için ticaret yollarını şeffaf, güvenli ve
yani 3.5 milyar insan ECO’ya komşu olan hızlı hale getirmek gerektiğini kaydetti.
ülkelerde yaşıyor. Müthiş verimli topraklara Kimler katılıyor?
sahibiz. Büyük bir beşeri sermayemiz ve
tarihi birikimimiz var. Ama bütün bu saydığım İKİ gün sürecek ECO CCI 21’inci Yürütme
önemli avantajlarımıza rağmen, dünya Kurulu Toplantısı “Üye Ülkelerin Enerji ve
ticaretinden aldığımız pay sadece yüzde 2 Petrokimya Alanında Faaliyet Gösteren
civarında seyrediyor.”
Özel Sektör Koordinasyonu” başlığıyla
düzenleniyor. Toplantının ilk oturumuna
ECO, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda Hisarcıklıoğlu’nun
yanı
sıra,
İran
bulunmak, ticari engelleri kaldırmak ve bölge Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü
içi ticareti geliştirmenin yanı sıra bölgenin Muhammed Nahavandian, ECO Genel
küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik Sekreteri Halil İbrahim Akça, ECO Ticaret
etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve ve Sanayi Odası ve Pakistan Odalar
tarihi bağları güçlendirmek amacıyla 1985 Federasyonu Başkam Abdürrauf Alim, ECO
yılında Türkiye, İran ve Pakistan’ın işbirliğiyle Sanayi ve Ticaret Odası Yardımcısı Azerhaş
kuruldu.
Hafızı, İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım
Odası Başkan Vekili Gulamhüseyin Şafii da
katıldı.
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“Kardeş evine vize olmaz”
ECO ülkelerinin sosyal, kültürel ve ticari
potansiyelini yeteri kadar kullanamadığını
ifade
eden
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu, bu kardeş ülkelerin Türkiye’ye
vize uygulamaktan vazgeçmesi gerektiğini
belirtti.
ECO, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda
bulunmak, ticari engelleri kaldırmak ve bölge
içi ticareti geliştirmek amacıyla 1985 yılında
Türkiye, İran ve Pakistan’ın iş birliğiyle
kuruldu. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile
Afganistan’ın da katılımıyla teşkilata üye
ülke sayısı 10’a yükseldi. ECO’nun merkezi
Tahran’da bulunuyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İran’ın başkenti
Tahran’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO
CCI) 21’inci Yürütme Kurulu Toplantısı’nın

açılışında konuştu. Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve
Türkmenistan ile Afganistan’ın da katıldığı
ECO’nun sahip olduğu büyük potansiyele
dikkat
çeken
Hisarcıklıoğlu,
buna
rağmen teşkilatın imkânlarını yeteri kadar
kullanamadığını belirtti.
YANLIŞA SON VERELİM
“Dünya petrol rezervlerinin yüzde 16’sı,
kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yüzde
24’ü ECO bölgesinde. Aynı zamanda dünya
enerji koridorlarının ve ticaret yollarının
üzerindeyiz” diye konuşan Hisarcıklıoğlu,
3.5 milyar nüfusu, verimli topraklan ve
tarihi birikimi olan bu coğrafyanın dünya
ticaretinden sadece yüzde 2 civarında pay
alabildiğini ifade etti.
ECO üyesi ülkeler arasında vizelerin
kaldırılması gerektiğinin önemini vurgulayan
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Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye,
neredeyse
hiçbir ECO ülkesine vize uygulamazken,
vatandaşlarımız sadece birkaç ECO ülkesine
vizesiz seyahat edebiliyor. Bu yanlışa artık
son vermek durumundayız. Kardeş kardeşin
evine vizeyle girmez” dedi. Hisarcıklıoğlu
ayrıca, hem üye ülkeler arasında ticareti
artırmak hem de Asya ile Avrupa arasındaki
ticaretin merkezi haline gelmek için ticaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

yollarım şeffaf, güvenli ve hızlı hale getirmek
gerektiğini kaydetti. “Üye Ülkelerin Enerji
ve Petrokimya Alanında Faaliyet Gösteren
Özel Sektör Koordinasyonu” konu başlığıyla
Tahran Ticaret Odası’nda düzenlenen ECO
CCI 21’inci Yürütme Kurulu Toplantısı iki gün
sürecek.
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TOBB’dan İran’da vize çıkışı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye
ekonomisinin dünyanın en zor stres testinden
başarıyla geçerek darbe girişiminden
güçlenerek çıktığını belirtti. Hisarcıklıoğlu,
İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi
Odası 21’inci Yürütme Kurulu Toplantısı’nın
açılışında konuştu.
Hisarcıklıoğlu, bölgesel kalkınma açısından
1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan’ın
iş birliğiyle kurulan, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından bağımsızlıklarını
kazanan
Azerbaycan,
Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve
Türkmenistan ile Afganistan’ın da katıldığı

ECO’nun sahip olduğu büyük potansiyele
dikkati çekti.
ECO üyesi ülkeler arasında vizelerin
kaldırılması gerektiğinin önemini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye,
neredeyse
hiçbir ECO ülkesine vize uygulamazken,
vatandaşlarımız sadece birkaç ECO ülkesine
vizesiz seyahat edebiliyor. Bu yanlışa artık
son vermek durumundayız. Kardeş kardeşin
evine vizeyle girmez” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu ayrıca, hem üye ülkeler
arasında ticareti artırmak hem de Asya ile
Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline
gelmek için ticaret yollarını şeffaf, güvenli ve
hızlı hale getirmek gerektiğini kaydetti.
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17.08.2016
İran Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Muhammed Nahavandian, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye takdim etti.

Türkiye ekonomisi darbe girişiminden güçlenerek çıktı
FETHULLAHCI Terör Örgütünün 15 Temmuz
gecesi gerçekleştirmeyi planladığı darbe
girişimi halk tarafından püskürtüldü. Tüm
Türkiye o gece tek yumruk olarak darbecilere
gereken cevabı verdi. Darbenin püskürtülmesi
ekonomik olarak da Türkiye’ye güç kattı. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin
dünyanın en zor stres testinden başarıyla
geçerek darbe girişiminden güçlenerek
çıktığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, İran’ın başkenti
Tahran’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI)
21’ind Yürütme Kurulu Toplantısı’nın ağlısında
konuştu. Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)
darbe girişimi karsısında Türkiye’ye desteğini
ifade eden ve demokrasiden yana tavır koyan
teşkilat üyesi ülkelere teşekkür ederek sözlerine
başlayan Hisarcıklıoğlu, darbecilerin ve
onların arkasındaki güçlerin hedefinin bölgeyi
daha istikrarsız hale getirmek, büyümesini,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

kalkınmasını engellemek olduğunu belirtti.
KARDEŞ KARDEŞE VİZE UYGULAMAZ
Hisarcıklıoğlu, bölgesel kalkınma açısından
1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan’ın
is birliğiyle kurulan, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının
ardından
bağımsızlıklarını
kazanan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile
Afganistan’ın da katıldığı ECO’nun sahip
olduğu büyük potansiyele dikkati çekti.
ECO üyesi ülkeler arasında vizelerin
kaldırılması gerektiğinin önemini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, neredeyse hiçbir ECO
ülkesine vize uygulamazken, vatandaşlarımız
sadece birkaç ECO ülkesine vizesiz seyahat
edebiliyor. Bu yanlışa artık son vermek
durumundayız Kardeş kardeşin evine vizeyle
girmez” diye konuştu.
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81 ilde mesleki eğitim ve İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
Çalışma Bakanlığı, TOBB ve İŞKUR ‘mesleki
eğitim ve istihdam seferberliği’ başlatıyor.
Bakan Soylu, sanayi alanında mesleki eğitim
kurslarında günlük 20 lira olan desteğin % 50
artırılarak 30 liraya çıkartıldığını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
bağlı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
(İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) arasında ‘Mesleki Eğitim ve İstihdam
Seferberliği’ protokolü imzalandı. Soylu,
imzalanan protokolle iş gücü piyasasını
geliştirme, daha çok insanın evine ekmek
götürmesi adına çok önemli bir işbirliği
yapıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
DESTEK 30 LİRAYA ÇIKTI
“2015 yılında 850 bin olan hedefini aşarak
880 bin 194 kişinin işe yerleştirilmesini
sağlayan İŞKUR, bu yılın ilk 7 ayı itibarıyla

472 bin 151 kişinin işe yerleştirilmesini
gerçekleştirmiştir. Yine 2015 yılı için 330 bin
olan mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitimi ve
girişimcilik eğitimi hedefi, yıl sonu itibarıyla
370 bin 385 olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
yılın ilk 7 ayı itibarıyla ulaştığımız rakam
ise 318 bin 613 kişidir.” Soylu, protokol
kapsamında yapılacak uygulamalar hakkında
şunları kaydetti: “İşbaşı eğitimine İŞKUR
olarak 50 liralık günlük destek veriyoruz ve
bugün itibarıyla söylüyorum işbaşı eğitim
programımızda işbaşı eğitim kursuna
gidenlerin sayısı 205 bin olmuştur.” Soylu,
“Sanayi alanında mesleki eğitim kurslarında
günlük 20 lira olarak verdiğimiz desteği
yüzde 50 artırımla 30 liraya çıkartıyoruz. Bu
daha ilk adımdır. Bu piyasanın bu niteliği ve
verimliliği kazanabilmesi için elimizden gelen
bütün gayreti ortaya koyacağımızı bir kez
daha ifade etmek istiyorum” dedi.
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Primleri 54 ay devletten
PROJEYLE
işsizlere
günlük
zaruri
giderlerinin ödenmesinin yanı sıra, genel
sağlık sigortası primleri de yatırılacak. Ayrıca
mesleki eğitim alan birini işe alan işverenin,
işveren sigorta primi 54 ay süreyle işsizlik
Sigortası Fonu’ndan karşılanacak, işverene
çalışan sayısının yüzde 30’u kadar katılımcı
talep etme hakkı sağlanacak.
HEM İŞ HEM İŞÇİ İHTİYACI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da,
istihdam seferberliği başlattıklarına işaret
ederek, şöyle devam etti: “81 il ve 160
ilçedeki odalarımız, borsalarımız kanalıyla,
nitelikli çalışan ve stajyer ihtiyacını tespit edip
toplayacağız. Bunları İŞKUR’a ileteceğiz.
İŞKUR da bu talepleri karşılayacak eğitimler
verecek, yerleştirmeleri yapacak. Nitelikli
eleman ihtiyacı olan işverenlerimizin
bu ihtiyacını mesleki eğitim kurslarıyla
karşılayacağız. Benim hemen elemana
ihtiyacım var diyen işverenlerimizin bu
ihtiyacını işbaşı eğitim programlarıyla
karşılayacağız.”
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Görevden alınan memurların maaşları
geri istenmeyecek
SORULARI da yanıtlayan Bakan Soylu,
“Kanun Hükmünde Kararname usulsüzlükle
yapılan
atamaların
iptal
edilmesini
öngörmektedir ama bugüne kadar ödenen
maaşların geri alınmasına ilişkin herhangi
bir düzenleme bulunmamaktadır” dedi.
Soylu, kopya çekerek memur olduğu
saptanan kişilerin geçmiş dönemde aldıkları
maaşlarının geri istenip istenmeyeceğine
yönelik, şunları ifade etti: “Özellikle 670
sayılı
Kanun
Hükmünde
Kararname
usulsüzlükle yapılan atamaların iptal
edilmesini öngörmektedir ama bugüne kadar
ödenen maaşların geri alınmasına ilişkin
herhangi bir düzenleme Kanun Hükmündeki
Kararname’de bulunmamaktadır. Neticede
bu insanlar orada çalışmışlardır. Ben aynı
zamanda Çalışma Bakanıyım, insanları
çalıştırıp para vermemek angaryaya
girer. Onun için böyle bir düzenleme
Kanun Hükmündeki Kararname’de ortaya
konulmamıştır. Usulsüzlük tespit edilenler
memurluktan ayrılacak.”
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Verim iliği artırmak için mesleki eğitim seferberliği
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Bir ligi (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de
çalışma
verimi
konusunda
yaşanan
sıkıntılara dikkati çekerek, “Bizde bir çalışan
bir saatte 30 dolarlık milli gelir üretiyor.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
(OECD) ortalaması 45 dolar. Almanya’da
60 dolar. Farkın temel nedeni iyi eğitilmiş ve
vasıflı iş gücüdür” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(ÇSGB), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
(İŞKUR) ve TOBB arasında “Mesleki Eğitim
ve İstihdam Seferberliği” protokolü imzalandı.
Bakanlıktaki imza töreninde konuşan
Hisarcıklıoğlu, Fethullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından artık ekonomiyi normalleştirme
ve somut adım atma zamanının geldiğini
belirterek, “Özellikle de böyle bir dönemde
olumlu işler yapmak ve ekonomiyi tanıtmak

çok daha önemli hale geldi” diye konuştu.
795 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI
Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda Türkiye’de
795 bin kişiye yeni istihdam sağlandığına
işaret eden Hisarcıklıoğlu, bunu devletin
istihdam dostu adımları ile özel sektörün
dinamik ve sağlam duruşu sayesinde
başardıklarını
söyledi.
Hisarcıklıoğlu,
ÇSGB, TOBB ve İŞKUR olarak Türkiye
ekonomisinin istihdam dostu büyümesini
daha da güçlendirecek mesleki eğitim ve
istihdam seferberliği başlattıklarına işaret
ederek, şunları kaydetti: “Bu, Türkiye’de
kamu ile özel sektör arasında gerçekleşen
en büyük ortak çalışma girişimidir. Özellikle
de en çok ilerleme sağlamamız gereken
alanların başında gelen, verimlilik sorununa
çözümdür. Bakın Türkiye, çalışma veriminde
OECD ülkeleri içinde sondan 7. sırada.
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Bizde bir çalışan bir saatte 30 dolarlık milli
gelir üretiyor. OECD ortalaması 45 dolar.
Almanya’da 60 dolar. Farkın temel nedeni iyi
eğitilmiş ve vasıflı iş gücüdür.”

olarak 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız,
borsalarımız kanalıyla, iş dünyasının nitelikli
çalışan ve stajyer ihtiyacını tespit edip
toplayacağız. Bunları İŞKUR’a ileteceğiz.
İŞKUR da bu talepleri karşılayacak eğitimler
İŞ DÜNYASININ İHTİYACI İŞKUR’A verecek, yerleştirmeleri yapacak. Bunlar
İLETİLECEK
nasıl olacak? Nitelikli eleman ihtiyacı olan
Türkiye’de vasıfsız işgücünün, toplam işverenlerimizin bu ihtiyacını mesleki eğitim
yetişkinlerin yüzde 65’ini oluşturduğunu kurslarıyla karşılayacağız. Benim hemen
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, vasıfsız işgücünün, elemana ihtiyacım var diyen işverenlerimizin
verimsiz işletmeler yığınına yol açtığını ve bu ihtiyacını işbaşı eğitim programlan
karşılayacağız.
Stajyer
ihtiyacım
verimsiz işletmelerin ekonomiyi yeterince ile
var
diyen
işverenlerin
bu
ihtiyaçlarını
büyütemediğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, bu
seferberliğin esas amacının ülke çapında liselerimizden, yüksekokullarımızdan ve
verimlilik sıçramasını başlatmak olduğunun üniversitelerimizden karşılayacağız.”
altını çizerek, şöyle devam etti: “TOBB
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İŞKUR ve TOBB arasındaki protokolü Rifat Hisarcıklıoğlu ile Süleyman Soylu imzaladı.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

İş dünyasının talep ettiği nitelikli işgücünü
teminini sağlamak amacıyla Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) arasında ‘Mesleki
Eğitim ve İstihdam Seferberliği’ protokolü
imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Süleyman Soylu ile TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu arasında imzalanan
protokole göre; iş arayanların istihdamını
ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli
işgücünün temin edilmesini amaçlayan
protokole göre, şirketler tüm istihdam
ve eğitim taleplerini üye oldukları oda
ve borsalara bildirecek. Oda ve borsalar

da kendilerine gelen talepleri İŞKUR il
müdürlüklerine iletecek. İŞKUR ise istihdam
ve eğitim taleplerini karşılayacak programlar
uygulayacak. Protokolle, mesleki eğitim
kurslarına katılan işsizlere günlük zaruri
giderlerinin ödenmesinin yanı sıra, iş kazası,
meslek hastalığı ile ilgili genel sağlık sigortası
primleri de yatırılacak. Ayrıca mesleki
eğitim alan birini işe alan işverenin işveren
sigorta primi 54 ay süre ile İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan karşılanacak.
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Mesleki eğitim seferberliği
İŞKUR’la birlikte
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
ÎŞKUR ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) arasında “Mesleki Eğitim ve İstihdam
Seferberliği” protokolü imzalandı. Buna göre
iş dünyasının nitelikli çalışan ve stajyer
ihtiyacı tespit edilip İŞKUR’a iletilecek.
Büyüme stratejisi istihdama odaklı olacak.
Amaç ülke çapında verimlilik sıçraması
başlatarak Türkiye’nin katma değerini
artırmak.
Vasıfsızlık oranı yüzde 65
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de çalışma verimi konusunda
yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, “Bizde
bir çalışan bir saatte 30 dolarlık milli gelir
üretiyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü (OECD) ortalaması 45 dolar.
Almanya’da 60 dolar. Farkın temel nedeni iyi
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eğitilmiş ve vasıflı iş gücüdür. Mesleki eğitim
kursları düzenleyeceğiz. Vasıfsız iş gücü
yüzde 65” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Mesleki
Eğitim Seferberliğinin tanıtımını Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile
birlikte yaptı.
NORMALLEŞME ZAMANI GELDİ
Rifat Hisarcıklıoğlu, Mayıs ayı itibarıyla son 12
ayda 795 bin kişiye istihdam sağlandığına da
vurgu yaparak “Fethullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından artık ekonomiyi normalleştirme ve
somut adım atma zamanı geldi. Özellikle
de böyle bir dönemde olumlu işler yapmak
ve ekonomiyi tanıtmak çok daha önemli. 81
ildeki borsalarımız kanalıyla iş dünyasını
harekete geçireceğiz” diye konuştu.
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19.08.2016

Sanayide çalışacak işsize günlük 30 liralık destek
TOBB ile İŞKUR ‘mesleki eğitim ve istihdam
seferberliği’ başlattı. Törene katılan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu,
sanayi alanında mesleki eğitim kursuna
katılanlara 30 lira destek vereceklerini
açıkladı.
SANAYİCİNİN nitelikli eleman sorununu
çözüme kavuşturacak önemli bir adım atılıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Türkiye İŞ Kurumu Genel Müdürlüğü
(İŞKUR) arasında ‘Mesleki Eğitim ve İstihdam
Seferberliği Protokolü’ imzalandı. Protokole
göre sanayi sektörüne yönelik düzenlenen
mesleki eğitim kurslarına katılanlara verilen
20 Türk Lirası desteğe yüzde 50 oranında
zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Süleyman Soylu, sanayi alanında
Türkiye’nin açığını kapatmasının önemli
ihtiyaçlardan biri olduğunu belirterek “Sanayi
alanında mesleki eğitim kurşundaki desteği
30 TL’ye çıkarıyoruz. Bu piyasanın derinliğini

kazanması için bütün gayretleri ortaya
koyacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.
GSS PRİMLERİ ÖDENİYOR
Mesleki eğitim kursları kapsamında sektör
ayrımı yapılmaksızın kursiyerlere 20 TL
cep harçlığı (yemek ve yol parası) veriliyor.
Sanayi sektörüne yönelik düzenlenen
kurslara katılanlar için bu rakam 30 liraya
çıkarılmış oldu. Ayrıca bu kişilerin GSS
primleri de ödenecek. İşe alınmaları halinde
ise 54 aya kadar işveren sigorta primlerini
devlet
ödeyecek.
Mesleki
eğitimlere
katılanlara ücretler günlük olarak veriliyor.
Bir ay içinde programa katılanlar 23-24 gün
eğitim alıyor. Böylece sanayi sektöründe
mesleki eğitim kursuna katılan 15 yaşını
doldurmuş bir işsiz ya da devam sorunu
yaşamayacak bir öğrencinin cebine aylık
720 lira geçmiş olacak. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığından edinilen bilgilere
göre 2015 yılında 169 bin kişi mesleki eğitim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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kurslarına katıldı. Bunlardan 40 bin kursiyer
sanayi sektörüne yönelik düzenlenen
eğitim programından faydalandı. Soylu,
toplantıda yaptığı konuşmada 2003’ten
itibaren İŞKUR’un 3 milyon 825 bin kişiyi işe
yerleştirdiğine dikkat çekti. 38 bin mahkûma
koşullu
tahliye
verilmesi
konusunun
istihdama yansımasını değerlendiren Bakan
Soylu “Bugün atılan adımlarda bu girişleri
karşılayabilmeye yöneliktir” dedi.
1.300 lirayı baba oğluna vermez
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mayıs itibariyle
son 12 aylık dönemde 795 bin kişiye yeni
istihdam sağlandığını belirterek Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB ve İŞKUR
olarak Türkiye ekonomisinin istihdam dostu
büyümesini güçlendirecek yeni bir atılım
hamlesi başlatıldığını söyledi. İstihdam
seferberliği ile hem işsizlere hem de firmalara
maddi destekler sağlandığına dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu “Buradan istihdam temin eden
bir firma, 54 aya kadar varan sürelerle işveren
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primi ödemeyecek. Yani SGK prim maliyeti
yüzde 50 azalmış olacak” diye konuştu.
Soylu: Usulsüzlük yapan memurluktan
çıkarılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu
toplantı sonrası 2010 KPSS sorularını
hukuka aykırı şekilde elde ettiği tespit
edilenlere yönelik düzenlemeye ilişkin bir
soruya “Kanun Hükmünde Kararname,
usulsüzlükle yapılan atamaların iptal
edilmesini öngörmektedir ama bugüne kadar
ödenen maaşların geri alınmasına ilişkin
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Neticede insanlar çalışmışlardır. Çalıştırıp
para vermemek angaryaya girer. Usulsüzlük
tespit edilenler devlet memurluğundan
ayrılacak cezai işlem de devam edecek”
dedi. Soylu “Devlet Personel Başkanlığı,
Maliye Bakanlığı ile çalışma gerçekleştirdik.
Yapılan soruşturmalar neticesinde eğer bir
suiistimal söz konusu ise buna karışanların
soruşturma neticesinde memuriyet hakları
sona erecek” diye konuştu.
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İstihdam ve mesleki eğitim için seferberlik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
İŞKUR ve TOBB; mesleki eğitim ve istihdam
için el ele verdi. Üç kurum arasında varılan
protokolle, İs arayanların istihdamını ve
işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli is
gücünün temin edilmesini amaçlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(ÇSGB), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
(İŞKUR) ve TOBB arasında “Mesleki Eğitim
ve İstihdam Seferberliği” protokolü imzalandı.
Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun da
katıldığı törende imzalanan protokolle;
iş arayanların istihdamını ve işverenlerin
ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünün temin
edilmesini amaçlanıyor.
ÇALIŞANA DA İŞVERENE DE TEŞVİK
Protokole göre; şirketler tüm istihdam
ve eğitim taleplerini üye oldukları oda
ve borsalara bildirecek. Oda ve borsalar
da kendilerine gelen talepleri İŞKUR

il müdürlüklerine iletecek. İŞKUR ise
istihdam ve eğitim taleplerini karşılayacak
ve programlar uygulayacak. Programla
hem çalışanlar hem de işverenler teşvik ve
desteklerden yararlanacak.
KURSİYER DESTEĞİNİ % 50 ZAM
Törende konuşan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, sanayi
alanında mesleki eğitim kurslarında günlük
20 lira olarak verdikleri desteği, yüzde 50
artırımla 30 liraya çıkartılacağını söyledi.
Bunun daha ilk adım olduğunu ifade eden
Soylu, “İşbaşı eğitimine İŞKUR olarak 50
liralık günlük destek veriyoruz ve bugün
itibarıyla işbaşı eğitim programımızda işbaşı
eğitim kursuna gidenlerin sayısı 205 bin. Bu
Türkiye için rekor bir sayıdır” dedi.
Vasıfsız is gücü eleştirisi
“TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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Türkiye’de çalışma verimi konusunda
yaşanan sıkıntılara dikkati çekti. Türkiye’de
vasıfsız is gücünün, toplam yetişkinlerin
yüzde 65’ini oluşturduğuna dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu. “Bizde bir çalışan bir saatte
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30 dolarlık milli gelir üretiyor. Ekonomik
Kalkınma ve işbirliği Örgütü (OECD)
ortalaması 45 dolar. Almanya’da 60 dolar.
Farkın temel nedeni iyi eğitilmiş ve vasıflı is
gücüdür” diye konuştu.
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ÜLKEMİZİ BÖLEMEYECEKSİNİZ
Türkiye’yi derinden sarsan Gaziantep’teki
terörist saldın sonrası iş dünyasından
Türkiye’nin teröre boyun eğmeyeceği mesajı
geldi. TOBB, MÜSİAD, DEİK, ülkemizin terör
saldırılarına karşı birlik içinde mücadele
etmesi çağrısında bulunuldu.
GÜN BİRLİKVE BERABERLİK GÜNÜDÜR
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’teki
terör saldırısına ilişkin, “Masum yüreklerin
en mutlu günlerinde, sivil halkın içerisinde
patlatılan bombanın hedefi, insanlığın
şeref ve onurunun bitirilmesidir.” ifadesini
kullandı.
Hisarcıklıoğlu,
Gaziantep’in
Şahinbey ilçesinde bir kına gecesindeki sivil
insanları hedef alan terör saldırısını şiddetle
kınadığını söyledi. Terörün, Türkiye’nin
birlik ve beraberliğini hedef aldığını belirten
Hisarcıklıoğlu “Gün, teröre karsı birlik ve
beraber olma günüdür. Bu vicdan ve insanlık
dışı olay, terörün vahşette sınır tanımadığını

göstermiştir. Söz konusu islere imza atan
hainler iyi bilmeliler ki bu zulümler, asil
milletimizin birliğini beraberliğini sarsamaz.
Terörist saldırılar tarih önünde teröristlerin ve
destekçilerinin kapkara yüreklerine yazılmış
utançtan, zalimlikten, katillikten başka bir
şey değildir” dedi.
FETÖ, PKK, İSİD TERÖRÜ BİRLİĞİMİZİ
HEDEFLEDİ
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak,
Gaziantep’te terör saldırı sonrası yaptığı
açıklamada “Ülkemiz, 15 Temmuz’da
FETÖ’nün darbe girişimini milletimizin
iradesiyle bertaraf etti. Sonrasında da PKK’nın
Elazığ, Bitlis ve Van’daki alçak saldırıları,
milletin bütünlüğünü ve demokrasimizi hedef
aldı. Teröristler simdi de Gaziantep’te bir
düğüne saldıracak kadar alçaldı. Terörün
dili, dini, ırkı ve mazereti yok. Biz millet
olarak yaşanan tüm olaylarda dimdik ayakta
kaldığımızı hep gösterdik. Bilinmelidir ki, yine
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ayaktayız ve teröre karşı etkin mücadelemiz
devam edecek “diye konuştu.
İNSANLIKTAN NASİBİNİ

TERÖRE KARŞI GÜÇLÜ DURUŞUMUZU
SÜRDÜRECEĞİZ

TÜRKİYE’Yİ yasa boğan 50 vatandaşımızın
hayatını kaybettiği Gaziantep’teki terör
TÜRKİYE ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı saldırısı sonrası iş dünyasından güçlü
Mehmet Büyükekşi, Gaziantep’te yaşanan mesajlar geldi. Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu
sokak düğününde gerçeklesen canlı bomba (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan terör
saldırısının bir kez daha ciğerleri yaktığını örgütlerinin karsısında çok daha güdü, çok
belirterek “insanlık onurundan, insanı insan daha kararlı ve birbirine bağlı bir Türkiye’nin
yapan etik değerlerden zerre kadar nasibini var olduğu unutulmaması gerektiğini
almamış terörist odaklar, masum canlara vurgulayarak “15 Temmuz darbe girişimi
son veren bu hain saldırılarla aynı zamanda ile emellerine ulaşamayan terör örgütleri,
kendi sonlarını da hazırlamaktadırlar. ahlaki ve insani hiçbir sınır tanımayan
Unutulmamalıdır ki, kahraman milletimizin hain saldırılar ile birlik ve beraberliğimizi
sabrını sınayan, milletimize düşmanlık hedef almaya, ülkemizin sabrını zorlamaya
besleyen her yapılanma, her bir terörist odak devam ediyor. Bizler Türk is dünyası olarak,
gibi, her zaman lanetle anılacaklardır” dedi. bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütleri
HER TÜRLÜ KİRLİ HESAP, YENİLECEKTİR ve bağlantılarına karsı güdü duruşumuzu
sürdürmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz
İSTANBUL Sanayi Odası Yönetim Kurulu darbe girişimi sonrasında bu terör
Başkanı Erdal Bahçıvan Gaziantep’teki örgütlerinin karsısında çok daha güçlü, çok
terör saldırısını kınayarak “Bir düğün alanını daha kararlı ve birbirine bağlı bir Türkiye’nin
hedefleyecek kadar ahlak ve vicdandan var olduğu unutulmamalı” dedi. Vardan,
yoksun kanlı terör saldırısını şiddetle hainlerin ülkemizdeki birlik ve beraberliği
lanetliyorum. Çok sayıda masum insanımızın bozamayacaklarını ve amaçlarına şiddetle,
hayatını sonlandıran bu kanlı saldırı, iç terörle ve masum vatandaşların hayatlarına
barışımızı, birlik ve beraberliğimizi bozmayı kastederek ulaşamayacaklarını bilmeleri
hedefleyen, sinsi amaçları olan kalleşçe gerektiğini belirtti.
bir girişimdir. 15 Temmuz aksamı daha da
güçlenen Türkiye’deki milli ruh karsısında her
türlü kirli hesap başarısız olmaya mahkûm.
Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan
rahmet diliyorum” dedi.
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TOBB, İran’a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı’nı 70 milyon TL yatırımla modernize edecek.

Ticarette İran’a yeni kapı

İran ve Türkiye ekonomik ilişkilerine ivme
kazandıracak, Doğu Anadolu’nun ekonomi
ve turizmine katkı sunacak Van Kapıköy
Gümrük Kapısı’nın temeli atıldı. İran’a
ve Orta Asya’ya açılan Kapıköy Gümrük
Kapısı’nı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) modernize ediyor.
Kapının modernizasyonu için 70 milyon
TL harcanacak. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Bu kapının modernizasyonu
ile 46 yıllık rüya gerçek olacak” dedi.
Kapıköy Sınır Kapısı’nın modernizasyonu
için temel atma töreni, dün Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük
Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ve 500’ü aşkın işadamının
katılımıyla yapıldı.

Mevcut haliyle kapının 18 bin metrekare alana
sahip olduğunu, bunu 4 katına çıkaracaklarını
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Yeni Kapıköy
Gümrük Kapısı 10 bin metrekaresi kapalı
alan toplam70 bin metrekare alan olacak.
2017 sonunda kapı faaliyete başlayacak.
Van tekrar eski ihtişamını geri kazanacak.
Sadece İran’la değil, Orta Asya ve Türk
cumhuriyetleriyle olan ticaret hacmini de
artıracak.
Bu yeni kapıyla beraber, Van’da bir Lojistik
Merkezin kurulması, organize sanayi
bölgesinin büyütülmesi, Van’daki altyapı
iyileştirmesi gibi müjdelerin de gelmesini
bekliyoruz” diye konuştu.
Kapıköy Sınır Kapısı, TOBB’un modernize
ettiği 11. kapı olacak. Bu kapılara 725 milyon
liralık yatırım yapıldı.
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25.08.2016
VAN KAPIKÖY SINIR KAPISININ MODERNİZASYONU İÇİN DÜĞMEYE BASILDI.

Asya kapısının temeli atıldı
TOBB’un
70
milyon
lira
yatırımla
modernizasyonunu gerçekleştireceği Van
Kapıköy Sınır Kapısı, İran ve Orta Asya ile
ticaretin artmasını sağlayacak. Gümrük
Bakanı Tüfenkci tarihi bir adım atıldığını,
Van’ın ticaret merkezi olacağını söyledi.
İRAN ve Orta Asya’yla olan ticaretin artırılması
için önemli bir adım atıldı. İki ülke arasındaki
ticaretin en önemli unsuru olan Van Kapıköy
Sınır Kapısı’nın modernizasyonu dün yapılan
temel atma töreniyle başladı. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu kapı sadece İran’la
değil, Orta Asya ve Türk cumhuriyetleriyle
olan ticaret hacmim de artıracak” dedi.
TOBB’un yapacağı Kapıköy Sınır Kapısı’nın
modernizasyonu için temel atma töreni,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ve İranlı yetkililerin de katıldığı bir törenle
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

yapıldı. Törende konuşan Gümrük ve
Ticaret Bakam Bülent Tüfenkci, “Van’ı dünya
markası yapmak için çalışıyoruz” dedi. Tarihi
bir adım atıldığını belirten Tüfenkci, “560
kilometrelik İran sınırının 300 kilometresi
Van’da. İran pazarına açılan bir kapıdan
bahsediyoruz. Burada bir ticaret merkezi de
oluşsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.
46 YILLIK RÜYA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, Kapıköy için
70 milyon lira yatırım yapacaklarını belirtti.
Mevcut haliyle kapının 18 bin metrekare
alana sahip olduğunu, bunu 4 katma
çıkaracaklarım kaydeden Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: “Yeni Kapıköy Gümrük
Kapısı 10 bin metrekaresi kapalı alan
toplam70 bin metrekare alan olacak. 2017
sonunda kapı faaliyete başlayacak. Kapıköy
açıldığında, 46 yıllık rüya gerçek olacak.

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016

Van tekrar eski ihtişamını geri kazanacak.
Sadece İran’la değil, Orta Asya ve Türk
cumhuriyetleriyle olan ticaret hacmini de
artıracak. Bu yeni kapıyla beraber, Van’da bir
Lojistik Merkezin kurulması, organize sanayi
bölgesinin büyütülmesi, Van’daki altyapı
iyileştirmesi gibi müjdelerin de gelmesini
bekliyoruz.”

kapılarda bekleme süresi yarı yarıya
azalırken, geçiş işlemi de 4 katına çıktı. Bu
kapılara 725 milyon liralık yatırım yapıldı.
Modernizasyonu yapılacak Kapıköy, İran’ın
en zengin ikinci kenti Tebriz’e 250 kilometre
uzaklıkta. Bölgenin ticaret ve turizm merkezi
haline gelmesini sağlayacak kapı, tren yolu
hizmeti de verebilen tek kapı

Kapıköy Sınır Kapısı, TOBB’un modernize
ettiği 11. kapı olacak. Modernize edilen
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Kapıköy’ün temel atma törenine (soldan sağa) AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk
ve Beşir Atalay, Van Valisi İbrahim Taşyapan, Bakan Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Müsteşar Cenap Aşçı ve çok sayıda işadamı
katıldı.

İran Sınır Kapısı yenileniyor
Türkiye’nin İran ve Orta Asya’ya açılan kapısı
olan Van Kapıköy Sınır Kapısı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı ile Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) işbirliğinde modernize ediliyor.
70 milyon lira
TOBB’un Yap-İşlet-Devret modeli ile
yenileyeceği Kapıköy Gümrük Kapısı’nın
temel atma töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile dün yapıldı.
İran ve Türkiye ekonomik ilişkilerine ivme
kazandıracak, Doğu Anadolu’nun ekonomi
ve turizmini geliştirecek kapının yenilenmesi
için 70 milyon lira harcanacak.
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46 yıllık rüya
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 18 bin
metrekare alana sahip kapıyı dört katma
çıkaracaklarını belirterek, “Bu kapının
modernizasyonu ile 46 yıllık rüya gerçek
olacak” dedi. Törende konuşan Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 560
kilometrelik İran sınırının ‘ 300 kilometresinin
Van’da olduğunu belirterek, tarihi bir gün
yaşandığını söyledi. TOBB bugüne kadar
11 kapının yenilenmesi için 725 milyon lira
yatırdı.

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016

25 .08.2016

Türkiye-İran ticaretinde yeni dönem
Van Kapıköy Gümrük Kapısı’nın modernize
edilmesini sağlayacak projenin temeli atıldı.
70 milyon TL’lik yatırım yapılacak projeyle,
Türkiye-İran arasındaki ticaret canlanacak.
Türkiye ile İran ticaretinde önemli rol oynayan
Van Kapıköy Gümrük Kapısı’nın modernize
edilmesini sağlayacak projenin temelleri
atıldı.
Temel atma törenine Gümrük ve Ticaret
Bakam Bülent Tüfenkci, Başbakan eski
Yardımcısı Beşir Atalay ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda
işadamı ve İranlı yetkili katıldı. TOBB’a
bağlı Gümrük Turizm İşletmeleri tarafından
yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan
modernizasyon
çalışmalarının,
2017
sonunda tamamlanacağı ve Türkiye’nin Orta
Asya pazarına bağlanan ticaret yolunun
kısalacağı belirtildi.

BÖLGE ZENGİNLEŞECEK
Van’ı bir dünya şehri ve Türkiye markası
yapmak için çalıştıklarım belirten Bakan
Tüfenkci, gümrük kapısının yanı sıra şehirde
bir de ticaret merkezi olması gerektiğinin
altını çizdi.
Kapıköy için 70 milyon liralık yatırım
yapılacağım kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu
da, “Mevcut haliyle kapı 18 bin metrekarelik
alana sahip. Biz 4 katma çıkarıyoruz. Yeni
Kapıköy Gümrük Kapısı 10 bin metrekaresi
kapalı olmak üzere toplam 70 bin metrekarelik
alan olacak. Global ticarete uygun şekilde
tasarlanan kapıda, son teknoloji x-ray, kamera
ve geçiş sistemleri bulunacak. İnşallah 2017
sonunda kapı faaliyete başlayacak” dedi.
Projeyle birlikte Van’ın, Türkiye’nin ve İran’ın
da zenginleşeceğini belirten Hisarcıklıoğlu,
“Van Gölü’nü bütün bu coğrafya için
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bir buluşma yeri, turizm merkezi haline
getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Yol kısalacak kültür canlanacak
ULUSLARARASI
araçların
geçişini
sağlayacak
olan
projenin
hayata
geçirilmesiyle birlikte, Van’ın ekonomik
hayatına da katkı sağlanacağı belirtiliyor.
Van’ın Saray ilçesi sınırlarında bulunan
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gümrük kapısı 2010’da araç ve yolcu trafiğine
açılmıştı. Van il merkezine 100 kilometre
uzaklıkta olan kapı, İran’ın en büyük
şehirlerinden biri olan Tebriz’e 250 kilometre
uzaklıkta. Kapıköy Gümrük Kapısı projesinin
tamamlanmasıyla birlikte İran, Orta Asya ve
Türk Cumhuriyetleri pazarına açılan yolun
kısalacağı, kültür ve ticaretin canlanacağı
belirtildi.

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016

25 .08.2016
İRAN’A AMBARGONUN KALDIRILMASI BÜYÜK AVANTAJ
Sınır kapısının İran’ın Hoy kentine 50 kilometre, İran’ın en zengin ikinci şehri olan Tebriz’e
250 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkat çeken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Van’ın bu ülke üzerindeki ambargoların kaldırılmasıyla önemli bir avantaja sahip
olduğunu söyledi. Tüfenkci, “İran ile 70 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi var. İran’daki
ticaretten payını alacak illerin başında da Van geliyor” dedi.
VAN’A MODERN KAPI

Kapıköy Doğu’yu şahlandıracak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
70 milyon lira yatırımla modernize edilecek
olan Kapıköy gümrük sınır kapısı bölge
ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayacak
Kapıköy Doğu’yu şahlandıracak.
Türkiye’nin
İran
sınırında
bölgeyi
şahlandıracak gümrük kapısının temelleri
atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından 70 milyon lira yatırımla
modernize edilecek olan Kapıköy gümrük
sınır kapısı, Türkiye’nin İran ve Orta Asya
pazarına açılan kapısı olacak. Yaklaşık 63
bin metrekarelik alana yapılacak tesisin temel

atma törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve bölgeden 500ün üzerinde iş adamı katıldı.
Modernizasyon çalışmalarının yap-işletdevret modeliyle TOBB Turizm İşletmeleri
A.Ş. tarafından gerçekleştirileceğini belirten
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kapıköy için
70 milyon lira yatırım harcaması yapacağız.
Global ticarete uygun şekilde tasarlanan
yani kapıda en son teknoloji x-ray, kamera
ve geçiş sistemleri bulunacak. İnşallah 2017
sonunda kapı faaliyete başlayacak. Burası
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Anadolu’nun İran’a ve Orta Asya’ya açılan
kapısı olacak. Van zenginleşecek. Van
Gölü’nü bütün bu coğrafya için bir buluşma
yeri, turizm merkezi hâline getireceğiz.
İhracatımızın yaklaşık yüzde 40’ını kara
yoluyla gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır sınır
kapılarımızı ihmal etmiştik. İhracat yapan
müteşebbisimizin kamyonları kilometrelerce
kuyruk oluşturuyordu. Hükümetimizin olumlu
yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki
gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını yapişlet-devret modeliyle modernize etmeye
başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş
maliyet yüklemedik. Tersine daha etkin ve
hacimli çalışan kapılar sayesinde devletin
vergi gelirleri katlanarak arttı” dedi.
GEÇİŞLER 4 KAT ARTTI
Bugüne kadar 10 sınır kapısını en ileri
teknolojiyi kullanarak yenilediklerini ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “Modernize ettiğimiz
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kapılarda bekleme süreleri yarı yarıya azaldı.
Geçiş işlemi 4 katına çıktı. Bütün bunları
yapmak için, oda-borsa camiası olarak tam
725 milyon liralık yatırım yaptık. Yani devleti
725 milyon lira harcamaktan kurtardık. Bu
kapılardan elde edilen gelirden de devlete
372 milyon lira vergi ödedik. Demek ki odaborsa camiası olarak devletimizin kasasına
toplam 1 milyar liradan fazla nakit para
aktarmış olduk. Bakanlığımızın yaptığı bir
çalışmaya göre, modernizasyon sonucu mal
taşıyan tırların bekleme süreleri kısaldığı
için, özel sektör navlun masrafından yıllık
410 milyon lira tasarruf etti” diye konuştu.

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016

25 .08.2016

İran’la ticaretin yolu Kapıköy’den geçecek
TOBB’un yenilediği Kapıköy Gümrük Kapısı,
ticaretimizin İran’a ve Orta Asya’ya açılan
kapısı olacak. 70 milyon dolar harcanacak
proje sayesinde Van, İran sınırında ticaretin
artması beklenirken, bölgeye yeni bir lojistik
merkez ve OSB kurulması gündemde.
İran ve Türkiye ekonomik ilişkilerine ivme
kazandıracak, Doğu Anadolu’nun ekonomi ve
turizmime katkı sunacak Van Kapıköy Gümrük
Kapısı’nın temeli atıldı. İran’a ve Orta Asya’ya
açılan Kapıköy Gümrük Kapısı’nı TOBB
modernize ediyor. Kapının modernizasyonu
için 70 milyon TL harcanacak. Törende
konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, “560 kilometrelik İran sınırının
300 kilometresi Van’da. İran pazarına açılan
bir kapıdan bahsediyoruz” dedi. Tarihi bir
gün yaşandığını kaydeden Tüfenkci, İran’la
Türkiye arasındaki ticaretin artırılması için
çalıştıklarını belirtti. Tüfenkci, Van’ın İran’a
komşu olduğunu ve bu ülke üzerindeki

ambargoların kaldırılmasıyla önemli bir
avantajı bulunduğunu söyledi. Van’ın,
Türkiye ile İran arasındaki ticaretten payını
alacağını aktardı. Kapıköy Sınır Kapısı’nın
modernizasyonu için temel atma töreni, dün
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Gümrük Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da
katıldığı bir törenle yapıldı. Törene bölgeden
de, 500’ü aşkın işadamı katıldı.
46 YILLIK RÜYA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu
kapının modernizasyonu ile 46 yıllık rüya
gerçek olacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, Kapıköy
için 70 milyon lira yatırım harcaması
yapacaklarını belirtti. Mevcut haliyle kapının
18 bin metrekare alana sahip olduğunu,
bunu 4 katına çıkaracaklarını kaydeden
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Yeni
Kapıköy Gümrük Kapısı 10 bin metrekaresi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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kapalı alan toplam 70 bin metrekare alan
olacak. 2017 sonunda kapı faaliyete
başlayacak. Van tekrar eski ihtişamını geri
kazanacak. Sadece İran’la değil, Orta Asya
ve Türk cumhuriyetleriyle olan ticaret hacmini
de artıracak. Bu yeni kapıyla beraber, Van’da
bir Lojistik Merkezin kurulması, organize
sanayi bölgesinin büyütülmesi, Van’daki
altyapı iyileştirmesi gibi müjdelerin de
gelmesini bekliyoruz.”
11 KAPIYA 725 MİLYON TL
Kapıköy Sınır Kapısı, TOBB’un modernize
ettiği on birinci kapı olacak. Bugüne kadar
modernize edilen kapılarda bekleme süresi
yarı yarıya azalırken, geçiş işlemi de 4 katına
çıktı. Bu kapılara 725 milyon liralık yatırım
yapıldı. Van ve bölgenin İran’la ticaretinde
önemli geçiş noktası olacak tesislerde,
gümrük işlemlerinin hızlı gerçekleştirilmesi
ve kontrollerde etkinliğin artırılması için,
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x-ray araç tarama sistemi, arama hangarı,
kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj, x-ray
ünitesi, yolcu salonu ve sosyal donatı alanları
da yer alacak.
Borca gelen yapılandırma umut verici
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, oda ve
borsalar ile TOBB’a olan aidat borçlarını
da yapılandıran düzenlemenin yürürlüğe
girmesine ilişkin. “Hassas ve zor bir süreçten
geçerken, bu borç yapılandırılmasını çok
önemsiyoruz. Bunu is dünyamızın nefes
almasını sağlayacak, önemli bir fırsat olarak
görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, bu borç yapılandırılmasını
çok önemsediklerini belirterek. “Bunu is
dünyamızın nefes almasını sağlayacak,
önemli bir fırsat olarak görüyoruz.” ifadesini
kullandı.

BASINDA TOBB - AĞUSTOS 2016

27 .08.2016

KAPIKÖY ZENGİNLİĞE AÇILACAK
Van’ın İran sınırındaki Kapıköy Gümrük
Kapısı’nın modernizasyon çalışması dün
yapılan temel atma töreni ile başladı.
Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci
de katıldı. “Bakanlık görevime geldiğimden
bu yana ilk attığım temel Kapıköy Gümrük
Kapısı oldu” diyen Tüfenkci, Van’ı bir dünya
şehri bir marka şehir yapmaya çalıştıklarını
söyledi.
Kapıköy’ün ‘kapısı’ zenginliğe açılacak
Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla
Van’ın,
Türkiye’nin
ve
İran’ın
da
zenginleşeceğini belirten TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Orta Asya ve Türk
cumhuriyetleriyle ticaret hacmi de artacak”
dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Kapıköy Gümrük Kapısı’yla ilgili olarak, “Bu
kapı kardeş İran pazarına açılan önemli
kapılardan birisi. Buranın modernize edilmesi
hem Van için hem de İran’ın Hoy şehri için

çok önemli. Bu kapı var olan kardeşliğimizi
de pekiştirecektir” diye konuştu.
Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla
46 yıllık rüyanın gerçek olacağını ifade
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise,
“Sadece İran’la değil, Orta Asya ve Türk
cumhuriyetleriyle olan ticaret hacmini de
artıracak” dedi.
Van’ın İran sınırındaki Kapıköy Gümrük
Kapısı’nın modernizasyon çalışmasının
başlangıcı çarşamba günü yapılan temel
atma töreni ile verildi. Temel atma törenine
Tüfenkci, eski Başbakan Yardımcısı Ak Parti
Van Milletvekili Beşir Atalay, Hisarcıklıoğlu,
İranlı bürokrat ve askeri yetkililerin yanı sıra
çok sayıda yerli bürokrat ve iş adamı katıldı.
Tören öncesi Kapıköy Gümrük Kapısı’nda
görevli personeli ziyaret eden Tüfenkci ve
beraberindeki heyet sınırın İran tarafında
görev yapan İranlı askerleri de ziyaret etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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10 kapı tamamlandı
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, “Bizim
hayalimiz, ticaretin rotasını yeniden bu
coğrafyaya çevirmektir. Biz bu hayali
gerçekleştirmenin peşinde koştuk. İşte
Kapıköy’de şimdi bu hayali gerçeğe
çevirmeye 1 adım daha yaklaşmış olacağız”
dedi.
Kapıköy’ün Anadolu’nun İran’a ve Orta
Asya’ya açılan kapısı olacağını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Van zenginleşecek, Türkiye
zenginleşecek. İran da zenginleşecek. Van
Gölü’nü bütün bu coğrafya için bir buluşma
yeri, turizm merkezi haline getireceğiz. Yani
hep birlikte kazanacağız” diye konuştu.
“Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve
onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Kara
gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle
modernize etmeye başladık. Bunu yaparken
devlete tek kuruş maliyet yüklemedik” diyen
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
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“Tersine daha etkin ve hacimli çalışan kapılar
sayesinde devletin vergi gelirleri katlanarak
arttı. Bugüne kadar 10 sınır kapısını en ileri
teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve
ülkemize kazandırdık. Bütün bunları yapmak
için, Oda-Borsa camiası olarak tam 725
milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapılardan
elde edilen gelirden de devlete 372 milyon
lira vergi ödedik.”
70 milyon TL yatırım
Kapıköy Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu
için 70 milyon lira yatırım harcaması
yapılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şuan
ki haliyle kapının 18 bin metrekare alana
sahip olduğunu, modernizasyon ile 10
bin metrekaresi kapalı toplam 70 bin
metrekare alana sahip olacağı bilgisini verdi.
Hisarcıklıoğlu, projenin 2017’de biteceğini
sözlerine ekledi.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2016

21.09.2016
ŞEYH SALEH KAMEL’DEN 15 TEMMUZ TESPİTİ:

İslam âleminin lideri olmasın diye Türkiye’yi hedef seçtiler

İslam, Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası
Başkanı ve Al Baraka’nın da sahibi olan Şeyh
Saleh Kamel, Türk halkının 15 Temmuz’da
verdiği demokrasi mücadelesini överken,
İslam âleminde lider olmasını istemeyenlerin,
Türkiye’yi hedef seçtiğini söyledi ve ekledi
“Gelişmeler İslam düşmanlarını üzmüş,
dostları sevindirmiştir.”

Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı ve Al
Baraka’nın sahibi Şeyh Saleh Kamel ise Türk
halkının 15 Temmuz’da verdiği demokrasi
mücadelesini överken, İslam âleminde lider
olmasını istemeyenlerin, Türkiye’yi hedef
seçtiğini söyledi. Kamel, “Bu gelişmeler İslam
düşmanlarını üzmüş, dostları sevindirmiştir”
diye konuştu.

Toplamda 16,5 trilyon dolara ulaşan bir güce
sahip olan İslam ülkelerinin ticaret ve sanayi
kesiminin temsilcileri, işbirliğini ve ticareti
artırmak için Konya’da bir araya geldi.
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın
(ICCIA) İslam ülkelerince 2016 yılı turizm
başkenti seçilen Konya’daki yönetim kurulu
toplantısına 15 ülkeden 100’e yakın yabancı
işadamı katıldı. Burada konuşan İslam

İSLAM BORSASI KURULSUN
Şeyh Saleh Kamel, Konya Ticaret
Borsası’nı gezdiklerini ve çok güzel bir
sistem gördüklerini bildirirken İslam ülkeleri
arasında bir borsa sisteminin kurulması için
harekete geçeceklerini söyledi. Kamel, Türk
özel sektörünün girişimlerini de çok başarılı
bulduklarını ve İslam ülkeleri için bir örnek
oluşturduğunu anlattı.
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YOKSULLUĞA KARŞI

Toplam 57 ülkeden oluşuyor

Toplantının açılışında konuşan Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise savaşın,
kargaşanın olduğu yerde sanayi, ticaret
ve üretimin olamayacağını belirtti. Bakan
Tüfenkci, İslam ülkelerine ticareti artırma
çağrısında bulundu. Ticareti artırmak için yeni
mekanizmalar geliştirmek gerektiğini anlatan
Tüfenkci, “Yeni üretim mekanizmaları,
yeni pazarlara ulaşım noktalarında burada
atılacak adımlar bizim için de yol haritası
olacak” dedi. Tüfenkci, İslam ülkelerindeki
yoksulluğun ve az gelişmişliğin ortadan
kalkması için karşılıklı ticaretin en önemli
araç olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatına (ÜT) bağlı bir
kuruluş olan İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım
Odası (ICCIA), ÜT üyesi 57 ülkenin ticaret
ve sanayi odasını biraraya getiriyor. Ayrıca
6 gözlemci üyesi (Bosna Hersek, Singapur,
Tayland, Filipinler, Yeni Zelanda ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) var.

ZULME KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI
Bakan Tüfenkci, e-ticaretin önemi üzerinde
de durarak, İslam ülkelerinin bu yeni
trende önem vermelerini istedi. Tüfenkci,
e-ticaretin karşılıklı olarak ülke ekonomilerini
güçlendireceğini anlatırken, üçüncü ülkelerde
güç birliği yapılması çağrısı yaptı. Bülent
Tüfenkci, İslam ülkelerine zulme, teröre ve
şiddete karşı topyekûn mücadele önerdi.

TOBB istedi Konya’da yapıldı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başkan
Yardımcılığı görevini üstlendiği islam
Odası’nın yönetim kurulu toplantısının, İslam
İşbirliği Teşkilatı’nın 2016Turizm Başkenti
olarak seçtiği Konya’da yapılmasını istedi.
Yönetim kurulu onayıyla toplantı Konya’da
gerçekleştirildi.
VAHAMETİ gösteren rakamlar:

TOBB Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi
ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı Rifat
Hisarcıklıoğlu da konuşmasında 16,5
trilyon dolarlık İslam ekonomistlerinin özel
sektör temsilcilerine Konya’nın potansiyelini
göstermek istediklerini belirterek, işbirliğini
artırmanın
önemi
üzerinde
durdu.
Hisarcıklıoğlu, “Biz ticaretimizin sadece
yüzde 19,9’unu birbirimizle yapıyoruz. İşte
bu yüzden, aramızdaki ticareti arttıracak
adımları acilen atmak zorundayız” dedi.

Rakamlarla İslam ülkelerinin durumunu
analiz eden Hisarcıklıoğlu, “İslam ülkeleri
olarak petrol rezervlerinin yüzde 69’una ve
doğalgazın yüzde 57’sine sahibiz. 1,5 milyar
Müslüman ile, dünya nüfusunun, yüzde
23’üne, yani dörtte birine sahibiz. Bunlara
rağmen, dünya zenginliğinden aldığımız pay
sadece yüzde 12. Tek başına ABD dünya
zenginliğinin %19’una, Çin ise %13’üne
sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu rakama
ulaşamıyor. Daha vahimi dünyanın en az
gelişmiş 48 ülkesinin 21’i maalesef İslam
ülkeleri. En zengin İslam İşbirliği Örgütü
üyesiyle en fakirinin kişi başı milli geliri
arasında 100 kattan fazla fark var. Sizlere
soruyorum. Avrupa coğrafyasında ülkelerde
böyle bir fark görebilir misiniz? Göremezsiniz,
çünkü birbirlerini destekliyorlar. İslam ülkeleri
de birbirini desteklemek zorunda” dedi.

ICCIA’da KİMLER yer alıyor

TOBB, üç talepte bulundu

ICCIA Başkanlık görevini ünlü Suudili
işadamı ve Al Baraka Bankası’nın sahibi
olan Şeyh Saleh Kamel, TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, ICCIA Başkan Vekilliğini
sürdürüyor. ICCIA Yönetim Kurulu; Suudi
Arabistan, Mısır, Cibuti, Katar, Kuveyt,
Oman, Sudan, Filistin, Uganda, Pakistan,
İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Nijer,
Ürdün, Tunus ve Türkiye’den oluşmakta.

İslam ülkeleri arasında ticareti artıracak olan

ADIM ATMALIYIZ
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• Tercihli Ticaret’in bir an önce hayata
geçirilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu,
•Vizelerin
kaldırılmasını
anlaşmazlıklar karşı

ve

•Tahkim merkezi kurulmasını talep etti.

ticari

BASINDA TOBB - EYLÜL 2016

21.09.2016

Türkiye dünyada en güçlü EKONOMİLER’den biri
İslam Sanayi ve Tarım Odası (CCIA) nın
Konya’da yapılan 24. Yönetim Kurulu
Toplantısında konuşan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisi, dünyanın
en güçlü ekonomilerden biri olduğunu bir kez
daha ispat etti” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dedeman
Otel’de düzenlenen İslam Ticaret Sanayi
ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 24. Yönetim
Kurulu açılış toplantısında, 16,5 trilyon
dolarlık İslam ekonomilerinin özel sektör
temsilcilerine,
Konya’nın
potansiyelini
göstermek istediklerini söyledi.

eğitimleri dahil her
karşılandığını bildirdi.

türlü

ihtiyaçlarının

Ekonomide güçlenme devam edecek”
Hisarcıklıoğlu, PKK ve DAEŞ terör örgütleri
ile mücadele kapsamında büyük askeri
operasyonlar
yapıldığını
vurgulayarak,
şunları kaydetti:

“Bütün bunların üstüne 15Temmuz’da da
hain bir darbe girişimi yaşadık. Borsamız
yükselmeye devam etti, ediyor. Hem Merkez
Bankamızın, hem ticari bankalarımızın
faizleri de düşmeye devam etti. Ticari
faaliyetlerde ve yatırımlarda hiçbir daralma
Türkiye ekonomisinin dünyanın görebileceği olmadı. Tam tersine yabancı yatırımcılar
en zor stres testinden başarıyla çıktığını Türkiye ekonomisine güvendiklerini ve
belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de son yatırımlara aynı hızla devam edeceklerini
bir sene içerisinde arka arkaya iki seçim açıkladılar. Özel sektörün önünü açan
sürecinin yaşandığını, 3 milyon Suriyeli reformları hızlandırdık. Türkiye ekonomisi
mültecinin ağırlandığını, onların çocuklarının belki de dünyanın en güçlü ekonomilerden
biri olduğunu bir kez daha ispat etti.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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Hisarcıklıoğlu, ekonomide güçlenmenin
artarak devam edeceğini dile getirdi.
“Allah’ın izniyle bir ‘şer’den, ‘hayır’ çıkarmayı
başardık” diyen Hisarcıklıoğlu, “Milletimiz
birbirine kenetlendi.”
Hisarcıklıoğlu: En genç nüfusu bizde
Ülkemizdeki siyasiler arasında da uyum,
uzlaşma ve birliktelik var. Bu uyumlu
çalışmalar her reformun daha iyi, daha hızlı
hayata geçmesini sağlıyor. Yine bu süreçte
Rusya ile ilişkilerimizin düzelmesi de önemli
bir adım olacak. Türkiye’de yatırım yapmak,
Türkiye ile ticaret yapmak şimdi eskisine göre
çok daha avantajlı hale gelmiştir.” ifadelerini
kullandı.
- “Dünya zenginliğinden aldığımız pay
sadece yüzde 12.”
Hisarcıklıoğlu, 1,5 milyar Müslümanla dünya
nüfusunun, yüzde 23’üne sahip olduklarını
dile getirerek, şöyle devam etti: “Üstelik
dünyanın en genç, en dinamik nüfusu da
İslam ülkelerinde. Yanı yüce Allah verdikçe
vermiş. Peki biz bu nimetlerin hakkını
verebiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Bütün
bu imkanlara rağmen dünya zenginliğinden
aldığımız pay sadece yüzde 12. Tek başına
ABD dünya zenginliğinin yüzde 19’una, Çin
ise yüzde 13’üne sahip. 57 İslam ülkesinin
toplamı bu rakama ulaşamıyor. Daha vahimi,
dünyanın en az gelişmiş 48 ülkesinin 21
‘i maalesef İslam ülkeleri, İslam ülkeleri
arasındaki gelir farklılığı da çok büyük. En
zengin İslam işbirliği Örgütü üyesiyle en
fakirinin kişi başı milli geliri arasında 100
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kattan fazla fark var. Sizlere soruyorum.
Avrupa coğrafyasında ülkelerde böyle bir
fark görebilir misiniz? Göremezsiniz, çünkü
birbirlerini destekliyorlar.”
Türkiye’nin
istemiyorlar

İslam

âlemi

liderliğini

ICCIA Başkanı Şeyh Salih de Türk halkının
15 Temmuz’da demokrasiyi pekiştirmek
için gösterdiği çabayı ve elde ettiği zaferi
kutlamak istediğini bildirdi. Türk halkının
sokaklara inip, demokrasinin ne kadar önemli
olduğunu vurguladığını aktaran Kamil, “Bu
komplo artık bitmiştir. Sizi kutluyorum. Çünkü
Türkiye dünyadaki güçler tarafından hedefti.
Türkiye’nin İslam âleminin lideri olmasını
istemiyorlardı. Son yıllara baktığımızda
Türkiye’deki gelişmeler düşmanlarımızı
üzmüştür.” ifadelerini kullandı. Yönetim
Kurulu toplantısının başarılıyla sonuçlanması
temennisinde bulunan Kamil, katkı verenlere
teşekkür etti.
Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat,
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk,
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş
Kütükcü, Konya Ticaret Borsası Başkanı
Hüseyin Çevik ile 15 ülkeden yaklaşık 100 iş
adamı katıldı.
Toplantının sonunda, iş adamları arasında
ikili iş görüşmeleri yapıldı.
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İslam ülkeleri zenginlik içinde fakirlik yaşıyor
İslam ülkelerinin temsilcileri, Konya’da bir
araya geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“İslam ülkeleri dünya doğalgaz rezervlerinin
% 57’sine, petrolün % 69’una toplam
zenginliğin ise sadece % 12’sine sahip.
Zenginlikte tek başına ABD’nin payı bile %
19”dedi.
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası
(ICCIA), ÜT üyesi 57 ülkenin ticaret ve sanayi
odasını bir araya getiriyor. ICCIA Başkanlık
görevini ünlü Suudili işadamı ve Al Baraka
Bankası’nın sahibi olan Şeyh Saleh Kamel
sürdürüyor.
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın
(ICCIA) İslam ülkelerince 2016 yılı turizm
başkenti seçilen Konya’daki yönetim kurulu
toplantısına 15 ülkeden 100’e yakın yabancı
işadamı katıldı. Toplantıda konuşan TOBB
Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım
Odası Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu,
İslam ülkeleri olarak ticaretimizin sadece

yüzde 19,9’unu birbirimizle yaptığımızı ifade
etti.
İslam ülkelerinin kendi aralarındaki ticareti
artırması gerektiğini sözlerine ekleyen
Hisarcıklıoğlu,
“İslam
ülkeleri
olarak
dünyanın en büyük enerji kaynaklarına
sahibiz. Dünya petrol rezervlerinin % 69’una
ve dünya doğalgaz rezervlerinin % 57’sine
sahibiz. Dünya enerji koridorlarının ve ticaret
yollarının da tam üzerindeyiz. Müthiş bir
beşeri sermayemiz var. 1,5 milyar Müslüman
ile dünya nüfusunun, % 23 üne, yani dörtte
birine sahibiz. Bütün bu imkânlara rağmen,
dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece
% 12. Tek başına ABD dünya zenginliğinin
%19’una, Çin ise %13’üne sahip. 57 İslam
ülkesinin toplamı bu rakama ulaşamıyor”
dedi.
GELİR UÇURUMU YÜKSEK
Daha vahimi dünyanın en az gelişmiş 48
ülkesinden 21’inin İslam ülkeleri olduğunu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle
tamamladı: ‘İslam ülkeleri arasındaki
gelir farklılığı da çok büyük. En zengin
İslam İşbirliği Örgütü üyesiyle en fakirinin
kişi başı milk’ geliri arasında 100 kattan
fazla fark var. Sizlere soruyorum. Avrupa
coğrafyasında ülkelerde böyle bir fark
görebilir misiniz? Göremezsiniz, çünkü
birbirlerini destekliyorlar. İslam ülkeleri de
birbirini desteklemek zorunda.”
Toplantının açılışında konuşan Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise savaşın,
kargaşanın olduğu yerde sanayi, ticaret ve
üretimin olamayacağını belirtti. İslam Ticaret,
Sanayi ve Tarım Odası’nın çalışmalarını
önemsediklerini ifade eden Bakan Tüfenkci,
İslam ülkelerine ticareti artırma çağrısında
bulundu.
‘15 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’NİN
LİDERLİĞİNİ İSTEMEDİLER’
Türk
halkının
15Temmuz’da
verdiği
demokrasi
mücadelesini
öven
İslam
Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı
ve Al Barakanın sahibi Şeyh Saleh Kamel,
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Türkiye’nin İslam aleminde lider olmasını
istemeyenlerin Türkiye’yi hedef seçtiğini
söyledi. Türk halkının demokrasi konusunda
çok güzel bir sınav verdiğini söyleyen
Kamel, “Bu gelişmeler İslam düşmanlarını
üzmüş,
dostları
sevindirmiştir”
diye
konuştu. Şeyh Saleh Kamel, Konya Ticaret
Borsası’nı gezdiklerini ve çok güzel bir
sistem gördüklerini bildirirken İslam ülkeleri
arasında bir borsa sisteminin kurulması için
harekete geçeceklerini söyledi.
Kamel, Türk özel sektörünün girişimlerini de
çok başarılı bulduklarını ve İslam ülkeleri için
bir örnek oluşturduğunu anlattı.
TİCARET ARTMALI
İslam ülkeleri arasındaki ticareti artırmak için
yeni mekanizmalar geliştirmek gerektiğini
anlatan Bülent Tüfenkci, “Yeni üretim
mekanizmaları, yeni pazarlara ulaşım
noktalarında burada atılacak adımlar bizim
için de yol haritası olacak” dedi. Tüfenkci,
İslam ülkelerindeki yoksulluğun ve az
gelişmişliğin ortadan kalkması için karşılıklı
ticaretin en önemli araç olduğunu söyledi.
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TÜRK EKONOMİSİ BİR KEZ DAHA GÜCÜNÜ İSPATLADI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye
ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomilerden
biri olduğunu bir kez daha ispat etti” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Konya’da düzenlenen İslam
Ticaret Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA)
24. Yönetim Kurulu açılış toplantısında
konuştu. Türkiye ekonomisinin dünyanın
görebileceği en zor stres testinden başarıyla
çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de
son bir sene içerisinde arka arkaya iki seçim
sürecinin yaşandığını, 3 milyon Suriyeli
mültecinin ağırlandığını, onların çocuklarının
eğitimleri dâhil her türlü ihtiyaçlarının
karşılandığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, PKK
ve DAEŞ terör örgütleri ile mücadele
kapsamında büyük askeri operasyonlar
yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Bütün bunların üstüne 15 Temmuz’da da
hain bir darbe girişimi yaşadık Borsamız
yükselmeye devam etti, ediyor. Hem Merkez

Bankamızın, hem ticari bankalarımızın faizleri
de düşmeye devam etti. Ticari faaliyetlerde
ve yatırımlarda hiçbir daralma olmadı.
Tam tersine yabancı yatırımcılar Türkiye
ekonomisine güvendiklerini ve yatırımlara
aynı hızla devam edeceklerini açıkladı.
Reformları hızlandırdık Türkiye ekonomisi
belki de dünyanın en güçlü ekonomilerden
biri olduğunu bir kez daha ispat etti. Allah’ın
izniyle bir ‘şer’den, ‘hayır’ çıkarmayı başardık
Türkiye’de yatırım yapmak, Türkiye ile ticaret
yapmak eskisine göre daha avantajlı hale
gelmiştir.”
ICCIA Başkanı Şeyh Salih Kamil de, “Bu
komplo artık bitmiştir. Sizi kutluyorum. Çünkü
Türkiye dünyadaki güçler tarafından hedefti.
Türkiye’nin İslam âleminin lideri olmasını
istemiyorlardı.
Türkiye’deki
gelişmeler
düşmanlarımızı üzmüştür” dedi.
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TOBB BAŞKANI:

Stres testinden başarıyı geçtik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye
ekonomisinin dünyanın görebileceği en zor
stres testinden başarıyla çıktığını belirterek,
Türkiye’de son bir sene içerisinde arka
arkaya iki seçim sürecinin yaşandığını, 3
milyon Suriyeli mültecinin ağırlandığını,
onların çocuklarının eğitimleri dahil her türlü
ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Konya’da
düzenlenen İslam Ticaret Sanayi ve Tarım
Odası’nın (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu açılış
toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, PKK ve
DAEŞ terör örgütleri ile mücadele kapsamında
büyük
askeri
operasyonlar
yapıldığını
vurgulayarak, “Bütün bunların üstüne 15
Temmuz’da da hain bir darbe girişimi yaşadık.
Borsamız yükselmeye devam etti, ediyor. Hem
Merkez Bankamızın, hem ticari bankalarımızın
faizleri de düşmeye devam etti. Ticari
faaliyetlerde ve yatırımlarda hiçbir daralma
olmadı. Tam tersine yabana yatırımcılar Türkiye
ekonomisine güvendiklerini ve yatırımlara aynı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

hızla devam edeceklerini açıkladılar. Özel
sektörün önünü açan reformları hızlandırdık.
Türkiye ekonomisi belki de dünyanın en güçlü
ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat
etti” dedi. Ekonomide güçlenmenin artarak
devam edeceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: “Allah’ın izniyle bir ‘şer’den,
‘hayır’ çıkarmayı başardık.’ Milletimiz birbirine
kenetlendi. Türkiye’de yatırım yapmak, Türkiye
ile ticaret yapmak şimdi eskisine göre çok daha
avantajlı hale gelmiştir.”
Türkiye’nin lider olması istenmiyordu
■ ICCIA Başkanı Şeyh Salih Kamil, Türk
halkının sokaklara inip, demokrasinin ne kadar
önemli olduğunu vurguladığını aktararak, “Bu
komplo artık bitmiştir. Sizi kutluyorum. Çünkü
Türkiye dünyadaki güçler tarafından hedefti.
Türkiye’nin İslam aleminin lideri olmasını
istemiyorlardı. Son yıllara baktığımızda
Türkiye’deki
gelişmeler
düşmanlarımızı
üzmüştür” ifadelerini kullandı.
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Allah bize bu 100 katlık farkın hesabını soracak
TOBB
Başkanı
Hisarcıklıoğlu,
İslam
ülkelerinin en fakiri ile en zengini arasında
100 kattan fazla gelir farkı bulunduğuna
dikkat çekerek, “Allah bunun hesabını bizlere
soracak” dedi.
İSLAM Ticaret Sanayi ve Tarım Odası’nın
(ICCIA) Yönetim Kurulu Konya’da toplandı.
Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasındaki gelir
farkı ve dünya zenginliğinden aldığı payın
düşüklüğünden yakındı. İslam ülkelerinin
1.5 milyar Müslümanla dünya nüfusunun
yüzde 23’üne sahip olduğuna işaret eden
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti.
Bir Çin yapmıyoruz
“Yüce Allah verdikçe vermiş. Peki, biz
bu nimetlerin hakkını verebiliyor muyuz?
Ne yazık ki, hayır. Bütün bu imkânlara
rağmen dünya zenginliğinden aldığımız pay
sadece yüzde 12. Tek başına ABD dünya

zenginliğinin yüzde 19’una, Çin ise yüzde
13’üne sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu
rakama ulaşamıyor. Daha vahimi, dünyanın
en az gelişmiş 48 ülkesinin 21’i maalesef
İslam ülkeleri. İslam ülkeleri arasındaki gelir
farklılığı da çok büyük. En zengin İslam
İşbirliği Örgütü üyesiyle en fakirinin kişi başı
milli geliri arasında 100 kattan fazla fark
var. Avrupa’da böyle bir fark göremezsiniz.
Çok açık söylüyorum, Allah bunun hesabını
bizlere soracak.”
Tercihli ticaret yapalım
MEVCUT
tabloyu
değiştirmenin
tek
yolunun İslam ülkelerinin birbirleri ile ticaret
yapması olduğunu vurgulayan TOBB
Başkanı, şunları söyledi: “Her zaman ifade
ediyorum; ‘huzur-ticaret-zenginlik’. Avrupa
ülkeleri ticaretlerinin yüzde 70’ini birbirleri
ile yapıyor. Doğu Asya ülkeleri ticaretlerinin
yüzde 50’sini, ABD yüzde 30’unu komşuları
ile yapıyor. Üstelik Batılı ülkeler bununla da
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yetinmiyor. Bir taraftan transatlantik, diğer
taraftan Transpasifik ticaret anlaşmaları ile
yeni zenginlik bölgeleri oluşturuluyor, İslam
ülkeleri olarak ise biz ticaretimizin sadece
yüzde 19.9’unu birbirimizle yapıyoruz, işte
bu yüzden, aramızdaki ticareti artıracak
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adımları acilen atmak zorundayız.” Rifat
Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasında Tercihli
Ticaret Anlaşmasının hayata geçirilmesini,
vizelerin karşılıklı kaldırılmasını, İslam
ülkeleri arasında tahkim merkezi kurulmasını
önerdi.

BASINDA TOBB - EYLÜL 2016

21.09.2016
16,5 TRİLYON DOLARLIK İSLAM EKONOMİSİNİN PATRONLARI KONYA’DA

57 ülkeye ortak borsa teklifi
ICCIA Başkanlık görevini ünlü Suudili işadamı
ve Al Baraka Bankası’nın sahibi olan Şeyh
Saleh Kamel, Başkan Vekilliğini ise TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu sürdürüyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı’na (IIT) bağlı bir
kuruluş olan İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım
Odası (ICCIA), IIT üyesi 57 ülkenin ticaret
ve sanayi odasını biraraya getiriyor. Ayrıca
6 gözlemci üyesi (Bosna Hersek, Singapur,
Tayland, Filipinler, Yeni Zelanda ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var.
Konya’da düzenlenen ICCIA toplantısına
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Konya iş dünyasından
çok sayıda kişi de katıldı.
Toplamda 16.5 trilyon doları temsil eden 15
ülkeden 100 işadamı; işbirliğini ve ticareti

artırmak için Konya’da biraraya geldi. İşbirliği
ve e-ticaret çağrısının yapıldığı toplantıda
ICCIA Başkanı Şeyh Saleh Kamel, “Ortak
İslam Ticaret Borsası kuralım” teklifinde
bulundu. Kamel, Türk halkının 15 Temmuz’da
verdiği demokrasi mücadelesine ise övgü
yağdırdı.
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın
(ICCIA) İslam ülkelerince 2016 yılı turizm
başkenti seçilen Konya’daki yönetim
kurulu toplantısına 15 ülkeden 100’e yakın
yabancı işadamı katıldı. 16,5 trilyon dolarlık
İslam ekonomisinin patronlarını buluşturan
toplantıda üye ülkeler arasındaki işbirliğini
ve ticareti artırmanın yolları arandı. Toplantı
sonrasında işadamları arasında ikili iş
görüşmeleri de gerçekleştirildi. Kültürel ve
sosyal turlar düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

375

376

73. GENEL KURUL

ORTAK İSLAM BORSASI ÖNERİSİ
İşbirliği ve e-ticaret çağrısının yapıldığı
toplantıda ICCIA Başkanı Şeyh Saleh
Kamel, önemli bir teklifte bulundu. Konya
Ticaret Borsası’nı gezdiklerini ve çok güzel
bir sistem gördüklerini belirten, Şeyh Saleh
Kamel, İslam ülkeleri arasında bir ticaret
borsa sisteminin kurulması için harekete
geçeceklerini söyledi. Kamel, Türk özel
sektörü girişimlerini İslam ülkeleri için bir
örnek oluşturduğunu anlattı.

göstermek istediklerini belirterek, işbirliğini
ve ticareti artırmanın önemi üzerinde durdu.
Hisarcıklıoğlu, “İslam ülkeleri ticaretimizin
sadece %19,9’unu birbiriyle yapıyor. Bu
yüzden, aramızdaki ticareti arttıracak
adımlar atmalıyız.” dedi. İslam ülkeleri
arasında ticareti artıracak olan Tercihli
Ticaret Anlaşması’nın biran önce hayata
geçirilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, vizelerin
kaldırılmasını ve ticari anlaşmazlıkların
çözümü için tahkim merkezi kurulmasını
talep etti.

BU KOMPLO BİTMİŞTİR

Ticarette yeni trend

Al Baraka’nın sahibi de olan Şeyh Saleh
Kamel, Türk halkının 15 Temmuz’da verdiği
demokrasi mücadelesini de övdü. Türkiye’nin
İslam âleminde lider olmasını istemeyenlerin
Türkiye’yi hedef seçtiğini söyledi. Türk
halkının demokrasi konusunda çok güzel bir
sınav verdiğini söyleyen Kamel, “Bu komplo
artık bitmiştir. Sizi kutluyorum. Çünkü
Türkiye dünyadaki güçler tarafından hedefti.
Türkiye’nin İslam alemini lideri olmasını
istemiyorlardı. Son yıllara baktığımızda
Türkiye’deki gelişmeler düşmanlarımızı
üzmüştür” dedi.

Toplantının açılışında konuşan Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise savaşın,
kargaşanın olduğu yerde sanayi, ticaret ve
üretimin olamayacağını bildirdi. ICCIA’nın
çalışmalarını önemsediklerini ifade eden
Tüfenkci, İslam ülkelerine ticareti artırma
çağrısında bulundu. Ticareti artırmak için yeni
mekanizmalar geliştirmek gerektiğini anlatan
Tüfenkci. İslam ülkelerindeki yoksulluğun
ve az gelişmişliğin ortadan kalkması için
karşılıklı ticaretin en önemli araç olduğunu
söyledi. Tüfenkci, e-ticaretin önemi üzerinde
de durarak, İslam ülkelerinin ticaretteki bu
yeni trende önem vermelerini istedi.

TOBB’dan üç talep
TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı
Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında 16,5
trilyon dolarlık İslam ekonomilerinin özel
sektör temsilcilerine Konya’nın potansiyelini
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Türk Akımı ve Akkuyu santrali için çok istekliler
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rusya
temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede,
Rusya
Sanayiciler
ve
Girişimciler
Federasyonu’nun (RSPP) davetlisi olarak
Rusya’da 2 günlük çalışma toplantılarına
katıldığını
bildirdi.
Hisarcıklıoğlu,
“Görüştüğüm 3 bakan yardımcısı da Türkiye
ile ilişkileri Kasım 2015 öncesine döndürmek
istediklerini belirttiler. Rusya pazarında
çözüm yoluna girdiğimizi görüyoruz. Sıkı
markaja devam edeceğiz” diye konuştu.
Rusya’nın ve Rus iş dünyasının özellikle
Türk Akımı ve Akkuyu konusunda Türkiye’ye
yatırım yapmada çok istekli olduklarını
aktaran Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’ye artan
yatırım iştahını görmek beni çok mutlu etti”
ifadesini kullandı.

Notla örtüşmüyoruz
HİSARCIKLIOĞLU, Moody’s’in Türkiye’nin
notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına
çekmesine ilişkin, ekonominin gerçekleriyle
örtüşmediğinin çok net göründüğünü
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin büyüme
rekorları kırdığı yılda kuruluşun notunun
‘yatırım yapılamaz’ olduğunu anımsattı.
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‘Sıkı markaja devam edeceğiz’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Moody’s’in Türkiye’nin
kredi notunda indirime gitmesine ilişkin,
“Ekonominin
gerçekleri
ile
reyting
kuruluşlarının
değerlendirmelerinin
her
zaman örtüşmediğini çok net görüyoruz.
İş ve yatırım ortamını iyileştirecek çeşitli
düzenlemeler üzerinde kamu idaresiyle
birlikte yaptığımız çalışmalarda önemli
ilerlemeler sağladık. İnanıyorum tüm bu
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çalışmalar kısa sürede sonuç verecek ve
Türkiye yeniden tempolu büyüme sürecine
girecektir. Türk özel sektörü olarak Rusya
pazarında sorunlarımız devam ediyor ama
çözüm yoluna girdiğimizi görüyoruz. Sıkı
markaja devam edeceğiz” açıklamasını
yaptı.
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TOBB, 1000 girişimciyi İstanbul’a getiriyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Startup İstanbul, dünyanın önde gelen
yatırımcılarını ve girişimcilerini İstanbul’da
buluşturacak. Etkinliğe, başvuruda bulunan
küresel girişimciler arasından seçilen 1000
kişi davet edildi.
TOBB ve Etohum’un 6-10 Ekim 2016
tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘Startup
İstanbul Konferansı’na dünyanın dört bir
yanından girişimciler, yatırımcılar ve iş
dünyasının kanaat önderleri katılacak.
Dünyanın önde gelen yatırımcıları Abraaj
Capital, 500 Startups, Andreessen Horowitz,

YCombinator, Lumia Capital, Wamda Capital,
Rubicon Capital firmaları ise bu seçilmiş
girişimcileri dinlemek ve yatırım fırsatları
bulmak için etkinlik kapsamında İstanbul’da
olacak.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu birçok küresel
şirketin, yüzlerce ülkedeki operasyonunu
İstanbul’dan yönettiğine dikkat çekerek,
“İstanbul sadece büyük şirketlerin değil,
Asya, Avrupa ve Afrika’dan startupların da
merkezi olarak konumlanabilir. TOBB Startup
İstanbul, İstanbul’u küresel bir girişimcilik
merkezi yapmanın ilk adımıdır” dedi.
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1000 GENÇ GİRİŞİMCİ İSTANBUL’A GELİYOR
10 Ekim’e kadar

ASYA VE AFRİKA İLGİSİ

Dünyanın startup’ları (genç girişimciler)
Türkiye’ye geliyor. Avrupa, Afrika ve Asya’dan
olmak üzere 63 ülkeden gelecek 1000
genç girişimci, İstanbul’da finansörler ve
projelerle buluşturulacak. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Etohum’un bu
yıl dördüncüsünü gerçekleştireceği ‘Startup
İstanbul Konferansı’ bugün başlıyor. Konferans
10 Ekim’e kadar sürecek.

Yoğun ilgi gösterilen konferans için 135 ülkede
25 bin başvuru oldu. Startup İstanbul’un
bu yıl aldığı 25 bin başvurunun yüzde 19’u
Pakistan’dan gelirken bunu yüzde 16 ile
Nijeryalı girişimciler takip etti. Başvurunun ‘ en
çok alındığı üçüncü ülke yüzde Mile Hindistan
olurken Gana, Kenya ve Cezayirli girişimciler
de Startup İstanbul’a katılabilmek için büyük
gayret gösterdi.

Girişimcilik merkezi

Kimler katılıyor?

Etkinliğin, İstanbul’u küresel bir girişimcilik
merkezi yapmanın ilk adımı olduğunu belirten
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İstanbul
sadece büyük şirketlerin değil, Asya, Avrupa
ve Afrika’dan startupların da merkezi olarak
konumlanabilir” dedi. Konferansın son günü
Doğan Online Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı Hanzade Doğan Boyner ile Pegasus
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da birer
konuşma yapacak.

Dünyanın önde gelen yatırımcıları Abraaj
Capital, 500 Startups, Andreessen Horovvitz,
YCombinator, Lumia Capital, VVamda
Capital, Rubicon Capital firmaları, girişimcileri
dinlemek ve yatırım fırsatları bulmak için
etkinlik kapsamında İstanbul’da olacak.
Özellikle teknoloji konusunda fikirleri olan ve
sosyal medyayı çok iyi kullanan bu yeni nesil
gençlerin, Türkiye’yi tanıtması da bekleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB - EKİM 2016

06.10.2016

63 Ülkeden 100 girişimci Startup İstanbul’da buluşacak
TOBB Startup İstanbul, dünyanın önde gelen
yatırımcılarını ve girişimcilerini İstanbul’da
buluşturacak. Etkinliğe, başvuruda bulunan
küresel girişimciler arasından seçilen 1.000
kişi davet edildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
birçok küresel şirketin, yüzlerce ülkedeki
operasyonunu
İstanbul’dan
yönettiğine
dikkat çekerek, “İstanbul sadece büyük
şirketlerin değil, Asya, Avrupa ve Afrika’dan
startupların da merkezi olarak konumlanabilir.
TOBB Startup İstanbul, İstanbul’u küresel bir
girişimcilik merkezi yapmanın ilk adımıdır”
dedi.
KÜRESEL MERKEZ
Bugün başlayan etkinlik 10 Ekim’e kadar
sürecek. Davetli girişimciler, 6 ve 7 Ekim
tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde iş
modellerini dünyanın önde gelen girişimcileri ile
değerlendirme fırsatı bulacaklar. Sonrasında

kısa listeye kalan 50 girişimci dünyanın en
önemli yatırımcılarına sunum yapacaklar.
İstanbul’u girişimcilik merkezi yapmanın
ilk adımı Etkinliğe ilişkin bir değerlendirme
yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları
söyledi: “Birçok küresel şirket, yüzlerce
ülkedeki
operasyonunu
İstanbul’dan
yönetiyor. Bu şirketler, Türkiye’nin merkezi
konumu, büyük iç pazarı ve nitelikli insan
kaynağı gibi nedenlerle buradalar. İstanbul
sadece büyük şirketlerin değil, Asya, Avrupa
ve Afrika’dan startupların da merkezi olarak
konumlanabilir. ABD’deki milyar dolarlık
girişimlerin yarısından fazlasını göçmenlerin
kurduğu dikkate alınırsa, bölgedeki nitelikli
girişimcileri ülkemize çekmenin önemi daha
iyi anlaşılır. TOBB Startup istanbul, İstanbul’u
küresel bir girişimcilik merkezi yapmanın ilk
adımıdır.”
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STARTUP İSTANBUL

63 ülkeden 1.000 girişimci buluşacak
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve Etohum’un 6-10 Ekim tarihleri
arasında gerçekleştireceği Startup İstanbul
Konferansı’na dünyanın dört bir yanından
girişimciler, yatırımcılar ve iş dünyasının
kanaat önderleri katılacak. 63 ülkeden
1.000 girişimci, konferansta yatırım imkânı
arayacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
birçok küresel şirketin, yüzlerce ülkedeki
operasyonunu
İstanbul’dan
yönettiğine
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dikkat çekerek, “İstanbul artık Asya, Avrupa
ve Afrika’dan startupların da merkezi olarak
konumlanabilir. TOBB Startup İstanbul,
İstanbul’u küresel bir girişimcilik merkezi
yapmanın ilk adımıdır” dedi.
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OVP, büyümeyi yüzde 5’in üzerine çıkaracak bir planlama
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Büyüme
oranımızı yüzde 5’in üzerine çıkarırken cari
açığımızı yüzde 4’ün altına indirecek bir
planlama yapılmış” dedi.
TOBB
Yönetim
Kurulu
Toplantısında
konuşan
Hisarcıklıoğlu,
son
dönemde
yaşanan badirelerin Türk özel sektörü için
tüm dünyaya Türkiye ekonomisinin ne kadar
güçlü olduğunu kanıtlamak konusunda çok iyi
bir fırsat sunduğunu belirtti. Fetullahçı Terör
Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından
kamu hizmetlerinde, özel sektör faaliyetlerinde
ve yurt dışına taahhütlerde hiçbir aksama
olmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, dün
açıklanan OVP’de 2016 için yüzde 3.2’lik bir
büyüme tahmininin olduğunu hatırlattı.
Türkiye toparlandı
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hızlı toparlandığını
ve yoluna devam ettiğini vurgulayarak, “Bu
dönemde kamu ve özel sektör arasında
diyalogu ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmamız
lazım. ‘Maliye Bakanlığının yüzü soğuktur’

derler ama sizin sayenizde sorunlarımızı en
açık size anlatır olduk. Sorunlarımıza çözüm
bulur olduk. Bu sürecin ilk meyvesi olan, birinci
yatırım ortamı paketi hemen 15 Temmuz
saldırısı öncesinde Meclisten geçti. Birbirinden
önemli devrim niteliğinde adımlar attık” diye
konuştu.
Sürdürülebilirliğin olmazsa olmazı
Hisarcıklıoğlu, Sayın Başbakanımız dün
OVP’nin ana hatlarını açıkladı. Burada benim
çok önemsediğim bir konu var. Büyüme
oranımızı yüzde 5’in üzerine çıkarırken cari
açığımızı yüzde 4’ün altına indirecek bir
planlama yapılmış. Bu Türkiye’nin sürdürülebilir
bir büyüme patikasına girmesi için olmazsa
olmazdır. Ayrıca, Sayın Başbakanımızın
açıkladığı reform alanlarından ilk 5’inin Türk
özel sektörünün yargısal süreçlerde yaşadığı
sıkıntıları çözmeye yönelik olması da büyük
memnuniyet kaynağıdır. İnşallah bugünkü
toplantımızda da birçok sorun alanını bakana
ileteceğiz ve çözüme yönelik önerilerimizi
istişare edeceğiz” dedi.
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Başbakan Yıldırım’dan ‘cazibe merkezi123 il için sanayiciye çağrı:

Bölgeye yatırım hamlesi başlatın, karşılığını veririz
TOBB 9. Ticaret ve Sanayi Şurası’na katılan
Başbakan Binali Yıldırım, sanayicilere
seslendi: Sizden özellikle bir ricam var.
Cazibe merkezi olarak tanımladığımız 23
ilden oluşan bölgeye yönelik bir hamle
başlatmanızı istiyorum. Hepimiz elimizi
taşın altına koyacağız. Bölgelerde yatırım
yapacağız, karşılığını biz vereceğiz, hiç
merak etmeyin.
Başbakan Binali Yıldırım, “TOBB’dan, siz
sanayicilerden özellikle bir ricam var, bir
istirhamım var. Cazibe merkezi olarak
tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye
yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum.
Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. O
bölgelerde pozitif ayrımcılık yapacağız,
yatırım yapacağız, karşılığını biz vereceğiz,
hiç merak etmeyin” dedi. Yıldırım, TOBB 9.
Ticaret ve Sanayi Şurası’na katıldı.
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67 BİN KONUT YAPILACAK
Bölgede bir yıl içerisinde en az 15 bin konut
yapılacağını bildiren Yıldırım, gelecek 4
yılda yapılacak konut sayısının ise 67 bini
bulacağını açıkladı. Kamunun ve devletin
yapacağı yatırımların tutarının 140 milyar
lirayı bulduğuna işaret eden Yıldırım, bugün
cazibe merkezi yapmayı hedefledikleri 23 ilin
2002’deki kişi başına milli gelirinin 750-800
dolar civarında olduğunu, 2016 başında ise
5 bin 500 doları bulduğunu söyledi. Anlatılan
sorunların yüzde 60-70’inin uygulamayla ilgili
sorunlar olduğuna dikkati çeken Yıldırım,
“Yasalar var, altyapı var ama uygulamaya
gelince
maalesef
keyfilik
yüzünden
vatandaşımız, yatırımcımız, sanayicimiz
zaman kaybediyor, üzülüyor. Bunları da birlikte
aşacağız. İnsanın olduğu yerde sorun var ama
sorunları çözecek olan yine insandır” dedi.
Yıldırım, bu konuda beraber çalışılacağını,
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daha yakın temasta olunacağını belirterek,
TOBB, odalar ve ilgili bakanların her bir
konuyu tek tek takip edeceğini, kendisinin de
takipçisi olacağını söyledi.

TMSF ile şirketlerin DEĞERİ ARTIYOR

Bütçe açığı artsa
KISMAYACAĞIZ

TOBB’un bahçesine dikilen çınar ağacının
etrafına kürekle toprak attı. Başbakan
Yıldırım ‘a. Başbakan Yardımcısı Nurettin
Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile yönetim
kurulu üyeleri de eşlik etti.

YILDIRIM, şöyle devam etti: “iki konu
var, bir tanesi FETÖ meselesi. FETÖ ile
mücadelede, iş âlemi için bizim ölçümüz çok
15 milyarlık paketle canlanma
nettir. Biz, şirketleri değil, sorumlu şahısları
cezalandıracağız. Şirket çalışmaya devam
BAŞBAKAN Yıldırım, ticaretin canlanması, edecek ama şirket içinde yönetici, ortak
talebin artması için tedbirler almak gerektiğine düzeyinde terör örgütüne mensup, bunlarla
değinerek, “içerideki ticaretin canlanması iş tutan birileri varsa tabii ki onları ayıklayıp
için tüketici kredilerinin taksitlendirilmesi şirketi temize çıkarmak bizim görevimiz,
konusunda bazı kararlar aldık, yaklaşık 15 ölçü bu. Bunun için mahkemeler her yerde
milyar liralık piyasalarda ilave canlanmayı kayyum atıyorlardı, bu kayyumların uzmanlığı
sağlayacak tedbirler paketini yürürlüğe tartışılır hale geldi. Bir değişiklik yaptık, dedik
koyduk” değerlendirmesinde bulundu.
ki Artık tek kayyum olacak, o da TMSF’TMSF
bu konuda uzman. Hemen zaten birden
GENÇLER DAĞA ÇIKMIYOR
bire halka açık şirketlerin değerleri artmaya
Yıldırım, “Her türlü desteği veriyoruz. Yeter başladı. Şirketler tekrar normal çalışmaya
ki gençlerimize, geleceğimize yatırım devam etti.”
yapın. Hepimiz ülkeyi onlara devredeceğiz.
Gençlerimizin dağa çıkmaktan daha fazla Not düştü, göstergeler düzeldi!
heyecan duyacağı yerler olduğunu bilmesi JAPON kredi derecelendirme kuruluşunun,
lazım. Geçen sene 4 bin 500 civarında dağa Türkiye’nin notunu yükselttiğini belirten
çıkan genç var, bu sene 400 bile olmadı. Yıldırım, “Biri not düşürüyor, biri yükseltiyor.
Niye? Geleceğe “ olan umutları arttı” dedi. Bunlar notu düşürdüler, sonra bizim
Gençlere sahip çıkılacağını vurgulayan göstergeler düzelmeye başladı. Bundan
Yıldırım, işverenlerin de daha fazla güzel cevap olur mu?” diye sordu. Öte yandan
sorumluluk alacaklarını bildirdi.
Başbakan Yıldırım, program öncesinde
bile

yatırımları

BAŞBAKAN Yıldırım, müspet veya menfi
eleştirilerin olabileceğini ama genel anlamda
OVP’nin büyük bir oranda kabul gördüğüne
şahit olduklarına değinerek, bir ekonomik
perspektif ortaya konulduğunu, bir öngörü
yapıldığını ve bakış açısının çok önemli
olduğunu ifade etti. Yıldırım, şunları kaydetti:
“Bir, Orta Vadeli Plan büyümeyi öncelikli
olarak ele alıyor. Daha fazla yatırım, üretim,
istihdam yani gerçek ekonomiye daha fazla
kaynak aktarmaya devam edeceğiz. Bütçe
açığının artması pahasına yatırımlarda
kısıntıya gitmiyoruz. Bir kere bu birinci
prensibimiz, ikinci prensibimiz, yapısal
değişim ve dönüşüm programını kararlılıkla
sürdüreceğiz.
Her
alanda
başlatılan
reformlara devam edilecek. Uygulamadan
kaynaklanan sorunlar teker teker çözülecek.”

Tarımda dev teşvik yolda
BAŞBAKAN Yıldırım, tarım ve hayvancılık
sektörüne yönelik çok güzel bir teşvik
programı hazırladıklarını belirterek, “Tarımın,
bu teşvikleri devreye soktuğumuzda ülke
ekonomisine katkısını kısa sürede 15 milyar
lira artırmış olacağız. Önümüzdeki hafta
da inşallah bunu milletimizle paylaşacağız”
değerlendirmesinde bulundu.
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RAHMETLİ BABAMLA ÇİFTÇİLİK
YAPARDIK
TARIMDA teşviklerin her ay parça parça
ödenmeyeceğine işaret eden Yıldırım,
birinin ekim mevsiminin başında diğerinin
de hasat sonu verileceğini açıkladı. Yıldırım,
şunları kaydetti: “Rahmetli babamla çiftçilik
yapardık, en fazla tarla eken de bizdik.
Her tarafı ekiyoruz, herkes işini bitiriyor,
hasadını yapıyor işi bitiyor, en son bizim
işimiz bitiyordu çünkü çok fazla. Ekiyoruz,
biçiyoruz buğdayları filan çıkarıyoruz,
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ondan sonra ekim ayı geliyor, babam diyor
ki ‘Ben hükümete gidiyorum’, ‘hükümet’
dediği de bizim ilçe. ‘Niye gidiyorsun baba’.
‘Buğday alacağım’. “Ne için alacaksın’,
Tohumluk için buğday alacağım’. ‘Baba biz
bu kadar zahmeti niye çekiyoruz, madem
buğdayı gidip alacaksak, bu iş ne?’ Yani irat
masrafı korutmuyor, tarımdaki problemimiz
bu. Verimliliği artıracağız, maliyetlerimizi
düşüreceğiz, tarımdaki ürünlerimizin katma
değerini artıracağız, işin özeti bu.”

BASINDA TOBB - EKİM 2016
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YILDIRIM, İŞADAMLARINDAN 23 İLDE HAMLE BAŞLATMALARINI İSTEDİ.

YATIRIM YAPIN, NE İSTERSENİZ VERECEĞİZ

ZAMAN KAYBEDİLİYOR
Orta Vadeli Program (OVP) ile amaçlarının
3 yıllık öngörüleri paylaşmak olduğunu
kaydeden Yıldırım, “Bütçe açığının artması
pahasına yatırımlarda kısıntıya gitmiyoruz.
Reformlar devam edecek, uygulamadan
kaynaklı sorunlar teker teker çözülecek.
Burada anlatılanların yüzde 60’ı 70’i
uygulamaydı. Yasalar var, ama uygulamaya
gelince
maalesef
keyfilik
yüzünden
vatandaşımız,
yatırımcımız
zaman
kaybediyor, üzülüyor. Bunları da birlikte
asacağız” dedi.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün ekonomi
bakanlarıyla birlikte Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde

iş dünyasını temsil eden 81 il temsilcisinin
katılımıyla yapılan 9. Ticaret ve Sanayi
Şurası’na katıldı. Şurada iş dünyasına
seslenen
Yıldırım,
“TOBB’dan,
siz
sanayicilerden özellikle bir ricam, bir
istirhamım var. Cazibe merkezi olarak
tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye
yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum.
Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. ‘El eli
yıkar, el de döner yüzü yıkar’ diye bir tabir
var. Dolayısıyla o bölgelerde mutlaka pozitif
ayrımcılık, yatırım yapacağız, karşılığını
biz vereceğiz, hiç merak etmeyin. Ne
istiyorsak karşılığını vereceğiz, bundan emin
olabilirsiniz” dedi. Gençleri dağa çıkmaktan
kurtaracaklarını da sözlerine ekleyen Yıldırım
şöyle konuştu:
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SORUMLULUKLARI SİZİN
“Onlara dağdan daha heyecanlı iş imkânları
sunacağız. Türkiye’nin mutlak üstünlüğü
yok, petrolü yok, doğalgazı yok. Mukayeseli
üstünlüğümüz var. O da genç nüfusumuz,
beşeri kaynağımız. Şimdi bu gücümüzü
kullanma zamanı geldi. Biz üzerimize düşen
görevi yapacağız, gençlerimizi eğitimle
donatacağız. Siz bu gençleri alıp geleceğe
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hazırlayacaksınız,
sorumluluklarını
siz
alacaksınız. Tarım her şeye rağmen
Türkiye için stratejik bir sektördür. Tarımı
bu teşviklerle devreye soktuğumuzda ülke
ekonomisine katkısını kısa sürede 15 milyar
artırmış olacağız. Hayvancılıkta esas olan
kendi hayvan varlığımızı artırmaktır. Satın
alıp keserek biz bu işin içinden çıkamayız.
Damızlığı, bakıcılığı kendimiz yapacağız.”

BASINDA TOBB - EKİM 2016
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Ağaca toprak atıp can suyunu verdi
Başbakan Binali Yıldırım, dün Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Merkezi’nde
düzenlenen ‘9. Türkiye Ticaret ve Sanayi
Şurası’na katıldı. Başbakan Yıldırım, ziyareti
anısına TOBB bahçesine dikilen çınar
ağacının etrafına kürekle toprak attı. Ağacın
dikileceği yere el arabasıyla toprak taşıyan
Başbakan Yıldırım’a, Başbakan Yardımcısı

Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile
yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Ağacın
etrafına kürekle toprak atan Yıldırım daha
sonra can suyu döktü. Yıldırım ardından
TOBB üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sanayicilere hamle çağrısı
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nde (TOBB) katıldığı toplantıda
iş dünyasına seslendi: “TOBB’dan bir ricam
var. Cazibe merkezi olarak oluşturulan 23 ile
yönelik bir hamle başlatmanızı rica ediyorum.
Bunu istiyorum, tamam mı başkan... Hepimiz
elimizi taşın altına koyacağız. O bölgelerde
mutlaka pozitif ayrımcılık yapacağız.”
Sanayiciye dev
HAMLE ÇAĞRISI
Sanayicilerin
cazibe
merkezi
olarak
oluşturulan 23 ile yönelik bir yatırım hamlesi
başlatması çağrısında bulunan Başbakan
Yıldırım, “Elinizi taşın altına koyun. O
bölgelerde
mutlaka
pozitif
ayrımcılık
yapacağız” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) katıldığı
toplantıda iş dünyasına seslenerek, “Sizden
TOBB’dan bir ricam var. Cazibe merkezi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

olarak oluşturulan 23 ile yönelik bir hamle
başlatmanızı rica ediyorum. Bunu istiyorum,
tamam mı başkan... Hepimiz elimizi taşın
altına koyacağız” dedi. Yıldırım, FETÖ
kapsamında kayyum atanan şirketlerin
yaşatılacağını da söyledi.
Dün TOBB 9. Türkiye Ticaret ve Sanayi
Şurası’na katılan Yıldırım, şunları söyledi:
♦Orta Vadeli Plan büyümeyi, öncelikli olarak
ele alıyor. Daha fazla yatırım, üretim, istihdam.
Yani gerçek ekonomiye daha fazla kaynak
aktarmaya devam edeceğiz. Bütçe açığının
artması pahasına yatırımlarda kısıntıya
gitmiyoruz. Bir kere bu ilk prensibimiz. İkinci
prensibimiz yapısal değişim ve dönüşüm
programını sürdüreceğiz. Reformlar devam
edecek, uygulamadan kaynaklı sorunlar
çözülecek. Sahada ne oluyor bunları
konuşacağız. Beraber çalışacağız daha
yakın temasta olacağız.
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Karşılığını vereceğiz
♦Sizden, TOBB’dan bir ricam var. Cazibe
merkezi olarak oluşturulan 23 ile yönelik bir
hamle başlatmanızı rica ediyorum. Bunu
istiyorum, tamam mı başkan. Hepimiz
elimizi taşın altına koyacağız. El eli yıkar,
el de döner yüzü yıkar diye bir tabir var.
Dolayısıyla o bölgelerde mutlaka pozitif
ayrımcılık yapacağız, yatırım yapacağız
Karşılığını biz vereceğiz hiç merak etmeyin,
ne istiyorsak karşılığını vereceğiz bundan
emin olabilirsiniz. Ben burada lükse yönelik
bir talebe rastlamadım.
Hepsi de bölgeye daha fazla yatırım
yapmayı temin edecek talepler. Bunlara
karşı duyarsız olamayız. Ama şunu bilmenizi
istiyorum. Yani Türkiye’nin mutlak üstünlüğü
yok, petrolü yok, doğalgazı yok. Mukayeseli
üstünlüğümüz var. O da genç nüfusumuz,
beşeri kaynağımız. Bizim pek çok ülkede
olmayan gücümüz. Şimdi bu gücümüzü
kullanma zamanı geldi.
Şirketler yaşayacak
♦Kaymakamların ticaret erbabımıza gerektiği
kadar yardımcı olmadığı, yaşatmak yerine
tökezleyenlere ‘bir tekme de ben vurayım
anlayışıyla davrandığını’ söylediniz. Bir
tanesi FETÖ meselesi. FETÖ ile mücadelede
iş alemi için bizim ölçümüz çok nettir. Biz
şirketleri değil, şahısları cezalandıracağız.
Şirketin ne kabahati var, bir sürü çalışanı var,
evlerine ekmek götürüyorlar.
Şirket çalışmaya devam edecek. Şirket
içinde yönetici düzeyinde, orta düzeyde bu
terör örgütüne mensup birileri varsa tabii
ki onları ayıklayıp şirketi temize çıkartmak
bizim görevimiz. Ölçü bu. Mahkemeler her
yere kayyum atıyorlardı. Bu kayyumların

durumu tartışılır hale geldi ve bir değişiklik
yaptık. TMSF olacak artık. Talebinizi dikkat
alarak böyle bir düzenleme yaptık. Birden
bire halka açık şirketlerin değeri artmaya
başladı, şirketler tekrar normal çalışmaya
devam etti.
Japonya not yükseltti
♦Not düşürenlerin bilinmesini istiyorum,
Japonya şimdi notumuzu yükseltti. Bir tanesi
düşürüyor, bir tanesi yükseltiyor. Bunlar
düşürdüler ondan sonra bizim göstergeler
düzelmeye başladı. Bundan güzel cevap olur
mu, ihracat artıyor, güven endeksi artıyor,
daha ne isteyelim. Dünya da gelişmekte olan
ülkeler arasında Çin ve Hindistan’ı çıkarın bu
haliyle bile Türkiye bir numara. Dünyada eşi
benzeri yok.
Tarıma yeni teşvik
Değerini koruyan ürünleri destekleyeceğiz.
Güzel bir teşvik programı hazırladık. Tarım
her şeye rağmen Türkiye için stratejik
bir sektördür. Ne kadar zenginleşirsek
zenginleşelim, tarım bizim için stratejik
olmaya devam edecek. Tarımı teşviklerle,
bu teşvikleri devreye soktuğumuzda ülke
ekonomisine katkısını kısa sürede 15 milyar
artırmış olacağız. Teşviklerin mantığı şu;
havza bazlı sistem. Her şey her bölgede
ekilmeyecek. Hangi ürünler nerede ekilecek
buna karar verilecek ve teşvik sistemi olacak.
Hayvancılıkta esas olan kendi hayvan
varlığımızı artırmaktır. Satın alıp keserek
biz bu işin içinden çıkamayız. Damızlığı,
bakıcılığı kendimiz yapacağız. Teşvikleri de
öyle parça pinçik her ay ödemeyeceğiz. Yılda
iki sefer biri ekim başlangıcında bir de hasat
sonunda. Vatandaş da ne aldığını bilecek.
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Tarıma teşvik paketi geliyor
Hükümet, enflasyonun en önemli nedeni
olan tarımsal üretimi artırmak için haftaya
teşvik paketi açıklayacak. Başbakan Yıldırım
“Paketle, sektörde 15 milyar liralık ilave
değer oluşacak” dedi.
Hükümet, tarım ve hayvancılıkta üretimi
artırmak için yeni bir teşvik paketi hazırladı.
Kaynağı hazır olan teşvik paketi, haftaya
açıklanıyor. Paket kapsamında nelerin
yapılacağının il il, ilçe ilçe belirlendiğini
söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Tarım
ve hayvancılıkla ilgili teşvik programı
önümüzdeki hafta paylaşacağız. 15 milyar
liralık ilave değer oluşacak” dedi.
‘ÇOK GÜZEL OLDU’
Tarım ve hayvancılıkla ilgili hazırlanan
çalışmayı, “Çok güzel bir teşvik programı
hazırladık” sözleriyle anlatan Başbakan
Yıldırım, programın havza bazlı teşvik
modelini
getireceğini,
hangi
ürünün
nerede yetişeceğinin planlanması esasını
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

getireceğini söyledi. Yıldırım, “Bu teşvikleri
devreye
soktuğumuzda
tarımın
ülke
ekonomisine katkısını kısa sürede 15 milyar
lira artıracağız” dedi. Başbakan Yıldırım,
TOBB’un Ankara’da yaptığı 9’uncu Ticaret ve
Sanayi Şurası’na katıldı. Yıldırım, birbiriyle
rekabet etmeyen, bölgesel olarak her zaman
değerini koruyabilen ürünleri belirlemenin ve
destekleri ona göre tanzim etmenin verimi
artıracağını belirtti.
YENİ MODEL GELİYOR
Artık her şeyin her yerde ekilmeyeceğini
söyleyen Yıldırım, hangi bölgede ne
ekileceğine karar verileceğini ve teşvik
sisteminin de bu kararlardan sonra
netleşeceğini söyledi. Hayvancılıkta da yeni
bir modelin devreye gireceğini vurgulayan
Yıldırım, “Esas olan hayvan varlığımızı
artırmak. Damızlıkları, besiciliği kendimiz
yapacağız, hayvan varlığımızı artıracağız”
dedi. Yıldırım, teşviklerin her ay parça parça
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yerine ekim mevsiminin başında ve hasat
sonu olmak üzere iki kerede verileceğini
söyledi. Yıldırım, ilk kez işe gireceklerin
sigortası dahil tüm giderlerini 12 ay hükümetin
karşıladığını belirterek, “Geçen yıl dağa çıkan
genç sayısı 4 bin 500 iken bu yıl verdiğimiz
teşvikler nedeniyle bu sayı 400’e indi. Sizler
daha çok sorumluluk alacaksınız biz daha
fazla destek vereceğiz” diye konuştu.
ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN
BAŞBAKAN
Yıldırım,
konuşmasında
sanayici ve işadamlarına da yatırımları
hızlandırın çağrısı yaptı. “TOBB’dan, siz
sanayicilerden özellikle bir ricam var, bir
istirhamım var. Cazibe merkezi olarak
tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye
yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum.
Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız” diyen
Yıldırım, hükümetin o bölgelere mutlaka
pozitif ayrımcılık yapacağını, yatırımların
karşılığını hükümetin vereceğini söyledi.
REFORM GİBİ DÜZENLEMELER
EKONOMİYLE ilgili pek çok düzenleme
yapıldığının altını çizen Başbakan Yıldırım,
“Darbenin gürültüsü içerisinde fark edilmedi

ama reform niteliğinde düzenlemeler
yaptık. Vergi barışı, kasa stok affı, borçların
yapılandırılması,
damga
vergisinde
basitleştirme, Türkiye Varlık Fonu, bireysel
emeklilikte otomatik katılım, bunların her
biri gelecek 10 yıl için Türkiye’nin kaderini
değiştirecek reform niteliğindeki işlerdir” diye
konuştu.
MOODY’S’E EN GÜZEL CEVAP VERİLDİ
BAŞBAKAN
Yıldırım,
konuşmasında
Moody’s’in not düşürmesine değindi. Türkiye
ekonomisinin kendi mecrasında, gayet
güzel çalıştığını da söyleyen Binali Yıldırım,
Japon kredi derecelendirme kuruluşu JTI’ın
Türkiye’nin notunu yükselttiğine dikkat çekti.
Yıldırım, “Biri not düşürüyor, diğeri yükseltiyor.
Bunlar notu düşürdü, sonra bizim göstergeler
düzelmeye başladı. Bundan güzel cevap olur
mu” dedi. Yıldırım, az konuşma, çok çalışma
dönemine girildiğini belirterek, salondakilere,
“Arkadaşlarımız burada sizinle çalışmaya
devam edecek. Yemek arası yok, sandviç
verilecek, tasarruf burada başladı” dedi.
Yıldırım’ın sözleri gülüşmelere neden oldu.
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ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN
Başbakan Binali Yıldırım, TOBB üyelerinden
cazibe merkezi olarak tanımlanan 23 il için
yatırım hamlesi istedi. Yıldırım “Hepimiz
elimizi taşın altına koyacağız” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin I
(TOBB) 9. Ticaret ve Sanayi Şurası’na katılan
Başbakan Binali Yıldırım, işadamlarını
Doğu illerine yatırım yapmaya çağırdı.
Yıldırım “TOBB’dan, siz sanayicilerden
özellikle bir ricam var, bir istirhamım var.
Cazibe merkezi olarak tanımladığımız 23
ilden oluşan bölgeye yönelik bir hamle
başlatmanızı istiyorum. Bunu istiyorum.
Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. ‘El eli
yıkar, el de döner yüzü yıkar.’ diye bir tabir
var. Dolayısıyla o bölgelerde mutlaka pozitif
ayrımcılık yapacağız, yatırım yapacağız.
Karşılığını biz vereceğiz, hiç merak etmeyin”
diye konuştu.
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OVP GENEL KABUL GÖRDÜ
Yıldırım, salı günü Orta Vadeli Plan’ı (OVP)
açıklandığını hatırlatarak, bu planda amacın
gelecek 3 yıla yönelik öngörülerin toplumla
paylaşılması olduğunu aktardı. Yıldırım,
müspet veya menfi eleştirilerin olabileceğini
ama genel anlamda OVP’nin büyük bir
oranda kabul gördüğüne şahit olduklarına
değinerek, bir ekonomik perspektif ortaya
konulduğunu, bir öngörü yapıldığını ve bakış
açısının çok önemli olduğunu ifade etti.
YATIRIMLARI KISMADIK
Yıldırım “Orta Vadeli Plan büyümeyi öncelikli
olarak ele alıyor. Daha fazla yatırım, üretim,
istihdam yani gerçek ekonomiye daha fazla
kaynak aktarmaya devam edeceğiz. Bütçe
açığının artması pahasına yatırımlarda
kısıntıya gitmiyoruz” diye konuştu.
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Tarım teşvikleri haftaya açıklanıyor
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, birbiriyle rekabet
etmeyen, bölgesel olarak her zaman
değerini koruyabilen ürünleri belirlemenin
ve destekleri ona göre tanzim etmenin
önemini vurgulayarak, bununla ilgili Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çalıştığını
belirtti. Bakan Faruk Çelik’in konuyla ilgili
kendisine sunum yaptığını aktaran Yıldırım,
“Önümüzdeki hafta da inşallah milletimizle
paylaşacağız, çok güzel bir teşvik programı
hazırladık.” diye konuştu. Yıldırım, havza
bazlı teşvik olacağını, her şeyin her yerde
ekilmeyeceğini belirterek “Hangi bölgede
hangi ürünler ekilecek, buna karar verilecek
ve ona göre teşvik sistemi olacak” ifadelerini
kullandı.
‘BABAMLA ÇİFTÇİLİK YAPARDIK’
TARIMDA teşviklerin iki kalemde ödeneceğini
ve böylece vatandasın aldığı parayı
bileceğini aktaran Yıldırım şunları söyledi:
“Simdi teşvik bekliyor, para bekliyor yok,
gelmiyor. Gidiyor borç alıyor yüksek faizle.
Rahmetli babamla biz çiftçilik yapardık, en
fazla tarla eken de bizdik. Her tarafı ekiyoruz,
harmanını, hasadını yapıyor isi bitiyor, en son
bizim isimiz bitiyordu. Ekiyoruz, biçiyoruz,

ondan sonra ekim ayı geliyor, babam gidiyor
tohumluk için buğday almaya. ‘Madem
buğdayı gidip alacaksak, bu is ne?’ Yani irat
masrafı korutmuyor, tarımdaki problemimiz
bu.”
Yıldırım’ın memleketinden 1.650 noktaya
çiçek balı
BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın doğduğu köyün
adını taşıyan Kayı Cicek Balı, Erzincan’ın
Refahiye ilçesinden Türkiye’de bin 650
noktaya dağılıyor. Refahiye’nin yüksek
rakımlı dağlarındaki arı kovanlarından elde
edilen Kayı Cicek Balı, tescilli ismi ile yurt
genelinde faaliyet gösteren bin 650 tarım
kredi kooperatifinde satışa sunuluyor. Tarım
Kredi Kooperatifi Sivas Bölge Müdürü İsmail
Köse, tesisin, kırsal kalkınma programı
kapsamında 2010 yılında yüzde 50 hibe ile
yapıldığını söyledi. Tesisin yıllık 200 ton bal
isleme kapasitesine sahip olduğunu ifade
eden Köse, Türkiye’de Refahiye Kayı Cicek
Balı olarak marka seklinde satıldığını belirtti.
Başbakan Yıldırım TOBB’da işadamlarına
seslendi.
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‘YATIRIMI YAPIN DESTEK BİZDEN’
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, sanayici ve
işadamlarına ‘Yatırımları hızlandırın’ çağrısı
yaptı. TOBB’un Ankara’da yaptığı 9’uncu
Ticaret ve Sanayi Şurası’nda konuşan
Yıldırım, “TOBB’dan, siz sanayicilerden
özellikle bir ricam var. Cazibe merkezi olarak
tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye
yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum.
Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız.
Hükümet o bölgelere mutlaka pozitif ayrımcılık
yapacak, yatırımların karşılığını hükümet
verecek. Ne istiyorsanız alacaksınız” dedi.
Uygulamadan kaynaklanan sorunları teker
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teker ortadan kaldıracaklarını söyleyen
Yıldırım, “Yatırımcımız, sanayicimiz bu
nedenle üzülüyor. Beraber çalışacağız.
Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Bütün
sorunların takipçisi olacağız. Düzenleme
yeterince var ama uygulamada farklı farklı
sıkıntılar yaşanıyor. Sahada neler yaşanıyor,
bunların hepsini yakından takip edeceğiz”
diye konuştu. Başbakan Yıldırım, tarım ve
hayvancılık sektörüne yönelik çok güzel bir
teşvik programı hazırladıklarının müjdesini
vererek, “Programı haftaya paylaşacağız”
dedi.

BASINDA TOBB - EKİM 2016

07.10.2016

23 şehre pozitif ayrımcılık
Başbakan: TOBB’dan, sanayicilerden bir
ricam bir istirhamım var. Cazibe merkezi
23 ilde hamle başlatmanızı istiyorum. O
bölgelerde yatırım yapacağız, karşılığını biz
vereceğiz, hiç merak etmeyin.

“Titizlikle not ettim”

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen
toplantıdaki konuşmasında, 45 il ve ilçeden
gelen ticaret ve sanayi odası başkanlarının
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, oda ve borsa görüşlerini ve sıkıntılarını dile getirdiklerini
başkanları ile Ankara’da bir araya geldi. belirtti. Sanayi ve ticaret odası başkanlarının
Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ifade ettiği meseleleri, toplantıya katılan
düzenlediği 9. Ticaret ve Sanayi Şurası’nda, bakanlarla birlikte büyük bir titizlikle not
sanayicilerden özellikli bölgelerde yatırım ettiğine dikkati çeken Binali Yıldırım,
hamlesine başlamalarını istedi. Başbakan, “Bunların hepsine çözüm bulmak, ülkemizin
milletimizin
muasır
medeniyetler
“Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. ‘El ve
eli yıkar, el de döner yüzü yıkar’ diye bir tabir yolculuğunda en önemli paydaşlarından biri
var. Dolayısıyla cazibe merkezi olarak ilân olan siz sanayi ve ticaret erbabının önünü
ettiğimiz 23 şehrin bulunduğu o bölgelerde açmak, yolunu aydınlatmak, 65. Hükümet
mutlaka pozitif ayrımcılık yapacağız, yatırım olarak bizim en önemli görevlerimizden
yapacağız, karşılığını biz vereceğiz, hiç biridir. Bundan emin olabilirsiniz. AK Parti
merak etmeyin” dedi.
iktidar olarak geçtiğimiz 14 yılda hep bunu
yaptık. ‘Her şeyi biz biliriz, biz yaparız’
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zehabına kapılmadan, memleketin bütün
paydaşlarını, her alandaki sivil toplum
kuruluşlarını işin içine dahil etmek suretiyle
vatandaşımızın, milletimizin beklediği en
uygun, en ideal çözümü üretmeye çalıştık.”
ifadesini kullandı.

âleminde gelişen olaylara temas ederken
de, şöyle konuştu; “Bir FETÖ meselesi var.
iş alemi için ölçümüz çok nettir. Biz şirketleri
değil, sorumlu şahısları cezalandıracağız.
Şirketin ne kabahati var? iş, aş, evlerine
ekmek götürüyorlar. Şirket çalışmaya
devam edecek, ama, şirket içinde mensup
15 bin konut yapılacak
birileri varsa tabiî ki onları ayıplamak bizim
Bölücü
terör
örgütünün
bölgede görevimiz. Ölçü bu. Mahkemeler her yerde
yaptıklarından daha çok insanın, aynı kayyum atıyorlardı. Değişiklik yaptık. Dedik
zamanda şehirlerin zarar gördüğünü aktaran ki; bütün şirketlere tek kayyum olacak
Yıldırım, terörün temizlenmesinin ardından TMSF olacak. TMSF bu konuda uzman,
yeniden ve muazzam bir imar çalışmasına yıllardır bu işi yapıyor. Halka açık şirketlerin
başladıklarını anlattı. Konut, alt yapı ve yol birden bire değerleri artmaya başladı. Şunu
çalışmalarının hızla başladığını ve yaraların unutmayalım; Türkiye hukuk devleti. Biz,
sarıldığını ifade eden Yıldırım, hayatın işin, icraat-yürütme tarafındayız. Yasama da
normale döndüğünü, esnafın borçlarının da Meclis de işini takip edecek. Ama vatandaş
onlara hesap sormaz. Önce bize sorar. Eğer
yeniden yapılandırıldığını aktardı.
FETÖ mücadelesinde ortada keyfi karar
Bölgede bir yıl içerisinde en az 15 bin konut veren varsa bunları tek tek ele alıp gereğini
yapılacağını bildiren Başbakan Yıldırım, yapacağız.”
gelecek 4 yılda yapılacak konut sayısının ise
Bankalara uyarı gönderdi
67 bini bulacağını açıkladı.
BAŞBAKAN Yıldırım, “Bankaların ticaret
erbabına, sanayicilere gerektiği kadar
Doğu ve Güneydoğu Anadolu cazibe yardımcı olmadığı, yaşatmak yerine,
merkezlerindeki kamunun ve devletin ‘tökezleyenlere bir tekme de ben vurayım’
yapacağı yatırımların tutarının 140 milyar anlayışıyla davrandığı” yönünde şikâyetler
lirayı bulduğuna işaret eden Yıldırım, AKP aldığını aktardığı konuşmasında şunları
olarak 14 yıl içinde bölgede çok büyük söyledi, “Ticaretin canlanması talebin
hamleler yaptıklarını da hatırlattı.
artması için tedbirler alınması gerekiyor.
Bazı tedbirler aldık biliyorsunuz. Bazı
Bugün cazibe merkezi yapmayı hedefledikleri
kararlar aldık, 15 milyar liralık piyasalarda
23 ilin 2002’deki kişi başına millî gelirinin 750ilâve
canlanmayı
sağlayacak
paketi
800 dolar civarında olduğunu vurgulayan
yürürlüğe koyduk. Taksit sayısının 36’dan
Yıldırım, 2016 başında ise bu illerin
48’e çıkartılması gibi, tüketici kartlarının 72
ortalamasının 5 bin 500 dolan bulduğunu
aya kadar yeniden yapılandırması konularını
söyledi. Başbakan Yıldırım, “Türkiye’nin 3
karara
bağladık.
Bankaların
ticaret
bin 200 dolardan 9-10 bin dolarlara yaklaşık
erbabımıza, sanayicilerimize gerektiği kadar
3 kat büyümesi ile kıyaslandığında burada
yardımcı olmadığı, şeklinde haber alıyorum.
8-9 kat oranında bir büyüme görüyoruz” dedi.
Bunları yaşatmak yerine, tökezleyenlere bir
“Şirketleri değil, sorumlu şahısları tekme de ben vurayım gibisinden bir bakış
konusu olamaz.”
cezalandıracağız”
140 milyarlık yatırım

BİNALİ Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından gözaltına alınan iş adamları ve iş
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BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN DOĞU VE GÜNEYDOGU’YA YATIRIM ÇAĞRISI

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN!

TOBB üyeleri ve sanayicilere seslenen
Başbakan Binali Yıldırım, “Özellikle bir ricam
ve istirhamım var. Cazibe merkezi olarak
tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye
yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum.
Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. ‘El eli
yıkar, el de döner yüzü yıkar ‘diye bir tabir
var. O bölgelerde mutlaka pozitif ayrımcılık
yapacağız, yatırım yapacağız, karşılığını biz
vereceğiz, hiç merak etmeyin” dedi.
Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası’na
Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Başbakan
Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ile oda ve borsa başkanları ile
davetliler katıldı.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türk iş
dünyasını 23 il olarak belirledikleri cazibe

merkezi bölgelerine yatırım yapmaya
çağırdı. Yıldırım, TOBB 9. Ticaret ve
Sanayi Şûrası’nda yaptığı konuşmada, bir
yandan darbe girişimi süreciyle uğraşırken,
aynı zamanda çoğu ekonomiyle ilgili pek
çok düzenleme yapıldığına işaret ederek,
“Darbenin gürültüsü içerisinde belki fark
edilmedi ama reform niteliğinde düzenlemeler
yaptık. Vergi barışı, kasa stok affı, borçların
yeniden yapılandırılması, damga vergisinde
basitleştirme, Türkiye Varlık Fonu, bireysel
emeklilikte otomatik katilim, bunların her
biri gelecek 10 yıl için Türkiye’nin kaderini
değiştirecek reform niteliğindeki işlerdir”
dedi.
GEL KARDEŞİM OTUR ANLAŞ
“Vatandaş,
ihracatçısıyla
ithalatçısıyla
üreticiyle niye kavgalı, nizalı olsun? Yani
‘Malıyla rezil olmak’ diye bir şey var, niye
olsun?” diye soran Yıldırım, “Gel kardeşim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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otur, anlaş, barış, el sıkış, yoluna devam et.
Ne kadar çok üretirsek, ne kadar istihdamı
artırırsak o kadar ülkemizi ileri taşımış oluruz.
Hepimizin amacı bu. Türkiye zenginleştikçe,
Türkiye’nin her köşesinde refah arttıkça
artık terör daha az konuşulacak. İnsanlar,
kaybedecekleri kazanacaklarından daha
fazla olduğu zaman huzuru, istikran,
güveni tercih eder. Bizim de amacımız bu.
Yurdun her köşesine, her karış toprağına
vatandaşlarımız rahatça seyahat edecek
Oralarda rahatça iş yapacak, yaşamını
sürdürecek, çocuklarının eğitimini yapacak,
sağlık hizmetleri eksiksiz verilecek” diye
konuştu.

şimdi kullanma zamanı gelmiştir. Sizler de bu
gençleri alıp önlerini açacaksınız, geleceğe
hazırlayacaksınız” diye konuştu.

rastlamadım. Hepsi katma değer sağlayacak,
daha fazla yatırım yapmayı temin edecek
talepler. Bunlara karşı duyarsız olamayız, hiç
kimse olamaz” dedi.

ŞİRKETİN NE SUÇU VAR?

Anlatılan sorunların yüzde 60-70’inin
uygulamayla ilgili sorunlar olduğuna dikkati
çeken Yıldırım, ‘Yasalar var, altyapı var
ama uygulamaya gelince maalesef keyfilik
yüzünden vatandaş, yatırımcımız, zaman
kaybediyor. Bunları da birlikte aşacağız.
Sorunu çözecek yine insan” dedi.
SORUN UYGULAMADA

Yıldırım, bu konuda beraber çalışılacağını,
daha yakın temasta olunacağım belirterek,
TOBB, odalar ve ilgili bakanların her bir
4 YILDA 67 BİN KONUT YAPILACAK
konuyu tek tek takip edeceğini, kendisinin de
Bu kapsamda bir çağrıda bulunan Yıldırım, takipçisi olacağım söyledi.
“TOBB’dan, siz sanayicilerden özellikle bir Düzenlemelerin yeterince var olduğunu,
ricam var, bir istirhamım var. Cazibe merkezi meselenin
uygulamada
bulunduğunu
olarak tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye ifade eden Yıldırım, “Uygulamaya gelince
yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum. maalesef taşrada, orada, burada farklı
Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. ‘El eli farklı durumlar ortaya çıkıyor ve bundan da
yıkar, el de döner yüzü yıkar! diye bir tabir- sektörümüz, sizler zarar görüyorsunuz. Emin
var. Dolayısıyla o bölgelerde mutlaka pozitif olabilirsiniz ki işimiz bundan sonra takip,
ayrımcılık yapacağız, yatırım yapacağız. daha fazla takip” dedi.
Karşılığını biz vereceğiz, hiç merak etmeyin”
çağasında bulundu. Bölgede bir yıl içerisinde Yıldırım, ticaretin canlanması, talebin artması
en az 15 bin konut yapılacağım bildiren için tedbirler almak gerektiğine değinerek,
Yıldırım, gelecek 4 yılda yapılacak konut “İçerideki ticaretin canlanması için tüketici
kredilerinin taksitlendirilmesi konusunda
sayısının ise 67 bini bulacağını açıkladı.
bazı kararlar aldık, yaklaşık 15 milyar liralık
GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLAYIN
piyasalarda ilave canlanmayı sağlayacak
Yıldırım, şûrada sanayinin daha da tedbirler paketini yürürlüğe koyduk’ dedi.
geliştirilmesi, yeni OSB’ler yapılması, lojistik Yıldırım, “Bankaların ticaret erbabına,
merkezler yapılması, birtakım bürokratik sanayicilere gerektiği kadar yardıma
engellerin ortadan kaldırılması gibi taleplerin olmadığı, ‘tökezleyenlere bir tekme de ben
dile getirildiğini aktararak, “Ben burada vuruyum anlayışıyla davrandığı” yönünde
lükse yönelik, israfa yönelik hiçbir talebe şikayetler aldığım aktardı.

Türkiye’nin mutlak üstünlüğü olmadığına
dikkati çeken Yıldırım, “Petrolü yok,
doğalgazı yok Mukayeseli üstünlüğümüz
var. Mukayeseli üstünlüğümüz ne? Genç
nüfusumuz. Beşeri kaynağımız. Bu birçok
ülkede olmayan gücümüz. Bu gücümüzü
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FETÖ ile mücadelede şirketleri değil şahısları
sorumlu tuttuklarını belirten Yıldırım, “Şirketin
ne kabahati var? Bir sürü çalışanı var, iş, aş
evlerine ekmek götürüyorlar, memleketin
ekonomisine katkı sağlıyorlar” dedi. Yıldırım,
böyle şirketlerle ilgili tek yetkilinin alanında
uzman olan TMSF olacağını sözlerine ekledi.
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BAŞBAKAN SANAYİCİLERİ ‘CAZİBE MERKEZİNE ÇAĞIRDI

23 şehire yatırım yapın

TOBB 9. Ticaret ve Sanayi Şurasında
sanayicilere
seslenen
Başbakan
Binali Yıldırım, “Cazibe merkezi olarak
tanımladığımız 23 ilden oluşan bölgeye
yönelik bir hamle başlatmanızı istiyorum”
dedi. Tarım ve hayvancılıkla ilgili teşvikleri
haftaya açıklayacaklarını da söyleyen
Yıldırım, bu sayede tarımın ekonomiye
katkısının 15 milyar lira artacağını kaydetti.
Teşvik ödemeleri takvimine ayar
Başbakan Yıldırım, teşviklerin her ay
parça parça ödenmeyeceğini, birinin ekim
mevsiminin basında diğerinin de hasat sonu
verileceğini açıkladı. Havza bazlı teşvik
olacağını, her şeyin her yerde ekilmeyeceğini
de belirten Yıldırım. “Hangi bölgede hangi
ürünler ekilecek, buna karar verilecek ve ona
göre teşvik sistemi olacak. Hayvancılıkta esas
olan kendi hayvan varlığımızı artırmaktır.
Satın alıp kesmekle biz bu isin içinden

çıkamayız. Damızlıklarımızı, besiciliğimizi
kendimiz yapacağız, bunun için başlangıçta
ithal etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 9.
Ticaret ve Sanayi Şurası’na katılan Başbakan
Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada
sanayicilere Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri için başlatılan yatırım hamlesine
destek vermeye çağırdı. Başbakan Yıldırım,
“TOBB’dan, siz sanayicilerden özellikle bir
ricam var, bir istirhamım var. Cazibe merkezi
olarak tanımladığımız 23 ilden oluşan
bölgeye yönelik bir hamle başlatmanızı
istiyorum. Bunu istiyorum. Hepimiz elimizi
taşın altına koyacağız. ‘El eli yıkar, el de döner
yüzü yıkar.’ diye bir tabir var. Dolayısıyla
o bölgelerde mutlaka pozitif ayrımcılık
yapacağız, yatırım yapacağız. Karşılığını biz
vereceğiz, hiç merak etmeyin” dedi.
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YENİ OVP KABUL GÖRDÜ
Başbakan Yıldırım, geçen salı günü Orta
Vadeli Plan’ı (OVP) açıklandığını hatırlatarak,
bu planda amacın gelecek 3 yıla yönelik
öngörülerin toplumla paylaşılması olduğunu
aktardı. Yıldırım, müspet veya menfi
eleştirilerin olabileceğini ama genel anlamda
OVP’nin büyük bir oranda kabul gördüğüne
şahit olduklarını ifade etti. Yıldırım, şunları
kaydetti: “Bir, Orta Vadeli Plan büyümeyi
öncelikli olarak ele alıyor. Daha fazla yatırım,
üretim, istihdam yani gerçek ekonomiye
daha fazla kaynak aktarmaya devam
edeceğiz. Bütçe açığının artması pahasına
yatırımlarda kısıntıya gitmiyoruz. Bir kere bu
birinci prensibimiz. İkinci prensibimiz, yapısal
değişim ve dönüşüm programını kararlılıkla
sürdüreceğiz.
Her
alanda
başlatılan
reformlara devam edilecek. Uygulamadan
kaynaklanan sorunlar teker teker çözülecek.”
İŞİMİZ ARTIK İCRAAT TAKİBİ
Düzenlemelerin yeterince var olduğunu, asıl
meselenin ise uygulamada bulunduğunu
ifade eden Yıldırım, icraatlarına takibiyle ilgili
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şu ifadeleri kullandı: “Emin olabilirsiniz ki
işimiz bundan sonra takip, daha fazla takip.
Sahada ne oluyor, ne bitiyor, yukarıda alınan
kararlar sahada hangi oranda uygulama
imkanı buluyor. Bunları bütün bakanlarımız
tek tek takip edecekler ve gereğini
yapacaklardır.”
TARIMI KALKINDIRACAK
TEŞVİK Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile oda ve borsa
başkanlarının katıldığı şûrada Başbakan
Yıldırım, tarım ve hayvancılık sektörüne
yönelik teşvik programı hazırladıklarını da
açıkladı. Yıldırım, “Tarımın, bu teşvikleri
devreye soktuğumuzda ülke ekonomisine
katkısını kısa sürede 15 milyar lira artırmış
olacağız” dedi. Yıldırım, söz konusu teşvikle
birbiriyle rekabet etmeyen, bölgesel olarak
her an değerini koruyabilen ürünleri belirleyip
destekleri ona göre tanzim edeceklerini de
aktardı.
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İstanbul girişimcilik merkezi olmaya aday
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve
Etohum işbirliğiyle gerçekleştirilen Startup
İstanbul Konferansı’nın final günü açılış
konuşmasında, girişimci dostu politika
oluşturulması konusunda ulusal seviyede
kamu sektörüyle yakından çalıştıklarını
söyledi.
FIRSATLARLA DOLU
İstanbul’un birçok çok uluslu şirketin bölgesel
merkezine ev sahipliği yaptığını anımsatan
Hisarcıklıoğlu “İstanbul sadece büyük

şirketlerin değil, Asya, Avrupa ve Afrika’dan
startupların da merkezi olarak konumlanabilir.
Yüksek kaliteli araştırma üniversiteleri, etkin
çalışan iş geliştirme merkezlerine ek olarak
yüksek oranda hücresel iletişim ve internet
hizmetleri sayesinde İstanbul dünyanın her
yerinden gelecek girişimcilerin startuplarını
başlatmak ve geliştirmek için fırsatlarla
dolu. Startup İstanbul, İstanbul’u küresel bir
girişimcilik merkezi yapmanın ilk adımıdır.
Biz, sizleri desteklemekte kararlıyız. Çünkü
girişimcilik ne bilim, ne de sanattır. Girişimcilik
pratik gerektirir” dedi.
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Girişimciliğin merkezi İstanbul olsun
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İstanbul
sadece büyük şirketlerin değil, Asya, Avrupa
ve Afrika’dan startupların da merkezi olarak
konumlanabilir. Startup İstanbul, İstanbul’u
küresel bir girişimcilik merkezi yapmanın ilk
adımıdır” dedi.
Hisarcıklıoğlu,
Milliyet’in
sponsorları
arasında olduğu, TOBB ve Etohum
işbirliğiyle gerçekleştirilen Startup İstanbul
Konferansı’nın dünkü final günü açılış
konuşmasında, girişimci dostu politika
oluşturulması konusunda ulusal seviyede
kamu sektörüyle yakından çalıştıklarını
söyledi.
Konferans katılımcılarının yüzde 80’inin
yabancı ülkelerden geldiğini ve hayatlarında
ilk defa İstanbul’u ziyaret ettiklerini
belirten Hisarcıklıoğlu, bunun konferansın
başarısında büyük bir faktör olduğunu dile
getirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

İstanbul’un birçok çok uluslu şirketin bölgesel
merkezine ev sahipliği yaptığını anımsatan
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
Pratik yapmak şart...
“Çok uluslu şirketler, birden çok ülkedeki
operasyonlarını
buradan
yürütüyorlar.
İstanbul, dünyanın en büyük 18. ekonomisinin
iş merkezidir. Toplam yabancı ticaret hacmi
350 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır.
Doğrudan dış yatırım hissesi 170 milyar
dolara ulaştı. İkinci olarak, İstanbul’un coğrafi
pozisyonu ideal. Uçakla üç saatten az bir
sürede Avrupa’nın her köşesine ve Asya’da
birçok merkeze ulaşmak mümkün.
Üçüncü olarak, şehir yabancı sakinlerine
yüksek yaşama standartları sağlıyor. İstanbul,
herkesin kendini evinde hissettirecek bir
şeyler bulabileceği çok kültürlü bir şehir.
Yüksek kaliteli araştırma üniversiteleri, etkin
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çalışan iş geliştirme merkezlerine ek olarak
yüksek oranda hücresel iletişim ve internet
hizmetleri sayesinde İstanbul dünyanın her
yerinden gelecek girişimcilerin startuplarını
başlatmak ve geliştirmek için fırsatlarla dolu.
İstanbul sadece büyük şirketlerin değil,
Asya, Avrupa ve Afrika’dan startuplarını

da merkezi olarak konumlanabilir. Startup
İstanbul, İstanbul’u küresel bir girişimcilik
merkezi yapmanın ilk adımıdır. Biz, sizleri
ileriye gitmek konusunda desteklemekte
kararlıyız. Çünkü girişimcilik ne bilim, ne de
sanattır. Girişimcilik pratik gerektirir.”
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‘HAYAL KURUN, KEŞFEDİN’
‘Pratik gerektirir’
Konferansın açılışında konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de
girişimcilik bilincinin oluşmasında öncü
olduklarını söyledi. Girişimcilere ‘hayal kurun’,
‘keşfedin’ mesajı veren Hisarcıklıoğlu, “Sizleri
ileriye gitmek konusunda desteklemekte
kararlıyız. Çünkü girişimcilik ne bilim, ne de
sanattır. Girişimcilik pratik gerektirir” diye
konuştu.
‘İlk adım oldu’
Rifat Hisarcıklıoğlu, “İstanbul sadece
büyük şirketlerin değil, Asya, Avrupa ve
Afrika’dan startupların da merkezi olarak
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konumlanabilir. ‘Startup İstanbul’, İstanbul’u
küresel bir girişimcilik merkezi yapmanın ilk
adımıdır” dedi. Startup İstanbul’un 2012’den
beri dördüncü kez düzenlendiğini hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, Konferans katılımcılarının
yüzde 80’inin yabancı ülkelerden geldiğine
dikkat çekti.
KİMLER KATILDI?
Dünyanın önde gelen yatırımcılarından
Abraaj Capital, 500Startups, Andreessen
Horovvitz, YCombinator, Lumia Capital,
Wamda Capital, Rubicon Capital firmaları,
seçilmiş girişimcileri dinlemek ve yatırım
fırsatları bulmak için etkinlik kapsamında
İstanbul’a geldi.
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GENÇ GİRİŞİMCİLERE Çin’i örnek gösterdi
'Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forumu'nda
konuşan TOBB Başkanı 'Rifat Hisarcıklıoğlu,
Çinin girişimciliği teşvik ettiğine dikkat
çekerek,
'Zengin
olabilmenin
yolu
girişimcilikten geçiyor' dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forumu
Trabzon'da gerçekleştirildi. Girişim adayı
gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve 400'den
fazla kişinin katıldığı forumun açılış
konuşmasını Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu yaptı.
Çevre illerden de gençlerin katıldığı forumda,
İstanbul'dan gelen menfurlar (akıl hocaları)
ve Trabzon'daki iş insanları gün boyunca
gençleri dinleyerek girişimci fikirlere yol
gösterdiler. Yüzde 74'ünü öğrencilerin
oluşturduğu forumda, 18-22 yaş arası
gençler toplam katılımcıların yüzde 5()'sini
oluşturdu.

ZENGİN OLMANIN YOLU
Öğleden önceki birebir görüşmelerin ardından
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB
Girişim Kurulu Üyesi Ali Sabancı forumun
ikinci bölümünün açılış konuşmalarını
gerçekleştirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
yaptığı konuşmada, artık küresel rekabette
girişimciliğin merkezi olan ülkelerin ön plana
çıktığını anlata. Projesi olan fikri olanların
artık malım pazarlamak için Silikon Vadisine
gittiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Geçen
Almanya'da bir ilan gördük. "Fikrin varsa gel'
diyor. Ali Bey ile Çin'deydik. Sovyetlerden
sonra yıkılacak denen Çin ne hale geldi.
Komünist Çin diyor ki dünyaya: ticaretin
önündeki engelleri kaldırın. Çin girişimciliği
teşvik ediyor. Girişimciliğin merkezi şu anda
Çin olmuş durumda. Kaliteliyi de üretiyor,
üretimin merkezi oldu. Zengin olabilmenin
yolu girişimcilikten geçiyor" dedi.
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2 MİLYON DAHA GİRİŞİMCİ LAZIM
Türkiye'nin işsizliği çözebilmesi, refah
yaratabilmesi için 2 milyon daha girişimciye
ihtiyacı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu,
girişimciliğin teşvik edilmesi gerektiğini
söyledi.
Girişimci olmak için sahip olunması gereken
özellikleri sıralayan Hisarcıklıoğlu, "Hayal
etmekten korkmayın, en özgür olduğunuz
alan. İkinci olarak bu hayali hedefe çevirin.
Hayal var, hedef var ama çalışmak lazım.
Allah 'ben çalışana veririm' diyor. Girişimci
olmak için yetmez. Risk almadan bu iş olmaz.
Bir de kaybetmekten korkmayacaksınız.
Dil olmazsa da olmaz, haberiniz olsun.
Yapılmayanı yapacaksınız. Son olarak ise
para olmadan da girişimci olunur. Fikrini
pazarla yatırım yapacak çok adam var"
ifadelerini kullandı. Forumda konuşmaların
ardından düzenlenen paneldeyemeksepeti.
com\m kurucusu Nevzat Aydın gençlere
deneyimlerini aktardı.
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Sabancı: Risk almayınca tek tip insan
yetişiyor
FORUM arasında sohbet ettiğimiz Ali
Sabancı, bu işi yaptıkça daha çok yapmak
istediğini söyledi. Forum sırasında 60 kişiyle
birebir görüşme yaptığını anlatan Sabancı,
"Bir tanesi 'KPSS'ye hazırlanacağım' diyor.
Bu çok sıkıcı. Çocuklara denetmemiz lazım
Risk almayınca tek tip insanlar yetişiyor"
dedi.
Fikir zengini insanların olduğunu, fikirlerini
anlattıklarını kaydeden Sabancı, "Ama iş
planı yok. Dedim ki- bana fikir mi anlatmak
istiyorsanız. İş planı yapın, yoksa bana
anlatsanız da aklımda kalmaz" diye
konuştu. Girişimciliği "etki yaratan ve bunu
yaratabilmek için tayda yaratandır" diye
tanımlayan Sabancı, "Psikolojik bariyerleri
kırmamız lazım. Burada onu yapıyoruz"
ifadelerini kullandı.
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Hisarcıklıoğlu: 2 milyon yeni girişimciye ihtiyaç var
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Japonya’da
her iki kişiden biri girişimciyken Türkiye’de
bu oranın yüzde 2 olduğunu belirterek,
“Ülkemizi Japonya seviyesine çıkartabilmek
için 2 milyon yeni girişimciye ihtiyacımız var”
dedi.
TOBB tarafından düzenlenen Geleceğin
Gücü Girişimciler G3 Forum’un (G3)
ikinci
Anadolu
toplantısı
Trabzon’da
yapıldı. Hisarcıklıoğlu, “Girişimci sayımızı
artırabilirsek sahip olduğumuz genç nüfus

avantajını zenginleşmek için kullanabiliriz.
Bu devirde elinizde iyi fikir varsa para verecek
olan çok olur. Yeter ki icat çıkartın” dedi.
G3 Forum Trabzon’da 60’a yakın gençle
konuşma fırsatı yakaladığını anlatan
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali
Sabancı, “Gençler KPSS’yi son tercih olarak
düşünmeli önce bir şeyler denemeli. Eski
köye yeni adet getirme gibi yönlendirmeleri
bırakalım artık. Bu şekilde tek tip insanlar
yetiştirmiş oluyoruz” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Trabzon’da girişimcilere seslendi

İYİ BİR FİKRE PARA VEREN ÇOK
Trabzon’da birçok Karadeniz ilinden yaklaşık
700 genç girişimci adayına hitap eden
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Elinizde iyi fikir
varsa para verecek olan çok. Yeter ki icat
çıkartın, ne yaparsanız yapın yenilikçi yapın”
dedi.

Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Yıllarca uğraştık ve birçok melek yatırımcıyı
Türkiye’ye getirdik. Yani bu devirde elinizde
iyi fikir varsa para verecek olan çok. Yeter ki
icat çıkartın, ne yaparsanız yapın yenilikçi
yapın. Türk insanının hamurunda cesaret,
elinde cevher var; marifet işlemekte” dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
tarafından düzenlenen Türkiye’nin en önemli
girişimcilik etkinliklerinden ‘Geleceğin Gücü
Girişimciler (G3) Forum’un 2’ncisi Trabzon’da
gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 700’e
yakın Karadenizli girişimci ve girişimci
adayı, Türk iş dünyasının önde gelen
temsilcileri ile bir araya geldi. Girişimci
adayı gençlerin en çok çekindiği sermaye
konusunun günümüzde bir sorun olmaktan
çıktığım belirten Türkiye Odalar ve Borsalar

2 MİLYON GİRİŞİMCİ
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Zenginlik ve refaha giden tek yol olan
girişimciliğin ülkeler arası rekabette ve işsizlik
sorununu çözme konusunda ana etken
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle
konuştu: “Japonya’da her 100 kişiden 5’i
girişimciyken, Türkiye’de bu oran yüzde iki.
Ülkemizi Japonya seviyesine çıkartabilmek
için 2 milyon yeni girişimciye ihtiyacımız
var. Bu vizyonla, daha güçlü ve zengin bir
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Türkiye için girişimcilik konusunda önemli bir
gündem oluşturduk. Türkiye’nin müthiş bir
genç nüfus avantajı var. Girişimci sayımızı
artırabilirsek sahip olduğumuz genç nüfus
avantajını zenginleşmek için kullanabiliriz. Bu
nedenle girişimcilik kültürünün Anadolu’da
yayılmasına büyük önem veriyoruz.”
ABD’de MİT (Massachusetts Institute of
Technology) mezunlarının şu ana kadar 32
bin şirket kurduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: “Bütün dünyada başarılı
girişimcilerin 5 temel özelliği var. Öncelikle
hayal kurmalı, bu hayalinizi mutlaka hedefe
çevirmeli, sonra da bu hedef doğrultusunda
çok ama çok çalışmalısınız. Sonrasında
sırasıyla cesur, azimli ve yenilikçi olmanız
gerekiyor. En sonda da gençlerimizin en
çok takıldığı sermaye konusu var. Ancak
sermaye de artık bizim gençliğimizdeki gibi
sorun olmaktan çıktı. Yıllarca uğraştık ve
birçok melek yatırımcıyı Türkiye’ye getirdik.
Yani bu devirde elinizde iyi fikir varsa para
verecek olan çok. Yeter ki icat çıkartın,
ne yaparsanız yapın yenilikçi yapın. Türk
insanının hamurunda cesaret, elinde cevher
var; marifet bunu işlemekte. Gençlerimiz
artık eğitimleri ve yabancı dilleri ile çok daha
donanımlılar.”

anlatan TOBB Genç Girişimciler Kurulu
Başkanı Ali Sabancı da, “Gençler sunu
söylüyor:
‘Üniversiteyi
bitirdiğimizde
fikrimiz var ama tecrübemiz yok, zaten
i$ de bulamayız. Bu nedenle KPSS’ye
hazırlanacağız.’ Ama biz de diyoruz ki KPSS
hep bir alternatif ama bir şey denedikten
sonra. Yani hepimizin gençleri denemeye
teşvik etmesi lazım. Gençlere daha çok hadi
yapın, neden denemiyorsun’ dememiz lazım.
Nasıl olsa olmaz, nasıl olsa annem babam
izin vermez, eski köye yeni adet getirme
gibi yönlendirmeleri bırakalım artık” dedi.
Sabancı, Türkiye’nin 15 Temmuzda darbe
yapanlara darbe yaptığını belirterek, “Birileri
başka bir Türkiye anlatıyor ama daha birkaç
gün önce İstanbul’daki Start Up toplantımıza
katılanların yarısı yabancıydı” dedi.
KARADENİZLİ GİRİŞİMCİLER SALONA
SIĞMADI
400 katılımcının beklendiği G3 Forum
Trabzon’a, 700’e yakın girişimci ve girişimci
adayı katıldı. Rekor katılımla gerçekleştirilen
etkinlikte yapılan ankette katılımcıların yüzde
50 sının 18-22 yaş arasında, yüzde 69 unun
ise üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.
Çalışmalar 4 saat boyunca sürdü.

SABANCI: PSİKOLOJİK BARİYERLERİ
KIRMALIYIZ
G3 Forum Trabzon’da yuvarlak masa
toplantılarında 5 seans yaptığını ve 60 a
yakın gençle konuşma fırsatı yakaladığını
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Rifat Hisarcıklıoğlu, işsizliğin çözümünün de girişimcilikte olduğuna dikkat çekti.

Girişimciler Anadolu’da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Geleceğin
Gücü Girişimciler G3 Forum’da yaptığı
konuşmada,
girişimciliği
Anadolu’ya
yaydıklarını
söyledi.
Hisarcıklıoğlu,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

“Girişimciliğin patronu olan ülkeler, dünya
arenasında bu işin bir numarası oluyor.
Bugün dünyadaki teknolojinin üretildiği
en büyük saha Silikon Vadisi. İstanbul da
merkez olabilir” diye konuştu.

BASINDA TOBB - EKİM 2016

12.10.2016
Türkiye’nin önde gelen girişimcileri, Trabzon’daki toplantıda deneyimlerini anlattı.

Zenginliğe giden tek yol girişimcilik

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde, TOBB Kadın ve Genç Girişimci
Kurulları tarafından 2011 yılından bu yana
her yıl kasım ayında İstanbul’da düzenlenen
Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum’un
ikinci
Anadolu
toplantısı
Trabzon’da
gerçekleştirildi.
Anadolu’da
girişimcilik
kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle hayata
geçirilen G3 Forum Trabzon kapsamında bu
kez de Karadeniz bölgesindeki girişimciler ve
girişimci adayları, Türkiye’nin önde gelen iş
insanları ile biraraya gelerek deneyimlerinden
yararlanma fırsatı buldu.
ANADOLU’YA YAYILMALI
Girişimciler, forum boyunca TOBB Genç
Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı,
yemeksepeti.com CEO’su Nevzat Aydın,
Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan

ve Düşyeri CEO’su Ayşe Şule Bilgicin de
aralarında bulunduğu Türk iş dünyasından
çok sayıda başarılı isimle yüz yüze görüştü.
Zirvede bir konuşma yapan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, zenginlik ve refaha
giden tek yol olan girişimciliğin ülkelerarası
rekabette ve işsizlik sorununu çözme
konusunda ana etken olduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, “Japonya’da her 100 kişiden
5’i girişimciyken, Türkiye’de bu oran yüzde 2.
Ülkemizi Japonya seviyesine çıkartabilmek
için 2 milyon yeni girişimciye ihtiyacımız var”
dedi. Girişimci sayısının artırılması halinde
genç nüfus avantajının zenginleşmek için
kullanılabileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu,
“Bu
nedenle
girişimcilik
kültürünün
Anadolu’da yayılmasına büyük önem
veriyoruz” şeklinde konuştu.
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Yeter ki icat çıkartın para veren çok olur
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye’nin
en önemli girişimcilik etkinliklerinden
Geleceğin Gücü Girişimciler g3 Forum’un
ikinci Anadolu toplantısı Trabzon’da yapıldı.
Etkinlikte, 700’e yakın Karadenizli girişimci
ve girişimci adayı, Türk iş dünyasının önde
gelen temsilcileri ile bir araya geldi. Yapılan
forumda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, girişimci adayı gençlerin
en çok çekindiği sermaye konusunun
günümüzde bir sorun olmadığım söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Hisarcıklıoğlu “Bu devirde elinizde iyi fikir
varsa para verecek olan çok. Yeter ki icat
çıkartın, ne yaparsanız yapın yenilikçi yapın.
İnsanımızın hamurunda cesaret, cevher var,
marifet bunu işlemekte” dedi. Japonya’da her
100 kişiden 5’inin girişimci olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu “Türkiye’de bu oran yüzde 2.
Ülkemizi Japonya seviyesine çıkartabilmek
için 2 milyon girişimciye ihtiyacımız var” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ali
Sabancı yuvarlak masa toplantılarında
girişimcileri dinledi.
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TOBB tarafından başlatılan ve ikincisi Trabzon’da yapılan G3 Forumuna 300’den fazla girişimci ile
girişimci adayı katıldı.
HİSARCIKLIOGLU’NDAN YATIRIM TAVSİYESİ:

Bu devirde iyi fikri olana PARA VEREN ÇOK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
düzenlenen Türkiye’nin en önemli girişimcilik
etkinliklerinden Geleceğin Gücü Girişimciler G3
Forumun ikinci Anadolu toplantısı Trabzon’da
gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 700’e
yakın Karadenizli girişimci ve girişimci adayı,
Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile
bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, girişimci adayı gençlerin en çok
çekindiği sermaye konusunun günümüzde bir
sorun olmaktan çıktığını söyledi. Hisarcıklıoğlu
“Yıllarca uğraştık ve birçok yatırımcıyı Türkiye’ye
getirdik. Yani bu devirde elinizde iyi fikir varsa
para verecek olan çok. Yeter ki keşif yapın, ne
yaparsanız yapın yenilikçi yapın. Türk insanının
hamurunda cesaret, elinde cevher var; marifet
bunu işlemekte” dedi.
Zenginlik ve refaha giden tek yol olan girişimciliğin
ülkeler arası rekabette ve işsizlik sorununu

çözme konusunda ana etken olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu “Japonya’da her 100 kişiden
5’i girişimciyken, Türkiye’de bu oran yüzde 2.
Ülkemizi Japonya seviyesine çıkartabilmek
için 2 milyon yeni girişimciye ihtiyacımız var.
Türkiye’nin müthiş bir genç nüfus avantajı var.
Girişimci sayımızı artırabilirsek sahip olduğumuz
genç nüfus avantajını zenginleşmek için
kullanabiliriz. Bu nedenle girişimcilik kültürünün
Anadolu’da yayılmasına büyük önem veriyoruz”
diye konuştu.
G3
Forum Trabzon’da
yuvarlak
masa
toplantılarında 5 seans yaptığını ve 60’a yakın
gençle konuşma fırsatı yakaladığım anlatan
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkam Ali
Sabana da gençlerin yönlendirmeye ihtiyacı
olduğunu belirterek “Bugün bu gençlerin yüzde
1’ini düşündürtebildiysek yarın için umut var
demektir” ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE’NİN GENÇ GİRİŞİMCİLERİ TOBB’UN DÜZENLEDİĞİ TRABZON G3
FORUMU’NA AKIN ETTİ.

'İYİ FİKİR' VARSA PARA VEREN ÇOK
TOBB’un
Trabzon’da
rekor
katılımla
gerçekleştirdiği Geleceğin Gücü Girişimciler
G3 Forumu’nda genç girişimciler, Ali Sabancı
gibi iş dünyasının temsilcileriyle bir araya
geldi. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yıllarca uğraştık ve
birçok melek yatırımcıyı getirdik. Bu devirde
elinizde iyi fikir varsa para veren çok. Yeter
ki icat çıkartın, ne yaparsanız yapın, yenilikçi
yapın” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zenginlik ve refaha
giden girişimciliğin ülkelerarası rekabette ve
işsizlik sorununu çözme konusunda ana etken
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Japonya’da
her 100 kişiden 5’i girişimciyken, Türkiye’de bu
oran yüzde iki. Ülkemizi Japonya seviyesine
çıkartabilmek için 2 milyon yeni girişimciye
ihtiyacımız var” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Girişimcilik farkındalığını artırmak amacıyla,
TOBB öncülüğünde, 2011 den bu yana her
Kasımda İstanbul’da düzenlenen Geleceğin
Gücü Girişimciler G3 Forumun ikinci Anadolu
toplantısı
Trabzon’da
gerçekleştirildi.
Anadolu’da
girişimcilik
kültürünü
yaygınlaştırma hedefiyle hayata geçirilen
G3 Forum Trabzon kapsamında Karadeniz
bölgesindeki girişimciler ve girişimci adayları,
Türkiye’nin önde gelen iş insanları ile bir
araya gelerek deneyimlerinden yararlanma
fırsatı bulda Rekor kanlımla gerçekleştirilen
etkinlikte yapılan ankette katılımcıların yüzde
50 sinin 18-22 yaş arasında, yüzde 69’unun
ise üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.
Bu arada KOSGEB ve İŞKUR’un girişimci
adayı gençleri bilgilendirmek amacıyla
stantlar kurduğu etkinlikte, Karadeniz Teknik
Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi’nin
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stantlarında da girişimci gençler icatlarını
sergiledi. G3 Forum Trabzon, Türk iş
dünyasının başarılı girişimcilerinin konuşmacı
olarak katıldığı paneller ile devam etti.
NÜFUS AVANTAJI
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu G3 Girişimcilik
Forumu’ndaki konuşmasına terör dolayısıyla
şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlara
Allah’tan
rahmet
dileyerek
başladı.
Hisarcıklıoğlu, özel sektörü olarak içeride
ve dışarıda teröre karşı verilen mücadelenin
sonuna kadar yanında olduklarını belirtti. “Bu
vizyonla, daha güçlü ve zengin bir Türkiye
için girişimcilik konusunda önemli bir gündem
oluşturduk. Girişimciliği ülke çapında yaymak
için 2007 yılında TOBB Kadın Girişimci
Kurulunu, 2009 yılında TOBB Genç Girişimci
kurulunu kurduk. Dünyanın 63 ülkesinden
100 girişimci ve yatırımcıyı iş kurma
aşamasındaki gençlerimizle buluşturduk.
Türkiye’nin müthiş bir genç nüfus avantajı var.
Girişimci sayımızı artırabilirsek genç nüfus
avantajını zenginleşmek için kullanabiliriz. Bu
nedenle girişimcilik kültürünün Anadolu’da
yayılmasına önem veriyoruz” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizi Japonya seviyesine
çıkartabilmek için 2 milyon yeni girişimciye
ihtiyacımız var. Bu vizyonla, daha güçlü ve
zengin bir Türkiye için girişimcilik konusunda
önemli bir gündem oluşturduk. Girişimciliği
ülke çapında yaymak için 2007 yılında TOBB
Kadın Girişimci Kurulu’nu, 2009 yılında
TOBB Genç Girişimci kurulunu kurduk.
Dünyanın 63 ülkesinden 100 girişimci
ve yatırımcıyı iş kurma aşamasındaki
gençlerimizle buluşturduk. Türkiye’nin müthiş
bir genç nüfus avantajı var. Girişimci sayımızı
artırabilirsek sahip olduğumuz genç nüfus
avantajını zenginleşmek için kullanabiliriz. Bu
nedenle girişimcilik kültürünün Anadolu’da
yayılmasına büyük önem veriyoruz” dedi.
Dünyada hiç kimsenin anasının karnından
girişimci olarak doğmadığını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Girişimci doğulmaz, bilakis
olunur” dedi. ABD’de MİT (Massachusetts
Institute of Technology) mezunlarının şu
ana kadar 32 bin şirket kurduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “Yılda 2 trilyon dolarlık bir
gelir elde eden ve 3.5 milyon kişiye imkân
sağlayan bu şirketler birleşerek bağımsız

bir ekonomi oluştursalardı, dünyanın 11 ‘inci
büyük ekonomisi olacaktı. Çünkü sistemi
girişimciliği aşılamak ve desteklemek
üzerine kurarak, mezunlarını girişimci haline
getirmişler” diye konuştu. Bütün dünyada
başarılı girişimcilerin 5 temel özelliğinin
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Öncelikle
hayal kurmalı, bu hayalinizi mutlaka hedefe
çevirmeli, sonra da bu hedef doğrultusunda
çok ama çok çalışmalısınız. Hedefe
dönüşmeyen hayal rüya olur. Sonrasında
sırasıyla cesur, azimli ve yenilikçi olmanız
gerekiyor. En sonda da gençlerimizin en
çok takıldığı sermaye konusu var. Ancak
sermaye de arak bizim gençliğimizdeki’ gibi
sorun olmaktan çıktı. Yıllarca uğraştık ve
birçok melek yatırımcıyı Türkiye’ye getirdik.
Yani bu devirde elinizde iyi fikir varsa para
verecek olan çok. Yeter ki icat çıkartın,
ne yaparsanız yapın yenilikçi yapın. Türk
insanının hamurunda cesaret, elinde cevher
var; marifet bunu işlemekte. Dil bilmeyen
nesil Türkiye’yi dünyanın 17. Büyük
ekonomisi yaptı. Gençlerimiz şimdi zehir
gibi. İnşallah genç girişimcilerimiz Türkiye’yi
ilk 10 ekonomi arasına sokacak. Ancak bu
da yetmez” şeklinde konuştu.
700 GİRİŞİMCİ VE ADAYI İŞ DÜNYASIYLA
TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası ile
Trabzon Ticaret Borsası ev sahipliğinde
Ramada Plaza Trabzon’da gerçekleştirilen
etkinliğe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat
Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör
Köleoğlu, Of Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Erdal Saral, TOBB Genç Girişimciler
Kurulu Başkanı Ali Sabancı, yemeksepeti.
com CEO’su Nevzat Aydın, Generali Sigorta
Genel Müdürü Mine Ayhan, Ali Osman
Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Hülya Ulusoy ve Düşyeri CEO’su
Ayşe Şule Bilgicin de aralarında bulunduğu
Türk iş dünyasından çok sayıda isim 700e
yakın gençle bir araya geldi.
YUVARLAK MASAYA YOĞUN İLGİ
G3 Forum’da genç girişimcileri mentorlar
ile buluşturan yuvarlak masa toplantıları
da büyük ilgi gördü. 4 saat boyunca 34
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masada yapılan çalışmaya İstanbul ve
Karadeniz bölgesinden 68 mentor katıldı.
Her masada biri bölgeden olmak üzere iki
mentor, Karadenizli girişimci adaylarına
tecrübelerini aktararak girişimcilik yol
haritası çıkartmalarına yardımcı oldu. Yarım
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saatte bir değişen oturumlar sayesinde, her
katılımcı 8 mentorla bir araya gelme ve farklı
görüşler alma şansı yakaladı. Mentorlardan
olan TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı
Ali Sabancı, gençlerle 2 saat sohbet etti.
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12.10.2016
TOBB’un sponsorluğundaki Geleceğin Gücü Girişimler G3 Forumunun 2’nci organizasyonu
Trabzon’da gerçekleştirildi.

2 milyon girişimci ile Japonya olunur

G3 Forumu kapsamında Trabzon’da genç
girişimcilere seslenen TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Japonya’daki girişimciliğe
atıfta bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Japonya’da
her 100 kişiden 51 girişimci, ülkemizi Japonya
seviyesine çıkartabilmek için 2 milyon yeni
girişimciye ihtiyacımız var” dedi.
TOBB’un öncülüğünü yaptığı Geleceğin
Gücü Girişimler G3 Forumu’nun Trabzon
etkinliği dün gerçekleşti. 700’e yakın genç
girişimcinin ve girişimci adayının yer aldığı
etkinlikte, gençlere seslenen TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, kimsenin Türkiye’de
girişimciliği konuşmadığı yıllarda kendilerinin
girişimcilikle yatıp kalktıklarını söyledi.
İstanbul’u girişimciliğin merkezi yapmak
istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, G3
Forumu etkinliklerinin bu anlamda önemli
olacağını kaydetti.

HER NOKTADA BİLİNÇ ŞART
Zenginlik ve refaha giden tek yol olan
girişimciliğin ülkelerarası rekabette ve işsizlik
sorununu çözme konusunda ana etken
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: “Japonya’da her 100 kişiden 5’i
girişimciyken, Türkiye’de bu oran yüzde iki.
Ülkemizi Japonya seviyesine çıkartabilmek
için 2 milyon yeni girişimciye ihtiyacımız
var. Bu vizyonla, daha güçlü ve zengin bir
Türkiye için girişimcilik konusunda önemli
bir gündem oluşturduk. Girişimciliği ülke
çapında yaymak için 2007 yılında TOBB
Kadın Girişimci Kurulu’nu, 2009 yılında TOBB
Genç Girişimci kurulunu kurduk. Dünyanın
63 ülkesinden 100 girişimci ve yatırımcıyı
iş kurma aşamasındaki gençlerimizle
buluşturduk. Çünkü girişimciliğin gelişmesi
için gerekli altyapıyı ancak her noktada bilinç
oluşturarak kurabiliriz.”
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GENÇLERE DENEME ŞANSI VERİLMELİ
Foruma katılan önemli isimlerden biri de
Ali Sabancı oldu. Girişimcilere mentorluk
yaptıkça, bu işi daha sevdiğini söyleyen
Sabancı, forum sırasında 60 gençle birebir
görüşme yaptığını anlattı. Ali Sabancı,
“Gençlerden biri, KPSS’ye hazırlanacağım,
diyor. Bu çok sıkıcı. Çocuklara denemeyi
öğretmemiz, bu fırsatı vermemiz lazım.
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Risk almayınca tek tip insanlar yetişiyor”
dedi. Sabancı, şunları söyledi: “Burada onu
yapıyoruz. 24 ilden 68 mentor gelmiş buraya.
Dün (Pazartesi) Startup İstanbul vardı. 4
bin kişi katıldı. Bunlardan bini yabancı. 100
yatırımcı vardı 63’ü yabancı. Daha darbe
kalkışmasından 2 ay geçtikten sonra bu
kadar girişimciyi Türkiye’de toplamak çok
anlamlı”
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TOBB’dan anlamlı bağış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki
heyeti kabul etti. Heyet Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a TOBB’un 15 Temmuz şehitleri için
topladığı yardım çekini takdim etti.
TOBB’dan 15 Temmuz şehitleri için
yardım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 15Temmuz
şehitleri için topladığı yardım çekini
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde
şehit olanlar için bir yardım kampanyasına
da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) imza attı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu toplanan yardımları sunmak
için dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeydi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
ile Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti
kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki
kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme
sonrasında heyet, Erdoğan’a, TOBB’un 15
Temmuz şehitleri için topladığı yardım çekini
sundu.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Tüfenkci,
Hisarcıklıoğlu ve TOBB heyeti çekle birlikte
objektiflere poz verdi.
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Yöresel ürünler fuarla yurt dışına taşınacak
ANTALYA’DA düzenlenen Yöresel Ürünler
Fuarı (YÖREX), Gümrük ve Ticaret Bakam
Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla dün başladı.
Türkiye’nin her bölgesinden yöresel ürünleri
aynı çatı altında buluşturan fuarda ‘yöresel
ürününü marka yapan, parayı kazanır’
vurgusu yapıldı. Fuarın açılışında konuşan
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
“Sadece Türlüye içinde fuar yapmak
istemiyoruz. 2017’de fuarımızı yurt dışına
taşıyacağız. Bakanlık olarak her türlü
desteği verip bu fuarı uluslararası alanda
da tanıtacağız. Bu ürünler yurt dışında da
gerekli ilgiyi görecektir” dedi.
MARKALAŞMA ÖNEMLİ
Tüfenkci ekonomiyi büyüten, geliştiren,
marka oluşturan ürünlerin ve fikirlerin yöresel
ürünlerden çıktığını söyledi. Tüfenkci “Dünya
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bir yandan küreselleşiyor, ama bir yandan da
yerel olan yöresel olan giderek daha fazla
değer kazanıyor” dedi. TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu da YÖREX ile Antalya’nın
bir başarı hikâyesi yazdığını belirterek,
Anadolu’nun ruhu İçimliği ve tüm renklerinin
burada toplandığını söyledi. Markalaşmanın
önemi üzerinde duran Hisarcıklıoğlu, coğrafi
işaret ile ürünlerin fiyatlarının yüzde 20
arttığını belirtti. 7. Yöresel Ürünler Fuarı
(YÖREX) Antalya EXPO Center’da acildi.
Açılışa katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci (ortada) ve TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) stantları gezerken
künefenin şerbetini de döktü.

BASINDA TOBB - EKİM 2016

26.10.2016
Yatırım yapan BİZDENDİR
Başbakan Binali Yıldırım, dünya çapında 666 milyar dolar ciroları bulunan 21 dev şirketin
CEO’larıyla buluştu. Yıldırım toplantıda “Türkiye’de yatırım yapan hiç kimseye yabancı
gözüyle bakmayız. Siz yatırım yapıp istihdam sağlayın, biz ihtiyacınız olan destekleri
vereceğiz” dedi.
BAŞBAKAN YILDIRIM, DEVLERE SESLENDİ VE 2017’NIN YATIRIM YILI OLACAĞINI
SÖYLEDİ.

YATIRIM YAPANA YABANCI DEMEYİZ
Başbakan Binali Yıldırım, yabancı yatırımcılara
‘Türkiye’den zerre şüpheniz olmasın’ mesajı
vererek, 2017’nin Türkiye’nin yatırım hamlesi
yılı olacağını dile getirdi. Yıldırım, “Türkiye’de
yatırım yapan hiç kimseye yabancı gözüyle
bakmayız, bunu bilin. Siz yatırım yapıp
istihdam sağlayın biz ihtiyacınız olan destekleri
vereceğiz” dedi.

Binali Yıldırım, “2017 yılı bizim için yatırım
hamle yılı olacak” dedi. Yıldırım işadamlarına
“Burada her şeyi açık açık söyleyin, siyaset
yapmayın. ‘Söylersek şikâyet anlamına gelir,
alınırlar, bundan sonra işlerimiz daha da zora
girer’ diye düşünmeyin. Asıl gerçekleri bizden
saklarsanız o zaman üzülürüz. Burada kader
birliği yapmışız” çağrısında da bulundu.

14 ülkeden, toplam ciroları 666 dolar, toplam
istihdamı da 1.5 milyon olan dev şirketlerin
yöneticileri, 9. Yatırım Danışma Konseyi’nde
Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomi yönetimiyle
bir araya geldi. CEO’lara seslenen Başbakan

GÜVEN VEREN YÖNETİM
Yatırımcılara “Türkiye’ye güvenin” mesajı
veren Yıldırım, “Güven noktasında Türkiye’de
zerre kadar tereddüttünüz olmasın. Türkiye,
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dünyanın birçok ülkesinden her bakımdan
daha güvenli bir ülkedir, hem güçlü siyasi
iktidar, siyasi istikrar hem de sürekli kendini
yenileyen, bu anlamda yapısal reformlarını
hız kesmeden devam ettiren, istikrar ve
güveni temin eden bir yönetim iş başında”
dedi. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen
Yıldırım, şunları söyledi: “3.5 ay önce büyük
bir olay yaşadık. 15 Temmuz. 15 Temmuz’da
Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya
kaldı. Şaka gibi belki size ama silahlı bir
darbe teşebbüsünü, silahsız bir güçle alt eden
bir Türkiye’den bahsediyoruz... O gün aynı
zamanda Türk milleti ekonomiyi de teminat
altına aldı. Türk ekonomisinin darbe sonrası
görünümü, herhangi bir olayla küresel veya
bölgesel olaylardaki görünümü arasında hiç
fark olmadı. Göstergelerdeki değişimler çok
sınırlı kaldı ve Merkez Bankası bile piyasalara
müdahale etme ihtiyacı duymadı.”
Yatırım yapan, taş üstüne taş koyan herkesin
başlarının üzerinde yeri olduğunu kaydeden
Yıldırım, “Türkiye’de yatırım yapan hiç
kimseye yabancı gözüyle bakmayız, bunu
bilin. Yabancı mefhumu, Türkiye’deki yatırım
yapanlar için geçersizdir” dedi. Başbakan
Yıldırım toplantının gündemini de “Burada
tek taraflı bir alışveriş yok. Kazan-kazan
esasına göre... Siz, ‘Şu yatırım yapacağım,
bu istihdamı sağlayacağım, ekonomiye bu
katkısı sağlayacağım.’ diyeceksiniz. Biz de
size bunları yapabilmeniz için ihtiyacınız olan
destekleri vereceğiz” ifadelerini kullandı.
BÜYÜMEYİ
TUTACAĞIZ

YÜZDE

5’İN

ÜSTÜNDE

BAŞBAKAN Yıldırım, son dönemde yapılan
çalışmalarla Türkiye’nin yatırım, ticaret ve
finans sektöründe çok daha önemli konuma
geleceğini anlattı. İstanbul Finans Merkezine
yapılacak 7 milyar dolarlık yatırımla, önemli
bir finans merkezi oluşturacaklarını belirten
Yıldırım, merkez tamamlandığında günlük
80 bin insanın gelip gideceği bir yer haline
geleceğini ifade etti. Türkiye’nin yaptığı
(alışmalarla 2009 dışında, 27 çeyrek boyunca
büyümesini sürdürdüğünü de belirten Yıldırım
şöyle devam etti: “Yüzde 3ün altındaki
büyümeler ülkede ilave istihdam yaratmıyor,
ekonomide ciddi sıçrama gerçekleştirmiyor.
0 yüzden gelecek yıllar için özellikle Orta
Vadeli Planda yüzde 5 ın üzerinde büyümeyi
tutturmak
için
ekonomik
kurgumuzu,
düzenlemelerimizi buna göre yapıyoruz. Bunu
yaparken de mali disiplinden vazgeçecek
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değiliz. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkarak yol
almamız mümkün değil. Hem mali disiplinimizi
koruyacağız hem de büyümemizi belirli bir
düzeyin üzerinde tutmaya çalışacağız. Bunu
nasıl yapacağız?”
KİMLER KATILDI?
DÜNYA Bankası Başkan Yardımcısı Cyril
Muller, Alstom Başkanı ve CEO su Henri
Poupart- Lafarge. Alzaid Group Holding
Yönetim Kurulu üyesi ve CEO’su Abdulrahman
Issam Alzahid, APM Terminals Kıdemli
Başkan Yardımcısı Teimen Meester, Bank
of China Kıdemli Başkan Yardımcısı Ojang
Liu, Bombardier Başkanı Laurent Troger,
BP boru hatlarından sorumlu CEO’su Tufan
Erginbilgiç, Burgan Bank CEO’su Eduardo
Eguren, Gemalto Kıdemli Başkan Yardımcısı
Tommı Nordberg, Khazanah Nasional Berhad
İcra Direktörü Dato Noorazman ABD Aziz,
Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı ve
Bölge Başkanı Ali Faramawy, Mitsui&Co.
Europe CEO’su Atsushi Küme, Mumtalakat
CEO’su Mahmood Hashim Al Kooheji, Nesma
Yönetim Kurulu Başkanı Saleh Ali Al-Turki,
Qatar First Bank CEO’su Ziad Khalil Makka wı,
Renault Başkan Yardımcısı ve Avrasya Bölgesi
Başkanı Deniş Le Vot, Sberbank CEO’su
Herman Gref, Sojitz Avrupa CEO’su Shigeya
Kusano, United Technologies Corporation
Başkan Yardımcısı David Hess, Vodafone
Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya
Başkanı Serpil Timuray, ZTE Corporation
CEO’su Zhang Renjun.
BÖLGESEL MERKEZ OLACAK
BAŞBAKAN Yıldırım toplantı sonrasında
küresel yatırımcıların Türkiye’yi artık bölgesel
yönetim merkezi olarak kabul ettiğini belirterek
“Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa
gibi bölgelerin yönetimini Türkiye üzerinden
yapma kararları var. Ismarlama elbise gibi bir
teşvik yöntemi var, bu yöntemin uygulamaları
hakkında bilgi verdik, bazı yatırımlara mahsus
özel teşvikler var genel teşviklerin yanında.
Bunları konuştuk” dedi. United Technologies
Başkan Yardımcısı David Hess’in okuduğu
sonuç
bildirgesinde
Türkiye’nin
son
dönemlerdeki yaşananlara rağmen cazip bir
yatırım ortamı olmaya devam ettiği belirtilerek
ev ödevi olarak öngörülebilirlik sağlayacak
istikrarlı makroekonomik ortamın sağlanması
ve yapısal reform gündemine devam edilmesi
istendi.
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Türkiye Odalar Birliği 1.7 trilyon $’ın peşinde
Körfez çıkarması Türk iş dünyası, 1.7 trilyon
dolar Gayri Safı Yurt içi Hasıla’ya sahip Körfez
ülkeleriyle işbirliği imkanlarını kovalıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
Körfez işbirliği Konseyi Odaları Federasyonu
(FGCCC), Bahreyn’de bugün başlayacak ve
iki gün sürecek ‘2’nci iş ve Yatırım Forumu’
düzenliyor.

610 firma işbirliği yapacak
Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman
Al Khalifa himayesinde gerçekleştirilecek
foruma TOBB Türkiye’den 250 kişilik bir
heyetle gidilirken, Bahreyn, Birleşik Arap
Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Oman ve Suudi
Arabistan’dan da 300 katılacak. Bu ülkelerde
faaliyet gösteren 60 Türk firması da iş
forumunda yer alacak.
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Körfez’in 1 trilyon $’lık projelerine Türkler talip
Türkiye, Körfez ülkelerindeki 1 trilyon doların
üzerindeki inşaat yatırımına talip oldu.
Beraberindeki 250 işadamıyla Bahreyn’e
adeta çıkarma yapan Gümrük Bakanı
Tüfenkci, “Türkiye tecrübelerini sizlerle
paylaşmaya hazır” derken, yatırım yapmak
isteyenlere de fırsatlar sunduklarını ifade etti.
Türk yatırımcıları, Körfez ülkelerindeki 1
trilyon doların üzerindeki yatırımcıları, Körfez
ülkelerindeki 1 trilyon doların üzerindeki
inşaat yatırımına talip olmak için çıkarma
yaptı. Büyük yatırımlara devam ettiklerini
ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyenleri de
‘fırsattan faydalanmak’ için davet ettiklerini
söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, bürokratik engelleri kaldırmaya
hazır olduklarını söyledi. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) üyesi 250 işadamı
Bakan Tüfenkci’yle birlikte Bahreyn’e geldi.
‘Türkiye-Körfez 2. İş ve Yatırım Forumu:
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Stratejik Ekonomik Ortaklığa Doğru’ başlıklı
toplantıya Bahreyn’in yanı sıra Katar, Suudi
Arabistan gibi Körfez ülkelerinden çok sayıda
yatırımcı katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin
428 milyar dolar ve Suudi Arabistan’ın 417
milyar dolar olmak üzere Körfez İşbirliği
Konseyi Üyesi ülkelerin toplam inşaat
projeleri 1 trilyon doların üzerinde bulunuyor.
Türk inşaat şirketleri de bu projeden pay
almak için görüşmelerini sürdürüyor.
ENGELLERİ KALDIRMAYA HAZIRIZ
Forumun açılışında konuşan Bakan Tüfenkci,
Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki
Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), ticaret
hacminin daha da artırılmasını sağlayacağını
belirterek, hayata geçirilmesinin önemli
olduğunu kaydetti. Tüfenkci, “İki kardeş
nasıl kazanırsa o şekilde hareket ederek ikili
ilişkilerle ticari geliştirmeye ortak yatırımlarla
üçüncü
ülkelere
yönelik
yatırımları

BASINDA TOBB - KASIM 2016

hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Türkiye
tecrübelerini sizlerle paylaşmaya hazır. Her
türlü bürokratik engelleri kaldırmaya hazırız”
dedi.
FIRSATLARI DEĞERLENDİRİN
Tüfenkci, Körfez ülkelerinin tamamının 15
Temmuz’un ardından Türk halkının yanında
olduğunu da söyledi. Tüfenkci, ‘Türkiye’de
yatırım yapmak isteyen yatırımcıların
Türkiye’deki fırsatları değerlendirmelerini
istiyoruz.
Bu
fırsattan
kardeşlerimiz
faydalansın” diye konuştu.

Enerjide çeşitlilik
BAHREYN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Khalid Al Moayyed ise, stratejik ortaklık için
burada olunduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Sağlık turizminin geliştirilmesi ön planda
görülmekte. Enerji kaynaklarının çeşitliliği
gündemde.”
Az laf çok iş isteriz: BİRLİKTE KAZANALIM

KÖRFEZ Arap Ülkeleri işbirliği Konseyi
Genel Sekreteri Abdullatif Al Zayani, Türkiye
ile ekonomik ilişkilerin gelişmesinden
gurur duyduklarını ifade ederek, “Daha
hayati alanlara odaklanmalıyız. Turizm
sektörü ön planda. Türkiye artık önemli bir
destinasyondur” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise,
konuşmasında Türkiye’den 250 iş insanıyla
geldiklerini belirterek, “Kardeşler birbirine
susamış daha fazla hasret gidermek istiyor.
Bu buluşma geleceğe dönük, kazançlı
ve bereketli ortaklıklar kuracaktır” dedi.
“15Temmuzda yaşadığımız sapkın FETÖ
darbe girişime karşı milletimize destek
mesajlarını gönderen Körfez ülkelerine
teşekkür ediyorum” diyen Hisarcıklıoğlu,
“15Temmuz dönüm noktasıdır. Türkiye
ekonomisi dünyanın görebileceği en zor stres
testinden başarıyla çıkmıştır” diye konuştu.

Türkiye güvenli liman

YAKIN ORTAKLIK

KÖRFEZ Arap Ülkeleri işbirliği Konseyi
Odalar Federasyonu Başkanı Ali Thunyan
Al Ghanim de, “Türkiye Körfez ülkelerinin
yatırımı için güvenli bir liman olabilir. Özel
sektörün çabalarına destek sağlayacaktır.
Türkiye ve Körfez arasında oluşturulacak bir
şirketle fırsatlar değerlendirilebilir” dedi.

Körfez ülkeleriyle yakın ortaklık kurmak
istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Mevcut
rakamlar potansiyeli göstermiyor. 3. ülkelerde
birlikte kazanma ihtimali var. Az laf çok iş
isteriz” dedi. Atılması gereken somut iki adım
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye
ile Körfez işbirliği Konseyi arasındaki Serbest
Ticaret Anlaşması. Yıllardır bunun hayata
geçmesini bekliyoruz” dedi.

Turizm ön planda
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Türkiye, Körfez ülkeleriyle ilişkileri serbestleştirmek istiyor
Türkiye ile Körfez İşbirliği Teşkilatı arasındaki
İşbirliği Forumu’nun ikincisi Bahreyn Ticaret ve
Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Bahreyn’in
başkenti Manama’da başladı. Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katıldığı
toplantıda, Türkiye, Körfez ülkelerine STA,
İslam ülkelerine TTA çağrısında bulundu.
Türkiye ile Körfez İşbirliği Teşkilatı
arasında ilişkilerin geliştirilmesi için TOBB
sekretaryasında çalışan İşbirliği Forumu
ikinci toplantısında, serbest ticaret anlaşması
ön plana çıktı. Toplantının açılış töreninde
konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Körfez ülkelerinden ekonomik is
birliğinin derinleştirilmesi için iyi bir fırsat
bulunduğunu söyledi.
Türkiye ile Körfez İşbirliği Teşkilatı arasındaki
İşbirliği Forumu’nun ikincisi Bahreyn Ticaret
ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde
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Bahreyn’in başkenti Manama’da başladı.
Forum kapsamında şirketler arasında ikili
görüşmeler de organize edildi. Forum
oturumlarında ise alt ve üst yapı inşaatı,
Karma İstişare Komisyon toplantısı, mal
ve hizmet finansmanı, sağlık ve ilaç, gıda,
ulaştırma başlıklarını taşıyan toplantılar
yapılacak.
Gümrük Bakanı Tüfenkci, Türkiye’de yaşanan
darbe girişiminin gerçek bir güvenilirlik testi
olduğunu ve başarıyla atlatıldığını kaydetti.
Tüfenkci, “Türkiye 27 çeyrektir büyüyor.
Umarım 28. çeyrekte de büyüyecek. Türkiye
olarak fırsatlar sunuyoruz. AB ile Gümrük
Birliği’nin
(yenilenmesi)
müzakereleri
sürecinde sadece Türkiye fırsatları değil,
Avrupa için de fırsatlarından yararlanma
imkanı olacak. Körfez ülkelerini işbirliğine
çağırıyoruz. Biz istiyoruz ki bu imkanlardan
kardeşlerimiz yararlansın” dedi.
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Sağlık turizmi, tarım, gıda güvenliği ve
enerjide işbirliği
Toplantıda konuşan Bahreyn Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Khalid Al Moayyed
de Körfez ülkelerinin Türkiye ile işbirliğinden
kazançlı sonuçlar doğduğunu belirterek,
sağlık turizmi, turizm, gıda güvenliği ve enerji
kaynaklarının çeşitlendirilmesi alanlarında iş
birliği imkanları gördüklerini ve bu sektörlerin
ilişkilerde ön plana çıktığım kaydetti.
Moayyed “Nihai amaç tam ortaklıktır” diye
konuştu.
Körfez İşbirliği Konseyi Odalar Birliği
Başkanı Katar Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Shaikh Khalifa bin Jassim Al Thani
ise Türkiye ile teşkilat arasında imzalanan
işbirliği protokolünün ardından ilişkilerde
hızla gelişme yaşandığını anlattı. Al Thani
Türkiye’deki tarımsal alanların işletilmesine
körfez işadamlarından ilgi olabileceğini de
belirterek, bu yönde adım atılmasını da
önerdi.
Körfez İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri
Abdullatif Al Zayani de teşkilat ile Türkiye
arasında, Körfez işadamlarının Türkiye’deki
özelleştirmelere
katılımı,
turizm
ve

sürdürülebilir sanayi alanında imkanlar
bulunduğunu anlattı. Zayani, Türkiye’ye
daha fazla yatırıma hazır olduklarının altını
çizdi.
Serbest ticaret anlaşması ve tercihli
ticaret anlaşmasını hayata geçirmeliyiz
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu da işbirliğinin geliştirilmesi için
ivedilikle atılması gereken iki somut adım
olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Körfez
ülkelerinin 1,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe
eriştiğini belirterek buna Türkiye’nin de
eklenmesi ile 2,5 trilyon dolarlık bir pazar
oluşacağını hatırlatarak, “Gelin Körfez ülkeleri
ile yaptığımız serbest ticaret anlaşmasını bir
an önce hayata geçirelim. Şimdi somut adım
atmanın tam zamanı. Bu anlaşmayı hayata
geçirirsek, 133 milyon nüfuslu 2,5 trilyon
dolarlık bir pazar ortaya çıkıyor. Türkiye
bunu uzun zamandır bekliyor şimdi tam
zamanı” dedi. Hisarcıklıoğlu, ikinci somut
adımın ise İslam ülkeleri arasında yürürlüğe
girmeyen tercihli ticaret anlaşmasının,
Körfez ülkelerinin tercihli ticaret listelerini
yenilenmemesi halinde bu anlaşmanın da
yürürlüğe gireceğini hatırlattı.
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Araplara Kanal İstanbul teklifi
Türkiye ve Körfez ülkelerinden 600 işadamı,
Türkiye-Körfez
Yatırım
Forumu’nda
buluştu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Kanal İstanbul başta olmak üzere
Türkiye’deki büyük yatırım fırsatlarına dikkat
çekerek “Biz istiyoruz ki bu fırsatlardan
kardeşlerimiz faydalansın” dedi.
Türkiye’den 250 kişilik heyetin katıldığı
forumda, çeşitli ülkelerden 300’e yakın
firma ile bu ülkelerde faaliyet gösteren 60
Türk firması da yer aldı. Forumda konuşan
Gümrük Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Bahreyn’de yatırımcılarla
bir araya geldi. ve Ticaret Bakanı Tüfenkci,
forumun, ekonomik ilişkiler ve yeni yatırım
imkânlarının geliştirilmesi açısından önemine
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dikkat çekti. Öte yandan Katar Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Jassim
el Tani, Türkiye’deki tarıma elverişli arazilerin
Körfez ülkelerine tahsis edilmesinin yarar
sağlayacağını ifade etti.
‘GELİN
TÜRKİYE
BİRLEŞTİRELİM’

İL

PAZARI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Körfez
İşbirliği Konseyi’nin önemine dikkat çekerek
“Gelin 53 milyonluk Körfez’e, 80 milyonluk
Türkiye’yi ekleyelim 133 milyonluk bir pazar
olalım. 1.5 trilyon dolarlık güce Türkiye’yi de
ekleyelim, 2.5 trilyon dolarlık bir güç olalım”
dedi.
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Körfez’e 1 trilyon dolarlık çıkarma
250 işadamı ile Bahreyn’e giden Gümrük
Bakanı Bülent Tüfenkci, Körfez ülkelerindeki
yatırımcıları Türkiye’ye davet ederek,
“Üçüncü havalimanı, Marmaray, Avrasya
Tüneli, Kanal İstanbul gibi büyük yatırımlara
devam ediyoruz” diye konuştu.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
üyesi 250 işadamı Gümrük ve Ticaret Bakam
Bülent Tüfenkci ile başta inşaat olmak üzere
1 trilyon dolarlık yatırım için Körfez’e çıkarma
yaptı. Bahreyn’de gerçekleşen TürkiyeKörfez 2. İş ve Yatırım Forumu toplantısının
açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret
Bakanı Tüfenkci, Körfez ülkeleri ile Türkiye
arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın
(STA) ticaret hacminin daha da artırılmasını
sağlayacağım
ifade
ederek
hayata
geçirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Forumun ticari ve ekonomik işbirliklerinin
geliştirilmesinin yanı sıra yeni yatırım
ortamının bir araya getirilmesi açısından

önemli olduğunu söyleyen Tüfenkci, “İki
kardeş nasıl kazanırsa o şekilde hareket
ederek ikili ilişkilerle ticari geliştirmeye
ortak yatırımlarla üçüncü ülkelere yönelik
yatırımları hep birlikte gerçekleştirebiliriz.
Türkiye tecrübelerini sizlerle paylaşmaya
hazır. Her türlü bürokratik engelleri
kaldırmaya yatırım ortamını önündeki
engelleri birer birer kaldırmaya yönelik çaba
göstermeye hazırız” dedi. Tüfenkci, Körfez
ülkelerindeki yatırımcıları Türkiye’ye davet
ederek, “Üçüncü havalimanı, Marmaray,
Avrasya Tüneli, Kanal İstanbul gibi büyük
yatırımlara devam ediyoruz. Çünkü biz bu
fırsatlardan kardeşlerimizin yararlanmasını
istiyoruz” ifadelerini kullandı.
SERBEST TİCARET OLMALI
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’den 250 iş insanı ile geldiklerini
belirterek Körfez’den 500 katılımcının
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olduğunu söyledi. Türkiye ve Körfez ülkeleri
arasında daha yakın çalışma ve ortaklıklar
kurmak istediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
“İki tarafta da müthiş bir potansiyel var. Hatta
başka ülkelerde birlikte iş yapma ve kazanma
imkanı var. Körfez tarafı da aynı anlayışta.
Gerçeği kazanca çevirmek için çok önemli
somut iki adım var. Birisi Türkiye ile Körfez
İşbirliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret
Anlaşması (STA). Bunun hayata geçmesini
istiyoruz. 133 milyon nüfusu 2,5 trilyon
dolar geliriyle dev bir ekonomik birliktelik
oluşturabiliriz. Bu işi geciktirmeden yapalım.
İslam ülkeleri ile Tercihli Ticaret Anlaşmasını
hayata geçirmemiz lazım. Bunu hep birlikte
yapalım” dedi.
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel
Sekreteri Abdullatif Al Zayani, Türkiye ile
ekonomik ilişkilerin gelişmesinden gurur
duyduklarını ifade etti. Zayani, “Daha
hayati alanlara odaklanmalıyız. Turizm
sektörü ön planda. Türkiye artık önemli
bir destinasyon. Konsey üyeleri olarak bu
foruma bu umut bağlamış durumdayız.
Her iki tarafında ekonomik katma değerini
sağlayacak işbirliğine gitmeliyiz” dedi.
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Odalar
Federasyonu Başkanı Ali Thunyan Al
Ghanim de, Türkiye’nin bölgeye ihracatının
15 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek,
Türkiye’nin güvenli bir liman olabileceğini
söyledi.
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9 ayda alınan iş 4.1 milyar dolar
TÜRKİYE Müteahhitler Birliği (TMB) 2016 yılı
ekim ayı İnşaat Sektörü Analizi’ni yayımladı.
Analize göre Türk müteahhitlik firmalarınca,
yılın 9 ayında yurt dışında 4.1 milyar dolar
değerinde 65 yeni proje üstlendi. Bu projelerin
ülkelere göre dağılımına bakıldığında;
Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin öne çıktığı,
ilk 5 ülkenin yüzde 19.2 ile Bahreyn, yüzde
15 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 14.7 ile
Kuveyt, yüzde 12.3 ile Fas ve yüzde 9.2 ile
Senegal olduğu bildirildi. Türk müteahhitlik
firmalarınca 1972’den 2016 Eylül sonuna
kadar 110 ülkede, 329.1 milyar dolarlık 8 bin
772 proje üstlenildiği ifade edilen analizde,
son 5 yılda Türk müteahhitlerinin yurt dışında
üstlendikleri yeni proje tutarlarının yıllık
2030 milyar dolar bandında gerçekleştiğin
belirtildi. Raporda, geçen senenin son
çeyreğinden itibaren olumlu bir toparlanma
ivmesi yakalayan inşaat sektörünün, hem
kamu hem özel sektör inşaat yatırımlarının
artmasıyla yaklaşık 3 yılın en hızlı artışını
gerçekleştirerek ikinci çeyrekte yüzde 7, ilk
yarı yılda yüzde 6.7 büyüdüğü belirtildi. Öte
yandan analizde konut gibi büyük tutarlı
alımların ertelenebileceği, konut piyasasına
yönelik önlem paketine karşın, 2016 yıllık
toplamının 2015 yılının altında kalabileceği
belirtildi.
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2.5 TRİLYON DOLARLIK SERBEST TİCARET DAVETİ
Türk yatırımcıları Körfez ülkelerine 1.5 trilyon
dolarlık iş ve yatırım için çıkarma yaptı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
“Türk ekonomisi 15 Temmuz’un ardından
darbelere karşı, kırılganlıklara karşı bir stres
testinden de geçti. Türkiye’deki fırsatlardan
kardeşlerimiz faydalansın istiyoruz” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Altı
körfez ülkesi birarada 53 milyonluk bir nüfus
ve 1.5 trilyon dolarlık dev bir ortak pazar
oluyor. Gelin bu 53 milyonluk Körfez’e,
80 milyonluk Türkiye’yi de ekleyelim 133
milyonluk bir pazar olalım. 1.5 trilyon dolarlık
güce Türkiye’yi de ekleyelim, 2.5 trilyon
dolarlık bir ekonomik güç olalım. Bunun
için serbest ticaret anlaşmasını artık daha
fazla gecikmeden hayata geçirelim” diye
konuştu. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi
2. İş ve Yatırım Forumu, Bahreyn’in
başkenti Manama’da başladı. Forumda
konuşan Bakan Tüfenkci, “İkili ilişkilerle

ticareti geliştirip ortak yatırımlarla üçüncü
ülkelere yönelik yatırımları hep birlikte
gerçekleştirebiliriz. Türkiye tecrübelerini
sizlerle paylaşmaya hazır. Her türlü
bürokratik engelleri kaldırmaya, önünüzdeki
engelleri birer birer kaldırmaya yönelik çaba
göstermeye hazırız” dedi.
‘Stres testinden geçtik’
Tüfenkci, Körfez ülkelerinin tamamının 15
Temmuz’un ardından Türk halkının yanında
olduğunu belirterek, “Allah’a hamt olsun
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde darbe
girişimini atlattık Türk ekonomisinin darbelere
karşı, kırılganlıklara karşı bir stres testinden
de geçtiğini göstermesi açısından önemli bir
sınavdı. Darbe girişiminden sonra her türlü
idari ve mali hukuki tedbirleri aldık, yatırıma
devam ediyoruz. Güçlü bankacılık sektörü
ve mali disiplin bu dayanıklılığın en önemli
temellerinden biridir. 27 çeyrektir sürekli
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büyüyen bir ekonomiyiz. Büyük yatırımlara
da
devam
etmekteyiz.
Yatırımcıların
Türkiye’deki fırsatları değerlendirmelerini
istiyoruz.
Bu
fırsattan
kardeşlerimiz
faydalansın” diye konuştu.
Türkiye önemli bir destinasyon’
Körfez Arap Ülkeleri işbirliği Konseyi Genel
Sekreteri Abdullatif Al Zayani, Türkiye ile
ekonomik ilişkilerin gelişmesinden gurur
duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“Daha hayati alanlara odaklanmalıyız. Turizm
sektörü ön planda. Türkiye artık önemli bir
destinasyondur. Konsey üyeleri olarak bu
foruma bu umut bağlamış durumdayız. Ortak
projeler zaten gündemde. Tek dileğimiz bize
fırsatlar yaratmasını umuyoruz.”
Körfez Arap Ülkeleri işbirliği Konseyi Odalar
Federasyonu Başkanı Ali Thunyan Al Ghanim
de Türkiye’nin bölgeye ihracatının 15 milyar
dolar seviyesine çıktığını belirterek, şöyle
konuştu:
“Türkiye Körfez ülkelerinin yatırımı için
güvenli bir liman olabilir. Genç girişimcilerin
de katılımının olması önemli. Kadın unsuru
da teşvik edilmeli. Türkiye ve Körfez
arasında oluşturulacak bir şirketle fırsatlar
değerlendirilebilir. Türkiye’deki arazilerin
değerlendirilmesi büyük önem taşıyacaktır.”
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‘DEV BİR ORTAK PAZAR OLURUZ’
Hisarcıklıoğlu ise forum kapsamında 21
farklı sektörde faaliyet gösteren firmaların
görüşmelerinin gerçekleşeceğini söyledi.
15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, “Sapkın FETÖ örgütünün
darbe girişime karşı milletimize destek
mesajlarını gönderen Körfez ülkelerine
yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye
ekonomisi dünyanın görebileceği en zor
stres testinden başarı ile çıkmıştır” dedi.
Türkiye ile iş yapmanın bugün daha kazançlı
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti:
“Gündemde İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret
Anlaşması var. İslam coğrafyasında tam
1.5 milyar insan var. Anlaşmanın yürürlüğe
girmesi için çok küçük bir adım kaldı. Körfez
işbirliği Konseyi Ülkeleri, taviz listelerini
güncelleme işlemini tamamlasa, bu anlaşma
yürürlüğe girecek. Bunu da hemen yapalım.”
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Körfez’e 1 trilyon dolarlık çıkarma
İş dünyasından 250 temsilci Türkiye’yi
güvenli liman olarak gören Körfez ülkelerine
yönelik Bahreyn’e çıkarma yaptı.
Türk işadamları 1 trilyon dolarlık yatının için
Körfez’e çıkarma yaptı. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) üyesi 250 işadamı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
ile birlikte Bahreyn’e geldi. Körfezden gelen
firmalarla birlikte 800’e yakın işadamı iş ve
yatırım forumunda buluştu. ‘Türkiye-Körfez
2. İş ve Yatırını Forumu: Stratejik Ekonomik
Ortaklığa Doğru’ başlıklı toplantıya Bahreyn’in
yanı sıra Katar, Suudi Arabistan gibi Körfez
ülkelerinden çok sayıda yatırımcı katıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin 428 milyar dolar
ve Suudi Arabistan’ın 417 milyar dolar olmak
üzere Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin
toplam inşaat projelerinin değeri 1 trilyon
doların üzerinde bulunuyor. Türkiye’nin önde
gelen inşaat şirketleri de bu projeden pay
almak için görüşmelerini sürdürüyor.

Forumda konuşan Bakan Tüfenkci, Körfez
ülkeleri ile Türkiye arasındaki Serbest
Ticaret Anlaşması’nın (STA) ticaret hacminin
daha da artırılmasını sağlayacaklarını
belirterek hayata geçirilmesinin önemli
olduğunu kaydetti. Kendisini kardeşlerinin
arasına gelmiş gibi hissettiğini ifade eden
Tüfenkci, “Türkiye tecrübelerini sizlerle
paylaşmaya hazır. Her türlü bürokratik
engelleri kaldırmaya hazırız” dedi. Tüfenkci,
ayrıca “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde darbe girişimini
atlattık. Türk ekonomisinin darbelere karşı
kırılganlıklara karşı bir stres testinden de
geçtiğini göstermesi açısından önemli bir
sınavdı” şeklinde konuştu.
KARDEŞLER HASRET GİDERDİ
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu
Türkiye’den 250 iş insanı ile geldiklerini
belirterek Körfez’den ise 500 katılımcının
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olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Kardeşler
birbirine susamış daha fazla hasret gidermek
istiyorlar. Bu buluşma geleceği dönük
kazançlı ve bereketli ortaklar kuracaktır”
dedi.
GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE
KÖRFEZ Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi
Odalar Federasyonu Başkanı Ali Thunyan
Al Ghanim, Türkiye’nin bölgeye ihracatının
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15 milyar dolar seviyesine çıktığını
belirterek, “Türkiye Körfez ülkelerinin
yatırımı için güvenli bir liman olabilir. İki
taraf arasındaki ilişkileri sürdürüp daha ileri
noktaya getireceğiz. İki tarafın elinde var
olan fırsatların değerlendirilmesi önemli. Bu
forum girişim için yol açma fırsatı taşısın”
diye konuştu.
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bahreyn’de süren iş ve Yatırım Formu’nda
Türkiye’ye yatırımın daha kazançlı olduğunu belirtti.
BAKAN TÜFENKCİ: BUGÜN TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPMAK HER ZAMANKİNDEN
DAHA KAZANÇLI HALE GELDİ.
KÖRFEZDEKİ SERMAYEYE TÜRKİYE YE GEL ÇAĞRISI

KÖRFEZ SERMAYESİNE CAZİP TEKLİF
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Bahreyn’de süren İş ve Yatırım Formu’ndaki
konuşmasında Türkiye’nin 15 Temmuz
sonrasında daha güçlü hale geldiğini ve
yatırımın daha kazançlı olduğunu belirtti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Körfez
sermayesi ile Türkiye’nin birlikte kazanç elde
edebileceğini vurguladı.
TÜRKİYE-Körfez 2. İş ve Yatırım Forumu,
“Stratejik
ekonomik
ortaklığa
doğru”
temasıyla Bahreyn’de başladı. Forumun
açılış töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci, “Kanal İstanbul, 3
üncü Havalimanı gibi büyük yatırımlara devam
ediyoruz. Körfez ülkelerindeki yatırımcıların
Türkiye’deki bu fırsatlardan yararlanmasını
istiyorum” dedi. 15 Temmuzdan sonra

Türkiye’nin daha da güçlendiğini kaydeden
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Bugün
Türkiye’de iş yapmak her zamankinden daha
kazançlı hale geldi” şeklinde konuştu.
‘TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞIRIZ’
Türkiye ve Körfez ülkeleri arasındaki
ekonomik ve stratejik iş birliğinin artırılması
amacıyla 2’incisi düzenlenen TürkiyeKörfez İş ve Yatırım Forumu, Bahreyn’de
başladı. 2 gün sürecek forumda heyetler
arası görüşmeler ve sektörel toplantılar
yapılacak Forumun açılış töreninde konuşan
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
yatırımların önündeki bürokratik engellerin
kaldırılması için her türlü çabayı göstermeye
hazır olduklarını söyledi.
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Türkiye’nin tecrübelerini paylaşmaya hazır
olduğunu vurgulayan Gümrük ve Ticaret
Bakanı Tüfenkci, “Kendimi kardeşlerimin
arasında ve onların evine gelmiş gibi
hissediyorum. Özellikle ticari ve ekonomik
ilişkilerin
güçlendirilmesi
bakımından
ülkelerimizin iş adamlarını bir araya getiren
bu gibi platformlar çok önemli. Bizim için
Körfez İşbirliği Konseyi özel bir mana
taşımaktadır. Bu coğrafyada hepimiz ortak
bir kültürü taşıyoruz. Bizi birbirimize bağlayan
bu değerlerden de gurur duyuyoruz.
Ortak amacımız bölgede barışın sağlanması
ve refahın hakim kılınmasıdır. Bu çerçevede
iki kardeşin nasıl birlikte kazanması
gerekiyorsa, o şekilde hareket etmeliyiz.
Bu anlamda şu son derece açık ki, Türkiye
tecrübelerini sizlerle paylaşmaya hazır.
Tabi sizler de Türkiye’yi bir kardeş olarak
görebilirsiniz” diye konuştu.
‘FIRSATLARDAN YARARLANIN’
15 Temmuzda Körfez ülkelerinin Türkiye’nin
yanında olduğunu hatırlatan Tüfenkci, “Körfez
ülkelerinin tamamı kötü günde yanımızda
olduklarını gösterdi. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz bu
darbe girişimi çok çabuk atlattık ve ekonomik
anlamda da çok çabuk toparlandık Askıda
bu darbe girişimi Türk ekonomisinin ne kadar
güçlü olduğunu bütün dünyaya gösterdi.
Bizler bu darbe girişiminden sonra gerekli
tedbirleri aldık yatırımlara devam ediyoruz.
Özellikle bu tür toplantılarda somut iş
birliklerine adım atılması önemlidir. Türkiye
ekonomisi 27 çeyrektir sürekli büyüyor.
Özellikle
özel
sektördeki
büyümeye
dikkatinizi çekmek istiyorum. İstanbul’da;
Kanal İstanbul, 3’üncü Havalimanı gibi
büyük yatırımlara devam ediyoruz. Körfez
ülkelerindeki yatırımcıların Türkiye’deki
bu fırsatlardan yararlanmasını istiyorum”
ifadelerini kullandı.
‘BİRLİKTE KAZANALIM’
Körfez İşbirliği Konseyinin önemine değinen
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “İslam
coğrafyasında iş birliği anlamında atılmış
en somut ve işleyen mekanizmalardan bir
tanesi Körfez İşbirliği Konseyidir. 6 körfez
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

ülkesi bir araya gelince petrol ve finans
rezervlerinin yüzde 40’ını kontrol eden bir
güç oluyor. 6 ülke bir arada 53 milyonluk bir
nüfus ve 1,5 trilyon dolarlık, dünyanın önde
gelen ülkelerini geride bırakacak büyüklükte
dev bir ekonomi oluyor.
Sanayide, turizmde, lojistikte güçlerin bir
araya geldiği dev bir ortak pazar oluyor.
Burada atılan her adımdan Türk özel sektörü
olarak müthiş memnuniyet duyuyoruz. Ama
yetmez diyoruz. Gelin bu 53 milyonluk
Körfeze, 80 milyonluk Türkiye’yi de ekleyelim
133 milyonluk bir pazar olalım. 1,5 trilyon
dolarlık güce Türkiye’yi de ekleyelim, 2,5
trilyon dolarlık bir ekonomik güç olalım.
Gelin Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki
serbest ticaret’ anlaşmasını artık daha fazla
gecikmeden hayata geçirelim. Birlikte daha
fazla kazanalım” dedi.
Taraflar arasındaki iş birliğinin önemine
vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Bugün artık
tek başınıza zenginleşebilmeniz mümkün
değil. Zenginleşmenin yolu daha fazla iş
birliğinden, daha fazla ticaretten geçiyor.
Dünya bunu bizden önce keşfetmiş. Allah’ın
bir vaadi var, ‘Birlikte rahmet ve bereket,
ayrılıkta azap vardır’ diyor. Yani “bir araya
gelene, birlikte hareket edene veririm, ayrı
hareket etmeyin’ diyor. Biz değil, yabancılar
tatbik ediyor. Batılı ülkeler, başta en /akın
komşuları olmak üzere bölgesel iş birliği
yapıyorlar” diye konuştu.
‘İYİ İLİŞKİLER İÇİN BİRLİKTEYİZ’
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi
Genel Sekreteri Abdullatif Al Zayani,
taraflar arasındaki iş birliğinin iyiden daha
iyi seviyeye getirmek için çalışacaklarını
söyledi. Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Khalid Al Moayyed, “Stratejik
ortaklık için buradayız. İlişkilerde gerçek bir
sıçrama yapabilmek için buradayız. İş birliği
ve ekonomik ortaklıklara gideceği umudunu
taşımaktayız” dedi. Körfez Arap Ülkeleri
İşbirliği Konseyi Odalar Federasyonu adına
konuşan Katar Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Shaikh Khalifa bin Jassim Al Thani
ise “İki taraf arasındaki ilişkilerin daha da iyi
olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
şeklinde konuştu.
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ABD’NİN YATIRIM TEHDİDİNE KARŞI TÜRKİYE-KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ

Dev projelere gelin kazanın

Türk iş dünyası, 1 trilyon dolarlık yatırım
fırsatları için Körfeze çıkarma yaptı.
Bahreyn’deki forumda Körfez yatırımcılarını
Türkiye’nin mega projelerine yatırıma çağıran
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
“Türkiye’nin yatırımları dev projelerle
sürüyor. Bu fırsatlardan kardeşlerimizin
yararlanmasını istiyoruz” dedi.
ABD’nin Suudi Arabistan’a yönelik 11 Eylül
kararının ardından batılı ülkelerde yatırımları
tehdit altına giren Körfez ülkeleri iş
dünyasıyla Türk işadamları “stratejik ortaklık”
için buluştu. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), 250 işadamını Bahreyn’de
Körfez ülkelerindeki yatırımcıyla bir araya
getirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci’nin de katıldığı Türkiye-Körfez

2. İş ve Yatırım Forumu’nda Bahreyn’in
yanısıra Katar, Suudi Arabistan gibi bölge
ülkelerinden gelen 800’e yakın işadamı iş
ve yatırımı konuştu. Körfez İşbirliği Konseyi
Üyesi ülkelerin toplam inşaat projelerinin
değeri l trilyon doların üzerinde bulunuyor.
Türk müteahhitler de pastadan pay almak
için forumun ilk gününde yatırımcılarla ikili
görüşmeler yaptı.
TECRÜBELERİ PAYLAŞACAĞIZ
İki gün sürecek forumun açılışında konuşan
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki Serbest
Ticaret Anlaşması’nın (STA) ticaret hacminin
daha da 5 artırılmasını sağlayacağını belirtti.
Tüfenkci, “İki kardeş gibi hareket ederek
ortak yatırımlarla üçüncü ülkelere yönelik
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yatırımları hep birlikte gerçekleştirebiliriz.
Türkiye tecrübelerini sizlerle paylaşmaya
hazır” dedi.
STRES TESTİNDEN GEÇTİK
Bakan Tüfenkci, Körfez ülkelerinin tamamının
15 Temmuz’un ardından Türk halkının
yanında olduğunu vurgulayan Tüfenkci,
şöyle konuştu: “Darbe girişimini atlattık. Türk
ekonomisinin darbelere ve kırılganlıklara
karşı bir stres testinden de geçtiğini
göstermesi açısından önemli bir sınavdı.
Her türlü idari ve mali hukuki tedbirleri aldık,
yatırıma devam ediyoruz. Güçlü bankacılık
sektörü ve mali disiplin bu dayanıklılığın
en önemli temellerinden biridir. 27 çeyrektir
sürekli büyüyen bir ekonomiyiz.”
KARDEŞİMİZ YARARLANSIN
Türkiye’nin yatırımlarına devam ettiğini
kaydeden Tüfenkci, “İstanbul’da üçüncü
havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli,
Kanal İstanbul gibi büyük yatırımlara
devam ediyoruz. Körfez ülkelerindeki
yatırımcıların, Türkiye’deki bu fırsatları
özellikle
değerlendirmelerini
istiyorum.
Çünkü biz bu fırsatlardan kardeşlerimizin
yararlanmasını istiyoruz. AB’deki fırsatların
da Körfez ülkeleri tarafından Türkiye’de
yatırım yapılarak değerlendirilmesi önemli”
dedi.
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2.5 trilyon $ için harekete geçmeliyiz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu foruma
Türkiye’den 250 iş insanı ile geldiklerini.
Körfez’den 500 katılımcının olduğunu
belirterek. “Kardeşler birbirine susamış daha
fazla hasret gidermek istiyorlar. Bu buluşma
geleceğe dönük kazançlı ve bereketli ortaklar
kuracak.133 milyon nüfusu 2.5 trilyon
dolar geliriyle dev bir ekonomik birliktelik
oluşturabiliriz. ‘Gelin bu isi geciktirmeden hep
birlikte yapalım” dedi. Körfez Arap Ülkeleri
İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Abdullatif
AlZayani, “İki taraf da ekonomik işbirliğini
geliştirmeye istekli. Daha hayati alanlara
odaklanmalıyız. Turizm sektörü ön planda.
Türkiye önemli bir destinasyon. Karşılıklı
yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve
ortak projeler zaten gündemde. Her iki
taraf da ekonomik katma değer sağlayacak
işbirliğine gitmeli” dedi.
Stratejik ortaklık için buradayız
Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Khalid Al Moayyed, stratejik ortaklık
için
burada olunduğunu belirterek, “ilişkilerde
gerçek bir sıçrama yaratmak istiyoruz. Sağlık
turizmi, enerji kaynaklarının çeşitliliği, gıda
güvenliği, içme suyu güvenliği ve her alanda
yatırımı geliştirmeyi arzulamaktayız. Bahreyn
olarak Körfez işbirliği Konseyi olarak ilişkileri
daha ileriye götürmeyi hedefliyor ve davet
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Bahreyn ordusuna gemi ihracatı için ilk adım
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Bahreyn’de is forumuna katıldı.
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Türkiye-Körfez 2. İş ve Yatırım Forumu için
gittiği Bahreyn’de iki ülke arasındaki ticaretin
artırılmasına yönelik yeni işbirliklerine imza
attıklarını söyledi. Anadolu Tersanesi ile
Bahreyn Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
arasında görüşmeler yapıla cağını belirten
Tüfenkci, şunları söyledi:

gösteren 9-10 Türk bankası olduğunu ifade
ederek Körfez sermayesinin Türkiye’ye
çekilmesi konusunda finans kesiminin daha
aktif kullanılabileceği söyledi.
KRALIN DESTEĞİ

Tüfenkci, Körfez ülkelerinin Türkiye’ye
bakışının olumlu olduğunu belirterek,
özellikle 15 Temmuz süresince Bahreyn’in
Türkiye’ye
desteğini
hiçbir
zaman
kesmediğini ifade etti. Bahreyn’in ekonomik
olarak çok ciddi potansiyel barındırdığını
BANKALAR AKTİF OLMALI
ve iş forumunun verimli geçtiğim ifade eden
Tüfenkci “Bahreyn Kralı’nın 15 Temmuz’u ilk
“Gemi yapımıyla ilgili olumlu gelişmeler kınayanlardan ve Türkiye’yi ziyaret edenler
olabilir. Tersane boyutuyla görüşmeler arasında olması, Bahreynli işadamlarını
olacak. Türkiye’de sağlık sektöründe yatırım Türk işadamları ile iş yapma konusunda
yapmak isteyenlerin talepleri var. Onunla cesaretlendirdi. TOBB yönetimi de bu fırsatı
ilgili görüşmeler yapıldı. Gıda sektöründe ön değerlendirmiş oldu. Körfez ile TOBB 2.
anlaşmalar yapıldığına yönelik bilgiler var” Yatırım İş Forumu gerçekleştirildi. Aldığımız
dedi. Bakan Tüfenkci, Bahreyn’de faaliyet
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bilgilerde, görüşmelerin verimli geçtiği ve
bazı anlaşmalar imzalandığını duyduk” diye
konuştu.
Türkiye enerjide
AVRUPA’YA ACILAN KAPI
KÖRFEZ
İşbirliği
Konseyi
Elektrik
Bağlantıları CEO’su Ahmed Al Ebrahim,
enerji alışverişinin elektriğe bağlı olarak gün
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geçtikte geliştiğini belirterek “Körfez ülkeleri
olarak petrol ve doğalgaza bağlı kalmaktayız.
Rüzgâr, güneş ve nükleer gibi onlarla da
ilgilenmekteyiz” dedi. Körfez Elektrik Bağlantı
Projesi’nin 2009 yılında işletmeye alındığını
ifade eden Ebrahim, “Irak, Ürdün, Mısır ve
Türkiye’ye varabilecek kadar gideceğiz.
Türkiye Avrupa kıtasına acılan bir kapı. Uzun
vadede enerji ticaretini Türkiye üzerinden
Avrupa ülkelerine taşımayı planlıyoruz” dedi.
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BAKAN TÜFENKCİ: YURT DIŞINDAN İSLAMİ FİNANS İÇİN GELECEK SERMAYEYİ
DESTEKLEYECEĞİZ.

KATILIM BANKACILIĞI ENGELLERİNİ KALDIRDIK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
Bahreyn’deki TOBB-Körfez İşbirliği Konseyi
2’nci İş ve Yatırım Forumu’ndan sonra yaptığı
açıklamalarda, Türkiye’deki yeni mevzuatlar
çerçevesinde katılım bankacılığının önündeki
engellerin kaldırıldığını belirterek, “Körfez
ülkelerinden gelerek katılım bankacılığı
yapmak isteyen yeni şirketlere biraz daha ön
ayak olmak gerekiyor” dedi.
BAHREYN’de
gazetecilere
önemli
açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret
Bakam Bülent Tüfenkci, katılım bankalarının
önündeki engellerin kaldırıldığını belirterek,
“Şu anda mevzuat açısından katılım
bankalarıyla ilgili bir problem yok. Belki
Körfez ülkelerinden yeni gelecek ve katılım
bankacılığı yapmak isteyen firmalara biraz
daha ön ayak olmak gerekiyor” dedi.

‘İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILDI’
Türkiye-Körfez 2. İş ve Yatırım Forumunun
ardından Bahreyn’de gazetecilerin sorularını
cevaplayan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, İslami finans sitemine ilişkin
de önemli açıklamalarda bulundu. Körfez
sermayesinin Türkiye’ye çekilmesi için finans
sisteminin de aktif olarak kullanılabileceğini
belirten Tüfenkci, “İslami finans sistemiyle
ilgili düzenlemeleri yaptık. Katılım bankası
kurma noktasındaki bir takım engelleri
kaldırdık. Ziraat ve Halk bankasının katılım
bankası girişimleri var. Şuanda mevzuat
açısından katılım bankalarıyla ilgili bir
problem yok. Belki Körfez ülkelerinden
yeni gelecek ve katılım bankacılığı yapmak
isteyen firmalara biraz daha ön ayak olmak
gerekiyor” diye konuştu.
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Körfez ülkeleri ile ilişkiler tesis etmenin
önemine değinen Tüfenkci, “Körfezle bizim
kültürel ve tarihi bağlarımız var. Körfez
ülkelerinin Türkiye’ye bakışı, Türkiye’nin de
körfez ülkelerine bakışı gerçekten çok olumlu.
Ekonomik olarak da müthiş bir potansiyel
var. Dünya petrol ve finans rezervlerinin
yüzde 40’ını barındırıyorlar. Yaklaşık 40
milyondan fazla nüfusu barındırıyor. Alım
güçleri çok yüksek ve büyük kısmı da ithal
ediyorlar. Körfezdeki 6 ülke yıllık 450 milyar
dolara yakın ithalat yapmakta. Bizim payımız
onun içerisinde 2014 yılında 14,4 milyar
dolardı. 2015’te bu oran biraz daha düştü.
Bahreyn kralının Türkiye ziyareti buradaki
iş adamlarını Türkiye ile iş yapmaları
konusunda cesaretlendirdi” dedi.
‘GÖRÜŞMELER OLUMLU’
Türkiye-Körfez 2. İş ve Yatırım Forumunun
zamanlamasına dikkat çeken Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “İlki
İstanbul’da
gerçekleştirilen
forumdan
verimli sonuçlar elde etmiştik. Bugün de iş
adamlarımızla Körfezden gelen yatırımcıların
buluşmasının önemli bir sinerji oluşturacağına
inanıyorum. Bu anlamda olumlu görüş-’
meler gerçekleştiğini söyleyebiliriz. TOBB
vasıtayla 250 iş adamı bu foruma getirildi,
buradan ise 500 Körfez iş adamı geldi. Ticari
yatıranlar ve ticaretin gelişmesi noktasında
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önemli gelişmeleri zaman dilimi içerisinde
göreceğimize inanıyorum. Türk ürünlerine
karşı Körfez ülkelerinde gerçekten büyük ilgi
var” şeklinde konuştu.
Türkiye ile Bahreyn arasında gemi görüşmesi
olduğunu söyleyen Bakan Bülent Tüfenkci,
“Anadolu tersanesiyle Bahreyn Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı’nın görüşmeleri var.
Olumlu gelişmeler yaşanabilir. Türkiye’de
sağlık
sektöründe
yatıran
yapmak
isteyenlerin talepleri var. Gıda sektöründe
ön anlaşmalar yapıldığına yönelik bilgiler
geldi. Sadece ekonomik boyutu değil siyasi
olarak da verimli görüşmeler gerçekleştirdik.
Türkiye için önemli olarak gördüğümüz
Körfez Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması ve
tercihli ticaret anlaşmasını hayata geçirilmesi
noktasındaki talep ve isteklerimizi ifade
ettik. Körfez ülkeleriyle ticaret hacminin 10
milyar dolar olması bizim için yeterli değil”
değerlendirmelerinde bulundu.
TOBB ve Körfez İşbirliği Konseyi Odaları
Federasyonu
(FGCCC)
tarafından
Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen
‘TOBB-Körfez İşbirliği Konseyi 2. İş ve
Yatırım Forumu’na katılan Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, bir Türk işletmesinin
açılışına katıldı.
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Körfez de 380 milyon dolarlık iş görüşmesi
“TOBB-Körfez işbirliği Konseyi 2’nci İş
ve Yatırım Forumu” çok başarılı geçtiğini
söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, forum
kapsamında
Körfez’deki
işadamlarıyla
380 milyon dolarlık ticari görüşme
gerçekleştirildiğini açıkladı.
380 milyon $’lık ticari görüşme
TOBB-Körfez İşbirliği Konseyi 2’nci İş ve
Yatırım Forumu” çok başarılı geçtiğini
söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, forum
kapsamında
Körfezdeki
işadamlarıyla
380 milyon dolarlık ticari görüşme
gerçekleştirildiğini açıkladı.
‘MEYVELERİNİ ALACAĞIZ’
2’incisi Bahreyn’de düzenlenen forumun
ardından
değerlendirmelerde
bulunan
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’den 250, Körfez

ülkelerinden ise 500 iş adamının katılımıyla
gerçekleşen formun verimli geçtiğini ve
bunun meyvelerinin önümüzdeki günlerde
alınacağını söyledi Türkiye ile Körfez
arasındaki siyasi ilişkinin üst düzeyde
olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, yatırım
ve ticaretin geliştirilmesi için de platformların
kurulması gerektiğini kaydetti. Körfez ülkeleri
ile ticaretin önünde aşılması gereken iki
engel olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
“Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA)
imzalanmasıdır, ikincisi de 57 İslam ülkesi
arasındaki ticaretin önündeki engelleri
kaldıran, gümrük vergilerini indiren Tercihli
Ticaret Anlaşmasının hayata geçirilmesi
gerekiyor.
Hisarcıklıoğlu, “Bu iki önemli hadise
neticelenirse, Körfez ve İslam ülkeleriyle
ekonomik ilişkilerin çok üst düzeye
çıkacağına inanıyorum” dedi.
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Petrol ve finans rezervlerinin yüzde 40’ının
Körfez ülkelerinde olduğunu anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Kaynak burada, Körfezde.
Bizde de iş imkânları var. Körfez ülkeleri
ekonomik dönüşümü hedefliyor. Petrol
ve doğalgaza dayalı ekonomiden sanayi
ve ticarette öne çıkan ülkeler kapsamına
girmek istiyorlar. Türkiye’nin de bu bölgeyle,
kardeşleriyle paylaşacağı çok tecrübesi
var” dedi. Tarım kapsamında yapılan iş
görüşmelerinde geri dönüşler aldıklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, 380 milyon dolarlık
ticari görüşme yapıldığını, bunun da
görüşmelerin ne kadar verimli olduğunu
gösterdiğini ifade etti.
TARIM ARAZİLERİ
Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu
(FGCCC) Genel Sekreteri Al Naqi de
gelecekte insanları ilgilendiren en önemli
hususların su, gıda ve tarım olduğunu, Körfez
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ülkeleri olarak gıda güvenliği konusuna çok
önem verdiklerini vurguladı. Körfez ülkelerinin
bu çerçevede çalışmalarını özellikle Sudan
üzerinde yoğunlaştırdığını anlatan Naqi, şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Olaylar başlamadan önce Suriye de göz
önünde bulunduruluyordu. Avusturalya’ya
kadar uzanıyor bu düşüncelerimiz. Sonra
biz kendi kendimize ‘neden Türkiye olmasın
diye sorduk. Türkiye’de gerek iklim, gerek
arazi elverişlidir. Elverişli tarım arazileri temin
edilebilirse, Körfez ülkelerinin bu ihtiyacı
giderilmiş olur. Tabi bu kamu sektöründe
yapılırsa daha iyi olur. Bu alandaki yatırımlar
gerçekleştirilse hem Türkiye’nin yatırımlardan
yararlanması sağlanacağı gibi hem de
Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin gıda
ihtiyacı giderilmiş olur. Biz bunu düşünürken
toprak satin alınması olarak değil, arazinin
kullanılmasını amaçlamaktayız.”
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Güvenilir gıda için gözleri Türkiye’de
Körfez ülkeleri, güvenilir gıda arayışında
rotayı Türkiye’ye çevirdi. Körfez işbirliği
Konsey Odaları Federasyonu Genel Sekreteri
Abdürrahim Al Naqi, “Türkiye’de arazi ve iklim
elverişli. Arazileri temin edilebilirse Körfez
ülkelerinin gıda ihtiyacı Türkiye’den sağlanır”
dedi.
Bahreyn’de düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi
toplantısında Türkiye ile önemli işbirlikleri
gündeme geldi. İki gün süren toplantılarda
güvenilir gıda arayışındaki körfez ülkelerinin
istikameti Türkiye’ye çevirdi. Körfez İşbirliği
Konseyi Odaları Federasyonu Genel Sekreteri
Abdürrahim Al Naqi, Türkiye ile Körfez ülkeleri
arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığı
andan itibaren ticari ilişkilerde yeni ufuklar
açılacağını vurguladı.
TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİ ÇOK
Türkiye’nin tarım, gıda maddeleri, sağlık ve
eğitim alanlarındaki tecrübesine dikkat çeken
Naqi, “Bizim bu sektörlere ihtiyacımız var ve
bu işbirliğinin yararı olacaktır” dedi. Körfez
ülkeleri olarak gıda güvenliğine çok önem

verdiklerini anlatan Naqi, “Türkiye’de arazi,
iklim, hepsi elverişli. Elverişli tarım arazileri
temin edilebilirse Türkiye’nin yatırımlardan
yararlanması sağlanacağı gibi biz de gıda
ihtiyacımızı temin etmiş oluruz. Karşılıklı
yarar olur. Biz bunu düşünürken toprak satın
alınması değil. Bu siyasi karar gerektiriyor.
Stratejik bir proje olacak bu. Bu girişimlerin
hükümetler nezdinde olması gerekmektedir”
diye konuştu.
380 milyon $’lık ticari görüşme
Bahreyn iş konseyini değerlendiren TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 2 gün süren
forum kapsamında Körfez ülkeleri ve Türk
işadamlarının yaklaşık 380 milyon dolarlık ticari
görüşme yaptıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu;
Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerden kraliyet
ailesine mensup birçok işadamının bu
platformda buluştuğunu anlattı. 380 milyon
dolarlık yaklaşık bir ticari görüşme yapılmış.
Bu işin ne kadar verimli olduğunu gösteriyor,
inşallah bu ziyaretin meyvelerini hem Türkiye
hem de körfez ülkeleri olarak göreceğiz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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TOBB Denizbank anlaştı KOBİ kredisi % 9.90’a indi
Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lere yüzde 10’un altında
faizle kredi için Denizbank ile anlaşmaya
vardık. Yüzde 18’i bulan ticari kredilerin faizi
yüzde 9,90’a kadar inecek” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik olarak
KOBİ’lere yıllık yüzde 10’un altında faiz
oranıyla kredi kullandırmak için Denizbank
ile anlaşmaya vardıklarını belirterek bazı
bankalarla da görüşmelerinin devam ettiğini,
yıllık yüzde 18’i bulan ticari kredi faizlerinin
yüzde 9,90’a kadar ineceğini bildirip, tanıtımının
yakında yapılacağını açıkladı.
EKONOMİMİZ GÜÇLÜ
Hisarcıklıoğlu,
“Burada
en
önemli
göstergelerden biri, 15 Temmuz darbe
girişiminin hemen sonrasında dükkânlar açıktı,
bankalar çalışıyordu, hiçbir kriz yaşamadık,
kimse bankalardan da para çekmeye gitmedi.
Bu aslında hem halkın hem ekonominin
ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.
Bankaların faiz indirimlerine ilişkin bir soruyu
yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, • iv Başbakan
Binali Yıldırım’ın finans kesimiyle bir araya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

gelmesini ve son dönemde bankaların kredi
faizlerini indirmeye yönelik adımlarını olumlu
bulduklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu, ATO’ya
kayyum atamaları için, “İstifaların ardından 11
kişilik yönetim kurulunun 6’nın altına düşmesi
nedeniyle 4 kayyum ataması yaptık” dedi.
Tarafsız olduklarım vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“TOBB Başkanı olarak bugüne kadar ATO dâhil
365 odada hiçbir şekilde seçim süreçlerine
karışmadım. ‘Şu başkan olsun, bu başkan
olsun gibi bir yaklaşımım olmamıştır. Son 2
dönemdir de ATO başkanlık seçimlerinde,
TOBB delegesi olmama rağmen oy atmıyorum”
diye konuştu.
Temizliğimizi yapıyoruz
Hisarcıklıoğlu, FETÖ/PDY ile mücadele
kapsamında yürütülen şirket soruşturmaları
ile bu şirketlerden bazılarının finansmana
erişimine ilişkin konuşarak, “FETÖ ile
mücadele kapsamında 29 oda başkanının
değiştiğini, yaklaşık 424 meclis üyesinin de
ayrıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Burada en
objektif şekilde, kendi temizliğimizi yapıyoruz”
görüşünü kaydetti.
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TOBB VE DENİZBANK KOBİ’lere kredi faizinde anlaştı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere
müjdeyi Bahreyn’de verdi. TOBB-Körfez
İşbirliği Konseyi 2. İş ve Yatırım Forumu’nda
basın mensuplarına açıklamalarda bulunan
Hisarcıklıoğlu, birlik olarak KOBİ’lere yıllık
yüzde 10’un altında faiz oranıyla kredi
kullandırmak için Denizbank ile anlaşmaya
vardıklarını bildirdi.
Bazı bankalarla da görüşmelerinin devam
ettiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, yıllık yüzde
18’i bulan ticari kredi faizlerinin yüzde 9.90’a
kadar ineceğini ifade etti.

faizli kredi için TOBB tarafından başlatılan
çalışmada sona gelindiğine dikkat çekerek,
9.90 faiz oranıyla kullandırılacak krediler ile
ilgili detaylı açıklamanın bu hafta içerisinde
yapılacağını bildirmişti.
Dünya gazetesinin haberine göre, rekabet
nedeniyle faizlerin düşmesine de olanak
sağlayacak projeye TOBB ilk aşamada 500
milyon TL kaynak aktaracak. Anlaşmalı
bankaların desteğiyle kredi hacmi yine ilk
aşamada 5 milyar TL’ye çıkacak. Krediler,
Kredi Garanti Fonu’nun vereceği garanti ile
kullandırılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
ve TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu geçen
günlerde, KOBİ’lere kullandırılacak düşük
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KOBİ’lere büyük destek
BAHREYN’de
katıldığı
programda
açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de
bankacılık
sisteminin
güçlü
olduğunu,
sanayi
tesislerinin üretime devam ederek ekonomiyi
güçlendirdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, son
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dönemde bankaların kredi faizlerini indirmeye
yönelik adımlarını olumlu bulduğunu
belirterek şöyle devam etti: “TOBB olarak
KOBİ’lere yıllık yüzde 10ün altında faiz
oranıyla kredi kullandırmak için Deniz bank
ile anlaşmaya vardık.”
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‘Deniz’ KOBİ’ye faizi %10’un altına çekti
Denizbank ile TOBB, KOBİ’lere yıllık yüzde
10’un altında faiz oranıyla kredi kullandırmak
üzere anlaşmaya vardı. Yeni bankalarla
devam etmesi beklenen ve faizi düşürmeyi
hedefleyen anlaşmaların lansmanı yakında
Başbakan ile yapılacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
KOBİ’lere yıllık yüzde 10’un altında faiz
oranıyla kredi kullandırmak için Denizbank
ile anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili bilgi veren
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı
bankalarla da görüşmelerin devam ettiğini,
yıllık yüzde 18’i bulan ticari kredi faizlerinin
yüzde 9,90’a kadar ineceğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu,
Bahreyn’de
düzenlenen
2’nci İş ve Yatırım Forumu’nda soruları
yanıtlarken, Başbakan Binali Yıldırım’ın
finans kesimiyle bir araya gelmesini ve son
dönemde bankaların kredi faizlerini indirmeye
yönelik adımları olumlu bulduklarını anlattı.

Yeni bankalarla yapılacak anlaşmaların
lansmanını yakında Başbakan, ekonomi
bakanları ve banka müdürleriyle yapılacağını
kaydeden
Hisarcıklıoğlu,
“Bankacılık
sektörü kâr etsin, biz onları kıskanmıyoruz.
Kârlarından fedakârlık ederek faiz düşürme
operasyonuna girdikleri için memnunuz” diye
konuştu.
FETÖ’DEN SORGULANAN
KÜÇÜK ORTAĞI

ŞİRKETİN

Hisarcıklıoğlu, FETÖ/ PDY ile ilgili yürütülen
şirket soruşturmaları ile ilgili şunları söyledi:
“Mesela bir şirketin yüzde 2 ortağı olan FETÖ
kapsamında yargıya sevk edilmiş, yargılama
başlayacak ama bankacılık sistemi yüzde 2’lik
ortağı da olsa bu şirkete kredi açmıyordu. Bu
tereddütleri giderecek düzenleme yapıldı, bu
iş devam edecek. Kredilerin de normalleşme
sürecini hep beraber göreceğiz.”
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TOBB FAİZLER İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKTU

TOBB destekli DÜŞÜK FAİZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yüzde
18’lere ulaşan ticari kredi faizlerinin yüzde
9.90 seviyelerine çekilmesine destek için
finansman sağlayacak. Denizbank ile işbirliği
yapan TOBB’un desteğiyle faiz inecek.
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ticari kredi faizlerinin düşürülmesi için elini
taşın altına soktu. TOBB’un da sağlayacağı
finansman desteğiyle bankaların KOBİ’lere
yüzde 10’un altında faizle kredi vermesinin
yolu açılacak. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, halen kredi faizlerinin yüzde
18’lerde olduğunu belirterek, bankaların
faizleri yüzde 9.90’lara çekecek bir çalışma
başlattıklarını söyledi.
BANKALARI KISKANMIYORUZ
Hisarcıklıoğlu, bir grup gazeteciyle yaptığı
sohbette, Başbakan Binali Yıldırım’ın banka
yöneticileriyle yaptığı toplantıyı çok olumlu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

bulduklarını, son dönemde bankaların
kredi faizlerini indirmeye yönelik attıkları
adımları da olumlu bulduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da uzun
süredir bu konuda talebi olduğunu hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, buna ilk tepkiyi İş Bankası’nın
verdiğini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, şimdi 365 oda, borsa beraber
Denizbank’la bir işbirliğine gittiklerini
açıklayarak, küçük ve orta boy işletmeler için
kullandırılan yüzde 18’lerdeki faizleri yüzde
9.90’a indireceklerini kaydetti.
Yakın zamanda Başbakan, ekonomiden
sorumlu bakanlarla, banka genel müdürleriyle
bu adımı atacaklarını anlatan Hisarcıklıoğlu,
başka bankalar katılmak isterse onlarla da
bu adımı atacaklarım bildirdi. Hisarcıklıoğlu,
“TOBB olarak KOBİ’lere yıllık yüzde 10’nun
altında faiz oranıyla kredi kullandırmak

BASINDA TOBB - KASIM 2016

için Denizbank ile anlaşmaya vardık. Bazı
bankalarla da görüşmelerimiz sürüyor”
dedi. Bankacılık sektörünün kârlılığının
çok iyi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu,
“2015/2016’ya göre mukayese ettiğimizde
kâr etsin mi etsin, biz onları kıskanmıyoruz.
Şu anda bankacılık sektörünün bu kârlarının
ilk 6 ayma bakınca artış var. Kârlarından
fedakârlık
ederek
faizleri
düşürme
operasyonuna girdikleri için memnunuz. Esas
devrimi yakında açıklanacak 9.90’lık faizle
yapacağız. Diğerleri de 9.90’a indirecektir”
bilgisini verdi.

TEMİZLİK YAPIYORUZ
TOBB’daki FETÖ ile ilgili çalışmaların
sorulması üzerine Hisarcıklıoğlu, “Bu süreç
kapsamında 29 başkanımız değişmişti. 424
tane meclis üyemiz ayrılmıştır. Bugün en
objektif şekilde kendi içinde ve kamuoyunu
da rahatsız etmeyecek şekilde kendi
içimizde kendi temizliğimizi yapıyoruz.
Gümrük bakanlığı ve devlet kurumlan ile
yakın diyalogla bu süreci götürüyoruz” dedi.
Öte yandan Hisarcıklıoğlu Ankara Ticaret
Odası’nda son iki dönemdir oy kullanmadığım
TOBB başkanı olarak tarafsız olması
gerektiğini dile getirdi.
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TOBB ile Denizbank anlaştı, sırada diğer bankalar var

KOBİLERE % 9.90 İLE TİCARİ KREDİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere yıllık
yüzde 10’un altında faizle kredi kullandırmak
için Denizbank ile anlaştıklarını belirterek,
“Yıllık yüzde 18’i bulan ticari kredi faizleri
yüzde 9.90’a kadar inecek” dedi.

‘Yarı yarıya düşecek’

Başbakan Binali Yıldırım’ın finans sektörüyle
biraraya gelmesini olumlu bulduklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Son dönemde
bankaların kredi faizlerini indirmeye yönelik
attıkları adımı olumlu buluyoruz. Bu,
Cumhurbaşkanımızın uzun süredir talebiydi.
Denizbank’la TOBB, 365 oda, borsa beraber
işbirliğine giderek KOBİ’lerin yüzde 17-18
oranında kullandıkları kredi faizlerini 9.90’a
indirecekleri operasyonu, yakın zamanda
Başbakanımız ve ekonomiden sorumlu
bakanlarla beraber, başka da katılmak
isteyen banka olursa onlarla beraber bu
adımı atacağız. Bankacılık sektörünün
kârlılığı da çok iyi. 2015-2016 bankacılık
sektörünün kârlarının ilk 6-7 ayına bakınca
bilançoda artış var. Kârlarından fedakârlık
ederek faizleri düşürme operasyonuna
girdikleri için memnunuz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve

Esas devrimi yalanda açıklanacak 9.90’lık

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küçük ve
orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kullandıkları
ticari kredilerin faizlerinin yüzde 18’den,
yüzde 9.90’a çekileceğini söyleyerek,
“TOBB olarak KOBİ’lere yıllık yüzde 10’nun
altında faiz oranıyla kredi kullandırmak
için Denizbank ile anlaşmaya vardık. Bazı
bankalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Sayın
başbakanımız ve ekonomiden sorumlu
bakanlarla beraber, başka da katılmak
isteyen banka olursa bu adımı atacağız”
dedi.
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faizle yapacağız.
indirecektir” dedi.

Diğerleri

de

9.90’a

Hisarcıklıoğlu, konu hakkında birkaç
bankayla daha görüşüldüğünü de ekledi.
Hisarcıklıoğlu, bankacılık ve piyasalara
bakıldığında mayıs ve haziran aylarında
ekonomide düzelme sinyalleri olduğunu
belirterek, “Karşılıksız çeklerde düşüş
yaşanmaya başlamıştı. Fakat 15 Temmuz
sonrasında ciddi bir tedirginlik oluştu. Bunlar
tekrar yükselme trendine girdi. Türkiye
ekonomisine bakınca hepimizin tahmininden
daha güçlü olduğunu görüyorsunuz” dedi.
Son 1.5 yılda iki seçim ve kabine değişimi
geçirildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “3
milyon mülteci, bir taraftan DEAŞ, bir
taraftan ve PKK ile mücadele, arkasından
hain darbe girişimi olmasına rağmen kamu
maliyesinde bozulma yok. Kamu maliyesi
açısından baktığımız zaman Türkiye 28 AB
ülkesinin 23’ünden daha iyi. Bu, Türkiye’deki
ekonominin ne kadar güçlü olduğunu
gösteriyor. Sanayi tesislerimiz çok güçlü,
üretime devam ediyor. Bugün için Türkiye
Çin ile İtalya’nın arasında sanayi devi ülkesi
durumunda” diye konuştu.

‘Kimse para çekmedi’
Türkiye’de ekonomiye güven olduğunun
altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Burada en önemli
göstergelerden bir tanesi 15 Temmuz darbe
girişiminin hemen sonrasında dükkânlar
açıldı, bankalar çalıştı. Hiçbir kriz yaşamadık
Kimse bankalardan para çekmeye gitmedi.
Hem halkın, hem ekonominin ne kadar güçlü
olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
‘2 yıldır oy atmıyorum’
Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerine
ilişkin soruya ise Hisarcıklıoğlu, “TOBB
başkanı olarak, 365 oda, kendi odam da
dâhil olmak üzere ben hiçbir şekilde seçim
süreçlerine karışmadım. Son iki dönemdir
de ATO’dan TOBB delegesi seçiliyorum
ama gidip oy atmıyorum. TOBB başkanının
tarafsız olması lazım” diye yanıtladı.
‘TEMİZLİĞİMİ YAPIYORUZ’
FETÖ yapılanmasıyla ilgili TOBB’daki sürecin
sorulması üzerine Hisarcıklıoğlu, TOBB’da
29 başkanın değiştiğini ve 424 meclis
üyesinin ayrıldığını belirtti. Hisarcıklıoğlu,
Bugün en objektif şekilde kendi içinde kendi
temizliğimizi yapıyoruz” diye konuştu.
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Ticari kredilerde de faiz tek haneye iniyor
TOBB, KOBİ’lere yıllık yüzde 10’un altında
faiz oranlarıyla kredi kullandırmak için
Denizbank ile anlaştı. Diğer bankalarla
da görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi.
Anlaşma ile yıllık yüzde 18’i bulan ticari kredi
faizi 9.90’a kadar inecek.
TOBB
Başkanı
Rıfat
Hisarcıklıoğlu,
bankaların kredi faizlerini indirmeye yönelik
adımlarım olumlu bulduklarını belirterek,
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun zamandır
bu yönde talebi var. İlk tepkilerden biri olarak
İş Bankası’ndan yapılan açıklama pozitif
netice verdi. KOBİ’lere yıllık yüzde 10’un
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altında faiz oranıyla kredi kullandırmak
için Denizbank’la anlaşmaya vardık. Bazı
bankalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Halen
yıllık yüzde 18’i bulan ticari kredilerin faizi
yüzde 9.90’a kadar inecek. Bunun lansmanını
yakın zamanda Başbakanımız ve ekonomi
bakanlarımızla yapmayı planlıyoruz” dedi.
FETO TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
FETÖ ile mücadelede kendi temizliklerini
yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “29 oda
başkanı değişti, yaklaşık 424 meclis üyesi
ayrıldı. En objektif şekilde kendi temizliğimizi
yapıyoruz” dedi.
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Bankalarla masaya oturdu KOBİ’lere ucuz kredi aldı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
birlik olarak KOBİ’lere yıllık yüzde 10’un
altında faiz oranıyla kredi kullandırmak için
Denizbank ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin başka banklarla
da görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre
anlaşma çerçevesinde yıllık yüzde 18’i bulan
ticari kredi faizleri yüzde 9.90’a kadar inecek.
Türk ekonomisinin tahminlerden çok daha
güçlü olduğunun ortaya konulduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, son 1.5 yılda iki seçim
yapılmasına, bir taraftan PKK ve IŞİD terör
örgütleriyle mücadele edilirken diğer taraftan
darbe girişimi olmasına rağmen kamu
maliyesinde bir bozulma olmadığına dikkati
çekti.

DÜKKÂNLAR HİÇ KAPANMADI
Türkiye’de bankacılık sisteminin güçlü
olduğunu, sanayi tesislerinin üretime devam
ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ülkede
ekonomiye güven olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu,
“Burada
en
önemli
göstergelerden biri, 15 Temmuz darbe
girişiminin hemen sonrasında dükkânlar
açıktı, bankalar çalışıyordu, hiçbir kriz
yaşamadık, kimse bankalardan da para
çekmeye gitmedi. Bu aslında hem halkın
hem ekonominin ne kadar güçlü olduğunu
gösteriyor” dedi.
Bankaların faiz indirimlerine ilişkin bir soruyu
yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, Başbakan Binali
Yıldırım’ın bankacılarla bir araya gelmesini
ayrıca son dönemde bankaların arka arkaya
kredi faizlerinde indirime gitmesini olumlu
bulduklarını da dile getirdi.
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TİCARİ KREDİLERDE FAİZLERİ YÜZDE 10’UN ALTINA DÜŞÜREN İLK ADIM ATILDI

TOBB ve DENİZBANK
KOBİ’lerin kredi faizini tek haneye düşürdü

TOBB ve Denizbank işbirliği ile KOBİ’lere
verilen ticari kredilerde faiz oranı yüzde
10’un altına düşürüldü. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu “Denizbank ile anlaşmaya
vardık. Faizler yüzde 9.90’a kadar inecek.
Diğer bankalarla görüşmelerimiz sürüyor”
dedi.

BANKACILIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ
Hisarcıklıoğlu “Denizbank ile anlaştık. Bazı
bankalarla da görüşmelerimiz sürüyor.
Halen yıllık yüzde 18’i bulan ticari kredilerin
faizi yüzde 9,90’a kadar inecek. Bunun
lansmanını yalan zamanda Başbakanımızla
ekonomi bakanlarımızla banka müdürleriyle
yapmayı planlıyoruz. Bankacılık sektörü
kar etsin, biz onları kıskanmıyoruz. Bu
kapsamda karlarından fedakarlık1 ederek
faizleri düşürme operasyonuna girdikleri için
memnunuz” diye konuştu.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
KOBİ’lere yüzde 10’un altın 1 da faiz oranıyla
kredi kullandırmak için Denizbank ile
anlaştı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen
‘TOBB-Körfez İşbirliği Konseyi 2. İş ve Yatırım
Forumu’nun ardından yaptığı açıklamada Türk ekonomisinin tahminlerden çok daha
Denizbank ile yapılan işbirliğinin detaylarım güçlü olduğunun ortaya konulduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, son 1.5 yılda iki seçim
yalanda açıklayacaklarını söyledi.
yapılmasına, bir taraftan PKK ve DEAŞ
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terör örgütleriyle mücadele edilirken diğer
taraftan darbe girişimi olmasına rağmen
kamu maliyesinde bir bozulma olmadığına
dikkati çekti. Türkiye’de bankacılık sisteminin
güçlü olduğunu, sanayi tesislerinin üretime
devam ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
ülkede
ekonomiye
güven
olduğunu
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Burada en önemli
göstergelerden biri, 15 Temmuz darbe
girişiminin hemen sonrasında dükkânlar
açıktı, bankalar çalışıyordu, hiçbir kriz
yaşamadık, kimse bankalardan da para
çekmeye gitmedi. Bu aslında hem halkın
hem ekonominin ne kadar güçlü olduğunu
gösteriyor” dedi.
DEV PROJELERE 1.5 MİLYAR DOLAR
KREDİ DESTEĞİ
DENİZBANK’IN konsolide aktifleri 2016
yılının dokuz ayında yüzde 8 artarak 122
milyar TL’ye, net kârı ise yüzde 56 yükselerek

1 milyar 105 milyon TL seviyesine ulaştı.
Denizbank, 9 aylık konsolide finansal
sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan
açıklamada Denizbank Finansal Hizmetler
Grubu Başkanı Hakan Ateş’in görüşlerine
yer verildi. Bu yılın 9 ayında mevduatın
yüzde 11’lik artışla 78.7 milyar TL’ye, toplam
kredilerinin yüzde 8’lik artışla 110.8 milyar
TL’ye yükseldiğini belirten Ateş, müşteri
sayısının da 2015’in aynı dönemine kıyasla 1
milyonun üzerinde yükselişle 9.9 milyon kişiye
çıktığını kaydetti. Hakan Ateş Türkiye’nin dev
projelerine finansman sağlamaya devam
edeceklerini de belirterek “3. Köprü, 3.
Havalimanı, TAV Bodrum Havaalanı ve Ilısu
Barajı ile Kamu-Özel Sektör Ortaklı Şehir
Hastaneleri gibi kilit projelerin finansman
süreçlerinde doğrudan ve dolaylı olarak yer
alarak, yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarında
kaynak aktardık” dedi.
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TOBB DENİZBANK’LA ANLAŞTI

KOBİ’lere %10’dan düşük faizli kredi
KOBİ’lere yüzde 10’un altında maliyeti
olan ticari kredi geliyor. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) KOBİ’lere yıllık
yüzde 10’un altında faizle kredi kullandırmak
için Denizbank’la anlaştı, diğer bankalarla
da görüşme devam ediyor. Geçtiğimiz
günlerde
Bahreyn’de
gerçekleştirilen
TOBB-KİK 2. İş ve Yatırım Forumu
sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını
cevaplayan
Hisarcıklıoğlu,
bankalarla
yaptıkları görüşmelerin detaylarını anlattı.
Hisarcıklıoğlu, düşük faizli krediyle ilgili
şunları söyledi: “Son dönemde bankaların
kredi faizlerini indirime yönelik attıkları adımı
olumlu buluyoruz. Cumhurbaşkanımızın
uzun süredir talebiydi. TOBB olarak KOBİ’lere
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yıllık yüzde 10’nun altında faiz oranıyla kredi
kullandırmak için Denizbank ile anlaşmaya
vardık. Bazı bankalarla da görüşmelerimiz
sürüyor. Halen yıllık yüzde 18’i bulan ticari
kredilerin faizi yüzde 9,90’a kadar inecek. İşin
enteresanı bankacılık sektörünün kârlılığı
da çok iyi. 2015-16 kıyaslayınca, kâr etsin
mi etsin, biz onları kıskanmıyoruz. Şu anda
bankacılık sektörünün bu kârlarının ilk 6
ayına bakınca bilanço artışı var. Kârlarından
fedakârlık
ederek
faizleri
düşürme
operasyonuna girdikleri için memnunuz.”

BASINDA TOBB - KASIM 2016
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KOBİ’lere düşük faizli kredi geliyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere
yıllık yüzde 10’un altında faiz oranıyla kredi
kullandırmak için Denizbank ile anlaşmaya
vardıklarını belirterek bazı bankalarla da
görüşmelerinin devam ettiğini, yıllık yüzde
18’i bulan ticari kredi faizlerinin yüzde 9,90’a
kadar ineceğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu,
“Burada
en
önemli
göstergelerden biri, 15 Temmuz darbe
girişiminin hemen sonrasında dükkânlar
açıktı, bankalar çalışıyordu, hiçbir kriz
yaşamadık, kimse bankalardan da para
çekmeye gitmedi. Bu, hem halkın hem
ekonominin güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.
Bankaların faiz indirimlerine ilişkin soruyu
cevaplandıran Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan
Bahreyn’den döndü
Binali Yıldırım’ın finans kesimiyle bir araya
Rifat Hisarcıklıoğlu, Bahreyn’in başkenti gelmesini ve son dönemde bankaların
Manama’da düzenlenen “TOBB-Körfez kredi faizlerini indirmeye yönelik adımlarını
İşbirliği Konseyi 2. İş ve Yatırım Forumu”nun olumlu bulduklarını anlattı. Cumhurbaşkanı
ardından
gazetecilerin
sorularını Erdoğan’ın uzun zamandır bu yönde talebi
cevaplandırdı. Bankacılık ve reel sektörün olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle
durumuna ilişkin bir soru üzerine, Mayıs konuştu: “İş Bankası Genel Müdürü Adnan
ve Haziran aylarında ekonomiden düzelme Bali’nin yayınladığı açıklama, pozitif bir
sinyalleri geldiğini, karşılıksız çeklerde netice vermiştir. KOBİ’lere yıllık yüzde 10’un
ciddî bir düşüş yaşandığını hatırlatan Rifat altında faiz oranıyla kredi kullandırmak için
Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi Denizbank ile anlaşmaya vardık. Halen yıllık
sonrasında ise tedirginlik ortaya çıktığını yüzde 18’i bulan ticari kredilerin faizi yüzde
9,90’a kadar inecek. Bunu, Başbakanımızla
söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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ekonomi bakanlarımızla banka müdürleriyle
ilân etmeyi düşünüyoruz. Bankacılık sektörü
kâr etsin, biz onları kıskanmıyoruz.”
‘Faiz düşmesi iyi’
Hisarcıklıoğlu, ATO’ya Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
gereği 11 kişilik yönetim kutulunun 6’nın altına
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düşmesi sebebi ile 4 kayyum atadıklarını
aktardı. İşini bilen insanlardan oluşan
kayyumların eksiklikleri tamamlamasından
sonra ATO’da seçime gidileceğini belirten
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Onların görevi, hem
odanın günlük işleyişlerini sağlıklı olarak
sürdürmek, hem de seçime götürmek” dedi.

BASINDA TOBB - KASIM 2016

05.11.2016

TOBB’dan KOBİ’lere yüzde 9,90’lık kredi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredi
faizlerini yüzde 9,90’a indirecek bir operasyonu
başlatacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “Kredi faizlerinin indirilmesi,
Cumhurbaşkanımızın da talebiydi. Buna ilk
tepkilerden biri olan, Türkiye’nin bankacılık
sistemin en büyüklerinden olan İş Bankası
Genel
Müdürü’nün
yaptığı
açıklama
pozitif netice verdi. Esas devrimi yakında
açıklanacak yüzde 9,90’lık faizle yapacağız.
İnşallah Denizbank ile TOBB 365 oda, borsa
beraber işbirliğine giderek küçük orta boy
işletmelerin yüzde 18’de kullandıkları faizleri
9,90’a indirecekleri operasyonu Başbakanla
birlikte başlatacağız.”
FETÖ TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bahreyn’deki
Türkiye-Körfez 2. İş ve Yatırım Forumu

dönüşünde, soruları yanıtladı. TOBB’da
yürüttükleri FETÖ’yle mücadeleye ilişkin bilgi
veren Hisarcıklıoğlu, “Bu süreç kapsamında
29 başkanımız değişmişti. 424 tane meclis
üyemiz de ayrılmıştır... Gümrük Bakanlığı
ve devlet kurumları ile yakın diyalogla süreci
götürüyoruz” diye konuştu.
ATO’DA DEMOKRATİK SEÇİM
Ankara Ticaret Odası’ndaki (ATO) süreç için
ise Hisarcıklıoğlu, atadıkları kayyumların
işi en iyi bilenlerden seçildiğini söyledi.
ATO’da demokratik bir seçimin yapılacağını
belirten Hisarcıklıoğlu, “Kayyumlar odadaki
eksiklikleri tamamladıktan sonra seçime
gidecekler” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

463

464

73. GENEL KURUL

21.11.2016

2.7 trilyon dolarlık 22 Arap ülkesiyle 'oda'da buluştuk
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB),
Arap Odalar Birliği ile imzalayacağı anlaşma
ile Türk-Arap Odası kurma çalışmalarına
başladığı bildirildi. TOBB’dan yapılan yazılı
açıklamaya göre, TOBB, Arap Odalar Birliği
ile imzalayacağı anlaşma ile Türk-Arap
Odası kuracak. Oda, 2.7 trilyon dolarlık bir
ekonomiye sahip 22 ülke ile Türk iş dünyasını
buluşturacak. Türk iş dünyası ile 22 Arap
ülkesi arasında ticarete ivme kazandıracak
Türk-Arap Odası, TOBB ve Arap Odalar
Birliği’nin 24 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da
imzalayacağı protokol ile kurulacak.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, kurulacak
Türk-Arap Odası’nın, düzenlenecek ortak
etkinlikler ve ortak çalışmalarla Türkiye ile
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Arap ülkeleri arasında ticaret ilişkilerine katkı
sağlayacağını bildirdi. 195l’de kurulan Arap
Odalar Birliği’nin merkezi Beyrut’ta. Arap
ülkeleri özel sektörünün çatı kuruluşu olan
Arap Odalar Birliği’nin yayıldığı coğrafya,
378 milyonluk nüfusu, ve yaklaşık 2.7 lâ
trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğü temsil
ediyor.

BASINDA TOBB - KASIM 2016

21.11.2016

TOBB, Türk-Arap odası kuracak
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB), Arap Odalar Birliği ile imzalayacağı
anlaşma ile Türk-Arap Odası kurma
çalışmalarına başladığı bildirildi. Oda, 2.7
trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip 22
ülke ile Türk iş dünyasının buluşturacak.
Türk iş dünyası ile 22 Arap ülkesi arasında
ticarete ivme kazandıracak Türk-Arap
Odası, TOBB ve Arap Odalar Birliği’nin
24 Kasım’da İstanbul’da imzalayacağı
protokol ile kurulacak. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, kurulacak Türk-Arap
Odası’nın, düzenlenecek ortak etkinlikler ve
yapılacak ortak çalışmalarla Türkiye ile Arap
ülkeleri arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin

geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.
Türk-Arap Odası’nın yönetiminde, Arap
Odalar Birliğini temsilen, 22 üye ülke Odalar
Birlikleri yer alacak. TOBB da söz konusu
organizasyon için 22 kişilik Yönetim Kurulu
belirledi. Arap Odalar Birliği, 1951 yılında
kurulan ve etkin çalışmalarıyla bilinen
bir kuruluş. Merkezi Beyrut’ta bulunuyor.
Bünyesinde; Suudi Arabistan, Katar,
Bahreyn, BAE, Kuveyt ve Umman gibi
zengin Körfez ülkeleri ile Mısır, Libya, Tunus,
Cezayir, Fas, Somali ve Sudan gibi Orta ve
Kuzey Afrika ülkelerinin oda ve birlikleri yer
alıyor.
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2.8 trilyon $’lık pazar ‘Türk-Arap Odası’yla açılacak
Türk iş dünyasını 22 Arap ülkesiyle
buluşturacak Türk-Arap Odası kuruldu.
Bu odayla 390 milyon nüfusa ve 2.8
trilyon $’lık ekonomik büyüklüğe sahip
Arap coğrafyasıyla yatırım ve işbirliklerinin
geliştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
22 Arap ülkesini bünyesinde buluşturan Arap
Odalar Birliği’yle yaptığı anlaşmayla TürkArap Odası’nın kuruluşunu gerçekleştirdi.
Kurum, iki tarafın iş ilişkilerini çok daha
hızlı geliştirecekleri, yatırımda ve ticarette
bürokratik engelleri aşmak için danışacakları
kuruluş olacak. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, imza töreni öncesinde yaptığı
konuşmada, “Arap dostlarımız hain darbe
girişimi sonrasında Türkiye’nin yanında yer
alarak dostluğunu göstermiştir. Şimdi bu
dostluğu kurulacak bu odayla bir adım öteye
taşımayı planlıyoruz” diye konuştu.
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BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR
İçinde bulunulan dönemde, Türkiye ile Arap
coğrafyasının birbirine her zamankinden
daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Küresel sistem daha önce
hiç alışık olmadığımız bir süreçten geçiyor.
Bir ülkenin krizi tüm dünyayı etkiliyor.
Sermayenin ne kadar güvenilir olduğunu
artık bilmiyor” dedi.
15 yılda ticaret7.5 kat arttı
Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgilere göre
son 15 yılda Arap ülkeleriyle Türkiye’nin
ticaret hacmi 75 kat artarak 47 milyar dolara
ulaştı. Türkiye’ye gelen Arap turist sayısı
9 kat arttı. Türk iş adamlarının yaptıkları
doğrudan yatırım 36 kat artarken, Arapların
Türkiye’deki yatırımları da 23 kat arttı.

BASINDA TOBB - KASIM 2016

KIRMIZI HALIYLA KARŞILANACAK

TÜRK HALKI ÖRNEK OLDU

Arap coğrafyasının 390 milyonluk nüfusu ve
2.8 trilyon dolarlık ekonomisiyle büyük bir
güç olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Türkiye
Avrupa’nın 7. büyük ekonomisi. Yani
önümüzde iş yapmaya, geliştirmeye müsait
geniş bir alan var. İşte biz bu potansiyeli
hayata geçirmek için Türk-Arap Odasını
kuruyoruz. Bu oda iki tarafın işadamlarının
altına kırmızı halıyı seren kuruluş olacak.”

ARAP Odalar Birliği Başkanı Senatör Nael
Al Kabariti ise, Türk insanının 15 Temmuz’da
gösterdiği demokrasi mücadelesi, dik duruş
ve çalışkanlığıyla tüm Arap coğrafyasına
örnek olduğunu söyledi. Türkiye ile Arap
ülkeleri arasında tarihi bağın yeni ticari, siyasi
ve sosyal gelişmelerle artırılması gerektiğini
vurgulayan Kabariti, “inşaat alanında iki ülke
arasında yatırım imkânları geliştirilebilir. Her
iki taraf da karşılıklı olarak istihdamı artıracak
projeleri geliştirmeliyiz” değerlendirmesinde
bulundu.
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‘15 Temmuz’daki dik duruşunuzu örnek aldık’
TOBB ile Araplar Odaları Birliği ortak oda
kurdu. Törende konuşan Arap Odalar
Birliği Başkanı Kabariti “Darbeye karşı dik
duruşunuzu herkese gösterdiniz. Bundan
örnek alıyoruz”
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve Arap Odalar Birliği ortaklığında,
merkezi İstanbul’da bulunan Türk-Arap
Odası kuruldu. 22 Arap ülkesi ile Türkiye
arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik
yapılan anlaşma ile Türkiye ve 22 Arap
ülkesi arasında yapılan ticaretin karşılıklı
olarak artırılması planlanıyor. Protokolün
imza töreninde konuşan Arap Odalar Birliği
Başkanı Senatör Nael Al Kabariti, Türkiye’yi
dik duruşu ve çalışkanlığı ile örnek aldıklarını
vurguladı. I5 Temmuz’a da değinen Kabariti
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“Biz buradan örnek ve ilham alıyoruz.
15Temmuz’da yaşananlar çok önemli bir
örnek. Darbeye ve zor kullanımına karşı nasıl
dik durulduğunu ve ülkenin topraklarını ele
geçirmek isteyenlere karşı nasıl durulduğunu
gösterdi” dedi.
TURİZMDE İŞBİRLİĞİ ARTTI
İmza töreninde konuşan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Arap coğrafyası ile
ekonomik ilişkilerimiz son dönemde önemli
gelişme kaydetti. Son 15 yılda Arap ülkeleri
ile Türkiye’nin ticaret hacmi tam 7.5 kat arttı.
Arap coğrafyası ile ticaretimiz 47 milyar
dolara kadar ulaşmıştı” dedi. Turizmde müthiş
bir artış yaşandığını, Arap coğrafyasından
Türkiye’ye gelen turist sayısının 9 kat arttığını
ve 3 milyona ulaştığını bildiren Hisarcıklıoğlu,

BASINDA TOBB - KASIM 2016

Arap yatırımcıların Türkiye’deki doğrudan
yatırımlarının da 23 kat artarak 10 milyar
doların üzerine çıktığını kaydetti.
ARAP
BANKALARI
YAKINDAN İZLİYOR

TÜRKİYE’Yİ

ÖTE yandan Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Lübnan’ın
başkenti Beyrut’ta Arap Bankalar Birliği’nin
düzenlediği ‘Arap ve Uluslararası Bankalar
Arasında İşbirliği İçin Lobi’ konferansına
katıldı. Bölgedeki bankaların Türkiye
bankacılık sektöründeki payının düzenli
bir artış gösterdiğini ve yüzde 12’yi astığını
vurgulayan Aydın, bölge bankacılarının
Türkiye’yi çok yakından izledikleri bilgisini
paylaştı.

ORTAK YATIRIM ÇAĞRISI GELDİ
TÜRKİYE ile Arap ülkeleri arasında ortak
yatırım çağrısı yapan Nael Al Kabariti
şunları söyledi: “Türk ve Arap özel sektörünü
temsilen buradayız. Arap ülkeleri ve Türkiye
arasındaki ortak noktaları bulup istihdamı
artıracak ortak yatırımlar yapmalıyız. Arap
ülkelerinde işsizlik sıkıntısı büyük. İki
tarafta da istihdamı artıracak projeleri bir
an önce başlamalıyız.” Mısır Ticaret Odaları
Federasyonu ve Afrika Odalar Birliği Başkanı
Ahmed Al Wakeel de Türk ve Arap ilişkileri
için bugün çok önemli bir temel atıldığını
vurgulayarak, “Bugün aslında ticari anlamda
yatırımlar ve ekonomik adımlar, kültürel ve
sosyal acıdan da gelişmeyi hızlandıracak”
dedi. Ürdün Yatırım Destek Ajansı Genel
Sekreteri Dr. Mikhled Al Omar ise inşaat
yatırımlarına sonuna kadar acık olduklarına
dikkat çekerek, Türk işadamlarını Ürdün’e
inşaat yatırımı yapmaya davet etti.
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25.11.2016
HİSARCIKLIOGLU: TÜRK-ARAP ODASI KURULDU, TARİHİ ADIM ATILDI

KAZANCA GİDEN KAPIYI ARDINA KADAR AÇTIK
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Arap Odalar
Birliği ve TOBB olarak tarihi bir adım attıklarını
belirterek, “Türkiye toplam dış ticaretinin
sadece yüzde 8’ini Arap Ligi ile yapıyor. Arap
Ligi ise ticaretinin yüzde 1’ini bizimle yapıyor.
Önümüzde iş yapmaya, geliştirmeye müsait
geniş bir alan var. Berekete ve kazanca
açılan kapıyı ardına kadar aralıyoruz” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile Arap Odalar Birliği protokolü ile merkezi
İstanbul’da olmak üzere Türk-Arap Odası
kuruldu. Protokolün imza töreninde konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Arap
iş dünyasından birçok iş adamının 15
Temmuzdaki darbe girişimini duyar duymaz
kendisini aradığını ve Türkiye’ye destek
mesajlarını ilettiğini söyledi “Kara günde
Türkiye’nin dostu olduklarını, kardeşimiz
olduklarını bir kez daha gösterdiler” diyen
Hisarcıklıoğlu, Türkiye jle Arap coğrafyasının
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

bin yıldır komşu olduğunu kaydetti.
TİCARET HACMİ 7.5 KAT ARTTI
Rifat Hisarcıklıoğlu, Arap Ligi ülkelerinin özel
sektörünün çatı kuruluşu Arap Odalar Birliği
ve TOBB olarak tarihi bir adım attıklarını
belirterek, “Arap coğrafyası ile ekonomik
ilişkilerimiz son dönemde önemli gelişme
kaydetti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
2000’lerin başından bu yana, son 15 yılda
Arap ülkeleri ile Türkiye’nin ticaret hacminin
tam 7,5 kat arttığını kaydetti.
YATIRIM AKIYOR
Turizmde müthiş bir artış yaşandığını,
Arap coğrafyasından Türkiye’ye gelen
turist sayısının 9 kat arttığını ve 3 milyona
ulaştığını bildiren Hisarcıklıoğlu, Türk iş
adamlarının Arap coğrafyasına yaptıkları
doğrudan yatırımın 36 kat arttığını, Arap
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yatırımcıların
Türkiye’deki
doğrudan
yatırımlarının da 23 kat artarak 10 milyar
doların üzerine çıktığını kaydetti. Türk özel
sektörünün Arap dünyasıyla daha fazla iş
yapma konusunda çok hevesli olduğunu ve
önlerinde büyük potansiyel bulunduğunu
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye olarak
toplam dış ticaretimizin sadece yüzde 8’ini
Arap Ligi ile yapıyoruz. Arap Ligi ise toplam
ticaretinin sadece yüzde 1’ini bizimle yapıyor.
Önümüzde iş yapmaya müsait geniş bir alan
var. İşte biz bu potansiyeli hayata geçirmek
için Türk-Arap Odasını kuruyoruz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Arap Liginin 390 milyon
nüfusu, 2,8 trilyon dolarlık ekonomisi ve
2,7 trilyon dolar dış ticareti ile büyük bir güç
olduğunu, Türkiye’nin de 80 milyon nüfusu,
720 milyar dolar milli geliri ve 350 milyar

dolar dış ticareti ile Avrupa’nın 7.nci büyük
ekonomisi olduğunu vurguladı.
ARTIK AB İLE BAŞEDEBİLİRİZ
Arap Odalar Birliği Başkanı Nail Al Kabariti
de, “Türk-Arap Odasının kurulmasıyla Arap
dünyası ve Türkiye’nin birbirini tamamlayan
büyük bir güce sahip olduğunu görüyoruz
Avrupa Birliği bazında da düşünürsek
böylece, AB’nin ticari anlaşmalarıyla baş
edebiliriz” şeklinde konuşta
Türk-Arap
Odası
kurulmasına
ilişkin
anlaşma, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Arap Odalar Birliği Başkanı Nail Al Kabariti
tarafından İstanbul’da imzalandı. Protokolün
ardından toplu fotoğraf çektirildi.
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Geleceğin Gücü Girişimciler(G3) Platformu deneyimlerini genç girişimcilere aktardı. G3
Forumu her yıl 4 bölgede yapılacak.

Dünya çok daha büyük krizlere gebe
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak
ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu G3
Forum’da genç girişimciler ile bir araya geldi.

doğru şekilde kullanmak ve netice almaksa,
aslında bugün çok doğru bir dönemden
geçiyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, dünyanın çok ama çok kritik bir
dönemden geçtiğini belirterek, “Çok büyük
krizlerin içinde ve daha büyüklere gebe bir
süreçten geçiyor” diye konuştu.

Panelde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, bir
girişimcinin 10 kişiye istihdam sağladığını
vurgulayarak, “Zenginlik ve refaha giden tek
yol girişimcilik. Ülkemizi Japonya seviyesine
çıkartabilmek için 2 milyon yeni girişimciye
ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde bu yıl 6’ncısı düzenlenen
Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum
kapsamında düzenlenen panele katılan
Albayrak, Türkiye’de girişimcilik yapmak
için uygun ortam olup olmadığına ilişkin,
“Kriz eşittir fırsat’ felsefesinden bakarsak,
her kriz kendi içinde birçok fırsatı doğurur.
Girişimcilik ruhu ve uygulaması eğer
fırsatları değerlendirmek, oluşan alanları
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

Bu arada G3 Platform Başkanı Gülden
Yılmaz da, her yıl Türkiye’nin 4 bölgesi ve
4 şehrinde G3 Forumu düzenlemeye devam
edeceklerini söyledi.
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‘Her kriz kendi içinde birçok fırsatı doğurur’
G3 Forum’a katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı
Berat
Albayrak,
girişimcilere
seslenerek, “Dünya kritik bir dönemden
geçiyor. Kriz eşittir fırsat felsefesinden
baktığımızda meseleye, her kriz kendi içinde
birçok fırsatı doğurur” dedi.

değerlendirmek, oluşan alanları doğru
şekilde kullanmak ve netice almaksa aslında
bugün çok doğru bir dönemden geçiyoruz”
dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde, bu yıl 6’ncısı düzenlenen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum
Albayrak, girişimcilere seslenerek, “Dünya kapsamında düzenlenen panele katılan
kritik bir dönemden geçiyor. ‘Kriz eşittir fırsat’ Albayrak, son 15 yılda dünyada çok önemli
felsefesinden baktığımızda meseleye, her gelişmeler yaşandığını aktararak, “Dünya
kriz kendi içinde birçok fırsatı doğurur” dedi ekosisteminde çok önemli kırılmalar ve
Girişimcilik refaha giden yoldur ekonomi kaymalar yaşandı. Güç ve sermayenin,
servisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı zenginliğin her geçen gün doğuya kaydığı
Berat Albayrak, dünyanın çok ama çok kritik bir süreçten geçiyoruz. 10 yıl boyunca bu
bir dönemden geçtiğini belirterek, “Çok coğrafya üzerinde gelişmekte olan yeni
büyük krizlerin içinde ve daha büyüklere pazarlar çerçevesi içerisinde çok ciddi
gebe bir süreçten geçiyor. ‘Kriz eşittir fırsat’ fırsatlar var. Bu süreçte sadece Çin ve
felsefesinden baktığımızda meseleye, her Hindistan’ın toplam Gayri Safi Milli Hasılası
kriz kendi içinde birçok fırsatı doğurur. (GSMH) G7 ülkelerinin tamamını geçecek”
Girişimcilik ruhu ve uygulaması eğer fırsatları diye konuştu.
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Yüz yılın en kritik nesli

Özgün ve özgüvenli olunmalı

Albayrak, dünyadaki ticaretin, pazarın,
ekosistemin ve düşünce yapısının değiştiğini
de vurgulayarak, “Her geçen gün daha büyük
açılımlar ortaya çıkacak Şu anki girişimci nesil
son 100 yılın en kritik nesli. 100 yıllık yeni
bir kırılmanın tam eşiğinde müthiş fırsatlara
gebe bir ekosistemle karşı karşıyayız. Bu
fırsatlar iyi değerlendirilmeli. Bu süreci güçlü,
dinamik, birlik ve beraberlik içinde dirençli
bir şekilde yönetip atlatanlar da en kazançlı
çıkan ülkeler olacak” değerlendirmesini
yaptı.

Berat Albayrak, genç girişimcilere de
tavsiyelerde bulunarak, “Girişimciler özgün
ve özgüvenli olmalı. Cesur olacağız ama
maceraperest
olmayacağız.
Disiplinli
olacağız ancak ‘kontrol freek’ olmayacağız.
Günün koşullarına ayak uydururken insanı
unutmayacağız. Hele de iş hayatındaki
ahlaki melekeleri kesinlikle unutmayacağız.
Azimli olacağız ancak hırslı olmayacağız.
Hiçbir düşünceye statükocu yaklaşmamak
lazım. Bunun için duyarlı, teyakkuz halinde
kendini geliştiren doğru bilgiye ulaşmak için
yoğun bir şekilde okuyan araştıran girişimci
neslimizin olması lazım” dedi.

Yerli kaynak hedefi
Enerji alanında girişimcilikle ilgili bir soruyu
da yanıtlayan bakan Albayrak, Türkiye’nin
petrol ve gazda yüzde 95’in üzerinde dışarıya
bağımlı olduğunu, Türkiye’nin yüksek
petrol fiyatlarında 5060 milyar dolar, düşük
petrol fiyatlarında ise 30-40 milyar dolar
enerji ithalatı için para ödediğini anımsattı.
Albayrak, bu rakamın kabaca cari açık ile
aynı seviyede olduğuna işaret ederek, bu
çerçevede Türkiye’nin kaynak zenginliğinin
veya alternatif enerji kaynaklarının önünü
açıcı projelerin desteklemesi hususunda
birçok strateji uyguladığını ifade etti. Bu
konuda bakanlık olarak hızlı ve dinamik bir
süreç başlattıklarını kaydeden Albayrak,
şöyle konuştu: “Enerji maliyetlerini düşürme
ve alternatif enerji noktasında yeni bir
stratejimiz var. Yerli ve yenilenebilir dedik.
Dünyayı en az kirleten, emisyon açısından
sıkıntı oluşturan ülkelerden biri olarak ithalata
enerji açısından bu kadar bağlıyken yerli
kaynaklarımızı da kullanacağız. Bunun içinde
güneş ve rüzgar varsa kömür ve alternatif
enerji kaynakları olmak zorunda. Buna bağlı
olarak aramacılığı geliştirmeye başladık
Aramacılık, keşif ve sondaj noktasında ne
kadar çok keşif ve aramacılık yaparsanız o
kadar çok kaynak bulursunuz.”
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Girişimcilik refaha giden yoldur
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, girişimciliğin
ülkelerarası rekabette üst sıralara çıkmak ve
işsizlik sorununu çözmekte en önemli etken
olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bugün
dünyanın en zengin ülkeleri en girişimci
olan ülkeler. Bir girişimci, 10 kişiye istihdam
sağlıyor. Bu yüzden zenginlik ve refaha giden
tek yol girişimcilik diyoruz. Türkiye’de her 100
kişiden yalnızca ikisi girişimci. Türkiye’nin 2
milyon girişimciye ihtiyacı var.
Daha fazla girişimciye ulaşabilmek için de
en önemli potansiyeli kadınlar ve gençler
oluşturuyor. Tek kolla boks yapılmaz.
Daha fazla kadının girişimci olması lazım.
Gençlerin de bu alana daha fazla heves
etmesi gerekiyor.”
Hisarcıklıoğlu, gençlere de seslenerek,
“Hayal etmekten kesinlikle korkmamak
lazım. En özgür olduğumuz şey hayallerimiz”
diye konuştu.
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ENERJİ BAKANI’NDAN GİRİŞİMCİYE TAVSİYE

KRİZ EŞİTTİR FIRSAT

G3Forum’da genç girişimcilere seslenen
Enerji Bakanı Berat Albayrak; “Girişimcilik
ruhu ve uygulaması eğer fırsatları
değerlendirmek, oluşan alanları doğru
şekilde kullanmak ve netice almaksa, aslında
bugün çok doğru bir dönemden geçiyoruz”
dedi.
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hakan Güldağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak ve TOBB Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu panelde genç girişimcilerle bir
araya geldi.
Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük
etkinliği olan Geleceğin Gücü Girişimciler G3
Forum, bu yıl altıncı kez “Girişimcilik Senin
İçinde: Gözünde Büyütme” ana teması ile
gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu,
TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Habitat ve

PublicisLive ev sahipliğinde, Turkcell ana
sponsorluğu ve TEB Özel Melek Yatırım
Platformu desteğiyle düzenlenen G3 Forum,
600’ün üzerinde genç girişimci ve girişimci
adayı ile 80 mentorün katıldığı yuvarlak masa
toplantıları ile başladı. Suada’da gerçekleşen
G3 Forum kapsamında düzenlenen panelde,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Berat
Albayrak ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
gençlerle girişimciliğin geleceğini konuştu.
Panelde soruları yanıtlayan Bakan Albayrak,
Türkiye’de girişimcilik yapmak için uygun
ortam olup olmadığı yönündeki bir soruya,
özellikle bugün için bakıldığında dünyanın
çok ama çok kritik bir dönemden geçtiğini,
çok büyük krizlerin içinde olduğunu ve daha
büyüklere gebe bir süreçten geçtiğini ifade
etti. Albayrak; “Kriz eşittir fırsat felsefesinden
baktığımızda meseleye, her kriz kendi içinde
birçok fırsat doğurur. Girişimcilik ruhu ve
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uygulaması eğer fırsatları değerlendirmek,
oluşan alanları doğru şekilde kullanmak ve
netice almaksa, aslında bugün çok doğru bir
dönemden geçiyoruz” dedi.
Girişimci adaylarına yönelik tavsiyelerini
paylaşan Albayrak, herkesin kendine
özgü bir hikâyesi olduğunu, ama işin
temelinin özgünlükten geçtiğinin altını çizdi.
Albayrak, hiçbir taklidin aslını tutmayacağını
vurgulayarak, alın terine akıl terini de
ekleyerek fikirlerin ortaya konması gerektiğini
bildirdi. Bir çok açıdan büyük fırsatların
içinde bulunulan bir dönemde bazı temellere
geri dönebilmek gerektiğini vurgulayan
Albayrak, 2008 krizinin üreten, pazarı olan
ülkelerin tekrar öne çıktığı bir çerçevede
iş kültürünün yeni nesle verilmesinin çok
önemli olduğunu belirtti. Albayrak, şöyle
konuştu: “Öz güvenli olacağız ama kibirli
ve şımarık olmayacağız. Cesur olacağız
ama maceraperest olmayacağız. Disiplinli
olacağız ama kontrolcü olmayacağız.
Günün koşullarına ayak uydururken insanı
unutmayacağız. Hele ki iş hayatındaki ahlaki
melekeleri kesinlikle unutmayacağız. Azimli
olacağız ama hırslı olmayacağız. Dünyadaki
başarılı örneklerin büyük bir ekseriyetine
baktığımızda genellikle bu özellikler var.”
2 MİLYON GİRİŞİMCİYE İHTİYAÇ VAR
■ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
“Girişimcilik, ülkeler arası rekabette üst
sıralara çıkmak ve işsizlik sorununu
çözmekte en önemli etken. Bugün dünyanın
en zengin ülkeleri en girişimci olan ülkeler.
Tek 1 girişimci, 10 kişiye istihdam sağlıyor.
Bu yüzden zenginlik ve refaha giden tek
yol girişimcilik diyoruz. Türkiye’de her 100
kişiden yalnızca 2’si girişimci. Ülkemizi
Japonya seviyesine çıkartabilmek için 2
milyon yeni girişimciye ihtiyacımız var.
Daha fazla girişimciye ulaşabilmek için de
en önemli potansiyeli kadınlar ve gençler
oluşturuyor.”
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5 YILDA 4 BİN 500 KİŞİYE ULAŞTIK
■ G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz: “G3
Forum geçtiğimiz 5 yılda 4.500 girişimci ve
girişimci adayını bugün sayısı 300’ü bulan
mentorla bir araya getirdi. Türkiye’nin her
yerinde daha fazla girişimciye ulaşmak
için 2015 yılında Anadolu’ya da açılıp,
G3 Forum Kayseri ve G3 Forum Trabzon
etkinliklerim yaptık. Her yıl, Türkiye’nin 4
bölgesi ve 4 şehrinde G3 Forumu yapmaya
devam edeceğiz. Çünkü dünyanın ve
Türkiye’nin girişimcilere ihtiyacı var. Dünyayı,
ekonominin yenilenme gücü olan girişimciler
değiştirecek.”
ARIKOVANI YATIRIM KÖPRÜSÜ
■ Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:
“Turkcell olarak girişimcilerimizi desteklemek,
onlara yürüdükleri yolda fayda sağlamak
için çalışmalarımıza var gücümüzle devam
ediyoruz. Bu perspektifle hayata geçirdiğimiz
Turkcell Arıkovanı, girişimcilerle bu projeleri
desteklemek isteyenler arasında bir köprü
görevi üstleniyor. Bu platformla kitlesel
fonlamanın Türkiye’de yaygınlaşarak bir
kültür hâline gelmesini; yenilikçi fikri olan
her girişimcinin kaynak oluşturma kaygısı
duymadan çalışmalarına odaklanmasını
hedefliyoruz.”
GİRİŞİMCİLİK
DEMEK

BÜYÜME

VE

REFAH

■ TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkam
Ali Sabancı: “Bu sene altıncısını yaptığımız
G3 Forum’da yine insan kaynakları
uzmanlarından,
pazarlamacılara,
yatırımcısından, girişimcisine 800 kişiyi
ağırladık... İçinde bulunduğumuz koşullar
girişimciliği geliştirmek için zor görülebilir,
fakat ne kadar zor görünüyorsa, bu uğurda
daha çok çalışmanın sorumluluğunu da
bir o kadar daha çok hissediyorum. Çünkü
girişimcilik istihdam, refah ve ekonomik
büyüme demek. Önümüzde yapabileceğimiz
tek şey var; o da girişimcilik ve inovasyon.”

BASINDA TOBB - KASIM 2016

27.11.2016
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında iş yapma potansiyelinin yüksek
olduğunu söyledi.

Araplar imzayı attı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
Arap Odalar Birliği merkezi İstanbul’da olan
Türk-Arap Odası’nı kurdu. İmza töreninde
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Son 15 yılda Arap ülkeleri ile Türkiye’nin

ticaret hacmi 7.5 kat artarak, ticaretimiz 47
milyar dolar oldu. Turizmde de artış var. Arap
coğrafyasından Türkiye’ye gelen turist sayısı
9 kat artarak, 3 milyara ulaştı” dedi.
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TOBB BAŞKANI AÇIKLADI:

Düzenli vergi ödeyen mükellefe ödül geliyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergisini
ödeyemeyenlere sağlanan kolaylık gibi
vergisini zamanında ödeyenlere de ödül
verilmesi gerektiğini söyledi. Antalya Ticaret
ve Sanayi Odasının(ATSO) Geleneksel Ödül
Töreni'nde konuşan Hisarcıklıoğlu, gününde
vergisini ödeyenlerin genel bir şikâyetinin
bulunduğuna dikkati çekti ve şu açıklamayı
yaptı: Vergisini ödemekte zorluk çekenlere
yönelik kolaylıklar sağlanıyor. Bu sağlanan
kolaylık için teşekkür ediyoruz ama diğer
taraftan vergisini düzenli ödeyenlere hiç mi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

ödül olmayacak? Bununla ilgili de Maliye
Bakanımız çalışma talimatı verdi. İnşallah
çok yakın zamanda bununla ilgili müjdeyi
alacağız. Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde
5’lik ödül verilsin. Ayrıca çağ dışı kalmış
bir damga vergisi var. Bunun tamaP5r
men kaldırılmasını talep ettik. Geçmişte
hayvanları damgalamak için konulan bir
vergiydi. Neredeyse her attığımız adımda
ödemek zorunda kaldık. Artık tek bir nüsha
için damga vergisi ödenecek. Tamamen
kalkması için de girişimlerimiz sürüyor.

BASINDA TOBB - KASIM 2016

27.11.2016

Vergide % 5 ödül önerisi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergisini
ödeyemeyenlere sağlanan kolaylık gibi
vergisini zamanında ödeyenlere de ödül
verilmesi gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“Bununla ilgili Maliye Bakanımız çalışma
talimatı verdi, inşallah çok yakın zamanda

bununla ilgili müjdeyi alacağız. Vergisini
düzenli ödeyenlere yüzde 5’lik ödül verilsin”
dedi.
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8 STK’dan AP’ye ORTAK TEPKİ
Türkiye-AB KİK üyesi 8 kuruluş, ortak bir
açıklamayla
Avrupa
Parlamentosu’nun
Türkiye ile ilgili kararına tepki gösterdi. AP
kararının tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğu
belirtilen açıklamada, bu konunun popülist
olmayan yaklaşımlarla ele alınması istendi.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
üyesi 8 kuruluş, Avrupa Parlamentosu
kararına ilişkin ortak açıklama yaptı. Hak-İş,
Memur-Sen, TESK, TİSK, Türk-İş, Türk Kamusen, TOBB ve TZOB’tan yapılan açıklamada,
“Çare müzakereleri askıya almak değil, daha
fazla müzakeredir” denildi. Türkiye’deki
milyonları temsil eden sivil toplum kuruluşları,
Avrupa Parlamentosu’nun, ‘Türkiye ile katılım
müzakerelerini geçici olarak dondurulması’
kararından derin bir üzüntü duydukları belirtti.
POPÜLİST BİR YAKLAŞIM
Açıklamada; Türkiye-AB katılım sürecinin,
Türkiye’nin iktisadi ve sosyal dönüşüm
çabasının önemli çıpalarından biri olduğu
belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

“Ülkemizin önde gelen işçi, memur ve
işveren sendika konfederasyonları, meslek
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının yer
aldığı, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
olarak, Türkiye’nin AB katılım sürecinin
rasyonel bir zeminde devamının olumlu
olduğunu düşünüyoruz. Bunun için AP’nin
müzakereleri askıya alması çağrısının
aksine, Türkiye-AB ilişkilerinde popülist
olmayan stratejik bir yaklaşımla konuşma
kanallarının çeşitlendirilmesini istiyor ve daha
fazla müzakere diyoruz.”
TEK TARAFLI ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ
Açıklamada, “AP’nin bu kararı, objektif
temellerden yoksun olup, Türkiye’deki
gelişmeleri tek taraflı bir bakış açısıyla ele
almaktadır. Ayrıca, parlamentoların doğal
misyonuna da aykırıdır. Parlamentolar
müzakere yeridir. Parlamentolar diyalog
yeridir. Bununla birlikte, AP’nin bu kararını
sembolik ve siyasi bir mesaj olarak önemini
yadsımıyoruz” denildi.

BASINDA TOBB - KASIM 2016

30.11.2016

Hisarcıklıoğlu 2. kez Asya-Pasifik Odası Başkan Yardımcısı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
2 yıldır sürdürdüğü Asya-Pasifik Ticaret
ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun
(CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine,
Tayvan’da yapılan toplantıda yeniden seçildi.
Hisarcıklıoğlu TOBB olarak, is dünyasını
dünyanın her yerinde en üst düzeyde temsil

ettiklerini söyledi. TOBB’un 2009 yılında üye
olduğu ve iki yılda bir seçimlerin yapıldığı
CACCI’de, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
2014 yılından bu yana Başkan Yardımcılığı
görevini yürütüyor.
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Hisarcıklıoğlu yeniden CACCI yönetiminde
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
2 yıldır sürdürdüğü Asya-Pasifik Ticaret
ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun
(CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine,
Tayvan’da yapılan toplantıda yeniden seçildi.
Hisarcıklıoğlu TOBB olarak, iş dünyasını
dünyanın her yerinde en üst düzeyde
temsil etme gayreti taşıdıklarını söyledi.
Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları
Konfederasyonu’nun (CACCI) Tayvan’da
yapılan toplantısında, TOBB Başkanı
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden Başkan
Yardımcılığı görevine seçildi. Mevcut Başkan
Jemal Inaishvili de yapılan seçimle CACCI
Başkanlığını sürdürdü. TOBB’un 2009 yılında
üye olduğu ve iki yılda bir seçimlerin yapıldığı
CACCI’de, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
2014 yılından bu yana Başkan Yardımcılığı
görevini yürütüyor.

BASINDA TOBB - ARALIK 2016

03.12.2016

80 BİN KOBİ’YE UCUZ KREDİ

‘KOBİ’ler için Nefes Kredisi’nde imzalar dün atıldı. Başbakan Yıldırım, 80 bin KOBİ’ye 5
milyar liraya kadar aylık 0.83’le bir yıllık kredi verileceğini belirterek, “KOBİ’leri faizin altında
ezdirmeyeceğiz. Yüzde 15 riski bankalar, yüzde 85 riski Kredi Garanti Fonu alacak” dedi.

KOBİ’LERE ‘NEFES KREDİSİ’ GELİYOR:
Aylık % 0.83 faizle 5 MİLYAR LİRA
Devrim niteliğindeki adım, halen yüzde
15 ila 18 arasında faizle kredi kullanan
KOBİ’lerin yüzünü güldürecek. Başbakan
Yıldırım, Çankaya Köşkü’ndeki törende,
firma sayısında yüzde 98, istihdamda yüzde
70, ihracatta yüzde 60’rn üzerinde payı olan
KOBİ’lerin ekonomiyi ayakta tutan kesim
KOBİ’ler “nefes kredisiyle can bulacak. olduğunu vurguladı. KOBİ’lere ilave kaynak
Reel sektör ile finans sektörünün el ele aktararak 17 milyar liraya kadar kredi hacmi
vermesiyle hazırlanan ‘KOBİ’ler İçin Nefes oluşturulduğunu belirten Yıldırım, riskin
Kredisi’, Başbakan Binali Yıldırım’ın da yüzde 15’ini bankalar, yüzde 85’ini Kredi
katılımıyla, Çankaya Köşkü’nde tanıtıldı. Garanti Fonu’nun üstleneceğini vurguladı.
KOBİ’lere ‘aylık 0.83, yıllık 9.90 faizle, 1 Yıldırım, “Böylece ilk etapta 80 bin KOBİ’mize
yıl vadeli kredi’ sağlayacak proje, üç ay bir nefes aldıracak, ihtiyacını görecek bir mali
içinde 80 bin KOBİ’nin derdine ilaç olacak. kaynak sağlamış oluyoruz” dedi.
TOBB ve bankalar, Başbakan Binali
Yıldırım’ın da ‘şahit’ olarak katıldığı törenle
KOBİ’lere ‘nefes Kredisi’ne imza attı. Aylık
yüzde 0.83, yıllık yüzde 9.90 faiz oranıyla
KOBİ’lere 5 milyar TL kredi sağlanacak. Bu
imkândan 80 bin KOBİ yararlanacak.
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SERİNKANLI OLUN!

3 ay içinde 80 bin firma

Türkiye ekonomisinin ve finans sektörünün
güçlü olduğunu tekrarlayan Yıldırım, “Biz,
küresel şartlan dikkate alarak, süreçten
en az etkilenmemiz için gereken tedbirleri
gecikmeden alıyoruz” dedi. Türkiye’nin daha
ağır şartlan geçmişte 4-5 kez yaşadığını
hatırlatan Başbakan şu mesajları verdi:
“Ülke 15 Temmuz gibi emsali dünyanın hiçbir
yerinde görülmemiş bir felaketten döndü.
Bu krizi de atlattık. Amerikan seçimlerinden
sonra başlayan sürecin geçici olduğunu
biliyoruz. Vatandaşlarımız serin kanlı olsun,
sakin olsun. Bunlar gelip geçecek. İnşallah
2017 çok daha iyi olacak.”

‘KOBİ’ler için Nefes Kredisi’ projesine göre,
KOBİ’lere yıllık yüzde 9.90, aylık yüzde 0.83
faizle 1 yıl vadeli kredi sağlanacak. Halen
KOBİ’ler yüzde 15-18 aralığında faizlerle
kredi kullanıyor. Projeden, 3 ay içinde
yaklaşık 80 bin KOBİ faydalanacak.
BU BİR DEVRİM

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da,
projenin ‘devrim’ niteliğinde olduğunu söyledi.
Önce TOBB ile 365 oda ve borsa olarak
ellerini taşın altına koyduklarını belirten
Hisarcıklıoğlu, daha sonra Hazine ve Kredi
Garanti Fonu’nun devreye girdiğini belirtti.
ABD DE ŞİMDİ BİZİM YAPTIĞIMIZI KOBİ’lerin kredilerine yüzde 85 kefalet
sağlandığını hatırlatan TOBB Başkanı,
YAPIYOR
bankaların da zararı göze alarak kaynak
Yıldırım, 2008-2009 krizinin Türkiye’yi teğet sağladığının altını çizerek, “Türkiye’ye
geçmesinin arkasında kamu ve alt yapı yatırım yapanlar her zaman kazandı” dedi.
yatırımlarına hız verilmesi olduğunu söyledi.
Yıldırım, ABD’nin de şimdi bunu yaparak ve BANKALAR ‘NE MUTLU BİZE’ DEDİ
bütün kaynaklan içeride kullanma çabasına PROJENİN finans ayağını oluşturan
girişerek
ekonomisine
yön
vermeye kurumlardan Ziraat Bankası Genel Müdürü
çalıştığını hatırlattı.
Hüseyin Aydın, “Tahmini 5 milyar liranın
üzerinde bir kredi hacmini K0Bİ’lerimizin
Sürpriz çalışma HEYECANI
hizmetine sunmuş olacağız. Projede
BAŞBAKAN Yıldırımın, ayrıntı vermeden, yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
“Bizim daha ilginç bir çalışmamız var Projedeki tek özel banka olan Denizbank
ama tamamlanmadı. Onu da önümüzdeki Genel Müdürü Hakan Ateş de, KOBİ’lerin
günlerde kamuoyuna açıklayacağız. O da önemine dikkat çekerek, “KOBİ’ler, aileleri
esnafımızı işverenlerimizi, ticari hayatımızı de düşünüldüğünde 25 milyonluk bir nüfusu
çok önemli ölçüde rahatlatacak bir girişimdir” içeriyor. Bu anlamda projede yer almaktan
sözleri de heyecan yarattı.
gurur duyuyoruz” dedi.
Ekonomiye canlılık katacak
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
de,
“Nefes
Kredisi’nin
KOBİ’lerimize
sağladığı destekle ekonomimize canlılık
katacağına inanıyor ve piyasalara yeni
bir heyecan getireceğini düşünüyorum”
dedi. Tüfenkci, 2015’te, 64 bin 752 ihracat
yapan girişimcinin yüzde 95’ini KOBİ’lerin
oluşturduğunu söyledi. Tüfenkci, ihracatın
yüzde 55’ini KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini,
ithalattaki paylarının da yüzde 38’i bulduğunu
vurguladı.
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‘Bu dalgalanma geçici’
Yıldırım, hükümetin gerekli tedbirleri aldığını
belirterek yurttaşa serinkanlı olun çağrısı
yaparken Şimşek, 200 yatırımcının gündeme
ilişkin sorularını yanıtladı.
Başbakan Binali Yıldırım, ekonomide yaşanan
geçici süreçten Türkiye’nin en az etkilenmesi
için hükümetin de Merkez Bankası’nın da
(TCMB) gereken tedbirleri aldığını, son durum
değerlendirmesi için Ekonomi Koordinasyon
Kurulu’nu (EKK) topladıklarını belirtti. Yıldırım,
Çankaya Köşkü’nde düzenlenen “Nefes Kredisi”
tanıtımında döviz piyasalarında yaşanan
dalgalanmalarla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye
bugünkü şartların daha ağırlarını geçmişte 4-5
kez yaşadı. ABD seçimlerinden sonra yaşanan
sürecin etkileri de geçicidir. Vatandaşlar bu
süreçte serinkanlı olmalı. Bu dalgalanma gelip
geçecek. 2017 çok daha iyi olacak.”
200 yatırımcıyla görüşme
Öte yandan Uluslararası Yatırımcılar Derneği
(YASED), Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek ile uluslararası şirketlerin Türkiye’deki
ve yurtdışındaki üst düzey yöneticileri arasında
dün telekonferans organize etti. Şimşek,

aralarında JP Morgan, Visa Europe, Renault,
Nestle, L’oreal, Mercedes’in de bulunduğu
yaklaşık 200 uluslararası şirketin üst düzey
yöneticisinin katıldığı görüşmede, Türkiye’deki
yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik hükümet
tarafından son dönemde uygulamaya konulan
teşvikler ve yeni yasal düzenlemeler hakkında
bilgi verdi. Şimşek, ekonomi ve politik mevcut
gündeme ve beklentilere ilişkin soruları da
yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş ise dolar ve Avro’daki yeni rekorlar
üzerine yaptığı değerlendirmede “Durumun,
Türkiye
ekonomisinin
iç
şartlarından
kaynaklanan bir meseleymiş gibi ortaya
konulması yanlış olur kanaatindeyim” dedi
KOBİ’LERE ‘NEFES’
KOBİ’ler için hazırlanan “Nefes Kredisinde 80
bin KOBİ’ye yıllık yüzde 9.90, aylık yüzde 0.83
faizle 1 yıl vadeli kredi verilecek. Yüzde 15
riski bankalar, yüzde 85 riski ise Kredi Garanti
Fonu alacak. Toplamda 5 milyar lirayı bulması
beklenen krediyi 80 bin KOBİ’nin kullanacağı
öngörülüyor.
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KOBİ’lere 5 milyar nefes kredisi
KOBİ’lere düşük faizli kredi için imzalar atıldı.
TOBB, Ziraat Bankası ve Denizbank’a 500
milyon TL mevduat aktaracak; iki banka yılda
9.90 faizle 80 bin KOBİ’ye 5 milyar TL kredi
kullandıracak.
Çankaya’daki törende konuşan Başbakan
Yıldırım, “ABD seçimi sonrası başlayan
süreç olumsuz etkiledi. Vatandaş sakin
olsun. Hepsi geçecek. İnşallah 2017 bu yıla
göre daha iyi olacak” dedi.

kredisi’ projesinde Başbakan Yıldırım’ın
da katıldığı törenle imzalar atıldı. TOBB’un
500 milyon liralık mevduat aktararak destek
verdiği projeyle Ziraat Bankası ve Denizbank,
KOBİ’lere yıllık 9.90 faizle 5 milyar liralık kredi
kullandıracak. Kredinin yüzde 85’ine garanti
fonu aracılığıyla Hazine, yüzde 15’ine ise
bankalar kefil olacak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ)
düşük faizle finansman sağlamayı öngören
“nefes kredisi” için dün ilk imzalar atıldı.
‘İŞİN YOKSA ŞAHİT OL, PARAN ÇOKSA Başbakan Binali Yıldırım’ın lansmanını
KEFİL OL’ ESPRİSİ
yaptığı “nefes kredisi” ile Türkiye Odalar
Hisarcıklıoğlu,
Başbakan
Yıldırım’dan ve Borsalar Birliği (TOBB), Ziraat Bankası
protokollere imza atarak şahitlik etmesini ve Denizbank’a 500 milyon TL’lik mevduat
istedi. Yıldırım, “işin yoksa şahit ol. Paran aktaracak. Bu iki banka, yıllık 9.90 faiz ile
çoksa kefil ol” diyerek espri yaptı. Yıldırım’ın KOBİ’lere kredi kullandıracak. Kredinin
yüzde 85’ine garanti fonu (Hazine), yüzde
esprisi salondakileri güldürdü.
15’ine de bankalar kefil olacak.
KOBİ’lere 5 milyar nefes kredisi
Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen
KOBİ’lere finansman desteği için ‘nefes törende şunları söyledi:
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NE YAPABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜLER:
KOBİ’ler başta olmak üzere iş dünyası
ve esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Bu projeler ile ilgili taraflar var.
TOBB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve
bankalarımız. Esasında bankalar ile TOBB
bir araya geldiler. Bu sıkıntılı dönemde ‘Ne
yapabiliriz, nasıl sorumluluk alabiliriz’ diye
düşündüler. Denizbank ve Ziraat Bankası’na
TOBB’a bağlı odalar ve borsalar belirli bir
miktarda 500 milyon TL civarında bir mevduat
aktarmak suretiyle KOBİ’lere 5 milyar kredi
desteği imkânı getirdiler.
ÖNCELİKLİ DESTEK:
Ekonomiyi ayakta tutan kesim KOBİ’ler.
Firma
sayısı
yüzde
98,
istihdama
baktığımızda yüzde 70’in üzerinde, ihracatta
yüzde 60’ın üzerinde. Ekonomiyi ayakta
tutan önemli bir sektörden bahsediyoruz. Bu
sektörün bugünlerde yaşadığımız dövizdeki
dalgalanmaları,
küresel
piyasalardaki
hareketliliği
de
dikkate
aldığımızda
öncelikli olarak desteklenmesi gerekiyor.
Bizim bugünlerde KOBİ’lerin bu ülke için
yaptıklarının karşılığını ve bekledikleri
desteği, nefesi vermemiz gerekiyor.
80 BİN KOBİ:
KOBİ’ler, kısa vadede 500 milyon kaynak
ayrılmak suretiyle 5 milyara varan bir yıllık
faiz oranı da 10’un altında, piyasadaki
faizleri düşündüğünüz zaman oldukça iyi
sayılabilecek bir oranda kredi kullanacaklar.
Yüzde 15 riski bankalar, yüzde 85 riski garanti
fonu alacak. İlk etapta 80 bin KOBİ’mize
nefes aldıracak bir mali kaynak sağlamış
oluyoruz.
KOBİ’LERİ
RAHATLICAN
CANLANACAK

EKONOMİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
15 Temmuz sonrasında TOBB camiasının
duruşuna teşekkür ederek “İçte ve dışta

oluşturulmaya çalışılan dedikodulara rağmen
ekonomimiz sağlam duruşunu devam
ettiriyor. Yakaladığımız istikrar ile daha çok
üretip daha çok satacağız. İhracatın yüzde
55’ini KOBİ’ler gerçekleştiriyor. İthalattaki
payı da yüzde 38’dir. KOBİ’lerin kredilerinin
takibe düşme oranı yüzde 4.1 gibi bankaların
kabul ettiği bir seviyededir. KOBİ’lerin krediye
erişimde zorluk çektiklerini görüyoruz. Nefes
kredisinin KOBİ’lere sağladığı destekle
ekonomiye canlılık katacağını düşünüyorum”
dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise nefes
kredisinin devrim niteliğinde olduğunu ifade
ederek, “Reel sektör ve finans sektörü olarak
el ele verdik. KOBİ’lere nefes olacak bir proje
hazırladık. KOBİ’ler yüzde 15-18 arasında
faizle kredi kullanıyor. Faiz baskısıyla nefes
alamıyor. ‘KOBİ’lere yüzde 10’un altında
faizle kredi kullandırmalıyız’ dedik” diye
konuştu.
‘NEFES PROJESİNDE YER ALDIĞIMIZ
İÇİN GURUR DUYUYORUZ’
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Böyle
bir projede yer almaktan gurur duyuyoruz.
Küresel ciddi bir sıkışmanın meydana geldiği
ekonomilerde, petrolün yıllar sonra kısıtlama
eğilimine girdiği ortamda, ekonomimizin
gerçek dokusunu oluşturan KOBİ’lere nefes
verebiliyorsak ne mutlu bize. Böyle bir
projede yer aldığımız için gurur duyuyorum”
dedi.
‘UYGUN
FAİZLE
OLACAĞIZ’

KREDİ

SUNMUŞ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın
da imza töreninde yaptığı konuşmada böyle
bir projenin içinde yer almaktan mutluluk
duyduklarını belirterek “Tahmini 5 milyar TL
kredi hacmini KOBİ’lerin hizmetine uygun
faiz oranıyla sunmuş olacağız” diye konuştu.
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Başbakan Binali Yıldırım, “Koniler için nefes kredisi” töreninde imza atarken, “İşin yoksa
şahit ol. Paran yoksa kefil ol” diyerek espri yaptı.
İLK AŞAMADA 80 BİN KOBİ DÜŞÜK FAİZDEN YARARLANACAK

5 milyarlık KOBİ nefesi
KOBİ’LERE yüzde 10’un altında faizle kredi
kullandırılmasını amaçlayan “Nefes kredisi”
uygulamaya girdi. Başbakan Binali Yıldırım,
“500 milyon TL civarında bir mevduat
aktarmak suretiyle KOBİ’lere 5 milyar liraya
kadar kredi desteği imkân getirildi” dedi.
TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi
Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata
geçirilecek projede riskin yüzde 85’ini
KGF üstlenecek, yüzde 15’ini ise bankalar
üstlenecek.
KOBİLERE ÖNCELİK
Projenin lansman
Başbakan Yıldırım,
Ticaret Bakanlığımız,
geldiler. Bu sıkıntılı

töreninde konuşan
“TOBB, Gümrük ve
bankalarımız bir araya
dönemde ‘Biz nasıl
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bir sorumluluk alabiliriz’ diye düşündüler”
dedi. Ekonominin yüzde 98’ini KOBİ’lerin
oluşturduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam
etti: “Dövizdeki dalgalanmaları da dikkate
aldığımızda öncelikli olarak KOBİ’lerin
desteklenmesi gerekiyor. Bunu da bir
yandan hükümet olarak biz yapıyoruz bir
yandan da iş âlemi, bankalarımız sorumluluk
üstlenerek, bu kampanyaya destek veriyorlar.
Bugün piyasadaki faizleri düşündüğümüz
zaman oldukça iyi sayılabilecek bir ortamda
kredi kullanabilecekler, acil ihtiyaçlarını
giderebilecekler.”
KOBİ’ler
için
nefes
kredisi projesinin diğer bankalara da örnek
olmasını dilediklerini belirten Yıldırım,
“Bizim daha ilginç bir çalışmamız var ama
tamamlanmadı. Onu da önümüzdeki günlerde
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kamuoyuna açıklayacağız. O da esnafımızı
işverenlerimizi, ticari hayatımızı çok önemli
ölçüde rahatlatacak bir girişimdir” dedi.
AYLIK FAİZ 0.83
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da
projenin hikâyesini anlattı. KOBİ’lerin yüzde
15 ile 18 arasında faizle kredi kullanmasının
bu projenin yolunu açtığını, önce TOBB
olarak tüm kaynaklarını birleştirdiklerini
belirten Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’ler yüzde
15 ile yüzde 18 arasında faizle kredi
kullanıyor, faiz baskısından nefes alamıyor.
‘KOBİ’lere yüzde 10’un altında faizle kredi
kullandırmalıyız’ dedik. Sonrasında hemen
çalışma başlattık” dedi. Başbakan Yıldırım’ın
talimatıyla Hazine destekli KGF’nin de
devreye girdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu,
“Nefes Kredisi ile KOBİ’lere yıllık yüzde
9,90 - aylık yüzde 0,83 faizle 1 yıl vadeli
kredi sağlayacağız. KOBİ’leri faizin altında
ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullardı.
100 BİN TL’YE KADAR
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise
projeye çok önem verdiklerini söyledi. Toplam
kredilerin sadece yüzde 25’inin KOBİ’ler
tarafından kullanıldığını belirten Ateş, “TOBB

kaynaklarından aktarılacak 250 milyon
TL kaynağı Denizbank kaynaklarından
10 katına tamamlayarak, 731 şubemiz
üzerinden TOBB üyesi KOBİ’lere 2.5 milyar
TL kredi kullandıracağız” dedi. Ateş, proje
ile KOBİ’lere 100 bin TL’ye kadar kredi
kullandırabileceklerini de sözlerine ekledi.
‘Hepsi gelip geçecek’
BAŞBAKAN Yıldırım, ekonomiyle ilgili
de değerlendirmelerde bulundu. Küresel
ekonomideki hareketliliğin petrol üretimine
kısıtlama kararından sonra yeni bir boyut
kazandığını anlatan Yıldırım, tüm gelişmeleri
yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye
ekonomisinin güçlü temellere dayandığını
dile getiren Yıldırım, küresel şartları dikkate
alarak bu süreçten en az etkilenilmesi için
gereken tedbirlerin proaktif bir yaklaşım
ile
alındığını
söyledi.
Ekonomideki
dalgalanmaların ABD seçimlerinden sonra
başladığını belirten Yıldırım, “Bu etkilerin
geçici olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız
serinkanlı, sakin olsun bunların hepsi gelip
geçecek. 2017 inşallah bu yıla göre çok daha
iyi olacak. Çünkü biz hesaplarımızı bütçemizi
buna yakın yaptık” ifadesini kullandı.
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KOBİ’YE BİR NEFES
Başbakan Yıldırım, küçük ve orta büyüklükteki
(KOBİ) işletmeleri güçlendirmek için ilave 17
milyar lira kredi verileceğini söyledi. Kredinin
yıllık faizi yüzde 10’un altında olacak. Krediyi
ilk etapta’ 80 bin işletme kullanacak.
‘DESTEK ŞARTTI’
Dövizdeki
dalgalanmalar
ve
küresel
piyasalardaki hareketlilik nedeniyle zor günler
yaşayan küçük işletmeler (KOBÎ) için ekstra
kaynak oluşturuldu. ‘Nefes Kredisi’ adlı projeyi
Başbakan Binali Yıldırım tanıttı. KOBİ’lerin
ekonomiyi ayakta tutan kesim olduğunu belirten
Yıldırım, istihdamda yüzde 70, ihracatta
yüzde 60 hacimli bir sektörün desteklenmesi
gerektiğini vurguladı.
DÜŞÜK FAİZ İMKÂNI
KOBİ’lere ilave kaynak aktararak, 17 milyara
kadar kredi hacmi oluşturduklarına dikkat
çeken Başbakan Binali Yıldırım “Bu kredi
kullanıldığında Kredi Garanti Fonu bunları
kredilerine teminat gösterecek, kefil olacak ve
böylece ihtiyaçlar görülecek. Kısa vadede 500
milyonluk bir kaynak ayrılmak suretiyle de 5
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

milyara varan destek imkanı da var. Yıllık faiz
ise yüzde 10’un altında” dedi.
TEDBİRLER ALINDI
Acil ihtiyaçların böylece giderileceğini anlatan
Yıldırım şöyle devam etti: “Yüzde 85 riski
Kredi Garanti Fonu alacak. Böylece ilk
etapta 80 bin KOBİ’mize bir nefes aldıracak,
ihtiyacını görecek bir mali kaynak sağlamış
oluyoruz. Türkiye’de finans sektörü çok güçlü.
Küresel şartları dikkate alarak, süreçten en az
etkilenmek için gereken tedbirleri gecikmeden
proaktif yaklaşımla aldık.”
‘KRİZLERİ ATLATTIK’
Yıldırım, Türkiye’nin geçmişte daha ağır
şartlarla karşılaştığını da vurgulayarak “2006’da
böyle bir dalgalanma oldu atlattık, 20082009 küresel krizini Cumhurbaşkanımızın
deyimiyle teğet geçti. 2013 gezi olaylarında
yine benzer süreç yaşadık. 15 Temmuz gibi
emsali görülmemiş bir felaketten döndük. Bu
krizi de atlattık. Amerikan seçimlerinden sonra
başlayan süreç de geçici” diye konuştu
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KOBİ’lere can suyu
Başbakan
Yıldırım:
vatandaşlarımız
serinkanlı, İlk etapta 80 bin KOBİ’mize nefes
aldıracak mali kaynak sağlıyoruz.
Vatandaşlarımız serinkanlı, sakin olsun.
Bunların hepsi gelip geçecek. Finans
sistemimiz güçlü. 2017 inşallah bu yıla göre
çok daha iyi olacak. Çünkü biz hesaplarımızı,
bütçemizi buna göre yaptık.
KOBİ’LERİMİZİ FAİZE EZDİRMEYECEĞİZ
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, ekonominin sağlam olduğunu
belirterek “KOBİ’lerin ekonomideki rolü her
geçen gün artarak devam etmektedir” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, anlaşma
için “devrim niteliğinde bir iş” derken, “Yıllık
yüzde 15-18 olan faizi 9.90’a indirdik.
KOBİ’lerimizi faizin altında ezdirmeyeceğiz,
nefes olacağız” diye konuştu.

80 bin KOBİ’ye milyar TL destek
80 bin KOBİ’ye nefes aldıracak kredi
anlaşması ile aylık yüzde 0.83 faizle 5 milyar
liralık destek sağlanacak. Başbakan Binali
Yıldırım, 2017 yılının 2016’dan çok daha iyi
olacağının altını çizdi.
KOBİ’lerin ekonomiyi ayakta tutan kesim
olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım,
böylesine önemli bir sektörün, piyasalarda
bugünlerde yaşanan hareketliliğin de dikkate
alınarak öncelikli olarak desteklenmesi
gerektiğine işaret etti. Çankaya Köşkü’nde
gerçekleştirilen ve 80 bin KOBİ’ye 5 milyar
liralık kredi desteği sağlayan “KOBİ’ler için
Nefes Kredisi Lansmanı” imza töreninde
konuşan Başbakan Yıldırım, halka da
“Serinkanlı, sakin olsun. Bunların hepsi gelip
geçecek” mesajını verdi.
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KISA VADEDE 500 MİLYON

YILLIK FAİZ % 10’UN ALTINDA

KOBİ’lerle ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda
önemli bir karar aldıklarını hatırlatan
Başbakan Yıldırım, “KOBİ’lere ilave kaynak
aktararak 17 milyara kadar kredi hacmi
oluşturduk. Bu ise daha kısa vadede hemen
500 milyonluk bir kaynak ayrılmak suretiyle
5 milyara varan, 1 yıllık faiz oranı da yüzde
10’un altında bir kaynak. Yüzde 15 riski
bankalar, yüzde 85 riski yine Kredi Garanti
Fonu alacak. İlk etapta 80 bin KOBİ’mize bir
nefes aldıracak” dedi.

KOBİ’LERE nefes aldıracak anlaşmaya
göre TOBB, Denizbank ve Ziraat Bankası’na
500 milyon TL mevduat aktaracak. Kredinin
yıllık faizi yüzde 9.90 olacak. Ziraat Bankası
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “5 milyar
liranın üzerinde bir krediyi KOBİ’lerimizin
hizmetine sunacağız” diye konuştu. Projede
yer alan tek özel banka olan Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateş KOBİ’lerin 25
milyonluk nüfusu içerdiğini söyledi.

TEDBİRLERİ ALIYORUZ
Piyasalardaki hareketliliği de değerlendiren
Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hükümet olarak yakın şekilde takip ediyoruz.
Türkiye ekonomisi güçlü temellere dayanıyor,
finans sistemimiz güçlü. Firmalarımızın
dayanıklılıkları aynı şekilde güçlü. Bu
süreçten en az etkilenmemiz için gereken
tedbirleri gecikmeden pro-aktif yaklaşımla
alıyoruz.”
2017 DAHA İYİ OLACAK
2017’nin bu yıla göre çok daha iyi olacağına
dikkat çeken Başbakan Yıldırım, “Çünkü biz
hesaplarımızı bütçemizi buna yakın yaptık.
Kamu yatırımları için 2017 bütçesinde 80
milyara yakın bir kaynak aktardık” dedi.
Anlaşmada imzalar atılırken, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım’a
“Şahit olun efendim” dedi. Başbakan Yıldırım
ise “İşin yoksa şahit ol paran çoksa kefil ol”
deyince salondakileri güldürdü. Hisarcıklıoğlu
da bunun üzerine “Başbakanımız hem şahit,
hem kefil” ifadesini kullandı.
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EKK’da önemli kararlar alındı.
BAŞBAKAN Binali Yıldırımın başkanlığında
toplanan
dış
kaynaklı
dövizdeki
dalgalanmanın
ele
alındığı
Ekonomi
Koordinasyon
Kurulu’nda(EKK),
kamu
maliyesi, bankacılık ve finans sektörü, reel
sektör ve iş gücü piyasasına yönelik olarak
alınması gereken tedbirler kararlaştırıldı.
Teknik
çalışmaların
tamamlanmasının
ardından tedbirler bir hafta içinde kamuoyu
ile paylaşılacak. Toplantının ardından yapılan
3 maddelik açıklamada, küresel ekonomi
ve Türk ekonomisindeki gelişmelerin
kapsamlı olarak değerlendirildiği bildirildi.
AB ile görüşmeleri devam eden Gümrük
Birliği anlaşmasının güçlenmesi ile ilgili
devam eden olumlu süreç hakkında ilgili
bakanlar tarafından EKK bilgilendirilirken,
aynı doğrultuda çalışmaların hızlandırılması
kararlaştırıldı. Toplantıda,
5 Aralık’ta
görüşmeleri başlayacak olan 2017 bütçesi
ile ilgili hazırlıklar da gözden geçirildi.
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80 bin KOBİ’ye nefes kredisi
TOBB, Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası
ve Denizbank, “KOBİ’ler İçin Nefes Kredisi”
anlaşması imzaladı. 80 bin KOBİ’ye yüzde
10’un altında faizle 5 milyar TL destek
sağlanacak. İmza töreninde konuşan
Başbakan Yıldırım “Vatandaş serinkanlı
olsun 2017 daha iyi olacak” ifadesini kullandı.

Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti
Fonu (KGF) ortaklığında hayata geçirilen
‘KOBİ’lere Nefes Kredisi Projesi’ tanıtıldı.
Ekonominin lokomotifi olan KOBİ’lere
cansuyu niteliğinde olan proje ile ilk etapta
80 bin KOBİ’ye 5 milyar lira kredi desteği
sağlanacak. İmzalanan anlaşma ile 80 bin
KOBİ yüzde 15-18 yerine yüzde 10’un altında
Başbakan Binalı Yıldırım Çankaya Köşkü’nde (9.90) faizle bir yıl vadeli kredi kullanabilecek.
‘KOBİ’lere Nefes Kredisi’ projesini tanıttı. Odalar Birliği, 500 milyon liralık mevduat
Proje kapsamında TOBB, Ziraat Bankası, aktaracak. Kredi Garanti Fonu (KGF) proje
KGF ve Denizbank yöneticileri biraraya geldi. kapsamında yüzde 85 kefaleti, bankalar ise
5 MİLYAR TL KREDİYLE 80 BİN KOBİ’YE yüzde 15 kefaleti üstlenecek. Projenin tanıtımı
Başbakan Binali Yıldırım’ın himayelerinde
‘NEFES’
Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildi.
TOBB, KGF, Ziraat Bankası ve Denizbank
‘KOBİ’lere Nefes Kredisi’ kapsamında FAİZİ YÜZDE 10’UN ALTINDA
işletmelere 5 milyar lira kredi desteği verecek. İmza töreni öncesinde konuşan Başbakan
İlk etapta 80 bin KOBİ, yüzde 9.90 gibi düşük Yıldırım, ekonomiyi ayakta tutan kesimin
faizle 1 yıl vadeli kredi kullanabilecek.
KOBİ’ler olduğunu belirterek, “Bugünlerde
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),

yaşadığımız dövizdeki dalgalanmalar ve

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

493

494

73. GENEL KURUL

küresel hareketliliği dikkate aldığımızda
öncelikli olarak desteklenmesi gerekiyor.
Bugünlerde KOBİ’lerin bu ülke için
yaptıklarını görmemiz onların beklediği
nefesi, desteği vermemiz gerekiyor. Bir
yandan hükümet olarak biz yapıyoruz, bir
yandan iş alemi sorumluluk üstlenerek
bu kampanyaya destek veriyorlar” dedi.
KOBİ’lerle ilgili geçtiğimiz haftalarda önemli
bir karar alınarak ilave kaynak ile 17 milyar
TL’ye kadar kredi hacmi oluşturulduğunu
hatırlatan Başbakan Yıldırım “Bu ise kısa
vadede 500 milyon TL kaynakla 5 milyar
liraya varıyor. Bir yıllık faiz oranı da yüzde
10’un altında. Piyasadaki faizlerin oldukça
iyi bir oranında kredi kullandıracaklar. Acil
ihtiyaçlarını giderebilecekler. 80 bin KOBİ’ye
nefes aldıracak bir mali kaynak oluşturuluyor”
diye konuştu.
TEDBİRLER GELİYOR
EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK)
toplantısında maliye, bankacılık, finans
sektörü, reel sektör ve işgücü piyasasına
yönelik tedbirler alındı. Karar hafta içi
açıklanacak. Başbakan Binali Yıldırım
başkanlığında toplanan EKK, dövizin
Türk lirası karşısındaki sert yükselişinin
ardından toplandı. Sonrasında yapılan
açıklamada, “Kamu maliyesi, bankacılık
ve finans sektörü, reel sektör ve işgücü
piyasasına yönelik olarak alınması gereken
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tedbirler
kararlaştırılmış
olup,
teknik
çalışmaların tamamlanmasını müteakip
hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır”
denildi. Toplantıdan ayrıca “Avrupa Birliği
ile görüşmeleri devam eden Gümrük Birliği
anlaşmasının güncellenmesine ilişkin devam
eden olumlu süreç hakkında ilgili bakanlar
tarafından EKK bilgilendirilmiş ve aynı
doğrultuda çalışmaların hızlandırılmasına
karar verilmiştir” açıklaması geldi.
İşletmeler faizin altında ezilmeyecek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kredi
faizlerini düşürme politikasına özel sektör
olarak katkı sağladıklarını belirterek, “Önce
TOBB ile 365 oda ve borsamız olarak elimizi
tasın altına koyduk. Tüm kaynaklarımızı
birleştirdik. Sonra Hazinemiz ve Kredi
Garanti Fonu devreye girdi. KOBİ’ler teminat
bulamıyor, bankalar da risk gördükleri için
onlara kredi veremiyordu. Başbakanımızın
talimatlarıyla, Hazine destekli KGF kefaleti
devreye girdi. KOBİ’lerimizin bu proje
kapsamındaki kredilerine yüzde 85 kefalet
sağlandı. Böylece KOBİ’lere 5 milyar lira kredi
sağlayacak. Nefes Kredisi ile KOBİ’lere yıllık
yüzde 9.90 aylık yüzde 0.83 faizle 1 yıl vadeli
kredi sağlayacağız. 3 ay içinde yaklaşık 80
bin KOBİ’mizin derdine derman olacağız.
KOBİ’leri faizin altında ezdirmeyeceğiz” dedi.
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5 MİLYAR LİRALIK DESTEK

80 bin KOBİ’ye nefes kredisi
■ Başbakan Yıldırım, “KOBi’ler İçin Nefes
Kredisini tanıttı. Küçük işletmelere aylık 0.83,
yıllık 9,90 faizle, 1 yıl vadeli kredi sağlayacak
proje, üç ay içinde 80 bin KOBİ’nin derdine
ilaç olacak. Devrim niteliğindeki adım, hâlen
yüzde 15 ile 18 arasında faizle kredi kullanan
KOBİ’lerin yüzünü güldürecek.
KOBİ KREDİLERİNE YILLIK FAİZ ORANI
YÜZDE 10’UN ALTINA İNDİ

5 MİLYARLIK NEFES
KOBİ’lerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için
hazırlanan “KOBİ’ler İçin Nefes Kredisi” ile
yıllık yüzde 18 olan faiz oranları yüzde 10’un
altına düşürülürken, kredi riskinin yüzde 15’i
bankalar, yüzde 85’i ise Kredi Garanti Fonu
tarafından teminat altına alındı.

TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların
desteğiyle hazırlanan “KOBİ’ler İçin Nefes
Kredisi” işletmelerin derdine derman olacak.
Devrim niteliğindeki adımla hâlen yüzde 15
ile 18 arasında olan kredi faiz oranları aylık
0,83’e, yıllık bazda ise 9,90’a çekildi. 1 yıllık
kredileri kapsayan program kapsamında
kredi riskinin yüzde 15’i bankalar, yüzde
85’i ise Kredi Garanti Fonu’nu tarafından
teminat altına alınıyor. Programla üç
ay içerisinde 80 bin KOBİ’ye ulaşılması
hedeflenirken, ekonomiye 5 milyar liralık
destek verilmesi öngörülüyor. Çankaya
Köşkü’ndeki toplantıda program hakkında
bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım,
KOBİ’lerin Türkiye’deki firmaların yaklaşık
yüzde 98’ini oluşturduğuna dikkat çekti. Aynı
şekilde istihdamın yüzde 70’inin, ihracatın
da yüzde 60’ının yine KOBİ’ler tarafından
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gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yıldırım,
“KOBİ’ler ekonomiyi ayakta tutan kesim.
KOBİ’ler İçin Nefes Kredisi ile ilk etapta 80
bin KOBİ’mize bir nefes aldıracak, ihtiyacını
görecek bir mali kaynak sağlamış oluyoruz”
dedi. Kamu yatırımları için 2017 bütçesinde
80 milyar TL’ye yakın kaynak ayrıldığına
vurgu yapan Başbakan Yıldırım, 2008-2009
krizinin Türkiye’yi teğet geçmesinin arkasında
kamu ve altyapı yatırımlarına hız verilmesi
olduğunu söyledi. Yıldırım, ABD’nin de şimdi
bunu yaparak ve bütün kaynakları içeride
kullanma çabasına girişerek ekonomisine
yön vermeye çalıştığını hatırlattı.
80 BİN İŞLETMEYE MÜJDE
BAKAN TÜFENKCİ:
EKONOMİ CANLANACAK
KOBİ’lerin büyümesine karşın krediye
erişimde sıkıntı yaşadığını belirten Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci “Nefes
Kredisi’nin KOBİ’lerimize sağladığı destek
ile ekonomimize canlılık katacağına inanıyor
ve piyasalara yeni bir heyecan getireceğini
düşünüyorum” dedi. Reel sektörle beraber,
ihracat odaklı yüksek teknolojili ürünlerde
büyüme hedefinin altını çizen Tüfenkci,
2015’te, 64 bin 752 ihracat yapan girişimcinin
yüzde 95’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu
söyledi. İhracatın yüzde 55’ini KOBİ’lerin
gerçekleştirdiğini, ithalattaki paylarının da
yüzde 38’i bulduğunu vurguladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, projenin
devrim niteliğinde olduğunu dile getirdi.
Bugüne kadar yapılamayan bir işi hayata
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geçirdiklerini
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu
“TOBB ile 365 oda ve borsa olarak ellerimizi
taşın altına koyduk. Daha sonra Hazine ve
Kredi Garanti Fonu devreye girdi. Bankalar
da zararı göze alarak kaynak sağladı. İnşallah
piyasaların tedirgin olduğu bugünlerde
bu proje umut olur. Çünkü biz şunu çok iyi
biliyoruz. Türkiye’ye yatırım yapanlar her
zaman kazandı” dedi.
BANKALAR PROJEDE YER ALMAKTAN
MUTLU
Projenin finans ayağını oluşturan kurumlardan
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin
Aydın “Tahmini 5 milyar liranın üzerinde bir
kredi hacmini KOBİ’lerimizin hizmetine, son
derece uygun faiz oranıyla sunmuş olacağız”
dedi. Projedeki tek özel banka konumunda
bulunan Denizbank Genel Müdürü Hakan
Ateş de “KOBİ’ler, işletme sahipleri ve aileleri
düşünüldüğünde 25 milyonluk bir nüfusu
içeriyor. Bu anlamda projede yer almaktan
gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.
İlginç çalışma
Yeni müjdeler veren Başbakan Yıldırım
“Bizim daha ilginç bir çalışmamız var
ama tamamlanmadı. Onu da önümüzdeki
günlerde kamuoyuna açıklayacağız. O da
esnafımızı işverenlerimizi, ticari hayatımızı
çok önemli ölçüde rahatlatacak bir girişimdir”
diye konuştu.
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80 BİN KOBİ’YE NEFES KREDİSİ
TÜFENKCİ: PİYASALARA YENİ HEYECAN
Törende konuşan Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci. “Nefes Kredisi’nin
KOBİ’lerimize
sağladığı
destek
ile
ekonomimize canlılık katacağına inanıyor
ve piyasalara yeni bir heyecan getireceğini
düşünüyorum” dedi. 2015’te. 64 bin 752
ihracat yapan girişimcinin yüzde 95’ini
KOBİ’lerin
oluşturduğunu
söyleyen
Tüfenkci, İhracatın yüzde 55’ini KOBİ’lerin
gerçekleştirdiğini, ithalattaki paylarının da
yüzde 38’i bulduğunu anlattı.
KOBİ’YE NEFES KREDİSİ kredisi tamam
Kredi Garanti Fonu, TOBB, Ziraat Bankası
ve Denizbank ortaklığında hayata geçirilen
KOBİ’lere Nefes Kredisi’ için imzalar atıldı.
Oluşturulan fondan KOBİ’lere yıllık yüzde 9,9
maliyetle finansman sağlanacak. Proje ile üç
ay içinde yaklaşık 80 bin KOBİ’ye kaynak
sağlanması hedefleniyor.

Kredi Garanti Fonu(KGF), Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB), Ziraat Bankası ve
Denizbank ortaklığında hayata geçirilecek
‘KOBİ’lere Nefes Kredisi’ için imzalar dün
Ankara’da atıldı. Çankaya Köşkü’nde
düzenlenen imza törenine Başbakan Binali
Yıldırım da katıldı. Projeyle KOBİ’lere aylık
yüzde 0,83 maliyetle finansman sağlanacak.
Yıllık maliyeti yüzde 9,9 ile sınırlandırılan
kaynaktan KOBİ’lere 5 milyar liralık kredi
sağlanacak. Bu imkândan ilk üç ay içinde 80
bin KOBİ’nin yararlanması planlanıyor.
KOBİ’LER EKONOMİYİ AYAKTA TUTUYOR
Başbakan
Binali
Yıldırım,
Çankaya
Köşkü’ndeki tanıtım töreninde yaptığı
konuşmada, KOBİ’lerin ekonomiyi ayakta
tutan kesim olduğunu söyledi. Yıldırım,
dövizdeki
dalgalanmalar
ve
küresel
piyasalardaki hareketliliğe dikkat çeken
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Yıldırım, bu süreçte KOBİ’ler için attıkları
adımların önemli olduğunu söyledi. KOBİ’lere
ilave kaynak aktararak 17 milyar TL’ye kadar
kredi hacmi oluşturulduğunu söyleyen Yıldırım,
riskin yüzde 15’ini bankalar, yüzde 85’ini
Kredi Garanti Fonu’nun alacağını belirterek,
“Böylece ilk etapta 80 bin KOBİ’mize bir nefes
aldıracak, ihtiyacını görecek bir mali kaynak
sağlamış oluyoruz” dedi.

kendi kapasitesinde kararlar aldığını
dile getirdi. Yıldırım, üzerinde çalıştıkları
yeni bir düzenleme olduğunu belirterek,
“Bizim daha ilginç bir çalışmamız var
ama tamamlanmadı. Onu da önümüzdeki
günlerde kamuoyuna açıklayacağız. O da
esnafımızı işverenlerimizi, ticari hayatımızı
çok önemli ölçüde rahatlatacak bir girişimdir”
dedi.

2017 DAHA İYİ OLACAK

Hisarcıklıoğlu: iş dünyamıza umut olur

“Biz, bu küresel şartları dikkate alarak,
süreçten en az etkilenmemiz için gereken
tedbirleri gecikmeden pro-aktif yaklaşımla
alıyoruz” diyen Yıldırım, sözlerine şöyle
devam etti: “15 Temmuz gibi emsali
dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir
felaketten ülke döndü. Bu krizi de atlattık.
Amerikan seçimlerinden sonra başlayan
sürecin, dünyadaki özellikle gelişmekte olan
ülkelerin tamamında olumsuz etkileri oldu
ve bu etkilerin geçici olduğunu biliyoruz.
Vatandaşlarımız serinkanlı olsun, sakin
olsun. Bunların hepsi gelip geçecek. İnşallah
2017 bu yıla göre çok daha iyi olacak.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da,
“İnşallah
piyasaların
tedirgin
olduğu
bugünlerde bu proje tüm is dünyamıza bir
umut olur. Çünkü biz sunu çok iyi biliyoruz:
Türkiye’ye yatırım yapanlar her zaman
kazandı. Türkiye, her zaman hedeflerine
ulaştı” dedi.

ESNAFA, İŞVERENE MÜJDE
Öncelikli olarak Türkiye ekonomisinin bu
geçici süreçten en az şekilde etkilenmesini
sağlayacak tedbirler aldıklarını ve almaya
devam edeceklerini de belirten Yıldırım,
Merkez Bankası’nın da bağımsız olarak
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Uygun faiz oranıyla sunulacak
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin
Aydın. “Tahmini 5 milyar liranın üzerinde bir
kredi hacmini KOBİ’lerimizin hizmetine, son
derece uygun faiz oranıyla sunmuş olacağız”
dedi. Denizbank Genel Müdürü Hakan
Ateş, “KOBİ’ler, işletme sahipleri ve aileleri
düşünüldüğünde 25 milyonluk bir nüfusu
içeriyor” ifadelerini kullandı.
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Yatırımcı paketten memnun
BAŞBAKAN Binali Yıldırım tarafından
açıklanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu
kararlarına ilişkin iş çevreleri tarafından
olumlu ve moral verici bulundu. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı
açıklamada yatırım, üretim, istihdam
ve ihracata yönelik tedbir ve destekleri
olumlu ve moral verici bulduklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu ifadelere
yer verdi:
“iş dünyamızın en çok sıkıntı yaşadığı
alanlar
olan
finansmana
erişiminin
kolaylaştırılması,
istihdam
maliyetlerini
düşürecek mekanizmalar hazırlanması ve
yatırım yapmanın cazibesinin artırılmasına
odaklanılmış olmasını fevkalade önemli
görüyoruz. Ayrıca, bu adımların özellikle

Kobilerimize hitap etmesinin ekonominin
büyüme performansına olumlu yansıyacağı
ve
büyümenin
bereketini
artıracağı
inancındayız. 2017’de reel sektör için
belirsizlik yerine umut hâkim olacaktır.”
Anadolu Aslanları işadamları Derneği Genel
Başkanı Mustafa Koca da paketin güveni
arttıracağını ve piyasayı rahatlatacağını
belirtti. Bursa Sanayi ve Ticaret Odası
Başkanı ibrahim Burkay ise “Piyasada nakit
sıkışıklığının olduğu bir dönemde küçük ve
orta ölçekli firmalarımıza sağlanan destekler
can suyu niteliği taşıyor. Paket aynı zamanda
ekonomik büyümeyi hızlandırmak için
ihtiyacımız olan yeni yatırımların da yolunu
açıyor” dedi.
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‘EKK’nın kararlarını olumlu buluyoruz...’
Moral verici olarak bulduk

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi
Koordinasyon Kurulu sonucu Başbakan
Binali Yıldırım tarafından açıklanan yatırım,
üretim, istihdam ve ihracata yönelik tedbir ve
teşvikleri olumlu ve moral verici bulduklarını
ifade etti.

hükümetin icracı ve reformcu bir anlayışla
hareket ederek yatırım, üretim, istihdam
ve ihracata yönelik açıkladığı tedbirleri ve
destekleri olumlu ve moral verici buluyoruz”
ifadelerini kullandı, iş dünyasının en çok
sıkıntı yaşadığı alanlar olan finansmana
erişiminin
kolaylaştırılması,
istihdam
maliyetlerini
düşürecek
mekanizmalar
‘EKK’nın kararlarını olumlu buluyoruz...
hazırlanması ve yatırım yapmanın cazibesinin
odaklanılmış
olmasını
■Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) artırılmasına
önemli
gördüklerini
belirten
Hisarcıklıoğlu,
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi
Koordinasyon Kurulu sonucu Başbakan şöyle devam etti: “Bu adımların özellikle
Binali Yıldırım tarafından açıklanan yatırım, KOBİ’lerimize hitap etmesinin ekonominin
üretim, istihdam ve ihracata yönelik tedbir ve büyüme performansına olumlu yansıyacağı
büyümenin
bereketini
artıracağı
teşvikleri olumlu ve moral verici bulduklarını ve
inancındayız.
TOBB
olarak
üreten
kesimlerin
ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan iş ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere
Ekonomik Koordinasyon Kurulu kararlarına bugüne kadar Hükümetimizle paylaştığımız
ilişkin açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, birçok konunun hayata geçirilmiş olmasından
açıklamasında “Başbakan Binali Yıldırım ve da ayrıca büyük memnuniyet duyduk. Reel
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sektör olarak yeni bir yıla girerken, bunların
kamuoyu ile paylaşılması olumlu ve gelecek
için umut vericidir. 2017’de reel sektör için
belirsizlik yerine umut hakim olacaktır.
Bu zor günlerde reel sektörün yanında
olduğunu gösteren devletimize teşekkür
ediyoruz. Türk iş âlemine cesaret verecek
bu adımların ülkemize, ekonomimize ve

müteşebbisimize hayırlı olmasını diliyoruz.”
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin gücüne ve özel
sektörün dinamizmine yürekten inandıklarını
ve hükümetin attığı tüm bu adımların
ekonomiye yansıması için üstlerine düşen
her sorumluluğu yerine getireceklerini, daha
çok çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini
ifade etti.
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Merakla beklenen EKK kararlar Başbakan Yıldırım tarafından önceki gün açıklanmıştı.

EKK da alınan kararlar iş dünyasına olumlu yansıdı
Başbakan Binali Yıldırım tarafından önceki
akşam açıklanan Ekonomik Koordinasyon
Kurulu kararları, iş dünyasınca moral verici
bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yatırım,
üretim, istihdam ve ihracata yönelik tedbir ve
destekleri olumlu ve moral verici bulduklarını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Finansmana erişimin
kolaylaştırılması,
istihdam
maliyetlerini
düşürecek mekanizmalar hazırlanması ve
yatırım yapmanın cazibesinin artırılmasına
odaklanılmış olmasını fevkalade önemli
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görüyoruz” açıklaması yaptı. İstanbul Hazır
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, reel sektörü
desteklemek için açıklanan önlemleri
beklediklerinin de üstünde bulduğunu
söyledi.
Türkiye
Giyim
Sanayicileri
Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat ise
“Başbakan'ın açıkladığı destekler sektöre
can suyu olacak” dedi.

BASINDA TOBB - ARALIK 2016

10.12.2016
YENİ PAKET MORAL VERDİ

SANAYİCİNİN ÖNÜ AÇILDI

Başbakan Binali Yıldırım’ın önceki gün
açıkladığı yeni ekonomik paket iş dünyasını
memnun etti. Yeni paketle moral bulduklarını
belirten iş dünyası temsilcileri “Paket sanayici
için cansuyu oldu” dediler.
Açıklanan tedbirlerle moral bulduk
TOBB
BAŞKANI
M.
RİFAT
HİSARCIKLIOĞLU:
Başbakan
Binali
Yıldırım ve hükümetimizin icracı ve reformcu
bir anlayışla hareket ederek yatırım, üretim,
istihdam ve ihracata yönelik açıkladığı
tedbirleri ve destekleri olumlu ve moral verici
buluyoruz, is dünyamızın en cok sıkıntı
yaşadığı alanlar olan finansmana erişiminin
kolaylaştırılması,
istihdam
maliyetlerini
düşürecek mekanizmalar hazırlanması ve
yatırım yapmanın cazibesinin artırılmasına
odaklanılmış olmasını fevkalade önemli
görüyoruz. Ayrıca, bu adımların özellikle

KOBİ’lerimize hitap etmesinin ekonominin
büyüme performansına olumlu yansıyacağı
ve
büyümenin
bereketini
artıracağı
inancındayız. Reel sektör olarak yeni bir yıla
girerken, bunların kamuoyu ile paylaşılması
olumlu ve gelecek için umut vericidir.
Ekonomi nefes alacak
MÜSİAD BAŞKANI NAİLOLPAK: Başbakan
Sayın Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve
250 milyar TL’lik kredi hacminin oluşturulması,
imalat sanayii yatırımlarına verilen desteğin
artırılması, SCK primleri ötelenme imkânı
ve kamu bankalarının mevduat faizlerinin
yüzde 7.5’e sabitlenmesi basta olmak üzere;
Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından
alınan kararlar, kısa ve orta vadede Türkiye
ekonomisine nefes aldıracak, yatırım, üretim
ve istihdam artısını destekleyecek. Asgari
ücret desteğinden yararlanan işverenlerin
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2017 yılının ilk çeyreğine ait SCK primi
ödemelerinin yılın son çeyreğine ertelenmesi
istihdam artısını destekler.
2017 için umutluyuz
BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAŞKANI İBRAHİM BURKAY: Piyasada
nakit sıkışıklığının olduğu bir dönemde
küçük ve orta ölçekli firmalarımıza sağlanan
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destekler can suyu niteliği taşıyor. Açıklanan
paket aynı zamanda ekonomik büyümeyi
hızlandırmak için ihtiyacımız olan yeni
yatırımların da yolunu acıyor. Sunulan
destekler, firmalarımızın yatırım iştahını
da artıracak, istihdamın artırılması ve
ihracatçıya sağlanan destekler de is dünyası
olarak 2017’ye umutlu girmemizi sağladı.
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ÜLKEMİZİ ALÇAKLARA KAHPELERE BIRAKMAYIZ
STK’lar adına ortak açıklama yapan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bize diz çöktürmek
isteyenlere, teröre karşı hep birlikte
duruyoruz” diye konuştu.
TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TZOB, Hak-İş,
Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev
sahipliğinde teröre karşı ortak bir bildiri
yayımladı. Söz konusu STK’lar adına
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun
hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Bu
tuzağa düşmemek, birliğimizi korumak üzere
‘teröre karşı tek ses, tek yürek olduk’ diyoruz.

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR
Bize diz çöktürmek isteyenlere, teröre karşı
hep birlikte duruyoruz. Terörün geleceğimizi
karartmasına izin vermeyeceğiz. Gün,
birlik olma günüdür” ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: Bizi terörle
korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki ülkemizi
bu alçaklara, kahpelere bırakmayız. Çünkü
bizler her türlü meselenin üzerinden gelecek
dirayete sahibiz. Sonuna kadar devletimizin
ve güvenlik güçlerimizin arkasındayız, aziz
Türk milletimizle birlikteyiz.
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STK’LAR TERÖRE KARŞI ‘TEK SES, TEK YÜREK’ BİLDİRİSİ YAYINLADI:

BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ
Ortak bildiriyi okuyan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ülkenin, birliğini ve huzurunu
hedef alan kirli bir oyun oynandığını
belirterek “Bize diz çöktürmek, bizi teslim
almak isteyenlere, teröre karşı hep birlikte
duruyoruz. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Gün,
birlik olma günüdür” dedi.
Türk-İş, TİSK, TESK, TZOB, Hakİş, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen,
TOBB’un ev sahipliğinde teröre karşı
ortak bildiri yayımladı. Söz konusu sivil
toplum kuruluşları (STK) adına konuşan
Hisarcıklıoğlu, cumartesi gecesi millete
büyük bir acı yaşatıldığını belirterek terörün
alçak yüzünü bir kez daha gördüklerini ve
yüreklerinin yandığını söyledi. Türkiye’nin
yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör saldırılarına
karşı, eşi benzeri görülmemiş bir mücadele
verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin,
birliğimizin
ve
huzurumuzun
hedef
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Bu tuzağa
düşmemek, birliğimizi korumak üzere ‘teröre
karşı tek ses, tek yürek olduk’ diyoruz. Bize
diz çöktürmek, bizi teslim almak isteyenlere,
teröre karşı hep birlikte duruyoruz. Terörün
ve teröristin geleceğimizi karartmasına izin
vermeyeceğiz. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.
Gün, birlik olma günüdür” dedi.
‘DEVLET
SORACAK’

YAPANDAN

HESABINI

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare
Komitesi Türkiye kanadı olarak, ülkenin
birliğine, refahına ve geleceğine sahip
çıkacaklarının sözünü verdi. Hisarcıklıoğlu,
devletin
bunu
yapanlardan
hesap
soracağının altını çizerek, millet olarak daha
çok kenetleneceklerini, birlik ve beraberliğe
daha çok önem vereceklerini söyledi. Bu
saldırıların devleti ve milleti yıldıramayacağım

BASINDA TOBB - ARALIK 2016

belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Terörden ve kaostan medet umanlar hiçbir
zaman hedeflerine ulaşamayacak” diye
konuştu. Hisarcıklıoğlu, “Ülkemize huzurun
ve refahın hâkim olduğu günleri göreceğiz.
Bu topraklarda kader birliği yapmış, ortak
geçmişe sahip, ortak geleceğe umutla bakan
bizler için bu memleket ilelebet vatanımız
kalacak” dedi
‘GELECEĞE OLAN
SARSILMAYACAK’

bunun en güzel ifadesidir” denildi. Toplumu
bin yıldır bir arada yaşatan kardeşlik
duygusunun sarsılmaz köklere sahip olduğu
da kaydedilen açıklamada “Ülkemizi ve
milletimizi bölmek isteyenler amaçlarına
kesinlikle ulaşamayacaktır. Terörün amacı
korkutmak, umutsuzluk yaratmak, güveni
sarsmaktır. Yüksek sesle belirtmek istiyoruz
ki; geleceğimize olan inancımız asla
sarsılmayacak. Korkmuyoruz, yılmıyoruz”
İNANCIMIZ ASLA ifadesi de kullanıldı.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi
Odası ve Deniz Ticaret Odası yönetimleri
de saldırının olduğu yerde basın açıklaması
yaptı.
İTO Başkanı ibrahim Çağlar’ın
okuduğu ortak açıklamada, “FETÖ, DAEŞ,
PKK ve benzeri hain örgütlere karşı her
zaman olduğu gibi dirayetimizi, birliğimizi,
dirliğimizi koruyacağız. Teröre karşı dimdik
ayakta kalacağız. Buradaki birlikteliğimiz

Huzur ve
OLACAK

refah

ÜLKEMİZE

HÂKİM

Hisarcıklıoğlu “ülkemize huzur ve refahın
hâkim olduğu günleri göreceğiz. Bu
topraklarda kader birliği yapmış ortak
geçmişe sahip, ortak geleceğe umutla bakan
bizler için bu memleket ilelebet vatanımız
kalacak” dedi.
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13.12.2016
TEK YÜREK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TERÖRE KARŞI ORTAK BİR BİLDİRİ
YAYIMLADI

TEK SES TEK YÜREK
Sivil toplum kuruluşları (STK) TOBB’un
ev sahipliğinde teröre karşı ortak bir bildiri
yayımladı. STK’lar adına konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin,
birliğimizin ve huzurumuzun hedef alındığı
kirli bir oyun oynanıyor. Tuzağa düşmemek,
birliğimizi korumak üzere ‘Teröre karşı tek
ses, tek yürek olduk.’ Bizi teslim almak
isteyenlere, teröre karşı hep birlikte
duruyoruz” dedi.
TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf
ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hakİşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hakİş), Memur Sendikaları Konfederasyonu
(Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KamuSen), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

(TOBB) ev sahipliğinde teröre karşı ortak
bir bildiri yayımladı. Söz konusu sivil toplum
kuruluşları (STK) adına konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, cumartesi
gecesi millete büyük bir acı yaşatıldığım
belirterek, terörün alçak yüzünü bir kez daha
gördüklerini ve yüreklerinin yandığını söyledi.
Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör
saldırılarına karşı, eşi benzeri görülmemiş
bir
mücadele
verdiğini
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin, birliğimizin ve
huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun
oynanıyor. Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi
korumak üzere ‘teröre karşı tek ses, tek yürek
olduk’ diyoruz. Bize diz çöktürmek, bizi teslim
almak isteyenlere, teröre karşı hep birlikte
duruyoruz. Terörün ve teröristin geleceğimizi
karartmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu
oyuna gelmeyeceğiz. Gün, birlik olma
günüdür.” ifadelerini kullandı.
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TERÖRÜ LANETLİYORUZ
Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği Karma
İstişare Komitesi Türkiye kanadı olarak,
ülkenin birliğine, refahına ve geleceğine
sahip çıkacaklarının sözünü verdi. Kamu
düzeninin tesisi, özgürlüklerin korunması
ve hukukun üstünlüğünün sağlanması
konularında üzerlerine düşen sorumlulukları
gerçekleştirme konusunda her zaman
hazır olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Teröre karşı gerekli bütün hukuki önlemlerin
alınmasını
destekliyoruz.
Ülkemizin
birliğine ve beraberliğine kem gözle bakan,
saldıran başta PKK, DEAŞ, FETÖ olmak
üzere her türlü terörü lanetliyoruz. Terörü
destekleyenleri, terörden medet umanları
da lanetliyoruz. İnşallah devletimizin güçlü
duruşuyla bu sıkıntıları atlatacağız” diye
konuştu.
KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR
Hisarcıklıoğlu, devletin bunu yapanlardan
hesap soracağının altını çizerek, millet
olarak
daha
çok
kenetleneceklerini,
birlik ve beraberliğe daha çok önem
vereceklerini söyledi. Bu saldırıların devleti
ve milleti yıldıramayacağına dikkati çeken

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Terörden
ve kaostan medet umanlar hiçbir zaman
hedeflerine ulaşamayacak. Bizi terörle
korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki ülkemizi
bu alçaklara, kahpelere bırakmayız. Çünkü
bizler her türlü meselenin üzerinden
gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Bu
son hain saldırı da terörle mücadeledeki
kararlılığımıza
gölge
düşüremeyecek.
Türk milleti, huzuruna kasteden bu caniler
karşısında her zaman tek yürek olmuştur. Bu
dayanışma geçmişte olduğu gibi bugün de
devletimizi ayakta tutacak, vatanımızı terör
belasından kurtaracaktır. Biz de toplumun tüm
kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin
ve güvenlik güçlerimizin arkasındayız, aziz
Türk milletimizle birlikteyiz. Ülkemizin her
toprağında huzurun ve refahın hakim olduğu
günleri göreceğiz. Bu topraklarda kader
birliği yapmış, ortak geçmişe sahip, ortak bir
geleceğe umutla bakan, kardeşliğe inanmış
bizler için, bu memleket ilelebet vatanımız
olarak kalacaktır. Rabbim vatanını seven her
ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi
daim kılsın.”
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STK LARDAN ORTAK BİLDİRDİ

Oyuna gelmeyeceğiz
Terörü sert dille kınayan ve ortak bir
bildiri yayımlayan 8 STK “Biz bu oyuna
gelmeyeceğiz. Gün birlik olma günüdür.
İnşallah devletimizin güçlü duruşuyla bu
sıkıntıları aşacağız” mesajı verdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) ev sahipliğinde Ankara’da bir araya
gelen 8 sivil toplum kuruluşu (STK), terör
örgütü PKK’nın İstanbul’da yaptığı hain
terör saldırısını kınadı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ortak bildiriyi açıklarken,
Türkiye’nin birliğini ve huzurunu hedef alan
kirli bir oyun oynandığını belirterek, şöyle
devam etti: “Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi
korumak üzere ‘teröre karşı tek ses, tek
yürek olduk. Bize diz çöktürmek, teslim
almak isteyenlere, teröre karşı hep birlikte
duruyoruz. Terörün ve teröristin geleceğimizi
karartmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu
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oyuna gelmeyeceğiz.
günüdür.”

Gün,

birlik

olma

GÜÇLÜ DURUŞLA SIKINTILAR AŞILACAK
Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör
saldırılarına karşı, eşi benzeri görülmemiş
bir
mücadele
verdiğini
vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “TürkiyeAvrupa Birliği Karma İstişare Komitesi
Türkiye kanadı olarak, ülkenin birliğine,
refahına ve geleceğine sahip çıkacağız.
Kamu düzeninin tesisi, özgürlüklerin
korunması ve hukukun üstünlüğünün
sağlanması konularında üzerimize düşen
sorumlulukları gerçekleştirme konusunda
her zaman hazırız. Teröre karşı gerekli bütün
hukuki önlemlerin alınmasını destekliyoruz.
Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle
bakan, saldıran başta PKK, DEAŞ, FETÖ
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olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz.
Terörü destekleyenleri, medet umanları
da lanetliyoruz. İnşallah devletimizin
güçlü duruşuyla bu sıkıntıları atlatacağız.
Terörden ve kaostan medet umanlar hiçbir
zaman hedeflerine ulaşamayacak. Bizi
terörle korkutmayı amaçlayanlar bilsinler ki
ülkemizi bu alçaklara, kahpelere bırakmayız.
Her türlü meselenin üzerinden gelecek
dirayete ve cesarete sahibiz. Türk milleti,
huzuruna kasteden bu caniler karşısında her
zaman tek yürek olmuştur. Bu dayanışma
geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi
ayakta tutacak, vatanımızı terör belasından
kurtaracaktır. Sonuna kadar devletimizin ve
güvenlik güçlerimizin arkasındayız.”

KARARLILIK MESAJI VERDİLER
TOBB’UN ev sahipliğinde hazırlanan
bildiriye imza atan ve terörü sert bir dille
lanetleyen sivil toplum kuruluşları şunlar:
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu [TİSK], Türkiye Esnaf
ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),
Türkiye Ziraat Odaları Birliği [TZOB], Hakİşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hakİş), Memur Sendikaları Konfederasyonu
(Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KamuSen)
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Tuzağa düşmeyeceğiz bu oyunu bozacağız
Hak-İş, Memur-Sen, TESK, TİSK, Türk-İş,
Türk Kamu-Sen, TOBB ve TZOB başkanları
terör saldırılarına karşı ortak açıklama yaptı.
TÜRKİYE-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare
Komitesi Türkiye kanadı üyeleri, Ankara’da
bir araya gelerek, İstanbul Beşiktaş’taki terör
saldırısına tepki için ortak basın açıklaması
yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
8 büyük kuruluş adına ortak açıklamayı
okuyarak, “Teröre karşı gerekli bütün
hukuki önlemlerin alınmasını destekliyoruz.
Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kem gözle
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bakan, saldıran başta PKK, DAEŞ, FETÖ
olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz.
Bu son hain saldırı da terörle mücadeledeki
kararlılığımıza gölge düşürmeyecek” dedi.
İstanbul iş dünyasını temsil eden İstanbul
Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Deniz
Ticaret Odası da saldırının gerçekleştirildiği
yeni adıyla ‘Şehitler Tepesi’nde bir araya
gelerek “Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi
korumak üzere teröre karşı tek ses, tek yürek
olduk” dedi.

BASINDA TOBB - ARALIK 2016
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STK’lar teröre karşı tek ses, tek yürek
STK’lar teröre karsı tek ses, tek yürek İşçi,
işveren ve esnafı temsil eden STK’lar teröre
karşı ortak bildiri yayınladı. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, ülkemizi hedef alan kirli bir
oyun oynandığına dikkat çekerek “Teröre
karşı tek ses, tek yürek olduk” dedi.

büyük bir acı yaşatıldığım belirterek, terörün
alçak yüzünü bir kez daha gördüklerini ve
yüreklerinin yandığını söyledi.
OYUNA GELMEYECEĞİZ

Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı terör
TÜRKİYE
İşçi
Sendikaları saldırılarına karşı, eşi benzeri görülmemiş bir
Konfederasyonu(Türk-İş), Türkiye İşveren mücadele verdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye “Ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun hedef
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Bu tuzağa
(TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), düşmemek, birliğimizi korumak üzere ‘teröre
Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak- karşı tek ses, tek yürek olduk’ diyoruz. Bize
İş), Memur Sendikaları Konfederasyonu diz çöktürmek, bizi teslim almak isteyenlere,
(Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları teröre karşı hep birlikte duruyoruz. Terörün
Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu- ve teröristin geleceğimizi karartmasına izin
Sen), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin vermeyeceğiz. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.
(TOBB) ev sahipliğinde teröre karşı ortak Gün, birlik olma günüdür” diye konuştu.
bir bildiri yayımladı. Söz konusu sivil toplum MEDET UMANLARA LANET
kuruluşları (STK) adına konuşan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği Karma
Rifat Hisarcıklıoğlu, cumartesi gecesi millete İstişare Komitesi Türkiye kanadı olarak,
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ülkenin birliğine, refahına ve geleceğine
sahip çıkacaklarının sözünü verdi. Kamu
düzeninin tesisi, özgürlüklerin korunması
ve hukukun üstünlüğünün sağlanması
konularında üzerlerine düşen sorumlulukları
gerçekleştirme konusunda her zaman
hazır olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“Teröre karşı gerekli bütün hukuki önlemlerin
alınmasını destekliyoruz. Ülkemizin birliğine
ve beraberliğine kem gözle bakan, saldıran
başta PKK, DEAŞ, FETÖ olmak üzere her türlü
terörü lanetliyoruz. Terörü destekleyenleri,
terörden medet umanları da lanetliyoruz.
İnşallah devletimizin güçlü duruşuyla
bu sıkıntıları atlatacağız” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, devletin bunu yapanlardan
hesap soracağının altını çizerek, millet
olarak daha çok kenetleneceklerini, birlik
ve beraberliğe daha çok önem vereceklerini
söyledi.
GELECEĞİMİZE OLAN İNANCIMIZ TAM
İSTANBUL Sanayi Odası, İstanbul Ticaret
Odası ve Deniz Ticaret Odası, Beşiktaş’ta
yaşanan terör saldırısına yönelik ortak
açıklama yaptı. İSO, İTO ve DTÖ Yönetim
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Kurulu’nun yaptığı açıklama su şekilde:
“Bugün burada, yüreğimizi yakan alçak
bir saldırının yapıldığı Şehitler Tepesinde
bir araya geldik. Bizler, bu hain saldırıyı
gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK’yı
ve uzantısı taşeronlarını nefretle kınıyoruz,
lanetliyoruz. Terör kanlı ve acımasız yüzünü
maalesef bir kez daha gösterdi. Evlerimize
ve yüreklerimize ateş düştü. Bu acıyı, bu
ihaneti asla unutmayacağız. Derin bir üzüntü
içinde olsak da, terörün vahşi ve insanlık dışı
tuzaklarına düşmeyeceğiz. Huzurumuzu ve
kardeşliğimizi bozmak için adeta ülkemize
karsı cephe oluşturan hain örgütlere
karsı her zaman olduğu gibi dirayetimizi,
birliğimizi, dirliğimizi koruyacağız. Buradaki
birlikteliğimiz bunun en güzel ifadesidir. Bu
toplumu bin yıldır bir arada yaşatan kardeşlik
duygusu sarsılmaz köklere sahiptir. Ülkemizi
ve milletimizi bölmek isteyenler amaçlarına
kesinlikle ulaşamayacaktır. İstanbul is
dünyası olarak yüksek sesle belirtmek
istiyoruz ki; geleceğimize olan inancımız asla
sarsılmayacak. Korkmuyoruz, yılmıyoruz.”

BASINDA TOBB - ARALIK 2016

13.12.2016

Tepki çığ gibi büyüyor
■ İstanbul’da yaşanan acı olayın ardından
Türkiye’de hemen hemen bütün kesimler tek
ses, tek yürek oldu. Olayın hemen ardından
Türkiye’nin dört bir yanında tepki sesleri
yükseldi. Protesto yürüyüşlerinde aynı ses,
aynı görüntü de yokta İşçi, işveren, esnaf,
zanaatkar, sanatçı demeden, ülkesini seven
her fert ve örgüt teröre lanet yağdırıp, polisin
ve devletin yarımda yer aldığım belirten
açıklamalar yaptı. Dün destek mesajları
çığ gibi büyüdü. Ankara’da bir araya gelen
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf
ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK),
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hakİşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hakİş), Memur Sendikaları Konfederasyonu
(Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KamuSen), TOBB’un (Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği) ev sahipliğinde teröre karşı ortak bir
bildiri yayımladı ve “Yılmayacağız” dedi.
“GELECEĞİMİZİ KARARTMAYA GÜÇLERİ
YETMEZ”

İşçi-İşveren tek ses
Bir araya gelen işçi işveren ve esnaf örgütleri
“Devletimizin güçlü duruşu ve Türk insanın el
birliği ile bu oyunu bozacağız. Saldırılar bizi
zayıflatmaz, güçlendirir” mesajı verdi...
Hak-İş Konfederasyonu, Memur-Sen,’ TESK,
TİSK, Türk-İş, Kamu-Sen ve TZOB’un imza
attığı ortak bildiriyi TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu okudu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, işçi ve
işveren temsilcilerinin hep birlikte imza attığı
bildiriyi okudu. Türkiye’nin yurt içi ve dışı
kaynaklı terör saldırılarına karşı eşi benzeri
görülmemiş bir mücadele verdiğini belirten
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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TOBB Başkanı “Ülkemizin, birliğimizin ve
huzurumuzun hedef alındığı kirli bir oyun
oynanıyor. Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi
korumak üzere ‘teröre karşı tek ses, tek yürek
olduk’ diyoruz. Bize diz çöktürmek, bizi teslim
almak isteyenlere, teröre karşı hep birlikte
duruyoruz. Terörün ve teröristin geleceğimizi
karartmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu
oyuna gelmeyeceğiz. Gün, birlik olma
günüdür” diye konuştu. Teröre karşı bütün
hukuki tedbirleri desteklediklerini, ülkenin
birlik ve beraberliğine kem gözle bakan,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

saldıran başta PKK, DAEŞ, FETÖ olmak
üzere her türlü terörü lanetlediklerini ifade
eden Hisarcıklıoğlu “Terörden ve kaostan
medet umanlar hiçbir zaman hedeflerine
ulaşamayacak. Bizi terörle korkutmayı
amaçlayanlar bilsinler ki ülkemizi bu alçaklara,
kahpelere bırakmayız. Çünkü bizler her türlü
meselenin üzerinden gelecek dirayete ve
cesarete sahibiz. Rabbim vatanını seven her
ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi
daim kılsın” dedi.

BASINDA TOBB - ARALIK 2016

15.12.2016

KOBİ’LER “NEFES” ALMAYA BAŞLADI
Nefes Kredisi başladı. KOBİ’ler, üye oldukları
oda ve borsadan alacakları üyelik belgesiyle,
Ziraat Bankası ve Denizbank şubelerinden
yıllık % 9.9 - aylık % 0.83 faizle bir yıl vadeli
kredi kullanabiliyor. TÜRKİYE Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) ve ona bağlı odaborsaların öncülüğü ve finansal katkısıyla,
Kredi Garanti Fonu’nun teminatıyla, Ziraat
Bankası ve Denizbank işbirliğinde hayata
geçirilen proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından ‘finansmanda inovasyon’
olarak değerlendirilmişti.

Garanti Fonu’na teşekkür etti. TOBB Başkanı
“Projemiz 5 milyar TL’lik kredi hacmine
ulaştı. Reel sektörle finans sektörü birlikte
el ele verdik ve KOBİ’lere nefes olacak
bir mekanizma geliştirdik. Kredi faizlerini
düşürme politikasına özel sektör olarak katkı
sağlamış olduk” dedi. 2-3 ay içinde 70-80
bin KOBİ’nin derdine derman olacaklarını
bildiren Hisarcıklıoğlu, özel sektörün gücüne
inanılmasını istedi.

5 MİLYARLIK KREDİ

HİSARCIKLIOĞLU, şunları söyledi: “Önce
TOBB ile 365 oda ve borsamız olarak elimizi
taşın altına koyduk. Bankalarımız da zararı
bile göze alarak projeye kaynak sağladılar.
Böylece Nefes Kredisi ortaya çıktı.” bildiren
Hisarcıklıoğlu, özel sektörün gücüne
inanılmasını istedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, proje
ile KOBİ’lerin yüksek faiz baskısından bir
nebze olsun kurtularak, nefes alacağını
söyledi. Hisarcıklıoğlu projeyi himayesine
alarak destek veren Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile proje
ortakları Denizbank, Ziraat Bankası ve Kredi

El birliğiyle ortaya çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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KOBİ’lere 5 milyarlık nefes!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla
hayata geçirilen ‘Nefes Kredisi’ için
başvurular başladı. Kredi Garanti Fonu’nun
teminat sağladığı Nefes Kredisi, yıllık 9.90
faiz ve 12 ay vade ile Denizbank ve Ziraat
Bankası şubelerinden kullanılabiliyor.

mekanizma geliştirdik. Cumhurbaşkanımız
ile başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini
düşürme politikasına” özel sektör olarak
katkı sağlamış olduk” dedi.

KOBİ’lerin yüzde 1518 arasında faizle kredi
kullanabildiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “KOBİ’lere yüzde 10’un
Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip altında faizle kredi kullandırmalıyız dedik.
Erdoğan tarafından ‘finansmanda inovasyon’ Sonrasında çalışma başlattık. TOBB ile 365
olarak değerlendirildi. TOBB Başkanı M. Rifat oda ve borsamız olarak elimizi taşın altına
Hisarcıklıoğlu, proje ile KOBİ’lerin yüksek koyduk. Tüm kaynaklarımızı birleştirdik.
faiz baskısından bir nebze olsun kurtularak Sonra Hazinemiz ve Kredi Garanti Fonu
devreye girdi. KOBİ’ler teminat bulamıyor,
nefes alacağını söyledi.
bankalar da risk gördükleri için onlara kredi
Büyük kredi hacmi
verirken çekingen davranıyor, kredi talepleri
Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 81 ildeki oda geri çevrilebiliyordu. KOBİ’lere 5 milyar lira
ve borsaların bu projede büyük bir inisiyatif taze kredi sağlayacak Nefes Kredisi ortaya
üstlendiklerini dile getirerek, “Onların da çıktı.”
destekleriyle 1 milyar TL olarak başlayan
projemiz 5 milyar TL’lik kredi hacmine 2-3 ay içinde 70-80 bin KOBİ’nin derdine
ulaştı. Reel ve finans sektörü birlikte el derman olacaklarını bildiren Hisarcıklıoğlu,
ele verdik ve KOBİ’lere nefes olacak bir Türk özel sektörünün gücüne ve dinamizmine
inanılmasını istedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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UCUZ KREDİ BAŞLADI
Odalar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen
düşük faizli ‘Nefes Kredisi’ için başvurular
başladı. 3 ay içerisinde 80 bin işletmenin
faydalanması beklenen kredi hacmi ise 5 milyar
dolar...
Finansmanda yenilik
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ)
finansal destek amacıyla hayata geçirilen
‘Nefes Kredisi’ için başvurular başladı. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde
gerçekleştirilen ve Kredi Garanti Fonu’nun
teminat sağladığı kaynak yıllık 9.90 faiz ve 12 ay
vade ile kullanılabiliyor. Proje, Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan tarafından ‘finansmanda
inovasyon’ olarak değerlendirildi.
Başvuru nereye?
İşletmeler ve tüccarlar, üye oldukları oda ye
borsadan alacakları üyelik belgesiyle, Ziraat
Bankası ve Denizbank şubelerine başvuracak.
Kredinin aylık faizi yüzde 0.83. Vade şu anda
1 yılla sınırlı tutuldu. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, proje ile KOBİ’lerin yüksek
faiz baskısından kurtularak, nefes alacağını

belirterek yeni sistemde reel sektör ile finans
sektörü birlikte el ele verdik” diye konuştu.
DERDE DERMAN OLACAK
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 81 ildeki oda
ve borsaların bu projede büyük bir inisiyatif
üstlendiklerini belirterek şunları söyledi:
“Onların da destekleriyle 1 milyar TL olarak
başlayan projemiz 5 milyar TL’lik kredi hacmine
ulaştı. 2-3 ay içinde 70-80 bin KOBİ’nin
derdine derman olacağız. Kredilere yüzde 85
kefalet sağlandı. Özel sektörünün gücüne ve
dinamizmine inanılması gerek.
‘TEMİNAT BULAMIYORLARDI’
KOBİ’lerin yüzde 15 ile yüzde 18 arasında
faizle kredi kullanabildiğinden söz eden Rifat
Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lere yüzde 10’un altında
faizle kredi kullandırmalıyız’ dedik. Kredi
Garanti Fonu bu konuda destek oldu. KOBİ’ler
teminat bulamıyor, bankalar da risk gördükleri
için kredi verirken çekingen davranıyordu.
Başbakanımızın talimatlarıyla Kredi Garanti
Fonu kefaleti devreye girdi. Yani kefil devlet”
sözlerinde bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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KOBİ’lere 5 milyarlık ‘Nefes Kredisi’ devrede
TOBB öncülüğünde hayata geçirilen
‘KOBİ’ler için Nefes Kredisi’ projesine
başvurular başladı. KOBİ’ler Ziraat ve
Denizbank’tan yıllık % 9.90 faizle 1 yıl vadeli
kredi alabilecek.
‘KOBİ’ler için Nefes Kredisi’ Başbakan Binali
Yıldırım ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci ı toplantıyla 2 Aralık’ta tanıtılmıştı.
TOPLAM büyüklüğü 5 milyar lirayı bulan
‘Nefes Kredisi’ne başvurular başladı.
KOBİ’ler, üye oldukları oda ve borsadan
alacakları üyelik belgesiyle, Ziraat Bankası
ve Denizbank şubelerinden yıllık yüzde
9.90, aylık yüzde 0.83 faizle 1 yıl vadeli
kredi kullanabiliyor. Türlüye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) ve ona bağlı odaborsaların öncülüğü ve finansal katkısıyla,
Kredi Garanti Fonu’nun teminatıyla, Ziraat
Bankası ve Denizbank işbirliğinde hayata
geçirilen proje Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından ‘finansmanda inovasyon’ olarak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

değerlendirilmişti. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, proje ile KOBİ’lerin yüksek
faiz baskısından bir nebze olsun kurtularak,
nefes alacağım söyledi. Hisarcıklıoğlu
projeyi himayesine alarak destek veren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım
ile Denizbank, Ziraat Bankası ve Kredi
Garanti Fonu’na teşekkür etti.
TÜM ODALAR KATKI SAĞLADI
Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 81 ildeki oda
ve borsaların bu projede büyük bir inisiyatif
üstlendiklerini belirtirken “Onların da
destekleriyle 1 milyar TL olarak başlayan
projemiz 5 milyar TL’lik kredi hacmine
ulaştı. Reel sektör ile finans sektörü birlikte
el ele verdik ve KOBİ’lere nefes olacak bir
mekanizma geliştirdik. Cumhurbaşkanımız
ile Başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini
düşürme politikasına özel sektör olarak katkı
sağlamış olduk” dedi.

BASINDA TOBB - ARALIK 2016

ELİMİZİ TASIN ALTINA KOYDUK
KOBİ’lerin yüzde 15-18 arasında faizle kredi
kullanabildiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “KOBİ’lere yüzde 10’un

altında faizle kredi kullandırmalıyız dedik.
Sonrasında çalışma başlattık. Önce TOBB
ile 365 oda ve borsamız olarak elimizi
taşın altına koyduk. Tüm kaynaklarımızı
birleştirdik. Nefes Kredisi oluştu.”
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15.12.2016
UCUZ MALİYETLİ KREDİ HAYATA GEÇTİ

KOBİ’ler nefes almaya başladı!
TOBB öncülüğünde oda ve borsaların
katkılarıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi için
başvurular başladı. Kredi Garanti Fonu’nun
teminat sağladığı Nefes Kredisi, yıllık 9,90
faiz ve 12 ay vade ile Denizbank ve Ziraat
Bankası şubelerinden kullanılabiliyor

destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile proje
ortakları Denizbank, Ziraat Bankası ve Kredi
Garanti Fonu’na teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
ve ona bağlı oda-borsaların öncülüğü ve
finansal katkısıyla, Kredi Garanti Fonu’nun
teminatıyla, Ziraat Bankası ve Denizbank
iş birliğinde hayata geçirilen Nefes Kredisi
Projesi başladı. KOBİ’ler, üye oldukları oda
ve borsadan alacakları üyelik belgesiyle,
Ziraat Bankası ve Denizbank şubelerinden,
yıllık yüzde 9,90 - aylık yüzde 0,83 faizle
1 yıl vadeli kredi kullanabiliyor. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, proje ile
KOBİ’lerin yüksek faiz baskısından bir nebze
olsun kurtularak nefes alacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu projeyi himayesine alarak

Projeye ilişkin bilgi veren Hisarcıklıoğlu,
TOBB’a bağlı 81 İldeki Oda ve Borsaların
bu projede büyük bir öncelik üstlendiklerini
belirtirken "Onların da destekleriyle 1 milyar
TL olarak başlayan projemiz 5 milyar TL’lik
kredi hacmine ulaştı. Reel sektör ile finans
sektörü birlikte el ele verdik ve KOBİ’lere
nefes olacak bir mekanizma geliştirdik.
Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın
başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına
özel sektör olarak katkı sağlamış olduk" dedi.
KOBİ’lerin yüzde 15 ile yüzde 18 arasında
faizle kredi kullanabildiğinden söz eden
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
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5 MİLYARLIK KREDİ HACMİ
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KOBİ’lere yüzde 10’un altında faizle
kredi kullandırmalıyız dedik. Sonrasında
çalışma başlattık. Önce TOBB ile 365
oda ve borsamız olarak elimizi taşın altına
koyduk. Tüm kaynaklarımızı birleştirdik.
Sonra Hazinemiz ve Kredi Garanti Fonu
devreye girdi. KOBİ’ler teminat bulamıyor,
bankalar da risk gördükleri için onlara kredi
verirken çekingen davranıyor, kredi talepleri

geri
çevrilebiliyordu.
Başbakanımızın
talimatlarıyla, Hazine destekli KGF kefaleti
devreye girdi. KOBİ’lerimizin bu proje
kapsamındaki kredilerine yüzde 85 kefalet
sağlandı. Bankalarımız devreye girdi. Onlar
da zararı bile göze alarak projeye kaynak
sağladılar. Böylece KOBİ’lere 5 milyar lira
taze kredi sağlayacak Nefes Kredisi ortaya
çıktı.
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80 bin KOBİ’ye ‘Nefes Kredisi’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) ve ona bağlı oda-borsaların öncülüğü
ve finansal katkısıyla. Kredi Garanti Fonu’nun
teminatıyla, Ziraat Bankası ve Denizbank
işbirliğinde başlatılan ‘Nefes Kredisi’ için
müracaat süresi başladı. KOBİ’ler, üye
oldukları oda ve borsadan alacakları üyelik
belgesiyle. Ziraat Bankası ve Denizbank
şubelerinden, yıllık yüzde 9,90 - aylık yüzde
0,83 faizle 1 yıl vadeli kredi kullanabiliyor.

TOBB’a bağlı 81 İl’deki oda ve borsaların
bu projede büyük bir inisiyatif üstlendiklerini
belirtirken, “Onların da destekleriyle 1 milyar
TL olarak başlayan projemiz 5 milyar TL’lik
kredi hacmine ulaştı. Reel sektör ile f inan
s sektörü birlikte el ele verdik ve KOBİ’lere
nefes olacak bir mekanizma geliştirdik.
Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın
başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına
özel sektör olarak katkı sağlamış olduk” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, proje
ile KOBİ’lerin yüksek faiz baskısından bir
nebze olsun kurtularak, nefes alacağını
söyledi. Rıfat Hisarcıklıoğlu; projeye destek
veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile proje
ortakları Denizbank, Ziraat Bankası ve Kredi
Garanti Fonu’na teşekkür etti.

Zararı göze aldık

5 milyar liralık hacim
Projeye ilişkin bilgi veren TOBB Başkanı,
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KOBİ’lerin yüzde 15 ile yüzde 18 arasında
faizle kredi kullanabildiğinden söz eden
Rıfat
Hisarcıklıoğlu,
şunları
söyledi:
“KOBİ’lere yüzde 10’un altında faizle
kredi kullandırmalıyız dedik. Sonrasında
çalışma başlattık. Önce; TOBB ile 365
oda ve borsamız olarak elimizi taşın altına
koyduk. Kaynaklarımızı birleştirdik. Sonra
Hazine’miz ve Kredi Garanti Fonu devreye
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girdi. KOBİ’ler teminat bulamıyor, bankalar
da risk gördükleri için onlara kredi verirken
çekingen davranıyor, kredi talepleri geri
çevrilebiliyordu. Başbakanımızın talimatları
ile Hazine destekli KGF kefaleti devreye
girdi. KOBİ’lerimizin bu proje çerçevesindeki
kredilerine yüzde 85 kefalet sağlandı.
Bankalarımız devreye girdi. Onlar da zararı

bile göze alarak projeye kaynak sağladılar.
Böylece KOBİ’lere 5 milyar lira taze kredi
sağlayacak Nefes Kredisi ortaya çıktı.” 2-3
ay içerisinde; 7080 bin KOBİ’nin derdine
derman olacaklarını bildiren Hisarcıklıoğlu,
Türk özel sektörünün gücüne ve dinamizmine
inanılmasını istedi.
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TOBB’UN ÖNCÜLÜĞÜNDE KOBİ’LERE YÖNELİK KREDİ DESTEĞİ BAŞVURULARI
BAŞLADI

NEFES ALMAYA BAŞLADILAR!
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla
hayata geçirilen Nefes Kredisi için başvurular
başladı. Kredi Garanti Fonu’nun teminat
sağladığı Nefes Kredisi, yıllık 9,90 faiz ve
12 ay vade ile Denizbank ve Ziraat Bankası
şubelerinden kullanılabiliyor. KOBİ’ler, üye
oldukları oda ve borsadan alacakları üyelik
belgesiyle, Ziraat Bankası ve Denizbank
şubelerinden, yıllık yüzde 9,90 - aylık yüzde
0,83 faizle 1 yıl vadeli kredi kullanabiliyor.
TOBB ve ona bağlı oda-borsaların öncülüğü
ve finansal katkısıyla, Kredi Garanti
Fonu’nun teminatıyla, Ziraat Bankası ve
Denizbank işbirliğinde hayata geçirilen proje
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından ‘finansmanda inovasyon’ olarak
değerlendirildi.
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ÖZEL SEKTÖR KATKISI
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, proje
ile KOBİ’lerin yüksek faiz baskısından bir
nebze olsun kurtularak, nefes alacağını
söyledi. Hisarcıklıoğlu projeyi himayesine
alarak destek veren Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile
proje ortakları Denizbank, Ziraat Bankası ve
Kredi Garanti Fonu’na teşekkür etti. Projeye
ilişkin bilgi veren TOBB Başkanı, TOBB’a
bağlı 81 İl’deki Oda ve Borsaların bu projede
büyük bir inisiyatif üstlendiklerini belirtirken,
“Onların da destekleriyle 1 milyar TL olarak
başlayan projemiz 5 milyar TL’lik kredi hacmine
ulaştı. Reel sektör ile finans sektörü birlikte
el ele verdik ve KOBİ’lere nefes olacak bir
mekanizma geliştirdik. Cumhurbaşkanımız
ile Başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini
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düşürme politikasına özel sektör olarak katkı
sağlamış olduk” dedi. Hisarcıklıoğlu, 2-3 ay
içinde 70-80 bin KOBİ’nin derdine derman
olacaklarını söyledi.
5 MİLYAR DEĞİL 10 MİLYAR OLSUN
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş,
“KOBİ’ler İçin Nefes Kredisi” projesine
ilişkin, “TOBB ile paketin genişletilme
şansı var. Kredi Garanti Fonu’ 5’i (milyar

lira) 10 yapalım’ der, TOBB da bunu kabul
ederse, biz de tamam’ deriz” dedi. Ateş, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, “KOBİ’ler
proje üreten kuruluşlar olmalarına karsın,
işletme sermayelerinin olmaması ve banka
kredilerine erişememeleri bir açmazdır.
Sektör olarak birçok hizmet götürüyoruz,
ama yine de su ana kadar bankacılığın
KOBİ’ler için yaptıkları yetersiz” dedi.
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KOBi’ler nefes almaya başlıyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) öncülüğünde oda ve borsaların
katkılarıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi
için başvurular başladı. Kredi Garanti
Fonu’nun teminat sağladığı Nefes Kredisi,
yıllık 9.90 faiz ve 12 ay vade ile Denizbank ve
Ziraat Bankası şubelerinden kullanılabiliyor.
KOBİ’ler, üye oldukları oda ve borsadan
alacakları üyelik belgesiyle Ziraat Bankası
ve Denizbank şubelerinden yıllık yüzde 9.90
ve aylık yüzde 0.83 faiz oranıyla 1 yıl vadeli
kredi kullanabilecek.
5 milyar liralık can suyu
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, proje ile
KOBİ’lerin yüksek faiz baskısından bir nebze
olsun kurtularak, nefes alacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu projeyi himayesine alarak
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destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile proje
ortakları Denizbank, Ziraat Bankası ve Kredi
Garanti Fonu’na teşekkür etti. Projeye ilişkin
bilgi veren Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 81
ildeki oda ve borsaların bu projede büyük
bir inisiyatif üstlendiklerini belirterek, şöyle
devam etti:
“Onların da destekleriyle 1 milyar TL
olarak başlayan projemiz 5 milyar TL’lik
kredi hacmine ulaştı. Reel sektör ile finans
sektörü birlikte el ele verdik ve KOBİ’lere
nefes olacak bir mekanizma geliştirdik.
Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın
başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına
özel sektör olarak katkı sağlamış olduk.”
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19.12.2016
Kayseri patlamasının meydana geldiği otobüs durağına bayraklar asıldı.

Hisarcıklıoğlu: Ayrışmayız birleşiriz

Türkiye
Odalar
Birliği
önderliğinde,
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları
Konfederasyonu
(MEMURSEN),
HAKİşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB),
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
(TÜSİAD), Türkiye Kamu Çalışanları
Sendikaları
Konfederasyonu
(Türkiye
KAMU-SEN), Türkiye Emekli Astsubaylar
Demeği (TEMAD), Türkiye Genç İşadamları

Derneği (TÜGİAD), Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm
Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD),
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED),
Türkiye
Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
başkan ve yöneticileri Kayseri’ye gelerek,
çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kayseri halkına
geçmiş olsun dileklerini iletti. TOBB Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu
“Ayrışmayacağız,
birleşeceğiz” dedi.
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Terör saldırısının meydana geldiği yeri ziyaret eden heyettekiler, şehitler için çiçek ve
bayrak bıraktıktan sonra dua okudular. Heyet, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de
görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti ve ülkenin acısını paylaştı.

‘Ayrışmayacağız, birleşeceğiz’
Aralarında
TÜSİAD,
TOBB,
TİSK,
TÜRKONFED ve TÜRK-İş’in de olduğu 18
STK, teröre karşı “Gün bir olma, iri olma, diri
olma günüdür” çağrısı yaptı.
Terör saldırısının meydana geldiği yeri ziyaret
eden heyettekiler, şehitler için çiçek ve bayrak
bıraktıktan sonra dua okudular. Heyet, 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşerek,
başsağlığı dileklerini iletti ve ülkenin acısını
paylaştı. Toplumun farklı kesimlerini temsil
eden sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleri,
Kayseri’de meydana gelen terör saldırısına
karşı ortak bildiri yayımladı ve Kayseri’de
taziye ziyaretlerinde bulundu.
Aralarında Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TURKONFED), Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

(TÜRK-İŞ) Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Kamu
Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
(Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin de olduğu
18 STK, “Bu süreçte aman tuzaklara,
provokasyonlara dikkat. Oyuna gelmeyelim”
çağrısı yaptı.
Heyet adına açıklama yapan, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemiz çok kritik bir
süreçten geçiyor. Terör saldırılarıyla birliğimiz
ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor.
Gün bir olma, iri olma, diri olma günüdür.
Ayrışmayacağız, birleşeceğiz. Türkiye’nin
bütün kesimlerini temsil eden meslek ve
sivil toplum kuruluşları olarak bizler de
bunu yapıyoruz” değerlendirmesini yaptı. •
Ekonomi Servisi
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Teröre karşı tek ses, tek yürek
Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve
Kayseri Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde
teröre karşı ortak bir bildiri yayımlandı.
Bildiride “Ayrışmayacağız, birleşeceğiz”
mesajı verildi. Bildiriye Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği, Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu,
Türkiye
İşveren
Sendikaları
Konfederasyonu,
Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hak-İş, İşçi
Sendikaları
Konfederasyonu,
Memur
Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu
Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu,

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Sanayicileri
ve İşadamları Derneği, Türkiye Kamu
Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu,
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye
Genç İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneği, Tüm Sanayici ve
İşadamları Derneği, Türk Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonu, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği imza attı.
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İşçi, esnaf, memur, işveren dün Kayseri’de şehitler için dua etti.

Teröre karşı ortak tepki
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği
önderliğinde, Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye Esnaf
ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK),
Memur
Sendikaları
Konfederasyonu
(Memur-Sen),
HAKİşçi
Sendikaları
Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat
Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Kamu
Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
(Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye
Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD),
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSIAD), Tüm Sanayici ve İşadamları
Derneği (TÜMSİAD), Türk Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB) başkan ve yöneticileri Kayseri’de
buluştu. Şehitler için dua eden yöneticiler,
Kayseri halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu
başkanlığındaki sivil toplum kuruluşlarının
yöneticileri önce şehit erlerin cenazelerinin
uğurlama törenine katıldı. Heyet daha sonra,
patlama yerine geçerek, şehitler için dua
etti. Heyet adına hazırlanan bildiriyi okuyan
Hisarcıklıoğlu, kalleşçe bir terör saldırısı
yaşandığını belirterek, “Ülkemiz çok kritik bir
süreçten geçiyor. Ülkemiz üzerinde kirli bir
oyun oynanmak isteniyor. Sözde bir biri ile
ilgisi olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör
örgütlerinin hepsi, aynı dönemde ülkemizi
hedef alıyor. Terör saldırıları ile birliğimiz
ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor”
dedi. Bu derece aşağılık ve kahpece bir
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hainliği dünyada çok az milletin yaşadığını
kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti: “Ama başaramıyorlar, başaramadıkça
vahşileşiyorlar. Onlar saldırdıkça bu millet
birbirine daha fazla kenetleniyor. Herkesin
şunu çok iyi bilmesi lazım: Terör örgütlerinin
ırkı, dini, mezhebi, ideolojisi yoktur.

Devletimiz terör örgütlerine karşı yurt içinde
ve yurt dışında dünyada eşi görülmemiş bir
mücadele veriyor. Elbette bizlere bu acıları
yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş
olarak bizlerin görevi ise bizi teslim almak
isteyen teröre karşı tek ses, tek yürek
olmaktır. Ayrışmayacağız, birleşeceğiz.”
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Sivil toplum kuruluşları Kayseri’deki terör saldırısını kınayarak “Birlik olma” çağrısı yaptı.

Kirli oyuna gelmeyelim
■Toplumun farklı kesimlerini temsil eden
sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleri,
Kayseri’de taziye ziyaretlerinde bulundu.
Heyet adına, Kayseri Sanayi Odası’nda
basına açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, devletin terör örgütlerine karşı
yurt içinde ve yurt dışında eşi görülmemiş bir
mücadele verdiğini belirterek, “Elbette bizlere
bu acılan yaşatanlardan hesap soracaktır.
Vatandaş olarak bizlerin görevi ise bizi
teslim almak isteyen teröre karşı tek ses, tek
yürek olmaktır. Bu süreçte aman tuzaklara,
provokasyonlara dikkat. Oyuna gelmeyelim”
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dedi. Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: “Ülkemiz çok kritik bir
süreçten geçiyor. Ülkemiz üzerinde kirli bir
oyun oynanmak isteniyor. Sözde birbiri ile
ilgisi olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör
örgütlerinin hepsi, aynı dönemde ülkemizi
hedef alıyor. Terör saldırılan ile birliğimiz
ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Gün
birlik günüdür. Ayrışmayacağız, birleşeceğiz.
Türkiye’nin bütün kesimlerini temsil eden
meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak
bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine,
refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz.”
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ODALAR TEK YÜREK
‘Amaç huzuru bozmak’
Kayseri’de gerçekleşen ve 14 askerin şehit
olduğu hain terör saldırısı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 15 sendika
tarafından yapılan ortak basın açıklaması ile
lanetlendi. Kayseri Sanayi Odası’nda yapılan
ortak basın açıklamasında konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Maalesef
milletimizin huzurunu bozmak isteyenler
dün, huzur şehri Kayseri’de çirkin yüzlerini
bir kez daha gösterdi” dedi.

Hepsinin hedefi Türkiye
Türkiye üzerinde kirli bir oyun oynanmak
istendiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu
“Sözde birbiri ile ilgisi olmayan PKK,
DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsi,
aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör
saldırıları ile birliğimiz ve beraberliğimiz
bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe
girişimi, geçen hafta İstanbul’da polisimize,
şimdi Kayseri’de askerimize yapılan hain
saldırı” diye konuştu.
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TOBB Avrupa’da yeni görev üstlendi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Global Standartlar Merkezi (GS1) Türkiye
Vakfı, 170 ülkede 2 milyona yakın işletmeyle
çalışan uluslararası organizasyon olan GS1
Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu’na seçildi.
TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, 12 kişilik
yönetim kuruluna 7 üyenin belirlenmesi için,
GS1 Avrupa Bölgesi’nde faaliyet gösteren
47 üye ülke organizasyonu oy kullandı. Çek
Cumhuriyeti, Portekiz ve Danimarka’yı geride
bırakan Türkiye’nin temsilcisi TOBB GS1
Türkiye Vakfı, 2 yıllığına GS1 Avrupa Yönetim
Kurulu’na seçildi. Birliğin iştiraki GS1 Türkiye
Vakfı, ürünlerin üzerine basılan barkod başta
olmak üzere ürünlerin ve firmaların, taşıma
birimlerini belirlemeye ve tedarik zinciri
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üzerindeki ürün alışverişini izlemeye yönelik
farklı standartlar ve çözümler geliştiriyor.
Vakıf, hızlı tüketim malları, sağlık, taze gıda,
ulaştırma ve lojistik sektörlerinin yanı sıra,
savunma, ağır sanayi gibi farklı sektörlere de
tanımlama, kaydetme ve izlemeye yönelik
çözümler sunuyor.
GS1, 170 ÜLKEDE FAALİYETTE
GS1 Organizasyonu 112 ülkede faaliyet
gösteren üye organizasyonlar kanalıyla,
tedarik zincirinin daha etkili ve verimli bir
şekilde işletilebilmesine hizmet ediyor. Sistem
170’den fazla ülkede, 2 milyona yakın işletme
tarafından etkin tedarik zinciri yönetiminin en
önemli bileşeni olarak kullanılıyor.
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İŞ DÜNYASI KAYSERİ’DEN TERÖRE KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI
16 STK’DAN KAYSERİ’DE ORTAK AÇIKLAMA

ÜLKEMİZİN BİRLİĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

Kayseri’ye giden 16 sivil toplum kuruluşunun
lideri ortak açıklama yaptı. Terörün amacına
ulaşamadığı
belirterek,
“Vatanseverlik,
terörden medet umanların en çok korktuğu
şeyi yapmaktır. Birlik ve beraberliğimize her
zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır”
denildi.
STK’ların bildirisini TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu okudu. Hisarcıklıoğlu “Ülkemiz
üzerinde kirli bir oyun oynanmak isteniyor.
Sözde birbiriyle ilgisi olmayan PKK, DAES,
FETÖ gibi örgütlerin hepsi, aynı donemde
ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırılarıyla
birlik ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor.
Ayrışmayacağız. Ülkemizin birliğine sahip
çıkacağız” dedi.

KAYSERİ’DE yaşanan hain terör saldırısının
ardından Türk iş dünyası, 15 Temmuz ve
Beşiktaş’ta yaşanan saldırıda olduğu gibi
kenetlenerek birlik ve beraberlik mesajı
verdi. Kayseri’ye giden Türk iş dünyasının en
önemli 16 oda, demek ve sendika başkanı,
şehitlerin cenazelerine katıldıktan sonra
ortak açıklama yaptı. Terör saldırılarının
amacının Türkiye’nin birliğini bozmak
olduğunu belirterek bu oyuna gelinmemesi
çağrısı yaptı. Teröre karşı yapılması gereken
ilk şeyin tek ses ve tek yürek olması
gerektiği vurgusu yapılan açıklamada, Türk
iş dünyasının milletin ve devletin yanında
olduğunun altı çizildi. Birlik ve beraberliğe
her zamankinden daha fazla sahip çıkılacağı
belirtilen açıklamada “Gün bir olma, iri
olma, diri olma günüdür. Ayrışmayacağız,
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birleşeceğiz. Türkiye’nin bütün kesimlerini
temsil eden meslek ve sivil toplum kuruluşları
olarak bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin
birliğine, refahına ve geleceğine sahip
çıkıyoruz” denildi. Açıklamanın tam metninde
şu ifadeler kullanıldı:

mezhebi, ideolojisi yoktur. Terör örgütleri
kendilerini satılığa çıkarmış, kendilerini
efendilerine peşkeş çekmiş katil sürüleridir.
Devletimiz terör örgütlerine karsı yurt içinde
ve yurt dışında dünyada esi görülmemiş bir
mücadele veriyor. Elbette bizlere bu acıları
yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş
KAHRAMANLARA VEDA
olarak bizlerin görevi ise bizi teslim almak
“Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu isteyen teröre karsı tek ses, tek yürek olmaktır.
(TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Bu süreçte aman tuzaklara, provokasyonlara
Oyuna
gelmeyelim.
Gerçek
Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları dikkat.
vatanseverlik,
terörden
medet
umanların
en
Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAKçok
korktuğu
şeyi
yapmaktır.
Yani
birlik
ve
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKÎŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), beraberliğimize her zamankinden daha fazla
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu sahip çıkmaktır. Gün bir olma, iri olma, diri
(TİSK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), olma günüdür. Ayrışmayacağız, birleşeceğiz.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Türkiye’nin bütün kesimlerini temsil eden
(TÜSİAD), Türkiye Kamu Çalışanları meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak
Sendikaları
Konfederasyonu
(Türkiye bizler de bunu yapıyoruz. Ülkemizin birliğine,
KAMU-SEN), Türkiye Emekli Astsubaylar refahına ve geleceğine sahip çıkıyoruz.
Derneği (TEMAD), Türkiye Genç İşadamları DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsi,
Derneği (TÜCİAD), Müstakil Sanayici aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör
ve İşadamları Demeği (MÜSİAD), Tüm saldırılan ile birliğimiz ve beraberliğimiz
Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe
Türk Çirişim ve İş Dünyası Konfederasyonu girişimi, önceki hafta İstanbul’da polisimize,
(TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci şimdi Kayseri’de askerimize yapılan hain
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler saldırı. Bu derece aşağılık ve kahpece bir
Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Türkiye Odalar hainliği dünyada çok az millet yaşamıştır.
başaramıyorlar,
başaramadıkça
ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız. Ama
vahşileşiyorlar.
Hesap
edemedikleri
şu: Onlar
Maalesef milletimizin huzurunu bozmak
isteyenler dün (önceki gün), huzur şehri polisimize, askerimize el uzattıkça bu millet
Kayseri’de çirkin yüzlerini bir kez daha polisine ve askerine daha fazla sahip çıkıyor,
gösterdi. Tek bildikleri işi yaptılar. Kalleşçe daha sıkı bağrına basıyor. Onlar saldırdıkça
bir terör saldırısı yaşadık. Saldırıda şehit bu millet birbirine daha fazla kenetleniyor.
olan askerlerimize, bu vatanın kahraman Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır
evlatlarına Allah’tan rahmet diliyoruz. hainliğin her türlüsünü gördük. Ama bütün
Milletimizin başı sağ olsun. Gazilerimize acil hainlerin hesabını da kestik, bu tuzakların
hepsini de bozduk. Birlik ve bütünlüğümüze
şifalar diliyoruz.
her zaman sahip çıktık.”
FETÖ, DAES, PKK HEDEF ALDI
BAŞARAMADILAR
“Dün sabah Kayseri’den şehitlerimizi
uğurladık. Taziye ziyaretlerimizi yaptık. Şimdi “Şunu da açık şekilde ifade ediyoruz: Terör
de burada bütün arkadaşlarımızla beraberiz. örgütleri ile arasına mesafe koyamayan,
Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. terör örgütü üyelerini şu veya bu bahaneyle
Ülkemiz üzerinde kirli bir oyun oynanmak barındıran ülkelerin, bu süreçte ne
isteniyor. Sözde birbiri ile ilgisi olmayan PKK, demokrasi, ne hukuk, ne de insan hakları
“Ser odakları bilmelidir ki; dün olduğu gibi konusunda söyleyecek sözü olamaz. Bizler
bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, toplumun tüm kesimleri olarak sonuna
tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin
ve senaryoları boşa çıkaracaktır. Buradan bir yanındayız, aziz Türk milletimizle birlikteyiz.
kez daha hatırlatıyoruz. Herkesin sunu çok Başaramadılar, başaramayacaklar. Rabbim
iyi bilmesi lazım: Terör örgütlerinin ırkı, dini, vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını
artırsın, birliğimizi daim kılsın.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr
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TOBB’a Avrupa’dan 2 yıllığına yeni görev
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB)
iştiraki GSl Türkiye Vakfı, barkod başta olmak
üzere ürün alışverişini izlemeye yönelik farklı
kıstaslar ve çözümler geliştirmek üzere
kurulan ve 170 ülkede 2 milyona yakın
işletme ile çalışan uluslararası organizasyon
GSl Avrupa Bölgesi Yönetim Kuruluna
seçildi.
Fransa’nın
başkenti
Paris’te
gerçekleşen GSl Avrupa Bölgesi Yönetim
Kurulu seçiminde 12 kişilik idare kuruluna 7

üyenin seçimi için GSl Avrupa Bölgesi’nde
faaliyet gösteren 47 üye ülke oy kullandı.
Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve Danimarka’yı
geride bırakan Türkiye’nin temsilcisi TOBBGSl Türkiye Vakfı, 2 yıllığına GSl Avrupa
Yönetim Kuruluna seçildi. GSl, hızlı tüketim
malları, sağlık, taze gıda, ulaştırma ve lojistik
sektörlerinin yanı sıra, savunma, ağır sanayi
gibi farklı sektörlere de tanımlama, kaydetme
ve izlemeye yönelik çözümler sunuyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

539

540

73. GENEL KURUL

19.12.2016

18 STK tek yerde
Toplumun farklı kesimlerini temsil eden
Türkiye’deki 18 STK ve meslek örgütü,
Kayseri’de bir araya gelerek hain terör
saldırısı sonrasında taziyede bulundu Heyet,
birlik ve beraberlik çağrısı yapan ortak bir
bildiri okudu.
Kayseri’de 1’inci Kornonda Tugayı’nın çarşı
iznine çıkan askerimiz hain terörün hedefi
oldu. Patlamanın ardından iş dünyasını
temsil eden 18 sivil toplum kuruluşu (STK)
ve meslek örgütleri Kayseri’ye giderek
patlamanın olduğu yere çiçek ve bayrak
bıraktı. Birlik ve beraberlik mesajı verilen
ortak bildiriyi Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
okudu.
İŞ DÜNYASI KENETLENDİ
“Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip
çıktık” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
devletin terör örgütlerine karşı dünyada eşi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

görülmemiş bir mücadele verdiğini ifade
etti. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Elbette
bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap
soracaktır. Vatandaş olarak bizlerin görevi
ise bizi teslim almak isteyen teröre karşı tek
ses, tek yürek olmaktır. Bu süreçte aman
tuzaklara, provokasyonlara dikkat. Oyuna
gelmeyelim. Hisarcıklıoğlu, “Şer odakları
bilmelidir ki; dün olduğu gibi bugün de aziz
milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut
ve tek yürek olarak tüm kirli planları boşa
çıkaracaktır.”
‘BİRLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM’
Hisarcıklıoğlu ayrıca, birlik ve beraberlik
mesajı vererek, “birlik ve beraberliğimize her
zamankinden daha fazla sahip çıkmamız
gerekiyor. Gün bir olma, iri olma, diri olma
günüdür. Ayrışmayacağız, birleşeceğiz.
Türkiye’nin bütün kesimlerini temsil eden
meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak
bizler de bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kayseri’de bir araya gelen 18 STK ve
meslek örgütü:
Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu,
Türkiye
Esnaf
ve
Sanatkârları
Konfederasyonu,
Memur
Sendikaları
Konfederasyonu,
HAK-işçi
Sendikaları
Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği,
Türkiye
işveren
Sendikaları
Konfederasyonu, Türkiye ihracatçılar Meclisi,
Türk Sanayicileri ve işadamları Derneği,

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu, Türkiye Emekli Astsubaylar
Derneği, Türkiye Genç işadamları Derneği,
Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği,
Tüm Sanayici ve işadamları Derneği, Türk
Girişim ve iş Dünyası Konfederasyonu,
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.
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‘Yeni yılda belirsizlik yerine umut hâkim olacak’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir yıla
girerken reel sektör olarak ekonomideki
adımları olumlu ve gelecek için umut verici
gördüklerini belirterek, “2017'de reel sektör
için inşallah belirsizlik yerine umut hakim
olacaktır” dedi.
Hisarcıklıoğlu, 2016'da yaşanan gelişmeleri
ve 2017'den beklentilerini değerlendirdi.
Türkiye ve dünya açısından zor bir yılın
geride kaldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“Ülke olarak ağır badireler atlattık. Komşu
ülkelerde sorunlar yaşanmakta. Bir taraftan
3 milyon mülteciyi ağırlıyoruz. Terör örgütleri
ile mücadele ediyoruz. Bunun yanında son
dönemde iki seçim yaşadık ve 15 Temmuz'da
hain FETÖ darbe girişimi oldu” diye konuştu.
Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye
ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye
devam ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
7 yıldır kesintisiz devam eden büyüme
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

trendinin bunun somut göstergelerinden
olduğunu söyledi. “Herkes şunu çok iyi
biliyor ki bu şartlar altında Türkiye'den başka
bunu başarabilecek bir ülke yok” diyen
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'ye yatırım yapanların
asla
kaybetmeyeceğinin
altını
çizdi.
Türkiye'nin, dünyanın en zor stres testinden
başarıyla geçtiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“Bundan sonra da bütün bu sıkıntıları birlik
ve beraberliğimizle aşarız.” ifadesini kullandı.
'Tedbirler büyümeye olumlu yansıyacak'
Başbakan Binali Yıldırım ile hükümetin icracı
ve reformcu bir anlayışla hareket ederek
yatırım, üretim, istihdam ve ihracat a yönelik
açıkladığı tedbir ve destekleri moral verici
bulduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: “İş dünyamızın en çok sıkıntı
yaşadığı alanlar olan finansmana erişiminin
kolaylaştırılmasını, istihdam maliyetlerini
düşürecek mekanizmalar hazırlanmasını ve
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yatırım yapmanın cazibesinin artırılmasına
odaklanılmış olmasını fevkalade önemli
görüyoruz. Ayrıca, bu adımların özellikle
KOBİ'lerimize hitap etmesinin ekonominin
büyüme performansına olumlu yansıyacağı
ve
büyümenin
bereketini
artıracağı
inancındayız.”
TOBB
olarak
üreten
kesimlerin iş ve yatırım ortamını iyileştirmek
üzere bugüne kadar hükümetle paylaştıkları
birçok konunun hayata geçirilmiş olmasından
büyük memnuniyet duyduklarını ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “Reel sektör olarak
yeni bir yıla girerken, ekonomideki bu
adımları olumlu ve gelecek için umut verici
görüyoruz. 2017'de reel sektör için inşallah
belirsizlik yerine umut hakim olacaktır.
Bu zor günlerde reel sektörün yanında
olduğunu gösteren devletimize teşekkür
ediyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa
camiası olarak Türkiye'nin gücüne ve özel
sektörün dinamizmine yürekten inandıklarını
kaydederek, hükümetin attığı adımların
ekonomiye yansıması için kendilerine düşen
her sorumluluğu yerine getirerek, çalışmaya
ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.
'Huzur ve istikrarı mutlaka korumalıyız'
Hisarcıklıoğlu, Amerikan Merkez Bankasının
(Fed) faiz artırım sürecini başlatması ve
Brexit sonrası Avrupa'da ortaya çıkan
belirsizlikler
ile
Çin
ekonomisindeki
sorunların artmasının 2017 için önemli risk
unsurları olduğuna dikkati çekerek, gelecek
yıl dalgalanmaların çok olacağını söyledi.
Bu süreçte sadece siyasetçilere değil, hane
halkından müteşebbisine, meslek örgütlerine
kadar herkese önemli görev ve sorumluluklar
düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, “Öncelikle
ülkemizdeki huzur ve istikran mutlaka
muhafaza etmek durumundayız. Ekonomi
yönetimimiz iş ortamını iyileştiren önemli

kararlar aldı. Bunları devam ettirmeli ve yeni
bir büyüme hikayesi hazırlamalıyız” dedi.
Özel sektör olarak üretime, yatırıma, ihracata
odaklanmaya devam ederek, risklerle değil
fırsatlarla, içeriyle değil dışarıyla ilgilenmeleri
gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 2017'de
enseyi karartmadan, temkinli ama kararlı bir
şekilde ilerleyeceklerini dile getirdi.
Yurt dışındaki Türkiye'ye yönelik algının olumlu
yönde değiştirmenin mümkün olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, “Eğer Türkiye olarak
yeni bir büyüme hikayesi başlatırsak, hem
dünyadaki hem piyasalardaki algıyı olumlu
anlamda biz yönetmiş ve yönlendirmiş
oluruz” diye konuştu.
‘KOBİ’LER NEFES ALSIN İSTEDİK
TOBB'un
öncülüğünde
KOBİ'lerin
finansmana erişimini kolaylaştırmak için
hayata geçirilen “Nefes Kredisi” projesine
değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, proje ile
KOBİ'lerin yüksek faiz baskısından bir
nebze olsun kurtularak nefes almasını
istediklerini dile getirdi. Projeyi himayesine
alarak destek veren Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım
ile proje ortakları Denizbank, Ziraat Bankası
ve Kredi Garanti Fonu'na teşekkür eden
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “81 ildeki oda
ve borsalarımız bu projede büyük bir inisiyatif
üstlendi. Onların da destekleriyle 1 milyar lira
olarak başlayan projemiz 5 milyar liralık kredi
hacmine ulaştı. Reel sektör ile finans sektörü
el ele verdik ve KOBİ'lere nefes olacak bir
mekanizma geliştirdik. Cumhurbaşkanımız
ile Başbakanımızın başlattığı kredi' faizlerini
düşürme politikasına özel sektör olarak katkı
sağlamış olduk.”
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‘2017’DE UMUT HÂKİM OLACAK’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir yıla
girerken reel sektör olarak ekonomideki
adımları olumlu ve gelecek için umut verici
gördüklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu "2017’de
reel sektör için inşallah belirsizlik yerine
umut hâkim olacaktır" dedi. Türkiye ve dünya
açısından zor bir yılın geride kaldığını dile
getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin
büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini
ifade etti.
‘YENİ HİKÂYE GEREK’
"Herkes şunu çok iyi biliyor ki bu şartlar altında
Türkiye’den başka bunu başarabilecek bir
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ülke yok" diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin,
dünyanın en zor stres testinden başarıyla
geçtiğini
dile
getirdi.
Hisarcıklıoğlu,
"Bundan sonra da bütün bu sıkıntıları
birlik ve beraberliğimizle aşarız" ifadesini
kullandı. Ekonomi yönetiminin iş ortamını
iyileştiren önemli kararlar aldığını hatırlatan
Hisarcıklıoğlu "Bunları devam ettirmeli ve
yeni bir büyüme hikâyesi hazırlamalıyız"
diye konuştu.
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Başka hiçbir ülke bu badireleri atlatamazdı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir yıla
girerken reel sektör olarak ekonomideki
adımları olumlu ve gelecek için umut verici
gördüklerini belirterek, “2017’de reel sektör
için inşallah belirsizlik yerine umut hakim
olacaktır” dedi. Türkiye ve dünya açısından
zor bir yılın geride kaldığını dile getiren
Hisarcıklıoğlu “Ülke olarak ağır badireler
atlattık. Komşu ülkelerde sorunlar yaşanıyor.
Bir taraftan 3 milyon mülteciyi ağırlıyoruz.
Terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. İki
seçim atlattık ve 15 Temmuz’da hain FETÖ
darbe girişimi oldu” diye konuştu.

YATIRIM YAPAN KAYBETMEZ
Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye
ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye
devam ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
7 yıldır kesintisiz devam eden büyüme
trendinin bunun somut göstergelerinden
olduğunu söyledi. “Herkes şunu çok iyi
biliyor ki bu şartlar altında Türkiye’den
başka bunu başarabilecek bir ülke yok”
diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye yatırım
yapanların asla kaybetmeyeceğinin altını
çizdi. Hisarcıklıoğlu “Reel sektör olarak
ekonomideki adımları olumlu ve gelecek için
umut verici görüyoruz” dedi
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Genel Kurul Yayınlarına;
Cep Telefonu ve Tabletinizdeki
QR Code uygulamasını kullanarak
veya
http://tobb.org.tr internet adresindeki
“yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Dumlupınar Bulvarı No:252
Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA
www.tobb.org.tr

