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TOBB Yayın No: 2018/310

TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi
Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Tel  : (0312) 218 20 00
Faks : (0312) 218 20 64
internet : www.tobb.org.tr
TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tasarım: Merdiven Reklam Tanıtım
Şehit Bilgin Sokak 6 /1 Demirtepe Maltepe - Ankara

Basım: Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi 1. Cad. Süzgün Sk. No: 7 İskitler - Ankara
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“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini, samimiyetle yazmalıdırlar”

(1929) Mustafa Kemal Atatürk 
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TOBB BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU  İLE İLGİLİ
01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN) 

YAZILI VE GÖRSEL BASINDA  NİCELİK ANALİZİ

*YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI 30.371 ADET
(ORTALAMA HERGÜN, 83 HABERE KONU OLUNMUŞ)
*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI 1.642 ADET
(ORTALAMA HERGÜN, 4 KEZ BİR KÖŞE YAZISI VEYA DEĞERLENDİRMEYE KONU EDİLMİŞ)
*KAPSADIĞI ALAN 885 GAZETE SAYFASI
(ORTALAMA HER 5 GÜNDE BİR, TAMAMI TOBB VE BAŞKANI’NI KONU ALAN, İÇİNDE BAŞKA HİÇBİR 
HABER, REKLAM, SPOR OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE KONU EDİLMİŞ)
*YÜZÖLÇÜMÜ  2.124.112 CM2 (2.124 M2)

******************************************************
*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN 240 SAAT 30 DAK. 14 SAN.
*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL) 55 SAAT 53 DAK. 26 SAN.

(TOPLAM 17 BİN 783 DAKİKA; GÜNLÜK, 49 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER BÜLTENİNE KONU 
EDİLMİŞTİR.)
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MÜCADELE ÇAĞRISI

İş dünyası İstanbul’da 2017 yılının ilk saatlerinde 
gerçekleşen terör saldırısını lanetlerken, tüm vicdan 
sahiplerinin el ele verip ortak bir mücadeleyle teröre karşı 
durması gerektiğini vurguladı. Ekonominin temsilcileri 
terörün panzehrinin birlik ve beraberlik olduğunu yineledi.

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu: “Acı bir yılın ardından, 2017 için huzur 
diledik. Taze başlangıçlar, kardeşlik istedik. Ancak terör 
bir kez daha insanlık düşmanı olduğunu duyurdu. Yaşama 
düşman olduğunu bildirdi. Hiçbir inancın, hiçbir siyasetin 
ve amacın kabul edemeyeceği bu cinayetler, insanlık 
suçudur, vahşettir. Türk iş dünyası adına lanetliyoruz. Terör 
amacı, kaynağı ne olursa olsun sadece ülkemizin değil, 
dünyanın da en büyük sorunudur. Bütün vicdan sahipleri 
el ele verip ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne 
karşı durmak zorundadır. Terörün panzehir’i, birlik ve 
beraberliktir. Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna 
kadar arkasındayız.” 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer 
Cihad Vardan: “Dil, din ve mekân ayrımı • yapmaksızın, 
masum insanları dünyanın hemen her yerinde katleden 
alçak terör saldırılarını en şiddetli şekilde lanetliyoruz. 

Bu bağlamda yeni umutlarla başladığımız, ülkemize ve 
insanımıza daha güzel günler getirmesini beklediğimiz 
2017nin daha ilk saatlerinde İstanbul’da masum insanları 
hedef alan alçak terör saldırısını nefretle kınıyoruz. 
Ülkemizin her bir değerine, mekânına, insanına yapılan bu 
saldırılar karşısında tek ses olarak, Allah’tan, milletimizin 
birlik ve beraberliğini muhafaza etmesini can-ı gönülden 
niyaz ediyor; melun saldırıları gerçekleştirenlerin de bir 
an önce bulunarak, hak ettikleri cezaya çarptırılmasını 
diliyoruz. Kimse unutmasın ki; biz Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları olarak, biriz, birlikteyiz ve ülkemize yapılan 
tüm saldırılara karşı tek vücuduz; ülkemizi de kimseye 
yedirmeyiz.” 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “Sürekli ifade 
edildiği gibi ülke olarak ikinci bir İstiklal Savaşı veriyoruz. 
Terör nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun 
er veya geç bu yapılan vahşetlerin hesabını vereceklerdir. 
Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi 
bozamayacak, ancak çok iyi bilinmeli ki terörün dini, imanı 
ve milliyeti yok, her zaman herkesi vurabilir. Tez zamanda 
yapılması gereken, ülke yöneticilerinin akıllarını başına 
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alıp bu sorunun güç birliğiyle üstesinden gelmeleridir. 
Aksi halde bugün ülkemizi hedef alan bu vahşi saldırının 
benzerlerine başka ülkeler de maruz kalabilir. Teröre karşı 
tüm dünya ülke ve liderleri ellerini taşın altına koymalıdır.” 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 
Genel Başkanı Ergün Atalay: “Saldırıyı gerçekleştirenlerin 
ve bunlara yardım eden kişilerin süratle bulunarak 
en ağır cezaya çarptırılması gerekmektedir. Birlik ve 
beraberliğimize yapılmış bu saldırıyı en ağır şekilde 
kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı dileriz.” 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi Bayraktar: “Belli mihraklar tarafından 
gerçekleştirildiği açık olarak görülen bu eylemlerin Türk 
toplumunun farklılıklarıyla bir arada yaşama sevinci ve 
inancını ortadan kaldıramayacak; bunu yok etmeye yönelik 
bütün gayret ve emeller hüsranla sonuçlanacaktır. Bu 
ülke herhangi bir ülke değildir. Tarihiyle, kültürüyle, zorda 
kalan tüm insanlara kucak açmasıyla, onları kanatlarının 
altına almasıyla müstesna bir ülkedir. Nitekim tarihin her 
devrinde, bugünlerde olduğu gibi zorda kalan insanlar bu 
ülkeye sığınmıştır. Hain, alçak terör saldırıları, bu ülkenin 
değerlerini, bir arada yaşama azmini yok edemeyecektir. 
Ülkemizin birikimi kuşku yok ki terörle mücadeleden de 
başarıyla çıkmamızı sağlayacaktır.” 

Türkiye Otelciler Başkanı Timur Bayındır: “Yeni yılda 
yeni umutların yeşermesi, toplumun tüm kesimlerindeki 
gibi turizm sektörünün de ortak talep ve beklentisidir. 
Ne var ki hain ve kalleş terör, bu kez çirkin yüzünü 
yeni yılın henüz ilk saatlerinde İstanbul’da bir eğlence 
mekânında gösterdi ve savunmasız insanları hedef seçti. 
2016 yılı içerisinde yaşanan birçok terörist saldırının 
yaralarını sarmaya çalışıp yeni ümitlerimizi yeşertmesini 
beklediğimiz 2017 yılının henüz ilk saatleri içerisinde 
yaşanan bu terörist saldırıdan dolayı derin üzüntü 
duyuyoruz. Bu hain ve kalleşçe gerçekleştirilen saldırının 
doğrudan insanların yaşam tarzına ve özgürce yaşama 
isteklerine karşı yapıldığını düşünüyoruz. Menfur terörist 
saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Genel Başkanı Nail Olpak: “2016’da yaşadığımız zorluklara 
milletçe gösterdiğimiz dirayetin karşısında, 2017de huzur 
ve bereket niyaz ederken, hainler yılın ilk saatlerinde 
harekete geçti. Her zaman dediğimiz gibi, terörün dili, 
dini, ırkı ve mazereti yok. Mekanı da yok. Aynı zamanda 
inanıyoruz ki, terörün geleceği de yok ve olamayacak. Hain 
saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ülkemizi 
ziyaret amacıyla gelen ve hayatını kaybeden yabancı 
misafirlerimize ve şehit emniyet görevlimize Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu terör 
saldırısını şiddetle kınıyoruz.” 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet 
Büyükekşi: “Sapkın ruhlu saldırganların nafile eylemleri 
Türkiye’nin huzurunu bozamayacak. Terörle bu ülkenin 
düzenine kastedenler bilmelidir ki Türkiye, hukukun 
üstünlüğüne ve demokrasiye inanan, insana ve inançlara 
saygıyı şiar edinmiş, sadece bölgesine değil tüm dünyaya 
barışın hakim olmasını gönülden isteyen 80 milyon akla ve 
yüreğe sahiptir. Ve tüm dünya görmelidir ki bugün birden 

fazla cephede terörizmin hedefi haline gelen Türkiye, bu 
belaya karşı mücadelesini yalnız da olsa sonuna kadar 
sürdürecektir. Bu şok edici ve acı olayda hayatını kaybeden 
masum insanlara ve şehit polisimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz.” 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan: “Yılın bu ilk gününe İstanbul Ortaköy’de, 
akıllara durgunluk veren, vicdanları donduran, tüm 
insanlığa karşı yapılan vahşi bir terör eylemiyle uyandık. 
Ne yazık ki 2016 yılı boyunca üzülerek şahit olduğumuz, 
ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmaya yönelik 
tüm insanlık dışı saldırılar gibi, bu alçak ve kalleşçe 
girişilmiş olan katliam boyutundaki terör eylemi de tesis 
etmeye çalıştığımız barışa, huzurumuza ve kardeşliğimize 
yönelik olarak gerçekleşmiştir. Terörün, bizlere yaşattığı 
tüm acılara rağmen barış ve kardeşliğimizi bozmasına; 
geleceğimize olan inancımızı sarsmasına asla izin 
vermemeliyiz. Bu zor günleri ancak ve ancak birbirimize 
kenetlenerek ve yardımlaşacak atlatabiliriz. Ancak bu 
şekilde insanlık düşmanlarının önünde durabiliriz.” 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar: 
“2017’nin ilk saatlerinde daima lanetlediğimiz terör bir 
kez daha yüzünü gösterdi. 39 canımıza kıyıldı. Artık sözün 
bittiği yerdeyiz.” 

İktisadi Kalkınma Vakfı(İKV) Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu: “Söz konusu saldırı daha önce Fransa, ABD 
ve Tunus’ta gerçekleştirilen saldırılar ile ortak özellikler 
sergilemektedir. Küresel terör tehdidinin boyutlarını da 
gözler önüne seren bu saldırı, teröre karşı ortak bir cephe 
oluşturulmasının aciliyetini gündeme getirmektedir. ABD 
ye AB’nin yanında Rusya ve İran gibi ülkelerin de kınadığı 
bu saldırıya karşı uluslararası işbirliği etkin bir şekilde 
sağlanmalı ve destek mesajları sözde kalmamalıdır.”

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı 
Cemal Yükselen: “Terörün birlikteliğimizi, geleceğe olan 
inancımızı sarsmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu alçak 
saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil 
şifalar diliyorum.” 

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 
Genel Başkanı Mustafa Koca: “Bu katliam ülkemiz 
üzerinde oynanan senaryonun büyük bir parçasıdır. Sivillere 
yönelik gerçekleştirilen bu barbarlık, ülkemizi bir terör 
ülkesi olarak göstermek, milletimizi birbirine düşürmek, 
istikrarsız bir Türkiye algısı yaratmak için gerçekleştirilen 
alçak bir saldırıdır.” 

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) 
Genel Başkanı Erkan Güral: “Milletimizi bölmeyi ve 
yılgınlığa sürüklemeyi amaçlayan bu insanlık dışı katliama 
yanıtımız, birliğimizi güçlendirmek ve teröre karşı dimdik 
ayakta durmak olacaktır. Korkmuyoruz, yılmayacağız 
devletimiz ile el ele terörü yeneceğiz.” 
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İş dünyası İstanbul’daki terör saldırısını lanetledi
BİRLİK OLURSAK TERÖRÜ YENERİZ

Yeni yılın ilk dakikalarında yaşanan terör saldırısı 
tüm ülkede şok etkisi yaratırken, iş dünyasından birlik 
mesajı geldi. İşadamları ve sivil toplum kuruluşları birlik 
ve kardeşlik ile bu saldırıların üstesinden gelinebileceğini 
açıkladı.

Yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldırısında 39 
kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye’yi derinden sarstı. 

Türkiye yeni yıla terör saldırısı ile girdi. Yeni yılın ilk 
saatlerinde İstanbul’da bir eğlence mekânına yapılan 
saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, iş adamlarından 
teröre karşı birlik mesajı yükseldi. İşadamları terör 
saldırıları ile Türkiye’nin yalnızlaştırılmak istendiğine 
dikkat çekerek işçisi, sanayicisi, politikacısı ile tüm ülkenin 
birlik içinde olması gerektiği mesajını verdi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın düşmanıdır. 
Kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. 
Terör bir kez daha insanlık düşmanı olduğunu duyurdu. 
Yaşama, düşman olduğunu bildirdi” dedi. 

TEK VÜCUT OLDUK 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) yapılan 

açıklamada ise “Kimse unutmasın ki; biz Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları olarak, biriz, birlikteyiz ve 
ülkemize yapılan tüm saldırılara karşı tek vücuduz; 
ülkemizi de kimseye yedirmeyiz” sözlerine yer verildi. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke ve halk olarak 
hep birlikte terörün üstesinden gelecek güçte olduğumuzu 
belirtti. Palandöken, “Tez zamanda yapılması gereken, 
ülke yöneticilerinin akıllarını başına alıp güç birliği ile bu 
sorunun üstesinden gelmelidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel 
Başkanı Mustafa Koca “İçinde biraz olsun vicdan taşıyan 
insanoğlunun kabul edemeyeceği bu terör olayı, tüm 
insanlığa karşı yapılmış bir katliamdır” dedi. 

02.01.2017

O
C

AK
2017



BASINDA
TOBB

10

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

TEPKİ YAĞDI
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet 

Büyükekşi: “İstanbul’da yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde 
meydana gelen vahşi terör saldırısını lanetliyoruz. Sapkın 
ruhlu saldırganların nafile eylemleri Türkiye’nin huzurunu 
bozamayacak.” 

• İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: 
“Terörün, bizlere yaşattığı tüm acılara rağmen barış ve 
kardeşliğimizi bozmasına; geleceğimize olan inancımızı 
sarsmasına asla izin vermemeliyiz.” 

• İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
(İTHİB) Başkanı İsmail Gülle: “Üzüntümüzü içimize atacağız 
ve umutsuz kalmayacağız. 80 milyonun kenetlenmesiyle 
her türlü kötülüğün üstesinden geleceğiz.” 

• Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı 
Sabri Ünlütürk: “Sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya 
yapılmış bir terör saldırısı olduğunu belirtip nefretle 
kınıyoruz.” 
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Surun yeniden inşası için temeller atıldı
TURİZM MERKEZİ OLACAK 

DİYARBAKIR’da terör operasyonlarında hasar gören 
Sur’un yeniden inşası dün düzenlenen temel atma töreni 
ile başladı. Diyarbakır’daki temel atma törenine TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

TÜRKİŞ Başkanı Ergün Turan ve TOKİ Başkanı Ergün 
Turan ile birlikte giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki, “Devlet dediğimiz nesne bir taraftan teröriste o 
kudretli elini vururken bir taraftan da şefkatli kanatlarını 
açmak zorunda. Şimdi devletin şefkat kanatlarını açarak 
iş yapma zamanı” dedi. Özhaseki, Diyarbakır’ın hayata 
geçecek projelerle turizm destinasyon merkezi olacağını 
kaydetti. Başbakan Binali Yıldırım, video konferansla 
bağlandığı törende şöyle konuştu: “Diyarbakır’ın 4 bin 
yıllık Sur bölgesindeki tahribatı ortadan kaldırmak, Sur’un 
tarihi ve kültürel zenginliklerini tekrar hayata döndürmek 
başlattığımız bir program var. Üç projenin toplam bütçesi 
de 60 milyon lira bu yıl içerisinde tamamlanacak. Toplu 
konut projeleri, altyapının tamamen yenilenmesi, yıkılan 
binaların yerine yenilerinin yapılması ve hak sahiplerinin 
uğradığı mağduriyetlerin giderilmesi içinde çalışmalar 

devam ediyor. Yapılan bu çalışmalar elbette terör örgütünü 
rahatsız ediyor, biliyoruz. Ama onlar rahatsız olacakları 
kadar olsun.” 

DİYARBAKIR’DA 3 PROJE 
Bakan Özhaseki ise törende yaptığı konuşmada 

şunları söyledi: “Üç ay kadar önce eylem planımızı 
açıkladık. Hiç birisi göstermelik işler, planlar temel 
atmalar değildi. O zaman yetiştiremediğimiz 3 proje 
vardı. Hazreti Süleyman Camii etrafındaki 115 dönümlük 
alanın rekreasyonuydu. Buradaki ziyaretgahtaki alanın 
durumu içimize sinmiyordu. Buradaki kardeşlerimizin 
hakkını verdik. Şimdi burayı ziyaretlerde kullanacağımız 
bir yeşil alan olarak düzenliyoruz. İkincisi Dicle Vadisi 
projesi. Milyon metrekarelik büyük bir proje. İlk etapta 
320 bin metre karelik bir alanın düzenlemesi var. Bizim 
Diyarbakır’daki evlerimiz ahşap ve taşın karışımı. Bundan 
sonra yapılacak bütün evler, taş evler olacak. Bunları 
yaparsak Sur içi dünyanın bir çok yerindeki benzerleri 
gibi turizmin destinasyon merkezi olacak. Kendi halinde 
bırakırsak, rastgele yapılaşırsa, çirkin yapılar kendi 
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halinde büyürse emin olun kimse gelmez buraya. Ama 
düşündüklerimizi gerçekleştirirsek, burası Türkiye’nin en 
güzel yerlerinden biri olacak.” 

Yaraları sarmak için 2 milyar TL ayırdık 
DEVLETİN bir taraftan teröriste o kudretli elini 

vururken, bir taraftan şefkatli kanatlarını açmak zorunda 
olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Şimdi devletin şefkat 
kanatlarını açarak iş yapma zamanı. Çatışma alanı haline 
getirdikleri yıkılan evleri temizledik. Zararları tespit ettik ve 
sonra işe başladık. 50 kilometreden fazla su kanalı inşası 
yaptık. Tarihi eserlerimizi elden geçiriyoruz, Kurşunlu 
Camisi ve Ortodoks kilisesi dahil. Binlerce ev yaptık. Alipaşa 
ve Lalebey mahallelerinde projeleri bitirdik. Aylardır Surla 
uğraşıyorum. Ara sokaklarının adını bile ezbere biliyorum. 
İlk günden başladılar, ‘zenginlere verilecek, tehcir 
başlayacak, buraya kimse giremeyecek.’ Bunlara  bir de 
Uluslararası Af Örgütü eklendi. Hazırladıkları raporlarda 
burası için ‘Yüzde 98i kamulaştığını ve orada insanlar göçe 
tabi tutuldu’ diyor. Bütün bu yalanlar art arda söyleniyor. El 
insaf yahu. Buraya hükümet olarak 1 milyar 950 milyonluk 
pay ayırdık” dedi. 

9.5 milyon TL YATIRIM 
TOKİ Başkanı Ergün Turan, Diyarbakır, Şırnak ve 

Hakkari’de toplamda 22 bin 700 konutun yapılacağını 
söyledi. Sur’un yeniden imarı için konut yapmayacaklarını, 
ancak peyzaj projeleri uygulayacaklarını ifade eden Turan, 
110 bin metrekarelik alanda ilk olarak 35 bin metrekarelik 
alanın rekreasyonunun yapılacağını açıkladı. Turan, temeli 
atılan bölgede 9.5 milyon TL’lik bir yatırım yapılacağını, 
hayata geçecek projenin Sur’a ve Diyarbakır’a değer 
katacağını belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
da, “Diyarbakır’ın vicdanına ve yüreğine güveniyoruz. 
Diyarbakır’ı, Sur’u yaşanmaz hale getirenlere, çukurlar 
hendekler kazanlara fırsat vermediniz. Simdi Diyarbakır’ı 
ayağa kaldırmanın adımlarını atıyoruz” dedi.
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TERÖRDEN TEMİZLENEN GÜNEYDOĞUDA HİZMET ATAĞI...

Sur’da tarihi gün 

Güneydoğu illerinin PKK’dan temizlenmeye 
başlaması, hendeklerin kapatılması ve belediyelere 
kayyımı atanmasının ardından bölgede yeniden inşa süreci 
başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dün Diyarbakır 
İçkale Hz. Süleyman Cami yakınında düzenlediği temel 
atma töreni ile 60 milyon liralık yatırımların startını verdi. 
Törene telekonferansla katılan Başbakan Binali Yıldırım, 
PKK’nın hain saldırıları neticesinde zarar gören 4 bin yıllık 
Suriçi bölgesinin yeniden ayağa kaldırılacağını belirterek, 
“Suriçi’nde yöresel mimari ile yapılacak konutlar, Kırklar 
Tepesi kentsel tasarım projesi bu yıl içinde tamamlanacak” 
dedi. Yapılan çalışmaların terör örgütünü rahatsız ettiğini 
belirten Yıldırım, “Bu badireleri 

2 MİLYARLIK KONUT 
TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Diyarbakır’da 15 bin 261 

konut inşa ettiklerini ve bölgeye 2 milyarı lirayı aşkın yatırım 
yaptıklarını söyledi. Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri ve Mardin’de toplam 22 bin 700 
konut planladıklarını anlattı. Törene katılan Türk-iş Genel 
Başkanı Ergün Atalay ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ise birlik beraberlik mesajı verdi. 

05.01.2017
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‘En az 1 kişiyi işe al’ çağrısı 

 İşsizlik oranı Ekim 2016’dayüzdell.8’le son 6 yılın en 
yükseği oldu. Çalışma Bakanlığı ile TOBB “işsizliğe karşı 
+1” seferberliği başlattı. 

TOBB ve Çalışma Bakanlığından istihdama destek için 
seferberlik 

İŞSİZLİĞE KARŞI +1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB, 

işsizliğe karşı ‘Türkiye’nin geleceğine artı bir istihdam’ 
seferberliği başlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İş 
dünyasına ve üyelerimize çağrıda bulunuyorum. İmkânın 
kısıtlıysa bir istihdam sağla. İmkânın varsa 10 istihdam, 
100 istihdam sağla” dedi. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Türkiye’nin geleceğine 
artı bir istihdam” seferberliği başlattı. Kampanya için 
düzenlenen toplantının açılışını yapan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu sözlerine, “Hepimizin malumu. Olağanüstü 
günlerden geçiyoruz” diyerek başladı. Terör olaylarından 
sonra şimdi de Türkiye’yi ekonomik kriz tuzağına düşürme 
telaşına düşen odaklar olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmeye çalıştılar. 

Nasıl saldırırlarsa saldırsınlar başarılı olamayacaklar” 
dedi. 

İŞKUR MERKEZİ OLACAKLAR 
Ekonomiyi normalleştirme ve somut adımlar atma 

zamanının geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Çalışma 
Bakanlığı, TOBB ve İŞKUR olarak istihdam dostu büyümeyi 
daha da güçlendirmek için yeni bir atılım hamlesini 
başlatıyoruz. 81 il 160 ilçede, oda ve borsalar artık İŞKUR’un 
faaliyetlerinin anlatıldığı merkezlere dönüşecek. Böylece 
hizmet işveren ve işsizin ayağına bizzat götürülecek. İş 
dünyasına ve üyelerimize çağrıda bulunuyorum. İŞKUR 
birçok destek veriyor, biz de ‘Türkiye’nin geleceğine sen de 
bir istihdam sağla’ diyoruz. İmkânın kısıtlıysa bir istihdam 
sağla. İmkânın varsa 10 istihdam, 100 istihdam sağla” 
dedi. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Biz de elimizi taşın 
altına koyalım. İŞKUR işe alacağı kişinin maaşını ödüyor, 
sigortasını yapıyor. Sana hiçbir maliyeti yok. Gel; işsiz 
bir kardeşime istihdam sağla, ekmeğini paylaş onunla. 
Program sonunda bu kişiyi istihdam etmeye devam 
edersen, SGK işveren payını İŞKUR ödüyor yine. Yani İŞKUR, 
senin istihdam üzerindeki yükünü azaltıyor. Bakın babanın 

17.01.2017
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oğluna yapmayacağını İŞKUR özel sektörümüze yapıyor. 
Bize de bundan yararlanmak düşer. Şimdi üyelerimize, 
KOBİ’lerimize diyorum ki; hangi tür çalışana ihtiyacın 
varsa, gel ihtiyacını söyle. Gerisini merak etme.” Açıklanan 
desteklerle birlikte, işbaşı eğitim programlarında asgari 
ücretin tamamı İŞKUR tarafından ödenecek. İşveren 
istihdamım sürdürürse, SSK işveren primini de 42 ay 
süreyle İŞKUR ödeyecek. 

DAHA CESUR OLMA ZAMANI 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu da, son dönemde yaşanan ekonomik 
sıkıntıların kısa süre içinde aşılacağını belirtti. Sorunların 
dış kaynaklı olduğu mesajını veren Müezzinoğlu, “Bunlar 
bazen ekonomik tuzaklar, bazen dövizle, bazen kredi 
notuyla oynamak şeklinde olacak. Ama unuttukları 
şey bu millet başka millete benzemez” dedi. Gelinen 
aşamada “Daha tedbirli değil daha cesur olacağız” diyen 
Müezzinoğlu şöyle devam etti: “İstihdam seferberliği 
yapacağız. Artı istihdamda, özellikle stratejik alanlarda, 
yeni mezun gençlerde net asgari ücretin yüzde 50’ini biz 
destekliyoruz. Gençlere de şöyle diyoruz, ‘Bir işverene 
git, ‘benim ücretimin yarısını İŞKUR ödüyor, yarısını da 
sizden istiyorum’ de. Olumsuzlukları fırsata dönüştürecek 
durumları göz ardı etmeyin. Her zaman yanınızdayız.” 

HEDEF 600 BİN İSTİHDAM 
BU yılbaşında devreye giren “artı istihdam programıyla” 

katma değeri yüksek sektörlerde istihdamını artıran 
işverenlerin 280 bin işçi için ödeyeceği ücretin birinci yılında 
net asgari ücretin yüzde 50’sini, ikinci yılında ise net asgari 
ücretin yüzde 25’ini İŞKUR karşılayacak. İŞKUR Genel 
Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, “Biz bu süreçte üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız” dedi. İşbaşı eğitim programlarının 
genelinde 300 bin yeni istihdam hedeflenirken, mesleki 
eğitim kurslarından 100 bin, girişimcilik eğitimlerinden 
100 bin, toplum yararına çalışma programlarından da 100 
bin kişilik yeni istihdam amaçlanıyor. 

TORUN DESTEĞİ PROTOKOLÜ HAFTAYA 
MÜEZZİNOĞLU, konuşmasında kamuoyunun merakla 

beklediği anneanneye torun desteği projesi hakkında da 
tarih verdi. Müezzinoğlu, gelecek hafta sonunda İSO’yla 
anneanne ve babaanne protokolünü imzalayacaklarını 
belirtti. 

17.01.2017
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HİSARCIKLIOĞLU, TOBB ÜYELERİ İLE BİRLİKTE YENİ İŞ SAHALARI AÇMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIM ATTI.

TOBB İSTİHDAMDA YENİ ÇAĞI BAŞLATTI

TOBB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 
‘Oda ve Borsalarda İŞKİR Hizmet Noktası Kurulması 
Protokolü’ imzalandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB 
üyelerine yönelik ‘Türkiye’nin geleceğine bir istihdam da 
sen sağlı’ çağrısı yaparak, yeni iş alanlarının açılması 
gayretini bir defa daha gösterdi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve İŞKUR’un Türkiye 
ekonomisinin büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir 
atılım hamlesi başlattıklarını açıkladı. TOBB üyelerine de 
çağrı yapan ve Türkiye’nin geleceğine sen de bir istihdam 
sağla’ diyen Hisarcıklıoğlu, “Artık oda ve borsalar, 81 ü 
ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri hakkında da işverenleri 
bilgilendirecek ve tanıtacak. Oda ve borsalarımızda 
İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları görev yapacak” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, istihdam seferberliği kapsamında 
İŞKUR ile TOBB arasında “Oda ve Borsalarda İŞKUR 
Hizmet Noktası Kurulması Protokolü”nün TOBB İkiz 
Kuleler’deki imza törenine katıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR ile 
“Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği” başlattıklarını 

hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu seferberliğin Türkiye’de 
kamu ile özel sektör arasında gerçekleşen en büyük 
ortak çalışma girişimi olduğunu söyledi. Bakanlık, TOBB 
ve İŞKUR olarak Türkiye ekonomisinin istihdam dostu 
büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi 
başlattıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Artık oda ve 
borsalar, 81 ü ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri hakkında 
da işverenleri bilgilendirecek ve tanıtacak. Oda ve 
borsalarımız İŞKUR hizmet noktaları haline gelecek. Oda 
ve borsalarımızda İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları 
görev yapacak. Böylece hizmeti işverenin ve işsizin ayağına 
götürmüş olacağız. Ankara’dan ve merkezden çare arama 
dönemi kapanacak, yerelden çözümler hız kazanacak. İşte 
bugün bu hayırlı işin protokolünü imzalayacağız” ifadelerini 
kullandı. 

İSTİHDAM ÇAĞRISI 
İş dünyasına ve TOBB üyelerine çağrıda bulunan 

Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye’nin geleceğine sen de bir istihdam 
sağla’ diyorum. Bunu da imkânın ölçüsünde sağla. İŞKUR 
işe alacağın kişinin maaşını ödüyor, sigortasını yapıyor, 

17.01.2017
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sana hiçbir maliyeti yok. Gel, işsiz bir kardeşime istihdam 
sağla, ekmeğini paylaş onunla. Program sonunda bu kişiyi 
istihdam ermeye devam edersen, SGK işveren payını İŞKUR 
ödüyor yine. Yani İŞKUR, senin istihdam üzerindeki yükünü 
azaltıyor. Bakın, babanın oğluna yapmayacağını, İŞKUR, 
özel sektörümüze yapıyor. Bize de bundan yararlanmak 
düşer.” 

Öte yandan, FETÖ’nün darbe girişiminin sonrasında 
terör örgütlerinin Türkiye’ye saldırmaya devam ettiklerine 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, terör örgütlerini kullanarak 
saldıran odakların şimdi Türkiye’yi ekonomik kriz tuzağına 
düşürmeye çalıştıklarını anlattı. 

Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol 
imzalandı.

TOBB’da düzenlenen törenle TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu arasında imzalandı.
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Bu iyiliği baba oğluna yapmaz 

İŞKUR ile TOBB arasında imzalanan protokolle 81 il 
ve 160 ilçedeki oda ve borsada “İŞKUR Hizmet Noktası 
kurulacak. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu’nun da katıldığı 
imza töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Devletin yaptığı bu iyiliği baba oğluna yapmaz” diyerek 
istihdam çağrısı yaptı. 

İstihdam seferberliği kapsamında Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile İŞKUR arasında istihdam noktası 
protokolü imzalandı. Protokolle TOBB bünyesindeki 81 il ve 
160 ilçedeki oda borsada İŞKUR Hizmet Noktası kurulacak. 
Dün Ankara’da düzenlenen protokol imza döneninde 
konuşan TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki kurumun 
Türkiye ekonomisinin büyümesini daha da güçlendirecek 
yeni bir atılım hamlesi başlattıklarını belirterek, “Artık 
oda ve borsalar, 81 il ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri 
hakkında da işverenleri bilgilendirecek ve tanıtacak. Oda 
ve borsalarımızda İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları 
görev yapacak” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve İŞKUR ile “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği” 
başlattıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu seferberliğin 
Türkiye’de kamu ile özel sektör arasında gerçekleşen en 
büyük ortak çalışma girişimi olduğunu söyledi. 

BİZE BUNDAN YARARLANMAK DÜŞER 
Bakanlık, TOBB ve İŞKUR olarak Türkiye ekonomisinin 

istihdam dostu büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir 
atılım hamlesi başlattıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
“Artık oda ve borsalar, 81 il ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri 
hakkında da işverenleri bilgilendirecek ve tanıtacak. 
Program sonunda bu kişiyi istihdam etmeye devam 
edersen, SGK işveren payını İŞKUR ödüyor yine. Yani 
İŞKUR, senin istihdam üzerindeki yükünü azaltıyor. Bakın, 
babanın oğluna yapmayacağını, İŞKUR, özel sektörümüze 
yapıyor. Bize de bundan yararlanmak düşer” diye konuştu.  

İSTİHDAM ÇAĞRISI 
İş dünyasına ve TOBB üyelerine istihdam çağrısında 

bulunan Hisarcıklıoğlu, “(Türkiye’nin geleceğine sen de bir 
istihdam sağla) diyorum. Bunu da imkânın ölçüsünde sağla. 
İŞKUR işe alacağın kişinin maaşını ödüyor, sigortasını 
yapıyor, sana hiçbir maliyeti yok. Gel, işsiz bir kardeşime 
istihdam sağla, ekmeğini paylaş onunla.” ÇSGB Oda ve 
Borsalarda I5KUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolünü 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzaladı.

17.01.2017
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TOBB’DAN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM’ ÇAĞRISI:
Türkiye-Katar ortaklığını dünyaya kabul ettirelim

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Katar’a işbirliği 
çağrısı: Sizde para var. Bizde girişimci ruh var. Gelin bu 
iki ruhu birleştirelim. Ve Türkiye-Katar ortaklığını bütün 
dünyaya kabul ettirelim. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan Katar 
ile işbirliği çağrısı geldi. “Sizde para var. Bizde girişimci 
ruh var” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bu iki ruhu birleştirelim. 
‘Made in Katar’ markasıyla Türkiye-Katar ortaklığını bütün 
dünyaya kabul ettirelim” dedi. Türkiye-Katar 2. KOBİ’ler 
Konferansı Katar’ın başkenti Doha’da düzenlendi. 400 
işadamının bir araya geldiği konferansta, 7 sektörde iş 
görüşmesi gerçekleştirildi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 
selamım ileterek başlayan Hisarcıklıoğlu, Katar’la ortak 
çalışmalarını daha ileri boyutlara taşımakta kararlı 
olduklarını belirterek, “İş dünyalarımız birbiriyle daha fazla 
iş yapmak istiyor” dedi. 

TİCARET HACMİ 50 KAT ARTTI 
Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin 15 milyon 

dolar seviyesinden, 50 kat artarak 700 milyon dolara 
ulaştığım kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Şu anda işin daha 
başındayız. Asıl büyük işbirliğini bundan sonra yapacağız. 
Son dönemde Katar’ın ülkemize yaptığı büyük yatırımları 
ve Türk müteahhitlere sunduğu fırsatları memnuniyetle 
karşılıyoruz. Şimdi bunun daha ötesinde işler yapmak 
istiyoruz. Katar’ın 2030 Ulusal Vizyonu’nu yakından takip 
ediyoruz. Enerjiye bağlı ekonomi olmaktan çıkıp, imalat 
sanayiinde, turizmde ve diğer sektörlerde öne çıkmak 
istiyor. Biz de geçmişte benzer bir dönüşüm yaşadık” 
şeklinde konuştu. 

Hemen hayata geçmeli
Hisarcıklıoğlu, “Burada çok önemli iki konu var. 

Bunlardan birincisi; Türkiye ile Körfez işbirliği Konseyi 
arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçmesi. 
Biz yıllardır bunu bekliyoruz. Bu adım atılırsa, Türkiye ile 
Katar arasındaki ticareti güçlendirecek en önemli işlerden 
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biri yapılmış olacak. Türkiye olarak biz bu işi hemen 
bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

Taviz listeleri güncellenmeli
İslam ülkeleri arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması 

olan TIPS-OİC’in de hayata geçmesi gereken ikinci konu 
olduğunu ifade eden “Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için 
çok küçük bir adım kaldı. Körfez Ülkeleri, taviz listelerini 
güncellerse, anlaşma yürürlüğe girecek’” diye konuştu.

Genç girişimcilere öncelik
Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa 

bin Jassim Al Thani ise konuşmasında şunları söyledi: 
“Yaratıcı olan her türlü girişime açığız. 2030 vizyonuyla 
söz konusu projeleri gerçekleşmesi için buradayız. Hizmet 
alışverişi, finansman sıkıntılarına çözüm getirmek için 
buradayız. Genç girişimcilerin KOBİ’lere atılmasına ağırlık 
vermekteyiz. Finansman ve eğitim programlarını hayata 
geçirerek yeni bir ortam yaratmaktayız. Bütün katılımcıların 
katkısıyla yeni yeni projelere imza atacağımıza inanıyoruz.” 

İki ruhu birleştirelim
Türkiye’nin ‘Made in Turkey’ markasını dünyaya kabul 

ettirdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Diyoruz ki güçlerimizi 
birleştirelim. Bizde tecrübe ve girişimci güç var, Katar’da 
ise büyük sermaye ve ucuz enerji... Bu iki ruhu birleştirip, 
ortaklığımızı dünyaya kabul ettirelim” dedi.
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Katarla dev işbirliği adımı 

TOBB ve Katar ile Sanayi Odası, 7 sektörde 
işbirliği kararı aldı. Başkan Hisarcıklıoğlu, “Güçlerimizi 
birleştirelim” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe 
girişimine karşı Türkiye’ye ilk destek veren ülkelerden biri 
olan Katarla ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. İslam 
ülkeleri arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe 
girmesine yönelik süreç hızlanırken, Katarla da 7 sektörle 
stratejik işbirliği kararı alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası’nın organize 
ettiği 2’nci KOBİ Konferansı’nda konuşan TOBB Başkam 
Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Gelin güçlerimizi 
birleştirelim. Bizde büyük bir tecrübe ve girişimci güç var. 
Katar’da ise büyük sermaye birikimi ve ucuz enerji. Somut 
projelerle bunları bir araya getirelim. ‘Made in Katar’ 
markasını da, Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya 
kabul ettirelim.” Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani, KOBİ’lerin ekonomik 
katkısının önemine dikkat çekti.

18.01.2017
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Katar’da yeni proje müjdesi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar’la ekonomik ilişkiler için Türk 
firmalarının bu ülkeye sanayi yatırımı yapmasını da içeren 3 
aşamalı plan hazırladıklarını açıklarken, bir Türk firmasına 
da yakın zamanda Katar’dan büyük bir iş verileceği 
müjdesini verdi. Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh 
Khalifa Bin Jassim Al Thani de, Türk firmasına verilecek 
işin 2022 Dünya kupası kapsamında olduğunu söyledi. 
Katar’da düzenlenen 2. KOBİ Forumu sonrası gazetecilerle 
sohbet eden Hisarcıklıoğlu, görüşmelerin oldukça başarılı 
geçtiğini ve kendisinin de Katar Başbakanı Abdullah Bin 
Naşir Al Sani tarafından kabul edildiğini söyledi. Katar 
Başbakanı ve Katar Emir’inin, Türk işadamlarına öncelik 
verilmesi konusunda kesin talimatı olduğunu aktardığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, ‘”Hükümet olarak biz de üzerimize 
düşeni yapıyoruz’ dediler. Büyük otoyol projesinin ardından 
yeni bir projede de müjdeyi vereceklerini söylediler” dedi. 

Son dönemde Beymen’in yüzde 31’ine ortak olunması, 
Finansbank’ın alınması gibi arka arkaya gelen haberlerle 
Katarlıların Türkiye’de 6.5 milyar dolarlık yatırım yaptığını 
anlatan Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde ise daha 
büyük işler yapılacağını söyledi. Bu kapsamda öncelikle iki 

ülke arasındaki ticareti artırmak istediklerini vurgulayan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Katar Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani, TOBB-
Katar Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği Anlaşması imzaladı. 
Hisarcıklıoğlu, ikinci aşamada ise Katarlıların Türkiye’de 
daha fazla şirkete ortak olmalarının sağlanacağını belirtti. 
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Üçüncü olarak Katar’ın 
2030 dönüşüm programları var. İmalat sanayi ve turizmde 
güçlü ülke olmak istiyorlar. Katar sermayesinin desteğiyle, 
Katar’da sanayiye yatırım yapmak istiyoruz. 

Sadece Körfez ülkeleri diye bakmamak lazım. Bütün 
Afrika kıtasına, üretilecek ürünlerle hizmet verilebilir. 
Coğrafya müthiş bir fırsat sunuyor.” Hisarcıklıoğlu, “2022 
Dünya Kupası Katar’da oynanacak. Türk inşaat sektörüne 
çağrıda bulunuyorum. 2022’ye kadar 140 milyar dolar 
yatırım fırsatı var firmalarımız bu fırsatı kaçırmasın” dedi. 

19.01.2017
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Türklere CERN bereketi 

AVRUPA Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) 
Projesi’nde TOBB’nin öncülüğünde 3 Türk firması 4 ihaleyi 
kazanarak 400 bin Euro iş hacmine ulaştı. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, ihalelere 
TOBB bünyesinde kurulan Sanayi İrtibat Ofisi aracılığıyla 
120 firma başvurdu. 

CERN tarafından proje büyüklük sınıflaması 
kapsamında 50 bin ile 200 bin İsviçre Frangı arasında 
değeri olan ihalelerde teklif istenen 16 Türk firmasından 
3’ü 4 ihaleyi kazandı. Ayrıca, teklif verilen 12 projenin 
de değerlendirme sürecinin devam ettiği aktarıldı. 
Açıklamada, aldığı ilk ihale ile CERN’e adım atan Ankara 
merkezli Dora Makine’nin, bu ihaleyi takiben aldığı 1 ihale 
ve 6 ayrı özel siparişle CERN’de tanınan bir marka olduğu 
belirtildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
CERN’e ortak olmasıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını 
belirterek, “Sanayicilere söylüyorum, CERN’e iş yapmak 
demek, müthiş bir itibar demek. Burada büyük bir fırsat 
var” dedi.

22.01.2017
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ÇARKI CEVİREMEYEN ESNAF, YENİ BORÇLARA GİRİYOR!.. 
Esnaf, “düşük faizli KREDİYE KOŞTU! 

TOBB’un öncülüğünde KOBİ’lerin “finansmana 
erişimini kolaylaştırmak için” hayata geçirilen ve 
Denizbank ile Ziraat Bankası tarafından yürütülen “Nefes 
Kredisi” projesine su ana kadar 18 bin civarında işletmenin 
başvurduğu bildirildi. 

DENİZBANK KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Kulaksız, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) öncülüğünde KOBİ’lerin finansmana 
erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen “Nefes 
Kredisi” projesine 18 bin civarında işletmenin başvurduğunu 
söyledi. Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Üyesi de 
olan Kulaksız, KGF’nin kefaletiyle TOBB’un öncülüğünde 
geçen yıl Aralık’ta hayata geçirilen ve Denizbank ile Ziraat 
Bankası tarafından yürütülen “Nefes Kredisi” projesine 
KOBİ’lerin talep gösterdiğini ifade etti. İşletmelere verilen 
nefes kredisinde faiz oranlarının normalden çok daha düşük 
olduğunu belirten Kulaksız, “KOBİ’ler sektörde ortalama 
yüzde 15 ile 17 arasında faiz oranıyla kredi kullanırken 
bu projede yıllık 9.90 oranıyla kredi kullanıyorlar. Aylık 
faiz oranı da yaklaşık 0.83’e denk geliyor. 2.5 milyar lira 

Denizbank, 2.5 milyar lira da Ziraat Bankası olmak üzere 
toplamda 5 milyar liralık kredi kullandırılacak. Şu ana 
kadar iki bankaya başvurunun toplam rakamı 18 bin 
civarında. Başvurular hızla devam ediyor” diye konuştu. 

“BÜTÜN KOBİ’LERİN BAŞVURMASINI İSTİYORUZ!” 
Kulaksız, işletmelerin başvurularına aynı gün içinde 

cevap verildiğini vurgulayarak, “Başvuru için fazla evrak 
gerekmiyor. Kredi kullanırken sadece 250 lira dosya 
masrafı var. Türkiye’deki bütün KOBİ’lerin başvurmalarını 
istiyoruz” dedi.

25.01.2016
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKET İÇİN DÜZENLENEN 
ÖDÜL TÖRENİNDE ÜNLÜ BASKETBOLCU MICHAEL JORDAN’IN, “BAŞARISIZLIKLARIM 
OLMASAYDI, BAŞARDIKLARIMI HAYAL BİLE EDEMEZDİM” SÖZÜNÜ ÖRNEK OLARAK GÖSTERDİ.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 FİRMASI BELİRLENDİ
BU ŞİRKETLER UÇUYOR!

Son üç yılda küresel dalgalanmalara, Türkiye’de 
yaşananlara rağmen yüzde 4000 büyümek elbette büyük 
başarı. İşte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
zor koşullarda ayakta kalmayı bırak büyüme hızına 
yetişilemeyen 100 şirketi belirledi. Listenin ilk sırasını 
yüzde 4473 büyüyen Ares Tersanecilik aldı. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), “Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen 100 şirketini” belirledi. 2012’den 2015’e 
üç yıllık büyüme hızları değerlendirilerek oluşturulan en 
hızlı 100 şirketi listesinin başında yüzde 4472.9 büyüyen 
Ares Tersanecilik yer alırken; listede bulunan şirketlerin 
üç yıllık ortalama büyüme hızı da yüzde 438.1 oldu. TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu firmalarda israf sıfır. 
Kayserili olunca sıfır israf çok hoşuma gidiyor” dedi. TOBB 
öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV) işbirliğinde yapılan yarışmanın ödül 
töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, rakamlarla Türkiye’nin 

en hızlı büyüyen 100 şirketini anlattı. Bu şirketlerin 
ortalama büyümesinin yüzde 438 olmasını “müthiş” olarak 
değerlendiren Hisarcıklıoğlu, “Çünkü Türkiye’deki milli 
gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans gösterdiler. 
Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama 
yüzde 176 artırdılar. 2015 yılında ortalama 68 milyon TL’lik 
satış yaptılar, her biri ortalama 111 kişiye istihdam sağladı” 
dedi. Şirketlerin ortak özelliğinin yenilikçi olmaları, 
dijitale önem vermeleri ve çalışanların eğitimine ayırdığı 
kaynağı masraf olarak görmemeleri olarak sıralayan 
Hisarcıklıoğlu, “İnşaattan, lojistiğe; gıdadan, tekstile; 
plastikten, bilişime çok sayıda farklı sektörden şirketler 
var. Bu çeşitlilik aslında ülkemizde her sektörde fırsatlar 
olduğunun; doğru iş modeliyle her sektörde başarının 
yakalanabileceğinin en güzel ispatı. Bu 100 şirketin 73’ü 
2017’de yeni yatırım yapmayı planlıyor” dedi. 

27.01.2017
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JORDAN ÖRNEĞİ 
Şirketlere, “Büyümeyi doğru yönetin. Gelir-gider ve 

borç dengesini titizlikle takip edin. Hesaplanmamış riskler 
almaktan kaçının. Muhasebenize çok iyi hakim olun” 
tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, “Gelmiş geçmiş en 
iyi basketbolcular arasında gösterilen Michael Jordan ne 
diyor: ‘Kariyerimde 9 bin atış kaçırdım. Neredeyse 300 
maçı kaybettim. 26 sefer maç sayısı alamadım ve takımım 
maçı benim yüzümden verdi. Başarısızlıklarım olmasaydı, 
başardıklarımı hayal bile edemezdim” örneğini verdi.

HEM GENÇ HEM DİNAMİK 
HIZLI büyüyen şirketlerin yüzde 38.6’sı İstanbul’dan. 

Firmaların yüzde 24’ü toptan ticaret, yüzde 8’i gıda 
ürünlerinin imalatı, yüzde 8’i de bilgisayar programlama 
ve danışmanlık sektöründe faaliyet gösteriyor. Türkiye 
100 şirketleri tek bir şirket gibi kabul edildiğinde, 2015 yılı 
toplam ciroları 6.9 milyar TL. Bu şirketlerde çalışan başına 
ciro artışı yüzde 176. Şirketlerin faaliyet süresi ortalama 13 
yıl. Şirketlerin kuruluş yılı 1969 ile 2011 arasında değişiyor. 
Şirketlerin CEO’larının ortalama yaşı 44.7.35 yaşın altında 
CEO’su olan firmaların oranı ise yüzde 16.8. CEO’ların ilk 
şirketlerini kurdukları zamanki ortalama yaşı da 28.5. 

ARTIK MEYDAN SİZİN
ÖDÜL törenine katılan Başbakan Yardımcısı 

Nurettin Canikli ise ekonomide “dibin görüldüğü ve 
çıkışın başladığını” söylerken; denizlerin sürekli sakin 
olamayacağı mesajını da verdi. Küresel dalgalanmaların 
bütün ülkeleri etkileyebileceğini belirten Canikli, “Denizler 
hep dalgalı olacak” dedi. Canikli, “Dibi gördük, oradan 
çıkış başladı bile. Artık meydan sizin. Pastayı büyütecek 
olan sizlersiniz” diye konuştu. 

İşte ‘en hızlı’ların hikayeleri
ORTAKLIKLA HIZLANDI 
TAVUK Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 20122015 

dönemindeki yüzde 531.8’lik büyümesiyle, listenin 17’nci 
sırasında yer aldı. Tavuk Dünyası Kurucu Ortağı Hakan 
Ceylan, 2012de kurulan firmalarının şu anda 110 şubeye 
ulaştığını belirtirken; “Mediterra Capital ile ortaklık 
kurduk. Büyümeye devam ediyoruz. 40 yeni şube açıp, 
yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Bizim özelliğimiz taze ve 
kişiye özel ürünler üretmemiz” dedi. Ceylan, Rusya’da da 
şube açtıklarını sözlerine ekledi. 

BİR YANGIN İLE DOĞDU 
Volkan İtfaiye Araçları Sanayi ve Ticaret AŞ de, yüzde 

735.6’lık büyümesiyle, 11’inci sırada yer aldı. Şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, kuruluş hikayelerini 
“Askerlik yaparken bir yangına gittik. Gittiğimizde, torunuyla 
anneannesini yanmış bulduk. Bundan etkilenerek1974’de 
şirketi kurdum” sözleriyle anlattı. 

TUNCELİ’DEN LİSTEYE GİRDİ 
Tunceli merkezli CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret de, 

“en hızlı büyüyenler” arasında. Şirketin sahibi Hüseyin 
Cengiz, “Gıda ağırlıklı olarak faaliyet gösteriyoruz. 
Merkezimiz Tunceli. Ama bunun dışında İstanbul, İzmir ve 
Diyarbakır’da da şubelerimiz var” dedi. 

KADINLARLA BAŞARDI 
CHEF Seasons Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ de, yüzde 

420.7’lik büyümesiyle dikkat çeken firmalardan. Genel 
Müdür Rüya Hucuptan, gurme baharat ve baharat 
karışımları üzerine 36 kişilik firmada sadece 11 erkek 
olduğunu, geri kalanların ise kadınlardan oluştuğunu 
söyledi. Hucuptan, “Biz sihirli bir dokunuş sloganıyla yola 
çıktık ve kadınların ayrıntılara verdiği önem, çok yardımcı 
oluyor” dedi. 

PAZARIN YARISI ONUN 
SON 3 yılda yüzde 147.5 büyüyen İdeasoft firması 

Stratejik Pazarlama Yöneticisi Yasemin Nur Yüce, 6 binden 
fazla firmaya hizmet verdiklerini söylerken; “E-ticarette 14 
bin civarında firma var. Biz bu pazarın yüzde 50’sine hizmet 
sunuyoruz” dedi. 
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Sanayide çalışan sayısı 3 milyona dayandı

TOBB, 2016 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, 2016 yılı sonu itibarıyla 72 bin 369 
geçerliliği devam eden sanayi kapasite raporu bulunuyor. 
Geçerliliği devam eden raporlarda yer alan bilgilere 
göre, sanayi tesislerinde toplam çalışan sayısı yüzde 1.59 
artışla 2 milyon 994 bin 120 kişi oldu. Bu sayı 2015’te 2 
milyon 947 bin 254 olarak kayıtlara geçmişti. Geçerli 
raporlara göre, istihdamın en fazla olduğu 658 bin 896 
ile İstanbul oldu. İstanbul’u 264 bin 297 ile Bursa ve 197 
bin 939 ile İzmir izledi. Rapora göre, 2016 sonu itibarıyla 
sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da 
çalışıyor. Doğu Marmara’da çalışan 29 bin 570 mühendise 
karşılık, İstanbul’da 21 bin 926, Batı Anadolu’da 20 bin 920, 
Ege’de 17 bin 361, Akdeniz’de 7 bin 608 mühendis sanayi 
tesislerinde istihdam edildi.

28.01.2017
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Bakır disk CERN’de ihale kazandırdı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Albaksan 
Alaşımlı Bakır AŞ’nin, evrenin sırlarım inceleyen ve 
parçacık fiziği üzerine araştırmaları ile dünyaca tanınan 
Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Projesi’nde 
ihale kazanan ikinci Türk firması olduğu bildirildi. İhalelere 
başvuran 120 firmanın 27’sinden CERN tarafından teklif 
istendi, teklif verilen 12 projenin değerlendirme süreci 
devam ediyor. Albaksan, Proton Sinkrotron adı verilen ön 
hızlandırıcıda kullanılan özel bakır soğutma diskleri ve 
tertibatı temini aşamasından başarıyla geçti.

30.01.2017
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Mısır’a dört yıl sonra ilk yatırım çıkarması 

MISIR’IN başkenti Kahire’de dört yıl aradan sonra 
Türk-Mısır İş Forumu düzenlendi. Foruma Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-
Vekil de katıldı. Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında Mısır 
ile Türkiye’nin yakınlığına dikkati çekerek, “Biz Mısır’la, 
daha fazla iş yapmak istiyoruz. Bizim Mısır’a bakış açımız 
şudur. Mısır bizim sınır komşumuzdur. Bakın Türkiye’nin 
başkenti Ankara’dan uçağa bindik 1.5 saat sonra Kahire 
Havaalanı’na indik. Bu kadar yakınız” dedi. 

BURADAN DÜNYAYA İHRACAT 
TOBB Başkanı, “Türk iş adamlarını, başka ülkelerin iş 

adamları gibi düşünmeyin. Biz sadece Mısır’a mal satmak 
için gelmiyoruz. Biz aynı zamanda Mısırlı iş adamlarıyla 
ortaklıklar kurmak, burada yatırım yapmak, Mısır’dan 
dünyaya ihracat yapmak için geliyoruz” diye konuştu. 
Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed el-
Vekil de, “Mısır için Türkiye doğu Avrupa’ya açılan bir kapı 
niteliğindedir” dedi.

Ticaret hacmi 5 milyar $’a çıktı 
HİSARCIKLIOĞLU, “Mısır’ı komşumuz ve doğal 

ortağımız olarak görüyoruz” dedi. 2000’li yılların başından 
bu yana, Türkiye’yi ziyaret eden Mısırlıların sayısının 5 
kat artarak 110 bine ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu 
süreçte karşılıklı dış ticaret hacminin de tam 15 kat artarak 
tam 5 milyar dolara çıktığına dikkat çekti.
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Darbeden sonra İLK İŞ FORUMU

HUZUR İÇİN ATILMIŞ TOHUM’
Mısır ve Türkiye ticaret odaları, darbe sonrasında ilk kez iş 

forumunda bir araya geldi ve sorunları konuştu. TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu önderliğindeki işadamları heyeti Mısır’a gitti. 
Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasının yaptığı her ortaklık, huzur için 
atılmış tohumdur” dedi.

VAHAP MUNYAR
KAHİRE’DE SİSİ DARBESİ SONRASI İLK İŞ FORUMU 

TOPLANDI
4 YIL SONRA YENİDEN MISIR 
Mısır ve Türkiye ticaret odaları darbe sonrasında ilk 

kez bir araya geldi ve sorunları konuştu. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasının yaptığı her ortaklık, huzur için 
atılmış tohumdur” derken, Mısır Ticaret Odaları Başkanı Ahmed 
Al Wakeel “Ekonomik ilişkilerimizi geliştirelim” çağrısı yaptı. 

YAPILAN HER ANLAŞMA İBADET KADAR KIYMETLİ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasındaki siyasi 

ilişkilerde sorunlar yaşanabildiğini anımsatıp, ekledi:
 - Ekonomik ilişkilerin bundan ayrılması gerekir. Türkiye 

ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin durumu bulunduğumuz 
coğrafyayı da ilgilendiriyor. Coğrafyamızda çatışmalar var. iş 
dünyasına çok önemli görevler düşüyor. Zenginliğin ve barışın 

temelinde ticaret olduğunu kaydetti:
- İşadamlarımızın yaptığı her anlaşma, ülkeye ve bölgeye 

hizmettir. İbadet kadar kıymetlidir. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’na son dönemlerde Mısır’da iş yapan Türk 
şirketlerinden yoğun şikâyetler ulaştı: 

-Mısır, “Üretici Kayıt Sistemi” uygulaması başlattı. 
Ülkemizden 4-5 firma dışında bu sisteme girebilen yok. 
İhracatımıza büyük darbe vuracak. Döviz limitleri, ödeme 
sorunları işleri zorlaştırıyor. Ayrıca gümrüklerde sıkıntı yaşıyoruz. 

Hisarcıklıoğlu, bu şikâyetler için sık sık Mısır Ticaret Odaları 
Federasyonu Başkanı Ahmed Al Wakeel i aramaya başladı. Afrika 
Odalar Birliği Başkanlığı’nı da yürüten Al Wakeel, Sisi darbesi 
sonrası Mısır’ın yeni anayasasını hazırlayan 50 kişi arasında yer 
alan güçlü bir isimdi. Ayrıca Al Wakeel ile Hisarcıklıoğlu, İslam 
Odalar Birliği’nde Başkan Yardımcılığı, yeni kurulan Arap Odalar 
Birliği’nde de Eş Başkanlığı yürütüyorlardı. 

Kısa süre önceki Hisarcıklıoğlu-Al Wakeel telefon 
görüşmesinde davet gündeme geldi:

-Gelin Kahire’de Türkiye-Mısır İş Forumu yapalım. 
Aramızdaki ekonomik ilişkiyi eski canlı günlerine yeniden 
döndürelim. Sorunlara çözümü birlikte bulalım. 

Hisarcıklıoğlu, bu daveti Dışişleri Bakanlığı’na bildirdi. 
Bakanlık, buluşmaya olumlu yaklaştı:
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-Mısır’la siyasi ilişkiler “maslahatgüzar” seviyesine çekilmiş 
olsa da, iş dünyası çalışmalarını sürdürmeli. Kahire’deki 
Maslahatgüzarımız Ali Rıza Güney size yardımcı olacak. 

Bu yanıt üzerine Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Ali 
Kopuz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, TOBB Gümrük 
ve Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, 
Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Tabak, Çelik 
İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Limak Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Arkas Holding CEO’su Can Atalay, 
Polaris Park Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Özkan ve TOBB Dış 
Ekonomik İlişkiler Başkan Yardımcısı Mustafa Bayburtlu’dan 
oluşan bir ekiple önceki akşam Kahire’nin yolunu tuttu. 

Ahmed Al Wakeel, dün sabah Maslahatgüzarımız Ali Rıza 
Güney ve İskenderiye Başkonsolosumuz Serdar Belentepe’nin de 
katıldığı Mısır-Türkiye İş Forumu’nda şu mesajı verdi:

-Aramızdaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için 20 yıl çaba 
harcadık. Mısır’daki Türk yatırımları birkaç milyar doları buldu. 
Aramızdaki ekonomik ilişki, 2007 de kurulan Türk Endüstri 
Bölgesi ile taçlandı. Yeniden o günlere dönmenin zamanı geldi. 

Mısır’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 12 milyar dolarlık 
stand-by anlaşması imzaladığını belirtti: 

-Mısır, Türkiye için Afrika’ya, Türkiye de Mısır için Avrupa’ya 
açılan kapıdır. Yeni anayasamızı yaptık. Ekonomik yol haritamızı 
da oluşturduk. Büyük projeler hayata geçecek. Gelin, bekleyen 
dosyaları yeniden açalım, ekonomik ilişkilerimizi geliştirelim.

Hisarcıklıoğlu da, Mısır ve Türkiye’nin tarih boyunca hep iç 
içe olduğunu anımsattı: 

-Kuru kuruya kardeşlik olmaz. Kardeşliği ekonomik 
ilişkilerde de görmeliyiz. Aramızdaki ticaret hacminin 5 milyarı 
dolar gördüğü dönemler oldu. Türk şirketleri Mısır’a 2 milyar 
dolarlık yatırım yaptı. 60 bin kişiye iş kapısı açtı. Mısır, Türk 
sanayicisi için üretim üssü haline geldi. 

Son yıllarda ekonomik ilişkilerde gerileme olduğunu 
vurguladı:

-Mısır’la ticaret hacmimiz 4 milyar dolara indi. Bunun 
sebeplerinden biri korumacılıktır. Mısır bazı korumacı 
politikalar uygulamaya başladı. Korumacı politikalar ülkeleri 
zenginleştirmez, tam aksine fakirleştirir. 

Noktayı şu mesajla koydu:
 -İş dünyasının yaptığı her ortaklık, huzur için atılmış 

tohumdur. Darbe sonrasının ilk iş forumu, Türkiye-Mısır siyasi 
ilişkileri için de “huzur tohumu” olur mu? 

BAKAN DÜZEYİNDE İLK BULUŞMA 
KAHİRE’deki Mısır-Türkiye İş Forumu’nda Mısır Odalar 

Birliği Genel Sekreteri Alaa Ezz’in ülkede iş yapmanın yeni 
koşullarını anlattığı sunumu sonrasında ikili görüşmeler 
gerçekleşti. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyetini 
daha sonra Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tareq Qabi kabul etti. 
Qabi, heyeti kabul sonrasında Hisarcıklıoğlu’nu ikili görüşmeye 
aldı. Hisarcıklıoğlu, görüşme sonrasında, “Darbe sonrası Bakan 
düzeyinde ilk görüşmeyi yapmış olduk” dedi. 
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ŞEREF OĞUZ
Mısır’a iş dünyası çıkarması

Mısır’da Sisi darbesi sonrası Türk-Mısır İş Konseyi 
Forumu ilk kez toplandı. Mısır Ticaret Odaları Federasyonu 
Başkanı Al Wakeel “Ekonomik ilişkimiz, 2007’de kurulan 
Türk Endüstri Bölgesi ile taçlandı. Şimdi yeniden o günlere 
dönmeliyiz” dedi.

Sisi darbesi sonrası ilk kez yapılan Türk- Mısır İş 
Konseyi Forumu için Kahire’deyiz. Süveyş, Nil ve Afrika dâhil 
2 milyar tüketiciye ulaşacak coğrafyada Türk işadamları 
ticaret ve yatırım için yıllardır zorlu mücadele veriyor. 
Üretici kayıt sistemi yüzünden Mısır ile Türk firmalarının 
ticari ilişkilerinde yaşanan belirsizlikler, laboratuvar 
uygulamalarıyla gelen ilave yükler, ödemelerde ve gümrük 
noktalarındaki sıkıntılar, Ro-Ro seferlerine Sina’nın 
kapanması, sıkıntıların bir kısmı. 

ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ SORUNU 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu’na son dönemlerde Mısır’da iş 
yapan Türk şirketlerinden bu ve benzeri yoğun şikâyetler 
ulaşıyordu: “Mısır, ‘Üretici Kayıt Sistemi’ uygulaması 

başlattı. Ülkemizden 4-5 firma dışında bu sisteme girebilen 
yok. Bu durum ihracatımıza büyük darbe vuracak. Ayrıca 
döviz limitleri, ödeme sorunları işleri zorlaştırıyor. Buna ek 
olarak gümrüklerde keyfi uygulamalarla karşılaşıyoruz.” 

Hisarcıklıoğlu, kendisine ulaşan her şikâyet için sık 
sık Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed Al 
Wakeel’i aramaya başladı. Aynı zamanda Afrika Odalar 
Birliği Başkanlığı’nı da yürüten Al Wakeel, Sisi darbesi 
sonrası Mısır’ın yeni anayasasını hazırlayan 50 kişi 
arasında yer alan, ülkenin güçlü bir ismiydi. Ayrıca Al 
Wakeel ile Hisarcıklıoğlu, İslam Ülkeleri Odalar Birliği’nde 
Başkan Yardımcılığı, yeni kurulan Arap Odalar Birliği’nde 
de Eş başkanlığı yürütüyorlardı. 

Hisarcıklıoğlu, kısa süre önce Al Wakeel’i yine sorunlar 
nedeniyle aradığında davet gündeme geldi: “Gelin Kahire’de 
Türk-Mısır İş Forumu yapalım. Aramızdaki ekonomik ilişkiyi 
eski canlı günlerine yeniden döndürelim.” Hisarcıklıoğlu, 
bu daveti Dışişleri Bakanlığı’na bildirdi. Bakanlık, iki ülke 
iş dünyasının buluşmasına olumlu yaklaştı: “Mısır’la siyasi 
ilişkiler ‘maslahatgüzar’ seviyesine çekilmiş olsa da, 
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iş dünyası olarak çalışmalarınızı sürdürün. Kahire’deki 
Maslahatgüzarımız Ali Rıza Güney size yardımcı olacak.” 

Bunun üzerine Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan 
Yardımcısı Ali Kopuz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil 
Konukoğlu, Mersin TSO Başkanı Şerafettin Aşut, TOBB 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Arif Parmaksız, Bolvadin TSO Başkanı Murat Tabak, Çelik 
İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Limak Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Arkas Holding 
CEO’su Can Atalay, Polaris Park Yönetim Kurulu Başkanı 
Tunç Özkan ve TOBB’un Dış İlişkiler Müdürü Mustafa 
Bayburtlu’dan oluşan bir ekiple önceki akşam Kahire’nin 
yolunu tuttu. Toplantıları İskenderiye Başkonsolosu Serdar 
Belentepe de izledi. 

BARIŞIN VE ZENGİNLİĞİN TEMELİ TİCARETTE 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasındaki 

siyasi ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşanabildiğini 
anımsatıp, ekledi: “Ekonomik ilişkilerin bundan ayrılması 
gerekir. Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin 
durumu bulunduğumuz coğrafyayı da ilgilendiriyor. 
Coğrafyamızda çatışmalar var. 0 nedenle iş dünyasına çok 
önemli görevler düşüyor. Zenginliğin ve barışın temelinde 
ticaret var. İşadamlarımızın yaptığı her anlaşma, ülkeye ve 
bölgeye hizmettir. İbadet kadar kıymetlidir.” 

İLİŞKİLERDE 2007’YE DÖNME ZAMANI GELDİ
AHMED Al Wakeel, dün sabah gerçekleşen Mısır-

Türkiye İş Forumu’nun açılışında şu mesajı verdi: 
“Aramızdaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için 20 yıl çaba 
harcadık. Mısır’daki Türk yatırımları birkaç milyar doları 
buldu. Aramızdaki ekonomik ilişki, 2007’de kurulan Türk 
Endüstri Bölgesi ile taçlandı. Şimdi yeniden o günlere 
dönmenin zamanı geldi.” 

DOSYALARI AÇALIM 
Wakeel, Mısır’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 

12 milyar dolarlık stand-by anlaşması imzaladığını 
belirtti: “Mısır, Türkiye için Afrika’ya, Türkiye de Mısır 
için Avrupa’ya açılan kapıdır. Ben ülkemizin anayasasını 
hazırlayan ekipte yer aldım. Ekonomik yol haritamızı 
da oluşturduk. Büyük projeler hayata geçecek. Gelin, 
bekleyen dosyaları yeniden açalım, ekonomik ilişkilerimizi 
geliştirelim.” Rifat Hisarcıklıoğlu da, Mısır ve Türkiye’nin 
tarih boyunca hep iç içe olduğunu hatırlattı: “Kuru kuruya 
kardeşlik olmaz. Kardeşliği ekonomik ilişkilerde de 
görmeliyiz. Aramızdaki ticaret hacminin 5 milyar doları 
gördüğü dönemler oldu. Türk şirketleri Mısır’a 2 milyar 
dolarlık yatırım yaptı. 60 bin Mısırlıya istihdam kapısı açtı. 
Mısır, Türk sanayicisi için üretim üssü haline geldi.” Son 
yıllarda ekonomik ilişkilerde gerilemeye dikkat çekilerek; 
ticaret hacminin 4- milyar dolara gerilemesi üzerinde 
duruldu. Bu düşüşün sebeplerinden biri de son yıllarda 
artan korumacılık rüzgârları... Hisarcıklıoğlu; Mısır’ın 
bazı korumacı politikalarına dikkat çekerek; “Korumacılık 
ülkeleri zenginleştirmez, aksine fa ki deştirir” mesajı verdi.
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VAHAP MUNYAR
Kahire’de gördüğünüz ‘olumlu havayı Ankara’ya yansıtın 

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki gün Kahire’de gerçekleşen 
Mısır-Türkiye İş Forumu sonrasında kendisine eşlik eden 
iş dünyası temsilcileriyle birlikte Mısır Ticaret ve Sanayi 
Bakanı Tareq Qabi nin ofisine gitti. 

Mısır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmed El 
Wakeel davet etmiş, önceki sabah Kahire’de Sisi darbesi 
sonrasındaki ilk Mısır-Türkiye İş Forumu gerçekleşmişti. 
Forumda Hisarcıklıoğlu’na Kahire Maslahatgüzarımız 
Ali Rıza Güney, İskenderiye Başkonsolosumuz Serdar 
Belentepe, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Gaziantep 
Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Çelik İhracatçıları 
Birliği Başkanı Namık Ekinci, TOBB Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri Ticaret A.Ş. (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
Parmaksız, Limak Holding_ Yönetim Kurulu Başkanı Nihat 
Ozdemir, İcra Kurulu Üyesi feyiz Genç, Arkas CEO’su Can 
Atalay ve Polaris Park Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Özkan 
eşlik etmişti. 

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na yürürlerken ekibe 

Bakan ile görüşme süresi aktarıldı:
-Görüşme 20 dakika sürecek. 
Tareq Qabi, ekiple 20 dakikalık buluşma sonrası 

Hisarcıklıoğlu nu El VVakeel ile birlikte ayrıca görüşmeye 
aldı. Qabi’nin ilk sözü şu oldu: 

-Kahire’de tanık olduğunuz ‘’olumlu havayı’’ Ankara’ya 
yansıtmanızı rica ediyorum. Hisarcıklıoğlu, görüşmenin 
tüm detaylarını hükümete ileteceğini belirtip, Mısır’da Türk 
şirketlerinin yaşadığı sorunlara geçti. Qabi, sözünü kesti: 

-Bana şirketlerinizin şikayetçi olduğu ‘Üretici Kayıt 
Sistemi “ni hiç anlatmayın. Ben de özel sektör kökenliyim. 
Sorunu gayet iyi biliyorum. Döviz dengelerimiz 3-4 aya 
kadar oturur, o sistem de ortadan kalkar. 

Hisarcıklıoğlu, gümrükteki keyfi uygulamalar, Ro-
Ro seferlerinin durması, ödemelerdeki aksaklıklar gibi 
sorunları sıraladı.

Qabi rahatlatmaya çalıştı: 
-Mısır’da yatırım ve iş yapmak isteyen Türk şirketlerine 

ofisim açık. Onlara her türlü yardıma hazırım. Şunu bilin ki, 
yaşanan sorunların hiçbiri Türk firmalarına özel değildir. 
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Hisarcıklıoğlu, bir saati aşan görüşmede, Mısır Ticaret 
ve Sanayi Odası’na önerdikleri projeyi anımsattı: 

-Türkiye’deki kara gümrük kapılarını modernize edip, 
işletmesini GTİ adlı şirketimizle yapıyoruz. Bu model, 
ülkemizdeki gümrük kapılarını çok rahatlattı. Model, 
Birleşmiş Milletler’de (BM) örnek gösterilen projeler 
arasına girdi. Aynı uygulamayı Mısır Ticaret ve Sanayi Odası 
ile birlikte ülkenize taşıyabiliriz. 

Qabi, bu projeye de sıcak baktı: 
-Gümrük kapılarının modernizasyonu ve işletmesinin 

Ticaret ve Sanayi Odamıza devrini öngören yasa tasarısını 
Meclis’e sevk ettik. 

Heyet Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan ayrılırken 
GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, El Wakeel e 
daveti çıkardı:

-Teknik heyetinizi Türkiye’ye bekliyorum. Gelsinler, 
bizim gümrük kapılarımızı yakından incelesinler. Sonra 
birlikte Mısır için modeli geliştirelim. 

Hisarcıklıoğlu, projenin önemine işaret etti:
-Mısır Ticaret ve Sanayi Odası, projede ortak olmamızı 

çok istiyor. Mısır Hükümeti kanunu çıkarıp yetkiyi tümüyle 
Oda’ya bırakırsa başta Libya ve Sudan’a açılan kapılar 
olmak üzere, ülkedeki kara gümrük kapılarını modernize 
edip, işleten şirketi ortak yönetiriz. 

Mısır, gümrük kapılarını TOBB’a emanet ederse, 
“siyasette yumuşama”ya da zemin hazırlamış olur mu?
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ŞEREF OĞUZ
Mısır seferi ne getirecek? 

Mısır ile Türkiye arasında Sisi darbesinden bu yana ilk kez 
başlayan iş forumu toplantıları, bu ülkedeki yatırımlarımızın 
yeniden hızlanabileceğim ortaya koyuyor. İş dünyası temsilcileriyle 
bir araya gelen Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarık Kabil “Türk 
şirketlerine kapımız sonuna kadar açık” mesajını veriyor. 

Kahire’de Mısır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet 
Vekil’in davetiyle gerçekleşen iş forumu ardından Bakan ile 
buluşmada Tank Kabil “Kahire’de tanık olduğunuz olumlu havayı 
Ankara’ya yansıtmanızı rica ediyorum” diyor. 

Forumda Hisarcıklıoğlu’na Kahire Maslahatgüzarımız Ali 
Rıza Güney, İskenderiye Başkonsolosumuz Serdar Belentepe, 
TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Gaziantep Sanayi Odası 
Başkanı Adil Konukoğlu, fersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Şerafettin Aşut, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, 
TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. (GTÎ) Yönetim 
Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Limak Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Nihat Özdemir, îcra Kurulu Üyesi Feyiz Genç, Arkas 
CEO’su Can Atalay ve Polaris Park Yönetim Kurulu Başkanı Tunç 
Özkan eşlik etmişti. 

Görüşmede Hisarcıklıoğlu Bakan Tarık’tan Mısır ile ticaretin 
önünü kesen Üretici Kayıt Sistemi’ne dair sıkıntıları aktarınca 
Bakan “Döviz dengemiz 3-4 aya kadar oturur, o sistem de ortadan 

kalkar” cevabını veriyor. 
Hisarcıklıoğlu, bir saati aşan görüşmede, Mısır Ticaret 

ve Sanayi Odası’na önerdikleri projeyi aktarıyor; “Türkiye’deki 
kara gümrük kapılarını modernize edip, işletmesini GTÎ adlı 
şirketimizle yapıyoruz. Bu model, ülkemizdeki gümrük kapılarını 
çok rahatlattı.

Model, Birleşmiş Milletler’de örnek gösterilen projeler 
arasına girdi. Aynı uygulamayı Mısır Ticaret ve Sanayi Odası ile 
birlikte ülkenize taşıyabiliriz.” Bakan Tank Kabil, bu projeye de 
sıcak bakıyor; “modernizasyon ve işletmeyi odaya devreden 
yasayı meclise sevk ettik.” 

Heyet Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan ayrılırken 
GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, El Vekil’e daveti 
çıkarıyor; “teknik heyetinizi Türkiye’ye bekliyorum. Gelsinler, 
bizim gümrük kapılarımızı yakından incelesinler. Sonra birlikte 
Mısır için modeli geliştirelim.” 

Peki, projenin önemi? Mısır Ticaret ve Sanayi Odası, projede 
ortak olmamızı çok istiyor. Mısır Hükümeti kanunu çıkarıp yetkiyi 
tümüyle Oda’ya bırakırsa başta Libya ve Sudan’a açılan kapılar 
olmak üzere, ülkedeki kara gümrük kapılarını modernize edip, 
işleten şirketi ortak yönetir, Ro-Ro taşımacılığında tıkanan ticaret 
yolu sorununu da çözeriz.

01.02.2017
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Külliye’de ekonomi buluşması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1 saat 
25 dakika sürdü. Görüşmede iş dünyasının beklentilerinin 
W^j fj konuşulduğu da Mili belirtiliyor.

02.02.2017



BASINDA
TOBB

39

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

Vergi indirimleriyle piyasa canlanacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi indiriminden dolayı hükümete 
teşekkür ettiklerini belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
yaptığı açıklamada, son günlerde piyasada canlanmayı 
sağlamak üzere açıklanan vergi indirimlerinin hayata 
geçirilmesinin iş dünyasını son derece memnun ettiğini 
kaydetti.

05.02.2017
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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Yeni bir istihdam seferberliği başlatan Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan, “Süratle eleman alımlarını başlatarak 
mart döneminde işsizliği gümbür gümbür aşağı çekmemiz 
lazım” dedi. Erdoğan faizlerin hâlâ yüksek olduğunu 
belirterek finans sektörünü insafa davet etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Başbakan 
Binali Yıldırım ve 11 bakanın da katıldığı Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
yeni bir “istihdam seferberliği” başlattı. Erdoğan, “Madem 
fevkalade bir durumla karşı karşıyayız, o halde yeniden 
kolları sıvama zamanı. TOBB’un tüm üyeleri nezdinde yeni 
bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bizim ne yapıp yapıp 
şu mart dönemi içinde işsizlikte oranı gümbür gümbür 
aşağı çekmemiz lazım” dedi. 

Erdoğan, dün TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
işadamlarına şu mesajları verdi:

• “Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin ülkemizin her 
yerinden olduğu gibi iş dünyasından da temizlenmesi 
hususunda daha fazla hassasiyet bekliyorum. 
Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize Türkiye’nin 
FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen 
ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yoluna devam 

etmekte zorlanacağımızı gösteriyor.
Ekonomik terör ve aktörleri 
•Ülkemizin güvenliğinden öte istiklalini ve istikbalini 

hedef alan bu saldırıların tamamı da ekonomi ayağıyla 
birlikte yürütülmüştür. Ben buna ekonomik terör diyorum 
ve bu ekonomik terörün aktörleri diyorum. Sadece içeride 
değil, aynı zamanda dışarıda zuhur ediyor. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili 
attıkları adımın altında ne yatıyor zannediyoruz. Orda da 
yatan kesinlikle bir ekonomik terörle, bu terörü estirmek 
suretiyle, ‘Acaba biz Türkiye’yi nasıl ürkütürüz’ gayreti 
içerisine girdiler. 

İstedikleri neticeyi alamadılar, alamayacaklar. Kredi 
derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun 
iradesinin üzerinde değildir, olamayacaktır. Yeter ki biz 
dik duralım, sağlam duralım. Hepimizin aynı gemide 
bulunduğunun farkında olmayan birileri, sırf kaptanı 
sevmedikleri için gemini dibini delmeye ve direğini 
devirmeye çalışanlara destek veriyor.

08.02.2017
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DOĞU ve GÜNEYDOĞU’DA YATIRIM ÇAĞRISI GELDİ
Başbakan Binali Yıldırım ise toplantıda işadamlarına 

şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi son 15 yılda Türkiye’nin 
büyümesiyle beraber adeta bir destan yazdı. 2016’nın 
son aylarında dünyadaki belirsizlikle beraber yaşanan 
kurdaki dalgalanmayla, yine dış ekonomik lobiler Türkiye 
ekonomisi üzerinde birtakım oyunlar oynamak için hareket 
geçtiler. Biz ekonomimize, milletimize, işadamlarımıza 
güveniyoruz. 2017 Türk ekonomisinin tekrar şaha 
kalkacağı yıl olacak. TOBB’da 1.5 milyon üye var. Her üye 
bir kişi istihdam etse 1.5 milyon yeni iş anlamına geliyor. 
1.5 milyon çalışan için bir yılda 12 milyarlık bir kaynağı biz 
hükümet olarak karşılıyoruz. İşlerinizin bir kısmını Doğu 
veya Güneydoğu’ya kaydırmanızı istiyorum.”

’80 milyon yeni istiklal mücadelesi veriyoruz’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisanda 

yapılacak referandumu, “kutlu yolculuk” olarak niteleyerek, 
“Bizler bayrağımızın karşısına dikilenlerin karşısında 
olmak için, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet 
demek için bu yola çıktık. Çünkü Kandil’dekilerle omuz 
omuza verenler, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler 
yapmak isteyenlere karşı bu adım atılmıştır. Ben onun için 
bu yolculuğu kutlu yolculuk olarak telakki ediyorum, kabul 
ediyorum ve inanıyorum ki benim milletim evet demek 
suretiyle bu yolculuğu onaylayacaktır” dedi. Başbakan 

Binali Yıldırım ve 11 bakanın da katıldığı Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası’nda Erdoğan, 
işadamlarından referanduma destek isteyerek şu mesajları 
verdi: 

• ÇANAKKALE İLE MUKAYESE: Artık şu gerçeği 80 
milyon vatandaşımızın tamamının gördüğüne inanıyorum. 
Türkiye sınırları içinde ve dışında yaşanan gelişmeler 
sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. 
Biz buna yeni İstiklal mücadelesi diyoruz. Çünkü bugün 
yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla 
mukayese edebiliriz. Sınırlarımızdan, ekonomimize, 
huzurumuzda, refahımıza kadar her alanda yoğun saldırı 
altındayız. Suriye ve Irak’ta ülkemizin Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ile ilişkisini fiilen kesmeye yönelik bir terör koridoru 
inşa edilmeye çalışılıyor. 

• ÖRGÜTLER KULLANILIYOR: Bunun için tüm terör 
örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor. Aynı 
terör örgütleri malum merkezlerden aldıkları güçle 
ülkemizde de eyleme yönlendiriliyor. Bölücü terör örgütün 
6-7 Ekim olaylarında, çukur eylemlerinde ortaya koyduğu 
strateji kendi aklı da değil, kendi imkânlarının ürünü 
de değil. Yine DEAŞ’ın ülkemizde yaptığı veya yapmaya 
çalıştığı eylemlerin de akılla, mantıkla izah edilebilecek bir 
tarafı yoktur. 

• NİYETLERİ AÇIK: Türkiye’nin yakın tarihte gördüğü 

08.02.2017
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en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından, ‘çalışma arkadaşlarımızın hepsi hapiste’ diye bu 
tür serzenişlerde bulunanların niyetleri de gayet açıktır. 

‘EN AZ ARTI BİR’ ÇALIŞANLA İŞSİZLİĞİ AŞAĞI 
ÇEKELİM...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdülkadir Konukoğlu ile istihdamda, “en az artı 1” 
pazarlığı yaptı. Hisarcıklıoğlu, konuşmasında özel sektöre 
“artı 1 istihdam” çağrısında bulununca Erdoğan araya 
girerek, “1 az. Biz evlilikte nasıl ‘en az 3’ diyorsak ‘en az 
T dememiz lazım” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Değiştiriyorum. 
En az artı 1 istihdam sağlamaya hazır mıyız?” diye sordu, 
işadamları da “evet” dedi. 

Erdoğan konuşmasında bu diyalogu hatırlatarak, 
“içimizde öyle girişimciler var ki, onların bir taneyle 
doymaması lazım” dedi. Abdülkadir Konukoğlu, “Herkes 
gücüne göre almalı” deyince Erdoğan, “Konukoğlu bu 
seferberlikte kaç tane alır” diye sordu. Konukoğlu’nun en 
az yüzde 5 ek istihdam sağlayacağını söylemesi üzerine 
Erdoğan, kaç kişi çalıştırdığını sordu. Konukoğlu’nun 14 
-15 bin kişi demesi üzerine Erdoğan’ın, “Yani 20 bin kabul 
etmiş olsak, hesap kolay olsun diye, 1000 yapar” sözleri 
salonda kahkahalara neden oldu. 

Konukoğlu’nun, “1000 olmaz belki ama” demesi 
üzerine Erdoğan, “Bu işin öyle bereketi var ki, benim 
Abdülkadir Konukoğlu kardeşim, bu kapıyı açtığı zaman 
ardından herhalde Sabancı, Kale Grubu da gelecektir. Koç 
Grubu tabii herhalde boş durmayacaktır. 

Ne yapıp yapıp şu mart dönemi içinde işsizlikte 
oranı gümbür, gümbür, gümbür aşağı çekmemiz lazım. O 
zaman o derecelendirme kuruluşları var ya, ne gerekçeler 
yazmışlar, sana ne ya, Türkiye’de anayasa oylaması, sana 
ne? Sen kimsin ya...” dedi. 

‘ENFLASYONUN NEDENİ FAİZ’
• ”Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu 

faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Girişimci atacağı 
adımları alacağı düşük faizli krediyle atacak fakat Merkez 
Bankası’nın ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak kredi 
vermeye yönelirsen yüzde 15, 16,17 ile bu ülkede biz bir 
yere varamayız. Onun için finans sektörünün patronlarını 
özellikle insafa davet ediyorum.

•  Enflasyon için bazıları farklı sebepler üretiyorlar. 
Yok domates, patates, hıyar fiyatları artmış, hepsi hikâye, 
hepsinin dayandığı yer faiz. Enflasyon neticedir faiz 
sebeptir. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir.”

MART SONUNA KADAR DÖNÜŞÜMÜ YAKALAYALIM
• ”Şimdi inşallah işsizlik sarmalını hep beraber el 

ele vermek suretiyle çözeceğiz. Bunun için bugünden hiç 
gecikmeden süratle adımı atıp süratle de eleman alımlarını 
başlatarak temennimiz o ki mart ayı sonuna kadar Türkiye 
bu konuda ciddi bir dönüşümü, değişimi yakalamış olsun. 

• Onun için bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir 
görev, milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. 
Bu seferberliğin aktörleri olarak sizi görüyorum şimdiden 
kutluyorum,  iş dünyası ve devlet olarak el ele verdiğimizde 
üstesinden geleceğimize kesinlikle inanıyorum. Madem 
fevkalade bir durumla karşı karşıyayız o halde yeniden 
kolları sıvama zamanıdır. Bugün burada TOBB’un tüm 

üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. 
• İstihdam seferberliğine birliğinizin tüm üyelerini 

etkin şekilde katılmaya davet ediyorum, illerimizde 
valilerimizin, oda ve borsa başkanlarımızla birlikte bu 
meseleyi yakından takip etmesi adeta bire bir markaj 
yapması gerekiyor.” 

İŞ ADAMLARI DEĞİŞİME HAZIRMI?
Başbakan Yıldırım ise nisanda sandığın milletin 

önüne geleceğini, bunun bir seçim değil anayasa 
değişikliği oylaması olduğunu söyledi. Mevcut durumdaki 
iki başlılığının anayasa ile düzeltilmesinden başka çare 
olmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Bundan 
sonra söz sizin, karar da sizin. Türkiye’nin muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşmasının yolunu daha da 
hızlandıracak bu değişikliğe hazır mı iş alemi? Türkiye’nin 
artık vesayet odaklarıyla siyaseti uğraşmasının önünü 
kapatmasını engelleyecek ve Türkiye’nin demokrasisini, 
istikrarını daha da güçlendirecek bu muazzam değişime 
hazır mıyız değerli işadamları? Önümüzdeki halk 
oylamasında milletimiz elbette ki her şeyi enine boyuna 
değerlendirip kararını ona göre verecektir. Dedim ki PKK, 
FETÖ, HDP hayır diyorsa biz tabii ki evet diyeceğiz. Fakat 
onlardan ses çıkmadı, ses CHP’den geldi. CHP başladı 
bu ne biçim konuşuyor, Başbakan böyle şey olur mu? 
Bu tabii çok manidar ve düşündürücü. CHP’nin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri Türk siyasi hayatında 
var olan Atatürk’ün partisinin bugün bölücü, marjinal 
örgütlerin ağına düşmesi bu ülkeye yakışmıyor, gerçekten 
yakışmıyor. Sırtını dağa yaslamış, bölücü terör örgütlerine 
yaslamış, ülkenin demokrasisini yok etmeye çalışan FETÖ 
ile Türkiye’nin ana muhalefet partisinin aynı safta yer 
almasını ben milletin takdirine sunuyorum.” 

YÜRÜYEN CESETLER DEĞİLİZ
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Biz bunun 

etrafında bütünleştik. Biz 80 milyonu sevdik, seviyoruz. 
Çünkü biz yürüyen cesetler değiliz. Biz ruh dünyasında 
bütünleşmiş yaratılanı yaratandan ötürü sevmiş bir milletiz. 
Türkü ile Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, 
Abhazya’sıyla, Roman’ıyla, Boşnak’ıyla hepsini sevmişiz, 
ayrım yok. Biz, bu yola böyle çıktık ve böyle de yürüyoruz, 
böyle de sevmeye devam edeceğiz. Bu 80 milyonun öyle 
paçavralar yok, tek bayrağı var. Bu bayrak şehidimizin 
kanıyla şekillenmiştir. Bayrağımızın üstünde bir bayrak 
tanımıyoruz, eş bir bayrak tanımıyoruz. 

MİLLETİM ONAYLAYACAKTIR
Bizler işte bayrağımızın karşısına dikilenlerin 

karşısında olmak için bu Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine evet demek için bu yola çıktık. Çünkü 
Kandil’dekilerle omuz omuza verenler, onlarla beraber 
bu ülkede bir şeyler yapmak isteyenlere karşı bu adım 
atılmıştır. Ben onun için bu yolculuğu kutlu yolculuk olarak 
telakki ediyorum, kabul ediyorum ve inanıyorum ki benim 
milletim evet demek suretiyle bu yolculuğu onaylayacaktır.
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1.5 milyon kişilik istihdam çağrısı

“TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında konuşan Başbakan 
Binali Yıldırım, her bir TOBB üyesinin bir kişiyi istihdam 
etmesiyle 1,5 milyon kişilik yeni istihdam alanı oluşacağını 
söyledi. 

“Ek istihdama destek verileceğini vurgulayan Yıldırım, 
“Siz ekonomiyi büyütmek için, insanlarımıza yeni is 
alanı oluşturmak için bir adım attığınızda biz de iki adım 
atacağız” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 1,5 
milyon üyesiyle iş camiasının en büyük çatı örgütü olduğunu 
dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın her TOBB üyesinin bir kişiyi ek 
istihdam etmesi çağrısına destek verdi. Başbakan Yıldırım, 
TOBB üyelerine hitaben, “Her bir üye bir kişiyi istihdam 
etse 1,5 milyon yeni iş alanı, yeni aş anlamına geliyor. 
İşte bugün burada Cumhurbaşkanımız da ifade etti, en az 
bir. Bu sayıyı artırdığımız zaman iki olunca 3 milyondan 
bahsediyoruz. Siz ekonomiyi büyütmek için, insanlarımıza 
yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınızda biz de iki 
adım atacağız. Bu yükü sadece size taşıtmayacağız.” dedi. 
Başbakan Yıldırım, planlanan 1,5 milyon çalışan için l yılda 
12 milyar liralık kaynağı hükümet olarak karşıladıklarını 

da aktardı. 

EKONOMİYE MESAJ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Başbakan 
Yıldırım, şuranın özellikle 2017’nin ilk günlerinde 
yapılmasının ekonomi açısından çok önemli olduğunu 
ifade etti. Çalışanların iş başı eğitimini karşılayacaklarını 
ve eğitim süresince 500 bin çalışanın maaşını 
vereceklerine işaret eden Yıldırım, 1,5 milyona kadar olan 
bütün çalışanların sigorta primi ve vergilerinin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 
karşılanacağını bildirdi. Yıldırım, çalışmaların bunlarla 
sınırlı olmadığını, mesleki eğitim programı için istihdam 
alanı oluşturduklarını, bütün bunlarla en az 2 milyon 
vatandaşa yeni iş imkanı açılacağını belirtti.

‘SAHA KALKACAĞIZ’
Öte yandan Başbakan Yıldırım, kredi değerlendirme 

kuruluşlarının Türkiye’deki istikrar ve güveni sekteye 
uğratmak, ülkenin gelişmesini geciktirmek için her türlü 
gayreti gösterdiklerini de dile getirdi. Başbakan Binali 
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Yıldırım, “Biz ekonomimize, milletimize, iş adamlarımıza 
güveniyoruz ve bugüne kadar bu oyunları nasıl boşa 
çıkardıysak son zamanlarda sahnelenen bu oyunu da boşa 
çıkaracağız. 2017 bazılarının sürekli olarak karamsarlık 
pompaladığı bir yıl olmayacak, aksine Türk ekonomisinin 
tekrar şaha kalkacağı bir yıl olacaktır” değerlendirmesinde 
bulundu. 

En az artı 1 çalışana “Evet” 
Türkiye’nin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında 

nasıl milli bir mücadeleye giriştiyse özel sektörün de 
2017’de istihdam yarışı yapması gerektiğini belirten TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektör temsilcilerine 
“Türkiye’nin geleceğine artı bir istihdam sağlamaları” 
çağrısında bulundu. “Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük 
özelliği içimizden, ticaretten gelen bir kişi olduğu için 
onunla pazarlık yapma şansımız yok” diyerek, hitap ettiği 
iş adamlarına “Tekrar soruyorum, en az artı bir istihdam 
sağlamaya hazır mıyız?” çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, 
işadamlarından “evet” karşılığını aldı.

REFORM İHTİYACI VAR 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şûrada yaptığı 

konuşmada yapısal reformlara ve küresel rekabette 
Türkiye’yi öne çıkaracak yeni adımlara ihtiyaç olduğunu da 
belirtti. Hisarcıklıoğlu ayrıca. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın şuraya katılımının bürokrasinin çarklarını 
işletmek ve özel sektörün sürdürdüğü mücadelenin 
önemini göstermek açısından önemli olduğunu vurguladı.
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TOBB’dan Ürdün’e ticaret çıkarması 

TOBB öncülüğündeki işadamı heyeti, ticareti artırmak 
için Ürdün’e çıkarma yaptı. Amman’da Ürdün Başbakanı 
Hani Al Mülki tarafından kabul edilen TOBB Heyeti, 
ekonomik ilişkiler ve sorunları masaya yatırma fırsatı 
buldu. Görüşmeye Ürdün’ün Maliye, Su İşleri, Ulaştırma, 
Sanayi, Ticaret ve Ekonomi Bakanları da katıldı. Ürdün 
Başbakanı ile görüşmenin ardından Türkiye-Ürdün İş 
Forumu’na katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ticari ilişkileri artırmak istediklerini belirterek, Ürdün’de 
su ve alt yapı projelerinde Türk firmaları için daha fazla pay 
istediklerini söyledi. 2011 yılında yürürlüğe giren Serbest 
Ticaret Anlaşması’ndan çok şey umut ettiklerini ancak 
sürecin işlemesinde bazı sıkıntılar bulunduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu “Şu an 1 milyar dolara ulaşan yatırımlarımızı 
arttırarak, Ürdün’de daha fazla iş yapmak istiyoruz. 

FAZLA PAY İSTİYORUZ 
Türk firmaları olarak Ürdün’deki altyapı, üstyapı, 

ulaşım, su ve enerji projelerinde daha fazla pay almak 
istiyoruz. Sadece burada değil, Ürdünlü firmalarla 
ortaklıklar kurarak Türkiye’de ve üçüncü ülkelerdeki 
yatırım fırsatlarını da birlikte değerlendirmek istiyoruz” 

diye konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Biz iş dünyası 
olarak bu coğrafyayı bir refah havzası haline getiririz. 
İdarecilerden para pul istemiyoruz. Tek isteğimiz ticaret 
için, yatırım için önümüzü açın” dedi. 

Daha fazla is yapmalıyız 
ÜRDÜN Ticaret Odası Başkanı Senatör Nael Al 

Kabariti İse konuşmasında Türk işadamlarına “İkinci 
evinize hoş geldiniz. Özel sektör olarak yan yana durmalı, 
Türkiye ile beraber daha fazla is yapmalıyız” diye seslendi. 
Rakip değil, ortak olmak gerektiğini anlatan Kabariti, 
“Ürdün’de büyük imkânlar var. Gelin birlikte is yapalım. 
Ürdün güvenlikli bir ülke” diye konuştu. TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk işadamları, 
Ürdün Başbakanı Al Mülki ile bir araya gelerek ticaretle 
ilgili konuları görüştü.

15.02.2017

ŞUBAT
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MEHMET ACET
TOBB’dan büyük istihdam hamlesi 

Bu aralar leyleği havada gördük. Üç haftada üçüncü 
yurtdışı seyahatimizi yapıyoruz. Bu defa sizlere Ürdün’ün 
başkenti Amman’dan bildiriyorum. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetiyle, 
TOBB’un son aylarda başlattığı Ortadoğu çıkarmasının 
Ürdün ayağına dâhil olduk. 

10 kişilik küçük bir uçakla Ankara’dan yola çıkarken, 
Rifat Bey, önce uçuş güzergâhımızla ilgili bilgi verdi. 
Suriye savaşı nedeniyle Akdeniz, Mısır üzerinden dolanıp, 
40 dakikalık fazladan bir uçuşla Amman’a ineceğiz. Bu 
uçuş güzergâhı, Suriye ve Irak savaşı, artı Mısır ile 2013 
darbesi sonrası yaşadığımız sorunların ticarete yansıması 
hakkında da bize fikir veriyor. Bu sorunlar nedeniyle 
aşağıya, Körfez ülkelerine Türkiye’den kara ve deniz 
yoluyla mal gönderilemiyor. 

Ürdün ve diğer Ortadoğu ülkelerine yapılan gezilerin 
temel amacı da, bu sorunlara çare üretmek, ikili ticari 
ilişkileri güçlendirmek. Çıkarma diye boşuna demiyorum. 
Neden derseniz, bu ziyaretlere bu ülkelerle iş yapan ya 
da yapmak isteyen işadamları, Anadolu’dan Borsa ve Oda 

Başkanları da katılıyor. Petrol ve doğal gazı olmayan bizim 
gibi ülkelerin yapacağı en iyi iş nedir? Ticaret pazarlarını 
büyütmek, çeşitlendirmek, bulunan her boşluktan 
yararlanıp, her fırsatı değerlendirip Türkiye’nin mallarını 
dünya pazarlarına ulaştırmak. 

TOBB’un bu gezilerinin temel misyonu da bu. Siyasi 
sorunlar bitse de, devam da etse (ki bu sorunların hemen 
tamamında haklı olan tarafta yer alıyoruz), ekmeğin artık 
aslanın ağzında değil midesinde olduğu dünya koşullarında 
bu faaliyetlerin büyük önemi var. İhracatı büyütmek, 
daha fazla mal satmak, yeni pazarlara açılmak... İçeride 
ekonomide yaşanan sorunları azaltmanın en iyi yollarından 
biri de buradan geçiyor. 

1 YILDA 1.5 MİLYON KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve 

12 bakanı da yanına alarak TOBB’u ziyaret etmişti. Amman 
yolunda Hisarcıklıoğlu’na Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan 
yeni istihdam projesini sordum. Rifat Bey, projenin 
detaylarını anlattıkça heyecanla notlar aldım. Türkiye’yi 

15.02.2017 
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hedef alan uluslararası boyutları da olan saldırılar, 15 
Temmuz darbe girişimi, ister istemez ekonomiyi de sarstı. 
2016’da yatırımcılar bekle-gör politikasına yönelince 
ekonomide durgunluk başladı. 

Türkiye’de ortalama her yıl 1 milyon kişi istihdam 
arayışına giriyor. Büyüme oranlarının yüksek oranlarda 
olduğu dönemlerde bu rakam absorbe edilebiliyordu. 
Ancak şimdi patinaj yapıyoruz. Geçen yıl işgücüne katılım 
1 milyon olmasına rağmen 250 bin kişi ancak iş sahibi 
olabilmiş. Tersinden bakarsak bu, işsizlik oranlarının 
nasıl bir tırmanış içinde olduğunu bize gösteriyor. Son 
işsizlik verileri açıklandığında bir yılda 500 bin kişinin 
işsiz kaldığını öğrenmiştik. Ocak verilerinde iş sahibi 
olmayanların oranının yüzde 13’lere çıkması gibi bir 
tehdit var karşımızda. Bu meseleyle Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın herkesten daha fazla dertlendiğini de biliyoruz. 
TOBB’a yaptığı “Her üye bir kişiyi işe alsın” çağrısını bu 
dertlenmenin bir sonucu olarak görebiliriz. Şimdi Rifat 
Bey’in sözlerinden de anlıyoruz ki, TOBB kolları sıvamış, 
ülke genelinde büyük bir istihdam seferberliği başlatmış 
durumda. İşin özü şu: Hükümet, yeni istihdam projesi için 
vergileri düşürüp işverenin yükünü azaltacak, işveren de 
istihdam yükünü sırtlanacak. 

En iyisi işin detaylarını Hisarcıklıoğlu’nun ağzından 
aktaralım: “Projenin nihai hedefi bir yılda 1,5 milyon kişiyi 
iş sahibi yapmak. Bütün illerde Valiler, TOBB’a kayıtlı Oda 
ve Borsalarla işbirliği yaparak istihdam projesini hayata 
geçirmeye başladı. 10 kişiden fazla işçi çalıştıran 700 
bin firma, ağırlıklı olarak bu işi yüklenecek. 1 ile 10 kişi 
arasında çalışanı olan küçük firmalar muaf tutulacak. 1 ay 
içerisinde ilk sonuçları almaya başlarız.” 

Ne kadar güzel değil mi? Evet güzel. Ancak bir 
sorun daha var. Amman’da buluştuğumuz ve bu projeye 
sahiplendiklerini gördüğümüz Anadolu’dan gelen 
Oda ve Borsa başkanları, bankaların da bu işe sahip 
çıkmaları gerektiğini, yatırımcılara acımasızca yaklaşma 
alışkanlığından vazgeçmeleri gerektiğini söylediler. Doğru 
mu? El hak, doğru. Amman seyahatimizde bize Türk İş 
Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti. Kendisinden, masanın 
öbür tarafının yani işçilerin, çalışanların sorunlarını 
dinledik. Ergün Bey, “Bizim hükümetten talebimiz şudur” 
deyip devam etti: “Çalışanların Ocak ayında aldıkları 
maaşlar, yıl boyu artan vergiler nedeniyle Mayıs ayından 
itibaren azalmaya başlıyor ve Aralık ayına gelindiğinde 
ciddi kayıplar söz konusu oluyor. Bunu düzeltmek için 
çalışanlardan alınan vergilerde düzenleme yapılmasına 
ihtiyaç var.” Talep bu. Konunun muhataplarına buradan bir 
de biz iletmiş olalım.

ŞUBAT
2017
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MUSTAFA KARTOĞLU
Savunma, yazılım ve ‘Ertuğrul’ 

Türkiye, bir yandan içeride yatırım, yerli ve milli 
teknoloji geliştirme, üretim ve istihdamı; dışarıda da 
ihracatı arttırmaya yönelik çabalan sürdürüyor. 

Bunun bir adımı, hafta başında Türkiye’nin önde 
gelen ticaret ve sanayi odası temsilcisi ile işadamlarının 
Ürdün çıkarmasıyla atıldı. 50 Türk işadamı, 145 Ürdünlü 
işadamıyla ticaret ve yatırım imkânlarını konuştu. 

Zengin doğal kaynaklara sahip olmayan Ürdün, 
gücünü, genç nüfusu, Arap ülkeleri ile Afrika ya açılan en 
önemli ticaret kapısı olması ve istikrarından alıyor. Hem 
Türkiye ile hem de 21 Arap ülkesi, Afrika Birliği ve ABD ile 
Serbest Ticaret Anlaşması var. Bu da Ürdün’ü Türkiye için 
bir serbest ihracat kapısı haline getiriyor. 

Ancak önemli bir sorun var: 
Ticaret yolları kapalı! 
Ürdün’e mal sevkiyatında 4 yol var: Irak, Suriye, İsrail 

ve Mısır. 
Irak ve Suriye üzerinden taşımacılık yapılamıyor. 
İsrail yoluna da Arap ülkeleri sıcak bakmıyor. 
Mısır ise içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 

Kızıldeniz’den geçiş için gemi başına 450 bin dolar gibi fahiş 
bir ücret istiyor. Ayrıca Sina Yarımadası’ndaki çatışmalar 
da karayolu ile geçiş de yapılamıyor. 

Ürdün, ticaret yollarını açmak için iyi bir ortak. 
Ev sahipliğini üstlenen Ürdün Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Nael el-Kabariti, aynı zamanda 21 ülkeden oluşan 
Arap Ülkeleri Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin de 
başkanı. 

Eşi Türk. Bugünlerde Ürdün’de Türkiye Fahri 
Başkonsolosu olacak. 

Açık bir teklif getirdiler; ‘Ortak bir lojistik şirketi 
kuralım. Biz Mısır’ı ekonomik bir rakama ikna edelim ve 
taşıma alığı birlikte yapalım.’ 

Şimdi bunun üzerine çalışılıyor. 
Ürdün özellikle Akabe Körfezi’ni canlandırmak, bir 

ticaret noktası haline getirmek istiyor. Türk Hava Yollarının 
Akabe uçuşlarını durdurmasından mutlu değiller. Halen 
THY başkent Amman’a İstanbul’dan her gün 4 sefer uçuyor, 
Pegasus da Ankara’dan Amman’a her gün bir uçuş yapıyor. 
Ürdün’den üç önemli alanda ticaret ve özellikle ‘yatırı m’ 

16.02.2017
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talebi var: Savunma sanayi, lojistik ve iletişim teknolojileri. 
‘Arap ülkeleri ve birçok Afrika ülkesi ‘Arapça’ yazılım 

kullanıyor. Türkiye İT alanında hızlı gelişiyor. Birlikte 
Arapça İT pazarına girebiliriz’ diyorlar. 

Ürdün’ün yaş ortalaması ‘21’ ve bu alan da gençlerin 
işi. 

***

Türkiye’den bekledikleri bir önemli ‘ihraç ürünü’ daha 
var... 

Ürdünlü işadamlarından, Türkiye’nin Amman 
Büyükelçisi Murat Karagöz’den ve ülkeye gelen dünyaca 
ünlü yıldızları ağırlayan Grand Hyatt Oteli’nin Türk Müdürü 
Harun Dursun’dan aynı şeyi duyduk: ‘Türle dizilerinin 
oyuncularını burada görmek istiyoruz.’

Anlaşılan, sömürgeci-işgalci ülkeler 200 yıldır ne 
kadar bozmaya çalışırsa çalışsın, bu coğrafyada hala 
olumlu bir ‘Türk’ algısı var ve Türk dizileri izlenme rekorları 
kırıyor. Şu cümle Türkiye’nin farkını göstermek için yeterli: 
‘Brad Pitt geldi sıradan bir ilgi gördü, Kıvanç Tatlıtuğ geldi 
caddeler doldu.’ 

‘Çocuklar Duymasın’ın bile gösterimde olduğu 
TV’lerde bugünlerde Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl 
ile Cesur ve Güzel çok popüler. Bu yüzden de bekledikleri 
isimler, Engin Altan Düzyatan, Halit Ergenç, Kıvanç Tatlıtuğ, 
Tuğba Büyüküstün... 

***
Türk işadamı heyeti Ürdün Başbakanı Hani Al-

Mulki tarafından da kabul edildi. TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Başbakanın ‘Irak ve Suriye’nin yeniden 
imarında birlikte çalışalım. Siz imar ve inşa konusunda 
çok ilerisiniz, biz de ilişkilerimizi değerlendiririz’ sözlerini 
aktarırken, ‘Bu Ürdün’ün Türkiye’yi tercihli ortak olarak 
gördüğünü ortaya koymasının yanında, Irak ve Suriye’de 
sorunların çözülmeye başlanacağına yönelik bir öngörüyü 
de gösteriyor’ değerlendirmesinde bulundu. 

Ziyaretin en umutlandırıcı siyasi haberi buydu.

ŞUBAT
2017
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TOBB, sınır tanımayan KOBİ’leri arıyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ihracat yapmak 
isteyen firmaları yurt dışı hedef pazarlar, müşteriler 
ve ülke mevzuatları hakkında bilgilendirerek sınırları 
aşmaya teşvik edeceklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, ihracat 
yapmayan KOBİ’leri ihracatçı hale getirmek için “Dış 
Ticarette İstihbarat” eğitimlerine başladıklarını bildirdi. 
Hisarcıklıoğlu, “Sınır tanımayan firmalar arıyoruz. 
Bunun birinci aşaması firmalarımızı cesaretlendirmek. 
Hükümetimiz yatırım ve ihracat için çok kapsamlı teşvikler 
üretiyor. Biz de ihracat yapmak isteyenleri teşvik edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

18.02.2017
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REFORM CANLANMALI TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİ İÇİN HÜRRİYETE KONUŞTU: 

İSTİHDAMDA LİDERE ÖDÜL 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam 
seferberliği için tüm iş dünyasının canla başla çalıştığını 
dile getirerek, yılsonunda en çok istihdam artışı sağlayan, 
il, sektör ve şirkete TOBB’un ödül vereceğini duyurdu. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğiyle 
ilgili olarak Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Anadolu’nun 
dört bir yanından işadamlarının aradığını ve destek 
vereceklerini söylediğim belirten Hisarcıklıoğlu, “Çünkü 
bu millet varsa, bu ülke varsa, biz de varız” dedi. 
Türkiye’nin nüfus artış hızından dolayı istihdamı öncelikli 
mesele kabul etmesi gereken bir ülke olduğunu söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, son 10 yıl itibariyle 7 milyon kişiye istihdam 
sağlandığını belirtti. Özel sektörde yılda ortalama 700 
bin kişiye iş bulunduğunu, istihdam seferberliğiyle bu 
kapasitenin 2 kattan fazla artırılmak istenildiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “İstihdamda en önemli sıkıntılardan biri, 
istihdam üzerinde vergi ve SGK primi gibi maddi yüklerdi. 

OECD hesaplarına göre Türkiye’de istihdam yükü yüzde 
38.3. Bu noktada hükümetimiz devrim niteliğinde söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, asgari ücretli bir çalışanın 773 liralık vergi 
ve primini devletin karşılayacağını söyledi. 

EN AZ ARTI 1 İSTİHDAM 
Böylece yeni istihdamda maliyetin 2 bin 178 TL’den, 

bin 404 liraya düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti: 

“İstihdam konusunda şirketlerimize, işverenlerimize 
buradan seslenmek istiyorum. Bizler ‘İnsanların en 
hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ düsturu ile yetişmiş 
bir milletiz. Ekonomide yaşanan sıkıntıları ancak birlikte 
durursak aşabiliriz. Çünkü bu millet varsa, bu ülke varsa, 
biz de varız. Buradan sizin aracılığınız ile özel sektörümüze 
sesleniyorum. ‘Türkiye’nin geleceğine sen de en az +1 
istihdam sağla.’ Çünkü söz konusu olan sadece bir 
ekonomik veya sosyal olay değil, aynı zamanda ülkemizin 
güvenliği ve istikrarı meselesidir. Nasıl ki 15 Temmuz hain 
darbe girişimi sonrasında ülkemiz, milli bir mücadeleye 

21.02.2017
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giriştiyse, özel sektörümüz de 2017’de istihdam yarışı 
yapmalı.” 

2017’DEN UMUTLUYUM 
Bütün çalkantılara karşın özel sektörün son bir yılda 155 

milyar liralık makine ve teçhizat yatırımı yaptığı, 141 milyar 
dolar da mal ihracatı yaptığım söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
turizm, denizcilik ve müteahhitlik sektörlerinin de 38 milyar 
dolar döviz geliri kazandırdığını kaydetti. 2017’den umutlu 
olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Anadolu’nun dört bir 
tarafından gerek benim konuştuğum gerekse beni arayan 
işadamlarımız bu kampanyanın çok doğru olduğunu ve tam 
destek vereceklerini ifade ettiler. İstihdam taahhüdünde 
bulunan firma, oda-borsa, iş örgütleri ve derneklerimizin 
bu taahhütlerini yerine getirmek için var güçleri ile 
çalışacaklarından eminim” diye konuştu. Şu anda 81 ilde 
koordinasyon ve bilgilendirme toplantılarının yapıldığım 
belirten Hisarcıklıoğlu, yılsonunda da istihdamı en çok 
artıran illeri, sektörleri ve şirketleri ödüllendireceklerini 
açıkladı. 

REFORM ATEŞİ CANLANMALI
Ekonominin geneline de bakılması gerektiğini söyleyen 

Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisi ve küresel ticaretin uzun 
süredir yavaşladığını belirtti. Dövizdeki yükselişin de firmalar 
ve piyasalarda sıkıntıya neden olduğunu unutmamak 
gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Dışarısı 
kötüleşirken, içerde safları sıklaştırmalıyız. Yapısal 
reformlara ve küresel rekabette bizi öne çıkaracak yeni 
adımlara da ihtiyacımız var. İç piyasamızı canlı tutmak 
daha önemli hale geldi. Zira Türkiye ekonomisinin yüzde 
60’ı, iç tüketimden kaynaklanıyor. Ekonomi bileşik kaplar 
gibidir. İstihdam için üretim, üretim için de iç tüketim 
şart. İleride daha büyük atılımlar yapabilmek için, bugün, 
eldekini muhafaza etme zamanıdır. Şimdi iç piyasayı canlı 
tutma zamanıdır. Hükümetimizin beyaz eşya mobilya ve 
konut sektörlerindeki vergi indirimleri bu açıdan doğru bir 
adım olmuştur. 2017’de ekonomiye odaklanmalı, reform 
ateşini yeniden canlandırmalıyız.”
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İhracatta eğitim hamlesi başladı

TOBB, KOBİ’leri ihracatçı hale getirmek için eğitim 
atağı başlattı. Hedef, dış ticaret konusunda KOBİ’leri 
bilinçlendirmek ve cesaretlendirmek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ihracat 
yapmayan KOBİ’leri ihracatçı hale getirmek için ‘dış 
ticarette istihbarat’ eğitimlerine başladı. Dış ticaret 
konusunda KOBİ’leri bilinçlendirmek ve cesaretlendirmek 
istediklerini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Hükümetimiz yatırım ve ihracat için çok kapsamlı teşvikler 
üretiyor. Bizler de ihracat yapmak isteyen firmalarımızı 
yurtdışı hedef pazarlar, müşteriler, ülke mevzuatları 
hakkında dış ticaret bilgilendirmesi ile sınırları aşmaya 
teşvik edeceğiz” dedi. 

TOBB, KOBİ’leri ihracat konusunda bilinçlendirerek 
ve cesaretlendirerek ülke ekonomisine yeni ihracatçı 
firmalar kazandırabilmek için atağa kalktı. Bu kapsamda 
TOBB bünyesinde “Dış Ticarette İstihbarat” konusunda 
oda-borsa personellerine eğitim verilmeye başlandı. 
3 grup halinde yapılacak eğitimler, 9 Mart 2017 günü 
tamamlanacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya 
ilişkin yaptığı değerlendirmede daha fazla KOBİ’yi ihracat 
yapar hale getirebilmek için kolları sıvadıklarını vurguladı. 
Firmaları dünya çapında ticaretin oyuncusu yapmak 
istediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Sınır tanımayan 

firmalar arıyoruz. Bunun birinci aşaması firmalarımızı 
cesaretlendirmek. Hükümetimiz yatırım ve ihracat için 
çok kapsamlı teşvikler üretiyor. Bizler de ihracat yapmak 
isteyen firmalarımızı yurt dışı hedef pazarlar, müşteriler, 
ülke mevzuatları hakkında dış ticaret bilgilendirmesi ile 
sınırları aşmaya teşvik edeceğiz” diye konuştu. 

“Eskiden bilgi bir amaca ulaşmak için veri görevi 
görürken, şimdi bilginin kendisi büyük bir değer” diyen 
Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı: “Bu değeri üyelerimize, 
birliğimiz koordinasyonunda oda ve borsalarımız 
kanalıyla başlattığımız ‘Dış Ticarette İstihbarat’ 
projesiyle ulaştıracağız. Birliğimiz koordinasyonunda 
oda-borsalarımızın bünyesinde verilecek bu hizmet ile 
üyelere nitelikli ticari bilgi ve teknik bilgi sağlanması 
yoluyla dış ticarette bilgi eksikliklerinin giderilmesini 
amaçlıyoruz. Bu bilgi kaynakları küresel düzeyde pazarlar, 
hedef ülke pazarları, hedef rakipler, hedef müşteriler, 
ülke mevzuatları, dış ticaret işlemleri, yeni teknoloji ve 
uygulamalar alanlarındaki ticari bilgiler olacak.” 

Hisarcıklıoğlu, “Dış Ticarette İstihbarat” projesinin 
ardından ikinci projelerinin de dijital alanda üyelerin 
uluslararası alanda ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik 
olduğunu ve bu yıl içinde hizmete gireceğini bildirdi.

21.02.2017

ŞUBAT
2017
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Evdeki huzur zenginlik budur 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, özel sektöre istihdam seferberliği çağrısını 
tekrarlayarak şunları söyledi: “Mademki hükümetimiz 
olanı koruma noktasında bize önemli destek vermekten 
çekinmiyor, yanımızda duruyor. Bizim de bu noktada 
üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlattığımız 
istihdam seferberliğinin bu çerçevede Anadolu’nun 
işçi-işveren ilişkisi kültürüne son derece uygun olduğu 
kanaatindeyim. Özel sektörümüze sesleniyorum. 
Türkiye’nin geleceğine sen de en az artı bir istihdam 
sağla. Hükümetimizin desteği ile bu istihdam seferberliği 
inşallah başarıya ulaşacak. Türkiye genelinden ve bazı 
şirketlerden gelen ilk bilgiler de istihdam seferberliğinin 
başarıya ulaşacağını işaretlerini veriyor. Türkiye’nin 
tüm iş adamlarını, iş kadınlarını istihdam seferberliğine 
katılmaya çağırıyorum. Hatırlar mısınız? Bir dönemin 
reklam sloganı vardı, ‘Evdeki huzur, zenginlik budur.’ Ben 
de ülkenin zenginliği, işsizlerin evdeki huzuru için bütün 
girişimcilerimizi istihdam seferberliğine destek vermeye 
davet ediyorum. Gün safları sıklaştırma, el ele, omuz 
omuza verme günü. İşçi, işveren hep birlikte çalışma 

günü. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz küresel ekonomi 
ve bölgesel istikrarsızlıktan kaynaklı yaşanan sıkıntıları 
ancak birlikte durursak aşabiliriz.” 

25.02.2017
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Hisarcıklıoğlu’ndan özel sektöre ‘artı bir 
istihdam’ çağrısı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin mevcut olanı, bir başka 
deyişle is dünyasının gücünü koruma noktasında 
özel sektöre önemli destekler sağladığını kaydetti. 
Hisarcıklıoğlu, söyle devam etti: “Mademki hükümetimiz 
olanı koruma noktasında bize önemli destek vermekten 
çekinmiyor, yanımızda duruyor. Bizim de bu noktada 
üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlattığımız 
istihdam seferberliğinin bu çerçevede Anadolu’nun 
işçi-işveren ilişkisi kültürüne son derece uygun olduğu 
kanaatindeyim. Özel sektörümüze sesleniyorum. 
Türkiye’nin geleceğine sen de en az artı bir istihdam 
sağla. Hükûmetimizin desteği ile bu istihdam seferberliği 
inşallah başarıya ulaşacak.” Rifat Hisarcıklıoğlu

25.02.2017

ŞUBAT
2017
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Özbekistan’dan Türk İş dünyasına yatırım çağrısı 

ÖZBEKÝSTAN Baþbakan Yardýmcýsý Rustam Azimov, 
“Türkiye’deki þirketleri ülkemize davet ediyoruz. Çok ciddi 
bir araþtýrma yaptýk, Türkiye’nin güçlü olduðu alanlarda 
is birliði yapmaya karar verdik” dedi. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile 
Ýstanbul’da görüþen Azimov, Özbekistan ekonomisi ve 
yatýrým fýrsatlarý hakkýnda bilgi verdi. Özbekistan’ýn 
ekonomisinin istikrarlý bir þekilde geliþtiðini anlatan 
Azimov, birçok büyük uluslararasý þirketin ülkede yatýrým 
yaptýðýný söyledi. 

BÖLGE ÝÇÝN ÖNEMLÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ 
Ülkede, gaz ve petrokimya sanayi, tarým, turizm, 

ilaç, ulaþtýrma, tekstil gibi sektörlerde önemli yatýrým 
fýrsatlarý olduðunu dile getiren Azimov þu anda en büyük 
problemimiz, biz kaynaklarýmýzý ham madde olarak 
satýyoruz. Bizim en önemli ihracat kalemlerimizden 
pamuðu ham madde olarak satmak yerine, onu iplik, 
kumaþ ya da hazýr hazýr giyim haline getirirsek, fiyatý 
daha da artar. Ancak ülkemizde üretilen pamuðun sadece 
yüzde 35’ini isliyoruz. Bu alanda çok potansiyelimiz var. 
Türkiye tekstil alanýnda kuvvetli, bu konuda is birliði 
yapýla bilinir” diye konuþtu. Hisarcýklýoðlu da Türkiye ve 
Özbekistan’ý kilit ülkeler olarak gördüklerini belirterek, 
iki ülkenin ekonomik iliþkilerinin artýrýlmasýnýn bölgenin 
tamamý için çok önemli olduðunu söyledi.

03.03.2017
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Rustam Azimov (solda) ve Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin güçlü olduğu 

alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Türk Özbek işbirliği 

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu Ankara’da bir araya geldi. Türkiye’deki 
şirketleri Özbekistan’a davet eden Azimov, “Ülkemiz gaz 
ve petrokimya sanayi, tarım, turizm, ilaç ve tekstilde fırsat 
vaat ediyor” dedi. Hisarcıklıoğlu da, “Özbekistan’ın ana 
sanayilerine ara malı üretmek istiyoruz” diye konuştu.

04.03.2017 

M
ART

2017
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Sefer LEVENT 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Mali tablolar gerçeği 
yansıtmıyor’ dedi.
BİLANÇO UYARISI

Enflasyon düzeltmesi ve kur farklarının zamana 
yayılması konuları hayata geçmediği için şirket 
bilançolarının olması gerektiğinden kötü gözüktüğüne 
dikkat çeken TOBB Başkanı, “Maliye bu konuda 
çalışıyor. Düzenleme olursa şirketlerin krediye ulaşması 
kolaylaşacak” diye konuştu. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, şirket bilançolarının kapsamlı bir 
şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Daha önce Hürriyet’in de gündeme getirdiği ‘enflasyon 
güncellemesi ve kur farklarının yıllara yayılması’ 
konularını değerlendiren Hisarcıklıoğlu, “Şirketlerin 
sürdürülebilirliği ve gerçek değerinin belirlenmesi 
açısından vergi politikası ana aktör konumunda. Şirket 
bilançoları gerçeği yansıtmalı ki şirketler finansman 
imkanlarına daha rahat kavuşabilsin. En son 2004 yılında 
yaptığımız enflasyon düzeltmesi de bunun için çok önemli. 

Şirketlerin bilançolarını kapsamlı bir şekilde yeniden 
değerlendirilmesi lazım. Çok iyi durumda olan birçok 
şirket, fiyat artışlarından kaynaklanan değer artışlarını 
bilançolarına yansıtamadıkları için kötü görünüyor” dedi. 
TOBB olarak bu konuda detaylı raporu Maliye Bakanı Naci 
Ağbal’a sunduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Biz burada 
aslında tek seferlik bir enflasyon düzeltmesi yerine, sabit 
varlıkların 3-5 senede bir yeniden değerlendirilmesine 
imkan sağlayacak bir reform yapılmasının daha sağlıklı 
olacağı kanaatindeyiz. Bununla ilgili de Vergi Usul 
Kanunumuzda yapılması gereken değişiklikler üzerinde 
çalışıyoruz” diye konuştu. KUR FARKI SORUNU Bilanço 
açısından kritik konumdaki kur farklarının da çok önemli 
bir konu olduğunu kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu bu konuda 
da düzenleme gerektiğini belirtti. Şirketlerin uzun vadeli 
döviz borçlarını ya da alacaklarını her yıl sonunda güncel 
kurdan değerleyip kar veya zarar yazmak durumunda 

07.03.2017
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kaldıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Özellikle son yıllarda 
dövizde yaşanan hızlı artış ciddi şekilde şirketlerimizin 
bilançolarını bozmuş durumda. Burada da TOBB olarak 
uzun vadeli döviz yükümlülüklerinin gerçekleşme 
döneminde değerlemeye tabi tutulmasını ve kur farkı 
olarak yazılmasını öneriyoruz. Bu konudaki talebimizi de 
Bakanlığımıza ilettik. Teknik çalışmalar devam ediyor. 
Umarım yakın zamanda bu konuda da gelişme kaydederiz” 
dedi. Bankacılar da istiyor a   DÖVİZ kredisi kullanarak 
3-5 yıla yayılan yatırım yapanlar, döviz kurundaki artışın 
tamamını (kur farkı) takip eden yılın bilançosuna yığıyor. 
Bu durumda da 2016 yılında olduğu gibi çok büyük zararlar 
bilançoda eksi hanesine kaydediliyor. Ziraat Bankası 
Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan, konuyla 
ilgili olarak geçtiğimiz yıl bir makale kaleme almış ve 
“Bilançoların anlık bir durumu ifade etmeleri nedeniyle, 
henüz ödeme vadesi gelmemiş olan yabancı para cinsinden 
kredi borçları sanki yıl sonu kurundan işlem görmüş gibi 
bilançolar ve dolayısıyla da gelir tablolarında TL karşılığı 
ile işlem görmektedir. Böyle olunca, işletmelerin borçları 
kur farkı kadar yükselmekte ve kur farkının doğurduğu 
fark (yatırım finansmanı için kullanılanlarda yatırım 
maliyetlerine eklenmesi imkânı hariç) gider yazılmak 
suretiyle Gelir Tablolarında işlem görmektedir. Ancak 
aslolan, bilançolardaki varlık ve yükümlülüklerin tahsil 
edilme veya ödenme tarihleridir. Öyle ya, yabancı para bir 
borç sadece ödeme günü geldiği zaman, o günde geçerli 
olan kur karşılığı TL olarak ya da o günkü kurdan yabancı 
para temin edilerek ödenecektir. Henüz realize olmamış 
kur farkı zararını ödeme vadesinden önce ve tek seferde 
bilançoya borç olarak kaydetmek ve gelir tablosunda 
giderleştirmek yerine, f inansal borçların vadelerine 
uygun bir zamana yayarak mali tablolara farklılaştırarak 
kaydetme (reeskont ya da peşin ödenmiş gider mantığında 
olduğu gibi) yönteminin benimsemesi, mali tablolardaki 
görünen ile gerçek arasındaki farkı kısmen de olsa 
kapatabilecektir.” Hürriyet, 13 Şubatta şirketlerin enflasyon 
düzeltmesi yapılmadığı için yaşadıkları sıkıntılara 
haberinde yer vermişti. Son 12 yıldır enflasyon düzeltmesi 
uygulanmıyor. ENFLASYON DÜZELTMESİ EN SON 2004’TE 
OLDU f   TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun talep 
ettiği enflasyon düzeltmesi uygulaması son olarak 2004 
yılında uygulandı. Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Vergi 
Usul Yasası’, 2016 bilançolarında enflasyon düzeltmesi 
yapma imkânı veriyordu. Hatta geçici bir madde ile 
31.12.2016 tarihi itibariyle düzeltilebileceğine ilişkin de 
bir madde taslakta yer aldı. Ancak paket yasalaşmadığı 
için enflasyon düzeltmesi boşlukta kaldı. Maliye yetkilileri 
çalışmaların sürdüğünü söylerken, bilançolar gerçeği 
yansıtmadığı için bu durum sonuna kadar açılan kredi 
kanallarından yararlanılmasını da engelliyor. Vergi Uzmanı 
Bumin Doğrusöz Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Enflasyon 
düzeltmesinin 2004’te uygulandığını, sonraki yıllarda 
yasada belirtiler şartlar oluşmadığı için son 12 yıldır 
uygulanamadığına dikkat çekmiş ve 2005 yılı 100 kabul 
edildiğinde, fiyat endeksindeki artış yüzde 205’e ulaşıyor” 
demişti.

GURUR GÜNÜMÜZ BİR YILI GERİDE BIRAKTIK
07.03.2017
KARAR
lk NURİ PAKDIL J&JOL£Jl M TÜRK BASININA 

YENİ SOLUK GETİREN SAYGIN GAZETE ı*  (1 •’*« -i 
Mce yıllardan nice yıllara Bugün ikinci yaşımıza adını 
atıyoruz. Gazetecilik sorumluluğunun çok daha fazla 
önem kazandığı, çok daha hassas ve değer ifade eden bir 
faaliyet haline geldiği dönemde bunun ne kadar kıymetli 
bir adım olduğunu biliyoruz. Fikre, fikir hürriyetine saygı 
duyan ve sahip çıkan okurlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Geçen bir yıl içinde gördüğümüz sıcak ilgi ve destek bize 
artık “nice yıllara” diyebilme cesareti veriyor. Zaten, gayet 
iyi bilindiği üzere, biz nice yıllardan beri buradayız... Şimdi 
KARAR’da omuz omuza vermiş bulunan kadro geçmişte 
toplum hayatımıza ve düşünce dünyamıza çok değerli 
katkıların üretildiği mecralardan süzülüp gelmiş, bu 
arada her sınavı başarıyla vermiş bir kadrodur. İnancın, 
yazının, düşüncenin ve vicdanların baskıya maruz kaldığı 
yılların mücadelesinden çıkarak, o karanlık dönemlerin 
perdesini yırtarak gelen bir kadrodur bu kadro. KARAR 
kadrosu nice yıllardan beri buradadır; inancımız odur ki bu 
kadronun taşıdığı bayrak daha nice yıllar dalgalanacaktır. 
Ait olduğumuz fikir ve siyaset geleneğinin ana damarı, 
geleceğinin de taşıyıcısıyız. Türkiye’nin yaşamakta olduğu 
sorunların, içinden geçtiği bütün süreçlerin hassasiyetinin 
farkındayız. Sadece geride kalan yıl bile demokrasimiz ve 
güvenliğimiz için fırtınalı, gergin ve her biri çok önemli tarihi 
olaylarla doluydu. Bizim de bir parçası olmaktan gurur 
duyduğumuz demokratik direnişle Türkiye, 15 Temmuz 
ihanetini püskürtmeyi başarmıştır. Böylesine bir süreçte 
hepimizin ülke meselelerinin çözümü için elini taşın 
alana koyması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu çerçevede 
biz, içeride ve dışanda, ekonomiden dış politikaya, siyasi 
sistem arayışlarından diplomasiye kadar her alanda 
ülkenin ortak ve toplam menfaatinin yanında olmaya 
devam edeceğiz. Bugünü ve yannı, şimdiyi ve sonrasını 
birlikte düşünerek Türkiye için yüksek seviyede demokrasi 
ve ifade özgürlüğünün destekçisiyiz. Herkesin kendi hayat 
tarzını bir engel ve sınırlama olmaksızın yaşayabilmesinin 
temel sennayemiz olduğuna inanıyoruz. Temiz, seviyeli, 
kaliteli, ahlaklı gazetecilik için sözümüz vardı; sözümüzü 
tuttuk. Şimdi sizlerden aldığımız destekle bu sözü bir kez 
daha en güçlü şekilde tekrarlıyoruz. Hiçbir güç milletin 
desteğinden, insanların gönlünü kazanmaktan ve düşünce 
ahlakına sadakatten üstün değildir. Mesleğimizin ayakta 
kalmasının, fikir dünyamızın itibarını koruyabilmesinin 
tek yolunun bu ahlaklı tavu’da ısrar olduğuna inanıyoruz. 
Medya gücünün suistimal edilmesine, kalemlerin kiraya 
verilmesine, yalanlarla ve kurmaca haberlerle insanların 
ve fikirlerin karalanmasına karşı sonuna kadar mücadele 
edeceğiz. Sözümüz budur. Herkesin bildiği gibi, bugüne 
kadar ağır baskılar gördük. Daha ortada KARAR projesi 
yokken bile sınır tanımaz iftira kampanyalarına muhatap 
olmaya başladık. Baskı ve karalamalar hâlâ sürüyor... 
Açıkça söyleyelim ki bütün bunlar bizim davaya, geleneğe 
ve ülkeye karşı sorumluluğumuzu artinyor. Ve ne kadar 
isabetli bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Kimsenin adamı 
değiliz... Kimsenin gazetesi değiliz... Kimsenin adamı ve 
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gazetesi de olmayacağız. KARAR’ı hedef alan saldırıların, 
if liraların ve baskıların temel nedeninin de bu bağımsız 
dava duygumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğer bir kampa, 
bir şahsa, bir hizbe ait olsaydık; herkes gibi bizim de işimiz 
kolay olurdu ama o zaman biz olamazdık. Okurlarımızın 
ve dostlarımızın hiçbir endişesi olmasın, üstlendiğimiz 
sorumluluğun ve omzumuzdaki yükün kıymetini Kçok 
iyi biliyoruz. Bu yolda verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz 
dayanışma için yürekten teşekkür ediI        yoruz. I 
Nice yıllara... .«»-<--’ y. 

HER GÜN BİR KİTAP YILDÖNÜMÜ HATIRASI 
Yöneticilerden yazarlara, internet ekibinden 
idari personele kadar bütün KARAR çalışanları 
yıldönümü fotoğrafı için biraraya geldi OS.VVN.V 
NNSSSNS FOTOĞRAF: a ABDULtAH 5 ÜMİTÖZCAN 
EBUBEKIREROGLU      RIFAT HISARCIKLIOGLU H A M D I 
AKIN (Şair) (TOBB Başkanı) (İşadamı) HAKAN ATEŞ 
ERDAL BAHÇIVAN        MUSTAFA DENİZLİ ALI ŞEN 
(Yönetici) (İSO Başkanı) (Teknik Direktör) 
(FB eski başkanı) KARAR yayın hayatına ‘Daha iyi bir 
Türkiye için’ manşetiyle başlamıştı. KARAR gazetesini; 
seçkin yazarları, haber, yorum ve eleştirileriyle birlikte 
basın dünyasına getirdiği yeni soluktan dolayı kutluyorum. 
İlgiye değer bu gazetenin bundan sonra da gelişerek 
yaşamasını dilerim. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 
KARAR, habercilik anlayışını iyi analiz eden yayın 
anlayışıyla saygın bir konuma geldi. Tüm yöneticilerini, 
çalışanlarını selamlıyorum. Kuruluşunun üzerinden bir 
yıl geçmesine rağmen köklü yayın kuruluşları arasındaki 
yerinizi aldığınızı görmekten mutluluk duyuyorum. Türk 
yayın hayatına getirdiği yeni solukla basında önemli bir yer 
edinen KARAR gazetesine daha nice uzun yıllar diliyorum. 
Farklı habercilik anlayışıyla kendine özgü bir kulvar 
oluşturmayı başaran KARAR, hayatın içinden haberlerle 
medyaya zenginlik katıyor. Türkiye’ye böyle bir     Gazetecilik 
sadece gazete kazandıran    ticaret değil sorumekibi 
kutlarım.      luluk taşıyan bir göGAZETENİZ KARARLA      « 
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ÜRETEN TÜRKİYE KAMPANYASI BAŞLIYOR

İstihdamdan sonra YENİ SEFERBERLİK 

ÜRETEN TÜRKİYE KAMPANYASI BAŞLIYOR 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, “Üreten Türkiye 
Konuşuyor Toplantılarına 14 Mart’ta Van’da başlayacağız. 
Toplantı dizisinin devamında ticaretin mevcut durumunu 
sektörlerle değerlendireceğiz, yeni politikalar ve çözümler 
üreteceğiz” dedi. 

İlk durak Van, 12 ile ulaşacak TOPLANTILARDA 
ticaret erbaplarının görüş ve isteklerinin de masaya 
yatırılacağını kaydeden Tüfenkci, şöyle devam etti: 
“Üreten ekonominin ihtiyaç ve etki analizini yapacağız. 
Bu çerçevede 12 il merkez olmak üzere; Van, Diyarbakır, 
Eskişehir, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Edirne, Malatya, 
Gaziantep, Bursa ve Konya’yı kapsayacak, ilk toplantımızı 
da, 14 Mart tarihinde Van’da yapacağız.” Bakan Tüfenkci, 
“Toplantıların temel hedefi, ‘laf laf üstüne değil, taş taş 
üstüne koyacağız’ anlayışını iş dünyasına yansıtabilmektir” 
değerlendirmesini yaptı. 

Teşvikleri anlatacağız 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Üyelerimizin, 

vatandaşlarımızın pek çoğu, verilen yeni teşviklerden, 
desteklerden bihaber. Devletimiz teşvik veriyor ama yeterli 
başvuru olmadığı için pek çok kaynak kullanılamıyor. 
İşte bu iletişimi sağlayabilmek için yeni bir kampanya 
başlatıyoruz. Devletimizin verdiği destekler konusunda 
üyelerimizi bilgilendirme çalışmasına başlıyoruz” dedi. 

Ülkenin ekonomik değer üreten kesimlerinin geleceğe 
güvenini artırmak, üretimle ilgili sorunları ortaya koymak 
ve çözüm önerileri geliştirmek, üretimin önemi konusunda 
farkındalığı artırmak amacıyla organize edilen ‘Üreten 
Türkiye Konuşuyor’ toplantılarının tanıtımı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) yapıldı. Toplantıda TOBB, 
TÜRKİŞ, TİSK, TESK, TZOB, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, Türkiye 
KAMU-SEN, TİM, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, TÜGİAD, 
TÜGİK başkan ve temsilcileri de yer aldı. Gümrük ve Ticaret 
Bakam Bülent Tüfenkci, ‘Üreten Türkiye Konuşuyor’ 
toplantılarına 14 Mart’ta, Van’da başlayacaklarım 
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belirterek, “Bu toplantı dizisinin devamında ticaretin 
mevcut durumunu sektörlerle değerlendireceğiz, yeni 
politikalar ve çözümler üreteceğiz. Tüm bu çalışmalarımız 
sonucunda, ticaret sektörünün vizyonunu belirleyeceğimiz 
Türkiye Ticaret Kongresi’ni gerçekleştireceğiz” dedi. 

AYAKLARINA GİDİYORUZ! 
Tüfenkci, yaklaşık 3.5 milyon ticaret erbabına 

doğrudan hizmet verdiklerini kaydetti. Doğru politika ve 
çözümlerin sektörle birlikte üretilebileceğini belirten 
Tüfenkci, “Türkiye’yi daha fazla büyütebiliriz. Bu sebeple 
bu toplantılar dizisiyle, Bakanlık olarak üretenlerin ayağına 
giderek onları dinleyeceğiz” diye konuştu.
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‘ÜRETEN TÜRKİYE’ 
5 AYDA 12 İLDE 
İş dünyası teşviklerden bihaber hiç bir işletme 

kalmaması için harekete geçti. Yeni teşviklerin anlaşılması 
ve kaynakların doğru kullanılması için 5 ayda 12 ilde 
“Üreten Türkiye Konuşuyor” etkinlikleri yapılacak. 

EKONOMİ dünyası, teşvikleri arılatmak için bir dizi 
toplantıya hazırlanıyor. “Üreten Türkiye Konuşuyor” 
toplantılarının ilki Van’da olacak ve toplam 12 ilde yapılacak. 
Toplantılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk-
İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hak-İş, Memur-
Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Tüm 
Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Türkiye Genç 
İşadamları Derneği (TÜGIAD), Türkiye Genç İş Adamları 
Konfederasyonu’nun (TÜGİK) katılımıyla yapılacak. 

TEŞVİKTEN BİHABERLER 
“Üreten Türkiye konuşuyor” etkinliklerinin tanıtımı 

için TOBB’da yapılan toplantıda konuşan TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin son dönemde istihdamı, 
ticareti, sanayiyi ve tarımı destekleme yönünde 
attığı adımları anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimizin, 
vatandaşlarımızın pek çoğu, verilen yeni teşviklerden, 
desteklerden bihaber. Devletimiz teşvik veriyor ama yeterli 
başvuru olmadığı için pek çok kaynak kullanılamıyor. 
İşte bu iletişimi sağlayabilmek için yeni bir kampanya 
başlatıyoruz. Mademki hükümetimiz bu kapsamda bize 
önemli destek vermekten çekinmiyor, yanımızda duruyor, 
bizim de bu noktada üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. 
Bu kapsamda, ‘Üreten Türkiye Konuşuyor’ toplantılarıyla, 
devletimizin verdiği destekler konusunda üyelerimizi 
bilgilendirme çalışmasına başlıyoruz” dedi. Söz konusu 
çalışmalarda sadece bilgilendirme yapılmayacağını 
belirten Hisarcıklıoğlu, sorunların ve taleplerin doğrudan 
bakanlara, hükümete iletilmesini sağlayacaklarını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantılarını, 
yaklaşık 5 aylık bir süreç boyunca, 12 ilde, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci başkanlığında yapacaklarını 
söyledi. 
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TANITIM ATAĞI BAŞLIYOR 
Teşviklerden üretici habersiz 

14 Martta Van’da başlayacak ve 12 ili kapsayacak 
“Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantılarında; herkese 
teşvikler anlatılacak ve çarkların fitili ateşlenecek.

Ticari hayata yönelik hükümet tarafından önemli 
adımlar atılırken, bir yandan da destek ve teşviklerden 
haberdar olmayanlara yönelik çalışmalar hızlanıyor. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından yürütülecek “Üreten Türkiye 
Konuşuyor” toplantıları, 14 Mart’ta Van’da başlayacak. 
Toplantılar Van’ın ardından Eskişehir, Diyarbakır, Adana, 
İzmir, Samsun, Edirne, Antalya, Malatya, Bursa, Konya 
ve Gaziantep’te gerçekleştirilecek. Gümrük Bakanı 
Bülent Tüfenkci “Yapısal reformlar sayesinde, birçok 
ekonomik teşvik paketini yürürlüğe koyduk. Ancak sahada 
gördüğümüz manzara farklı. Bu kadar çok iyileştirmeler, 
tedbirler ve teşviklere rağmen; bunlar sahada bilinmiyor, 
yaygın bir şekilde anlaşılmamış veya farklı şekilde 
uygulanıyor. Bu sebeple ‘Üreten Türkiye Konuşuyor’ 
toplantılar dizisiyle, üretenlerin ayağına gideceğiz, onları 
dinleyeceğiz, anlatacağız” dedi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şu ifadeleri 
kullandı: Devletimiz teşvik veriyor, ama yeterli başvuru 
olmadığı için pek çok kaynak kullanılamıyor. İşte bu 
iletişimi sağlayabilmek için yeni bir kampanya başlatıyoruz. 
Toplantılarla bilgilendirme yapacağız.

08.03.2017 
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STK’LAR TOBB LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE TİCARET KONGRESİ’NE HAZIRLANIYOR.

DAHA FAZLA ÜRETİM İÇİN EL ELE VERDİLER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, “Üreten Türkiye 
Konuşuyor toplantılarına 14 Mart’ta Van’da başlıyoruz. Ticaretin 
mevcut durumunu sektörlerle değerlendireceğiz, yeni politika ve 
çözümler üreteceğiz, ticaretin gelecek vizyonunu belirleyeceğimiz 
Türkiye Ticaret Kongresi’ni gerçekleştireceğiz” dedi.

Ülkenin ekonomik değer üreten kesimlerinin geleceğe 
güvenini artırmak, üretimle ilgili sorunları ortaya koymak 
ve çözüm önerileri geliştirmek, üretimin önemi konusunda 
farkındalığı artırmak amacıyla organize edilen “Üreten Türkiye 
Konuşuyor” toplantılarının tanıtımı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinde (TOBB) yapıldı. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRK İS, 
TİSK, TESK, TZOB, HAK-İS, MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN, 
TİM, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, TÜGİAD, TÜGİK başkan ve 
temsilcileri de katıldı. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Üreten Türkiye 
Konuşuyor” toplantılarına 14 Mart’ta, Van’da başlayacaklarını, 
çok sayıda ekonomik teşvik paketini yürürlüğe koyduklarını 
belirterek, “Reel sektör, ihracatçı ve KOBİ’lerin rahatlatılmasına 
yönelik reform niteliğinde birçok tedbiri uygulamaya aldık. 
Bakanlık olarak ekonomimize hız kazandıracak birçok yeniliğe de 
imza attık. Ancak sahada gördüğümüz manzara ve iş dünyasından 

aldığımız tepkiler, bu kadar çok iyileştirmelere ve teşviklere 
rağmen, bu uygulamaların bilinmediğini ve muhatapları 
tarafından yaygın şekilde anlaşılmadığım gördük” dedi. 

Doğru politika ve çözümlerin sektörle birlikte üretilebileceğini 
belirten Tüfenkci, “Türkiye’yi daha fazla büyütebiliriz. Bu 
sebeple ‘Üreten Türkiye Konuşuyor’ temalı toplantılar dizisiyle, 
Bakanlık olarak üretenlerin ayağına giderek onları dinleyeceğiz. 
Toplantıların temel hedefi, ‘laf laf üstüne değil, taş taş üstüne 
koyacağız’ anlayışını iş dünyasına yansıtabilmektir. Toplantılarla 
hükümetimizin ekonomide aldığı tedbirler, sağladığı teşvikler, 
ekonominin son durumu ve gelecek beklentileri iş dünyasının 
temsilcileriyle istişare edilecek” diye konuştu. 

YETERLİ BAŞVURU YOK 
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu da zor bir senenin geride 

kaldığını ifade ederek, hükümetin son dönemde istihdamı, 
ticareti, sanayiyi ve tarımı destekleme yönünde attığı adımları 
anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimizin, vatandaşlarımızın çoğu, 
verilen yeni teşviklerden, desteklerden bihaber. Devletimiz 
teşvik veriyor ama yeterli başvuru olmadığı için pek çok kaynak 
kullanılamıyor. Bu iletişimi sağlayabilmek için yeni bir kampanya 
başlatıyoruz” dedi.
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Rifat Hisarcıklıoğlu, “Teknolojiyi laf üretmek tein değil, iş üretmek için 
kullanın” diye konuştu. 
Yeni ticaret yolu İNTERNET 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
düzenlediği ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları,’ Balıkesir’de 
yapıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ticaretin kurallarının değiştiğini söyledi. 
Yenidünyanın ticaret yolunun internet olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Millet teknolojiyi para kazanmak için 
kullanıyor, biz ise sosyal medyada birbirimize laf atmak 
için kullanıyoruz” dedi.

10.03.2017
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Teknolojiyi laf değil, iş üretmek için kullanın 

Türkiye Teknoloji Buluşmalarında konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaretin kurallarının 
değiştiğini söyledi. 

Yenidünyanın ticaret yolunun internet olduğunu 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Teknolojiyi laf üretmek için 
değil, iş üretmek için kullanın. Millet teknolojiyi para 
kazanmak için kullanıyor, biz sosyal medyada birbirimize 
laf sokmak için kullanıyoruz” dedi. 

Toplantıda “Kimde internet ve akıllı cep telefonu 
var” sorusuna salonun tamamı el kaldırırken, “İnternet 
üzerinden ticaret yapan var mı” sorusuna ise sınırlı sayıda 
‘evet’ cevabının çıkması dikkat çekti.
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27 BİN KOBİ ÜÇ AYDA 2,6 milyarlık NEFES aldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Nefes Kredi Projesi 
kapsamında bugüne kadar 27 bin şirket 2.6 milyar liralık kredi 
kullandı. Proje tamamlandığında işletmelere 4 milyar liranın 
üzerinde kredi kullandırmış olacağız” diye konuştu. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ‘Nefes Kredi Projesi’ne ilişkin son rakamları 
paylaştı. Bu kapsamda bugüne kadar 27 bin şirketin 2.6 
milyar liralık kredi kullandığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Proje 
tamamlandığında 4 milyar liranın üzerinde kredi kullandırmış 
olacağız” dedi. Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB, 
Kredi Garanti Fonu (KGF), Ziraat Bankası, Denizbank ile oda ve 
borsaların desteğiyle başlatılan Nefes Kredisi Projesi’nin gerçek 
anlamda KOBİ’lerin ‘nefesini açtığını’ belirtti.

DERTLERE DEVA 
Toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaatla ulaştırma, 

depolama sektörlerinin en çok kredi kullanan sektörler olarak 
öne çıktığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en büyük 
ihtiyaçlarından biri olan finansmanı temin etmek üzere hayata 
geçirilen nefes kredisinin 3 ayda KOBİ’lere deva olduğunu dile 
getirdi.

4 MİLYAR LİRAYA ULAŞACAK
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:”1-2 ay içinde proje 

tamamlandığında 4 milyar liranın üzerinde kaynağı KOBİ’lere 
aktarmış olacağız. Birliğimizin, oda ve borsalarımızın sağladığı 

ucuz kaynak ve yüzde 85 KGF teminatıyla TOBB üyesi KOBİ’ler 
piyasa şartlarının çok altında olan yüzde 9,90 oranından 150 bin 
liraya kadar kredi kullanıyor. Bu dünyada bir ilk. Üyelerimize hem 
kredi veriyor hem kefil oluyoruz. Kredi maliyetlerini de mevduat 
faizlerinin altına çektik”

Perakende başı çekiyor
NEFES kredisi kullanım istatistiklerine göre, toptan ve 

perakende ticaret, imalat, inşaat ile ulaştırma ve depolama 
sektörleri sırasıyla en çok kredi kullanan sektörler olarak öne 
çıktı. Bütün illerde nefes kredisinin kullandırıldığı görülürken, 
sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli en çok bundan 
yararlanan iller oldu. İstanbul’da 404 milyon lira, Ankara’da 343 
milyon lira, İzmir’de 200 milyon lira kredi hacmine ulaşıldı. 

Bankalar peş peşe kredi faizlerini düşürdü.
PROJEYLE sadece KOBİ’lere ucuz finansman sağlamayı 

amaçlamadıklarını, aynı zamanda kamuoyunun, bankaların ve 
devletin dikkatini KOBİ kredilerine çekmek istediklerini kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “Yüksek faizler altında ezilen KOBİ’lerimizin 
sesi olduk. Bunda da başarılı olduk. Nefes kredisinden sonra 
hemen bankalar devreye girdi. Hemen hemen hepsi KOBİ veya 
esnaf kredisi kampanyalarına başladılar. Yüzde 15-18 bandında 
seyreden KOBİ kredi faizlerini yüzde 12’lere kadar düşürdüler” 
diye konuştu.

14.03.2017
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Kredinin toplantısını, Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakanlık Müsteşarı 
Fuat Oktay, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Denizbank Genel 
Müdürü Hakan Ateş ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz beraber yapmıştı.

NEFES KREDİSİYLE 3 AYDA 2.6 MİLYAR LİRALIK KAYNAK KULLANDIRILDI 

27 BİN KOBİ NEFESLENDİ

TOBB’un, Kredi Garanti Kurumu ile birlikte kefalet 
verdiği, Ziraat Bankası ve Denizbank’ın işbirliğiyle 
uygulamaya konan Nefes kredisi KOBİ’lere ilaç gibi geldi. 
Sadece 3 ayda 2.6 milyar lira kullandırıldı, 1-2 ayda 4 milyar 
liraya ulaşılması hedefleniyor. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi 
Garanti Fonu (KGF), Ziraat Bankası, Denizbank ile oda ve 
borsaların desteğiyle başlayan ‘Nefes Kredisi’ projesiyle 
3 ayda 27 bin şirket 2.6 milyar liralık kredi kullandı. 
Proje tamamlandığında 4 milyar liranın üzerinde kredi 
kullandırılması hedefleniyor. En çok kredi kullanan 
sektörler arasında ise toptan ve perakende ticaret, imalat, 
inşaat ile ulaştırma, depolama öne çıkıyor. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 12 Aralık 2016’da 
başlayan projede düşük faiz oranı ile kredi kullandırıldığını 
belirterek finansman ihtiyacı olan tüm KOBİ’leri bu fırsattan 
yararlanmaya davet etti. Hisarcıklıoğlu, “Birliğimizin, oda 
ve borsalarımızın sağladığı ucuz kaynak ve yüzde 85 KGF 

teminatı ile TOBB üyesi KOBİ’ler piyasa şartlarının çok 
altında olan yüzde 9.90 oranından 150 bin TL’ye kadar 
kredi kullanıyor. Bu dünyada bir ilk. Üyelerimize hem kredi 
veriyor, hem kefil oluyoruz. Kredi maliyetlerini de mevduat 
faizlerinin altına çektik. Bugün bankalar piyasada bankalar 
yüzde 12’li rakamlara mevduat topluyor. Biz ise yüzde 
10’un altında faizle kredi kullandırıyoruz” diye konuştu. 

SAATLER İÇİNDE ONAY 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Nefes 

Kredisi için “finansmanda inovasyon” ifadesini kullandığını 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Ayrıca KGF’nin Portföy 
Garanti Sistemi sayesinde Nefes Kredisi başvurularını 
saatler içerisinde onaylanıyor. Üyelerimiz başvurularını 
tamamladıktan kısa süre sonra kredilerini kullanabiliyorlar. 
Eskiden olduğu gibi haftalarca beklenmiyor” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, bu proje ile sadece KOBİ’lere ucuz 
finansman sağlamayı amaçlamadıklarını aynı zamanda 
kamuoyunun, bankaların ve devletin dikkatini KOBİ 
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kredilerine çekmek istediklerinin de altını çizerek, şöyle 
konuştu: “Yüksek faizler altında ezilen KOBİ’lerimizin sesi 
olduk. Bunda da başarılı olduk. Nefes kredisinden sonra 
hemen bankalar devreye girdi. Hemen hemen hepsi KOBİ 
veya esnaf kredisi kampanyalarına başladılar. Yüzde 15-
18 bandında seyreden KOBİ kredi faizlerini yüzde 12Tere 
kadar düşürdüler. Nefes kredisi projesi ortaklarımızdan 
Denizbank ve Ziraat Bankası’na da özellikle teşekkür 
ediyorum.” 

HANGİ SEKTÖRLER VE İLLER ÖNE ÇIKTI? 
NEFES kredisi kullanımında toptan ve perakende 

ticaret, imalat, inşaat ile ulaştırma ve depolama sektörleri 
sırasıyla öne çıktı. Toptan ve perakende ticaret sektörü 
kredinin yarıya yakınını kullanmış durumda. İmalat 
sektöründe gıda, makine ve ekipman imalatı sektörleri 
başı çekiyor. Türkiye’nin tüm illerinde kredi kullandırılırken 
öne çıkan iller şöyle: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 
Kocaeli’de gerçekleşti. İstanbul’da 400, Ankara’da 350, 
İzmir’de 200 milyon lira kredi hacmine ulaşıldı.

NEFES KREDİSİ KULLANIMI SEKTÖREL DAĞILIMI
Sektör  Adet  Tutar (milyon TL) 
Ticaret  11.774  1.093
İmalat  4.551 476.2 
İnşaat  2.995  277.2 
Ulaştırma  901  81.7
Bilimsel faaliyet 817  75.9
İlk 5 sektör toplamı 21.038 2.004 

İMALAT SEKTÖRÜNDE DAĞILIM
Sektör  Adet  Tutar (milyon TL)
Gıda  704 63.4
Metal  560 61.3
Makine  356 39.9
Plastik  355 36.6
Giyim  279 33.5
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250 milyarlık kredinin önü açıldı
BANKALARIN TEMİNAT BAHANESİ KALMADI 

Hazine ve Kredi Garanti Fonu, KOBİ ve ihracatçıların 
finansmana erişimini kolaylaştıracak kredi kefalet 
sistemine ilişkin protokolü imzaladı. 250 milyarlık kredinin 
önünü açan protokol sayesinde bankaların eli rahatlarken, 
abartılı teminata gerek kalmadı. 

HAZİNE Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu AŞ (KCF) 
arasında, KOBİ’lerin ve ihracatçıların finansmana erişiminin 
kolaylaştırılması amacıyla kredi kefalet sistemine ilişkin 
protokol imzalandı. Böylece, bankaların KOBİ’lere kredi 
kullandırırken ayak direttiği bütün engeller kalkarken, 
kredi işlemlerinin bir gün içerisinde tamamlanmasının 
önü açıldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine 
Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ (KCF) arasında 
kredi kefalet sistemine ilişkin düzenlenen protokol imza 
töreninde yaptığı konuşmada, sistemle sadece KOBİ’lere 
finansmana erişimin önünü açmadıklarını, KOBİ dışındaki 
firmalara da bu imkânı sağlayarak daha geniş bir kullanıcı 
kitlesini hedeflediklerini söyledi. Sistem çerçevesinde 
KOBİ’lere 12 milyon liraya kadar kredi verilebileceğine işaret 
eden Şimşek, KOBİ dışındaki daha büyük firmalara da 50 

milyon liraya kadar bankaların doğrudan doğruya, geriye 
kalanın da Kredi Garanti Fonu’nun değerlendirmesine tabi 
tutularak kredi verileceğini kaydetti. 

BİR GÜNDE TAMAM 
Şimşek, şunları söyledi: “Sağlanan kefaletlerin bakiye 

tutarının üst sınırı daha önce 20 milyar liraydı. Protokolle 
250 milyar liraya çıkarılmış olacak. Bu çok ciddi bir rakam. 
Böylece bankacılık sektöründen yararlanıcılara çok daha 
büyük bir imkan sunulmuş olacak. Aslında yeni sistemin 
en önemli özelliği, biz kredi kefalet sürecini hızlandırıyoruz. 
Bunu portföy garanti sistemini (PCS) tesis ederek sağlıyoruz. 
Hazine olarak belirlediğimiz üst limit 250 milyar lira. Biz 
kredi garanti kurumu olarak bu çerçevede bankalara limit 
tahsis ediyoruz. Bankalar da doğrudan doğruya ihtiyaç 
sahibi KOBİ, ihracatçı veya KOBİ dışı firmalardan kredi 
talebini alıyor ve kendisi uygun gördüğü andan itibaren 
bir gün içerisinde süreç tamamlanmış oluyor. Başvurular 
doğrudan bankaya yapılacak, banka değerlendirmesini 
tamamlayacak, arkasından sadece KGF’ye ne kadar kredi 
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tahsis edilmesi gerektiğini bildirecek. Sistem son derece 
basit, bürokrasi tamamen bu çerçevede kalmış oluyor.” 

BANKALARA ÇAĞRI 
Bankacılık sektörüne de çağrıda bulunan Şimşek, 

şunları kaydetti: “Kendilerinin verdiği bütün kredilerde 
ortalama batık oranı yüzde 3 ‘ün biraz üzerinde. Biz bunun 
iki katı kadar bir alan sağlıyoruz, yani yüzde 7’ye kadar 
Hazine olarak biz üstleniyoruz. Dolayısıyla klasik bankacılık 
sistemi içerisinde abartılı teminat talebini de doğrusu çok 
sağlıklı bulmuyoruz. Hazine, bu kredinin duruma göre, 
KOBİ dışında yüzde 85, KOBİ’ler için yüzde 90, ihracatçı 
için yüzde 100 kefil olacak. Bugün yüzde 3 civarında olan 
potansiyel kaybın iki katından fazlasını Hazine zaten garanti 
etmiş olacak. Onun için bankacılık sektörünün, özellikle 
zor durumdaki imalatı olan, iyi iş modeli olan, ihracatı olan 
firmalara el uzatmasını istiyoruz. Çünkü biz Hazine olarak 
elimizi taşın altına koyduk. Bankacılık sektörüne daha 
rahat hareket etmesini sağlayacak bir alan oluşturduk.” 

İhracat seferberliği 
İHRACATÇI ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan 

işletmelerin tümüne yüzde 100’e kadar Hazine kefaletiyle 
kredi sağlama imkanı sunduklarını anlatan Simsek, 
şunları söyledi: “Artık ihracat seferberliğinin zamanı. 
Özellikle geçenlerde biz is alemiyle bir araya geldiğimizde 
yapılan bir ankette sunu gördük, TOBB üyelerinin yüzde 
801 hiç ihracat yapmıyorlar. Bu çok ciddi bir sorun, ihracat 
seferberliği dönemindeyiz, yatırım, istihdam ve ihracat 
seferberliği. Artık hiçbir firma sırtını sadece ic piyasaya, 
ic piyasa dinamiklerine dayayarak, sürdürülebilir bir is 
modeli kuramaz.” 

Trafik sigortası tavanı ortalama fiyata yakın 
ŞİMSEK, trafik sigortasında tavan fiyata ilişkin 

çalışmalara yönelik bir soruyu yanıtlarken, şunları 
söyledi: “Hazine Müsteşarlığımız bir çalışma yaptı. Orada 
da sektörü zora sokacak bir adım atmayacağız. Onun 
için biz bunu yine de süreli olarak getirdik. Bu sene için 
öngörüyoruz. Maksadımız bugünkü ortalama fiyata yakın, 
üst limit çerçevesinde sektörümüzün bu branşta da faaliyet 
göstermesi.” 

Moody’s’e reformlarla cevap vereceğiz 
MEHMET Simsek, Moody’s’in hafta sonu Türkiye’nin 

not görünümünü düşürme kararıyla ilgili olarak, “Biz 
reform yapacağız, ekonomimizde aldığımız tedbirlerle 
yatırımda, ihracatta performansı yakalayacağız, ondan 
sonra başkalarının ne dediğine bakmayacağız” dedi. 
ileride çıkabilecek krizleri engellemeye, yönetimde 
istikrarı sağlamaya yönelik bir anayasa değişikliği 
reformunun gündemde olduğuna dikkati çeken Simsek, 
şunları kaydetti: “Yönetimde istikrar sağlandığı zaman 
bu ülkede başarı oluyor. Mevcut sistem iki başlılık 
içerdiği için ileride krizlere gebe. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminin kurgusu da uluslararası normlara 
uygun... Bunu yaptıktan sonra Moody’s’in veya başka bir 
reyting kurulusunun değerlendirmesi değişir. Türkiye’nin 
notunu 6-7 defa artırdılar. Küresel krizde bütün ülkelerin 

kredi notları düşürülürken bizim kredi notumuz arttı. 
Çünkü reform yapmıştık, direncimiz yüksekti, Türkiye 
ekonomisi güçlü bir performans ortaya koydu. Son 
değerlendirmelerin üzerine fazla da odaklanmamak lazım. 
Bizim cevabımız, dışarıda ‘ha yır’ kampanyasına her türlü 
imkanı sağlayanlara, sandıkta güçlü ‘evet’. Moody’s’e de 
diğerlerine de en güçlü cevabımız, bu ülkenin temellerini 
daha çok sağlamlaştıracak yapısal reformdur, güçlü maliye 
politikasıdır ve sektörel dönüşümdür. Türkiye’nin daha 
dengeli, daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve daha yüksek 
büyümesi.” 

Piyasalar sıfırcı hocaya aldırmadı 
TÜRKİYE piyasaları, uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşlarının tamamen siyasi kararlarla Türkiye’nin 
notuyla İlgili değerlendirmelerini dikkate almıyor. Cuma 
günü uluslararası kredi derecelendirme kurulusu 
Moody’s tarafından Türkiye’nin kredi notu görünümünün 
durağandan negatife indirilmesi, dün piyasalarda 
karşılığını bulmadı. Dolar, dün 3.62 seviyesinden İşlem 
görürken, borsa endeksi günü yüzde 0.45 artışla 90.902 
puandan kapattı.
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Acenteler KOBİ kapsamında

Acentelerin KOSGEB destekleri kapsamına alınması 
konusundaki Bakanlar Kurulu kararı 31 Mart 2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili açıklama 
yapan TOBB SAİK Başkanı Hüseyin Kasap “Bu süreçte 
bizlerden desteğini esirgemeyen TOBB Başkanımız 
Hisarcıklıoğlu’na ve söz konusu düzenlemeyi yapan 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yakın gelecek-te sizlere 
yeni müjdeler vermeyi planlıyor, rehavete düşmeden tüm 
gücümüzle mesleğimiz için yaptığımız çalışmalara devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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30 milyarlık iran ticaretinin kapısı açıldı
TÖRENÝ Hakkâri Esendere Gümrük Kapýsý 75 milyon 

TL’lik yatýrýmla yenilendi. Yeni kapý, Ýran’la hedeflenen 30 
milyar liralýk ticaretin önünü açacak. 

TOBB’UN öncülüðünde, Gümrük Ticaret Ýþletmeleri 
(GTI) AÞ tarafýndan modernize edilen Esendere Gümrük 
Kapýsý, önceki gün Baþbakan Binali Yýldýrým, Baþbakan 
Yardýmcýsý Mehmet Þimþek, Gümrük ve Ticaret 
Bakaný Bülent Tüfenkci ve TOBB Baþkaný M. Rifat 
Hisarcýklýoðlu’nun katýldýðý törenle açýldý. 75 milyon lira 
yatýrým yapýlan ve toplam 50 bin metrekare alan üzerinde 
kurulu Yeni Esendere Gümrük Kapýsý’nda en son teknoloji 
x-ray kamera ve geçiþ sistemleri bulunuyor. 

5 MÝLYON LÝRAYA YENÝLENDÝ 
Hisarcýklýoðlu, kapasitesi 2 katýna çýkarýlan kapýnýn 

Ýran’la ticaret hacminin 10 milyar dolardan 30 milyar 
dolara çýkarýlmasýnda önemli rol oynayacaðým söyledi.

Esendere Gümrük Kapýsý, Baþbakan Binali 
Yýldýrým’ýn katýldýðý törenle açýldý.

09.04.2017
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Hakkâri’ye 75 milyonluk modern kapı 

TOBB’un öncülüğünde, Gümrük Ticaret İşletmeleri 
(GTİ) AŞ tarafından modernize edilen Esendere Gümrük 
Kapısı, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı 
törenle açıldı. 75 milyon lira yatırım yapılan ve toplam 
50 bin metrekare alan üzerinde kurulu Yeni Esendere 
Gümrük Kapısı’nda en son teknoloji x-ray, kamera ve geçiş 
sistemleri kullanıldı. 

SORUMLULUK ALIYORLAR 
Gümrük kapılarının bir ülkenin aynası olduğunu 

belirten Başbakan Binali Yıldırım, “Gümrük kapıları, 
ülkenin kalkınması nerede olduğu hakkında fikir verir. 
Aldığımız kararla gümrük kapılarını yap-işlet-devret 
modeliyle yapılması için bir adım attık. TOBB’un altındaki bir 
işletme olan GTİ marifetiyle bunu başardık. Aslında TOBB 
bir kamu hizmeti yapıyor. Kârlıdır, kârsızdır meselesini bir 
kenara bırakmış, sorumluluk alarak bu işleri yapıyor. Biz 
birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz amacımız Türkiye’yi muasır 
medeniyetler seviyesine çıkarmak” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de “Esendere 
Gümrük Kapısı’nın bölgedeki ticareti geliştirecek. Bu 

kapının yapılması yap-işlet devret modeliyle gerçekleşmesi 
ve TOBB’un ciddi katkılarıyla yapılmış olması ayrıca önem 
arz ediyor” ifadelerini kullandı. Başta Hakkâri olmak üzere, 
bu bölgeyi küresel ticarete açacak, refah ve zenginliğe 
ulaşmasını sağlayacak, çok önemli bir adım attıklarına 
vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, özellikle 
bu kritik dönemde, böyle bir yatırımın hayata geçmiş 
olmasının büyük anlam içerdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim hayalimiz, küresel ticaretin rotasının yeniden 
bu coğrafyaya çevirmek. Esendere ile bu hayali gerçeğe 
çevirmeye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Burası 
Anadolu’nun İran’a ve Orta Asya’ya açılan kapısı olacak. 
Hakkâri zenginleşecek, Türkiye zenginleşecek. İran da 
zenginleşecek. Yani hep birlikte kazanacağız. Esendere 
için 75 milyon lira yatırım yaptık. Eski haliyle kapı 28 bin 
metrekareydi. Biz iki katma çıkardık. Şu an İran ile karşılıklı 
ticaret hacmimiz 10 milyar dolar civarında. Hedefimiz, 
bunun 30 milyar dolara çıkarmak.”

09.04.2017
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2017’de% 9 büyürüz’ 

İYİ BİR BAŞLANGIÇ 
Gümrük Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkısıyla düzenlenen ‘Üreten 
Türkiye Konuşuyor’ etkinliği dün Bursa’da yapıldı. Burada 
konuşan Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, “2016’da yüzde 2.9 
büyüdük. 2017’ye ise iyi bir başlangıç yaptık. 2017 sonu itibarıyla 
yüzde 4.5 öngörüyorduk, yüzde 5 civarında bir büyümeyi de 
inşallah yakalayacağız” diye konuştu. 

ÜRETENLER KAHRAMAN 
Kalıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin ancak daha fazla 

üretmekle mümkün olabileceğini belirten Tüfenkci, “Bu ülkenin 
gerçek kahramanları üretenlerdir. Bizim işimiz bu ülkeye değer 
katan kahramanların yolunu açmak. Son zamanlarda ticareti 
kolaylaştırmak adına önemli düzenlemeler yaptık ve yapmayı 
da sürdüreceğiz” dedi. Tüfenkci, özellikle esnafa yönelik faizsiz 
krediyi hayata geçirdiklerini vurguladı. 

‘ÜRÜN BORSASI’ KURULDU 
Ürün İhtisas Borsası’nın da 2 gün önce Cumhurbaşkanı 

tarafından imzalanarak kurulduğunu belirten Tüfenkci, “İnşallah 
Türkiye’de yeni bir emtia borsasını da hayata geçiriyoruz. 100 
milyon liraya kurulan Ürün ihtisas Borsası, çiftçimizin ürününün 
uluslararası piyasada işlem görmesi ve Türkiye çapında işlem 

görmesine vesile olacak. Bursa’da üretilen bir buğdayın 
Türkiye’de işlem görmesi sağlanmış olacak” dedi. 

Reform yapan ülke geleceğini kazanır 
Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘‘Bütün küresel dengelerin yeniden 

oluştuğu, farklı bir döneme giriyoruz” dedi. 
YENİ DÖNEM 
‘Üreten Türkiye Konuşuyor’ programında konuşan TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Önce İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden ayrılması sonra yeni Amerika Başkanı ile 
birlikte küresel ekonomide bir belirsizlik başladı. Yani bütün 
küresel dengelerin yeniden oluştuğu farklı bir döneme giriyoruz. 
Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reform yapmakta öne geçen 
ülkeler, geleceğin kazananı olacak.” 

‘BİRLİK ZAMANI’ 
Küresel ekonomide risklerin giderek arttığını belirten 

Hisarcıklıoğlu, “İşte bu yüzden dışarısı kötüleşirken, içeride 
safları sıklaştırmalıyız. İşçi, işveren, üretici ve kamu görevlileri 
olarak, hep birlikte çalışma günüdür. ‘Üreten Türkiye Konuşuyor’ 
toplantılarını tam bu dönemde yapıyoruz ve şehirleri, bölgeleri 
öne çıkaracak projeleri, yapılması gereken reformları soruyoruz” 
diye konuştu.

09.04.2017
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ŞEREF OĞUZ
Bu iş olur 

En az 1 kişiye iş verirseniz ne olur? Milyonlara iş, 
milyonlara aş olur. İstihdamla büyüyen Türkiye olur. Bu iş 
olur. ilk 3 ay her şey devletten, 2017 sonuna kadar SGK 
ve vergiler devletten... Bu iş pekâlâ olur. Üreten Türkiye 
Konuşuyor arama konferansları için Bursa Merinos Kültür 
Merkezindeyiz. Hak-İş, TESK, TİSK, TOBB, Türk-İş, Türkiye 
Kamu-Sen, TZOB ile iş dünyasının sivil toplum kuruluşları; 
ASKON, MÜSİAD, TİM, TÜGİAD, TÜGİK, TÜMSİAD ve 
TÜRKONFED temsilcileriyle “gelecek üretimde” kavramını 
konuşuyoruz. 

Bakan Bülent Tüfenkci, üretmek, hızlanmak için 
daha yüksek sürate ihtiyaç duyan arabaya benzetti ülkeyi 
ve yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin bunu sağlayacağını 
vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eskiden 
siyasetçinin konuşup kendilerinin dinlediğini ancak 
değişimin eşiğindeki bu yenidünyada artık kendilerinin 
konuşup siyasilerin dinlediğini söyledi.

Üreten Türkiye Konuşuyor etkinliği, arama 
konferansı... Üretimin paydaşları işveren, girişimci, esnaf, 
çiftçi, memur ve işçi temsilcileri, kafa kafaya verip; Bursa 
ve bölgesinin mevcut sorunlarını, gelişme eksenlerini 

belirlediler. Arama konferansları; eğer aranacak şey net, 
katılım yüksek ve motivasyon iyi yönetilirse, fayda üreten 
format’tır. Yazımın başında yer alan “bu iş olur” ifadesi, bu 
konferansın amacını da tanımlıyor. 

İstihdamla büyüyen Türkiye demek, üretimi arttırırken 
sosyal sorunları hafifletmeye yönelik yöntemleri önceleyen 
politikalara odaklanmak demek... Yer bitti ama bir öneriye 
daima yer vardır; arama konferansının başarısı “gerek 
şart” ise, bulduğunu hayata geçirecek adımları atmak; 
“yeter şart” olur. Şimdi sıra “Üreten Türkiye Yükseliyor” 
adımına gelsin ki boş konuşmamış olalım.
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İran’la 30 milyar dolar ticaretin yolu açıldı
TOBB’a bağlı Gümrük Ticaret İşletmeleri A.Ş tarafından 

modernize edilen Esendere Gümrük Kapısı’nın acılısını Başbakan 
Binali Yıldırım ile bakanlar birlikte yaptı. 

TOBB’UN öncülüğünde, Gümrük Ticaret İşletmeleri (GTİ) AŞ 
tarafından modernize edilen Hakkari-Esendere Gümrük Kapısı, 
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. 75 milyon lira yatırım 
yapılan ve toplam 50 bin metrekare alan üzerinde kurulu yeni 
Esendere Gümrük Kapısı’nda en son teknoloji x-ray, kamera ve 
geçiş sistemleri bulunuyor. Törende konuşan Başbakan Yıldırım 
“Aldığımız kararla gümrük kapılarının yap-işlet-devret modeliyle 
yapılması için bir adım attık. TOBB’un altındaki bir işletme olan 
GTİ marifetiyle bunu başardık. Aslında TOBB bir kamu hizmeti 
yapıyor” dedi. 

LOJİSTİKTE YÜKSELDİK 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Bizim hayalimiz, 

küresel ticaretin rotasını yeniden bu coğrafyaya çevirmektir. 
Esendere ile bu hayali gerçeğe çevirmeye 1 adım daha yaklaşmış 
olacağız. Burası Anadolu’nun İran’a ve Orta Asya’ya açılan kapısı 
olacak. Hakkâri zenginleşecek, Türkiye zenginleşecek. İran 
da zenginleşecek. Yani hep birlikte kazanacağız. Şu an İran ile 
karşılıklı ticaret hacmimiz 10 milyar dolar civarında. Hedefimiz, 

bunu 30 milyar dolara çıkarmak” dedi. Bugüne kadar 10 sınır 
kapısını, en ileri teknolojilerle tamamen yenilediklerine dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Modernize ettiğimiz 
kapılarda bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Geçiş hacmi 4 katma 
çıktı. Bu yeni kapılar sayesinde Türkiye, lojistikte sınıf atladı. 
Dünya Bankası Lojistik Endeksi’nde 2010’da 39. sıradan 2017’de 
34. sıraya yükseldi. Ve bütün bunlar, devletimizin bütçesinden tek 
bir kuruş harcanmadan yapıldı.” 

Sicil affını bankalarla çıkardık ama sıkıntı var 
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla düzenlenen 
‘Üreten Türkiye Konuşuyor’ programı bu kez Bursa’da yapıldı. 
Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
çıkardıkları sicil affı konusunda sıkıntı yaşanmaya devam ettiğini 
söyledi. Tüfenkci “481 bin KOBİ’ye faizsiz kredi desteğini onayladık 
ama bugüne kadar 120 bin kullandı. Burada da finans çevreleri 
tarafından birtakım sıkıntılar var. Biz hükümet olarak sicil affını 
bankalarla birlikte düzenledik. Bankalar Birliği ile birlikte çalıştık. 
Onların istediği metni hayata geçirdik ama baktığımız zaman 
buna rağmen sicil affının uygulanması noktasında sıkıntılar 
olduğunu görüyoruz” dedi.

09.04.2017
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İRAN’A 3’ÜNCÜ KAPI YÜKSEKOVA-ESENDERE İLE AÇILDI 
30 MİLYAR DOLARLIK KAPIYI ARALADIK

Hakkâri Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır 
Kapısı’nın Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmine 
önemli bir katkıda bulunacağını belirten TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şu an İran ile karşılıklı ticaret 
hacmimiz 10 milyar dolar civarında. Hedefimiz, bunun 30 
milyar dolara çıkarmak” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Hizmete açtıkları yeni Esendere Gümrük 
Kapısı’nın Anadolu’nun İran’a ve Orta Asya’ya açılan bir 
kapısı olacağını belirterek, “Global ticarete uygun şekilde 
tasarlanan kapıyla başta İran ile halen 10 milyar dolar olan 
ticaret hacmimizi 3 katma çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 

75 MİLYON LİRALIK YATIRIM 
TOBB’un öncülüğünde, Gümrük Ticaret İşletmeleri 

(GTİ) AŞ tarafından modernize edilen Esendere Gümrük 
Kapısı, önceki gün Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. 75 milyon lira 
yatırım yapılan ve toplam 50 bin metrekare alan üzerinde 

kurulu Yeni Esendere Gümrük Kapısı’nda en son teknoloji 
x-ray, kamera ve geçiş sistemleri bulunuyor. 

HERKES KAZANACAK 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı 

konuşmada başta Hakkâri olmak üzere, bu bölgeyi küresel 
ticarete açacak, refah ve zenginliğe ulaşmasını sağlayacak, 
çok önemli bir adım attıklarına vurgu yaparken, özellikle 
bu kritik dönemde, böyle bir yatırımın hayata geçmiş 
olmasının büyük anlam içerdiğini söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, “Bizim hayalimiz, küresel ticaretin 
rotasını yeniden bu coğrafyaya çevirmektir. Esendere ile bu 
hayali gerçeğe çevirmeye 1 adım daha yaklaşmış olacağız. 
Burası Anadolu’nun İran’a ve Orta Asya’ya açılan kapısı 
olacak. Hakkâri zenginleşecek, Türkiye zenginleşecek. 
İran da zenginleşecek. Yani hep birlikte kazanacağız” dedi. 

LOJİSTİKTE SINIF ATLADIK 
Esendere için 75 milyon lira yatırım harcaması 

yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Eski haliyle kapı 28 bin 
metrekareydi. Biz 2 katına çıkardık. Yeni Esendere Gümrük 
Kapısı, toplam 50 bin metrekare alan üzerinde kurulu. 
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Global ticarete uygun şekilde tasarlanan bu yeni kapıda, en 
son teknoloji x-ray, kamera ve geçiş sistemleri bulunuyor. 
Şu an İran ile karşılıklı ticaret hacmimiz 10 milyar dolar 
civarında. Hedefimiz, bunun 30 milyar dolara çıkarmak” 
ifadelerini kullandı. 

BEKLEME SÜRESİ AZALDI 
Bugüne kadar 10 sınır kapısını, en ileri teknolojilerle 

tamamen yenilediklerine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu 
“Modernize ettiğimiz kapılarda bekleme süreleri yarı 
yarıya azaldı. Geçiş hacmi 4 katına çıktı. Bu yeni kapılar 
sayesinde Türkiye, Lojistikte sınıf atladı. Dünya Bankası 
Lojistik Endeksi’nde 2010’da 39. sıradan 2017’de 34. sıraya 
yükseldi. Ve bütün bunlar, devletimizin bütçesinden tek bir 
kuruş harcanmadan yapıldı” dedi. 
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Yargıtay ile TOBB arasında işbirliği protokolü 

Yargıtay Başkanlığı Türkiye Uluslararası Uyuşmazlık 
Çözüm Merkezi (TUUÇM) ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Akreditasyon Merkezi arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. Yargıtay binasında düzenlenen imza 
töreninde konuşan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü 
Cirit, “Yargıya ilişkin tüm kurumların bütünsel bir bakış 
açısıyla değerlendirilmesi yapılmadan, gerçek anlamda 
bir yargı reformundan söz etmek mümkün değildir. 
Yargıtay’daki daire ve üye sayısının artırılmasının, hatta 
bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin iş yükü 
sorununu geçmişte halledemediği gibi bugün de tam 
olarak halledemeyeceğini iyi anlamamız gerekmektedir” 
dedi. Adalet sisteminin, adaletteki gecikmeyi en aza 
indirmesi gerektiğinin altını çizen Cirit, uluslararası 
belgelerde, çağdaş toplumun adalete ilişkin beklentilerinin 
karşılanması konusunda, yüksek mahkemelerin “açıklık 
ve duyarlılık göstermeleri”nin önemine vurgu yapıldığım 
aktardı. Özel hukuk uyuşmazlıkları bakımından da 
durumun pek farklı olmadığını, 2015’te 2 milyon 67 bin 109 
hukuk davasının açıldığını ifade eden Cirit, bugüne kadar 
arabuluculukla çözülen toplam uyuşmazlık sayısının 10 
bin 602 olduğunu bildirdi. 

11.04.2017
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3 ayda 760 bin kişiye iş 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel 
sektörünün istihdam seferberliğinde “Bu iş olur” diyerek 3 
ayda 760 bin ilave istihdam sağladığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin büyümeye devam edeceğini 
belirterek, “Türkiye’deki işsizlik oranına baktığımız zaman 
ilk 3 ayda Türkiye’de 760 bin yeni iş imkânı ortaya çıkmış. 
Bu durum Allah izin verirse bu seneyi Türkiye’nin büyük bir 
büyümeyle kapatacağını gösteriyor” dedi. 

Yaşanan tüm gelişmelere rağmen Türkiye 
ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kesintisiz devam eden büyüme 
trendinin bunun somut göstergelerinden biri olduğunu dile 
getirdi. 

ÜRETİM VE İSTİHDAMA DEVAM 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin gücüne inandıklarını 

kaydederek, hükümetin attığı adımların ekonomiye 
yansıması için kendilerine düşen her sorumluluğu yerine 
getirerek, çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, çevre ülkelerde uzun yıllardır 
süren istikrarsızlıklara rağmen, Türk özel sektörünün “Bu 
iş olur” diyerek 3 ayda 760 bin yeni istihdam sağladığını 
belirterek, bütün uluslararası kuruluşlar Türkiye’nin 
büyüme rakamlarını yukarı doğru revize etti. Bu da 2017 
beklentimizi yakalayacağımızı gösteriyor” dedi.

14.04.2017 
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ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKAN 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası 
(ICCIA) Başkan Vekilliği’ne üçüncü kez seçildi. Umman’ın 
başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen törende konuşan Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türklere Umman’da daha fazla yatırım 
fırsatı verilmesini istedi. Görüşmelerde iki ülke arasında 
işbirliğini güçlendirecek bir anlaşmanın imzalanacağı da 
duyuruldu.
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İŞ DÜNYASI REFORMLARIN VE EKONOMİNİN GÜNDEME GELMESİNİ İSTEDİ

REFORM TALEBİ

İş dünyası temsilcileri referandumun ardından Türkiye’nin 
gündemine ekonominin veyapısal reformlarına alınmasını istiyor. 
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) bugünden 
itibaren Türkiye için birlik ve reform zamanı geldiğini vurguladı. 
TÜSİAD açıklamasında daha güçlü Türkiye için toplumsal 
dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe 
bakmanın zamanı olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye’nin 
yapısal sorunlarının, dün olduğu gibi bugün de varlıklarını 
sürdürdüğüne dikkat çekilerek şöyle denildi: “Bu sorunları 
çözmek, milli menfaatlerimiz doğrultusunda küresel ölçekte 
rekabetçi Türkiye’ye giden yolun anahtarıdır. Şimdi Türkiye için 
toplumsal özgürlük, çoğulculuk ve dayanışma içinde ilerleme 
zamanıdır. “Açıklamada, “Reform gündeminde kararlı adımlar 
atmak, küresel ölçekte rekabetçi ve müreffeh bir ülke olarak 
yıldızımızı parlatacaktır” denildi. TÜSİAD önerilerini üç başlıkta 
şöyle özetledi: 

DEMOKRASİ
15 Temmuz darbe teşebbüsünün zorunlu kıldığı olağanüstü 

hali geride bırakarak, olağan hukuk devleti ortamına mümkün 
olan en kısa sürede dönülmesi; 

Yargı erkinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda toplumun 
tüm kesimlerini kapsayacak düzenlemelerin devreye alınması; 

Seçim barajının, temsil zenginliğine adil ve azami seviyede 
olanak tanıyacak şekilde düzenlenmesi;

Kamu yönetiminde liyakat kriterlerinin tavizsiz uygulanması; 
Siyasal Partiler Kanunu’nda reform; * Adalet sisteminde 

düşünce ve ifade özgürlüğüne daha fazla imkân sağlayan bir 
yapının oluşturulması; 

İletişim ve bilgiye erişim hakkının güvence altına alınması, 
özgür medya ve internet ortamının güçlendirilmesi ve kişisel 
verilerin korunması mevzuatının AB standartları ile uyumlu hale 
getirilmesi. 

EKONOMİ 
Piyasaları denetleyici I ve düzenleyici kurum ve kuruluşların 

bağımsızlığının korunması; 
Kayıt dışı ekonomi ile ‘ mücadele ve vergi politikalarında 

saydamlık ve etkinliğin tesisi; 
Sermaye piyasalarının gelişimi ve alternatif finansman 

araçları yoluyla reel sektöre kaynak yaratılması; 
Kamu ihaleleri mevzuatının AB standartlarında rekabetçi, 

17.04.2017
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saydam ve verimli olacak şekilde yasalaşması; 
KOBİ’lerin verimlilik ve finansmana erişimde dijital çağın 

gereklerine uygun açılımlarına destekler verilmesi; 
Sanayi stratejisinin, 21. yüzyılda ülkelerin gücünü 

belirleyecek olan Sanayi 4.0 Devrimi ve dijital teknolojik 
dönüşümle uyum arz eden somut hedeflerle güncellenmesi; 

Gıda enflasyonuna da ‘ neden olan artan üretim maliyeti, 
arz açığı, ürün zincirlerindeki aksaklıklar gibi yapısal sorunların 
çözülmesi; 

Sürdürülebilir turizmin tesisi yönünde bütüncül bir eylem 
planının hazırlanıp devreye alınması; 

Enerji sektöründe serbest, sürdürülebilir ve öngörülebilir 
piyasa hedefli reformların hayata geçirilmesi; 

Türkiye’nin doğa hazinesini koruyacak ve düşük karbon 
ekonomisine geçişi destekleyecek düzenleme ve destek 
politikalarının uygulanması; 

Başta dijital yetkinlikler olmak üzere “yetişkin becerileri”nin 
geliştirilmesine yönelik eylem planının devreye alınması; 

Genç işsizliği ile mücadele için eğitim ile işgücü piyasası 
arasındaki bağın güçlendirilmesi ve vasıf uyumunun gözetilmesi; 

İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün OECD ülkeleri 
ortalamasına çekilmesi, güvenceli esnek çalışma biçimlerinin 
geliştirilmesi; 

Toplumsal cinsiyet ‘ eşitliğinin eğitim, çalışma ortamı 
ve yönetime katılım başta olmak üzere hayatın her alanında 
sağlanmasına yönelik kararlı adımlar atılması;

Türkiye’nin uluslararası ‘saygınlığın, çekim gücünü ve marka 
değerini yükseltecek bir iletişim stratejisinin oluşturulması ve 
uygulanması. 

AB İLE İLİŞKİLER 
Mevcut Gümrük Birliği rejiminin, dijital ekonomi boyutunu 

da dikkate alacak bir yaklaşımla, stratejik öncelik olarak 
güncellenmesi; 

Göç ve mülteci politikaları, örgütlü suç ve terörle mücadele 
ve vizesiz seyahat alanlarında, Türkiye’nin Avrupa iç güvenlik 
işbirliğine dâhil olması; 

Enerji politikalarında uluslararası tedarik ağları, piyasa 
düzenlemeleri ve yenilenebilir enerji teknolojileri boyutlarında AB 
ile daha yakın bir işbirliği; 

Kıbrıs’ta çözüme yönelik irade ve desteğin sonuca ulaşması;
Suriye’de barışa ve toplumsal düzene, NATO üyesi bir 

Avrupalı ülke olarak aktif katkı sağlanması. 
ÇARKLAR HIZLANACAK 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat 

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazını açıklamada şöyle dedi: “Devletteki 
çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını 
bekliyoruz. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla belirsizlik 
geride bırakılmıştır. Özel sektörümüz önünü daha rahat görecek, 
yatırım yapabilecektir. Dünyada iş yapma biçimi, malları üretme 
biçimi inanılmaz bir biçimde değişiyor. 3 bin dolardan 12 bin dolara 
çıkarken yaptıklarımızı yaparak, 25 bin dolara sıçrayabilmek 
mümkün değil. Artık yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve 
hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz. 
İçerde ve dışarda ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz 
algıları değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden artırmak ve 
ülkemizi zenginleştirme hamlesine devam etmek için reform 
sürecini canlandırmalı, yeni büyüme hikâyemizi tüm dünyaya 
gösterebilmeliyiz.”

EKONOMİYE ODAKLANALIM 
TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 

Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan ‘ Kadooğlu, referandumun 
ardından özgürlükçü demokrasi ve ekonomiye odaklanma 
zamanı geldiğini belirtti. TÜRKONFED açıklamasında şöyle 
denildi: “Ekonomik teşviklerin, KOBİ’lerin finansmana erişimini 
kolaylaştırarak, Kredi Garanti Fonu’nun bütçe disiplini gözetilerek 
etkinliğinin sağlanması, kayıt dişiliğin önlenmesi, yerli üretimin 
desteklenmesi, teknoloji ve Ar-Ge odaklı politikaların izlenmesi 
gibi hayata geçirilecek ekonomik ve yapısal reformlar da 
sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır.” 

ATILIM YILIMIZ OLSUN 
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, “Kararın tüm halkımız için hayırlara vesile olması 
en büyük temennimizdir. Halkımız, güven ve istikrar ortamının 
devamı yönünde görüş bildirmiştir. Çift başlılığın kalkmasının 
önemini kavramış, koalisyon dönemlerinden kalan yaraların 
tekrar açılmaması için sürece son noktayı koymuştur. 
İhracatımızda ‘Atılım Yılı’ ilan ettiğimiz 2017, aynı zamanda 
Türkiye’nin de atılım yılı olacak. 2023 hedeflerimize daha emin 
adımlarla yürüyeceğiz” dedi. 

KAZANAN KAYBEDEN YOK 
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel 

Başkanı Nail Olpak, referandum sonrası yaptığı açıklamada 
daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve 
sandıkta kararını açıkladığını belirterek “Sandıktan hangi karar 
çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. 
Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Önümüzde, Uyum Yasaları, 
AB öncelikli olmak üzere Uluslararası İlişkiler, Kamu Personel 
Reformu, Seçim ve Siyasi Partiler yasası gibi gündem maddeleri 
var” dedi. 

MARŞA BASMA FIRSATI 
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da 

sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Önümüzdeki 
dönemin ekonominin ana gündem maddesi olduğu, seçim 
atmosferinin yaşanmayacağı, ülkemizi yarınlara taşıyacak yapısal 
reformların gerçekleştirileceği bir dönem olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 

HEDEFLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ 
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan “Düşüncemiz, ülkemizin 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 
2023 ve akabinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik altyapıyı 
oluşturarak ileriye emin adımlarla yürüyeceği ve ülkemizin dünya 
arenasında hak ettiği yeri almak üzere çalışacağı yönündedir” 
dedi.

ÖNCELİK EKONOMİ OLMALI
ULUSLARARASI Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, “YASED olarak temel beklentimiz, 
önümüzdeki dönemde demokratik hukuk devletinin tüm 
kurumlarıyla daha da güçlendirilmesi, ülkemizin, bugüne kadar 
olduğu gibi küresel değerlere bağlı şekilde, gelişmiş dünyayla 
bütünleşmesini artırarak kalkınma sürecini devam ettirmesi ve 
yatırım ortamını iyileştirecek reformların kesintiye uğramadan 
sürdürülmesidir. Referandum sonrasında önceliğin yeniden 
ekonomiye verilmesi, ülkemizin kalkınması sürecinde yatırım 
akışının devamı açısından büyük önem taşımaktadır.”
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BELİRSİZLİK BİTTİ, YATIRIM DÖNEMİ... 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Referandum 
sonucunda hayata geçirilecek yeni sistemle güçlenen ve 
hızlanacak olan yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak 
ve icraata geçirmek mümkün olacak” dedi. “Devletteki 
çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu 
yansımasını bekliyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 
etti: 

“Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir 
belirsizlik geride bırakılmıştır. Özel sektörümüz bundan 
sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak 
yatırım yapabilecektir. Türkiye olarak son 15 senede müthiş 
bir ekonomik gelişme gösterdik. Artık yarına odaklanmalı, 
ortak bir hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe 
yürümeliyiz. İçerde ve dışarda ülkemize karşı oluşturulmak 
istenen olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların güvenini 
yeniden artırmak ve ülkemizi zenginleştirme hamlesine 
devam etmek için reform sürecini canlandırmalı, hep 
birlikte çalışarak hazırlayacağımız yeni büyüme hikâyemizi 
tüm dünyaya gösterebilmeliyiz.”

17.04.2017 
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Devlette çarklar hızlanacak 

■ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Referandum 
sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizliğin geride 
bırakıldığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Hayata geçirilecek 
yeni sistemle güçlenen ve hızlanacak olan yönetim şekliyle 
daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün 
olacaktır” dedi. Devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun 
özel sektöre olumlu yansımasını beklediklerine dikkati 
çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Özel sektörümüz 
bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat 
risk alarak yatırım yapabilecektir.”

17.04.2017 
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Yazılımcıya yerli malı belgesi 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu, ‘Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine 
İlişkin Uygulama Esasları’ onayladı. Bundan böyle Yazılım 
Değerlendirme Tutanağı ile yerlilik şartlarının sağlandığı 
tespit edilen yazılımlar için Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan (MTSO) ‘Yerli Malı Belgesi’ düzenlenebilecek. 
MTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli yazılımcılara 
Yerli Malı Belgesi alabilmelerinin önü açıldı. Bu sayede 
yerli yazılım firmaları yurt içinde düzenlenecek ihalelerde 
rekabet avantajı sağlayabilecek. Yerli yazılım ve bilişim 
sektörünü destekleyecek bu uygulama ile Türkiye’nin orta 
ve yüksek teknolojili ürünlerinin daha çok gelişmesine 
imkân tanınacak. 

YÜZDE 15’E KADAR FİYAT AVANTAJI 
‘Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama’ 

sayesinde yerli Malı Belgesi’ne sahip olan bir yerli yazılım, 
yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlayabilecek. Konuya ilişkin 
değerlendirmede bulunan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şerafettin Aşut, “Türkiye ve tüm dünya ekonomilerinin 
yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0’a geçişe ağırlık verdiği 
günümüzde yazılımı destekleyecek böylesi bir uygulama 
önümüzdeki süreçte elde edilecek başarıların önemli bir 
adımıdır” ifadelerini kullandı.

20.04.2017
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Geleceği yazacak kadınlar aranıyor 
TOBB ve Turkcell seferberlik başlatıyor

TOBB ve Turkcell ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesini 
hayata geçiyor. Kadınlar, tüm Türkiye’de çevrimiçi ve 15 
ilde de yüz yüze sürdürülecek eğitimlerle proje üretecek. 
Kazanan desteklenecek. 

TÜRKİYE ve dünyada Endüstri 4.0 ve yazılım 
kavramları yoğun olarak konuşulurken, bir yandan da 
girişimciliğin gelişmesi için büyük çabalar sarf ediliyor. 
TOBB ve Turkcell, bu gelişmeleri yakından takip eden ve 
hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere 
yönelik ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesini hayata geçiriyor. 
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu işbirliğinde yürütülen çalışmanın 
amacı, kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve 
mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne 
geçebilmelerini sağlamak. 

15 İLDE YÜZYÜZE EĞİTİM 
Söz konusu projede lise ve üniversite mezunu ya da 

üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınlar hedefleniyor. 
Geleceği Yazan Kadınlar projesi için başvurular internet 
üzerinden alınıyor. Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, 
Van, Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 
toplam 15 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise çevrimiçi 
olarak eğitimler verilecek. 

TEMMUZDA BİTİYOR
Projeye katılan kadınlar daha sonra, Turkcell’in 

teknik danışmanlığında projeler üretecek. Tüm eğitimler 3 
Haziran’da başlıyor ve 16 Temmuz’da tamamlanıyor. 

Büyük jüriye sunum
KATILIMCILAR önce eğitim aldıkları illerde projelerini 

sunacak ve her ilin birinci ekibi belirlenerek İstanbul’da 
düzenlenecek finale katılacak. Finalistler; İstanbul’da 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO’su Kaan 

26.04.2017
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Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim 
Aras’ın da olduğu büyük jüriye sunum yapacak.

Başvurular 15 Mayıs’ta sona eriyor 
‘GELECEĞİ Yazan Kadınlar’ için başvurular 24 Nisan-15 

Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Programla 
ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna gelecegiyazanlar.
turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar adresinden erişim 
sağlayabilir.

Kazanan Silikon Vadisi’ne gidecek 
KAZANAN proje ticarileşme aşamasında 

desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar 
Silikon Vadisi’ne ziyaret hakkı kazanacak. Ayrıca kendi 
illerinde de teknoparklarda, eğer katılımcı öğrenciyse 
staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden 
faydalanma hakkı kazanacak. Yarışmada beğeni toplayan 
iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı’nda tonlamaya açılacak 
ve kadınlar girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini 
gerçekleştirme imkânına kavuşacak.
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TOBB ve Turkcell geleceği yazacak kadınlar arıyor 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell 
ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu is birliğinde, ‘Geleceği 
Yazan Kadınlar’ projesi hayata geçiyor. Projede lise ve 
üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yas 
üzeri kadınlar hedefleniyor. Amaç, kadınların yazılım 
cağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp 
girişimcilikte bir adım öne geçebilmelerini sağlamak. 
Kadınlar, tüm Türkiye çapında çevrimiçi ve 15 ilde de 
yüz yüze sürdürülecek eğitimler sonrasında Turkcell’in 
teknik danışmanlığında projeler üretecek. Kazanan proje 
ticarileşme aşamasında desteklenecek. Geleceği Yazan 
Kadınlar projesi için başvurular internet özerinden alınıyor. 
Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, 
Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, 
Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 15 ilde hafta sonu yüz 
yüze, hafta içi ise çevrimiçi olarak eğitimler verilecek. 

PROJE TİCARİLEŞECEK 
Kadınlar daha sonra, Turkcell’in teknik 

danışmanlığında projeler üretecek. Katılımcılar önce 
eğitim aldıkları illerde projelerini sunacak ve her ilin 
birinci ekibi belirlenerek İstanbul’da düzenlenecek finale 
katılacak. Finalistler; İstanbul’da TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ve TOBB 
Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras’ın da olduğu 
büyük jüriye sunum yapacak. Tüm eğitimler 3 Haziran’da 
başlıyor ve 16 Temmuz’da tamamlanıyor. Kazanan proje 
ticarileşme aşamasında desteklenecek.

26.04.2017 
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Nikaragua lideri Ortega’dan Türklere YATIRIM DAVETİ

NİKARAGUA’NIN efsanevi lideri, Devlet Başkanı Daniel 
Ortega, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul 
etti. Latin Amerika Odalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısı 
nedeniyle Nikaragua’nın başkenti Managua’da bulunan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nikaragua Devlet Başkanı 
Daniel Ortega’yla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 
Görüşmede, Türkiye-Nikaragua iktisadi ilişkilerinin 
geliştirilmesi konusu ele alındı. Türkiye’nin iktisadi 
dönüşüm süreci, girişimcilik, KOBİ’ler ve turizm alanındaki 
deneyimlerinden yararlanma imkânları konuşuldu. 

Erdoğan’ı kutluyoruz 
ORTEGA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

selamlarının iletilmesini isteyerek, referandum 
sonuçlarındaki başarısından dolayı Erdoğan’ı kutladı. 
Türkiye’de Büyükelçilik açmak için çalışmaları 
başlatacaklarını belirten Ortega, Türk ekonomisinin 
başarılı dönüşüm sürecinden övgüyle bahsetti. 

27.04.2017 
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Ortega’dan Türk iş adamlarına çağrı 

Nikaragua’nın Devlet Başkanı Ortega TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. Türkiye’de Büyükelçilik açmak 
için çalışmaları başlatacaklarını ifade eden Ortega, Türk 
iş dünyasını yatırım yapmak üzere Nikaragua’ya davet etti. 

Nikaragua’nın lideri, Devlet Başkanı Daniel Ortega, 
TOBB Başkam M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. Latin 
Amerika Odalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısı nedeniyle 
Nikaragua’nın başkenti Managua’da bulunan TOBB 
Başkam Hisarcıklıoğlu, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel 
Ortega ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Türkiye’nin 
Kosta Rika Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı’nın da katıldığı 
kabulde, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Bilgiç, Cengiz 
Günay, Bülent Karakuş ve Hakan Ülken yer aldı. Nikaragua 
Devlet Başkam Ortega görüşmede Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a selamlarının iletilmesini isteyerek, 
referandum sonuçlarındaki başarısından dolayı Erdoğan’ı 
kutladı. Türkiye’de Büyükelçilik açmak için çalışmaları 
başlatacaklarım ifade eden Ortega, Türkiye ekonomisinin 
başarılı dönüşüm sürecinden övgüyle bahsederek, Türk 
iş dünyasını yatırım yapmak üzere Nikaragua’ya davet 
etti. Nikaragua ulusal birlik mücadelesini başarıyla 
kazanan Sandinista Ulusal Özgürlük Cephesi (FSLN)’nın 

lideri Daniel Ortega, 6 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen 
seçimlerde oyların yüzde 72’sini alarak dördüncü 
kez Cumhurbaşkanlığına seçilmişti. TOBB Başkam 
Hisarcıklıoğlu ayrıca, Nikaragua Dışişleri Bakam Deniş 
Moncado Colindres ve Ekonomi Bakam Orlando Solorzano 
ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, 
Türkiye-Nikaragua iktisadi ilişkilerinin geliştirilmesi 
konusu ele alındı. Türkiye’nin iktisadi dönüşüm süreci, 
girişimcilik, KOBİ’ler ve turizm alanındaki deneyimlerinden 
yararlanma imkânları konuşuldu. Görüşmenin ardından 
Ortega Hisarcıklıoğlu’na plaket hediye etti.

27.04.2017
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Ortega’dan yatırım daveti 

NİKARAGUA’NIN lideri Devlet Başkanı Daniel 
Ortega TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul 
etti. Ortega görüşmede Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a selamlarının iletilmesini isteyerek, 
referandum sonuçlarındaki başarısından dolayı Erdoğan’ı 
kutladı. Türkiye’de Büyükelçilik açmak için çalışmaları 
başlatacaklarını ifade eden Ortega, Türkiye ekonomisinin 
başarılı dönüşüm sürecinden övgüyle bahsederek, Türk 
iş dünyasını yatırım yapmak üzere Nikaragua’ya davet 
etti. Nikaragua ulusal birlik mücadelesini başarıyla 
kazanan Sandinista Ulusal Özgürlük Cephesi (FSLN)’nın 
lideri Daniel Ortega, 6 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen 
seçimlerde oyların yüzde 72’sini alarak dördüncü kez 
seçilmişti. Rifat Hisarcıklıoğlu ayrıca, Nikaragua Dışişleri 
Bakanı Deniş Moncado Colindres ve Ekonomi Bakam 
Orlando Solorzano ile de bir araya geldi.

27.04.201
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ORTEGA, Efsane liderden yatırım daveti 

Nikaragua’nın efsanevi lideri, Devlet Başkanı Daniel 
Ortega, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul 
etti. Daniel Ortega, Latin Amerika Odalar Birliği Yönetim 
Kurulu toplantısı sebebiyle Nikaragua’nın başkenti 
Managua’da bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını ve 
referandum başarısı sebebiyle tebriklerini iletmesini 
istedi. Türkiye’de büyükelçilik açmak için çalışma 
başlatacaklarını söyleyen Ortega, Türkiye ekonomisindeki 
başarılı dönüşümden etkilendiğini belirttiği konuşmasında 
Türk iş dünyasını yatırım yapmak üzere Nikaragua’ya davet 
etti. Ortega, 6 Kasım 2016’da oyların yüzde 72’sini alarak 
4’üncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

27.04.2017
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Cumhurbaşkanı Ortega’dan Türklere yatırım çağrısı 

Nikaragua’nın efsanevi lideri, Devlet Başkanı Daniel 
Ortega, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul 
etti. Latin Amerika Odalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısı 
nedeniyle Nikaragua’nın başkenti Managua’da bulunan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Nikaragua Devlet Başkanı 
Daniel Ortega ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 
Ortega, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı referandum 
başarısından dolayı kutlarken Türk iş dünyasını ülkesine 
yatırım yapmaya çağırdı. Hisarcıklıoğlu ayrıca, Nikaragua 
Dışişleri Bakanı Deniş Moncado Colindres ve Ekonomi 
Bakanı Orlando Solorzano ile Dışişleri Bakanlığında bir 
araya geldi.

27.04.2017
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2.500 ürünün 204’ü tescilli 

2.500 civarında gıda ürünün coğrafi işaret tescili 
alabileceğini belirten Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “AB 
geçerliliği olan ürün sayısı ise 5 bin civarında. Türkiye’den 
sadece Aydın inciri, Antep baklavası ve Malatya kayısısı bu 
listeye dâhil olabildi” diye konuştu. 

200 MİLYARLIK BÜYÜKLÜK 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin her ilçesinin kendine has peyniri 
olmasına karşın “peynir” denildiğinde akla Fransa’nın 
geldiğini belirterek, “Bu yüzden yöresel ürünlerimize 
sahip çıkmak için coğrafi işaret almamız lazım” dedi. 
ATO Başkanı Gürsel Baran da kırsal kalkınmaya büyük 
katkıda bulunacağına ve ekonomiye ivme kazandıracağına 
inandığı zirve boyunca coğrafi işaret konusunun tüm 
yönleriyle ele alınacağını söyledi. Küresel ölçekte coğrafi 
işaretli ürün pazarının 200 milyar dolarlık büyüklüğe 
ulaştığını dile getiren Baran,  Avrupa Birliği  ülkeleri için 
söz konusu pazarın yaklaşık 55 milyar avro olduğunu 
kaydetti. Türkiye’de 2 bin 500’ün üzerinde coğrafi işaret 
alabilecek ürün bulunmasına karşın bunlardan sadece 
200’ünün tescillendiğine dikkati çeken Baran, Ankara’yı 

coğrafi işaretli ürünlerin ticaret merkezi haline getirmeyi 
hedeflediklerini kaydetti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Türkiye’nin 
yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak, Ankara’yı bu 
ürünlerin ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek 
amacıyla düzenlenen Coğrafi işaretli Ürünler Zirvesi 
başladı. Zirvenin açılışına Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Ankara Valisi Ercan Topaca,  Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği  (TOBB) Başkanı  Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda davetli 
katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Özlü, coğrafi 
işaret korumasının oldukça önemli bir konu olduğunu 
belirterek, “Ekonomik  ve rasyonel açıdan şehirlerimizi 
geliştirmek, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak açısından 
da bu konuyu çok önemsiyoruz” diye konuştu. Türkiye’de 
tescil edilmiş ürün sayısının 204 olduğuna değinen Özlü, 
“İnceleme aşamasında olan başvuru sayısı ise 302’dir. Bu 
sayılar yeterli değil. Bizim yaptırdığımız bir araştırma, 2 
bin 500 civarında ürünün coğrafi işaret tescili alabilecek 
bir potansiyel taşıdığını ortaya koyuyor. Ülke içindeki tescil 
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sayısı kadar Avrupa Birliği’nde geçerli olan tescil sayısının 
önemine de dikkat çekmek istiyorum. AB genelinde tescil 
edilmiş ürün sayısı 5 bin civarındadır. Türkiye’den ise 
sadece üç ürün, Aydın inciri, Antep baklavası ve işlemleri 
tamamlanmak üzere olan Malatya kayısısı bu listeye 
dahil olabilmiştir” diye konuştu. Başvuru süreçlerinde 
9-10 bin lirayı bulan ilan masraflarını ortadan kaldırarak 
coğrafi işaret tescilini ucuzlattıklarına da değinen Özlü, 
şöyle devam etti:, “6 ay olan yayım süresini 3 aya indirerek 
tescil sürecini kısalttık. Bu önemli kanunun uygulama 
yönetmeliğinin birkaç gün önce yürürlüğe girdiğini de 
hatırlatmak istiyorum.” Zirvenin açılışının ardından 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci (sağ 2), Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü (solda),  Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği  (TOBB) Başkanı  Rifat 
Hisarcıklıoğlu(sağda), Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı 
Gürsel Baranın (sağ 4) kucağındaki kuzuyu sevdi. M 

CARREFOURSA’DAN DESTEK 
Organize perakende sektöründe faaliyet gösteren 

firmalardan Carrefour SA, Ankara Ticaret Odası (ATO) 
tarafından düzenlenen Coğrafi işaretli Ürünler Zirvesine 
katılarak, aralarında Finike portakalı, Mardin şekeri, 
Çorum leblebisinin de yer aldığı birçok ürünü tanıttı. 
Carrefour SA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, 
firma olarak yerel değerlerin korunmasına büyük önem 
verdiklerini söyledi. Fransız Carrefour şirketinin coğrafi 
işaretli ürünler konusuna çok hâkim olduğunu belirten 
Işıkgece, Sabancı Holdingin de konuya aynı hassasiyetle 
yaklaştığını ifade etti
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‘Geleceği yazacak kadınlar’ aranıyor 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell 
ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğince, ‘Geleceği 
Yazan Kadınlar’ projesi hayata geçiyor. Projede lise ve 
üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri 
kadınlar hedefleniyor. Amaç, kadınların yazılım çağında 
geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte 
bir adım öne geçebilmelerini sağlamak. 

Kadınlar, tüm Türkiye çapında çevrimiçi ve 15 ilde de 
yüz yüze sürdürülecek eğitimler sonrasında Turkcell’in 
teknik danışmanlığında projeler üretecek. Kazanan proje 
ticarileşme aşamasında desteklenecek. Geleceği Yazan 
Kadınlar projesi için başvurular internet üzerinden almıyor. 
Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, 
Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, 
Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 15 ilde hafta sonu 
yüz yüze, hafta içi ise çevrimiçi olarak eğitimler verilecek. 
Kadınlar daha sonra, Turkcell’in teknik danışmanlığında 
projeler üretecek. Katılımcılar önce eğitim aldıkları illerde 
projelerini sunacak ve her ilin birinci ekibi belirlenerek 
İstanbul’da düzenlenecek finale katılacak. Finalistler; 
İstanbul’da TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Turkcell 
CEO’su Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Evrim Aras’ın da olduğu büyük jüriye sunum 
yapacak. Tüm eğitimler 3 Haziran’da başlayarak, 16 
Temmuz’da tamamlanacak. 

Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek. 
Bunun yanısıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi’ni 
ziyaret edecek.

30.04.2017
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Geleceği yazacak kadınlar aranıyor 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell 
ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, ‘Geleceği 
Yazan Kadınlar’ projesi hayata geçiyor. Projede lise ve 
üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri 
kadınlar hedefleniyor. Amaç, kadınların yazılım çağında geri 
kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir 
adım öne geçebilmelerini sağlamak. Kadınlar, tüm Türkiye 
çapında çevrimiçi ve 15 ilde de yüz yüze sürdürülecek 
eğitimler sonrasında Turkcell’in teknik danışmanlığında 
projeler üretecek. Kazanan proje ticarileşme aşamasında 
desteklenecek.

30.04.2017
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TOBB -Turkcell yazılımda seferberlik başlatıyor 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Turkcell ve TOBB 
Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, ‘Geleceği Yazan 
Kadınlar’ projesini hayata geçiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Turkcell, 
bu gelişmeleri yakından takip eden ve hayallerini 
gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik 
‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesini hayata geçiriyor. 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde yürütülen 
çalışmanın amacı, kadınların yazılım çağında geri 
kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte 
bir adım öne geçebilmelerini sağlamak. Projede lise ve 
üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri 
kadınlar hedefleniyor. 

PROJE NASIL YÜRÜYECEK 
Geleceği Yazan Kadınlar projesi için başvurular internet 

üzerinden almıyor. Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, 
Van, Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve Samsun olmak 
üzere 15 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise çevrimiçi 
olarak eğitimler verilecek. Kadınlar daha sonra, Turkcell’in 
teknik danışmanlığında projeler üretecek. Katılımcılar 
önce eğitim aldıkları illerde projelerini sunacak ve her ilin 
birinci ekibi belirlenerek İstanbul’da düzenlenecek finale 
katılacak. Finalistler; İstanbul’da TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ve TOBB 
Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras’ın da olduğu 
büyük jüriye sunum yapacak. Tüm eğitimler 3 Haziran’da 
başlayıp 16 Temmuz’da sona erecek. Kazanan proje 
ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra 
büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi’ne ziyaret hakkı 
kazanacak.

30.04.2017 
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İşçiler ve işveren ayrı düşünülemez 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü mesajında işçi ve işverenin birbirinden 
ayrı düşünülemeyecek iki asli unsur olduğunu, Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşmasının yolunun, emekçi ve girişimci 
dayanışmasından geçtiğini belirtti. Girişimci ve sanayici 
olmadan emekçilerin, emekçiler olmadan da kendilerinin 

bir şey ifade etmeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu 
“Bizler işçi ve işveren örgütleri olarak çıkarlarımız farklı 
da olsa, mesele ülke meselesi, millet meselesi olduğunda 
ne mutlu ki tek yumruk olmayı, birbirimizi sevmeyi ve 
anlamayı başarmış bir toplumun temsilcileriyiz” ifadelerini 
kullandı.

01.05.2017
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İsçi ve işveren dayanışmasıyla büyüyeceğiz

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla iş 
örgütleri çeşitli mesajlar yayınladı. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu 
yaptığı açıklamada “İşçi ve işveren birbirinden ayrı 
düşünülemeyecek iki asli unsurdur. Bizler işçi ve işveren 
örgütleri olarak çıkarlarımız farklı da olsa, mesele ülke 
meselesi, millet meselesi olduğunda ne mutlu ki tek 
yumruk olmayı, başarmış bir toplumun temsilcileriyiz. 
Dolayısıyla Türkiye’nin hedeflerine ulaşması, milli gelirini 
artırması ve daha müreffeh daha güzel günler görmesinin 
yolu, emekçi ve girişimcinin dayanışmasından geçer” dedi. 

DÜNYAYA ÖRNEĞİZ 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 

Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen de Türkiye’nin 
çalışma barışı konusunda dünyaya örnek gösterilecek 
konumda olduğunu belirterek, işçi ve işverenler olarak 
üzerlerine düşenin, bu iş birliğini korumak, birlikte 
çalışmaya, üretmeye, büyümeye ve ilerlemeye devam 
etmek olduğunu ifade etti. Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
Başkanı Cemal Yükselen de 1 Mayıs’ın işçilerin, sınıfsız 
bir toplum kurma mücadelesinin nişanesi olduğunu 

ifade ederek, “Alın terinin kutsallığını yansıtan bugünün, 
çalışma barışını güçlendirmesini, dostluk ve dayanışmayı 
artırmasını diliyorum” açıklaması yaptı. 

30 BİN POLİS GÖREV YAPACAK 
İSTANBUL Valiliği 1 Mayısta 30 bin 101 emniyet 

mensubunun görev yapacağını ve güvenlik nedeniyle 
saat 05.00 itibariyle Osmanbey, Taksim ve Şişhane 
Metro istasyonları kapalı kalacağını açıkladı. 1 Mayıs 
kutlamalarda eylem yapacağı ihbarı alınan asın sol örgüte 
mensup 16 şüpheli de gözaltına alındı.

01.05.2017 
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İşçi ve işveren ayrılamaz 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için iş dünyası 
STK’ları kutlama mesajları yayımladı. Mesajlarda çalışma 
barışında Türkiye’nin örnek olduğu belirtilirken, işçi ve 
işve renin ayrı düşünülmemesine ve emeğin güvenceye 
alınmasına dikkat çekildi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, l Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. İşçi 
ve işverenin birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli 
unsur olduğunu, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasının 
yolunun, emekçi ve girişimci dayanışmasından geçtiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, girişimci ve sanayici olmadan 
emekçilerin, emekçiler olmadan da kendilerinin bir şey 
ifade etmeyeceğini vurguladı. Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB) Genel Başkanı Cemal Yükselen de l Mayıs’ın 
işçilerin, sınıfsız bir toplum kurma mücadelesinin nişanesi 
olduğunu ifade etti. 

EMEK GÜVENCESİ ŞART 
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 

Başkanı Erol Bilecik ise mesajında, emeğin istisnasız 
karşılık bulması ve kapsayıcı sosyal haklarla teminat 
altında olmasının çağdaş bir demokrasi ve müreffeh 
bir toplum anlayışının temel koşulları olduğunu belirtti. 
Bilecik, “Ülkemizin iş gücü ve çalışma ortamına ilişkin 

politikaların devlet, çalışan ve işveren temsilcileri nezdinde 
tam bir iş birliğiyle ele alınması, ekonomik büyüme, işsizlik 
ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele, kadın istihdamının artışı 
ve çalışma standartlarının iyileştirilmesinde kapsamlı 
ilerlemeler sağlar” dedi. 

SENDİKALARIN DESTEKCİSİYİZ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, 
“Emekçimizin alnındaki ter kurumadan hakkın alması, 
insan onuruna yakışır şekilde yaşaması ve çalışma 
hayatında karşılaşacağı risklerin en aza indirilmesi için 
çalışıyoruz” mesajıyla kutladı. Bakan Müezzinoğlu ayrıca, 
sendikal hareketlerin destekçisi olma yolunda kararlılıkla 
yürüdüklerini de sözlerine ekledi. 

TÜRKİYE ÇALIŞIM BARISINA ÖRNEK 
Türkiye işveren Sendikalar Konfederasyonu (TİSK) 

Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen de Türkiye’nin 
çalışma barışı konusunda dünyaya örnek gösterilecek 
konumda olduğunu belirterek, işçi ve işverenler olarak 
üzerlerine düşenin, bu işbirliğini korumak, birlikte 
çalışmaya, üretmeye, büyümeye ve ilerlemeye devam 
etmek olduğunu ifade etti.

01.05.2017



BASINDA
TOBB

105

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

ŞUBATTA İŞSİZLİK ORANI GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ
İŞSİZLİK ORANI ŞUBAT DÖNEMİNDE OCAK AYINA GÖRE 
YÜZDE 12.6 YA GERİLEDİ SEFERBERLİĞİN İLK ETKİSİ

Ocak ayında başlayan ‘istihdam seferberliği’ bir yıl 
sonra işsizlik oranını düşürmeyi başardı. Böylece 2017 
Şubat’ında işsizlik yüzde 13’ten yüzde 12.6’ya gerilemiş 
oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2017 Şubat döneminde, 
geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi arttı ve 26 
milyon 956 bin kişiye yükseldi. 

İŞSİZLİK oranı şubatta bir yılın ardından ilk kez 
geriledi ve yüzde 12.6’ya indi. Kısmen de olsa yaşanan 
bu gerilemede hükümetin ocaktan itibaren başlattığı 
istihdam seferberliğinin etkisi büyük. İstihdam seferberliği 
kapsamında Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
verdiği bilgilere göre 1 Ocak-29 Mart arasında 443 bin 247 
ek istihdam sağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
verilerine göre ise istihdam edilenlerin sayısı 2017 Şubat 
döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi aitti 
ve 26 milyon 956 bin kişiye yükseldi. TÜİK’in dün açıkladığı 
verilere göre ocak, şubat, mart aylarını kapsayan şubat 
döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.7 
puan arttı. Ancak Ocak 2017 döneminde ise işsizlik oranı 

yüzde 13 seviyesindeydi. Yani dönemden döneme geçişte 
Şubat 2016’dan beri ilk kez işsizlik oranında gerileme 
yaşandı. İşsiz sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 676 
bin kişi artarak 3 milyon 900 bine yükseldi. Ocak dönemine 
ise işsiz sayısı 3 milyon 985 bin ile tarihi rekorunu kırmıştı. 
Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, gelen 
işsizlik verisinin piyasa beklentisine göre düşük kalsa 
da, tarihsel trendler açısından bakıldığında oranın halen 
çok yüksek olduğunu belirtti. Erkan, “Sektörel teşvikler 
ve istihdam seferberliği de işsizlik oranlarında düşüş 
görülmesini sağlamaktadır, ancak büyüme trendiyle 
istihdam piyasası bu haliyle uyumlu bir görüntü ortaya 
koymamaktadır. İşsizlik oranlarında hem sezonluk hem 
de istihdam kampanyalarının geçici etkisi çerçevesinde 
yıl ortasına kadar bir düşüş görülebileceğini, ancak 
2017 ortalama işsizlik oranının önceki senenin üzerinde 
gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 3. çeyrekten sonra işsizlik 
oranlarında tekrar yükseliş olmasını bekliyoruz, bu 
kapsamda 2017 ortalama işsizlik oranı beklentimiz son 
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verilerle güncellenmiş haliyle yüzde 11,3’tür”dedi.

ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK YÜZDE 11.7 
İŞGÜCÜ 2017 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 1 milyon 175 bin kişi artarak 30 milyon 
855 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak 
yüzde 51.8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan 
kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 
0.8 puanlık artışla yüzde 71.7, kadınlarda ise 1.2 puanlık 
artışla yüzde 32.3 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden 
arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 143 bin 
kişi artarak 27 milyon 699 bin kişi olarak tahmin edildi. 
İstihdam oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 46.5 oldu. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 
15 bin kişi azalarak 3 milyon 674 bin kişi olarak gerçekleşti. 
İşsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 11.7 oldu.

GENÇLERDE % 23.3 
TÜİK verilerine göre şubat döneminde tarım dışı 

işsizlik oranı geçen yıla göre 2.1 puanlık artış ile yüzde 
14.8 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı da 
4.7 puanlık artış ile yüzde 23.3’e yükselirken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 1.8 puanlık artış ile yüzde 12.9 olarak 
gerçekleşti. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 
45.3 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 
160 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 340 bin 
kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.7’si tarım, yüzde 
19.5’i sanayi, yüzde 6.7’si inşaat, yüzde 55.2’si ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. 

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 1.2 AZALDI
 MALİYE Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 

2017 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2016 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 1.2 oranında azalarak 3 milyon 
558 bin kişi olarak gerçekleşti. 

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
‘istihdam seferberliğini başlatmıştı. 
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TOBB’dan Tunceli’ye öğrenci yurdu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
Tunceli’de yaptırılan 200 öğrenci kapasiteli kız öğrenci 
yurdunun temeli, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katıldığı törenle atıldı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada 
eğitime yönelik yatırımların hiç bir iş adamına zarar 
vermediğini belirterek, “Eğitime yapılan yatırımda hem 
siz kazanırsınız, hem şehriniz kazanır, hem ülke kazanır. 
Türkiye’de yapılan bütün sınavlarda Tuncelili öğrencilerimiz 
hep başarılı sonuçlar alıyor. Eğitim alanında Tunceli, gurur 
verici bir noktadadır” dedi. 
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TOBB’dan eğitime iki yeni tesis

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle, 
Tunceli’de kız öğrenci yurdu, Elazığ’da da İmam hatip lisesi 
açıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tunceli merkez 
Moğultay Mahallesinde TOBB tarafından yaptırılacak olan 
200 kişilik kız öğrenci yurdunun temel atma törenine 
katıldıktan sonra, Elazığ Karakocan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği İmam hatip Lisesi’nin de açılışına katıldı. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Tunceli’de yaptığı konuşmada “Bugün 
batı ülkelerine bakıyoruz Is gücüne katılım oranı kadınlarda 
yüzde 50, bizde maalesef bunun yarısı. İs dünyasına 
bakıyoruz bundan daha da kötü. Yüzde 8 oranında” dedi. 

BİR KIZ, BİR AİLE DEMEK 
Hisarcıklıoğlu, “Kızı eğitmek çok önemli. Bir erkeği 

eğitirseniz bir kişiyi eğitirsiniz. Ama bir kızı eğitirseniz bir 
aileyi eğitirsiniz. Bir aileyi eğittiğiniz zaman da toplumun 
tamamını eğitmiş olursunuz. Kızların eğitimi onun için 
önemli. Bu da gelişmiş ülkelerle en büyük farkımız. Bu 
konuda daha fazla çalımımız gerekiyor” dedi.

19.05.2017
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‘Sözümüzü tuttuk 1 milyon kişiye istihdam sağladık’ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istihdam sözü verdiklerini 
belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dört ayda 1 
milyonun üzerindeki kişiye iş imkânı sağladık. Yılsonunda 
hepimiz sözümüzü yerine getirmiş olacağız açıklamasında 
bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam 
Rifat Hisarcıklıoğlu, son dört ayda 1 milyonun üzerinde 
istihdam sağladıklarını belirterek, “Yılsonunda hepimiz 
sözümüzü yerine getirmiş olacağız” dedi. Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu 
çeşitli açılışlara katılmak üzere Elazığ’a geldi. Burada 
konuşan TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
ekonomisinin, başta darbe girişimi ve küresel kriz olmak 
üzere yaşanan birçok hadiseden olumsuz etkilendiğini 
ifade etti. Bunların başka bir ülkede yaşanması halinde, 
o ülkenin kendisini toparlayamayacağını, yerle bir 
olacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yıl sonu 
itibarıyla tekrar büyüme noktasına geldiğine dikkati çekti. 
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ‘‘İş dünyası olarak gelirken 
bir anket yaptık. ‘Neden şikâyetçisiniz?’ diye soruyoruz. 
En fazla istihdam üzerindeki vergi yükleri söyleniyor. 

Şimdi arkadaşlar, rüyamızda göremeyeceğimiz şekilde biz 
istemedik, hükümetimiz çıkarttı. Yeni birini işe aldığımızda 
3 ay maaşı devletten, sen ödemiyorsun. 3 ay sonra da 9 
ay boyunca vergisini, sigortasını devlet ödüyor. Yani bin 400 
lira senin cebinden çıkıyor üstünü, vergisini 9 ay boyunca 
devlet ödüyor. Bu istihdamda tarihi bir destek. Biz de 
burada bir söz verdik. Şubatta Sayın Cumhurbaşkanımız 
‘bizi destekleyin.’ dedi. Biz de ‘1,5 milyon üyemiz var, sene 
sonunda en az 1,5 milyon adam alacağız.’ dedik. En az bir 
kişi için söz verdik ama Allah’a çok şükür 1 milyonu Türk 
özel sektörü olarak 4 ayda geçtik. Son 4 ayda 1 milyonun 
üzerinde istihdam sağladık. Yılsonunda hepimiz sözümüzü 
yerine getirmiş olacağız.” 

İŞSİZLİK AZALIYOR 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2019 

yılına reformları tamamlayan bir ülke olarak adım atmak 
istediklerini söyledi. 16 Nisan’dan sonra Borsa İstanbul 
100 Endeksi’nin tarihi zirve yaptığını, döviz kurlarındaki 
oynaklığın azaldığım belirten Tüfenkci, Türk lirasında 
gözlenen değer artışının büyük bölümünün de ülkedeki 
istikrardan kaynaklandığına kaydetti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam 
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seferberliğinde odalar ve borsaların bazı taahhütlerde 
bulunduğunu anımsatan Tüfenkci, atılan adımlarla birlikte 
şubat ayı TÜİK verilerine bakıldığında işsizliğin azaldığının 
görüldüğünü aktardı. Tüfenkci, şunları kaydetti: ‘‘Buradan 
bir müjde olarak söylüyorum; mart ve nisan ayında 
bu işsizlik rakamlarının daha da aşağı doğru geldiğini 
göreceksiniz. Mayıs ayında bu rakamları daha da aşağı 
çekerek yılsonu itibarıyla işsizlik rakamlarını tek haneli 
rakamlara indireceğiz. Aynı şekilde mart ayında sanayi 
üretimimiz bir önceki yılın aynı ayma göre yüzde 2,8 arttı, 
şubat ayında yüzde 2,3 artış gösteren sanayi cirosu ise mart 
ayında yüzde 26,4 arttı. Ekonomi güven endekslerinin de 
yüzde 3,6 oranında arttığını görüyoruz. İç ticaretin önemli 
bir kısmını oluşturan perakende sektöründeki güven de 
nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış gösterdi.” 

2017’YE GÜÇLÜ GİRDİK
Geçen yıl küresel ticaret hacminin, endeks bazında 

dünyada sadece yüzde 1,3 arttığına işaret eden Bakan 
Tüfenkci, “Yaşanan finansal dalgalanmalar nedeniyle 
değer bazında da küresel ihracatımız yüzde 3,3, küresel 
ithalatımız ise yüzde 3,2 azaldı. 2016 yılında yaşanan 
hadiselere baktığımızda, özellikle bu hainlerin bu ülkeye 
yaşattıkları o darbe girişimine karşı hükümetimizin almış 
olduğu ciddi tedbir, teşvikler ve sizlerin de gayretlerinizle 
2017’ye güçlü bir şekilde girdik. Hem ihracat rakamlarımızın 
hem de dış ticaret hacmimizin arttığını, tüketici güven 
endekslerimizin, sanayide cirolarımızın ve üretimlerimizin 
arttığını görüyoruz.”
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YATIRIMCININ ÖNÜNÜ TAMAMEN AÇIYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73’üncü 
Genel Kurulu’nun ilk günü Başbakan Binali Yıldırım ve CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırladı. Başbakan 
Yıldırım, sanayici ve yatırımcının önünü tamamen 
açtıklarını dile getirirken, Rusya’nın da domates üretimini 
denemesini beklediklerini kaydetti. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 73’üncü 
Genel Kurulu kapsamında dün düzenlenen Hizmet Şeref 
Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, Başbakan Binali Yıldırım, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 
yapıldı. Başbakan Yıldırım, konuşmasında “sanayici ve 
yatırımcıların önünü tamamen açacakları” mesajını verdi. 
Sanayi üretim paketi tasarısını Meclis’e gönderdiklerini 
söyleyen Başbakan Yıldırım “Bu tasarı 23 farklı kanunda 
75 tane değişiklik getiriyor. Bu değişiklikte iş ve yatırım 
ortamı iyileştiriliyor. İş yapma kolaylaştırılıyor. Yatırımcının, 
sanayicinin önünü tamamen açıyoruz” dedi. 

Yıldırım, sözlerine işadamlarına teşekkür ederek 
başladı.

5 AYDA 1 MİLYON İŞ 
Hain darbe girişiminden sonra işadamlarının 

ekonominin çarklarının durmasına izin vermediğini 

belirten Yıldırım, “İstihdam seferberliği çağrısına en 
yüksek düzeyde karşılık vererek gösterdiniz. 5 ay gibi 
kısa bir sürede 1 milyondan fazla işsize iş, aş sağladınız” 
dedi. İşadamlarından gelen önerileri her zaman dikkate 
aldıklarını vurgulayan Yıldırım, “Türkiye’nin geleceği 
çalışmak, yatırım yapmak, üretim yapmak, istihdam 
oluşturmak, pastayı büyütmek, ihracatı artırmak, 
artan refahın adilce paylaşımını sağlamaktır. İşçi ve 
işverenlerimizle bu vaziyete kenetlenmiş durumdayız. 
Ekonomimiz güçlendikçe demokrasimizde güçlenecek. 
Aramızdaki anlaşmazlıklar ortadan kalkacak” diye 
konuştu.

Yeni dönemde gerçek anlamda reform dönemi 
olacağını söyleyen Yıldırım, “Yeni sistemin uyum yasalarını 
TBMM’den çıkaracağız” dedi. Meclis’e getirdikleri üretim 
sanayi paketi için de muhalefetten destek isteyen Yıldırım 
şöyle devam etti:

“Sanayicinin önünde bazı gereksiz mali yükler var, 
kesintiler var, bunları hep kaldırıyoruz. Elektronik belge 
yönetim sistemi temmuz ayı itibarıyla hayata geçmiş 
olacak. Planlı, sanayi alanlarında yer alan binalar için emlak 
vergilerini tamamen kaldırıyoruz. KOSGEB desteklerine 
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erken ödeme imkanı getiriyoruz. Yazılım sektörünü sanayi 
sektörü içine dâhil ediyoruz. Birçok düzenleme Meclis’te, 
önümüzdeki hafta bunların görüşmeleri yapılacak.’ 

DENESİNLER BAKALIM 
Yıldırım, Rusya ile Türkiye arasında tarım alanında 

yaşanan sorunların geride kaldığını belirterek, “Turizmde 
kötü günler geride kaldı. Rusya ile ilişkilerimizi önceki 
gün yapılan anlaşmayla büyük oranla normalleştirmiş 
durumdayız. Bundan böyle artık yatırımcılarımız önünde 
hiçbir kısıtlama yoktur. Ayrıca tarım ürünlerinde domates 
hariç serbestleşme sağlanmıştır. Domatesle ilgili olarak 
da kısıtlı olarak imkân ortaya konmuştur. Önümüzdeki 
süreçte onun da çaresini bulacağız. Çünkü Rusya domates 
yetiştirmeyi kafasına koymuş. Bir denesinler bakalım. 
Yetiştirirlerse ne ala yetiştiremezlerse biz buradayız” dedi.

KILIÇDAROĞLU: 
HER ŞEY ÇOK İYİYSE VERGİLER NEDEN ÖDENEMİYOR
BİNALİ Yıldırımdan sonra TOBB delegelerine 

seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İse, 
“Sayın başbakan, sorunlu olmayan bir ülkenin başbakanı 
olarak konuştu. Eğer her şey çok iyiyse, vergiler ve sigorta 
primleri niye ödenemiyor” dedi. Türkiye’nin bundan sonra 
yeni bir stratejiye ihtiyaç duyacağını belirten Kılıçdaroğlu. 
“Bir ülkede demokrasi yoksa, o ülkenin büyüme şansı 
yoktur” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 2008de 
anayasada uzlaşı aranması gerektiği yönünde bir açıklama 
yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu. “Sayın Hisarcıklıoğlu simdi 
böyle bir konuşmayı yapabilir mi?” sorusunu yöneltti. 
Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne bir delegenin tepki göstermesi 
üzerine, delegeler arasında kısa çaplı bir tartışma yaşandı. 
Kılıçdaroğlu, bunun üzerine, “Anayasa değişiklikleri 
çıktığında neden bu ülkenin üniversiteleri konuşmadı? 
Güçlü ekonominin sırrı güçlü demokrasiden geçer. Herkes 
bunu böyle bilmeli” dedi. Kılıçdaroğlu’nun sözleri salonda 
yoğun alkışla karşılandı. 

Gece gündüz konuşulduğunu ve AB’den yeni fasıl 
açılması talebinde bulunulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu. 
“AB dayatınca mı, yapacağız bazı şeyleri? Sayın Başbakan’a 
açık ve net çağrıda bulunuyoruz. AB’nin tüm standartlarını 
parlamentoya onlar dayatmadan getirsinler, destek 
olacağız” dedi. Yıldırım’ın konuşması sırasında Avrupa’ya 
satılan beyaz eşyaların üçte birini Türklerin ürettiğini 
söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Artık 
gelişmiş ülkeler, buzdolabı, çamaşır makinesi üretmiyor. 
Katma değerli ürün üretmezseniz, katma değerli ürün 
tüketirsiniz. Bunun için de, üniversitelerin bilgi üretmesi 
gerekiyor. İran üniversitelerinin ürettiği bilgiler, Türkiye 
üniversitelerinin ürettiği bilgileri geçti. Haberiniz var mı?”

HİSARCIKLIOĞLU: 
GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÜRETMEYE DEVAM 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, tüm oda 

ve borsalara teşekkür ederken, “Güçlü Türkiye için 
üretmeye devam” dedi. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Biz 
birbirimizi anladık, öteki diye bakmadık. Farklılıklarımıza, 
farklı düşüncelere ve inançlara saygı gösterdik. Kimseye 
ayrım yapmadık. Sonuçta ayrılık değil, birlik ve beraberlik 
hâkim oldu. Bu sayede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
iş dünyamızın en güçlü sesidir. Her gün halkımızın içinde, 
piyasaları en iyi bilen, ülkemizdeki sıkıntıları en yakından 
takip edenler işte buradaki iş dünyasıdır. Bu camianın 
mensupları, yaşadıkları sıkıntılara rağmen, her sene daha 
çok iş, daha çok aş sağlıyor, milletimize daha çok umut 
veriyor. Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı işte bu salonda 
gördüğünüz insanlar ve temsil ettikleri kitle yapıyor. Türk 
özel sektörü olarak dün olduğu gibi yarın da, ülkemizi daha 
güçlü, daha zengin yapmak için üretmeye, emek vermeye 
devam edeceğiz.” 
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YILDIRIM TOBB’UN GECESİNDE KONUŞTU: 

Siyasetimizde öteki anlayışı yok

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ ile mücadele 
kapsamında hükümetlerine, “Siyasilere dokunulmuyor” 
yönünde eleştiriler geldiğini anımsatarak, “Bu suçlamayı 
asla kabul etmiyoruz. Bu işin arkasında kim varsa mutlaka 
bulunup ortaya çıkarılacak ve yüce adalete teslim edilecek. 
Merhamet duygusuyla değil adalet ilkesiyle hareket 
edeceğiz” dedi. TOBB’un 73. Genel Kurulu kapsamında 
düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, 
dün TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşti. Törene katılan 
Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: 

SÜREKLİ İSTİKRAR:
Türkiye, 16 Nisan’da halk oylaması yaptı, yönetim 

sisteminde değişikliğe gitti. Hedefimiz, daima tek başına 
güçlü iktidar ve sürekli istikrar. Bu Türkiye’nin hedeflerini 
gerçekleştirmesi için olmazsa olmazıdır. Yapılan anayasa 
değişikliğine uygun olarak Cumhurbaşkanımızın partimizle 
ilişkisini tesis ettik ve genel başkan olarak seçtik. 
Cumhurbaşkanımız liderliğinde yeni atılım dönemini 
başlattık. Bugünden sonra her anımızı dolu dolu geçirerek, 

işimize bakacağız ve ülkemizin kaybettiği zamanları telafi 
etmenin gayreti içinde ola cağız. Türkiye’nin geleceği 
çalışmak, yatırım, üretim yapmak, istihdam oluşturmak, 
pastayı büyütmek, ihracatı artırmak, artan refahın adilce 
paylaşımını sağlamaktır. Önceliğimiz, gideceğimiz yol da 
budur. 

ÖTEKİ YOK: Bizim siyaset anlayışımızda öteki yok, 
bütün vatandaşlarımızı aynı şekilde birinci sınıf ı görüyoruz 
ve hizmet ediyoruz. Bugüne kadar bu ülkenin bütün 
vatandaşlarını kucakladık, bundan sonra da kucaklamaya 
devam edeceğiz. Heyecanlarımızı yitirmeyeceğiz, diri 
tutacağız, umutlarımızı yeşerteceğiz. Önümüzdeki yılların 
da kazanılmış yıllar olması için özgürlükleri daha da 
geliştireceğiz, adalete olan güvenin artması için daha fazla 
gayret göstereceğiz. 

BÜYÜME HEDEFİ 4’ÜN ÜZERİ:
Hain darbe girişiminin gerçekleştirildiği 2016 yılında 

bile dünya ortalamasının üzerinde 2,9 düzeyinde büyümeyi 
gerçekleştirdik. Tabii bu bizim için yeterli değildir. 
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Büyümede yüzde 3,5’in altına düşmemeliyiz. Bundan 
sonraki hedefimiz, büyümeyi en az yüzde 4’ün üzerine 
çıkarmaktır. 

YENİ DÖNEM:
15 yıldır kazandığımız tecrübeyle daha büyük 

reformlara imza atacak bir dönemin başlangıcındayız. 
Savunmada dışa bağımlı olmadığımız, kendi enerjimizi 
ürettiğimiz, enerji güvenliğini sağladığımız tarımda, 
hem de kendi kendine yeten aynı zamanda da dünyanın 
ihtiyaçlarına cevap veren bir Türkiye için yeni dönemi iyi 
değerlendirmemiz gerekiyor. İleri teknolojiyle katma değer 
sağlayan stratejik sektörlerle gerçekleştireceğimiz üretim 
ve ihracata dayalı dış ticaretle Türkiye belirlediği hedeflere 
ulaşacaktır. Bunun için ihtiyacımız olan sürekli değişim, 
sürekli yenilik, sürekli reform.

Rusya domates yetiştirmeyi kafaya koymuş
Yıldırım, Rusya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak 

şunları kaydetti: “Bugün artık turizmde eski, parlak 
günlere doğru dönüş süreci yaşanıyor. Rusya ile ilişkiler 
yapılan anlaşmayla büyük oranda normalleştirildi. Bundan 
böyle artık yatırımcılarımız önünde kısıtlama yok. Ayrıca 
tarım ürünlerinde, domates hariç diğer bütün ürünlerde 
serbestleşme sağlamıştır. Domatesle ilgili de kısıtlı olarak 
bir imkân ortaya konmuştur, önümüzdeki süreçte onun 
da çaresini bulacağız. Çünkü Rusya domates yetiştirmeyi 
kafasına koymuş, bir denesinler, yetiştirebilirlerse ne ala, 
yetiştiremezlerse biz buradayız
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Direksiyon ve ekonomi 
YAVUZ DONAT

TOBB Genel Kurulu’nun tek konuşmacısı Erdoğan. 
AK Parti’nin direksiyonuna geçtikten sonraki ilk ekonomi 
konuşması olacak. 

Ekonomi... Açılım... Atılım... Program... “Bugün” 
Erdoğan ne diyecek? Fotokopi gibi Arka koltuk Uyarı 

Beklenti Genel Başkan seçilecek... Kabinede hemen 
değişikliğe gidilecek... Ve Cumhurbaşkanı 24 Mayıs 
Çarşamba günü TOBB’a “Yeni kadroyla” Platform Takvim 
çok önceden belirlendi... Program önceden şekillendi... 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşularak. TOBB’un 
dün başlayan ve bugün sürecek olan “73’üncü Genel 
Kurulu’ndan söz ediyoruz. 

■ Referandumdan sonra TOBB Başkam Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı... Ve ona 
“Genel Kurul konusunu” açtı. 

■ Sonra... Erdoğan “Ak Parti’ye girdi.”
■ Ardından TOBB Genel Kurulu’nun “Günü, 

gündemi” belirlendi. 
■ Şöyle ki... Genel Kurul 2 gün sürecekti... “23-24 

Mayıs.” 

■ 23 Mayıs toplantısının yeri... “TOBB ikiz kuleleri.”
■ 23 Mayıs’ın gündemi... “Hizmet Şeref Belgesi ve 

Plaket Takdimi.” 
■ 23 Mayıs’taki toplantının davetlileri... “Başbakan 

Binali Yıldırım... Ve siyasi parti temsilcileri.” 
■ Dün “Bütün bunlar” yerine getirildi. 
■ 24 Mayıs’a... Bugüne gelince... Toplantı “İkiz 

kulelerde” değil... “TOBB, Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde.” Külliye’ye yürüme mesafesi. 

■ Bugünün “Tek konuşmacısı” var... Cumhurbaşkanı 
Erdoğan. 

■ Elbette Erdoğan konuşmadan önce kürsüye çıkıp 
“Hoş geldiniz” diyen olacak... Biri “Ev sahibi” Rifat Hisarcıklı 
oğlu... Diğeri de “Eşbaşkan ev sahibi” konumundaki bakan. 

■ Bugün yapacağı konuşma... Erdoğan’ın “Ak 
Parti’nin direksiyonunu eline aldıktan sonraki” ilk ekonomi 
konuşması... Çok önemli. 

Beklenti
Geçen hafta “TOBB çevrelerinde” konuşulan şey 

şuydu... Buna “Beklenti” de diyebiliriz: 
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- Erdoğan 21 Mayıs’ta Ak Parti’ye gelecek... Ekonomi 
yönetiminin “Başına getirilecek” isimlerle. 

“Kongre takvimi” biraz da buna göre şekillenmişti. 
Platform
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta “TÜSİAD’da” 

konuktu... Uzun bir aradan sonra... Orada “Ekonomi 
üzerine” konuştu. 

Pazar günü Ak Parti kongresindeki uzun konuşmasının 
bir bölümü yine “Ekonomi üzerineydi.”

Ama “Şimdi” durum farklı. 
1. Erdoğan artık Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra 

“İktidar partisinin genel başkanı.” 
2. Konuşacağı platform ise... ‘Türkiye’nin en büyük 

işveren kuruluşu.” 
3. “En büyük” konusunu açalım... 81 il ve 160 ilçede... 

365 Oda ve Borsa... 1 milyon 500 bin üye. 
4. Ekonomik söylem için “Bundan uygun platform” 

olur mu? 
Erdoğan ne diyecek?
Büyüme... Enflasyon... Nitelikli işgücü... Yatırım... Yeni 

sanayileşme ve yeni atılım programı... Dünya ile rekabet... 
Üretim... Yüksek teknoloji... İhracat... Markalaşma. Milli 
gelir Erdoğan “Yeni dönem” için hazırlıklı. İddialı. 

Dinleyeceğiz... Bakalım neler söyleyecek. 
Fotokopi gibi 
Otellerde yer kalmadı... TOBB kongresi için yurdun 

her yerinden oda ve borsa başkanları dün Ankara’daydı. 
Bazıları ile konuştuk. 

Hepsinin de sordukları soru aynıydı... 
“Sözleşmişçesine... Fotokopi gibi.”.

En çok merak ettikleri konu... “Kabine değişikliği.” 
Kimin, hangi bakanlığa geleceği...
Tabii, şunu söylemeye gerek yok; herkesin beklentisi 

“Bizim şehrimize bir bakanlık.”
Coşkun... Eski TOBB Başkan,.. Eski 
Dün gönderdiği mesaj.
yavaş gidin.

Arka koltuk
•”Trafik... Sürat... Bize 
“Köksal Toptan’ın geçirdiği kazayı anım sattı.” 
Zonguldak dönüşü... 
Yağışlı havada... TEM oto yolunda kaza geçirmişti... 
“Geçmiş olsun” ziyaretine gittik. 
Köksal Toptan şunları söyledi:
■ Hızımız yüksekti... 
Şoförü birkaç kez uyardım.
■ Arka koltukta emniyet kemerim bağlarım... Çok 

önemli. 
■ Bana bir şey olmadı... Ama eşim biraz yaralandı... 

Nedeni, arka koltukta emniyet kemerini bağlamamış 
olması. 

Ali Coşkun haklı... 
“Aman hıza dikkat.”  
Köksal Toptan” haklı...
“Arka koltukta da olsanız emniyet kemeri takmak 

şart.”
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CUMHURBAŞKANI’ NIN YERLİ OTO ÇAĞRISINA TOBB’DAN BABAYİĞİT SÖZÜ

Türkiye’nin Oto özlemini BİTİRECEK BABAYİĞİT 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gelin şu % 100 yerli 
otomobilimizi TOBB camiası içinden çıkartalım” çağrısına, 
TOBB Başkanı “Siz istedikten sonra biz bunu yaparız” 
sözünü verdi. 

“MADE in Turkey” otomobil TOBB çatısı altında 
üretecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gelin 
şu yüzde 100 yerli üretimi olan otomobilimizi Türkiye TOBB 
camiası içinden çıkartalım. TOBB kendi çatısı altında 
yüzde 100 yerli otomobili ‘Made in Turkey’ olarak çıkarsın” 
çağrısına olumlu yanıt geldi. 

DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Siz bunu istedikten 

sonra Türk iş dünyası çok rahatlıkla yapar. Siz yeter ki 
bizim yanımızda olun” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 
“Her daim bilesiniz ki yanınızdayız. Sizle beraber olacağız 
ve dünyaya Türkiye markasını göstereceğiz” ifadelerini 
kullandı. Ardından Hisarcıklıoğlu, istihdam seferberliğinde 
1 milyon rakamının geçilmesi gibi yerli otomobilin de 
yapılacağını kaydetti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) 73. Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat I 
Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşti.

1 milyon 170 bin istihdam
İSTİHDAM seferberliği çağrısı hakkında bilgi veren 

Erdoğan, “TOBB’da yaptığımız davet. Bu davete iş dünyamız 
başarılı net bir cevap verdi. Rakam 1 milyon 170 bine ulaştı. 
Demek ki benim milletim benim girişimcim istediği zaman 
bunu yapıyor” diye konuştu. 

Montaj bu millete yakışmıyor.
“KENDİ otomobilimizi üretelim” diye konuşan 

Erdoğan, “Ne yapıyor? Montaj, montaj, montaj. Montajcılık 
bu millete yakışmıyor ya. Öbürü oradan, öbürü oradan 
onları monte et sonra da piyasada dolaştır. Bu millet bunu 
üretecek beyine de, ürüne de sahip. Bunu yapabilir miyiz? 
Yapabiliriz. Niye yapmıyoruz? Çünkü öbüründen daha fazla 
kazanıyor. Artık sözü aldık. İnşallah TOBB çatısı altında 
bunu başaracağız. Biz de üzerimize düşeni yapacağız” 
dedi. 
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6 aylık yol haritasıyla 2019’A HAZIRLIK
2053 ve 2071 vizyonlarını gelecek nesillere emanet 

ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 
hedef bir adım daha ileri taşıyacak. 2053e hazırlık olacak 
mahiyette çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah yılsonuna 
kadar bütün bakan arkadaşlarımıza özellikle şunu 
indilerinden isteyeceğim. Yol haritanızı 6 aylık olarak 
hazırlayın getirin diyeceğim. Bu 6 aylık yol haritasıyla 
birlikte biz 2019un hazırlıklarını yoğun şekilde yürüteceğiz. 
Çünkü 2023 Türkiye’nin adeta bir dönüm noktası olacak” 
ifadelerini kullandı.

GENÇ NÜFUS İTİCİ GÜÇ OLACAK
Erdoğan, şöyle devam etti: “100. yıl Türkiye’de 

sıçramanın ispat edildiği dönüm noktası olacak. 2035’te 90 
milyonu aşacak nüfusla dünyanın 0 ülkesinden olma gücü 
devam ettireceğiz. Genç nüfusu ekonominin itici gücü 
haline getirmekte kararlıyız.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB 73. Genel Kurulu’na 
katılarak iş dünyasına seslendi. 

Bürokrasiyi birlikte yıkacağız
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, şunları söyledi: “Üreten, 

istihdam oluşturan, ihracat yapan, hep daha iyisine 
ulaşmak için gayret gösteren sizlerin azmi, bizim için öne 
büyük güç kaynağıdır. Mevzuattan hâlâ kurtulmuş değiliz. 
Bürokratik oligarşi 15 yıldır kavgasını savaşını verdiğim 
en önemli konu. Birçok şey vardır ki Bakan da, Başbakan 
da, Cumhurbaşkanı da bilmez. Sizler bu iletişimi bizlerle 
kararlı şekilde sürdürürseniz buradaki oligarşik yapıyı 
ciddi manada çökertiriz.” 

PİYASADA tahsilat hızının düşük, vadelerin ise uzun 
olmasının KOBİ’ler için büyük bir sıkıntı olduğunu belirten 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’da, “Firmalarımız 
daha fazla kredi kullanmak zorunda. Ama faiz oranları, 
rakibimiz olan ülkelerin çoğundan yüksek. Yüksek faize 
karşı savaşımızı aynı kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bankalar 
rekor kârlar açıklarken, bu faiz oranları reva mıdır?” 
ifadelerini kullandı.

YÜKSEK FAİZ SÖMÜRÜ ARACI
KREDİ faizleri noktasında her yerde şikâyet olduğunu 

belirten Erdoğan, “Yüksek faizi bir sömürü aracı olarak 
görüyorum.’ Kredi faizini uygun şartta vereyim de ülkem 
de kazansın ben de kazanayım’ anlayışı yok. Allah’ın izniyle 
bunu da çözeceğiz. Takdir edersiniz ki her şey bir anda 
olmuyor ama çözeceğiz. Kararlılığımız var en azından” 
dedi. 

BU MİLLETİN DÜNYADA EŞİ YOK
ERDOĞAN, İş dünyasıyla sürekli istişarede bulunduk. 

15Temmuz’da ortaya koyduğunuz güçlü duruşla ahilik 
sıfatını hak ettiğinizi ortaya koydunuz. O çağrıya anında 
cevap verip meydanlara dökülen milletimin alnı öpülesidir. 
Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. Dünyada bu 
milletin eşi benzeri yok” ifadelerini kullandı.1 Bürokrasiyi 
birlikte yıkacağız. 
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‘FAİZ KÂR DEĞİL SÖMÜRÜ ARACI  

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli otomobili 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) havale etti. 
Erdoğan’ın “Gelin şu yüzde 100 yerli üretim otomobili 
TOBB camiası içinden çıkaralım” çağrısı üzerine TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İstihdam sözümüzü tuttuk bunu 
da yaparız” dedi Erdoğan, faizler konusunda da yine sert 
çıktı. Erdoğan, yüksek faizin her zaman gündeminde 
olacağını belirterek, yüksek faizi bir sömürü aracı olarak 
gördüğünü yineledi. Yüksek faizin kâr amaçlı olduğunu 
vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu: “Faiz mantığı yok, 
sömürü aracı olan bir faiz mantığı var. Faiz uygunsa ülkem 
kazansın anlayışı yok. Hatta bakıyorsunuz o karınca yazısı 
ile sözleşmeler var ya... O krediye mahkûm olan girişimci 
altına imza atıyor. İçinde ne var ne yok haberi yok. Geri 
çağırma olduğu zaman eli mahkûm. Elinde ne var ne yok 
vermek durumunda kalıyor. Bu, adil bir anlayış değil. Ama 
bunun da çözülmesi şart.” 

Erdoğan Yerli otomobilin seri üretimi için TOBB’a 
görev verdi.

TOBB ONDA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli otomobili Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’ne(TOBB) havale etti. “Gelin şu 

yüzde 100 yerli üretim otomobili TOBB camiası içinden 
çıkaralım” çağrısı üzerine TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“İstihdam sözümüzü tuttuk bunu da yaparız” dedi.

Yerli otomobil üretiminde aranan “babayiğit” için 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) görev verildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD’dan sonra 
TOBB’a da yerli otomobili üretme teklifi götürdü. TOBB’un 
73. Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, “Bir teklifim var. Bu 
milletin evladı olarak buna hasretim. Gelin, şu yerli yüzde 
100 üretimi olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden 
çıkartalım. TOBB yüzde 100 yerli otomobili ‘Made in Turkey’ 
olarak çıkarsın. Biz bu konuda yanınızdayız” dedi. 

TÜSİAD’A DA ÇAĞRI YAPMIŞTI 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu gerçekleştirdikleri 

istihdam kampanyasına işaret ederek bunu da yapacaklarını 
söyledi ve söz verdi. Türkiye’nin kendi otomobilini üretmesi 
gerektiğini kaydeden Erdoğan, “Ne yapıyor, montaj, montaj, 
montaj... Montajcılık bu millete yakışmıyor. Biri ondan biri 
bundan monte et, sonra piyasada dolaştır. Biz bunu üretecek 
beyne ve ürüne sahibiz. Bunu yapabilir miyiz, yapabiliriz. 
Niye yapmıyoruz? Çünkü öbüründen daha fazla kazanıyor” 
dedi. Cumhurbaşkanı 18 Mayıs’ta TÜSİAD Yüksek İstişare 
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Konseyi toplantısında da yerli otomobil konusunda arzu 
ettikleri neticeye ulaşamamış olmaktan üzüntü duyduğunu 
belirtmiş ve “Kendi pazarımızın büyüklüğü ortadayken 
böyle bir adım atılmaması çok düşündürücü. TÜSİAD 
üyelerinden bu konuda cesaretli bir atılım bekliyorum. 
Şu salondan babayiğit çıkaramıyorsak dükkânı kapatıp 
gitmemiz lazım” demişti. Öte yandan Genel Kurul’da 
TOBB’un mevzuat ve bürokrasi eleştirilerine de yanıt veren 
Erdoğan, beraber çalışarak bunlara prim vermeyeceklerini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
düzenlenen TOBB’un 73. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

‘Siz yanımızda olun, biz yaparız’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine ayağa 

kalkan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Siz bunu 
istedikten sonra Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. 
Siz yeter ki bizim yanımızda olun. Biz bunu yaparız” diye 
konuştu. TOBB’dan sözü aldığına dikkat çeken Erdoğan, 
“Bilesiniz ki yanınızdayız. Sizlerle beraber olacağız ve 
dünyaya Türkiye markasını göstereceğiz” ifadesini kullandı. 

İstihdam sözünü yerine getirdik
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Erdoğan’ın her TOBB 

üyesinden bir istihdam istediği konuşmanın videosunu 
göstererek, “Bu camia verdiği sözü yerine getiriyor. Mayıs 
ayı itibarıyla istihdam 1 milyonu aştı. Bu iş olur dedik 
ve bu iş oldu” dedi. Hisarcıklıoğlu, faiz oranlarından ve 
yerli malındaki fiyat avantajına rağmen hala ithal ürün 
kullanılmasından yakındı.\ ‘Yüksekova ve Cizre şehir 
olacak’ Erdoğan’ın konuşması sırasında Cizre’den gelen 
işadamları pankart açarak, Cizre’nin il olması için müjde 
vermesini istedi. Erdoğan da “Tamam tamam o olacak. 
Cizre şehir olacak. Şırnak Cizre’ye dönüşecek, Hakkâri 
de Yüksekova’ya dönüşecek. Cizre ile Şırnak’ı yan yana 
getirdiğiniz zaman Allah aşkına Şırnak’ı nasıl şehir 
yapmışlar diye şaşarsınız. Hakkâri ile Yüksekova’yı yan 
yana getirince de Hakkâri’yi nasıl şehir yapmışlar diye 
şaşarsınız. İşte şimdi biz bir kalkınma yapacağız. Sen 
merak etme. Zaman çok yakın”        

BAKANLAR 6 AYLIK YOL HARİTASI HAZIRLAYACAK 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılsonuna kadar bütün 

akanlardan 6 aylık yol haritalarını hazırlayıp getirmelerini 
isteyeceğini belirterek “2019’un hazırlıklarını yürüteceğiz” 
dedi.

ÇAĞRIMA NET YANIT ALDIM 
TOBB’a yaptığı “Her işletme 1 kişiyi işe alsın” çağrısına 

net yanıt aldığını belirten Erdoğan, rakamın 1 milyon 170 
bine ulaştığını söyledi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU GENEL KURULDA SÖZ VERDİ 
YERLİ OTOYA TOBB TALİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda 
“Size bir teklifim var, her yerde yapıyorum çünkü doğrusu 
hasretim. Gelen yerli otomobilimizi TOBB camiası içinden 
çıkaralım” dedi, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, delegelerin 
alkışları arasında “Siz yanımızda olun, biz bunu yaparız” 
diye konuştu. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 73. Genel 
Kurulu’nun ikinci gününe “yerli otomobil sözü” damgasını 
vurdu. Geçen hafta Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 
TÜSIAD üyelerine daha önce “Yerli otomobil yapın” çağrısını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOBB Genel 
Kurulu’nda da aynı konuyu gündeme taşıdı. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, çağrıya, delegelerin alkışları arasında 
olumlu yanıt verdi. Erdoğan, TOBB’daki konuşmasının bir 
bölümünü yerli otomobile ayırdı ve “Bugün TOBB’un bu 
genel kurulunda bir teklifim var. Bunu her yerde yapıyorum. 
Çünkü buna doğrusu hasretim. Diyorum ki, gelin şu 
yüzde 100 yerli üretim olan otomobilimizi, TOBB camiası 
içerisinden çıkartalım” dedi. Söz alan Hisarcıklıoğlu, “Siz 
bunu istedikten sonra Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla 

yapar. Biz hazırız, siz yeter ki bizim yanımızda olun. Biz 
bunu yaparız” diye konuştu. Erdoğan, Hisarcıklıoğlu’na 
“Şu anda ekranları başında, bizi tüm Türkiye izliyor. Biz her 
daim böyle bir konuda yanınızdayız, sizle beraber olacağız” 
yanıtını verirken, Hisarcıklıoğlu da “Nasıl beş ayda 1 
milyon 100 bin işçi istihdamı yaptıysak onu da yaparız 
Sayın Cumhurbaşkanım” dedi. 15 senedir yerli otomobil 
teklifi yaptığını anımsatan Erdoğan, “Ne yapıyor? Montaj, 
montaj... Montajcılık bu millete yakışmıyor. Bir parçası 
şuradan, bir parçası buradan gelsin, öbürü oradan, öbürü 
burdan. Onları monte et, ondan sonra da piyasada dolaştır. 
Artık bu millet, kendisi bunu üretebilecek beyne de sahip, 
ürüne de sahip. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Niye 
yapmıyoruz? Çünkü öbüründen daha fazla kazanıyor. Ama 
şimdi ben inanıyorum ki artık sözü burada aldık. İnşallah 
TOBB çatısı altında bu işi başaracağız. Biz de üzerimize 
düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı. 

BÜROKRATİK OLİGARŞİ 
İş dünyasının bürokrasiyle ilgili şikâyetlerine de yanıt 

veren Erdoğan, “Bürokratik oligarşi, 14-15 yıldır kavgasını, 
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savaşını verdiğim en önemli konu. Mevzuat veya bürokrasi 
engeli varsa bunu kaldırmak için birlikte çalıştık” dedi. 
Erdoğan, “Bir yerde bir şey tıkanıyor mu, aynı anda sizler 
de sıkıştıracaksınız ki, bürokrasiyi ona göre hep birlikte 
yıkalım. Beraber yıkacağız. Çünkü birçok şeyler vardır ki 
bunu bakan da bilmeyebilir, başbakan da cumhurbaşkanı 
da. Ama sizler iletişimi bizlerle kararlı bir şekilde 
sürdürürseniz buradaki oligarşik yapıyı ciddi manada 
çökertiriz” diye konuştu.

BAKANLARDAN YOL HARİTASI 
Yeni dönemde tüm bakanlardan “6 aylık yol haritaları” 

hazırlamalarını isteyeceklerini ifade eden Erdoğan, “6 
aylık yol haritasıyla birlikte biz 2019’un hazırlıklarım 
yoğun bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü 2023 Türkiye’nin 
adeta bir dönüm noktası olacak. 100. yıl Türkiye’de 
sıçramanın ispat edildiği bir dönüm noktası olacaktır” 
dedi. Erdoğan, işadamlarına da, “Gelin şimdi hep birlikte 
2023’ün, 2035’in Türkiye’sini inşa ederek bize hala ‘hasta 
adam’ nazarıyla bakanlara, bu şekilde muamele etmeye 
çalışanlara derslerini verelim” diye seslendi. Türkiye’nin 
net ticaret ve cari fazla veren bir ülke olmadan hedeflerine 
ulaşamayacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Bunun için 2035 yılında üretim gücümüzü küresel değer 
zincirinin üst seviyelerine çıkartmak mecburiyetindeyiz. 
Endüstri 4.0 yapısına geçerken, insanlarımızı yeni ihtiyaçları 
uygun alanlarda hizmet vermek üzere hazırlamalıyız. 
Bu da geleceğin istihdam alanları için şimdiden hazırlık 
yapmamızı gerektiriyor. Kadınlarımızın halen yüzde 33 
düzeyine yaklaşan iş gücüne katılma oranlarını yüzde 
50’ye, işgücüne katılım oranını ise yüzde 59’un üzerine 
yükselterek sosyal politikalarımızı da destekleyeceğiz.”

FAİZ SÖMÜRÜ ARACIDIR 
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, faiz konusuna da 

dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Her yerde yüksek faizden 
şikâyet var mı, var. Bunu dillendiren bir başbakan, bir 
cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde tuttum, hâlâ da 
gündemimde. Gündemimde olmaya da devam edecek. 
Çünkü faizi, hep söylüyorum, çok açık söylüyorum, yüksek 
faizi ben bir sömürü aracı olarak görüyorum. Burada kar 
amaçlı bir faiz mantığı yok, sömürü aracı olarak bir faiz 
mantığı var. ‘Ben kredi faizini uygun şartlarda vereyim de 
ülkem de kazansın ben de kazanayım’ anlayışı yok. Hatta 
bakıyorsunuz o karınca yazısıyla sözleşmeler var ya... Tabii 
o krediye mahkûm olan girişimci ne yapıyor, altına imza 
atıyor. Geri çağırma olduğu zaman eli mahkûm, elinde ne 
var ne yok onu da vermek durumunda kalıyor. Bu adil bir 
anlayış değil çözülmesi şart. Takdir edersiniz ki her şey 
tabii bir anda olmuyor ama çözeceğiz.”

MALİYE’DEN MİLYARLARCA ALACAĞIMIZ VAR 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, genel 

kurul konuşmasında iş dünyasının taleplerini sıraladı. 
Hisarcıklıoğlu’nun gündeme getirdiği taleplerin 
başında da istihdam seferberliği kapsamında 2017 için 
getirilen teşviklerin 2018 yılı için de devam etmesi geldi. 
Hisarcıklıoğlu, yeşil pasaport düzenlemesinin de reel 
sektörün asli temsilcilerini kapsamadığını belirterek; bu 
konunun da yeniden ele alınmasını istedi. 

İş mahkemelerinde görülen davalarda yüzde 99 
oranda işverenlerin haksız çıktığını, bu alanda düzenleme 
yapılması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, KDV’de 
sıkıntı olduğunu söyledi. 

“Özel sektör olarak Maliye’den yüz milyarlarca 
alacağımız var. Malımızı vadeli satıyoruz ama parasını 
almadığımız malın KDV’sini peşinen ödüyoruz. Biriken ve 
alamadığımız KDV yüzünden, kredi kullanmaya mecbur 
kalıp, banka kapılarında bekliyoruz. Yine eski dönemlerden 
miras kalan bir yükümüz var: Peşin vergi” dedi. 

SIÇRAMAK MÜMKÜN DEĞİL 
Dünyada faizi 10 yılı bulmayan genç şirketlerin 100 

yıllık dünya markalarının iş modellerini yıktığını belirten 
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Uber ve Tesla otomotiv 
endüstrisini, Airbnb konaklama sektörünü, Alibaba ve 
Amazon ticareti, Facebook ve Twitter yazılı ve görsel 
medyayı dönüştürdü. Dönüşüm yeni başladı. Bunun için 
biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilgi iletişim gibi dördüncü 
sanayi devrimi araçlarını geliştirmek gerekecek. Dördüncü 
sanayi devrimi, Türkiye’nin zenginleşmesi için bir fırsat.. 
Kışı başı geliri 3 bin dolardan 12 bin dolara çıkarken 
yaptıklarımızı yaparak, 25 bin dolara sıçrayabilmek 
mümkün değil. Aynı malları aynı firmalarla, aynı pazarlara 
satarak ihracatta bir üst lige çıkmak mümkün değil. Artık 
yarına odaklanmalı, geleceğe birlikte yürümeliyiz. Reform 
ateşini yeniden canlandırmalı, hep birlikte çalışarak yeni 
büyüme hikâyemizi, tüm dünyaya göstermeliyiz.”
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BLOKE EDEN BLOKE OLUR

28 ülke devlet başkanını bir araya getirecek kritik 
NATO zirvesi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı, Ankara’nın 
Avusturya’ya yönelik veto adımı için net tavır ortaya koydu. 
Viyana’nın, AB’ye üyelik sürecindeki ilişkiler dondurulsun 
çağrısını işaret eden Erdoğan ‘Bloke eden bloke olur dedi. 

AB’DEN KOPMA DURUMUMUZ YOK 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’e uçuşu öncesi 

düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda 
bulundu: M Küresel terör küresel iş birliğiyle çözülür. 
NATO’nun müttefiklere daha fazla destek vermesi gerekiyor. 
M (Türkiye’nin NATO’da Avusturya’ya yönelik vetosu) Bloke 
eden bloke olur. Olay bu kadar basit. M Avrupa Birliğinden 
kopma durumumuz yok. Brüksel Türkiye kendi çekilsin 
istiyor. Biz de ‘böyle bir şey varsa kararı siz verin’ diyoruz. 

ALMANYA GİDERSE GÜLE GÜLE DERİZ 
Almanya’nın İncirlik Üssü’nden çekilmesi 

tartışmaları... ‘Ürdün’e gidiyoruz, gitmiyoruz’ şeklinde bize 
ulaşmış herhangi bir şey yok. Ama böyle bir şey yapacak 
olmaları bizim için çok da önemli bir sorun değil. Giderlerse 
biz ‘güle güle’ deriz. M Brüksel sonrası AK Parti MYK’sını 
belirlemiş olacağız. M Meclis salonuna girecek durumum 
yok. Ama grup toplantılarında haftalık konuşmalarımızı 

yaparız ona mani yok. 
İş dünyası olmadan başaramayız 
TOBB üyelerine seslenen Erdoğan, “İş dünyamızın 

lokomotifliği, emeği ve desteği olmadan hedefimize 
ulaşmamız mümkün değil. Sizlerin enerjisi bizim için en 
büyük güç kaynağı” dedi.

Erdoğan yerli otomobili TOBB’dan 
istedi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslenerek, 
“Gelin şu yüzde yüz yerli otomobilimizi TOBB camiası 
içerisinden çıkartalım. Biz her an her daim böyle bir 
konuda yanınızdayız ve önce ülkemize, ardından da tüm 
dünyaya Türkiye markasını gönderelim” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulunda 
konuştu. Yerli otomobil için iş adamlarına çağrıda 
bulunan Erdoğan, ‘Gelin şu yerli yüzde yüz üretimi olan 
otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. TOBB, 
kendi çatısı altından yüzde yüz yerli otomobilini Made in 
Turkey olarak çıkartsın. Şu anda ekranları başında bizi 
tüm Türkiye izliyor. Biz her an her daim böyle bir konuda 
yanınızdayız ve önce ülkemize, ardından da tüm dünyaya 
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Türkiye markasını gönderelim” dedi. Bu çalışmaları 
sürdürebilirlik esasına göre yürütmeden 2035 hedeflerine 
ulaşılamayacağına değinen Erdoğan, ‘‘Demokratik ve 
ekonomik standarttan yüksek Türkiye için hep birlikte 
çalışmalıyız. 15 senedir bu işi yapanlara hep teklif ettim. 
Gelin kendi otomobilimizi üretelim. Ne yapıyor. Montaj, 
montaj, montaj. Montajcılık bu millete yakışmıyor. Artık 
bu millet kendisi bunu üretebilecek beyne de sahip, ürüne 
de sahip. Bunu yaparız. Şimdi ben inanıyorum ki artık 
sözü burada aldık ve inşallah TOBB çatısı altında bu işi 
başaracağız. Bizde üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini 
kullandı. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yapacağı 
atılımlarla dünyayı bir kez daha şaşırtacağına inandığını 
vurgulayan Erdoğan, “Birileri bizim bu hedeflerimize 
dudak bükerek bakıyor olabilir. 1990’lar Türkiye’sine bakan 
hiç kimsenin bugünkü Türkiye’yi tasavvur edebilmesi 
mümkün değildi. Gelin şimdi hep birlikte 2023’ün, 2035’in 
Türkiye’sini inşa ederek bize hala hasta adam nazarıyla 
bakanlara, bu şekilde muamele etmeye çalışanlara 
derslerini verelim. Bu millet yapar mı yapar. Siz yatırım 
yapmak için, yüksek teknolojiye dayalı üretim için, ihracat 
için, istihdam için ne gerekiyorsa söyleyeceksiniz biz de 
bunları hayata geçirmenin yollarını arayacağız. Yaptığınız 
çalışmaların neticelerini görmeye başladıkça bizde sizin 
önünüzdeki kapıları ardına kadar açmak için çok daha 
şevkle çalışırız. Marifet iltifata tabidir. İltifat içinde ortada 
marifetin emarelerinin görülmesi gerekir. Aksi takdirde 
kendimiz söyler kendimiz dinleriz. Sizin attığınız he 
adıma, devletin mukabil birkaç adımla cevap vereceğinden 
emin olun.” Türkiye’nin 2035 hedeflerine ulaşması için 
üretim gücünü küresel değer zincirinin üst seviyelerine 
çıkartmak mecburiyetinde olduğunu kaydeden Erdoğan, 
“Türkiye, net ticaret fazlası ve cari fazla veren ülke haline 
gelmeden ülke haline ulaşamaz. Bunun için 2035 yılında 
üretim gücümüzü küresel değer zincirinin üst seviyelerine 
çıkarmak mecburiyetindeyiz. Endüstri 4.0 adıyla 
ifade edilen teknoloji yoğun üretim yapısına geçerken 
insanlarımızı yeni ihtiyaçlarımıza uygun alanlarda hizmet 
vermek üzere hazırlamalıyız. Bu da geleceğin istihdam 
alanları için şimdiden hazırlık yapmamızı gerektiriyor. 
Gelecek bilgi temelli ekonomi üzerine kurulacaktır. Dijital 
dönüşümü kurumsal kaliteyi, nitelikli iş gücünü yakalamış 
bir altyapıyı süratle tesis etmeliyiz” değerlendirmesinde 
bulundu.

‘YÜKSEK FAİZ SÖMÜRÜ ARACI’
Kredi faizleri noktasında her yerde yüksek faizden 

şikayet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu 
dillendiren bir Cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde 
tuttum, gündemimde olmaya da devam edecek. Çok 
net söylüyorum, yüksek faizi bir sömürü aracı olarak 
görüyorum. Burada kâr amaçlı bir faiz mantığı yok, sömürü 
aracı olarak bir mantık var. ‘Ben bu kredi faizini uygun 
şartlarda veriyim de ülkem de kazansın, ben de kazanayım’ 
anlayışı yok” diye konuştu. Erdoğan yapılan sözleşmelere 
de düzenleme getireceklerine değinerek, “Bakıyorsunuz 
karınca yazısıyla sözleşmeler var ya, o krediye mahkûm 
olan girişimci geliyor altına imza atıyor, içinde ne var ne 
yok bundan haberi yok. Bu anlayış adil bir anlayış değil.

Hedefler için iş dünyasının desteği şart
İş dünyasının emeği ve desteği olmadan belirlenen 

hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığının altını çizen 
Erdoğan, “Temsil ettiği geniş iş, fikir ve dünya görüşü 
yelpazesiyle bu salon aslında Türkiye’nin yelpazesidir, 
iş dünyamızın lokomotifliği, emeği ve desteği olmadan 
hedefimize ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, istihdam 
oluşturan, ihracat yapan, daha iyisine ulaşmak için gayret 
gösteren sizlerin azmi, enerjisi bizim için en büyük güç 
kaynağıdır. Her sabah ekmek teknesini besmele ile açıp, 
nafakasını çıkartmak için ter döken esnaf ve sanatkârımızın 
daima yanında yer aldık. Ulusal ve uluslararası düzeyde 
projelere imza atan büyük yatırımcılarımıza hep destek 
olduk. Mevzuat amcadan hala kurtulmuş değiliz. 
Bürokratik oligarşi 14-15 yıldır kavgasını, savaşını verdiğim 
en önemli konu. Fakat bu bürokratik oligarşi dünyanın her 
yerinde sorun olmaya devam ediyor” diye konuştu.

BAKANLARDAN 6 AYLIK YOL HARİTASI 
Türkiye’nin 2023 hedeflerini 2011 seçimlerinin 

ardından ilan ettiklerine ve bu doğrultuda ilerlediklerine 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılsonuna kadar 
bütün bakanlardan ‘yol haritanızı 6 aylık olarak hazırlayın 
getirin’ diyeceğim. 2019’un hazırlıklarını yoğun bir şekilde 
yürüteceğiz. Çünkü 2023 Türkiye’nin adeta bir dönüm 
noktası olacak. 100. yıl Türkiye’de sıçramanın ispat edildiği 
bir dönüm noktası olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

2035’TE 90 MİLYON NÜFUS OLACAK 
“Türkiye 2035 yılında 90 milyona aşacak olan nüfusu 

ile dünyanın ilk 20 ülkesinden birisi olarak gücünü 
devam ettirecektir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asıl 
önemli olanı ise dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi 
haline gelerek bu büyük nüfusumuzu en etkin şekilde 
değerlendirecek olmamızdır. Genç, eğitimli ve dinamik 
nüfus yapımızı ekonomik büyümemizin itici gücü haline 
getirmekte kararlıyız” açıklamasında bulundu.

SEFERBERLİK MİLYON 170 BİNE ULAŞTI 
7 Şubat’ta TOBB’da yapılan davetle hız kazanan 

istihdam seferberliğine dair de “Bu davete iş dünyamız 
sağolsun gayet net bir cevap verdi. Rakam 1 milyon 170 
bine ulaştı. Demek ki benim girişimcim istediği zaman 
bunu yapabiliyor. Bundan sonraki süreçte de bunu 
yapabileceğine inanıyorum. Bütün bunlar bu ülkede 
bir dayanışma ruhunu getirecek. Bu dayanışma ruhu 
birbirine inanma, kenetlenme, birlik, beraberlik bizi 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır. 
Bunu beraber yaptığımız zaman bu milleti Allah’ın izni ile 
tutan olamayacak. Çok daha hızla ülkemizi diğer gelişmiş 
ülkelerle yarışın içinde, ilk 10’un içinde göreceğiz.”
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 15 SENEDİR BU İSİ YAPANLARA HEP TEKLİF ETTİM. 

GELİN KENDİ OTOMOBİLİMİZİ ÜRETELİM. NE 
YAPILIYOR? MONTAJ, MONTAJ, MONTAJ...

MONTAJCILIK BU MİLLETE YAKIŞMIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, montajcılığın 

Türk milletine yakışmadığını belirterek, “Gelin su yüzde 
yüz yerli üretimi olan otomobilimizi TOBB camiası 
içerisinden çıkartalım. Gelin kendi otomobilimizi üretelim. 
Ne yapılıyor? Montaj, montaj, montaj... Montajcılık bu 
millete yakışmıyor” dedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TOBB 
GENELKURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMADA YERLİ 
OTOMOBİL İÇİN İŞADAMLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU.

15 senedir bu işi yapanlara hep teklif etmişimdir. 
Gelin kendi otomobilimizi üretelim. Ne yapılıyor? Montaj, 
montaj... Montajcılık bu millete yakışmıyor. Bir parçası 
surdan, bir parçası buradan gelsin, öbürü oradan, öbürü 
buradan. Onları monte et, ondan sonra da piyasada 
dolaştır. Bu millete bu yakışmıyor.

ARTIK bu millet, kendisi bunu üretebilecek beyne de 
sahip, ürüne de sahip. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Niye 
yapmıyoruz? Çünkü öbüründen daha fazla kazanıyor. Ama 

şimdi ben inanıyorum ki artık sözü burada aldık. Bütün 
millet, 80 milyon da buna şahit. İnşallah Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği çatısı altında bu işi başaracağız

RECEP TAYYIP ERDOĞAN: 
MONTAJCILIK BU MİLLETE YAKIŞMIYOR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, TOBB Genel Kurulunda 

yaptığı konuşmada yerli otomobil için is adamlarına 
çağrıda bulunarak, “Gelin su yerli yüzde yüz üretimi olan 
otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. TOBB, 
kendi çatısı altından yüzde yüz yerli otomobilini Made in 
Turkey olarak çıkartsın. Su anda ekranları basında bizi 
tüm Türkiye izliyor. Biz her an her daim böyle bir konuda 
yanınızdayız ve önce ülkemize, ardından da tüm dünyaya 
Türkiye markasını gönderelim. Bu çalışmalarımızın 
tamamını sürdürebilirlik esasına göre yürütmeden 
2035 hedeflerine ulaşamayız. Demokratik ve ekonomik 
standartları yüksek Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız. 
15 senedir bu isi yapanlara hep teklif ettim. Gelin kendi 
otomobilimizi üretelim. Ne yapıyor. Montaj, montaj, montaj. 
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Montajcılık bu millete yakışmıyor” ifadelerini kullandı. 
“YÜKSEK FAİZ BİR SÖMÜRÜ ARACI” 
Yüksek faiz konusuna değinerek, yüksek faizin 

bir sömürü aracı olarak kullanıldığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek faizi ben bir sömürü 
aracı olarak görüyorum. Burada kar amaçlı bir faiz mantığı 
yok, sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var ‘Ben bu kredi 
faizini uygun şartlarda veriyim de ülkem de kazansın, ben 
de kazanayım’ anlayışı yok. Bakıyorsunuz karınca yazısıyla 
sözleşmeler var ya, o krediye mahkum olan girişimci 
geliyor altına imza atıyor, içinde ne var ne yok bundan 
haberi yok. 
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Yüksek faiz sömürü aracı 

TOBB’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bankaları 
eleştirdi: “Burada kâr amaçlı bir faiz mantığı yok, sömürü 
aracı olarak bir faiz mantığı var. Bu anlayış tabii ki adil bir 
anlayış değil ama bunun çözülmesi şart, Allah’ın izniyle 
bunu da çözeceğiz.” 

% 100 yerli otomobil yapın 
Yerli otomobil konusunda TOBB’a çağrıda bulunan 

Erdoğan, “Bu milletin bir evladı olarak hasretim. Diyorum 
ki TOBB, kendi çatısı altından yüzde 100 yerli otomobilini 
‘Made in Turkey’ olarak çıkarsın. Montajcılık bu millete 
yakışmıyor” dedi. 

YERLİ OTOBB!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOBB, kendi çatısı altından 

yüzde 100 yerli otomobilini ‘Made in Turkey’ olarak 
çıkarsın. Montajcılık bu millete yakışmıyor” dedi. TOBB İ 
Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Erdoğan’a “Hazırız. Biz bunu 
yaparız...”sözünü verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli otomobil için 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) çağrı yaparak, 
“Bu milletin bir evladı olarak hasretim. Diyorum ki TOBB, 
kendi çatısı altından yüzde 100 yerli otomobilini ‘Made in 
Turkey’ olarak çıkarsın. Montajcılık bu millete yakışmıyor” 

dedi. Erdoğan, dün TOBB Genel Kurulunda yaptığı 
konuşmada, şu mesajları verdi:

 ■“Bugün TOBB’un bu genel kurulunda bir teklifim 
var. Bu milletin bir evladı olarak hasretim. Diyorum ki, 
TOBB, kendi çatısı altından yüzde 100 yerli otomobilini, 
‘Made in Turkey’ olarak çıkarsın. Biz her daim böyle bir 
konuda yanınızdayız ve önce ülkemize ve dünyaya Türkiye 
markasını inşallah gönderelim. 

■15 senedir bu işi yapanlara hep teklif etmişimdir. 
Gelin kendi otomobilimizi üretelim. Ne yapıyor? Montaj, 
montaj... Montajcılık bu millete yakışmıyor. Bir parçası 
surdan, bir parçası buradan gelsin, öbürü oradan, öbürü 
buradan. Onları monte et, ondan sonra da piyasada 
dolaştır. Artık bu millet, kendisi bunu üretebilecek beyne de 
sahip, ürüne de sahip. Niye yapmıyoruz? Çünkü öbüründen 
daha fazla kazanıyor. Ama şimdi ben inanıyorum ki artık 
sözü burada aldık. Bütün millet, 80 milyon da buna şahit. 
İnşallah Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bu 
işi başaracağız. 

Yüksek faiz sömürüsü
■Kredi faizleri noktasında bakıyorsunuz, her yerde 

yüksek faizden şikâyet var mı, var. Yüksek faizi ben bir 
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sömürü aracı olarak görüyorum. ‘Ben kredi faizini uygun 
şartlarda vereyim de ülkem de kazansın, ben de kazanayım’ 
anlayışı yok.

■Bakıyorsunuz o karınca yazısıyla sözleşmeler var ya... 
Tabii o krediye mahkûm olan girişimci ne yapıyor, altına 
imza atıyor. İçinde ne var ne yok bundan haberi var mı? Yok. 
Geri çağırma olduğu zaman eli mahkûm, elinde ne var, ne 
yok onu da vermek durumunda kalıyor. Bu anlayış tabii ki 
adil bir anlayış değil, ama bunun çözülmesi şart, Allah’ın 
izniyle bunu da çözeceğiz. 

Yol haritası görevi
■Ülkemizde çalışmak, üretmek, kazanmak isteyen 

hiç kimseye engel olmadığımız gibi tam tersine her türlü 
desteği sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarda iş dünyamızın 
temsilcileriyle sürekli istişarede bulunuyoruz. TOBB, asli 
görevlerine kadar odaklanırsa o kadar başarılı olmuştur. 
Son yıllarda yaşadığımız tüm sıkıntılarda, özellikle 15 
Temmuz’da ortaya koyduğunuz güçlü duruşla ahilik sıfatını 
hak ettiğinizi ortaya koydunuz. Bunun için her birinize yine 
şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

■İnşallah yılsonuna kadar bütün bakan arkadaşlara 
‘yol haritanızı 6 aylık hazırlayın getirin’ diyeceğim ve bu 6 
aylık yol haritasıyla birlikte biz 2019’un hazırlıklarını yoğun 
bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü 2023 Türkiye’nin adeta bir 
dönüm noktası olacak. 

İstihdam daveti başarılı 
■7 Şubat’ta TOBB’da yaptığımız davete iş dünyamız 

sağolsun, gayet başarılı, net bir cevap verdi ve rakam, 1 
milyon 170 bine ulaştı. Demek ki benim milletim, benim 
girişimcim, istediği zaman bunu yapabiliyor. Bundan 
sonraki süreçte de bunu yapabileceğine inanıyorum. 

Bütün bunlar neyi getirecek biliyor musunuz? Bu 
ülkede bir dayanışma ruhunu getirecek. Bu dayanışma 
ruhu, birbirine inanma, kenetlenme, o birlik beraberlik bizi 
muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacaktır. 
Bunun beraber yaptığımız zaman bu milleti Allah’ın izniyle 
tutan olamayacaktır.” 

HİSARCIKLIOĞLU: Biz bunu yaparız 
Erdoğan’ın, “TOBB, kendi çatısı altından yüzde 100 

yerli otomobilini ‘Made in Turkey’ olarak çıkarsın” diye 
seslenmesi üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ayağa kalkarak Erdoğan’ın çağrısına yönelik, “Siz bunu 
istedikten sonra Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. 
Biz hazırız, siz yeter ki bizim yanımızda olun. Biz bunu 
yaparız” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu’nun, “Nasıl 5 ayda 1 
milyon 100 bin işçi istihdamı yaptıysak onu da yaparız Sayın 
Cumhurbaşkanım” demesi üzerine Erdoğan, “inşallah, 
hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Mart 2019’da yola çıkacak 
Tamamen Türk malı otomobil üretilmesi, 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2011 yılında 
başbakanlığı döneminde katıldığı TÜSİAD Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmayla gündeme geldi. Erdoğan, 
burada işadamlarına seslenerek “Artık yerli aracımızı 
üretelim. Bir babayiğit arıyorum” demişti... 

Çağrının ardından, Otomotiv Sanayii Derneği, bu 
konuda hükümetin isteği üzerine bir “yerli otomobil raporu” 
hazırlatarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sundu. 

Proje için Türkiye’de de yatırımı bulunan bazı küresel 
üreticiler, şartların uygun olması halinde yardımcı 
olabileceklerini açıkladı. Hatta uluslararası üreticilerin 
başkanlarıyla görüşmeler yapıldı. Hükümet, böyle bir 
aracın üretilmesi halinde makam aracı olarak kullanmak 
üzere alım yapabileceğini, ayrıca yüzde 100 Ar-Ge desteği 
sağlanacağını açıkladı. 

3 prototip hazırlandı 
2015’te yerli otomobilin ilk prototipleri ortaya çıktı. 

Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 3 
prototipin kamuflajlı görüntülerini kamuoyuyla paylaşırken, 
aracın, Saab 9-3 ile Cadillac BLS modellerinde kullanılan 
platformdan türetildiği bildirildi. Bakanlık, bu platformun 
tüm haklarının satın alındığını da açıkladı.

Bakan Fikri Işık, geçtiğimiz yıl da projenin detaylarını 
açıkladı ve yerli otomobil için TÜBİTAK tarafından yeni 
elektrik motoru ve yazılımlar geliştirdiğini bildirdi. Araç için 
farklı tasarımlar da yapıldığını vurgulayan Işık, amaçlarının 
öncelikle yerli teknolojik altyapıyı hazırlamak, daha sonra 
da ilgilenen girişimcilere bu çalışmaları devrederek aracın 
seri üretimini sağlamak olduğunu bildirdi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son olarak 
şubat ayında yaptığı açıklamada, “2019’un mart ayında 
yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz” derken, yeni 
aracın ilk etapta ticari taksi olarak değerlendirileceğini 
belirtti. 
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YERLİ OTO SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) genel kurulunda yerli otomobil 
çağrısı yapınca TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu söz 
isteyerek, “Biz buna hazırız. Siz yeter ki yanımızda olun” 
dedi.

‘BUNU RAHATYAPARIZ’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73’üncü 

Olağan Genel Kurulu’na yerli otomobil üretimi damga 
vurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yüzde 100 yerli 
otomobili TOBB camiası içerisinden çıkaralım” deyince 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, söz aldı. Hisarcıklıoğlu 
“Siz istedikten sonra Türk iş dünyası bunu rahatlıkla yapar. 
Biz hazırız, siz yeter ki yanımızda olun” diye konuştu. 

‘YANINIZDAYIM’ 
Erdoğan ise “Şu anda ekranları başında bizi tüm 

Türkiye izliyor. Biz her an, her daim böyle bir konuda bilesiniz 
ki yanınızdayız. Sizle beraber olacağız ve önce ülkemize 
ve dünyaya Türkiye markasını inşallah göndereceğiz” 
ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu’nun “Nasıl beş ayda 
1 milyon 170 bin işçi istihdamı yaptıysak onu da yaparız 
Sayın Cumhurbaşkanım” sözleri üzerine Erdoğan, “Hayırlı 
olsun” dedi. 

YÜKSEK FAİZ SÖMÜRÜ 
Konuşmasında faize de vurgu yapan Erdoğan, “Yüksek 

faizi sömürü aracı olarak görüyorum. Krediyi uygun vereyim 
de ülkem de kazansın mantığı yok. Hatta bakıyorsunuz 
karınca yazısıyla sözleşmeler... Tabii o krediye mahkûm 
olan girişimci altına imza atıyor, içinde ne var ne yok, haberi 
yok. Geri çağırma olduğu zaman eli mahkûm, elinde ne var 
ne yok onu da veriyor. Bunu da çözeceğiz” diye konuştu.

İstihdam iyi gidiyor 
İstihdam seferberliğiyle rakamın 1 milyon 170 bine 

ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam 
etti:” Gelecek bilgi temelli ekonomi üzerine kurulacak. 
Bunun için dijital dönüşümü, kurumsal kaliteyi, nitelikli 
işgücünü yakalamış bir altyapıyı tesis etmeliyiz. Bilişim, 
enerji, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında ülkemizi 
küresel cazibe merkezi haline getirmeliyiz.” 
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İŞ DÜNYASI MORAL BULDU

Bürokratik engeller yıkılacak 
Yüksek faizle savaş sürecek 
Kredi sıkıntıları çözülecek 
KDV iadesinin önü açılacak
Her alanda destek verilecek 
Kalkınma hamleleri sürecek 
İŞ DÜNYASI TALEPLERİNİ İLETTİ
 DAHA fazla yatırım, üretim ve istihdam için elini 

taşın altına koymak isteyen iş dünyası, acil taleplerini 
TOBB Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
iletti. Başkan Hisarcıklıoğlu, konuşmasında oda ve borsa 
başkanlarından gelen talepleri başlıklar halinde sıraladı. 
Erdoğan bunları tek tek not ederek her birine yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI 6 GÜVENCE VERDİ 
İŞTE iş dünyasının 6 temel talebi ve Erdoğan’ın verdiği 

sözler: (Bürokratik engeller) Birlikte yıkacağız. (Yeşil 
pasaport genişlesin) Üretenin yanında olacağız. (KOBİ’lerin 
finansmanı) Çözeceğiz. (Faiz insin) Faizi sömürü aracı 
olmaktan çıkaracağız. (KDV çözülsün) Engeller kalkacak. 
(Cazibe merkezleri hızlansın) Kalkınma hamleleri sürecek

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda 
milli otomobil için iş dünyasına seslendi: “Montaj, montaj, 

montaj. Bu millete montajcılık hiç yakışmıyor. Gelin yüzde 
100 yerli otomobilimizi TOBB camiamı içinden çıkartalım...” 
Bu çağrıya TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu anında yanıt verdi: 
“Biz hazırız. Siz yerer ki bizim yanımızda olun.” 

Babayiğit TOBB’dan çıkacak 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil konusunda 

genel kurulda TOBB’dan söz aldı. “Montajcılık Türkiye’ye 
yakışmıyor. Gelin yerli otomobilimizi üretelim” çağrısı 
yapan Erdoğan’a TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Biz hazırız” 
diyerek olumlu yanıt verdi.

Yerli otomobil konusunda TÜSİAD’dan babayiğit 
çıkmayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB’a 
çağrı yaptı. Birliğin 73’ncü Olağan Genel Kurulu’na katılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir teklifim var. Bu milletin bir 
evladı olarak buna hasretim. Diyorum ki, TOBB yüzde 100 
yerli otomobilini ‘Made in Turkey’ olarak çıkarsın” dedi. 

MONTAJ YAKIŞMIYOR 
Montajcılığın Türkiye’ye yakışmadığını söyleyen 

Erdoğan, şöyle konuştu: “Bir parçası surdan, bir parçası 
bundan, bir parçası oradan gelsin. Onları monte et, 
sonra piyasada dolaştır. Bu millet, bunu üretebilecek 
beyne de ürüne de sahip. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. 

25.05.2017



BASINDA
TOBB

131

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

Niye yapmıyoruz? Çünkü öbüründen daha fazla 
kazanıyor.” Erdoğan, daha sonra TOBB Başkanı’ndan 
söz aldı. Cumhurbaşkanı’nın kürsüden yaptığı çağrıya 
ayağa kalkarak olumlu yanıt veren TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, “Siz bunu istedikten sonra iş dünyası bunu 
rahatlıkla yapar. Biz hazırız. Siz yeter ki bizim yanımızda 
olun” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu’nun sözleri üzerine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Şu anda ekranları başında 
bizi tüm Türkiye izliyor. Biz her an böyle bir konu™ 
yanınızdayız” karşılığını verdi. Bürokratik oligarşiyi yıkmak 
için iş dünyasının da bakanları sıkıştırmasını isteyen 
Erdoğan, iş dünyasına “Sizler bu iletişimi bizlerle kararlı 
bir şekilde sürdürürseniz oligarşik yapıyı ciddi manada 
çökertiriz” dedi. 

FAİZ ELEŞTİRİSİ 
Yüksek faiz konusundaki eleştirilerini de tekrarlayan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek faizi sömürü aracı 
olarak görüyorum. Burada kâr amaçlı değil, sömürü aracı 
olarak bir faiz mantığı var. ‘Ben kredi faizini uygun şartlarda 
vereyim, ülkem de kazansın ben de kazanayım’ anlayışı 
yok. Hatta bakıyorsunuz o karınca yazısıyla sözleşmeler 
var ya... Tabii o krediye mahkûm olan girişimci altına imza 
atıyor. İçinde ne var ne yok, haberi var mı? Yok. Geri çağırma 
olduğu zaman eli mahkûm. Bu, adil bir anlayış değil ama 
bunun çözülmesi şart. Allah’ın izniyle bunu da çözeceğiz” 
diye konuştu. 15 Temmuz’da ortaya koyduklarını güçlü 
duruşla iş dünyasının ahilik sıfatını hak ettiğini belirten 
Erdoğan, “Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına 
teşekkür ediyorum” dedi. Erdoğan, 2023’ün Türkiye’nin 
adeta bir dönüm noktası olacağını da vurguladı.

İŞ DÜNYASI TALEPLERİNİ İLETTİ 
DAHA fazla yatırım, üretim ve istihdam için elini 

taşın altına koymak isteyen iş dünyası, acil taleplerini 
TOBB Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. 
Genel Başkan Hisarcıklıoğlu, konuşmasında oda ve borsa 
başkanlarından gelen talepleri başlıklar halinde sıraladı. 
Erdoğan bunları tek tek not ederek her birine yanıt verdi.

1 MİLYON 170 BİN İSTİHDAM 
Erdoğan 7 Şubat/ta TOBB’da başlattığı istihdam 

seferliği kapsamında 1 milyon 170 bin istihdamın 
sağlandığını belirterek, “Demek ki benim girişimcim 
istediği zaman bunu yapabiliyor. Bütün bunlar bu ülkeye 
bir dayanışma ruhu getirecek. Bunu yaptığımız zaman bu 
milleti Allah’ın izniyle tutan olamayacak” dedi.

TOBB: BU FAİZ REVA MI? 
KOBİ’LERİN yüksek faiz oranları nedeniyle sorunlar 

yaşadığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 
“Faiz oranları, rakibimiz olan ülkelerin çoğundan yüksek... 
Bankalar rekor kârlar açıklarken, bu faiz oranları reva 
mıdır?” dedi. İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun 
hayata geçirilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, KDV sisteminde 
yaşadıkları sıkıntıları aktardı. 

TOBB Başkanı, şöyle konuştu: “Özel sektör olarak 
Maliye’den yüz milyarlarca alacağımız var. Malımızı vadeli 
satıyoruz ama parasını almadığımız malın KDV’sini peşin 
ödüyoruz. Biriken ve alamadığımız KDV’ler yüzünden, kredi 
kullanmaya mecbur kalıp, banka kapılarında bekliyoruz. 
Sağ olsun, Maliye Bakanımız bu konuda kapsamlı bir 
çalışma başlattı. Bunun sonuçlanmasını bekliyoruz. Yine 
eski dönemlerden miras kalan bir yükümüz var: Peşin 
vergi. Geçmişte, enflasyon yüksekti, kamu maliyesi hep 
açık verirdi. Devlet vergiyi peşinen toplamak zorundaydı. 
Çok şükür sizinle bu sıkıntıların hepsi geride kaldı ama 
geçici vergi hâlâ duruyor. Artık 90’ların bu kötü mirasını 
kaldıralım ve sizin liderliğinizde tarihe gömelim.”
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ERDOĞAN İSTEDİ, HİSARCIKLIOĞLU SÖZ VERDİ

Yerli otomobili TOBB üstlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘hasretim’ dediği 

yerli otomobil konusunda TOBB’dan söz aldı. Erdoğan, 
“Türkiye’nin yüzde 100 yerli otomobilini TOBB camiası 
içerisinden çıkaralım” teklifinde bulundu. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Siz istedikten sonra bu is dünyası bunu 
rahatlıkla yapar” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
73’üncü Genel Kurulu’na yerli otomobil damgasını vurdu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın , ‘hasretim’ 
diye dile getirdiği “Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli olan 
otomobilini TOBB camiası içerisinden çıkaralım” teklifi 
birlik tarafından kabul gördü. 

SORUNLARI DİNLEDİ 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kendisinden önce yaptığı 
konuşmasındaki yüksek kredi faiz oranları, mevzuat 
sıkıntıları konularında da TOBB üyelerinin sorunlarını 
dinledi. Bu sorunların varlığına dikkat çeken Erdoğan, 
TOBB üyelerinin üreten ihracat yapan ve çaba gösteren 
bir yapısı olduğunu belirterek, mevzuat ve bürokratik 
oligarşinin de sıkıntısını çeken bir camia olduğuna dikkat 

çekti.
KOBİ’lerin kredi imkânları için teşvik ihtiyacı varsa 

birlikte mücadele edilmesini isteyen Erdoğan, “Yüksek 
kredi faizleri konusunda her yerde şikâyet var mı var. 
Gündemimizde olmaya da devam edecek. Çünkü faizi 
ben ülkede sömürü aracı olarak görüyorum. Kar amaçlı 
bir faiz mantığı yok. Kredi faizi uygun şartlarda vereyim, 
ülkem de ben de kazanayım anlayışı yok. Karınca duası 
yazısı sözleşmeler var. Girişimci zora düştüğünde gidip 
imzalıyor. Okuyamıyor. Sonra geri çağırma durumunda 
elinde ne varsa yoksa veriyor. Allanın izni ile bu konuyu da 
çözeceğiz” diye konuştu. 

“HASRETİM YERLİ OTO” 
Konuşmasında “sizlere bir teklifim olacak. Bu 

benim hasretim” sözleri ile devam eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli olan otomobilini 
TOBB camiası içerisinden çıkaralım” teklifini dile getirdi. 
15 yıldır yerli otomobilin üretiminin yapılmasını istediğini 
ifade eden Erdoğan, “Burada küçük parçaların montajını 
yapıyoruz. Made in Turkey’i TOBB çıkarsın” diye seslendi. 

SÖZÜ ALDIK HAYIRLI OLSUN 
Erdoğan’ın salona yönelik bu teklifi anında TOBB 

25.05.2017
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tarafından kabul gördü. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
oturduğu yerden ayağa kalkarak, “Bunu siz istedikten sonra 
bu iş dünyası bunu rahatlıkla yapar” sözleri ile talebi TOBB 
üyeleri adına kabul ettiğini açıkladı. Bu sözler üzerine 
Erdoğan, “Bunu yapacak olanlara desteğimiz olacak. Artık 
burada bu sözü aldık. Hayırlı olsun” dedi. 

6 AYLIK YOL HARİTASI TALİMATI
TOBB camiasının ekonomi ve demokrasi anlayışını 

birlikte kabul eden bir yapı olduğuna vurgu yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 ve 2071 vizyonlarının bundan 
sonraki nesillere emanet edilecek şekilde çalıştıklarını 
kaydetti. Yılsonuna kadar bütün bakanlardan gelecek 
yılın 6 aylık dönemine ilişkin yol haritası hazırlamalarını 
islediğini kaydeden Erdoğan. ‘Bununla 2019 hazırlıklarını 
yürüteceğiz. 2023 Türkiye’nin dönüm noktası olacak. 
Sıçramanın ispat edildiği yıl olacak” dedi. 

İSTİHDAMDA SON RAKAMI PAYLAŞTI 
Türkiye’nin 2035 yılında 90 milyonluk bir nüfusa sahip 

bir ülke olarak dünyanın 20 ülkesi arasında olacağını, 
ekonomide de ilk 10 ülke arasına gireceğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan. TOBB üyelerinin istihdam 
konusunda verdiği sözün de yerine getirildiğini belirterek. 1 
milyon 170 bin kişiye ulaşıldığını dile getirdi. Bu kapsamda 
önümüzdeki dönem Türkiye’nin net ticaret ve net cari fazla 
veren ülke haline gelmeden hedeflerine ulaşamayacağını 
söyledi. 

BİRİKMİŞ ALACAKLARI İSTEDİ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, is dünyasının 

kamudan alacaklarına dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “Özel 
sektör olarak Maliye’den yüz milyarlarca alacağımız var. 
Malımızı vadeli satıyoruz ama parasını almadığımız malın 
KDV’sini peşinen ödüyoruz. Biriken ve alamadığımız 
KDV yüzünden kredi kullanmaya mecbur kalıp, banka 
kapılarında bekliyoruz. Sağolsun, Maliye Bakanı’mız 
bu konuda kapsamlı bir çalışma başlattı. Bunun 
sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, yüksek 
faizden de dert yandı. 
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Yerli otoda ilk toplantı 6 Haziran’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yerli oto görevini TOBB’a 
vermesinin ardından çalışmalar başladı. TOBB’un 6 Haziran’daki 
toplantısında yol haritası belirlenecek.

Yüzde 100 yerli otomobilin TOBB çatısı altında üretilmesini 
isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, başkan Rifat 
Hisarcıklıoğlu’ndan olumlu yanıt gelince genel kurulun ertesi 
günü hummalı bir çalışma başladı. 

TOBB yönetim kurulu üyeleri olan oda ve borsaların 
başkanları yerli otomobilin üretilmesi için nelerin yapılması 
gerektiği konusunda personellerine direktif verdi. Edinilen 
bilgilere göre, 6 Haziran’daki TOBB Yönetim Kurulu’nun da ilk 
gündem maddesi yerli otomobil olacak. Toplantıda projeyle ilgili 
yol haritası belirlenip, şirketlerle görüşme aşamasına geçilecek. 
TOBB yönetim kurulu üyeleri, “Yerli otomobil TOBB çatısı altında 
gerçekleşeceği için artık Türkiye’nin projesi olacak. TÜSİAD 
üyeleri de, MÜSİAD üyeleri de bizim çatımız altında. Bu nedenle, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobil görevini TOBB’a 
vermesi çok önemli bir adımdır” dedi. TOBB bürokratları da, 6 
Haziran’daki toplantı için otomobille ilgili çalışmaların başladığını, 
yönetime konuyla ilgili bir rapor sunacaklarını kaydetti. 

‘MONTAJ BİZE YAKIŞMIYOR’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda “Bir 

teklifim var. Bunu her yerde yapıyorum. Çünkü buna doğrusu 
hasretim. Diyorum ki, gelin şu yüzde 100 yerli üretim olan 

otomobilimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası 
içerisinden çıkartalım. TOBB yüzde 100 yerli otomobili ‘Made 
in Turkey’ olarak çıkarsın. 15 senedir bu işi yapanlara teklif 
etmişimdir. Gelin kendi otomobilimizi üretelim. Ne yapıyor? 
Montaj, montaj... Montajcılık bu millete yakışmıyor” demişti. 

İlk model 2019’da çıkacak 
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu ile yeni modelin esasları için dün bir toplantı 
yaptı. Özlü, “Zaten Sayın Başkan, bizim ortaya koyduğumuz iş 
modelinde aradığımız ana yükleyiciyi ifade ediyor. Bu (dün) akşam 
TOBB Başkanı ile bir toplantımız var, bu toplantıda yeni modelin 
esaslarını görüşeceğiz, konuşacağız” dedi. Bakan Özlü, “Özel 
sektör öncü ve yüklenici olacak. Onlarla anlaşmaya vardıktan 
sonra tarih konusunda kesin konuşmak daha doğru olur. Ancak 
bizim hedefimiz 2019’da ilk modelin ortaya çıkmasıdır” şeklinde 
konuştu. 

TOBB: İvedilikle başlıyoruz 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, dün bir açıklama 

yaparak, yerli otomobil için çalışmalara ‘ivedilikle’ başladıklarını 
söyledi. Önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Bu işin altından kalkacağımıza inancımız tam. 
Bakan Özlü ile bir araya gelerek yol haritamızı belirleyeceğiz” 
diye konuştu.

26.05.2017
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Rifat Hisarcıklıoğlu, işletmelerin özel sigorta türlerine 
yönelmeleri gerektiğini söyledi.

SİGORTACILARA ÇAĞRI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, sigortacılık sektöründen, iş dünyasının 
ihtiyaç duyduğu teminatları makul fiyatlarla sunmasını 
beklediklerini belirtti. Sigorta Haftası kapsamında 
konuşan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Bu sayede biz de 
risklerimizi sigortaya devredip, daha fazla çalışıp, işlerimizi 
ve ekonomimizi büyütebiliriz.”

30.05.2017
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HİSARCIKLIOĞLU: Alacak riskini karşılayacak 
sigorta şart! 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, sigortacılık sektöründen, iş dünyasının 
ihtiyaç duyduğu teminatları makul fiyatlarla sunmasını 
beklediklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu “Sigorta Haftası” 
sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, hayatın her alanındaki 
riskleri yönetebilmek için sağlıklı bir sigorta sistemine 
ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Küresel ısınma, risklerdeki 
artış, yaşlanan nüfus, bölge ülkelerdeki istikrarsızlık 
ve hızla gelişen teknolojinin sigorta ürünlerine olan 
ihtiyacı daha da artırdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu 
“İşletmelerde, faaliyet alanlarına göre özel tasarlanmış 
sigorta türlerine yönelme ihtiyacı ortaya çıktı. Bugün 
tüm işletmelerin geleneksel iş yeri ve ürün sigortalarıyla 
birlikte, alacak, ihracat ve çeşitli sorumluluk sigortalarına 
da ihtiyaçları var. Ülkemiz sigortacılık sektörü üzerine 
düşen sorumluluğu yerine getirebilecek güç, tecrübe ve 
liyakate sahiptir. Bizlerin de risklerimizi sigortaya devredip, 
daha fazla çalışıp, işlerimizi ve ekonomimizi büyütmeye 
odaklanmamız gerekmektedir” dedi.

30.05.2017
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Sanayi üniversite işbirliği 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ‘81 İle 81 
Akademik Danışman’ projesi başlattı. Proje kapsamında 
her ilin ve her sektörün ihtiyacına yönelik çözüm 
geliştirilecek. Proje hakkında konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, çalışmanın oda ve borsaların gelişiminin 
yanı sıra görev alan akademisyenlerin kariyerleri için de 
önemli olduğuna işaret etti. Rifat Hisarcıklıoğlu

31.05.2017
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Her ile bir danışman 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin başlattığı 
“Her ile bir danışman” projesinde görev alanlar Ankara’da 
bir akaya geldi. Akademik danışmanlarla bir araya gelen 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her ilin ve sektörün 
ihtiyaçlarının farklılaştığını belirterek, “Yeni dönemde yerel 
kalkınma gündeminin ana aktörü oda ve borsalarımız 
olmalı. Bu anlamda siz danışman arkadaşlara önemli 
görevler düşüyor” diye konuştu. 

ODALARIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ 
Hisarcıklıoğlu, çalışmanın oda ve borsaların gelişiminin 

yanı sıra görev alan akademisyenlerin kariyerleri için 
de önemli olduğuna işaret etti. Her ilin ve her sektörün 
ihtiyaçlarının farklılaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: “Oda ve borsalarımızı daha da güçlendirmeliyiz. 
Siz değerli hocalarımın tecrübelerine ve birikimlerine her 
zaman ihtiyacımız var.”

31.05.2017
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KIDEM TAZMİNATININ FONA ÇEVRİLMESİNE HER 
SOSYAL KESİMDEN İTİRAZ VAR 

İŞÇİ DE İŞVEREN DE FONA KARŞI
Hükümet kıdem tazminatı fonuna ilişkin hazırlığını 

sosyal taraflarla görüşecek. Bu tarafların başında işçi 
konfederasyonu Türk-İş, işverenlerin örgütü TİSK ile oda 
ve borsaların örgütü TOBB geliyor. Türk-İş Başkanı Atalay, 
TİSK’in de kendilerinin de fona karşı olduğunu belirtti. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mutabakat yoksa mevcut 
sistemin sürmesini istiyor. İşçi konfederasyonu DİSK de 
eyleme başlıyor. 

BAKANLAR Kurulu’nda gündeme gelen “kıdem 
tazminatında yeni model” için, çalışma hayatını oluşturan 
taraflar arasında görüşme trafiği başladı. İşverenlerin 
çalışma hayatındaki temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), hem Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (Türk-İş), hem de Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile görüştü. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın da konuyla ilgili yol haritası 
netleşti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kendilerinin fon 
kurulmasına karşı olduğunu belirtirken, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da mutabakat sağlanmadıkça kıdemde 

değişiklik istemediklerini açıkladı. Atalay, TİSK’in de fona 
karşı olduğunu dile getirdi. Diğer işçi konfederasyonu 
DİSK’in Başkam Kani Beko da kıdem tazminatının 
bireysel fon sistemine dönüştürülmesinin hedeflendiğini 
belirterek “Hükümet bunu işçilerin yararına bir uygulama 
olarak sunmakta, çalışanları yanıltmaktadır. Oysa 
kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatının yok 
edilmesidir” dedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK’in 
Türk-İş’e yaptığı ziyarette konunun kıdem tazminatı 
olduğunu belirtirken, “TİSK, kıdem tazminatı için bir 
fon kurulmasına karşı. Bunu da dile getirdi. Daha sonra 
kamuoyuyla da paylaşacaklardır diye düşünüyorum. 
TOBB’un da karşı çıktığını biliyoruz. Biz de yeni bir çalışma 
yapılmasına sıcak bakmıyoruz. E o zaman bu yeni sistemi 
kim istiyor” dedi. Atalay, “Kıdem tazminatında aksayan 
sorunları giderelim. Kıdem tazminatı alamayan işçilerin 
de almasının yolu açılsın, işçi alacakları yargısal alanda 
öncelikli olsun. Bunun için tek maddelik bir düzenleme 
yeter. Kıdemi ödemeyen işverene yaptırım uygulansın, 
o zaman sorun falan kalmaz, yeni bir sistem yerine, 

01.06.2017
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mevcudu iyileştirmek üzerinden gitsek herkesin içi rahat 
edecek” dedi. 

EYLEMLER BAŞLIYOR 
DİSK Başkanı Beko, “Kıdem için mevcut yasada tek 

kelimelik değişiklik yapılsın ve bir gün çalışana bile kıdem 
tazminatı ödenmesi sağlansın. Tüm sendikaları net ve 
kararlı tutum almaya çağırıyoruz. DİSK olarak tüm örgütlü 
gücümüzle kıdem tazminatı hakkımızı korumak için 
seferber olacağımızı ilan ediyoruz. Mecliste yer alan ve 
almayan partilerle, emek ve meslek örgütleriyle, örgütlü 
ve örgütsüz tüm emekçilerle birlikte ortak platformlar 
yaratarak mücadele edeceğimizi buradan duyurmak 
istiyoruz” dedi. 

Bakanlığın da, bazı detayları netleştirmek içi 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’a sunum yapacağı belirtiliyor. Bu sunumların 
ardından ise, konu çalışma hayatının taraflarına gidecek. 

YA KIDEM YA İSSİZLİK FONU MUTABAKAT YOKSA BU 
HALİYLE DEVAM ETSİN 

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Bakanlar 
Kurulu’nun gündemine gelen kıdem tazminatı fonunun 
reci ekonomi üzerinde en az maliyetle hayata geçirilmesi 
gerektiğini savundu. Zeybekci Mecliste bir grup gazeteciyle 
yaptığı sohbette reel sektör üzerinde sıkıntılı olunan bir 
dönem olduğunu belirtti. Zeybekci, “Onların üzerine ekstra 
yük getirecek bir düzenleme gelmemeli. Şu andaki yapı 
yanlış. Türkiye’de şu anda çalışanların yüzde 14’ü kıdem 
tazminatından yararlanabiliyor. Bunu şuraya çıkaracağız 
deyip de Yörük sürüsünden adak yapmamak lazım. Cesurca 
tartışılması gereken şu; dünyada kaç ülkede işsizlik fonu 
ile beraber kıdem fonu garantisi var? Buna bakmak lazım. 
Türkiye olarak bu konuda o kadar geniş bir alanımız 
yok. Yani ineği sağarken kurutmadan, reel sektöre, iş 
hayatına zarar vermeden bir çözüm bulmamız gerekir” 
dedi. Zeybekci, şöyle devam etti: “Ama maliyetini komple 
işverene yükleyelim, dediğinizde kurutursunuz. İşsizlik 
fonu ile de ilgili yeni düzenleme yapılması lazım. Birinin 
yükünün düzgün şekilde azaltılması lazım. Yani işsizlik 
fonuyla ilgili işveren üzerindeki yüküne dokunmamız 
gerekiyor.” 

MUTABAKAT YOKSA BU HALİYLE GİTSİN
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, kıdem tazminatının fona çevrilmesine 
ilişkin Kıdem tazminatı ile ilgili soruya ise Hisarcıklıoğlu, 
“Biz belli bir çalışma ve mutabakat sağlandıktan sonra 
kıdem tazminatı reform tasarısı gündeme gelmesini 
istiyoruz. Yoksa bu haliyle devam etsin. Bu taslak 
konusunda fikir sahibi değiliz. Görmedik. Görmediğimiz 
konuda da fikir söylememiz söz konusu olmaz. Ama genel 
itibariyle işçiler ve işverenler birlikte hareket ettiğimizi 
de görüyorum, kamuoyuna yapılan açıklamalarda” dedi. 
Hisarcıklıoğlu ayrıca, yerli otomobil ile ilgili, “İnşallah 
yarın (bugün) akşam Sanayi Bakanımızla tekrar bir araya 
gelerek buradaki yol haritasını çıkaracağız. Ben Türkiye’nin 
bunu yapabilme kapasitesi ve potansiyeli olduğunu 
bilen biriyim. Çünkü sanayinin içinden geliyorum, iş 
dünyasının başkanıyım. Bu konuda yeter ki irade olsun. 
Yeni teknolojiler var, bunların hepsini değerlendirip ortaya 
koyacağız” ifadelerini kullandı.
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Yatırım iklimi için 32 maddelik önlem 

Hükümet yatırım iklimini iyileştirmek için harekete 
geçti. Eylem planındaki 32 maddeden 10’u tamamlandı. 
Plan özel sektörün önerileriyle şekillenecek.

DÜNYA Bankası’nın hazırladığı ve ülkelerin iş yapma 
kolaylıklarının sıralandığı ‘Doing Business’ raporunda 
Türkiye’nin 190 ülke arasında 69’uncu sırada yer almasının 
ardından hükümet harekete geçti. Sıralamada Türkiye’nin 
daha üst sıralarda yer alabilmesi hedeflenirken, bunu 
gerçekleştirmek için 32 maddelik eylem planı hazırlandı. 

EYLEM PLANI 
Mayıs başında hazırlanan plandan 10 madde 

tamamlanırken, kalan 22 madde için ise çalışmalar 
sürdürülüyor. Eylem planı özel sektörün oluşturduğu 
STK’lardan gelecek önerilere göre de genişletilecek. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye’de 
İş yapma Kolaylığı- Doing Business in Turkey’ başlıklı 
Türkiye’de iş ortamı istişare toplantısını dün gerçekleştirdi. 
Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanısıra birçok iş dünyası 
temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Bülent Tüfenkci, reel sektörün önündeki engelleri 
belirleyip, ortadan kaldırmanın hükümetin önceliği 
olduğunu ifade etti. 

TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD ve DEİK 
başkanlarından oluşan Yatırım Ortamını İzleme 
Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini ve önemsediklerini kaydeden Tüfenkci, bu 
kurulun Türkiye’yi sıralamada yukarıya taşıyacak eylem 
önerilerinin hayata geçirileceğine işaret etti. Türkiye’de 
ilk çeyrekte güven ortamının arttığına ve bu nedenle gelen 
yabancı sermayenin de yüzde 2Tik artış gerçekleştirdiğine 
dikkat çeken Bakan Tüfenkci, “Ekonomideki olumlu gidişat, 
uluslararası raporlarda da karşılık bulsun istiyoruz. Bu 
rapor 10 maddeden oluşan konularda hazırlanıyor. Biz 
yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli adımları atmak 
istiyoruz” dedi.
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KOBi’ler sanal mağazalarla dünya pazarlarına açılacak 

Türk, Gürcü ve Azeri KOBİ’leri dünya pazarına açmayı 
hedefleyen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan e-Ticarette 
İşbirliği Anlaşması’ dün imzalandı. 

DÜNYA KOBİ Forumunun oluşturduğu, Türk, Gürcü 
ve Azeri KOBİ’leri dünya pazarına açmayı hedefleyen 
“Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan e-Ticarette İşbirliği 
Anlaşması”nın imza töreni Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Plaza’da gerçekleştirildi. Burada konuşan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, KOBİ’lerin 
özellikle uluslararası piyasada rekabet edebilme ve oradaki 
paydaşları ile sanal ortamda, e-Ticarette buluşmasının 
önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: 

EKONOMİYE DOPİNG
“Gerçekleştirilen anlaşma Türkiye ve diğer ülkelerde 

KOBİ’lerin gelişimine önemli ivme kazandıracak. Anlaşma 
üç ülkenin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak.” 

2.6 milyon FİRMA
TÜRKİYE ihracatının yüzde 55’ini ya ni 79,2 milyar 

dolarını KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini dile getiren Tüfenkci, 
“Türkiye’de istihdamın yüzde 74’üne yakın kısmını KOBİ’ler 
eliyle gerçekleştirmekteyiz ve Türkiye’de toplam KOBİ 
sayısı 2 milyon 667 bin. Bu önemli bir rakam” diye konuştu. 

Eylem Planı hazırlanıyor
EKONOMİ Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel de 

Bakanlık olarak ‘E-ihracat Stratejisi ve Eylem Planı’nı 
hazırladıklarını hükümetin onaylamasıyla yakında 
kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu da “E-ticaretle Türkiye’de, Azerbaycan’da ya 
da Gürcistan’da üretilen bir ürün Güney Amerika’daki bir 
ilçeye satılabilecek” dedi.

02.06.2017
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KOBİ’lere SANAL dükkân 

TÜRKİYE, Azerbaycan ve Gürcistan ortaklığında 
oluşturulan ve ‘Dünya KOBİ Forumu’nun elektronik 
platformu olan ‘KOBİ Market’ için imzalar İstanbul’da atıldı. 
KOBİ’lerin büyümesinin önündeki ortak engel olan pazara, 
finansmana ve yeteneğe ulaşım sorununa çözüm olmak 
amacıyla geliştirilen söz konusu platform, üç ülkenin 
KOBİ’leri için de ticareti büyütme anlamında büyük fırsatlar 
sağlayacak. Bu ülkelerin KOBİ’leri ‘KOBİ Market’ üzerinde 
dükkânlarını açabilecek, ürünlerini sergileyebilecek, 
yurtiçi ve yurtdışı pazar yerlerine erişim sağlayarak 
anında satış yapmaya başlayacak. Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci Bülent Tüfenkci imza töreninde 
yaptığı konuşmada, “KOBİ’lerin özellikle uluslararası 
piyasada rekabet edebilme ve oradaki paydaşları ile sanal 
ortamda, e-ticarette buluşması önemli” diye konuştu. 
Bu ortamlardaki gelişmelerin, gümrüklerdeki KOBİ’lere 
yönelik iyileşmeleri de beraberinde getireceğini bildiren 
Bakan Tüfenkci, bununla ilgili çalışmalarının da devam 
ettiğini duyurdu. Bakan Tüfenkci “KOBİ Market” girişiminin 
KOBİ’lerin gelişimine önemli ivme kazandıracağını 
belirterek, anlaşmanın üç ülkenin ekonomisine ciddi 
katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da e-ticaretin 
birçok engelin aşılmasında KOBİ’ler için tarihi fırsatlar 
sunduğunu anlattı.

KOBİ Market nedir? 
KOBi’ler yeni ekonominin getirdiği fırsatlardan 

faydalanabilecek, daha çok alıcıya ulaşabilecek, banka ve 
banka dışı finansman yöntemlerinden yararlanabilecek, 
yeteneklerini arttırmak için farklı araçlara erişim 
sağlayabilecek ve gelirlerini artırabilecekler. 

02.06.2017
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‘Kobi Forumu’ndan stratejik anlaşma 

Dünya KOBİ Forumu’nun oluşturduğu, Türk, Gürcü ve 
Azeri KOBİ’leri dünya pazarına açmayı hedefleyen “Türkiye-
Azerbaycan-Gürcistan e-Ticarette İşbirliği Anlaşması” imzalandı. 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, KOBİ’lerin özellikle 
uluslararası piyasada rekabet edebilme ve oradaki paydaşları 
ile sanal ortamda, e-ticarette buluşmasının önemli olduğunu 
belirterek, “Birbirlerini tamamlayacak ve ürettikleri ürünlerin, 
oluşturulacak sanal dükkanlar vasıtasıyla satışlarını anında 
yapabilmeleri önemli” dedi. Bakan Tüfenkci, gerçekleştirilen 
anlaşmanın KOBİ’lerin gelişimine önemli ivme kazandıracağını 
belirterek, anlaşmanın üç ülkenin ekonomisine ciddi katkı 
sağlayacağını söyledi. Tüfenkci, KOBİ Market girişiminin başarıyla 
sonuçlanması dileğinde bulunarak “Çünkü bu bölgesel iş birliğinin 
başka bölgesel iş birliğine de zemin hazırlayacağına inanıyorum. 
İnternet tabanları üzerinden bir yol ağı oluşturulmasının ticareti 
başka bir boyuta taşıyacağını düşünüyorum” diye konuştu. 

Tarihi fırsatlar 
İmza törenine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya 

KOBİ Forumu Genel Müdürü Tunç Uyanık, Azerbaycan Sahipkarlar 
Konfederasyonu Türk, Gürcü ve Azeri KOBİ’leri dünya pazarlarına 
açmayı hedefleyen e-ticarette işbirliği anlaşması TOBB’da yapılan 
törenle imzalandı Başkanı Mamed Musayev, Gürcistan Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Kaha Bamdurashvılı katıldı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri’de 4 Mayıs’ta tanıtımı 

yapılan Çin ile Türkiye arasında ekonomik iş birliğini amaçlayan 
Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesini 
anımsatarak, projenin yasal düzenlemelerinin elverişli hale 
geldiğini, Türk ve Çin’li KOBİ’lerin işbirliği yapacağını söyledi. 
Atılan imzaların bu anlamda ikinci etkinlik olduğunu dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin birçok engelin aşılmasında KOBİ’ler 
için tarihi fırsatlar sunduğunu anlattı. 

e-Ticaret için yeni platform 
KOBİ Market platformu önceki gün kullanıma açılırken 

projenin Türkiye eğitimleri ağustos ayından itibaren 
gerçekleştirilmeye başlanacak. Platformun pilot uygulaması ilk 
etapta Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında başlarken, 
bu ülkelerin KOBİ’leri, KOBİ.Market üzerinde dükkanlarını 
açabilecek, ürünlerini sergileyebilecek, yurtiçi ve yurtdışı pazar 
yerlerine erişim sağlayarak, anında satış yapmaya başlayacak. 
KOBİ.Market ile KOBİ’lerin yeni ekonominin getirdiği fırsatlardan 
faydalanması, daha çok alıcıya ulaşması, banka ve banka dışı 
finansman yöntemlerinden yararlanması, yeteneklerini artırmak 
için farklı araçlara erişim sağlaması ve gelirlerini artırması 
hedefleniyor.

02.06.2017 
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KOBİYE SANAL FIRSAT

Türk, Azeri ve Gürcü KOBİ’ler sanal dükkânda ortak 
oldu. Üç ülkenin KOBİ’leri e-ticaret yolu ile ithalat-ihracat 
yapacak, dünyaya ulaşacak. İmzalar atıldı, ‘kobi.market’ 
kullanıma açıldı. 

DÜNYAYA AÇILACAKLAR 
Türk, Gürcü ve Azeri küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerin (KOBÎ), e-ticaret yoluyla birlikte çalışması ve 
dünyaya açılmalarını sağlayacak www.kobi.market internet 
sitesi 31 Mayıs’ta hayata geçti. Dünya KOBİ Forumu’nun 
oluşturduğu, ‘Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan E-Ticarette 
işbirliği Anlaşması’nın imza töreni, dün İstanbul TOBB 
Plaza’da yapıldı.

GÜMRÜKLERDE İYİLEŞME
Törende konuşan Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, 

anlaşmanın KOBİ’leri geliştireceği ve üç ülkenin 
ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Tüfenkci, 
“KOBİ’lerin ürünlerini, sanal dükkanlarda anında 
satabilmeleri önemli. Buraların gelişmesi, gümrüklerdeki 
KOBİ’lere yönelik iyileşmeleri de beraberinde getirecek. 
Bununla ilgili çalışmamız sürüyor” dedi.

İŞLETMELERE NE SAĞLIYOR? 
■ İş için internetle tanışma: KOBİ’ler için bir internet 

sitesi oluşturmak veya mevcut platformlarda mağaza 
açmak karmaşık gelebiliyor, kobi.market sayesinde bunlar 

kolaylaşıyor. 
■ Yurtiçi ve yurtdışındaki Pazar yerlerine bağlantı: 

KOBİ’ler farklı pazarlara ulaşabilir. Ayrıca Türkiye, 
Azerbaycan ve Gürcistan’daki mevcut internet sitelerinde 
de anında satışa başlayabilir. 

■ Finansmana erişim: kobi.market, platformda 
birikecek olan ticaret verisini kullanarak KOBİ’lere banka 
ve banka dışı finansman çözümlerine erişim sağlayacak.

■Büyük alıcılara ulaşım: İşletmenin, büyük alıcılara 
satış yapması konusunda aracılık yapacak.

Anlaşmayı; Bülent Tüfenkci, Azerbaycan Sahipkarlar 
Konfederasyonu Başkanı Mamed Musayev, Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kana Baindurashvili imzaladı. 

‘BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ŞART 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 Mayıs’ta imzaları atılan ve Çin ile 
Türk KOBİ’leri ‘e-İpekyolu’nda buluşturan projenin ikinci 
ayağının da bu anlaşma olduğunu belirtti. E-ticaretin fırsat 
sunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Dünyada artık tek 
başınıza bir şey olmak mümkün değil, belgesel işbirliğine 
gitmek lazım” dedi.
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TÜRKİYE, GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN ORTAK E-TICARETE BAŞLIYOR
KORKUM DÜNYA FUARINA TAŞIYACAK İMZALAR ATILDI 

3 ülkenin KOBİ’lerini dünya pazarlarına açacak 
E-Ticaret İşbirliği Anlaşması imzalandı. Bakan Tüfenkci, 
Türkiye’deki 2,7 milyon KOBİ’nin 79 milyar dolarlık ihracat 
78 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirerek ekonomideki en 
önemli unsur olduğunu gösterdiğini vurguladı.

*Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, KOBİ’lerin 
özellikle uluslararası piyasada rekabet edebilme ve oradaki 
paydaşları ile sanal ortamda, e-ticarette buluşmasının 
önemli olduğunu belirterek, “Birbirlerini tamamlayacak 
ve ürettikleri ürünlerin, oluşturulacak sanal dükkânlar 
vasıtasıyla satışlarını anında yapabilmeleri önemli” dedi.

Dünya KOBİ Forumu’nun oluşturduğu, Türk, Gürcü ve 
Azeri KOBİ’leri dünya pazarına açmayı hedefleyen ‘Türkiye- 
Azerbaycan-Gürcistan E-Ticarette işbirliği Anlaşması”nın 
imza töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
katılımıyla TOBB Plaza’da gerçekleştirildi. 

Bakan Tüfenkci konuşmasında, anlaşmanın 
KOBİ’leri hızlandıracağını belirterek, anlaşmanın üç ülke 
ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. 

Tüfenkci, “İhracat rakamlarına baktığımızda yüzde 
55’inden fazlasını KOBİ’ler gerçekleştirmekte, bu 79,2 
milyar dolara. İthalatımızın yüzde 37’si de KOBİ’lerden. Bu 
da 78,1 milyar dolar. Türkiye’de istihdamın yüzde 74’üne 
yakın kısmını KOBİ’lerde. Türkiye’de toplam KOBİ sayısı 
2 milyon 677 bin, sanayi ve hizmet alanında olmak üzere 
toplamda KOBİ sayımız var” açıklaması yaptı. 

KOBİ’ler engelleri e-ticaret ile aşacak
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da e-ticaretin 

birçok engelin aşılmasında KOBİ’ler için tarihi fırsatlar 
sunduğunu anlattı. Türkiye’nin ülke olarak ve bölgesinde 
200 yıl önceki Sanayi Devrimini ıskaladığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Ama şu anki ticaretin ve sanayinin önünde 
müthiş bir fırsat var, e-ticaret. E-ticaret denildiğinde 
Türkiye’de, Azerbaycan’da ya da Gürcistan’da üretilen 
herhangi bir ürünü Güney Amerika’daki bir ilçeye 
satabilme şansımız var. Fırsatı iyi değerlendirmemiz 
lazım. Proje, yani KOBİ. Market kapsamında Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye KOBİ’leri bir platformda buluşuyorlar. 

02.06.2017
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Dünyada artık tek basınıza bir şey olmak mümkün 
değil, bölgesel iş birliğine gitmek lazım. Bu anlamda 3 
bölgedeki KOBİ’lerimizi bir araya getirecek müthiş bir 
fırsatı yakalayacağız. Sonra Gürcistan, Azerbaycan ve Türk 
KOBİ’lerini ortak olarak dünyaya açılma şansı olacak” dedi.

İmza törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Dünya KOBİ 
Forumu Genel Müdürü T. Tunç Uyanık, İktisadi Islahatların 
Tahlili ve Komünikasyon Merkezi İcra Direktörü Vusal 
Gasımlı, Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu Başkanı 
Mamed Musayev, Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Kaha Baındurashvılı ve Gürcistan’ın 
İstanbul Başkonsolosu İrakli Asashvili’de katıldı.
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TÜRK, GÜRCÜ VE AZERİ KOBİ’LER ‘KOBİ.MARKET’ TE 
BULUŞUYOR

e-ticarette üçlü ittifak
KOBİ’lerin uluslararası alanda ticaretini 

kolaylaştırmak için önemli bir is birliğine gidildi. Türkiye-
Azerbaycan ve Gürcistan arasında anlaşma imzalandı. 
Türkiye’deki işletmelere KOBİ.Market Azerbaycan’da ise 
AZEXPORT portali hizmet verecek. Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, anlaşmanın KOBİ’lerin gelişimine 
önemli ivme kazandıracağını belirtti. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) uluslararası 
alanda ticaretini kolaylaştırmak için güçlü bir işbirliğine 
gidildi. Dünya KOBİ Forumunun oluşturduğu, Türk, Gürcü ve 
Azeri KOBİ’leri dünya pazarına açmayı hedefleyen Türkiye-
Azerbaycan-Gürcistan E-Ticarette İşbirliği Anlaşması 
İstanbul’da imzalandı. KOBİ.Market platformu 31 Mayıs 
itibarıyla kullanıma açılacak. Projenin Türkiye eğitimleri 
ağustos ayından itibaren başlayacak. Platformun pilot 
uygulaması ilk etapta Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 
arasında olacak. Bu ülkelerin KOBİ’leri, sistem üzerinden 
ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarda satabilecek. 
Törende konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci, KOBİ’lerin Türkiye için önemine dikkat çekerek, 
ihracatın yüzde 55’inden fazlasının KOBİ’ler aracılığıyla 
gerçekleştirildiğini söyledi. 

İSTİHDAMIN %74’ÜNÜ KOBİ’LER KARŞILIYOR
İhracatın 79,2 milyar dolarının KOBİ’ler tarafından 

yapıldığını ifade eden Tüfenkci, “İthalatımızın yüzde 37’si de 
KOBİ’ler aracılığı ile yapılıyor. Bu da 78,1 milyar dolara denk 
geliyor. İstihdamın ise yaklaşık yüzde 74’ü KOBİ’ler eliyle 
yapılıyor” diye konuştu. Oluşturulacak sanal dükkanlar ile 
şirketlerin birbirlerini tamamlayacağını ve satışlarını anında 
yapabileceklerini söyleyen Tüfenkci, “Buraların gelişmesi, 
gümrüklerdeki belki KOBİ’lere yönelik iyileşmeleri de 
beraberinde getirecek. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi. 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel de bakanlık 
olarak E-ihracat Stratejisi ve Eylem Planı hazırladıklarını, 
planın onay aşamasında olduğunu bildirdi. Anlaşmalar 
e-ticarette O Azerbaycan İktisadi     adına platforma tam 
Islahatların Tam destek vereceğiz” sek Bölgesel işbirliği 
şart 

02.06.2017
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■ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri’de 4 
Mayıs’ta tanıtımı yapılan Çin Türkiye Sınır ötesi Elektronik 
Ticaret Pilot Projesini hatırlattı. Yasal düzenlemelerin 
elverişli hale geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Su anki 
ticaretin ve sanayinin önünde müthiş bir fırsat var, 
e-ticaret. Türkiye’de, Azerbaycan’da ya da Gürcistan’da 
üretilen herhangi bir ürünü Güney Amerika’daki bir ilçeye 
satabilme şansımız var. Dünyada artık tek basınıza birsey 
olmak mümkün değil, bölgesel is birliğine gitmek şart” 
diye konuştu. 

Anlaşmalar e-ticarette
Azerbaycan İktisadi Islahatların Tahlili ve 

Komünikasyon Merkezi İcra Direktörü Vusal Gasımlı, 
verinin günümüzde diğer doğal kaynaklardan daha önemli 
olduğunu söyledi. Gasımlı, “Günümüzde veri madenciliği 
çok önemli. Bu platformla KOBİ’lerin dünya piyasalarına 
erişimini kolaylaştıracağız. Azerbaycan adına platforma 
tam destek vereceğiz” seklinde konuştu. Gürcistan 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kaha 
Baındurashvılı ise, KOBİ’lerin Gürcistan için önemine 
değinerek, “Dünyada en önemli anlaşmalar e-ticaret 
ortamında gerçekleşiyor, bizim acımızdan dijital dünyaya 
açılmak çok önemli” dedi.

H
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PATRONLARDAN KIDEM SİTEMİ

Hükümetin tarafların görüşlerini alarak birkaç 
aya yasalaştırmak istediği kıdem tazminatı reformuna, 
işçilerden sonra patronlardan da tepki geldi: “Çalışma 
barışını bozup, işyerinde sorunlara yol açabilir” 

HER AY FONA YATACAK 
Hükümet, tarafların görüşlerini alarak kıdem 

tazminatının fona dönüştürülmesiyle ilgili düzenlemeyi 
2-3 ay içinde yasalaştırmak istiyor. Yeni sisteme göre; bir 
kıdem tazminatı fonu kurulacak, işveren her ay bu fona 
belli bir miktar para yatıracak. Parasını fondan hemen 
çekmeyene devlet katkı verecek. Bir gün çalışan da istifa 
eden de kıdeme hak kazanacak. 

İŞÇİLER BAŞTAN KARŞI 
Ancak fon düzenlemesi, bugün 1 yıla karşılık 1 aylık 

brüt ücret olan tazminatın düşeceği ve işçilerin çok kolay 
işten çıkarılabileceği gerekçesiyle işçi sendikalarından 
tepki çekiyor. Türk-îş, “Kıdem tazminatı alamayan işçilerin 
de almasının yolu açılsın. Kıdemi ödemeyen işverene 
yaptırım uygulansın, o zaman sorun falan kalmaz. Mevcut 
sistemi iyileştirelim” diyor. 

MUTABAKAT SAĞLANMADIKÇA... 
DİSK de, “Fona devredilmesi kıdem tazminatının yok 

edilmesidir. Tek maddelik düzenlemeyle 1 gün çalışana 
bile kıdem tazminatı ödenmesi sağlansın” diyerek, fon 
sistemine karşı çıkıyor. Fona sadece işçiler değil, işveren 
kesimi de tepkili. Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, mutabakat sağlanmadıkça kıdemde 
değişiklik istemediklerini açıkladı. 

SADECE PARASAL YÖNÜ TARTIŞILIYOR 
İşverenlerden gelen tepkiye dün bir yenisi daha 

eklendi. İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 
“Mutabakat sağlanmadan kıdem tazminatında değişiklik 
yapılmamalı. Sadece fonun parasal yönü tartışılıyor. 
Yapılacak düzenleme işyerlerinde sosyal sorunlara yol 
açabilir. Kıdemi gündemden çıkararak yatırım ortamını 
iyileştirecek düzenlemelere odaklanalım”

03.06.2017
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TOBB BAŞKANI, YERLİ OTOMOBİL İÇİN ATILACAK ADIMLARI HÜRRİYET’E AÇIKLADI 

YERLİ OTO GİRİŞİM GRUBU

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, gündemdeki konulara ilişkin 
Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Hisarcıklıoğlu’nun 
açıklamaları arasında yerli otomobil için atılacak adımların 
yanı sıra, tehlikeli meslek yeterlilik belgesiyle ilgili uyarılar 
da yer aldı. Tehlikeli meslek yeterlilik belgesi alanların 
yüzde 10’la sınırlı kaldığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Bu işin şakası olmaz” dedi. Yerli otomobil için TOBB 
Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 
söz verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “TOBB’un 
koordinasyonunda girişim grubu oluşturmaya çalışıyoruz. 
Türkiye’nin otomobil üretimi konusunda yeterli birikimi 
var. Yan sanayi de çok iyi noktada” dedi. Makine sanayinde 
de önemli bir kapasitenin oluştuğuna dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, “Bunları hareketlendirmek için doğru bir 
girişim grubu oluşturmamız gerekiyor” dedi. Süreç içinde 
ehil olan herkesle görüşeceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 
yerli otomobilde elektrikli, konvansiyonel ve hibrit dâhil 
tüm alternatiflerin değerlendirileceğini söyledi. 

BU İŞİN ŞAKASI OLMAZ
Çalışma hayatında gündeme gelmesi gereken önemli 

bir konunun bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
tehlikeli ve çok tehlikeli 48 meslekte mesleki yeterlilik 
belgesi zorunluluğunun 1 Ocak 2017 itibariyle başladığını 
anımsattı. Ölümlü iş kazalarının önlenmesi amacıyla 
başlatılan belgelendirme sisteminde 1.3 milyon çalışanın 
belge alması gerektiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti: “Ancak 2016 yılının başından itibaren bugüne 
kadar sadece 158 bin kişi belge alabilmiş. Düşünün, ücreti 
işsizlik fonundan geri ödenen bir hizmetten yararlanılmıyor. 
İnşaat, otomotiv, metal, makine, asansör ve doğalgaz gibi 
sektörlerde zorunlu hale gelen belgelendirme sistemi için 
ya bilgisiz ya da ‘Bize bir şey olmaz’ diye ilgisiziz. Her ikisi de 
etkili olabilir. Bu işin şakası olmaz. Çağrım tüm firmalara, 
lütfen çalışanlarınıza bu eğitimi aldırın. Üstelik olası bir 
denetimde belge sahibi olmayan bir kişiyi çalıştırana, 
aylık kişi başı 500 TL idari para cezası uygulanıyor. Biz de 
TOBB bünyesinde kurduğumuz MEYBEM Mesleki Yeterlilik 
ve Belgelendirme Merkezi ile belgelendirme hizmeti 
sunuyoruz.” 

05.06.2017
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KIDEMDE UZLAŞMA OLSUN 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kıdem tazminatıyla ilgili 

şöyle konuştu: “Kıdem tazminatıyla ilgili bir mutabakat 
sağlandıktan sonra tasarının gündeme gelmesini istiyoruz. 
Yoksa bu haliyle devam etsin. İşçi ve işveren sendikalarının 
açıklamaları da aynı noktada buluşuyor. Genel olarak 
işçiler ve işverenlerin birlikte hareket ettiğini görüyorum.” 
Türkiye’nin dışa açılma kararını verdiğinde kişi başına 
milli gelirin bin 500 dolar olduğunu, Gümrük Birliği 
süreciyle birlikte 10 bin doların üstüne çıkıldığını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Türkiye dışa açılarak 
zenginleşti. KOBİ’lerimiz dışa açılma sürecine katıldıkça 
büyüdü. Korumacılığı artıran, dış ticareti zorlaştıran, 
milletlerarası işbirliğini baltalayan her adım Türkiye gibi 
ülkeler için zararlıdır. Korumacılık KOBİ’lerin büyümesini, 
Anadolu’nun zenginleşmesini engeller.” 
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TOBB ve Türkcell’le 18 ilde 1.400 kadın ‘geleceği yazacak

 TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell 
ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun kadınlara mobil 
teknoloji eğitimi vermek için başlattığı, ‘Geleceği Yazan 
Kadınlar’ projesi eğitimleri 18 ilde, yaklaşık bin 400 kadının 
katılımıyla başladı. TOBB’un açıklamasına göre, eğitimlere, 
sınavlarda başarılı olan kadınlar katılıyor. Projenin ilk 
kademesi olan yüz yüze eğitimler, oda ve borsaların 
koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “Ben kadınların gücüne hep inandım. Bu 
proje, onları gelişen teknolojiyle buluşturacak” dedi. 

Silikon Vadisi yolu 
EĞİTİMİ başarıyla tamamlayarak, iş planı hazırlayan 

kadınlardan yapılacak seçim sonucunda belirlenecek 
girişimci adayları, Silikon Vadisi’ni ziyaret edecek. 
Seçilen adaylar, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden 
mentorluk alacak. 

11.06.2017
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Geleceği Yazan Kadınlar bilgisayar başında 

Girişimciler Kurulu’nun kadınlara mobil teknoloji 
eğitimi vermek için başlattığı, “Geleceği Yazan Kadınlar” 
projesi katılımıyla başladı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 
kadınlar Silikon Vadisi’ni ziyaret etme fırsatını yakalayacak. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell 
ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun kadınlara mobil 
teknoloji eğitimi vermek için başlattığı, «Geleceği Yazan 
Kadınlar» projesi eğitimleri 18 ilde, yaklaşık bin 400 
kadının katılımıyla başladı. TOBB’dan yapılan açıklamaya 
göre, proje kapsamındaki eğitimlere, sınavlarda başarılı 
olan kadınlar katılıyor. Projenin ilk kademesi olan yüz yüze 
eğitimler, illerdeki oda ve borsaların koordinasyonunda 
gerçekleştiriliyor. Eğitimlere katılacak kadınların, teknoloji 
sektöründe çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak 
iş fikirlerini hayata geçirmek için gerekli becerileri 
kazanmaları hedefleniyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, projeye ilişkin 
görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Dün öğrendiğimiz şeyler, bir bakıyorsunuz bugün 
geçerliliğini kaybetmiş. Onun için hem birey, hem şirketler, 
hem ülke olarak gelişen dünyayı, teknolojiyi takip etmek, 
yakalamak, hatta başarılı olmak için bu teknolojilerde öncü 

olmak zorundayız. Ben kadınların gücüne hep inandım. 
Onları gelişen teknolojiyle buluşturacak bu projenin de çok 
olumlu sonuçlar doğuracağına inancım tam.” 

Eğitim öncesi açıklama yapan TOBB İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, TOBB ve 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde yürütülen 
çalışmanın, kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve 
mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte öne geçebilmelerini 
sağlamayı amaçladığını söyledi. Akyıl, “Diyarbakır’ın da 
içinde olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Trabzon, 
Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, Sivas, 
Aydın, Gaziantep, Samsun, Karabük ve Elazığ olmak üzere 
18 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olarak 
eğitimler verilecek. Kadınlar daha sonra GSM şirketinin 
teknik danışmanlığında projeler üretecek. Katılımcılar 
önce eğitim aldıkları illerde projelerini sunacak ve her ilin 
bilinci ekibi belirlenerek İstanbul’da düzenlenecek finale 
katılacak” dedi. 

Projeye ilişkin bilgi veren uzmanlar; bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin ekonomik ve sosyal hayatın her alanında 
kapsamlı değişimleri beraberinde getirdiğini belirterek, 
makineler arası iletişim, yapay zeka uygulamaları ve büyük 

11.06.2017
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veri analizi gibi hızla yaygınlaşan teknolojiler sayesinde bir 
yandan ekonomi genelinde verimlilik artıştan sağlanırken, 
bir yandan da birçok mesleğin ortadan kalktığına işaret 
ettiler. Uzmanlara göre, yeni dönemin teknolojilerini 
geliştirebilen ve verimli bir şekilde kullanmak için gerekli 
becerilere sahip olanlar, yeni dönemin kazananları arasında 
yer alırken, bu teknolojilere uyum sağlayamayanlar yeni 
dönemin kaybedenlerini oluşturacak. 

Başarılı olanlar Silikon Vadisi’ni görecek
Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, kadınların çağın 

teknolojilerindeki yetkinliklerini artırmak üzere ülke 
çapında gerçekleştirilen en geniş kapsamlı teknoloji eğitimi 
olarak dikkati çekiyor. Turkcell elçileri tarafından verilen 
eğitimler, projenin uygulanacağı 18 ildeki oda ve borsalar 
ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Gedik 
Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştiriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayarak, iş 
planı hazırlayan kadınlardan yapılacak seçim sonucunda 
belirlenecek girişimci adayları, Silikon Vadisi’ni ziyaret 
edecek, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden 
mentorluk alacak ve potansiyel yatırımcılarla bir araya 
getirilecek. Hafta içi internet üzerinden, hafta sonu ise 
yüz yüze verilecek olan eğitimler sonunda katılımcılar, 
projelerini bulundukları illerde görücüye çıkaracak. Her 
ilde projesi birinci seçilen ekip İstanbul’da düzenlenecek 
finale katılmaya hak kazanacak. 

VODAFONE’DAN SEFERBERLİĞE KAMPANYA 
Vodafone, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

çağrısıyla kayıtlı istihdamı artırmak hedefiyle başlatılan 
istihdam Seferberliği kapsamında yeni personel alan 
KOBİ’lere iletişim desteği sağlayacak. Vodafone iş Ortağım 
çatısı altında hayata geçirilen kampanya ile ekonominin can 
damarı KOBİ’lerin yeni istihdam ettikleri çalışanlarına bir 
yıl boyunca iletişim desteği verilecek. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi işbirliği ile başlatılan kampanya kapsamında 
işe yeni başlayan KOBİ çalışanlarına, bir yıl boyunca 
iletişim desteğini Vodafone sağlıyor. Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Amacımız, 
sağladığımız bu destek ile daha fazla KOBİ’nin istihdam 
Seferberliğinde varlığını artırmasına vesile olup ülkemiz 
ekonomisindeki katma değerin yükselmesine katkıda 
bulunabilmek” dedi. 

GIDA BAĞIŞINI ÜCRETSİZ TAŞIYACAK
Uber ve Türk Kızılay’ı paylaşmanın en güzel zamanı 

Ramazan ayında gıda bağışı projesiyle bir araya geliyor. 
Uber, 11-13 Haziran tarihlerinde 3 gün boyunca geçerli 
olacak bir aktivasyon ile gıda bağışlarını Türk Kızılay’ına 
ücretsiz olarak ulaştırıyor. Uber Türkiye Genel Müdürü 
Neyran Bahadırlı projeyle ilgili, “Ramazan’da teknoloji 
platformumuz aracılığıyla paylaşımı artırabiliyor olmak 
bizim için çok değerli. Türk Kızılay’ı ile gerçekleştirdiğimiz 
bu projeyle Ramazan ayının anlamına uygun olarak 
yardımlaşmaya katkıda bulunabilmeyi ve olabildiğinden 
fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu projenin 
iyiliklere vesile olmasını diliyoruz” dedi. Türk Kızılay’ı 
Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu, ‘Tüm Uber Türkiye 
kullanıcılarına ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.
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MOBİL TEKNOLOJİDE İŞBİRLİĞİ

Proje sayesinde kadınların teknolojideki yetkinlikleri 
artacak. 

18 İLDE 1400 KADIN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 

Turkcell, ‘Geleceği Yazarı Kadınlar’ projesi başlattı. 
Proje kapsamında kadınlara, mobil teknoloji eğitimleri 
veriliyor. 18 ilde 1400 kadının katıldığı eğitimlerde başarılı 
olanlar, Silikon Vadisi’ni ziyaret edecek, girişimcilerden 
danışmanlık alacak ve potansiyel yatırımcılarla bir araya 
gelecek. 

‘ÖNCÜ OLMALIYIZ’ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Birey, şirketler 

ve ülke olarak gelişen dünyayı, teknolojiyi takip etmek, 
yakalamak, hatta başarılı olmak için bu teknolojilerde öncü 
olmak zorundayız. Ben kadınların gücüne hep inandım. 
Onları gelişen teknolojiyle buluşturacak bu projenin de 
çok olumlu sonuçlar doğuracağına olan inancım tam” diye 
konuştu.

11.06.2017
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Güçlü bir geleceğe doğru 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TÜRKİYE Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranının beklentileri aştığını 
belirterek, “Bu oran, 2017’nin tamamında sağlamayı 
hedeflediğimiz yüksek büyüme için de işaret fişeğidir” 
ifadesini kullandı, ilk çeyrekte görülen yüksek büyüme 
performansında hükümetle birlikte hayata geçirdikleri 
projelerin önemli rol oynadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye kendisine güvenen ve yatırım yapanlarla birlikte 
çok daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerliyor” 
ifadesini kullandı.

13.06.2017
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Siyasi sorunlar için ekonomi silah gibi kullanılıyor 

KANADA’NIN Montreal kentinde Amerika Uluslararası 
Ekonomik Forumu’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Globalizasyonu 
Yeniden Düşünmek’ konferansında yaptığı konuşmada 
siyasi sorunları çözmek için ticaretin bir silah olarak 
kullanılmaya başlanması ile dünyada 200 milyondan fazla 
çalışanın issiz kaldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu “Bugün, 
tüm dünyada kritik göç sorunları, terörizm, antidemokratik 
girişimler ve yükselen ırkçılık ile karsı karsıyayız. Bunların 
hepsi son yılların kapsayıcı olmayan politikalarının 
sonuçlarıdır» diye konuştu

16.06.2017
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Ticaret silah olarak kullanılıyor 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki 
heyetle birlikte Kanada’nın Montreal kentinde Amerika 
Uluslararası Ekonomik Forumu’na katıldı ve bazı 
temaslarda bulundu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
KOBİ’lerin küresel düzeyde büyümenin ve istihdamın itici 
gücü olduğuna değinerek, daha kapsayıcı politikaların 
devamının gelmesini istedi. 

KÜRSEL HACİM 150 MİLYARI GEÇTİ 
Neredeyse tüm ülkelerin küresel ekonomik uyum 

sürecinden, yani küreselleşmeden çok fayda sağladığına 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de küresel yatırım 
hacmi 150 milyar dolara ulaştı” dedi.

ZENGİN FAKİR FARKI AÇILDI
Hisarcıklıoğlu, siyasi sorunları çözmek için ticaretin 

bir silah olarak kullanılmaya başlanması ile dünyada 
200 milyondan fazla çalışanın işsiz kaldığını ve gelir 
dağılımının kötüleştiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Zengin 
daha zenginleşti, yoksullar daha da fakirleşti. Çoğu yerde 
aşırıcılık ve krizler ile mücadele ediyoruz” açıklamasında 
bulundu. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kadınlar, gençler ve 
az gelişmiş ülkeler için daha kapsayıcı bir küreselleşme 
tanımlamasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
siyasi sorunları çözmek için ticaretin bir silah olarak 
kullanılmaya başlanması neticesinde dünyada gelir 
dağılımının kötüleştiğini anlattı.

13.06.2017
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DEVLET 200 MİLYAR LİRAYA KEFİL OLDU

Hükümetin 250 milyar liraya çıkardığı Kredi Garanti Fonu 
kapsamındaki krediler 20 Haziran itibariyle 192.4 milyar liraya 
ulaştı. Kredilerin yüzde 89’unu KOBİ’ler kullanırken, 13.9 milyar 
lirası ise ihracat kredileri için kullanıldı.

KREDİ Garanti Fonu kredileri 20 Haziran itibariyle 192.4 
milyar liraya ulaştı. Krediler 297 bin 643 firmaya kullandırıldı. 
Kredi Garanti Fonu’nun geçen ay yaptığı bilgilendirmede 28 Mayıs 
2017 tarihi itibariyle 274 bin 60 işletmeye 180.4 milyar liralık kredi 
kullandırılmıştı. 

Kredi Garanti Fonu yetkililerinin Hürriyet’e yaptığı 
bilgilendirmeye göre, kullandırılan kredilerin 13.9 milyar lirası 
ihracat kredileri için oldu. ihracat kredilerinin toplam içindeki payı 
yüzde 10’lar seviyesinde gerçekleşti. Kredilerin yüzde 95’i işletme, 
yüzde 2’si yatırım, yüzde 3’u de gayri nakdi için kullandırıldı, ilk 
defa kredi kullandırımı yüzde 64, ilave kullandırım yüzde 21, 
refinansman/yeniden yapılandırma/ yemleme amacıyla yüzde 4, 
yüzde 12 de önceki donem kredilerinden oluştu. Kredilerin yüzde 
89’u TL yüzde 7’si euro ve yüzde 4’u de dolar olarak verildi. 

YÜZDE 89 KOBİ
Firma ölçeklerine göre kredilerin yüzde 89’u küçük ve orta 

boy işletme olarak nitelenen KOBİ’lere kullandırıldı. Yüzde 11’i 
de KOBİ dışı firmalara kullandırıldı. KOBİ’ler içinde ise en fazla 
krediyi yüzde 36 ile küçük işletmeler aldı. Yüzde 29 mikro, yüzde 
36 küçük ve yüzde 24 de orta boy KOBİ kredi kullandı. Sektörler 

itibariyle bakıldığında, toplam kredi tutarının yüzde 45’i ticaret ve 
hizmet, yüzde 29’u imalat, yüzde 13’u inşaat, yüzde 5’i ulaştırma 
ve denizcilik sektörüne, yüzde 3’u turizm sektörüne, sağlık, 
madencilik ve doğal kaynaklar ile eğitim sektörüne de yüzde bir 
olarak uygulandı. 

KREDİ GARANTİ FONU NEDİR? 
KREDİ Garanti Fonu 1991’de kuruldu. Başta KOBİ’ler 

olmak üzere işletmelerin finansmanına erişimini kolaylaştırmayı 
hedefliyor. Kayıtlı sermayesi 500 milyon lira. Mevcut ortaklık 
yapısı ise yüzde 29.1 TOBB, yüzde 29.1 KOSGEB, yüzde 41.7’si de 
27 bankadan oluşuyor. Özkaynaklarından verdiği kefalet tutarı 
azami 3 milyon lira ve kefalet oranı da yüzde 80. Hazine destekli 
kefaletlerde ise üst sınır KOBİ’ler için 12 milyon lira, kefalet oranı 
da yüzde 90, KOBİ dışı firmalar için ise kefalet 200 milyon lira, 
kefalet oranı da yüzde 85. İhracat için Hazine destekli kefalet 
oranı yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Kefalet hacminin 250 milyar 
liraya çıkarılması için yasal değişiklik yapıldı ve Bakanlar Kurulu 
yayımlandı. Hazine ile de 15 Mart 2017’de protokol imzalandı. Bu 
tarihten sonra kredi hacmi hızla arttı.

01.07.2017
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Kimseye yararı olmaz

İş dünyasından Avrupa’ya sert müzakere tepkisi 
TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Avrupa 

Parlamentosu Genel Kurulu’nda dün kabul edilen Türkiye 
Raporu’nda yer alan Türkiye ile AB arasında yürütülen 
katılım müzakerelerinin askıya alınması’ kararının Türk 
iş dünyasını üzdüğünü, bu kararın ne Türkiye ne de AB’ye 
hiç bir yaran olmayacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye-
AB ilişkileri köklüdür. Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesin 
dönük çabaların sürdürülmesi gereğine inanıyoruz” dedi. 

İKİYÜZLÜLÜKYAPILIYOR 
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel 

Başkanı Mustafa Koca ise, AP’nin raporu onaylamasını 
skandal ve ikiyüzlülük olarak değerlendirdi. Koca, “Bu 
karar tamamen ikiyüzlülüktür. AP bu kararla Türk milleti 
nezdinde bir kez daha kredisini kaybetmiştir, zaten az olan 
güvenirliliğini bir kere daha yitirmiştir” diye konuştu.

07.07.2017 
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Verilen hükmün İki tarafa da faydası yok 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Avrupa 
Parlamentosu Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen 
Türkiye Raporu’nda maalesef ‘Türkiye ile AB arasında 
yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınması’ hususu 
da yer almaktadır. Haklı ve hakkaniyetli olma)’an bu karar 
ülkemiz iş dünyasını üzmüştür. Müzakerenin ve tartışmanın 
merkezi olan parlamentolarının, diyalogu ve müzakereyi 
sona erdirme çağrısının anlaşılması mümkün değildir. 
Bu kararın Türkiye veya AB’ye hiçbir yararı olmayacağı, 
kararı alanlar tarafından da biliniyor olması gerekir. Bu 
karar sadece müzmin Türkiye düşmanlarının, Türkiye’nin 
gelişmesinin önüne set çekmek isteyenlerin beklentisine 
uygundur. 25 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından Brüksel’de Avrupa Konseyi 
Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı ile görüşmesi 
sonrası sağlanan uzlaşma ve ortaya çıkan yol haritasına 
aykırıdır” dedi.

07.07.2017 
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI RİFAT HISARCIKUOGLU: 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLAMALI 

Dev şirketlerin bile tahtının sarsıldığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Rekabet yarışını bırakmamak için firmalar 
iş süreçlerini dijitalleştirmeli” dedi. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması için dijital 
dönüşümün gerekli olduğunu belirten Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
dijitalleşmenin, verimlilik artışı; verimlilik artışının ise 
rekabet gücü demek olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“Şirketlerimizin bunun farkında olmaları ve stratejilerini 
buna göre şekillendirmeleri Türkiye ekonomisinin geleceği 
için son derece önemlidir” dedi. Makineler arası iletişim, 
büyük veri analitiği, robot teknolojileri, bulut bilişim gibi 
birçok teknoloji sayesinde şirketlerin verimlilik seviyelerini 
yüzde 10’un çok üzerinde artırabildiklerini aktaran 
Hisarcıklıoğlu, “Yüzde 99’u KOBİ olan Türk şirketleri dijital 
teknolojileri kullanarak verimlilik seviyelerini 2016 yılında 
yüzde 10 artırabilselerdi, milli gelir 220 milyar TL daha 
fazla olabilirdi” diye konuştu. 

ÇAĞIN YOLU INTERNET 
Eskiden ticaret yolu üzerindeki ülkeler ve insanların 

zengin olabildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, internetin 
çağımızın ticaret yolu olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu 
şöyle devam etti: “Türkiye’de ihracatın yüzde 70’ten 
fazlasını en büyük bin ihracatçı şirket yapıyor. Başta AB 
ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere geleneksel pazarlara 
yaptığımız ihracatta pazar çeşitliliğine gidilmelidir. Hem 
pazar çeşitliliği hem de ihracatçı sayısını artırmak için sınır 
ötesi e-ticaret kanallarını etkin bir şekilde kullanmamız 
gerekmektedir. Alıcı ve satıcının çevrimiçi ortamda bir 
araya geldiği ve yüklü miktarda ticaretin gerçekleştirildiği 
dijital platformlarda küçüğünden büyüğüne tüm üretici 
firmalarımızın yer alarak tüm dünyaya satış yapmaları 
mümkündür. Bunun için eski dönemlerde olduğu gibi mal 
satılan ülkede fiziki satış ve pazarlama kanalları kurma 
devri geride kalmıştır. Artık ihracat yapmak hiç olmadığı 
kadar kolaydır.” 

VAKİT KAYBEDEMEYİZ 
Elektronik ticaret devrimini KOBİ’lerin kapısına 

kadar getirdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, KOBİ Market 
isminde bir elektronik platform kurduklarını belirterek, 

07.07.2017
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bu platformun KOBİ’lerin e-ticaret imkanlarından 
faydalanmaları, yeni pazarlara ulaşmaları, banka ve banka 
dışı finansman yöntemlerinden yararlanmalarını sağlayan 
bir çözümler bütününü KOBİ’lere sunduğunu kaydetti. 
“Dönüşüm henüz yeni başladı” diyen TOBB Başkanı, 
gerekli hazırlıkların vakit kaybetmeden yapılması gerektiği 
konusunda uyardı. 

YENİLİKÇİ ŞİRKETLER KRİZDEN ERKEN ÇIKTI 
RİFAT Hisarcıklıoğlu, bir taraftan küresel finansal 

mimarinin hatalı tasarımının neden olduğu bir krizle 
boğuşan dünya ekonomisinin diğer taraftan kendisini 
yeniden keşfettiğini ve dünyada yeni bir teknoloji devriminin 
yaşandığını belirtti. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Küresel 
finans krizinin bıraktığı hasar halen tam olarak onarılmış 
değil. Bazı ülkelerin krizden çıkmaya çok yakın olduğunu 
diğerlerinin ise etkiyi halen yoğun bir biçimde hissetmeye 
devam ettiklerini görüyoruz. Krizin ortaya çıkardığı yeni 
normale en iyi uyum sağlayan ülkelerin aynı zamanda 
yenilikçilik kabiliyeti yüksek olan ülkeler olması kesinlikle 
bir tesadüf değil.”
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İŞ DÜNYASINDAN AP’YE SERT TEPKİ
Avrupa akıl tutulması 

İş dünyası, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’nin 
AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınması raporunu 
onaylamasını eleştirdi. Skandal kararın ekonomik 
bağlayıcılığının olmayacağını vurgulayan iş adamları, 
AP’nin akıl tutulması tavrını, Türkiye ile AB ilişkilerini 
zayıflatma amacı taşıdığını belirtti. 

Avrupa Parlamentosu’nun(AP), Avrupa Birliği (AB) 
ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya 
alınmasına ilişkin kararının ardından iş dünyasından 
sert tepkiler geldi. İş dünyasının ortak görüşü kararın 
ekonomik bir bağlayıcılığının olmayacağı yönünde 
birleşiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Haklı ve hakkaniyetli olmayan” şeklinde 
tanımladığı kararın Türk iş dünyasını üzdüğünü ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu, kararın Türkiye veya AB’ye hiçbir yararı 
olmayacağını belirterek, “Bu, sadece müzmin Türkiye 
düşmanlarının, Türkiye’nin gelişmesinin önüne set 
çekmek isteyenlerin beklentisine uygundur. 25 Mayıs’ta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu 

Başkanı ile görüşmesi sonrası sağlanan uzlaşma ve ortaya 
çıkan yol haritasına aykırıdır” dedi. 

TAMAMEN İKİYÜZLÜLÜK
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Mustafa 

Koca da AP ve AB’nin 15 Temmuz gecesi Türk milletinin 
iradesine yönelik alçak darbe kalkışmasını yarım ağızla 
kınadığını hatırlattı. Millet egemenliğine karşı yapılan 
alçaklığı sert bir dille kınamayan, kalkışma sürecinde 
sessiz kalan AP ve AB üyesi ülkelerin bir skandal karara 
daha imza attığını gördüklerini vurgulan Koca, şunları 
kaydetti: “Terörün her türlüsüne karşı durması gerekirken 
FETÖ’cüleri himaye eden, PKK’lılara ülkelerinde 
adeta cirit attıran zihniyetin Türkiye’nin AB’ye üyelik 
müzakerelerini askıya alan raporu onaylamış olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
öldürülmesi için araba veren alçakça kampanyalara sessiz 
kalan bir zihniyetten böyle bir karar çıkması da açıkçası 
bizi şaşırtmadı. Avrupa akıl tutulması yaşıyor. Bu karar 
skandaldır, tamamen ikiyüzlülüktür.”

08.07.2017
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 YIKICI BİR KARAR 
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 

Baran ise AP’nin kararının “yıkıcı bir karar” olduğunu 
vurguladı. Baran, “Avrupa Parlamentosu’nun kararı Türkiye 
ve AB ilişkilerini zedeleyen, önyargılı ve objektiflikten uzak, 
yıkıcı bir karardır. Bu karar Türkiye’nin AB ile ilişkilerini 
zayıflatmaya dönük girişimlerin devamıdır” diye konuştu. 
AP raporunun “samimiyetten ve gerçeklikten uzak, 
tek yanlı” ifadeler içerdiğini kaydeden Baran, “AP’nin 
raporunda AB devletlerine PKK sembollerini yasaklama 
çağrısında bulunuluyor. Hâlbuki Avrupa Parlamentosu’nun 
koridorlarında PKK sergisi açılmıştı. Samimiyetsizlik 
buradan başlıyor” dedi. 

HİÇBİR HÜKMÜ YOK 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye ile AB 
arasındaki ilişkilerin iyi gitmesinin Avrupa’ya daha fazla 
katkısı olacağını belirtti. AP’nin, Türkiye’nin AB’ye üyelik 
müzakerelerini askıya alınması yönündeki tavsiye kararını 
kabul etmesinin büyük yanlış olduğuna dikkati çeken 
Palandöken, “Ancak tavsiye niteliğinde olduğu için bir 
hükmü yoktur” diye konuştu.
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CUMHURBAŞKANI EKONOMİDE BÜYÜMEYİ ENGELLEMEK İSTEYENLERİ UYARDI 

TAKOZ KOYANIN gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL’in sadece terörle 
sınırlı olduğunu belirterek, “OHAL’i bahane ederek, 
Türkiye’nin büyümesinin önüne takoz koyan hiç kimsenin 
gözünün yaşına bakmayız” dedi. 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü 
Hal (OHAL) uygulamasının sadece terörle sınırlı 
olduğunun altını çizerek, “Ne kendi vatandaşlarımızdan 
ne de uluslararası yatırımcılardan herhangi birinin 
OHAL uygulamaları sebebiyle mağduriyet yaşaması söz 
konusudur. Böyle bir sorun yaşayan varsa lütfen ilgili 
arkadaşlarımıza, hatta doğrudan şahsıma ulaşsın. OHAL’i 
bahane ederek, Türkiye’nin büyümesinin, gelişmesinin, 
ilerlemesinin önüne takoz koyan hiç kimsenin gözünün 
yaşına bakmayız” dedi. TOBB ve Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği’nin (YASED) düzenlediği Uluslararası Yatırımcılarla 
İstişare Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, 2017 yılı içinde 
oldukça iyi bir ekonomik performans sergilendiğinin altını 
çizdi. 

BÜYÜME SÜRPRİZİ 
Erdoğan şöyle devam etti: “1. çeyrekteki yüzde 

5’lik büyüme oranımız hepimize ümit vermiştir. Bu 
yılı da beklentilerin çok üzerinde bir büyüme oranıyla 
tamamlayacağımıza inanıyorum. İhracatımız yükseliş 
trendini sürdürüyor. İstihdamda hem ekonomideki 
iyileşmeye paralel olarak hem de TOBB ile başlattığımız 
seferberlik sayesinde yeniden tek haneli rakamlara doğru 
gidiyoruz. Borsa İstanbul her gün yeni rekorlar kırıyor.” 

Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’na çok 
sayıda yabancı şirket yöneticisi iştirak etti. 

Grev tehdidine OHAL ile müdahale 
“MİLLETTEN aldığımız yetkiyle OHALİ de biz iş 

dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz” diyen 
Erdoğan şunları söyledi: “iş dünyasında herhangi bir 
sıkıntınız, aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde 15 
sene önce Türkiye’de OHAL vardı ama bütün fabrikalar 
hep grev tehdidi altındaydı. Şimdi grev tehdidi olan yere biz 
OHAL’den istifade ederek anında müdahale ediyoruz.” 

Kazan-kazan ÇAĞRISI 
TÜRKİYE’DE yapılacak daha çok yatırım, hayata 

geçirilecek çok hizmet olduğunun altını çizen Erdoğan, 
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“Tüm dostlarımıza, yatırımcılarımıza gelin birlikte 
çalışalım, birlikte kazanalım, birlikte ülkemizi geleceğe 
taşıyalım’ diyoruz. Bizim çağrımız kazan-kazan çağrısıdır” 
diye konuştu. 

Türkiye güvenli limandır 
FETO’nün 15 Temmuz darbesine ilişkin demokrasi 

ve özgürlükle birlikte ekonominin de hedef alındığını 
belirten Erdoğan, “G20 zirvesinde Hamburg yanıyordu. 
Her taraf yıkılıyordu. 10 binlerce güvenlik görevlisi her 
tarafta görevdeydi. Türkiye’de biz de G20 yaptık. Ama 
bizim G20’mizde en ufak bir gürültü patırtı olmadı. Bütün 
görüştüğüm dostlar da Antalya bambaşkaydı” diyorlar. 
Şimdi de tüm dostlarımıza şunu söylüyorum ki; lütfen 
sizler de temsilcisi olduğunuz ülkeleriniz ve firmalarınız 
adına şunu kendi firmalarına ve ülkelerine anlatmanızda 
fayda var: Türkiye güvenli bir limandır” diye konuştu. 

Türkiye’yi çevredeki ülkelerle kıyaslamayın
2023 hedeflerinin en önemli ve iddialı boyutunu 

oluşturan Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri haline gelme amacına ulaşmakta kararlı olduklarını 
vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizde yaşanan gelişmelerin 
uluslararası yatırımcıların kafalarında çeşitli soru 
işaretlerine yol açtığını görüyorum. Ancak, şu gerçeğin 
görünmesini ve değerlendirmelerinin de buna göre 
yapılmasını istiyorum; Türkiye dünyanın en ciddi çatışma 
ve kriz bölgesinde yer almasına rağmen istikrar ve güven 
ortamının tehlikeye düşmesine asla izin vermemiş bir 
ülkedir. Bu Türkiye’nin en büyük gücüdür. Bunun için 
Türkiye’yi lütfen çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın. 
Onlarla karıştırmayın. Onlara benzetmeyin. Türkiye bu 
noktada çok farklı ve güçlü bir ülke” dedi. 

Tarihi desteğinizle rekor kırdık 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, “Sizin sağladığınız tarihi desteklerle 6 ayda 
istihdam artışı rekor kırarak 1.2 milyona ulaştı, işte bu, 
ülkemize, ekonomiye güvenin eseridir” diye seslendi. 
Hisarcıklıoğlu, katılımcı yatırımcıların, Türkiye’ye 150 
milyar doların üzerinde yatırım kazandırdıklarını belirterek, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında hükümetin 
reel sektöre duyduğu güveninin, attığı adımların, sektör 
temsilcilerine daha büyük bir güç verdiğini vurguladı. 
Üzerinde Türk Bayrağı olan tablo hediye etti. Cazibe 
merkezi olacağız YASED Başkanı Ahmet Erdem, “Bundan 
sonra ortak hedefimiz, bir an önce ekonomik ve yapısal 
reform gündemimize dönerek, ülkemizin küresel rekabet 
gücünü artırmak ve bir yatırım cazibe merkezi olmak” 
dedi.
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TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN

Yabancı işadamlarını yatırıma çağıran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye güvenli bir liman. Türkiye’yi çevresindeki 
ülkelerle kıyaslamayın. Farklı ve güçlü bir ülkeyiz. Gelin, 
birlikte kazanalım” dedi.

‘FARKLIYIZ, KIYASLAMAYIN’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

işbirliğiyle, Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), 
darbe girişiminin birinci yılı kapsamında düzenlediği 
toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı 
işadamlarını Türkiye’ye yatırıma çağırdı. Erdoğan, 
“Türkiye’yi çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın” diye 
konuştu. 

‘GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ’ 
Türkiye’nin güvenli liman olduğunu vurgulayan 

Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye’yi lütfen çevresindeki 
ülkelerle kıyaslamayın, onlarla karıştırmayın. Türkiye, 
çok farklı ve güçlü bir ülke. Sahip olduğumuz binlerce 
yıllık devlet geleneği, yaşadığımız coğrafyadaki bin yıllık 
varlığımız ve geleceğe ilişkin iddialı hedeflerimizle biz, 
farklı bir ülkeyiz.” 

BÜYÜMEMİZ SÜRECEK 
2017’de ekonominin iyi gittiğini belirten Erdoğan, “ilk 

üç aydaki yüzde 5’lik büyümemiz, hepimize ümit vermiştir. 
Bu yılı da beklentilerin çok üzerinde bir büyüme oranıyla 
tamamlayacağız. İhracat, yılın ilk 6 ayında yüzde 8.2 artışla 
yükseliş trendini sürdürdü. İstihdam seferberliğiyle, 
işsizlikte tek haneye gidiliyor” dedi. 

‘Benimle irtibat kurun’ 
Uluslararası yatırımcıların önünü açmak için Yatırım 

Destek Ajansı’nı kurduklarını belirten Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Ajans gerektiğinde şahsımla, Başbakanımız ile 
doğrudan irtibat sağlamanızı da temin edecektir. Ricamız, 
yatırım için ihtiyaç duyduğunuz ilişkileri kurmak ve bilgileri 
almak için aracılar yerine doğrudan ajansımıza gitmeniz” 
dedi. 

 ‘EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ’
Türkiye’deki gelişmelerin, yatırımcının kafasında soru 

işaretine yol açtığını bildiğini belirten Erdoğan, “Ancak şu 
gerçeğin-görülmesini istiyorum. Türkiye, dünyanın en ciddi 
çatışma bölgesinin tam ortasında yer almasına rağmen, 
istikrar ve güven ortamının tehlikeye düşmesine asla izin 
vermemiştir. Bu aslında Türkiye’nin en büyük gücüdür” 
dedi. 
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TAKİPÇİSİ OLACAĞIM’ 
Olağanüstü hal uygulamasının sadece terörle 

mücadeleyle sınırlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları 
dile getirdi: “Ne vatandaşımızdan ne de yatırımcılardan 
herhangi birinin olağanüstü halden dolayı mağduriyet 
yaşaması söz konusu değildir. Böyle bir sorun varsa lütfen 
ilgili arkadaşlarımıza, hatta doğrudan şahsıma başvursun. 
Ben takipçisi olacağım.” 

‘BİRLİKTE KAZANALIM’ 
Türkiye’de yapılacak daha çok yatırım olduğunu 

vurgulayan Erdoğan, “Tüm yatırımcılarımıza ‘gelin birlikte 
çalışalım’ diyoruz. Sizler sermaye, birikim ve teknolojinizi, 
biz ise para, insan kaynağı ve bölgesel gücümüzü ortaya 
koyacağız. Bu işbirliğinin kaybedeni yoktur. ‘Kazan-kazan’ 
çağrısıdır. Aynı zamanda delikanlıca, dostça bir çağrıdır” 
dedi. 

‘Gümrük Birliği güncellemeli’
TOBB ve YASED ortak açıklama yayımladı. Açıklamada 

şöyle denildi: “Bugüne kadar hükümetin hızla aldığı tedbir, 
yasal-yönetsel düzenleme ve teşvikler, darbe girişiminin 
yarattığı olumsuz etkiyi sınırlayarak iş ve yatırım ortamının 
sağlıklı devamına önemli katkı sağlamıştır. Avrupa 
Birliği’ne üyelik doğrultusunda Gümrük Birliği anlaşması 
da güncellenmelidir.”
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Büyümeye takoz koyanın gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300’ü aşkın yabancı 
şirketin temsilcisiyle bir araya geldi. Erdoğan yatırıma 
çağırdığı yabancılara güvence verdi: OHAL’i bahane ederek 
büyümenin önüne takoz koyanın gözünün yaşına bakmayız. 

CUMHURBAŞI KANI Recep Tayyip Erdoğan 15 
Temmuz’un 1 yıldönümünde Türkiye’de faaliyette bulunan 
300’ü aşkın yabancı şirketin temsilcileriyle ‘Uluslararası 
İş Dünyası Toplantısı’nda bir araya geldi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği’nce (YASED) düzenlenen toplantıda Erdoğan, 
yabancıları yatırıma çağırırken “Sorunla karşılaşırsanız 
bizzat ben takipçisi olacağım” sözü verdi. Erdoğan, OHAL 
ile ilgili eleştirilere yanıt verirken de “OHAL’i bahane ederek 
Türkiye’nin büyümesinin, gelişmesinin, ilerlemesinin 
önüne takoz koyan kimsenin gözünün yaşına bakmayız” 
dedi.

Konuşmasına “Sizlerle, ilk defa 15 Temmuz 2016 
tarihinde yaşadığımız o karanlık darbe girişiminden yaklaşık 
iki hafta sonra 2 Ağustos tarihinde bir araya gelmiştik” 
diyerek başlayan Erdoğan, Gezi olaylarına ve FETÖ’nün 
17-25 Aralık saldırısına, 15 Temmuz hain darbe girişimine 
ve terörle mücadeleye rağmen büyümeye devam ettiğini 

belirterek “Türkiye’nin demokrasisi yanında ekonomisiyle 
yerle yeksan olmasını bekleyenleri bu anlamda da 
hayal kırıklığına uğrattık. 2017 yılı içinde oldukça iyi bir 
ekonomik performans sergilediğimizi söyleyebiliriz. Birinci 
çeyrekteki yüzde 5’lik büyüme oranımız hepimize ümit 
vermiştir. Bu yılı da beklentilerin çok üzerinde bir büyüme 
ile tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

İRTİBAT KURUN
2003-2016 arasında uluslararası firma sayısının 5 

binden 51 binin üzerine çıktığına dikkat çeken Erdoğan 
“Hayata geçirdiğimiz reformlarla, yatırımcılar arasındaki 
yerli-yabancı ayrımını ortadan kaldırarak herkes için cazip 
bir yatırım iklimi oluşturduk. Başbakanlık Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı’nı kurarak, yatırımcıların önünü açtık. 
Bu ajansımız, daima sizlerin hizmetinde ve emrindedir. 
Bürokratik süreçler başta olmak üzere yatırımcılarımızın 
işini kolaylaştıracak her türlü faaliyeti yürütmekle görevli bu 
ajans, gerektiğinde şahsımla, Başbakanımız ile doğrudan 
irtibat kurmanızı da temin edecek. İş adamlarımızdan 
ricamız, işlemleri yürütme konusunda aracıya itibar 
etmeden doğrudan ajansımıza gitmeleridir” dedi. 

13.07.2017

TEM
M
UZ

2017



BASINDA
TOBB

172

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

BİR AKSAMA VAR MI? 
Erdoğan, şu anda OHAL ile uğraşıp durulduğunu 

belirterek, şunları kaydetti: “Kusura bakmasınlar, bu 
OHAL olmamış olsaydı bu kadar rahat, huzurlu olarak bu 
adımlar atılamazdı. OHAL’in sınırlarını da Batılıların çizmiş 
olduğu çizgiler içerisinde belirlemeyiz, onun sınırlarını biz 
belirleriz. Bu millet bize bu yetkiyi vermiştir, milletimizin 
verdiği yetkiyle de olağanüstü hali biz iş dünyamız daha 
rahat çalışsın diye yapıyoruz. Soruyorum, iş dünyasında 
herhangi bir sıkıntınız, bir aksamanız var mı? Biz göreve 
geldiğimizde, 15 sene önce Türkiye’de olağanüstü hal vardı 
ama bütün fabrikalar hep grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın 
o günleri ama şimdi böyle bir şey var mı? Tam aksine, 
şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifadeyle 
anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki ‘Hayır, burada greve 
müsaade etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız.’ 
Bunun için kullanıyoruz biz OHAL’i.”

Çağrımız dostça ve delikanlıca
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye’de yapılacak 

daha çok yatırım ile hayata geçirilecek daha çok hizmet 
olduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Tüm dostlarımıza, 
yatırımcılarımıza gelin birlikte çalışalım, birlikte 
kazanalım, birlikte ülkemizi geleceğe taşıyalım diyoruz. 
Sizler sermayenizi, birikiminizi, teknolojinizi, organizasyon 
gücünüzü koyacaksınız, biz pazarımızı, İnsan kaynağımızı, 
bölgesel gücümüzü ortaya koyacağız ve hep birlikte yol 
yürüyeceğiz. Önce 2023’e yürüyeceğiz. Menzilimizi 2053’e, 
sonra da 2071’e çevirip yolumuza devam edeceğiz. Bu 
işbirliğinin kaybedeni yoktur. Bizim çağrımız kazan-kazan’ 
çağrışırdır. Aynı zamanda bu çağrı ekonomik mesajının 
yanında samimi, hasbi, delikanlıca, dostça bir çağrıdır.” 

Ben takipçisi olacağım
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye’nin çevresinde 

olup bitenler ve içeride yaşanan sorunların odaklanılan 
asıl çalışmaların önünde bir engel olmadığına işaret 
etti. Erdoğan “Türkiye’nin 15 yılda 3 kat büyümesini 
gerçekleştirdiğimiz reformlar ve yatırımlar sayesinde 
temin ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Bunun için reformları da 
yatırımları da sürdürmekte kararlıyız” dedi. 

MAĞDURİYET OLMADI 
Erdoğan, su İfadeleri kullandı: “15 Temmuz’un 

ardından getirdiğimiz OHAL’in sadece terörle mücadeleyle 
sınırlı olduğunu en iyi sizlerin biliyor olması gerekir. Ne 
kendi vatandaşlarımızdan ne de yatırımcılardan herhangi 
birinin OHAL sebebiyle mağduriyet yasaması söz konusu 
değil. Böyle bir sorun varsa ilgili arkadaşlarımıza, hatta 
doğrudan şahsıma başvursun. Ben takipçisi olacağım. 
OHAL’i bahane ederek Türkiye’nin büyümesinin, 
gelişmesinin, ilerlemesinin önüne takoz koyan kimsenin 
gözünün yasına bakmayız.” 

Çevre ülkelerle karıştırmayın 
ERDOĞAN, uluslararası yatırımcılara söyle seslendi: 

“Ülkemizde yaşanan gelişmelerin, yatırımcıların 
kafalarında çeşitli soru işaretlerine yol açtığını biliyorum. 
Ancak su gerçeğin görülmesini, değerlendirmelerin de 
buna göre yapılmasını istiyorum. Türkiye, dünyanın en 
ciddi çatışma ve kriz bölgesinin tam ortasında yer almasına 
rağmen, istikrar ve güven ortamının tehlikeye düşmesine 
asla izin vermemiş bir ülkedir. Bu Türkiye’nin en büyük 
gücüdür. Bunun için Türkiye’yi lütfen çevresindeki ülkelerle 
kıyaslamayın, onlarla karıştırmayın, onlara benzetmeyin. 
Türkiye, bu noktada çok farklı ve güdü bir ülke.” 

YILDA BİR KEZ BULUŞMA 
Yatırımcıları, girişimcileri, özellikle de uluslararası 

sermayeyi kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak 
görüldüğüne ve çok önem verildiğine değinen Erdoğan 
“Hatta söyle bir düşüncem var: Yani uluslararası sermayeyi 
kurumsallaştırmak suretiyle, senede bir kez bir araya 
gelmek, inanıyorum ki Türkiye ile uluslararası sermayenin 
daha da bütünleşmesini ve güçleşmesini sağlayacaktır” 
dedi.
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Yatırım ve cazibe merkezi Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 
uluslararası dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle dün 
bir araya geldi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 
tarafından FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin 
birinci yılı kapsamında düzenlenen ‘Uluslararası 
Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’na Türkiye’de yatırım 
bulunan 300’ün üzerinde şirketin tepe yöneticisi katıldı. 

15 TEMMUZ SONRASINI HATIRLATTI 
“Sizlerle, ilk defa 15 Temmuz 2016 tarihinde 

yaşadığımız o karanlık darbe girişiminden yaklaşık iki 
hafta sonra 2 Ağustos tarihinde bir araya gelmiştik” 
hatırlatmasıyla konuşmasına başlayan Erdoğan, “O 
toplantıda öncelikle darbenin ayrıntılarını paylaşmıştım, 
ardından da bu olumsuzluğa rağmen ekonomideki 
gelişmeleri özellikle ifade ederek, geleceğimizin aydınlık 
olduğunu ifade etmiştim” dedi. 

BÜYÜMEYE DEVAM 
Türkiye’nin 2013’te yüzde 8,5,20l4’te yüzde 5,2, 2015’te 

yüzde 6,1 oranında büyüdüğünü hatırlatan Erdoğan, geçen 
yıl ise yakın tarihin en ağrı travması olan 15 Temmuz’a, 
terörle mücadelede sınırların içinde ve dışında verilen 
yoğun mücadeleye rağmen yüzde 2,9’luk bir büyümenin 

elde edildiğini kaydetti. Erdoğan, “Türkiye’nin demokrasisi 
yanında ekonomisiyle yerle yeksan olmasını bekleyenleri 
bu anlamda da hayal kırıklığına uğrattık. 2017 yılı içinde 
oldukça iyi bir ekonomik performans sergilediğimizi 
söyleyebiliriz. Birinci çeyrekteki yüzde 5’lik büyüme 
oranımız hepimize ümit vermiştir. Bu yılı da beklentilerin 
çok üzerinde bir büyüme oranıyla tamamlayacağımıza 
inanıyorum” dedi. 

YILDA BİR KEZ BİR ARAYA GELELİM 
Yatırımcıları, girişimcileri, özellikle de uluslararası 

sermayeyi kalkınmanın temel unsurlarından biri 
olarak görüldüğüne ve çok önem verildiğine değinen 
Erdoğan, yabancı yatırımcılarla yapılan toplantıların 
kurumsallaştırılmasını istedi. Erdoğan: Şöyle bir düşüncem 
var: Yani uluslararası sermayeyi kurumsallaştırmak 
suretiyle, senede bir kez bir araya gelmek, inanıyorum ki 
Türkiye ile uluslararası sermayenin daha da bütünleşmesini 
ve güçleşmesini sağlayacaktır. Bu konuda aynen bugün 
burada olduğu gibi TOBB, YASED ve ilgili bakanlarımızın 
da katılmasıyla bu çalışmaları gözden geçirmemiz bizlere 
çok şeyler kazandıracaktır.” 
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KAPIMIZ YATIRIMCIYA HER ZAMAN AÇIK 
Türkiye’nin 2003-2016 yılları arasında çektiği 173 

milyar dolarlık uluslararası yatırımla özel sektöre dayalı 
büyüme modelini başarıyla uyguladığını kaydeden Erdoğan, 
“Aynı dönemde ülkede faaliyet gösteren uluslararası firma 
sayısı 5 binden 51 binin üzerine çıktı. Geçen yılı yaşanılan 
onca sıkıntıya rağmen 12,3 milyar dolarlık uluslararası 
yatırımla kapattık. Bu yılın ilk 4 ayında 3,6 milyarlık bir 
performansla geçen yılın üzerine çıktık. Ancak Türkiye’nin 
uluslararası yatırımlardan aldığı payın hala yüzde 1’in 
altında olması kesinlikle ülkemizin potansiyeline yakışan 
bir durum değildir” diye konuştu. 

3 AYDA İSTİHDAMDA REKOR KIRDIK 
■ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye’nin 

istihdam seferberliğiyle eld ettiği başarıya dikkat çekti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağladığı destek 6 
ayda istihdam artısının rekor kırarak 1.2 milyona ulaştığın, 
belirten Hisarcıklıoğlu. Son 1,5 senede Türkiye’nin neler 
yaşandığını unutmadık, unutmayacağız. Sözde birbiriyle 
alakası olmayan terör örgütleri aynı anda saldırdı. Yetmedi, 
dünya tarihinin görmediği hain FETÖ darbe girişimini 
yaşadık. Sadece son 1 senede yaşadıklarımızı, dünyada 
herhangi başka ülke yasasa, belini doğrultamazdı. Ama biz 
dimdik ayaktayız” dedi. 

300’DEN FAZLA YATIRIMCI ŞİRKET KATILDI 
■ Darbe bildirisini gördüklerinde ‘gün demokrasiye 

sahip çıkma günüdür’ dediklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Sonrasında 81 il ve 160 ilçede tüm is dünyamızla 
beraber darbeye karsı harekete geçtik. Yine o günlerde, 
‘Yatırımcıların güvenini yeniden tesis etmeli ve 
yükseltmeliyiz’ dedik. Devletimizin tam desteğini hep aldık. 
En büyük 300 uluslararası Şirket de devletimizin verdiği 
güvenle ülkemizde yatırımlarına devam etti. Türkiye’ye 
150 milyar doların üzerinde yatırım kazandırdık” seklinde 
konuştu. 

CEO’ların Erdoğan ilgisi ekranlarda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) organize 
ettiği Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’nda 
ilginç kareler göze çarptı. Dünya ticaretinin 4 trilyon 
dolarını yöneten dev şirketlerin CEO’ları Ankara’da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilgi ile izledi. 
CEO’ların Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, cep 
telefonları ile video görüntü almaları dikkat çekti. 

TÜRKİYE’Yİ SORDULAR 
Türkiye’de yatırımları olan 300’ü aşkın şirketin 

temsilcileri TOBB’un İkizkuleler’deki Konferans Salonu’na 
sabah 9:30’dan itibaren gelmeye başladılar. Erken gelen 
CEO’lar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmaya başladığı 
saat I2:20’ye kadar olan zamana kadar olan 2 saatlik 
zaman diliminde kendi aralarında ‘Türkiye’de durumun ne 
olduğu’ yönünde sohbet ettikleri görüldü. 

VİDEO ÇEKİMİ İLGİSİ 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapmak 

üzere kürsüye çıkışında CEO’ların büyük bölümünün cep 
telefonları ile video ve fotoğraf görüntüsü aldıkları görüldü. 
Konuşmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve YASED 
Başkanı Ahmet Erdem ve yatırımcılar TOBB’da yemeğe 
geçtiler. Basın mensuplarının alınmadığı yemeğin 
ardından yabancı sermaye temsilcilerinden bazıları ile 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baş başa görüştüğü öğrenildi. 

YATIRIM ORTAMININ SÜRDÜRÜLMESİ BEKLENTİSİ 
Daha sonra TOBB ve YASED ortak bir açıklama yaptılar. 

Türkiye’nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk devletine 
yönelik hain darbe girişimini bir kez daha kınıyor ve 
benzeri girişimlerin bir daha tekrarlanmamasını dilendiği 
açıklamada “Önümüzdeki dönemde hedefimiz ekonomik 
ve yapısal reform gündemimize daha da odaklanarak, 
ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak ve bir yatırım 
cazibe merkezi olarak konumlandırılmasını sağlamak 
olmalıdır” denildi. 
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Prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı 

STK’lar 15 Temmuz’a ilişkin ortak basın toplantısı 
düzenledi. Komite adına ortak bildiriyi okuyan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Toparlanma sürecini 
tamamladık. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma 
zamanı” ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz’u asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız” dedi. Türk-İş, TESK, Memur-Sen, Hak-
İş, TZOB, TİSK, Türkiye Kamu-Sen ve TOBB’un oluşturduğu 
Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) 
tarafından 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında ortak 
basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda komite adına ortak 
basın açıklamasını okuyan TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, 
bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda yaptıklarına dikkati 
çekti. 

REKORLAR KIRALIM 
‘Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı” 

diyen Hisarcıklıoğlu, “Büyümede, istihdamda, ihracatta 
yeni rekorlar kırmalıyız” ifadelerini kullandı. 

HEDEFİMİZ büyük Türkiye 
TOBB Başkanı şöyle devam etti: “Kaynağı ne olursa 

olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte 
çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. 15Temmuz’u 
asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Aldığımız dersler 
bize ışık olacak. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük 
Türkiye.” 

14.07.2017

TEM
M
UZ

2017



BASINDA
TOBB

176

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

Reform süreci başlatmalıyız 

Aralarında Türk-İş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Memur Sen, Hak İş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Kamu 
Sen’in de olduğu sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz’un 
yıldönümü için “15 Temmuz ‘u Asla Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız” bildirisi yayımladı. 

Bildiride, “15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 15 Temmuz’un Türkiye için bir milat 
olduğuna inanıyoruz. 15 Temmuz, İstiklal Harbi’nden bu 
yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi” ifadeleri 
kullanıldı. Bildiride, “Siyasi görüşü fark etmeksizin 
Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır. Yargı kurumları, darbecilere ve 
onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, 
milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. 15 Temmuz sonrası 
toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım 
sürecini başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı 
çözdük, şimdi koşma zamanı. Vatandaşlarımızın refah 
seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 
güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak 
akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız” 
ifadeleri kullandı.

14.07.2017
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STK’LAR 15 TEMMUZ’UN YILDÖNÜMÜ YAKLAŞIRKEN ORTAK AÇIKLAMA YAPTI: 

Prangayı çözdük şimdi koşma zamanı

Önde gelen STK’ların oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği 
Karma İstişare Komitesi’nin, ortak açıklamasını okuyan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni 
rekorlar kırmalıyız” dedi.

TÜRK-İŞ, TİSK, TESK, TZOB, HAK-İŞ, MEMURSEN, KAMU-
SEN ve TOBB’un oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
İstişare Komitesi (KİK) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ortak basın toplantısı 
yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu ortak 
açıklamada, Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası toparlanma 
sürecini tamamladığı belirtilerek, “Şimdi yeni bir atılım sürecini 
başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi 
koşma zamanı. Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar 
kırmalıyız” denildi. 

İşçi, memur, esnaf ve işveren kesimini kapsayan 8 sivil 
toplum kuruluşunun başkanları bir araya gelerek 15 Temmuz’un 
yıldönümünde, birlikte yeni bir atılım süreci başlatmak gerektiği 
mesajını verdi.

‘YAPACAK ÇOK İŞ VAR’ 
Hisarcıklıoğlu, bir daha böyle girişimlerin yaşanmaması 

için FETÖ ile mücadelenin her alanda etkin ve kararlı şekilde 

sürdürülmesi gerektiğini belirterek “Yargı kurumları, darbecilere 
ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, 
milletimizin vicdanını rahatlatmak” dedi. Hisarcıklıoğlu, darbe 
girişimi sonrası etkilenen ekonominin, hükümetin aldığı 
önlemler ve yaptığı reformlarla hızla toparlandığını kaydederken, 
“Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide 
yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. Dimdik ayaktayız. Ama rehavete 
kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz 
var” diye konuştu. 

REFORM SÜRECİ BAŞLAMALI
15 Temmuz sonrası toparlanma sürecinin tamamlandığını 

kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: 
“Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da artırmalı, 
demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız. 
Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform 
süreci başlatmalıyız. Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük 
demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında 
görmeyi arzuluyor. Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, 
gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz. 
FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini 
bekliyoruz.” 

14.07.2017 

TEM
M
UZ

2017



BASINDA
TOBB

178

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

8 sivil toplum kuruluşu başkanının katıldığı toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıklamanın ardından Adana, 
Diyarbakır, Erzurum, Edirne, İstanbul, İzmir ve Trabzon ile canlı bağlantı yaparak o ildeki temsilcilerle görüştü.

8 sivil toplum kuruluşundan 81 ilde aynı anda ortak bildiri 

PRANGAYI ÇÖZDÜK KOŞMA ZAMANI 

TOBB, Türk-İş, TİSK, TESK, Kamu-Sen, TZOB, Hak-İş 
ve Memur-Sen temsilcileri 81 ilde aynı anda 15 Temmuz 
için bildiri yayımlayarak, “Türkiye’nin geleceğine sahip 
çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Ayağımızdaki 
prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı. Kazanımları ileriye 
taşımak için yeni bir reform süreci başlatılmalı” dedi.

TÜRKİYE -Avrupa Birliği İstişare Komitesi (KİK) 
üyesi 8 sivil toplum kuruluşu, 15 Temmuz haftası bildirisi 
yayınladı ve ortak akılla yeni bir reform süreci çağrısında 
bulundu. 81 ilde eş zamanlı basın toplantılarıyla açıklanan, 
Ankara’da ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okunan bildiride, 
15 Temmuz darbe girişiminin asıl amacının Türkiye’yi 
tarihinde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş 
kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmak 
olduğu belirtildi. Bildiride, yurtdışına, FETÖ’yle mücadele 
kapsamında, işbirliği çağrısında bulunuldu. 

DEMOKRASİNİN SİGORTASI 
Türk-İş Başkam Ergün Atalay, TİSK Başkanı Kudret 

Önen, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, TESK Başkanı 
Bendevi Palandöken, Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsmail 
Koncuk, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Memur-Sen 
Başkanı Ali Yalçın’ın da katıldığı ve diğer illerle bağlantı 
kurulan toplantıda, bildiriyi okuyan Hisarcıklıoğlu, 15 
Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğunu ve bu tarihi 
unutmayacaklarını söyledi. Darbe teşebbüsünün nihai 
amacının Türkiye Cumhuriyeti’ni bir daha olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Haince planlanmış darbe girişimini 
savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 
vatandaşımız şehit oldu. 2301 vatandaşımız gazi oldu. 
Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü 
fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 
Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır” dedi. 

14.07.2017
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DARBE İNSANLIK SUÇU 
Türkiye’nin daha çok işi ve büyük hedefleri 

olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 
“Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı. 
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. 
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, 
demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye 
taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, 
yeni bir reform süreci başlatmalıyız. Buradan yurtdışındaki 
dostlarımıza da sesleniyoruz. FETÖ ile mücadelede dost ve 
müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz. Kaynağı ne 
olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak 
birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Biz 
bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, 
hedefimiz büyük Türkiye.”

BAŞKA BİR ÜLKE AYAĞA KALKAMAZDI 
BİR daha böyle hain girişimlerin olmaması için 

FETÖ ile mücadelenin her alanda etkin ve kararlı şekilde 
sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Çok 
açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres 
testinden başarı ile çıkmıştır. Emin olun bizim son bir 
yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha 
ayağa kalkamazdı. Ama biz dimdik ayaktayız. Böyle 
bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin 
yapamayacağını yaptık. Ama rehavete kapılmayacağız” 
ifadelerini kullandı.
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15 TEMMUZ RUHU CANLI TUTULACAK

TÜRK-İŞ, TESK, MEMURSEN, HAK-İŞ, TZOB, 
TİSK, Türkiye KAMU-SEN ve TOBB başkanları, darbe 
girişiminin yıldönümü nedeniyle bir araya geldi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız” dedi.

STK’LARDAN, YURTDIŞINA ‘FETÖ’ ÇAĞRISI
‘Gerçeklere kulak verin’
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle 

bir araya gelen STK’lar ortak mesaj verdi. TÜRK-İŞ, TESK, 
MEMUR-SEN, HAK-İŞ, TZOB, TİSK, Türkiye KAMU-SEN ve 
TOBB başkanları dün TOBB merkezinde bir araya geldi. 81 
ilde de STK temsilcilerince toplantılar düzenlenirken, yedi 
ilden de etkinliğe canlı yayın ile bağlanıldı. Ortak açıklamayı 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu. İki hafta boyunca 
farklı etkinliklerle, 15 Temmuz ruhunu canlı tutacaklarını 
belirten Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz, İstiklal Harbi’nden 
bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi” 
dedi. Türkiye’nin hep beraber bu fitneyi durdurduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Demokrasimizin, hiçbir kaba 
kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese 
gösterdik” dedi. 

Yeni reform süreci 
En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrasının 

da Türkiye için zorlu bir süreç olduğuna dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “FETO, yalan haberlerle 
yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları 
yürüttü. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. 
Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem 
ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık. Daha darbe 
girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 
5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. Bu 
yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni 
istihdam sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya 
başladık. Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık. 
Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır. 
Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı. 
Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. 
Ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci 
başlatmalıyız.” 

14.07.2017 
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Darbe ve terör İnsanlık suçu
“Buradan yurtdışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz” 

diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Aldığı yaraları 
saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci 
yılında bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. 
Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak 
vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz. FETÖ ile 
mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini 
bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir 
insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir 
gelecek inşa edebiliriz.”

14.07.2017 
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STK’LARDAN HÜKÜMETE DESTEK: 

Darbeci hainlere hak ettiği cezayı verin 
Sivil örgütlerden 15 Temmuz bildirisi: 
Abdurrahman Kaan (MÜSİAD Başkanı): Hain darbe 

planı başarılı olsaydı Türkiye ekonomisi yüzde 25 küçülmeye 
uğrayacaktı. Bu, Türkiye’nin 10 yıl geriye gitmesi, yani bu 
süreçte emek elde edilen bütün kazanımların kül olması 
anlamına geliyor. 

Mustafa Topçuoğlu (Gaziantep Sanayi Odası Meclis 
Başkanı): 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini 
tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız 
gerekiyor. 

Hüseyin Darcan (TZOB Yönetim Kurulu Üyesi): 15 
Temmuz ruhu her zaman canlı tutulacak. Bu topraklarda 
hiçbir hainliğe fırsat vermeyeceğiz. 

İbrahim Burkay (BTSO Başkanı): 15 Temmuz’u 
unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un Türkiye 
için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, 
darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal 
Harbi’nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük 
tehlikeydi. 

Mustafa Koca (ASKON Başkanı): FETÖ kalkışmasının 
ardından büyüme rakamlarında yüzde 5’i yakalayarak 
ekonominin ne kadar güçlü olduğumuzu ortaya koyduk. 
Ülkemiz, bölgesinde bağımsız politikalar yürüterek büyük 
Türkiye hedefine hızla ilerliyor.
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BASINDA
TOBB

183

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

STK’LAR 81 İLDEN SESLENDİ: 

GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE
İŞÇİ, İŞVEREN, ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ 81 İLDEN AYNI 

ANDA SESLENDİ 
Başta TOBB olmak üzere, TİSK- TESK, TZOB, Türk-

is, Hak-is ve Memur-Sen’in de aralarında bulunduğu 
sivil toplum örgütlerinin başkanları 15 Temmuz’un 
yıldönümünde Ankara’da ortak basın açıklaması yaptı. 

GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE 
81 ildeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri aynı 

anda okudukları bildiride “15 Temmuz’u unutmadık, 
unutturmayacağız” derken geleceğe dönük de söz verdiler: 
Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli 
irade, hedefimiz büyük Türkiye... 

15 TEMMUZ anma etkinlikleri kapsamında 81 ildeki 
işçi, iş veren ve çiftçi temsilcileri ay^^ m anda ortak 
bildiri okuyarak “Unutmadık, unutturmayacağız” diye 
seslenirken ‘Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük 
Türkiye’ sözü verdiler. Ankara’daki toplantıya Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları 
Konfederasyonu (Memur-Sen, Hak-İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (Hak-İş), Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

(TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonu (Türlüye Kamu-Sen) ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) başkanları katıldı. Ankara’da 
gerçekleşen organizasyona 81 ilde de STK temsilcileri 
toplantılar ile destek verirken, 7 ilden de etkinliğe canlı 
yayın ile bağlanıldı. 

MİLLET FİTNEYİ DURDURDU 
Toplantıda sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) 
adına ortak basın açıklamasını okuyan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, iki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, 
hazırlanan afişlerle Türkiye’nin tamamında 15 Temmuz 
ruhunu canlı tutacaklarının altını çizerek, 15 Temmuz’un 
Türkiye için bir milat olduğuna inandıklarını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu “15 Temmuz, İstiklal Harbi’nden bu 
yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. Allah’a 
şükürler olsun milletimiz bu belayı, fitneyi durdurdu” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, büyük bir bedel ödendiğinin de altını 
çizerek “Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 
250 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 301 vatandaşımız gazi 
oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi 
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şükranla anıyoruz. Yargı kurumları, darbecilere ve 
onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, 
milletimizin vicdanım rahatlatmalıdır” diye konuştu. 

YENİ ATILIM BAŞLATALIM 
Hisarcıklıoğlu, ekonominin de bu saldırıdan olumsuz 

etkilendiğini kaydetti. Hükümetin STK’lar ile istişare içinde 
aldığı önlem ve yaptığı reformlarla ekonominin hızla 
toparlandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Daha darbe 
girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 
5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. Bu 
yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni 
istihdam sağladık. Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden 
kazandık. Çok açık ifade ediyoruz İri Türkiye dünyanın en 
zor stres testinden başarı ile çıkmıştır. Bizim son bir yılda 
yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa 
kalkamazdı ama biz dimdik ayaktayız” değerlendirmesinde 
bulundu. Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz sonrası toparlanma 
sürecini tamamladıklarım dile getirerek, yeni bir atılım 
sürecim başlatmak gerektiğini söyledi. 

PRANGAYI ÇÖZDÜK SİMDİ KOŞMA ZAMANI 
“AYAĞIMIZDAKİ prangayı çözdük, simdi koşma 

zamanı” diyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Büyümede, 
istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. 
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da artırmalı, 
demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye 
taşımalıyız.. Yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz. 

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi 
sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi 
arzulamaktadır. Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, 
gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet 
ediyoruz.” 

AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ 
Hisarcıklıoğlu “FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik 

devletlerin de desteklerini bekliyoruz. Kaynağı ne olursa 
olsun darbe ve terör bir insanlık sucudur. Bizler ülkemiz 
ve milletimiz için simdi daha büyük bir azimle çalışacak 
ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Üzerine 
basarak ifade ediyoruz, 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken 
yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz 
bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, 
hedefimiz büyük Türkiye” dedi.
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TÜRKİYE AYAKTA

15 Temmuz ihanetini el birliğiyle püskürten Türkiye 
ayakta. İşveren, isa memur, çiftçi ve esnaf temsilcileri sivil 
toplum kuruluşları 15 Temmuz darbe girişimine yönelik 
tepkisini 81 ilde aynı anda ortaya koydu. Açık lamada, 
Türkiye’nin ‘büyük ülke’ idealine dünden daha yakın olduğu 
vurgulandı.

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları dün 81 ilde aynı 
anda ortak bir bilgiri okuyarak, büyük Türkiye’yi hedef alan 
15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını 
haykırdı. İşçi, memur, çiftçi ve esnaf temsilcileri sivil 
toplum kuruluşları 15 Temmuz darbe girişimine yönelik 
tepkisini ortak açıklamayla ortaya koydu. TOBB Sosyal 
Tesislerinde gerçekleşen organizasyona 81 ilde STK 
temsilcileri toplantılar ile destek verdi. 

7 İLDEN CANLI YAYIN 
Adana, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir 

ve Trabzon’dan STK temsilcileri ise toplantıya canlı 
bağlanarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare 
Komitesi (KİK)’i oluşturan 8 kuruluş adına 15 Temmuz’a 
ilişkin görüşlerini dile getirdi. 

15 TEMMUZ MİLATTIR 

TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleşen organizasyonda 
Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz’un Türkiye için bir milat 
olduğuna inandıklarını söyledi. Daha darbe girişiminin 
üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyüme 
yakalandığına dikkat çekilen ortak açıklamada, istihdamın 
ve ihracatın arttığı belirtildi. 

DEMOKRASİNİN SİGORTASI 
15 Temmuz’da Türkiye demokrasisinin, hiçbir kaba 

kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunun herkese 
gösterildiğine de vurgu yapıldı. Bunun, dünyaya örnek 
olacak bir tavır olduğu dile getirilen açıklamada, “Dünyada 
çok az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark 
etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz 
ruhu demokrasinin sigortasıdır” ifadelerine yer verildi. 

BU BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ 
Ortak açıklamada bu “alçak saldırının”, darbenin 

ötesinde bir işgal girişimi olduğu da dile getirildi. 
15 Temmuz’u, İstiklal Harbi’nden bu yana ülkemizin 
karşılaştığı en büyük tehlike olarak yorumlayan açıklamada 
şöyle denildi; “O gece FETÖ, devleti ele geçirmeye, milleti 
tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin 
asıl amacı, ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa 
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sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç 
savaş ortamına sokmaktı. Milletimiz demokrasimize ve 
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, 
canı pahasına değerlerini savundu.” 

YURT DIŞINA SESLENDİ 
Yabancı yatırımcıların güveninin yeniden kazanıldığına 

vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Ayağımızdaki prangayı çözdük, 
şimdi koşma zamanı. Aldığı yaraları saran milletimiz, bu 
büyük demokrasi sınavının birinci yılında yurtdışı dâhil 
bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamakta” dedi. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Darcan, “15 Temmuz ruhu her zaman 
canlı tutulacak. Bu topraklarda hiç bir hainliğe fırsat 
vermeyeceğiz” dedi. 

HAİNLERLE TOPYEKÛN MÜCADELE ETTİK 
■ HAK-İS Adana il Başkanı Abdurrahman Yücel, 15 

Temmuz’da kentlerinde birlik ve beraberliğin tam olarak 
sağlandığını söyledi. 

■ Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de 
illerinin geçmişteki darbelerin en büyük mağdurlarından 
olduğunu belirtti. 

■ Edirne’den bağlanan TZOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Darcan ise demokrasiye her zaman sahip 
çıkacaklarını vurguladı.

■ Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Başkanı Rasim Fırat birlik ve beraberlik içinde ülkenin 
geleceğinden umutlu olduklarını aktardı. 

■ İstanbul’dan bağlanan Türk-lş Bölge Temsilcisi 
Adnan Uyar, İstanbul’un 15 Temmuz’da en ağır bedeli 
ödeyen şehir olduğunu belirterek. “Tek derdimiz bu ülkenin 
bölünmez bütünlüğüdür. Bunun dışında hiçbir şeyi kabul 
etmiyoruz. Bu milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyoruz” 
dedi. 

■ Canlı yayın yapacak aracın kaza geçirmesi üzerine, 
toplantıya telefonla bağlanan Türkiye Kamu-Sen İzmir 
il Temsilcisi Ahmet Doğruyol, İstiklal mücadelesinde ilk 
kurşunun atıldığı şehir olan İzmir’in. 15 Temmuz’da da 
parti, dil, din, ırk gözetmeksizin hainlerle mücadele ettiğini 
kaydetti. 

■ Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara da 
vatan hainlerine asla geçit verilmeyeceğini vurguladı.
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Anadolu’nun yıldızlarını şahlandıracak kıvılcımın 

Umut vadeden şirketlerle girişim sermayesi fonlarını 
buluşturacaklarını söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Yatırım ilişkisinin kıvılcımı ortaya çıkacak. Fonlar 2 yılda 1 
milyar dolar yatırım yapacak” dedi. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Anadolu’nun umut vadeden şirketleri hakkında kritik bir 
adım atmaya hazırlanıyor. TOBB, umut vadeden şirketlerle 
girişim sermayesi fonlarını buluşturacak. Bu fonlarla 2 
yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor. 
Anadolu’nun yükselişte olan şirketlerinin bir üst lige 
çıkmalarına destek olmayı hedeflediklerini belirten TOBB 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Amacımız fonlar ve şirketler 
arasında gerçekleşecek bir yatırım ilişkisinin kıvılcımını 
ortaya çıkarmak. Geçmiş tecrübelere bakıldığında girişim 
sermayesi fonlarından büyüme ve karlılık performanslarının 
belirgin olarak arttığı, yönetim kalitelerinin iyileştiği ve yeni 
pazarlara açıldıkları görülmektedir” dedi.

DEVİR DEĞİŞTİ 
Hisarcıklıoğlu dünyada yeni bir eğilim olduğunun 

altını çizerek, “Eskiden uluslararası yatırım dendiğinde 
bizim aklımıza devlet tahvillerine, borsaya yatırım yapan 
uluslararası finansal fonlar ya da Türkiye’de üretim 

tesisi yatırımı yapan çok uluslu şirketler gelirdi. Devir 
artık girişim sermayesi fonlarının devri” diye konuştu. 
Türkiye’nin yüksek gelirli bir ekonomi olabilmesi için 
iyi yönetilen, değer yaratan ve markalaşan şirketlerinin 
sayısını arttırması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’de çok başarılı şirketlerin bulunduğunu ifade etti. 

Yatırım ilişkisinin ilk adımı 
ANADOLU’NUN yıldız şirketlerini büyütmek, 

kurumsallaştırmak ve modern yönetim pratikleriyle 
tanıştırmak için Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları’na 
başlayacaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “TOBB Girişim 
Sermayesi Meclisimize üye, tamamı İstanbul merkezli 
olan girişim sermayesi fonlarını Anadolu kentlerine 
götürüyoruz. Amacımız fonlar ve şirketler arasında 
başlayacak bir yatırım ilişkisinin ilk kıvılcımını ortaya 
çıkarmak. Gaziantep’te oda ve borsalarımızla işbirliği 
içinde ilk etkinliği yapmıştık, ikincisini 19Temmuzda 
Konya’da gerçekleştireceğiz. Fon ile şirket arasındaki 
yatırım ilişkisinin ilk adımı atılıyor” diye konuştu.

10 FON KATILIYOR 
DIFFUSION Capital Partners BV, Doğuş SK Girişim 

Sermayesi, Earlybjrd, İda Capital, İş Girişim, Mediterra 
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Private Equity, Revo Capital, Taxim Capital, Tekfen Ventures 
ve Turkven Private Equity.

Şirketleri 5-7 yılda büyütecekler
FONLARIN amacının 5-7 yıllık bir süre içerisinde 

yatırım yaptıkları şirketleri büyüterek ellerindeki hisseleri 
satıp şirketten çıkmak olduğunun belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Halka arz da bu fonlar için bir seçenek” dedi. 

525 MİLYAR dolarlık büyüklük 
GİRİŞİM sermayesi yatırımlarının dünyadaki 

büyüklüğünün 2016’da 320 milyar dolar olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “2016 sonunda dünyadaki girişim 
sermayesi fonlarının elindeki yatırıma dönüştürülebilir 
kaynak büyüklüğü ise küresel finans krizi öncesi seviyelerin 
de üzerine çıkarak 525 milyar dolara ulaştı” dedi. 

TEM
M
UZ

2017



BASINDA
TOBB

190

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

ŞİRKET AVI BAŞLATIYOR

TOBB, 2 yıl içinde 1 milyar dolarlık girişim 
sermayesi fonunu Anadolu’da umut vaat eden şirketlerle 
buluşturacak. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Anadolu’nun 
yükselişte olan şirketlerini bir üst lige çıkarmak istiyoruz” 
dedi. 

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yeni bir 
girişimci hamlesi başlatmaya hazırlanıyor. TOBB Başkam 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “iki yıl içinde bir milyar dolar yatırım 
yapacak girişim sermayesi fonlarımızı, Anadolu’nun 
umut vaat eden şirketleriyle buluşturacağız. Anadolu’nun 
yükselişte olan şirketlerinin bir üst lige çıkmalarına 
destek olmayı hedefliyoruz. Fonlar ve şirketler arasında 
bir yatırım ilişkisinin kıvılcımım ortaya çıkaracağız “ dedi. 
Bir grup gazeteciye yeni projelerini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin başarılı şirketlerinin büyük bir bölümünün, 
girişim sermayesi fonlarından yatırım aldığım belirtti. 

Dünyada yeni bir eğilim olduğuna dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, “Eskiden uluslararası yatırım dendiğinde, 
aklımıza tahvillere, borsaya yatırım yapan uluslararası 
finansal fonlar ya da Türkiye’de yatırım yapan çok uluslu 
şirketler gelirdi. Devir artık girişim sermayesi fonlarının 
devri. Bu fonlar ortak olmak için dünyanın dört bir yanında 
büyüme potansiyeli yüksek şirket arayışındalar” dedi. 

Girişim sermayesi yatırımlarının dünyadaki milyar dolara 
ulaştığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bu fonların elindeki 
yatırıma dönüştürülebilir kaynak büyüklüğünün ise 525 
milyar dolara ulaştığım ifade etti. Girişim sermayesi fonlan 
için önemli olanın büyüme ve katma değer potansiyeli 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu nedenle Anadolu’yu 
seçtiklerini vurguladı. 

ÖNCE GAZİANTEP VE KONYA 
TOBB Girişim Sermayesi Meclisi’ne üye ve tamamı 

İstanbul merkezli girişim sermayesi fonlarını, Anadolu’ya 
götürmeye başladıklarım kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
ilk toplantıyı Gaziantep’te yaptıklarını söyledi, ikinci 
toplantısında 19 Temmuz’da Konya’da yapılacağım ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı: “Etkinliğe davet 
edilecek şirketleri, fonların ilgilenebilecekleri şirketler 
arasından seçiyoruz. Kriterleri fonlar belirliyor. 3 yıl 
boyunca istikrarlı bir şekilde büyüyen şirketler etkinliklere 
davet ediliyor.” 

TOBB’un bu hamlesine şu 10 fon katılıyor; Diffusion 
Capital Partners BV, Doğuş SK Girişim Sermayesi. 
Earlybird, Ida Capital, iş Girişim Sermayesi, Mediterra 
Private Equity, Revo Capital, Taxim Capital Advisers 
Limited, Tekfen Ventures ve Turkven Private Equity.
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15 Temmuz gazilerinden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi 
sırasında yaralanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. TOBB’dan yapılan açıklamaya 
göre, TOBB ETÜ öğrencileri, üniversitenin rektörü Prof. 
Dr. Adem Şahin ile ziyarette, Hisarcıklıoğlu’na darbe 
girişimi gecesinde yaşadıklarını ve duygularını anlattı. 
Öğrenciler ayrıca, TOBB camiasının darbe girişimine karşı 
anında tepki vermesinden gurur duyduklarını ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu da, Türkiye’nin gençliğin bilinçli ve dinamik 
gücüyle kalkınacağını kaydetti. Ziyarette, 15 Temmuz 
gecesi şehit olan TOBB ETÜ öğrencisi Ömer Can Açıkgöz 
de anıldı.
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İş dünyası: Yeni kabinede ekonomi yönetimi istikrar 
ve güven veriyor 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
onaylanan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 65. 
Hükümet’te yeni görev dağılımında ekonomi yönetiminde 
değişiklik olmaması iş dünyası tarafından 
‘ekonomide  istikrar’ olarak yorumlandı.  Ekonomiyle  ilgili 
bakanlıklarda ise üç değişiklik yapıldı. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Saneroğlu olurken, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakam Ahmet Eşref Fakıbaba ve Turizm 
Bakam Numan Kurtulmuş oldu. Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Demeği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman 
Kaan “Yenilenen kabine ile ülkemizin,  ekonomi  başta 
olmak üzere yapılacak yeni reform ve projelerle, belirlediği 
büyük hedeflere doğru, istikrarlı bir şekilde yoluna devam 
edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

GİDİŞAT İYİYİ GÖSTERİYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Başkanı  Rifat 

Hisarcıklıoğlu  ise “Hükümetimizin revize edilen Bakanlar 
Kurulu ile yatırımcıların önünü açarak, yeni istihdam 
alanlarını artıracak, milli geliri yükseltecek ve halkımızın 
refah seviyesini artıracak adımlar atmaya devam edeceğine 

güvenimiz tamdır” diye konuştu. Anadolu Aslanları 
İşadamları Demeği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa 
Koca da “Yeni kabinede  ekonomik  istikrarın öncelediğini 
göstermektedir. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler için 
de ekonomide istikrar çok çok önemli bir husustur” dedi. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken “Ekonomi  kurmaylarının 
yerini koruması  ekonomide  gidişatın iyi olduğunun bir 
göstergesidir” dedi.  DEİK  Başkanı Ömer Cihad Vardan 
“Öncelikle yeni Bakanlar Kumlumuzun ülkemize hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ediyoruz. İş dünyası olarak, 
bugünden itibaren görev alan kabinemizin geçmiş 
dönemde başlatılan reformlara her alanda devam 
edeceğine inanıyoruz” dedi.

Piyasalardan tam not 
YENİ kabinede  ekonomi  yönetiminde değişiklik 

olmaması piyasalar tarafından da olumlu karşılandı. Dolar 
3.52 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul da rekor serisini 
sürdürerek on yüzde 1.61 artışla 107.417 puandan kapandı.

17.07.2017
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Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7 seviyesinde olur 

Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Belki bakan olarak risk 
alarak iddialı bir şey söylüyorum ama yüzde 7 büyüme 
bekliyoruz. Yıllık büyüme yüzde 5.5’in oldukça üzerinde 
olacak” dedi. 

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, ekonominin ilk 
çeyrek yüzde 5 büyüdüğünü hatırlatarak “İkinci çeyrek 
göreceksiniz yüzde 5’in üzerinde bir büyüme yakalayacağız. 
Üçüncü çeyrek, belki Ekonomi Bakanı olarak risk alarak 
iddialı bir şey söylüyorum, yüzde 7 seviyesinde büyüme 
bekliyoruz. Yılsonu itibarıyla ortalamamız yüzde 5.5’in 
oldukça üzerinde olacak” diye konuştu. 

İHRACAT REKORU KIRILACAK
İhracatta bu yıl tarihi rekor kırılacağına işaret eden 

Zeybekci, şunları söyledi: “İhracatımızın devamlı artması 
için sizinle konuşarak karar vereceğiz. İhracatta yüzde 
11 seviyesinde artış hedefliyoruz. 2017 için 155 milyar 
dolan, 2018 yılı için de 170 milyar dolan hedefliyoruz” 
diye konuştu. Avrupa Birliği ile ilişkilerde nihai hedefin 
tam üyelik olduğunu belirten Zeybekci, Gümrük Birliği 
güncellemesinin ekonomiye katkı sağlayacağını sözlerine 
ekledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB Müşterek 
Konsey Toplantısı’na katıldı. 

Sepete tekme atanlar dikkat!
BAKAN Zeybekci, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 

sepetine ‘bir tekme atayım.’ diyenler varsa, dikkat edin 
sepetin içindeki yumurtaların çoğunluğu da size ait olabilir. 
Aklı olan insanlar o sepetin içindeki yumurtaları çoğaltır, 
illa tekmeleyeceğim diyorsan, ‘iyi düşünün’ derim” dedi.

26.07.2017 
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‘Yüzde 7’nin üzerinde büyüme bekliyoruz’ 

Ekonomi Bakanı Zeybekci yılın 3. çeyreğinde yüzde 
7’nin üzerinde büyüme beklediklerini belirtti. Zeybekci, 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle ilgili sürecin 
olumlu şekilde devam ettiğini aktardı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu’nun müşterek 
toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yılın 
3. çeyreğinde yüzde 7’nin üzerinde büyüme beklediklerini 
belirtti. Zeybekci “Yılsonu itibarıyla ortalamamız yüzde 
5.5’in oldukça üzerinde olacak” dedi. İhracatta tarihi 
rekor kırılacağını öngören Zeybekci “Yılsonu ihracat 
artışı hedefimiz, beklentimiz yüzde 11. İhracatta 2017 155 
milyar doların üzerinde olacak, 2018’de 170 milyar doları 
hedefleyeceğiz” diye konuştu. 

Gümrük Birliği güncellenmesi konusunda son 
günlerde Almanya’dan farklı söylemler geldiğini belirten 
Zeybekci “Yetki alanları karışmış olabilir” ifadesini kullandı. 

HIZ KATACAK 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin son olarak 

6-7 Temmuz’da görüştüklerini ve sürecin olumlu şekilde 
sürdüğünü kaydeden Zeybekci, ilk başta dezavantaj gibi 
görünse de ileride Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine hız katacağını söyledi. 

Zeybekci, Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu TOBB Yönetim 
Kurulu Müşterek Toplantısı’na katıldı. 

587 BİN ŞİRKET TUTUNDU 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi’nden 

27 bin firmanın faydalandığını belirterek, “KOSGEB İşletme 
Kredisi Desteği, 260 bin KOBİ’ye ulaştı. Kredi Garanti Fonu 
ile 300 bin firma finansmana erişti. 6 ayda 587 bin firmamız 
iş hayatına tutundu” dedi. 

FETÖ’YE KARŞI UYANIK OLALIM
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, TOBB 

yönetim kurulu müşterek toplantısında Fethullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) üyelerinin iş dünyasını da boş bırakmadığını 
belirterek “Bunları kamuda yuvalandıkları yapılardan 
söküp atıyoruz. Bundan sonraki sızma teşebbüslerine 
karşı da uyanık olmamız gerekiyor” dedi.

26.07.2017
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Ekonomi Bakanı Zeybekci’den Gümrük Birliği tartışmalarına yanıt 
YUMURTA SEPETİNE TEKME ATMAYIN 

Gümrük Birliği güncellemesinin de tehlikeye 
girebileceğine ilişkin Alman yetkililerden yapılan 
açıklamalara dikkat çeken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
“Aklı olan insanlar o sepetin içindeki yumurtaları çoğaltır. 
Almanya ile Türkiye arasında yaşanabilecek olumsuzluktan 
dolayı her iki ülke kaybeder” dedi. 

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük Birliği 
güncellemesinin durabileceği iddialarına, “Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi sepetine bir tekme atayım 
diyenler varsa, dikkat edin sepetin içindeki yumurtaların 
çoğunluğu da size ait olabilir. Aklı olan insanlar o sepetin 
içindeki yumurtaları çoğaltır. İlla tekmeleyeceğim diyorsan, 
‘İyi düşünün’ derim” yanıtını verdi. 

ARKASI DEŞELENMELİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde dün 

düzenlenen Konseyler Müşterek Toplantısı’na katılan 
Zeybekci, Almanya’yla kriz çıkaran yazının, “bir işgüzarın 
işi” olduğunu söyledi. Zeybekci, “Çok alt seviyedeki 
bir adamın Interpol’e yazdığı bir yazı. Bununla ilgili 
sorumlu arkadaşlarımız bunun arkasını iyice deşelemeli” 
açıklamasını yaptı. Almanya’nın gümrük birliği ile ilgili 

açıklamalarını yadırgadıklarını ifade eden Zeybekci, şöyle 
devam etti: 

“Pardon... Alman Dışişleri Bakanı mısın, yoksa AB 
Dışişleri Bakanı mısın? Alman Ekonomi Bakanı mısın, AB 
Ekonomi Bakanı mısın? Kendilerine her türlü bilgiyi verdik. 
Almanya ile Türkiye arasında yaşanabilecek olumsuzluktan 
dolayı her iki ülke kaybeder. Bütün dostlarımıza rica 
ediyorum, her iki ülke kaybedecekse buna kim sevinir, 
bir düşünün. Terör örgütleri sevinir, müttefik ve dostlar 
arasındaysak olumsuzlukları kendi aramızda, olumluları 
herkesin içinde konuşmamız lazım. Bu başka yerlerde 
başka şeylere alet ediliyorsa bunu biz teessüfle karşılarız. 
Bizim niyetimiz bellidir, arkasında hiçbir şeyde yoktur. 
‘Türkiye’deki Alman yatırımları etkilenir...’ Böyle bir şey 
demek aklımızın ucundan bile geçmez.” 

Hedeflerinin asla vazgeçmeden AB ile tam üyelik 
olduğunu belirte Zeybekci, Gümrük Birliği’nin ise egemen bir 
ülkenin kabul etmemesi gereken şartlar içerdiğini söyledi. 
Böyle bir Gümrük Birliği’nin sürdürülmesinin mümkün 
olmadığını kaydeden Zeybekci, tüm olumsuzluklara karşın 
Türkiye’nin hızla büyüdüğünü savundu. Zeybekci, “Birinci 
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çeyrek yüzde 5 büyüme, ikinci çeyrek göreceksiniz yüzde 
5’in üzerinde bir büyüme yakalayacağız. Üçüncü çeyrek, 
belki Ekonomi Bakanı olarak risk alarak iddialı bir şey 
söylüyorum, yüzde 7 seviyesinde büyüme bekliyoruz. 
Yılsonu itibarıyla ortalamamız yüzde 5.5’in oldukça 
üzerinde olacak. İhracatta tarihi rekor kıracağız” ifadelerini 
kullandı.

UYANIK OLMALIYIZ 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise FETÖ 

üyelerinin iş dünyasını da “boş bırakmadığına” işaret etti. 
Tüfenkci, “Bunları kamuda yuvalandıkları yapılardan söküp 
atıyoruz. Bundan sonraki sızma teşebbüslerine karşı da 
uyanık olmamız gerekiyor” dedi. Oda ve borsa seçimlerinin 
yaklaştığına da dikkati çeken Tüfenkci, seçimlerin adil 
rekabet şartları altında, demokratik ve şeffaf şekilde 
gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

587 BİN FİRMA TUTUNDU
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere yönelik 

nefes kredisinde son rakamları paylaştı. KOBİ’lere yönelik 
sağladıkları TOBB Nefes Kredisi’nden 27 bin firmanın 
faydalandığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 
“KOSGEB İşletme Kredisi Desteği, 260 bin KOBİ’ye ulaştı. 
Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 250 milyar liraya 
yükseltildi. Bu sayede 300 bin firmanın finansmana erişimi 
sağlandı. Hükümetimizin olumlu yaklaşımıyla hayata 
geçen desteklerle, 6 ayda toplamda 587 bin firmamızın iş 
hayatına tutunması mümkün oldu.”
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FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS, TOBB BAŞKANINI 
KABUL ETTİ 

Filistin’e yatırımın önü açılıyor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye resmi 

bir ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut 
Abbas, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. 

Abbas, Hisarcıklıoğlu’na TOBB’un girişimiyle 
Filistin’de kurulacak Cenin Sanayi Bölgesi’ne yatırımın 
önünü açacak düzenlemenin bayram sonrasında hayata 
geçirilebileceğini söyledi. Filistin ekonomisine hayat 
verecek olan ve TOBB’un girişimi ile hayata geçiren Cenin 
Organize Sanayi Bölgesi’nin durumunun ele alındığı 
görüşmede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Abbas’a 
Cenin’deki sanayi bölgesinde ileri adım atabilmek için 
yapması gerekenleri aktardı. 

Türk tarafı olarak 10 milyar dolarlık yatırım 
taahhüdünü yerine getirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
Filistin Hükümeti’nden beklentilerini vurguladı. Abbas 
da konunun takipçisi olduklarını, ilgili düzenlemenin 
Bakanlar Kurulu’na şevkten önce son aşamada 
olduğunu söyledi. Düzenlemenin bayramdan sonra 

hazır olmasını öngördüklerini belirten Abbas, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu Cenin Sanayi Bölgesi için 
gösterdiği çabalardan ötürü tebrik etti. Görüşmede ayrıca 
Hisarcıklıoğlu, Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylardan dolayı 
duyduğu üzüntüyü iletti. 

30.08.2017 
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ANADOLU’NUN YÖRESEL ÜRÜNLERİ YÖREX FUARI İLE 
YURTDIŞINA AÇILACAK

Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği Yöresel 
Ürünler Fuarı (YÖREX), dün ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı 
bir törenle açıldı. 

TOBB’a bağlı 70 oda ve 16 kalkınma ajansının da 
bulunduğu açılışta konuşan Antalya Ticaret Borsası 
Başkanı Ali Çandır coğrafi işaretli ürünlerin YÖREX çatısı 
altında artık uluslararası fuarlarda da boy göstermesi 
için hükümetten destek istedi. Çavuşoğlu ve Elvan da bu 
desteğin sağlanacağı sözünü verdi. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ise yerel ürünlerin AB nezdinde tescili için 
çalıştıklarını belirtirken “YÖREX bir vizyon işiydi, odaların-
borsaların, yerel kalkınmada ne kadar değerli bir rolü 
olduğunu kanıtladı. Geçen sene 155 bin katılım vardı, 
bu kez hedef 200 bine ulaşmak. YÖREX sonrası yöresel 
ürünler pazarlayan internet siteleri ve yöresel marketler 
hızla hayatımıza girdi. YÖREX ila KOBİ’lerimiz hem 
ürünlerini tanıtıyor, hem de büyük firmalarla iş bağlantıları 
sağlıyorlar” değerlendirmesini yaptı. 

Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 8’incisi 
düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ANFAŞ Fuar 
Merkezi’nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma 
Bakanı Lütfı Elvan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
da katıldığı bir törenle açıldı. TOBB’abağlı 70 oda ve 
16 kalkınma ajansının da katıldığı açılışta konuşan 
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’ın “Sizlerin 
desteği ve öncülüğü ile coğrafi işaretli ve coğrafi işaret 
başvurusunda bulunan ürünlerimiz başta olmak üzere 
yöresel ürünlerimizi YÖREX çatısı altında müstakil olarak 
ya da uluslararası bir fuarın içerisine taşımalıyız. Bu 
konuda milli bir hassasiyetle öncü olmanızı beklediğimizi 
ifade etmek istiyorum” sözleri karşılık buldu. Ali Çandır’ın 
ardından kürsüye gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bu konuda Kalkınma Bakanlığı’nın destek sözü verdiğini 
müjdeledi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da “Bu konuda 
biz TOBB Başkanımızla beraber gerekli desteği vereceğiz. 
Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Hem Kalkınma 
Bakanlığı olarak hem de kalkınma ajansları olarak yöresel 
ürünlerimizin tanıtımı için gereken desteği sağlayacağız” 

14.09.2017
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dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu konuda tam 
destek açıkladı.

‘Yabancı alım heyetlerini üreticilerimizle 
buluşturmalıyız’ 

Dünyanın her ülkesinden alım heyetlerini üreticilerle 
buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, 
tarım ürünleri ihracatında önemli artışlar olduğuna dikkat 
çekerek şöyle konuştu: “Bir taraftan üretimi artıracağız 
ve kaliteyi sağlayacağız diğer taraftan da markalaşacağız. 
Çin’e ihracatın önündeki engelleri kaldırıyoruz. Kirazda 
engeller kalktı. Süt ürünlerinin ihracatındaki engelleri 
de kaldırmak için çalışıyoruz. Çin gibi kalabalık bir 
ülkeye ihracatımızı artırırken üretimimizi de artırmalıyız. 
Markalaşmak istiyorsak bu fuarların sayısını artırmalıyız.” 

Dış politikayı geliştirmenin bir yolunun da ekonomik iş 
birliği olduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam 
etti: “Düşmanın sayısını azaltmak, dost sayısını artırmak 
gerekiyor. Bu çok önemli. Dış politikanın en önemli 
unsurlarından biri de ekonomik işbirliğinden geçiyor. 
Bunun için serbest ticaret anlaşmaları yapıyoruz. Bu 
mümkün değilse tercihli ticaret anlaşmaları yapıyoruz.” 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da yöresel ürünlere daha fazla 
katma değer kazandırılması, satılması ve tanıtılmasına 
YÖREX’in çok katkı sağladığını ifade ederek, ‘”Dünyanın 
hiçbir ülkesinde böylesine zenginlik yok. Türkiye’de saklı 
olan çok daha fazla yöresel ürünlerimiz var. Her yöremizin 
meşhur ürünleri var. Bu ürünler önce kendi ülkemizde 
markalaşarak yaygınlaşması lazım. Küresel ölçekte de 
markalaşmalıyız. Hükümet olarak biz, özel sektör olarak 
da siz birlikte yöresel ürünlerimizi nasıl tanıtabiliriz 
bunun çalışmasını yapmalıyız. Bunun yolu da güçlü, 
rekabetçi ve güçlü bir üretimden geçiyor. Bunu yaptığımız 
takdirde Türkiye’yi, bizi kimse tutamaz. Coğrafi İşaret (Cİ) 
konusunda Kalkınma Bakanlığı ve TOBB birlikte gerekli 
desteği verecek” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yerel ürünlerin 
AB nezdinde tescili için çalıştıklarını ve üreticilere yardım 
ettiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “YÖREX 
bir vizyon işiydi, odaların borsaların, yerel kalkınmada 
ne kadar değerli bir rolü olduğunu kanıtladı. Burada bir 
farkındalık meydana getirdik. Her sene daha fazla katılım 
oluyor. Önce 132 bin, sunda destek olacak” açıklamasını 
yaptı. ‘Coğrafi ürünlere teşvik sağlansın’ Antalya Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Çandır ise hükümetten bu konudaki 
en büyük taleblerinin Anadolu’nun eşsiz nitelikli ve coğrafi 
işaretli bu ürünlerinin üretimine ve ihracatına stratejik bir 
değer vermelerini ve önemli teşvikleri sağlamalarını istedi. 
AB’de sadece geçen sene 155 bindi. Bu sene hedef 200 
bine ulaşmak. YÖREX sonrası yöresel ürünler pazarlayan 
internet siteleri ve yöresel marketler hızla hayatımıza 
girdi. Pek çok ürün ilk defa ulusal pazara çıktı Yüzlerce 
yöresel ürünün ekonomiye kazandırılmasına umut oldu 
YÖREX ile KOBİ’lerimiz hem ürünlerini tanıtıyor, hem de 
büyük firmalar ile iş bağlantıları sağlıyorlar.” tarım ve 
gıda ürünleri maharetiyle 22 milyar euronun üzerinde 
bir satış değerine ulaşıldığını anımsatan Çandır, şunları 
kaydetti: “Bizim mevcut coğrafi işaretli tarım ve gıda 

ürünümüzün yarısı kadar ürüne sahip bulunan Almanya 4 
milyar euroluk, yarımızdan daha az sayıdaki İngiltere ise 
1,5 milyar euroluk bir gelire sahiptir. Bu konuda Avrupa’nın 
liderliği 6’şar milyar euroluk gelirle Fransa ve İtalya’da. 
Bizim potansiyelimiz bu liderleri bile zorlayacak düzeyde. 
Ülkemiz genelinde bu potansiyeli harekete geçirebilmek 
için birbirinden değerli uğraşılar veriliyor. Ancak bunlar 
ayrık ve dağınık bir yapıda yürütülüyor. Birlikte hareket 
etmenin ve güç birliğinin avantajlarından yararlanmak 
için özellikle Kalkınma Bakanlığı çatısı altında müstakil 
bir yapıya kavuşturmamız gerekmektedir. Böylece Türk 
Patent ve Marka Kurumu’nun tescil yetkisiyle birlikte çok 
daha üretken ve verimli bir sektör yaratma gücüne sahip 
olabiliriz.” 

‘Yöresel ürün, yöre kültürüyle ele alınmalı’ 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, 

Antalya’nın iki yıldır turizmde ve tarımda kriz yaşadığını 
kaydederek şöyle dedi: “Bu yıl moralimiz daha iyi. Antalya’da 
turist sayısında yüzde 66 artış var. Türkiye turizmini artıya 
geçirdiği gibi ekonomik büyümeye de katkı yapıyor. Antalya, 
Türkiye’nin yöresel ürünlerini, konuk ettiği milyonlarca 
turiste tanıtma görevini yeniden başarıyla yerine getiriyor. 
Yöresel ürünlere coğrafi işaret alma konusunda önemli 
mesafe aldık. Şimdi yöre kültürünü de ele almamız 
gerektiğini görüyoruz. Yani; yöresel ürünlerle beraber 
yöresel birlikteliği de geliştirmeye önem vermeliyiz. Yöresel 
ürünün anlam’ kazanması için yöre halkı, yöre esnafı 
yörenin markalaşmasına sahip çıkmalıdır. Avrupa’da artık 
bir çok bölge yüzde 100 bölge ürünü ve yüzde 100 ekolojik-
biyolojik ürün konseptlerine geçmektedir. Küçük kırsal 
yörelerimizin birçoğu bu modeli kullanabilir. Örneğin, 
Elmalı ilçemiz, etini, sütünü, ekmeğini de yüzde 100 Elmalı 
ürünü olarak üreterek katma değerini artırabilir. Özellikle 
biyolojik üretim yapılırsa herkes daha kazançlı çıkar. Bu 
modelle kırsal kalkınma stratejisine, kırsal turizm ve 
yöresel ürünlerle yeni bir yön verebiliriz.” 

Geçen yıl 180 bin ziyaretçinin gezdiği YÖREX’e bu 
yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor. Fuar 17 Eylül Pazar günü 
kapanacak.

EYLÜL
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KKTC’YE DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası 
olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) daha 
fazla yatırım yapmak istediklerini belirterek, “Daha 
fazla karşılıklı ticaret olsun istiyoruz. Kıbrıs’taki çözüm 
çabalarınızı destekliyoruz. Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de bir 
refah ve istikrar adası olmasını istiyoruz.” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ 
nın katılıı ırayla gerçekleştirilen, TOBB ve İktisadi Kalkınma 
Vakfı (İKV) tarafından düzenlenen “Güncel Gelişmeler 
Işığında Kıbrıs Görüşmelerinin Geleceği ve Türkiye için 
Çıkarımlar” toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC’nin 
ticaret, turizm, eğitim ve yatırımlar açısından Türkiye için 
önemli bir ortak olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bizi 
birbirimize bağlayan son derece güçlü tarihi, kültürel 
ve iktisadi bağlarımız var. İktisadi bağlarımızı daha da 
güçlendirecek bir potansiyelin olduğunu biliyoruz. Biz 
iş dünyası olarak, Kıbrıs Türklerinin zenginleşmesini 
istiyoruz. Kıbrıs Türklerinin çalışkanlığı ve azmi sayesinde 
zenginleşme süreci devam edecek. Kıbrıs Türk halkının 
zenginleşmesinin, çözüm çabalarına sağlayacağı katkının 
farkındayız. Kuzey Kıbrıs ekonomisini güçlendirecek ve 

daha fazla yatırım yapılmasına imkan sağlayacak ekonomik 
reformların önemini de biliyoruz” diye konuştu.

15.09.2017
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AVRUPA İŞ DÜNYASININ GÜNDEMİ KORUMACILIK

Avrupa iş dünyasının gündemi korumacılık TOBB 
Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Moskova’da yapılan 
Eurochambres Ortak Üyeler Komitesi toplantısında 
‘korumacılık ve küreselleşme karşıtlığı’ tartışıldı. 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB Gümrük Birliği anlaşmasında, 
güncellenme yapılması gereğini vurguladı. Toplantıya 
ayrıca, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Gürcistan, 
Karadağ, Makedonya ve Moldova’nın Odalar Birliği 
temsilcileri katıldı. Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, AB bütünleşme süreci ve özellikle 
Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine 
vurgu yaptı. Toplantı kapsamında ayrıca güncel gelişmeler 
ele alındı. 

Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında ve Rusya 
Federasyonu TSO Başkanı Katyrin’in ev sahipliğindeki 
toplantıya; Eurochambres Başkanı Richatd Webeı, katılımcı 
ülkelerin odalar birliği temsilcileri katıldı.

28.09.2017 
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CERN’DEN TOBB’A ÖNEMLİ GÖREV
173 TÜRK, ARAŞTIRMA YAPIYOR 

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Sanayi İrtibat 
Temsilcileri Kurulu Başkanlığına, TOBB temsilcisi Hakan 
Kızıltoprak seçildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
(CERN) Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanlığına TOBB 
temsilcisi Hakan Kızıltoprak’ın seçildiğini bildirerek “Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezinde, sürdürülebilir basan için oradaki 
insan gücünü arttırmak ve bu noktada kamu kurumlarıyla birlikte 
kolektif adımlar atmak çok önemli.” dedi. 

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin, 2010 yılından 
itibaren genişleme politikasını yürürlüğe aldığını anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, CERN’de 22 ülkenin tam üye, 3 ülkenin tam üyelik 
yolunda ortak üye, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin 
ise ortak üye statüsünde yer aldığını anlattı. Hisarcıklıoğlu, 
Avrupa’da ödül alan Satım Alma Prosedürleri ve Grubuyla, 
şeffaf ve rekabetçi bir ortam sunan CERN’in, yılda ortalama 600 
milyon dolara ulaşan mal ve hizmet alımı yaptığını belirterek 
“Alımlarında hazırlanan detaylı ve zorlu teknik şartnamelerle 
yüksek düzeyde değerlendirme kriterleri arayan Avrupa Nükleer 

Araştırma Merkezi, teknoloji ve bilgi birikimleriyle kalite ve 
ürünlerini ön plana çıkaran Türk firmalarının da ilgisini çekiyor. 

TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi İrtibat Ofisi de 
bu noktada Türkiye’deki firmaların ihale süreçlerine katılım 
koordinasyonunu sağlıyor ve ihale süreçlerine ilişkin destek 
veriyor.” diye konuştu. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde, 
Türkiye’yi temsil eden TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisinin bir ilke 
imza attığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanlık Özel 
Müşaviri ve Türkiye CERN Sanayi İrtibat Temsilcisi Kızıltoprak’ın, 
yapılan seçimler neticesinde CERN Sanayi irtibat Temsilcileri 
Kurulu Başkanlığına seçildiğini söyledi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu: “Araştırmacı sayısı daha da 
artırılmalı”

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde, Türkiye’deki kurum 
ve üniversitelerden 131 kişi ve yurt dışındaki üniversite veya 
kurumlarda çalışan 42 Türk’ün araştırma yaptığına İşaret eden 
Hisarcıklıoğlu, bu sayının daha da arttırılması ve sürdürülen 
çalışmaların ülkeye katma değer oluşturması gerektiğim 
vurguladı

11.10.2017
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4.0 DEVRİMİNİ KADINLAR YAPACAK

4.0 DEVRİMİNİ Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, 
‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesiyle Endüstri 4.0’a hazırlık 
yaptıklarını belirterek şunları söyledi:  “Hedefimiz 500 bin 
kadını yazılımla buluşturma KADINLARIN yazılım çağında 
geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte 
bir adım öne geçebilmeleri amacıyla Turkcell, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan 
Kadınlar’ projesinde sona gelindi”

Terzioğlu, “6 ay süren yolculuğun sonunda finale 
kalan 10 proje değerlendirilerek dereceye girenler ekipler 
düzenlenen törenle ödüllendirildi. ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ 
projesinin ödül töreninde, birincilik ödülü İstanbul’a gitti. 
Gökçe Demir ve Hilal Şener’in geliştirdiği ‘Otizmo’ adlı 
yazılım, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm 
şüphesi durumunda teşhis edilmesine imkân sunuyor. 
Birinci olan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ ekibi, Silikon 
Vadisi’ni ziyaret ve teknoparklarda istihdam hakkı kazandı. 
Otizmo projesi, ticarileşme aşamasında Turkcell ve TOBB 
ile birlikte yola devam edecek. En çok beğeni toplayan iyi 
fikirler Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya açılacak. 4.0’a 
hazırlanıyoruz” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şöyle devam 
etti: “Turkcell olarak önümüzdeki dönemde en büyük 
hedefimiz dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri 
olmak ve Türkiyemizi teknolojide üreten ülke konumuna 
getirmek. Bir o kadar önemli bir konu da kadınlarımızın 
yüksek değer sağlayan teknoloji sektöründe yer almaları. 
Maalesef kadın işgücünün ekonomiye yeterli katkı 
sağlayamaması en önemli eksikliklerimizden, o yüzden 
özellikle kadınlarımızın Endüstri 4.0 döneminde yazılım 
becerilerini geliştirmeleri son derece kritik. 5 yıl önce 
hayata geçirdiğimiz ‘Geleceği Yazanlar’ projesini TOBB ve 
TOBB Kadın Girişimciler işbirliğiyle yeni bir perspektifle 
tekrar ele aldık. Böylece ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projemiz 
ortaya çıktı. Önemli olan bu projeyi sürdürmek, 1.500 değil, 
15 bin, 150 bin, 500 bin kadını yazılımla buluşturmak.” 60 
ilden 1-359 kadın girişimci Türkiye’nin dört bir yanından 
büyük ilgi toplayan projeye 60 şehirden 1.359 kadın 
girişimci başvurdu.  1-836 saat sınıf ici ve 46 bin 200 online 
eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı.”

25.10.2017 

EKİM
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DİJİTAL KALKINMAYA KADIN ELİ DEĞECEK

Türkiye’nin kadınlarını geleceğin teknolojisini 
hazırlamaya teşvik eden ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ 
projesinde ödüller sahiplerini buldu. ‘Otizmo’ 
uygulamasının birinci olduğu projede finale kalanlar 
Turkcell ve TOBB önderliğinde ticarileşme aşamasında 
desteklenecek. 

BİRİNCİLİK İSTANBUL’A GİTTİ 
Kadınların yazılım çağında gerikalmaması ve 

mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne 
geçebilmeleri amacıyla Turkcell, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinde 
sona gelindi. Altı ay süren yolculuğun sonunda finale 
kalan 10 proje değerlendirilerek dereceye girenler ekipler 
düzenlenen törenle ödüllendirildi. Türkiye’nin kadınlarını 
geleceğin teknolojisini hazırlamaya teşvik eden projenin 
mimarı ve destekçisi olan isimler anlamlı gecede de 
girişimci kadınların yanında hazır bulundu. Ödül törenine 
katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel 
Müdürü Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul 
Başkanı Evrim Araş, TOBB Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Ali Sabancı dereceye giren kadın girişimcilere 

ödüllerini takdim etti. 
HEDEF 500 BİN KADIN 
Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan 

Terzioğlu “Kadın işgücünün ekonomiye yeterli katkı 
sağlayamaması en önemli eksikliklerimizden, o yüzden 
özellilde kadınlarımızın Endüstri 4.0 döneminde yazılım 
becerilerim geliştirmeleri son derece kritik. Burada daha 
gideceğimiz yol var. Biz de bu anlayış ve hassasiyetle 
‘Geleceği Yazanlar’ projesini yeni bir perspektifle tekrar 
ele aldık. Böylece ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projemiz 
ortaya çıktı. Önemli olan bu projeyi sürdürmek, 1500 
değil, 500 bin kadını yazılımla buluşturmak” dedi. 
Teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım cağı ve Endüstri 
4.0 dönemlerinden geri kalmamalarının ve istihdamının 
artırılmasının hedeflendiği ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ 
projesinin ödül töreninde, birincilik ödülü İstanbul’a gitti. 
Cökce Demir ve Hilal Şener’in geliştirdiği ‘Otizmo’ adlı 
yazılım, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm 
şüphesi durumunda teşhis edilmesine imkân sunuyor. 
İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin Yakın’ın uygulaması, 
çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere 
yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş 

25.10.2017
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ve Meryem Sena Kılıc’ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı 
proje ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Proje, 6-12 
yas aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve 
artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor. 
Birinci olan Geleceği Yazan Kadınlar ekibi, Silikon Vadisi’ni 
ziyaret ve teknoparklarda istihdam hakkı kazandı. Otizmo 
projesi, ticarileşme aşamasında Turkcell ve TOBB ile 
birlikte yola devam edecek. 

Projeye bin 358 kadın girişimci başvurmuştu. Geleceği 
bugünden inşa ediyoruz yazılımın ekonominin en kritik 
becerilerinden biri olduğunun altını çizen TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Bu proje ile geleceği oluşturacak 
becerilere sahip kadınların sayısını artırmayı hedefledik. 
Çünkü geleceği bugünden inşa etmemiz gerekiyor. Ve 
fırsatların kazası olmaz. Türkiye kalkınacaksa, zengin 
olacaksa, milli gelirimiz 25 bin dolara çıkacaksa, Türkiyenin 
gündemine, odak noktasına girişimciliği koymalıyız. Bu 
ise başlamamızın sebebi iste buydu. Geleceği bugünden 
inşa ediyoruz. Kadın ve erkek girişimci sayısı yüzde 50-
50 olmalı. Yoksulluk ve issizlikten kurtulmanın yolu 
girişimcilerin artmasından geçiyor. Proje ile içimizden 
milyar dolarlık gene kadınlarımız çıksın istiyoruz” dedi. 
İşgücüne katılmalılar Törende konuşan TOBB Gene 
Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise “Bugün ülkenin 
yarısı kadınlardan oluşuyor. Fakat TÜİK verilerine göre 
yüzde 28’i işgücüne katılıyor. Ben 40 milyonluk bir ülkede 
yasamak istemiyorum. Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede 
yasamak istiyorum” dedi. TOBB Kadın Girişimciler Kurul 
Başkanı Evrim Araş da “Kadınlar buradan öğrendikleri 
mobil yazılım geliştirme becerileriyle kendi islerinde fark 
yaratacak uygulamalara sahip olacakları gibi isterlerse 
teknoloji ve hizmet şirketlerinin ekosistemlerine de dahil 
olabilecekler” dedi.

EKİM
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ABD İŞDÜNYASI İLE VİZE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Amerikan Türk 
Konseyi ile ABD Ticaret Odası heyetiyle yaptığı görüşmede 
iki ülke arasında yaşanan vize krizi ve ekonomik ilişkiler 
ana gündem maddesi oldu. Erdoğan, görüşmede sorunun 
bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. 
Erdoğan, önceki akşam Amerikan Türk Konseyi ile ABD 
Ticaret Odası heyetiyle Beştepe’de yaklaşık bir saatlik 
görüşme yaptı. Görüşmeye AB Bakanı Ömer Çelik, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir katıldı. 
Görüşmede ağırlıklı olarak Türkiye ile Amerika arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım fırsatları ele 
alındı. Son günlerde yaşanan vize krizinin de gündeme 
geldiği görüşmede Erdoğan’ın “ABD’nin vize konusundaki 
savunmasını doğru bulmuyoruz. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin sekteye uğramaması için 
vize sorununun çözülmesi gerekiyor. Karşılıklı yatırımları 
arttırmamız gerekiyor” mesajı verdiği belirtildi. Son derece 
verimli ortamda geçtiği kaydedilen görüşmede ABD heyeti 
de vize krizinin çözülmesi için somut adımların atılması 
gerektiğine, vize krizinin iki ülkeye de yarar sağlamadığına 

dikkat çekti. ABD heyeti, görüşmede sorunun normale 
dönmesi gerektiğini de kaydetti. Kabulde TOBB ile ABD 
Ticaret Odası arasında ekonomik işbirliğinin arttırılması 
konusunda işbirliği protokolü imzalandı. 

26.10.2017
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HİSARCIKLIOĞLU YENİDEN AVRUPA TEMSİLCİSİ

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekilliği görevini 2018-
2019 döneminde de sürdürecek. TOBB’dan yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu beraberinde TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Adana Ticaret Odası Başkanı 
Atila Menevşe, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Türker Ateş ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Serdar Zabun ile EUROCHAMBRES’ın Brüksel’de 
gerçekleştirilen Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurul’da, 
EUROCHAMBRES Başkanlığı’na Avusturya Federal 
Ekonomi Odası Başkanı Christoph Leitl, Başkan Vekilliği’ne 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa Odalar Birliği 
Başkanı Pierre Goguet, Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği adına Wolfgang Grenke, Polonya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Vekili Marek Kloczko getirildi.

 Başkan yardımcıları da Yunanistan Odalar Birliği 
Başkanı Constantine Michalos, İsveç Ticaret ve Sanayi Odası 
Üst Yöneticisi Stephen Müchler ve İrlanda Odalar Birliği 
Üst Yöneticisi Lan Talbot oldu. Bütçe Komitesi üyelerinin 
de belirlendiği Genel Kurul’da, EUROCHAMBRES Bütçe 
Komitesi’ne TOBB’u temsilen TOBB Avrupa Birliği Daire 
Başkanı Mustafa Bayburtlu seçildi.

30.10.2017 
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HİSARCIKLIOĞLU YENİDEN EUROCHAMBRES
BAŞKAN VEKİLİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
(EUROCHAMBRES) Başkan Vekilliği görevini 2018-2019 
döneminde de sürdürecek. TOBB’dan yapılan açıklamaya 
göre, Hisarcıklıoğlu beraberinde TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Ülken, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila 
Menevşe, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş 
ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar 
Zabun ile EUROCHAMBRES’m Brüksel’de gerçekleştirilen 
Genel Kurulu’na katıldı. 

Genel Kurul’da, EUROCHAMBRES Başkanhğı’na 
Avusturya Federal Ekonomi Odası Başkanı Christoph Leitl, 
Başkan Vekilliği’ne TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Fransa Odalar Birliği Başkanı Pierre Goguet, Almanya 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği adına Wolfgang Grenke, 
Polonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Marek 
Kloczko getirildi. Başkan yardımcıları da Yunanistan 
Odalar Birliği Başkanı Constantine Michalos, İsveç 
Ticaret ve Sanayi Odası Üst Yöneticisi Stephen Müchler 
ve İrlanda Odalar Birliği Üst Yöneticisi lan Talbot oldu. 

Bütçe Komitesi üyelerinin de belirlendiği Genel Kurul’da, 
EUROCHAMBRES Bütçe Komitesi’ne TOBB’u temsilen 
TOBB Avrupa Birliği Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu 
seçildi. TOBB heyeti, toplantı sonrası Türkiye’nin Avrupa 
Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk 
Kaymakcı’yı ziyaret ederek, Türkiye-AB ilişkilerinin güncel 
durumuna ilişkin bilgi aldı. 

30.10.2017
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MEZUNLARIMIZIN YARISI BİR AYDA İŞ BULUYOR

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 2016-
2017 eğitim öğretim yılı mezuniyeti ile 2017-2018 akademik 
yıl açılış töreni, üniversitenin spor salonunda gerçekleştirildi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu ve 
TTOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, törende 
yaptığı konuşmada, TOBB olarak böyle bir eğitim yuvasını 
Türkiye’ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. 

Üniversitenin bir yılda üç dönem eğitim verdiğini aktaran 
Hisarcıklıoğlu uygulanan modelle, öğrencilerin hem sınıfta 
hem sahada bulunarak iş dünyasını tanıdığını ve kendilerini 
tanıttıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, iki binden fazla firmanın 
söz konusu modelin sistemine dâhil olduğunu belirterek, “Bizim 
mezunlarımız ilk işlerine bir yıllık iş tecrübeleriyle başlıyorlar. 
Rakiplerinin bir adım önünde oluyorlar. Ülkemize getirdiğimiz 
bu yeni eğitim sisteminin, Allah’a çok şükür meyvelerini almaya 
başladık. Bizim öğrencilerimizin iki mezunumuzdan yaklaşık biri, 
hemen, bir ay içinde iş buluyor” diye konuştu. 

TOBB ETÜ’de yabancı dil eğitimine de önem verildiğine 
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, öğrencilerin okulu bitirmeden 
TOEFL belgelerini aldıklarını dile getirdi. Öğrencilere 
hayatta karşılaşacakları zorluklardan yılmamalarını anlatan 
Hisarcıklıoğlu şu tavsiyelerde bulundu: “Ülkemizin kurucusu 
büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, “Bütün ümidim 
gençliktedir” demişti. Hiçbir hedef için erken demeyin. Bakınız, 

Kurtuluş Savaşı’nı veren komutanlardan en yaşlısı 43 yaşında 
olan Fevzi Çakmak Paşa’ydı. Yedi düvele meydan okuyarak 
Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştıran paşalar 30’lu yaşlarda 
gencecik askerlerdi. İnisiyatif almaktan asla kaçmayın. Hayal 
kurun, hedef koyun ve çok çalışın. Başarısız olmaktan, hata 
yapmaktan korkmayın. Çalışma arkadaşlarıma söylediğim bir 
şey var, iş olan yerde hata olur. Unutmayın, büyük başarıların 
arkasında muhakkak başarısızlık ve azım vardır. Hiçbir başarının 
arkasında mucizeler yok. Hayal ve o hayale giden azım var.”

Üniversitede beş yıl önce kurulan Teknoloji Merkezi’nin 
teknoloji üretmek için Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği her 
türlü donanıma sahip olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
“Teknoloji Merkezi’nde dünyanın en büyük su türbini test ve 
tasarım merkezi var Milli ve yerli su türbini “Milhes” bu merkezde 
tasarlanıyor. Burada kurulan biyomekanik laboratuvarımız 18 
ülkeye hizmet veriyor. Merkezimizdeki laboratuvarlardan 42 farklı 
üniversite ve 200’e yakın şirket istifade etti” şeklinde konuştu. 

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin de iş dünyasının 
ihtiyaçları ve küresel rekabet koşulları dikkate alınarak lider, 
girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi. Milli 
ve yerli su türbini “Milhes” bu merkezde tasarlanıyor. Burada 
kurulan biyo-mekanik laboratuvarımız 18 ülkeye hizmet veriyor.

25.11.2017 
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FAİZ, ADALETSİZLİĞİN EN TEMEL SEBEBİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Faize dayalı ekonomide refah, toplumun 
genelinden, çok küçük bir azınlığa akıyor, eşitsizliğin 
büyümesine yol açıyor. Bu sebeple faizin, ekonomideki 
ağırlığının azaltılmasına ihtiyaç duyuluyor” dedi.

CumhurbaşkanlığI himayelerinde, Anadolu Ajansı’nın 
global iletişim ortaklığında “İnsani Finans” temasıyla 
düzenlenen Küresel Katılım Finans Zirvesi (Global 
Participation Finance Summit-GPAS İstanbul) Haliç Kongre 
Merkezi’nde başladı. Açılışta konuşan Hisarcıklıoğlu, İslam 
sosyal adalete vurgu yaptığına işaret etti ve “Dolayısıyla, 
İslam’ın bu prensip ve hikmetine uygun bir şekilde, adaletin 
tesisi, en başta biz Müslümanların vazifesidir. Günümüzde 
ne yazık ki, dünya çapında gelir adaletsizliği devam ediyor, 
azalmıyor. Yoksulluk giderek büyüyen bir problem haline 
geliyor, düzelmiyor. Bundan da en çok Müslüman ülkeler 
etkileniyor.” diye konuştu. 

Katılım Bankacılığı, parayı üretimle büyütmeyi 
amaçlıyor Hisarcıklıoğlu, sosyal ve iktisadi adaletsizliğin, 
en temel sebeplerinden birisinin faiz olduğunu kaydederek, 
faize dayalı ekonomide refahın, toplumun genelinden çok, 
küçük bir azınlığa aktığını ve eşitsizliğin büyümesine yol 

açtığını ifade etti. Bu sebeple faizin, ekonomideki ağırlığının 
azaltılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılım Bankacılığı, parayı faizle 
değil, üretim ve yatırımla büyütmeyi amaçlayan, daha insani 
ve adaletli bir finansal alternatif sunuyor. Bunu yansıtacak 
şekilde, burada ‘İnsani Finans’ kavramının seçilmesini de 
fevkalade yerinde buluyor ve destekliyorum. Pek çok yerli 
ve yabancı; siyasetçi, iş adamı, bürokrat ve akademisyenin 
katıldığı bu zirve, faize dayalı olmayan, finansal sistemin 
gelişmesi ve yaygınlaşmasında, inşallah önemli bir milat 
olacak.” 

Katılım Bankacılığı 13 kat büyüdü Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’de, katılım sisteminin gelişmesi anlamında, 
önemli adımlar atıldığını bu sayede; Katılım Bankacılığının 
kurumsal yapısının güçlendirildiğini belirterek, şunları 
aktardı: “Kamu desteğiyle yeni katılım bankaları kuruldu. 
Katılım sigortası gibi yeni enstrümanlar hayata geçirildi. 
Sonuçta katılım bankacılığı sektörü, son 10 senede, 
büyüme anlamında klasik bankacılığı ikiye katladı. Bu 
dönemde, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 kat 
artarken, katılım bankaları 13 kat büyüdü. Finansal 
sistem içindeki payı, yüzde 3’den, 6’ya çıktı. 2025 yılı 
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için de, çok iddialı hedefleri var. Bu oranın yüzde 15’e 
yükselmesi ki, reel sektör olarak bizi de heyecanlandıran 
ve motive eden bir hedef. Zira klasik bankacılık sektöründe 
verilen krediler içinde, KOBİ’lerin payı yüzde 25. Katılım 
bankacılığındaysa bu oran yüzde 35’e çıkıyor. Yani 
Katılım bankaları, KOBİ’lere daha yakın çalışıyor. Onların 
büyümesi, esasında KOBİ’lerin de büyümesi, finansmana 
erişimlerinin kolaylaşması demek. Öte yandan, dünyada 
da bu yöndeki eğilim güçleniyor. Küresel katılım 
bankacılığı hacmi, son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyerek 
2 trilyon dolara ulaştı. Bu yüksek büyümeyi, önümüzdeki 
dönemde de istikrarlı olarak sürdürmesi ve birkaç sene 
içinde 3 trilyon dolan aşması bekleniyor.” TOBB olarak 
Cumhurbaşkanının ifadesiyle “finansmanda inovasyon” 
yaptıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Şimdi benzer 
adımları, Bankalarımızdan da görmek istiyoruz. Yüksek 
faize karşı, bizim gösterdiğimiz mücadeleye onlardan da 
destek bekliyoruz” çağrısında bulundu.
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18 PERONLA HİZMET VERECEK

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Hamzabeyli 
artık Edirne’ye, Trakya’ya ve ülkemize yetmemeye 
başladı. Türkiye’nin kapıları artık Türkiye’ye dar gelmeye 
başladı, işte bu yüzden sınır kapılarımızı genişletmeye, 
kapasitelerini artırmaya başladık. Genişleme işini ilk 
olarak Sarp’tan başladık” dedi. 18 PERONLA hizmet 
verecek Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan sınır kapısı 
Hamzabeyli Gümrük Kapısı, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından yenilenerek, genişletilecek. Proje 
için yaklaşık 150 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek. 
Gümrük kapısının yeni haliyle 2019 yılının başında hizmete 
girmesi bekleniyor. Yenileme yatırımı ile Kapıkule Gümrük 
Kapısı’nın yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. 

2023’E GİDEN YOLLAR 
Yılda yaklaşık l milyon yolcu ile 500 bin araç giriş-

çıkış yaptığı Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın genişletme 
inşaatının temeli Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre 
il ve ilçelerdeki oda başkanları ve çok sayıda işadamının 
katılımıyla dün atıldı. Törende konuşan Bakan, 
“Hamzabeyli Gümrük Kapısı genişletiliyor. Proje TOBB 

tarafından Yap-işlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek. 
Yılda 1 milyon yolcu ve 500 bin araç girip-çıktığı kapının 
alanı 64 dönümden 147 dönüme, peron sayısı ise 14’ten 
18’e çıkarılacak” dedi. Bakan Tüfenkci, Türkiye’de ticaretin 
daha kolay ve daha güvenli yapılmasını hedeflediklerini 
vurguladı. Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın artık ihtiyaçları 
karşılamadığını ve yenilemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten 
Tüfenkci, “Ülkemizin 2023 hedeflerine uygun olarak 
tüm kapılarımızı büyütüyor, yeniliyor ve teknik donanım 
bakımından güçlendiriyoruz. Küresel düzeyde rekabet 
eden iş dünyamızın rekabet gücünü artırmak üzere en iyi 
uygulamaları Türkiye’nin gümrük ve ticaret işlemlerine 
uyarlıyor; 2023’e giden yolları açıyoruz. Hedefimiz; tüm 
gümrük işlemleri açısından maliyetleri düşürmek, 
kırtasiyeciliği bertaraf etmek ve işlem süresini azaltarak 
eşyanın bir an önce nihai varış noktasına ulaşmasını 
sağlamaktır” dedi.

25.11.2017
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TOBB ABD’DE LOBİ ATAĞINDA

ABD’yle son dönemde gerilen ilişkilerin ardından, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ABD’ye çıkarma 
yaptı. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti, 
ekonomi ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle görüştü. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz, muhatabımız ABD 
Ticaret Odası ile başta serbest ticaret anlaşması olmak 
üzere, ikili ticaret ve yatırımların önündeki sorunların ve 
işbirliği imkânlarının ele alınacağı ortak çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi. 

YAPICI BİR YAKLAŞIM 
Heyet, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 

Ticaret Odası ve ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleri 
ile görüşmeler yaptı. Dört günlük ziyareti değerlendiren 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye-
ABD dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin önemi ile var olan 
önemli sorunlar ve görüş ayrılıkları temas kurduğumuz 
tüm çevreler tarafından vurgulanmıştır. Aynı zamanda, 
sorunların ve görüş ayrılıklarının giderilmesi yönündeki 
işbirliği iradesini de gördük. Tüm ilgili çevrelerin karşılıklı 
olarak birbiriyle yapıcı bir yaklaşımla diyalog kurmasına 
ve olumlu yönde somut adımlar atmasına ihtiyaç var. 

Türkiye-ABD dostluğu her iki ülke halkı için olduğu gibi, 
NATO ittifakı için ve Türkiye’nin bulunduğu bölge için son 
derece önemlidir. Biz, muhatabımız ABD Ticaret Odası ile 
başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, ikili ticaret 
ve yatırım önündeki sorunların ve işbirliği imkânlarının ele 
alınacağı ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” 

Hisarcıklıoğlu ABD’ye gerçekleştirdikleri ziyaretin 
dört ana başlık üzerine yoğunlaştığını dile getirdi.

03.12.2017 
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TOBB, ABD İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTU

TOBB, ABD iş dünyasıyla buluştu Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin 
gerginleştiği bir dönemde, ABD iş dünyasıyla buluşarak 
lobi atağı başlattı. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 
TOBB heyeti geçen hafta ABD’nin önde gelen işadamları ve 
yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeleri değerlendiren 
Hisarcıklıoğlu, “Biz, muhatabımız ABD Ticaret Odası ile 
başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, ikili ticaret 
ve yatırımların ele alındığı ortak çalışmaları sürdürüyoruz” 
dedi.  

ABD’yle son dönemde gerilen ilişkilerin ardından, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ABD’ye çıkarma 
yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 
bir heyet, ABD’nin önde gelen isimleriyle görüştü. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye ve ABD arasında 
gerginleşen ilişkilerin olduğu bir dönemde, ABD’de Türkiye 
lehine lobi atağı başlattı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
başkanlığındaki bir heyet ABD’nin önde gelen isimleriyle 
bir araya geldi. Rifat Hisarcıklıoğlu, çalışmaya yönelik 
yaptığı açıklamada, “Biz, muhatabımız ABD Ticaret Odası 
ile başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, ikili ticaret 
ve yatırımların önündeki sorunların ve işbirliği imkânlarının 

ele alınacağı ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. 
ABD’li yetkililerle temas TOBB heyeti, ABD Dışişleri 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odası ve ABD Kongresi 
Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşmeler yaptı. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet, Washington 
D.C. ve Chicago’yu kapsayan çalışmalar, TOBB ile ABD 
Ticaret Odası arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın şahitliğinde ekim ayında Ankara’da imzalanan 
mutabakat zaptı çalışmaları kapsamında gerçekleşti. 
Dört gün süren temasların ardından bir değerlendirme 
yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye-ABD 
dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin önemi ile; var olan 
önemli sorunlar ve görüş ayrılıkları temas kurduğumuz 
tüm çevreler tarafından vurgulanmıştır. Aynı zamanda, 
sorunların ve görüş ayrılıklarının giderilmesi yönündeki 
işbirliği iradesini de gördük. Tüm ilgili çevrelerin karşılıklı 
olarak birbiriyle yapıcı bir yaklaşımla diyalog kurmasına 
ve olumlu yönde somut adımlar atmasına ihtiyaç var. 
Türkiye-ABD dostluğu her iki ülke halkı için olduğu gibi, 
NATO ittifakı için ve Türkiye’nin bulunduğu bölge için son 
derece önemlidir. Biz, muhatabımız ABD Ticaret Odası ile 
başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, ikili ticaret 
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ve yatırım önündeki sorunların ve işbirliği imkânlarının ele 
alınacağı ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. 

Görüşmelerde vize konusu da ele alındı TOBB heyeti 
ABD temaslarında, TOBB - ABD Ticaret Odası Mutabakat 
Zaptı uygulanmasına ilişkin ayrıntılar, vize uygulaması ve 
iş dünyasına muhtemel etkileri, TOBB-ETÜ tarafından 
Washington’da gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ile 
TOBB tarafından ön hazırlık çalışmaları yürütülen ve 
Chicago’da kurulması öngörülen Türk-Ticaret Merkezleri 
projesi olmaküzere 4 anabaşlıkta temaslarda bulundu. 

TOBB heyeti; ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Elisabeth Millard, ABD Ticaret Departmanı - 
USTR Başkanı ve Uluslararası Ticaret Baş Müzakerecisi 
Büyükelçi Robert E. Lighthizer ve Türkiye’nin Washington 
Büyükelçisi Serdar Kılıç’la biraraya gelirken, ayrıca ABD 
Kongresi Temsilciler Meclisi Teksas Üyesi Pete Session, 
North Carolina Üyesi Ted Budd ve ABD’nin önde gelen 
düşünce kuruluşlarından CSIS Başkanı Dr. Hamre ile 
de görüştü. Heyet ayrıca, ABD Ticaret Odası tarafından 
düzenlenen çalışma yemeğine iştirak etti. Ziyaretin son 
günü, TOBB Heyeti Chicago’ya geçerek, TOBB tarafından 
kuruluş ön çalışmaları yürütülen Türk Ticaret Merkezi 
hakkında temaslarda bulundu. Hisarcıklıoğlu’nun 
ziyaretine, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
İbrahim Çağlar ve Ender Yorgancılar, TOBB Yönetim Kurlu 
Üyesi Cengiz Günay ve TEPAV Direktörü Güven Sak da 
katıldı. 
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İŞ DÜNYASINDAN KUDÜS İÇİN ORTAK KINAMA

TÜRKİYE-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) 
Türkiye kanadını oluşturan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Memur Sendikaları 
Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu-Sen 
tarafından düzenlenen toplantıda TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün 
statüsüne yönelik aldığı karar, Kudüs’ün tarihi statüsüne 
aykırı, sorumsuzca atılmış, yanlış bir adımdır” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, “Bu karar, tüm İslam âlemine karşı 
saygısızca bir tutum, açık bir provokasyondur. Filistin 
sorununun çözümüne ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş 
ağır bir darbedir. Bizler bu kararı açık şekilde reddediyor, 
yok hükmünde görüyoruz” dedi. 

Kudüs’ün statüsüyle ilgili bağlayıcı nitelikli Birleşmiş 
Milletler kararlarına aykırı bu tutumun, uluslararası 
hukukun ve diplomasinin de ihlali olduğunun altını 
çizen Hisarcıklıoğlu, alınan kararın yeni çatışmalara ve 
provokasyonlara neden olabilecek çok tehlikeli bir adım 
olduğunu savundu. Hisarcıklıoğlu, “Bu kararı kesin bir dille 
kınıyoruz. İnsani değerlere, hukuka ve özgürlüğe değer 
veren bütün sivil toplumu ve uluslararası muhataplarımızı 
bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
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İŞ DÜNYASI GÖĞSÜMÜZ KABARDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türk 
müteşebbisinin, karsısına çıkarılan her olumsuzluğa, 
dışarıdan gelen ekonomik ve siyasal engellere rağmen 
neler yapabileceğini, Türkiye’nin ne kadar dinamik ve 
üretken olduğunu dünyaya bir kez daha ispatladık. 

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Türkiye 
ekonomisinin önümüzdeki dönemde de güçlü buyume 
performansını sürdüreceğini ve yılsonunda yüzde 7’nin 
üzerinde büyüme oranı sağlanacağını tahmin ediyoruz. 
2018 yılı böyle bir motivasyonla girdiğimiz bir yıl olacak. • 

DEİK Başkanı Nail Olpak: Türkiye ekonomisi azim ve 
kararlılıkla yolunda devam ediyor. Üstelik yatırımlardan 
destek alarak bunu başarıyor. • 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet 
Büyükeksi: Buyume tahminlerin üzerinde geldi. 2017 
sadece ihracatta değil ekonominin tamamı için adeta bir 
atılım yılı oldu. • 

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: 
Bu veriler, biz sanayicilerin ekonomimize olan guclü 
inancımızın ve umutlarımızın boşuna olmadığını ortaya 
koyuyor. Nitekim sanayi sektörümüzle gurur duyuyoruz. • 

ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur: Hamdolsun bu 

rakamlar göğsümüzü kabarttı. Türkiye ekonomik alanda 
destan yazıyor. Ekonomik güven ortamı geri gelmiştir. 
OECD, G20 ve AB ülkelerinin başaramadığını başarmış 
olmanın mutluluğunu yasıyoruz. • 

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Ülkemizin 
ekonomik buyume oranı beklediğimiz gibi çift haneli 
sayıları buldu. Bu oran ekonomimizin katlanarak buyuyup 
iyiye gittiğini gösteriyor. 2018’den esnaf için de ekonomi 
için de umutluyuz. Bu buyume yatırımları artıracaktır. • 

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: Bölgemizde 
oluşturulmaya çalışılan güvensizlik ortamına rağmen güdü 
ayakları üzerinde duran Türkiye ekonomisi, tüm dünya 
ülkelerini kıskandıracak bir buyume rakamına ulaştı. • 

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu: ilk 2 
çeyrekte yüzde 5’in üzerinde gelen buyume rakamları 
büyük bir motivasyon yaratırken, üçüncü çeyrekte yüzde 
ll’Hk büyüme performansımızla tüm dünya ülkelerini 
geride bırakarak ilk sırada yer aldık. • 

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif 
Zorlu: Buyume oranı, teşviklerin ne kadar ise yaradığının, 
sanayinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. • 

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: 

12.12.2017 

ARALIK
2017



BASINDA
TOBB

218

w
w

w
.to

bb
.o

rg
.tr

Büyüme rakamları is dünyasının moralini düzeltmektedir. 
Gelecek çeyrek büyümelerle birlikte daha istikrarlı bir 
2018 göreceğiz. • 

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: 
Büyümenin olumlu yansımalarını, 2018in birinci ve ikinci 
çeyreğinde de de goruruz. • 

Yapı Kredi Üst Yöneticisi Faik Açıkalın: 2017 yılının 
yüzde 7 civarında bir büyüme ile tamamlanacağını 
öngörüyoruz. • 

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: 2017’yi yüzde 
5’in üzerinde bir büyüme oranı ile kapatmasını beklediğimiz 
Türkiye ekonomisinde, 2018’de yüzde 4 oranında bir 
büyüme gerçekleşebilir.
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İŞADAMLARINA + 2 İSTİHDAM İÇİN ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstihdam seferberliğinde 
çıtayı yükselterek işadamlarına artı 2 istihdam çağrısında 
bulundu. 

Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan 
işletmelerimizin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri 
maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri, bir ayını da devlet 
ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam seferberliği 
kapsamında öne çıkan şirketleri ödüllendirdi ve gelecek yıl 
uygulanmaya başlayacak yeni teşvikleri açıkladı. Erdoğan, 
öncelikle TOBB’dan artı 2 istihdam isterken, 3 ve daha az 
çalışanı olan esnafın da yeni istihdamının yükü için de ‘Bir 
ay senden bir ay devletten’ kampanyası başlatacaklarını 
vurguladı. 1.5 milyonluk ilave istihdam eğer istersek ve 
gereken çabayı ortaya koyarsak neticeye ulaşacağımız 
anlamına geliyor. Teşviklerin istihdamın artmasında ve 
sürekli hale gelmesindeki öneminin farkındayız. Bunun 
için mevcut 11 istihdam teşvikini önümüzdeki dönemde de 
sürdürüyoruz. Yaklaşık 1.5 milyon üyesi olan TOBB’dan artı 
1 istihdam sağlamasını istemiştik. Şimdi büyüme oranımız 
ikiye katladığına göre eğer biz artı 2 istihdam sağlayacak 
olursak bu ülkemizin büyüme oranım daha da genişletecek, 

yayacak ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır” dedi. 
EK İSTİHDAMA TEŞVİK
 Erdoğan, imalat ve bilişim sektörlerindeki işverenlerin 

bugüne kadar yalnızca asgari ücretli çalışanları için prim 
desteği aldığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Şimdi bunu 
genişletiyor ve prime esas kazanç sistemini getiriyoruz. 
Bir başka ifadeyle artık ek istihdamda 4 bin 740 liraya 
kadar olan ücretlerde sigorta primi teşvikine dâhil oluyor. 
2017’de çalışan başına 773 liradan, 1884 liraya kadar olan 
prim ve vergi desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde 
önümüzdeki yıl da devam edecek. Kadınlar, 18-25 yaş arası 
gençler, engelliler bu sistemden, diğerlerine göre 6 ay 
daha farkla yani 1.5 yıl sureyle yararlanabilecek. Buradaki 
rakamlar yeni asgari ücrete göre guncellenecek. Bu teşvik 
2020 yılına kadar sürecek.” 

BİR SENDEN BİR DEVLETTEN 
Diğer teşvik uygulamasının da esnaflarla ilgili 

olduğunu belirten Erdoğan, gelecek yıl, 3 ve daha az 
çalışanı olan işletmelerin sağladıkları her ek istihdam için 
ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayım kendilerinin 
bir ayım da devletin ödeyeceğini duyurdu. Erdoğan şöyle 
devam etti: “Esnaflarımıza, imalatçılarımıza, kuçuk 
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işletmelerimize bir ay senden bir ay bizden diyoruz. Bu 
teşvik de 12 ay sureyle geçerli olacak. Geleceğin mesleği 
görülen siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi 
alanlarda iş başı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş 
arası gençlerimizin 9 aya kadar olan eğitim ve günlük 75 lira 
cep harçlığı almalarım sağlayacağız. Sanayi sektöründeki 
mesleklerde düzenlenecek iş başı eğitim programlarına 
ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara 2 ile 5 
yaş arasındaki çocuklan için aylık 400 lira bakım desteği 
vereceğiz.” Erdoğan ayrıca, en az yüzde 40 engelli 
raporuna sahip, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi 
sertifikası bulunan engellilere verilen 36 bin liraya kadar 
hibe desteğinin de gelecek yıl 50 bin liraya yükselttiklerini 
kaydetti. BAŞBAKAN Binalı Yıldırım, istihdam seferberliği 
ile muhteşem bir dayanışmanın ortaya çıktığını belirterek. 
“1.5 milyon istihdam demek 1.5 milyon ailenin mutluluğu 
demektir. Kotu ve karamsar senaryoların hepsi, yazanların 
çizenlerin elinde kaldı. Karamsarlık değil umut. Gelecek, 
Türkiye kazandı” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu da “Bu istihdam seferberliği 
kapsamında yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1.5 milyon kişiye 
istihdam sağladık. Üçuncu çeyrek büyüme rakamlarımıza 
göre 11.1 büyüme oranıyla dünya birinciliğini ulaştık. Bu 
tabloda milli istihdam seferberliğinin çok büyük katkısı 
var. Yeni teşviklerle 2018e güçlü adımlarla girecek milli 
istihdam seferberliğinin ikinci fazına geçmiş olacağız” 
dedi. TOBB Başkanı Rıfat Hısaıcıklıoğlu, büyük gayretlerle 
istihdamda tarihi bir başarıya imza attıklarını söyleyerek, 
şu mesajları verdi: “Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık 
olmaz ne dediyse o. Bizlere de bu hedefe ulaşmak için 
çalışmak düşer. Hep birlikte 1 yıl boyunca büyük gayret 
gösterdik. Böylece istihdamda tarihi bir başarı ortaya çıktı 
TOBB olarak bu ıs olur’ sloganıyla ulusal bir kampanya 
başlattık. Allaha şukur bu iş oldu. İstihdam seferberliği 
milyonlara iş. aş oldu. İstihdamla büyüyen bir Türkiye oldu. 
Firmalarımız önlerine çıkartılan her türlü olumsuzluğa 
direndiler. Hem kendileri, hem ülkemiz hem insanımız 
kazandı. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam 
edeceğiz. Bizler iş dünyası olarak kendimize ve ülkemize 
artık daha çok güveniyor, cesaretli adımlar atıyoruz. 
Büyüme ve istihdamda dünya birincisiyiz.” 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, istihdam seferberliği 
kapsamında işadamlanna artı 2 istihdam alımı çağrısında 
bulundu. Erdoğan, “Büyüme oranımız ikiye katlandığına 
göre eğer biz artı 2 istihdam sağlayacak olursak bu 
kıskananları çıldırtacaktır. İşadamlarımıza sesleniyorum 
buna var mıyız” dedi. Erdoğan, 3 ve daha az çalışanı 
olan esnafa da maaş, vergi ve prim konusunda “bir ay 
senden, bir ay devletten” müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında 
çalışan sayılarım en fazla arttıran, seferberliğe destek 
veren “rekortmen firmalar ve işadamları” ödüllendirildi. 
Erdoğan, istihdam seferberliği kapsamında 2017 yılında 
şu ana kadar 1.5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmış 
olmasının Türkiye için bir rekor olduğunu belirterek 
“Türkiye’nin geleceğiyle ilgili kriz tellallığı yapanlara 
vereceğimiz en güzel cevap işte bu tur gelişmelerdir. 
Ülkemizin üçüncü çeyrekte 11.1 büyümesine dudak 
bükenlerin elde ettiğimiz 1.5 milyon kişilik ilave istihdamı 

takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Bizim için 
büyümenin en önemli göstergelerinden biri istihdam, 
istihdama katkı sağlamayan bir büyüme tabana yayılmıyor 
demektir. 

GENÇLERE YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesleki eğitim ve beceri 

geliştirme projesi adıyla bir çalışma başlattıklarını 
dile getirerek, şöyle konuştu: “Bu projeyle işveren 
örgütleriyle işbirliği halinde mesleki eğitim ve iş başı 
eğitim programlarını birlikte düzenleyen bir sistemi hayat 
geçiriyoruz. Bu projenin uygulama suresi 2 yıl olacak. 
Katılımcılara günlük 54 lira cep harçlığı ödeyecek. İstihdam 
ve eğitim kapsamında olmayanlara yönelik kupon yönetimi 
adıyla biı pilot uygulama başlatıyoruz. Eleman temininde 
güçlük çekilen ve özellikle uzmanlık isteyen sektörlerde 
gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda, 
yani esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. 
Bu eğitimlerin ücretlerini de devlet karşılayacak. 
Mevcut sistemde 18-25 yaş arasında öğrenci olup da 
çalışmaya başlayanların yetim aylığı kesiliyor. Yaptığımız 
düzenlemeyle bu durumdaki öğrencilerimizin aylıklarının 
devam etmesini sağlıyoruz. Yine yeşil pasaport olarak 
bilmen hususi pasaport damgalı sahibi gençlerimiz 
kayıtlı olarak çalışmaya başladıklarında bu haklarını 
kaybediyordu. Artık 18-25 yaş arası gençlerimiz çalışmaya 
başlasalar da pasaportlarını kullanmayı sürdürecek.” 

İŞTE YILDIZLAR 
Türkiye genelinde istihdamını en fazla arttıran ilk beş 

il İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Muğla oldu. Fiıma 
başına istihdamını en fazla arttıran ilk beş il ise Ardahan, 
Bayburt, Bingöl, Tunceli ve Muş olarak sıralandı. Kadın ve 
genç istihdamını en fazla BIM, engelli istihdamını Vestel 
Elektronik arttırdı, imalat sanayinde istihdamı en fazla 
arttıran firmalar Gemak Gemi inşaat, Ford Otomotiv ve 
Arçelik oldu. İnşaat sektöründe istihdamı en fazla arttıran 
ilk uç firma, IGA Havalimanı işletmesi, KMO Anadolu 
Otoyol işletmesi, Avrupa Otoyolu Yatırım AŞ oldu. Turizm 
ve hizmetler sektöründe ilk uç şuayı Galeri Kristal Turizm. 
Diana Otel Yatırımları ile Bay Arma Turizm paylaşırken, 
tarım ve hayvancılık sektöründe ise Alara Tarım Ürünleri, 
Uçak Kardeşler Gıda ve Bars Pazarlama başı çekti.
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KISKANANLAR ÇILDIRACAK

İstihdam Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan 
işletmelerimizin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri 
primlerin her bir ayını biz ödeyeceğiz. Esnaflarımıza, küçük 
işletmelerimize, bir ay senden, bir ay bizden, diyeceğiz” 
dedi.

EĞİTİM KURSUNA KATILAN ANNEYE 400 LİRA 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetim, engelli ve annelere 

de müjde verdi: Eğitim programları ve meslek kurslarına 
katılan kadınlara, 2-5 yas arası çocukları için aylık 400 
lira bakım desteği vereceğiz. 18-25 yaş arası gençlerimiz 
çalışmayı başlasalar da yetim aylıkları kesilmeyecek, yeşil 
pasaportlarını kullanabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarına seslenerek, 
“Her müessesemiz artı ikişer kişi istihdam edecek olursa 
yüzde 11,1’lik büyümeyi yükseltmeye devam ederiz” dedi.

Esnafın bir aylık prim ve vergilerinden birini devletin 
ödeyeceği müjdesini veren Erdoğan, gençlerin yeşil 
pasaportlarını kullanmayı sürdüreceğini belirtti.

Kursa katılan anneye 400 lira pasaport müjdesi 
Erdoğan, “Mevcut sistemde, 18-25 yaş aralığında 

öğrenci olup da çalışmaya başlayanların yetim aylıkları 

kesiliyor. Yaptığımız düzenlemeyle bu durumdaki 
öğrencilerimizin aylıklarının devam etmesini sağlıyoruz. 
Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport 
sahibi gençlerimiz, kayıtlı olarak çalışmaya başladıklarında 
bu haklarını kaybediyorlardı. Artık 18-25 yaş aralığındaki 
gençlerimiz, çalışmaya başlasalar da pasaportlarını 
kullanmayı sürdürebilecekler” dedi. 

Engelliye 50 bin lira hibe desteği 
Engellilerin istihdamıyla ilgili bir müjdeyi paylaşan 

Erdoğan, “Biliyorsunuz en az yüzde 40 engelli raporuna 
sahip, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi sertifikası 
bulunan engellilere İŞKUR tarafından 36 bin liraya 
kadar hibe desteği veriliyor. Bu rakamı önümüzdeki 
yıl inşallah 50 bin liraya yükseltiyoruz” diye konuştu. 
Türkiye’nin büyümekten, güçlenmekten her alanda 
muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaktan başka 
çaresinin bulunmadığını vurgulayan Erdoğan. “Dünyadaki 
adaletsizliklerle haksızlıklarla zulümle bas etmenin, 
kendimizi bu cenderenin kurbanı olmaktan kurtarmanın 
tek yolu budur. Ülkemizin önünü terörle darbeyle kaosla 
kesemeyeceklerini anlayanlar, simdi ekonomi silahını 
çekmiş durumdalar. Türkiye ekonomisi. 3. çeyrekte 
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yüzde 11,1 büyümüşken bile hala kredi notlarımızla ilgili 
olumsuz değerlendirmeler yapılabiliyor olmasının başka 
bir izahı olabilir mi? Düşünün. Türkiye’nin ana muhalefeti 
bile 11.1’den rahatsız. Nerede geziyor, ne yapıyor, uzayda 
mıdır? Ayakları yere değmiyor. Ne yapılıyor, ne bitiyor 
bundan haberi yok. Yap-işlet-devret anlayışının. BOT 
anlayışının ne olduğunu bilmeyecek kadar zavallı, cahil 
insanlarla bu ülkede siyaset yapılmaz. BOT. Yap-işlet-
devret. Devletin cebinden bir kuruş çıkmadan, sadece 
zamana ayarlı bir yatırım anlayışıdır. Öğren bunu öğren 
Bay Kemal” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstihdam 
Şurası’nda, istihdamı ve yatırımı artırma ve ekonomiyi 
canlandıracak devlet desteklerini açıkladı: Büyümenin en 
önemli göstergelerinden biri de istihdam. İstihdama katkı 
sağlamayan bir büyüme tabana yayılmıyor demektir. Bu yıl 
elde ettiğimiz 1,5 milyonluk ilave istihdam eğer istersek 
ve gereken çabayı ortaya koyarsak neticeye ulaşacağımız 
anlamına geliyor. 

KISKANANLAR ÇILDIRACAK 
Burada özellikle benim tüm girişimcilerimizden, iş 

adamlarımızdan özellikle şahsım ve milletim adına yeni 
bir ricam olacak. Eğer biz artı iki istihdam sağlayacak 
olursak bu, ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek, 
kıskananları da çıldırtacaktır. Yani her müessesemiz ikişer 
kişi istihdam edecek olursa, artı olarak söylüyorum, demek 
ki Allah’ın izniyle biz yükseltmeye devam ederiz. 

İMALAT VE BİLİŞİM ÖNCELİKLİ 
İmalat ve bilişim sektörlerini stratejik öncelik olarak 

belirledik. İmalat ve bilişim sektörlerindeki işverenler, 
bugüne kadar yalnızca asgari ücretli çalışanları için prim 
desteği alıyordu, şimdi bunu genişletiyor ve prime esas 
kazanç sistemini getiriyoruz. Bir başka ifadeyle artık ek 
istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta 
primi teşvikine dâhil edildi. 

2020’YE KADAR SÜRECEK 
2017 yılında çalışan başına 773 liradan bin 884 liraya 

kadar olan prim ve vergi desteği her sigortalı için 12 ay 
olacak şekilde önümüzdeki yıl da devam edecek. Kadınlar, 
18-25 yaş arası gençler, engelliler bu sistemden diğerlerine 
göre 6 ay daha fazla yani 1,5 yıl süreyle yararlanabilecekler. 
İş dünyasına ciddi katkı sağlayan bu teşvik 2020’ye kadar 
sürecek.

BİR SİZDEN BİR DEVLETTEN 
Önümüzdeki yıl, 3 ve daha az çalışanı olan 

işletmelerimizin, sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri 
maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri, bir ayını da devlet 
ödeyecek. Yani esnaflarımıza, imalatçılarımıza, küçük 
işletmelerimize, ‘Bir ay senden, bir ay bizden’ diyoruz. Bu 
teşvik, 12 ay süreyle geçerli olacak. İş başı eğitimi de bizim 
büyük önem verdiğimiz konuların başında geliyor. 

75 LİRA CEP HARÇLIĞI 
‘İşçinizi kendiniz yetiştirin’ sloganıyla İŞKUR 

tarafından uygulanan programın süresini önümüzdeki yıl 
bilişim ve imalat sektörleri için 3 aydan 6 aya çıkartıyoruz. 
Diğer sektörler için bu süre yine 3 ay olarak devam edecek. 
İş başı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 liraya 
kadar cep harçlığı vermeyi, genel sağlık sigortalarıyla 
iş kazası ve meslek hastalığı primlerini karşılamayı da 
sürdüreceğiz. Geleceğin meslekleri olarak görülen siber 
güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi alanlardaki iş başı 
eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arasındakiler 9 
aya kadar eğitim ve günlük 75 lira cep harçlığı alacak. O 
Erdoğan, iş başı eğitim programlarında kadınlara ayrı bir yer 
verdiklerini söyleyerek, bu programlara ve mesleki eğitim 
kurslara katılan kadınlara 2-5 yaş arasındaki çocukları için 
aylık 400 lira bakım desteği verileceğini bildirdi. Erdoğan, 
“iş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak 
için teoriyi ve pratiği birleştiren yeni bir modele geçiyoruz. 
Bu projenin uygulama süresi iki yıl olacak. Katılımcılara 
günlük 54 lira da cep harçlığı ödenecek. Eleman temininde 
güçlük çekilen ve özellikle uzmanlık isteyen sektörlerde, 
gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda yani 
esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Bu 
eğitimlerin ücretlerini de devlet karşılayacak” dedi.
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“TAŞERON İŞÇİYE KADRO İYİ OLDU AMA ŞİRKETLER 
UNUTULMASIN”

TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı açılışında 
konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
büyümeyi desteklemek üzere teşvik ve tedbirlerin 
süreceğini söyledi. Yemek çekinde yüksek komisyon için 
düzenleme hazırlığı olduğunu belirten Tüfenkci, lojistik 
hizmetlerden alınan ordino ücretlerinin fiyatlamasını 
da bakanlık olarak kabul etmediklerini, böyle bir ücret 
talep edildiğinde şirketlerin bu ücretin üzerini çizerek 
reddetmesini istedi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da taşeron 
firmaların durumuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “Taşeron 
işçilerin kadroya alınması, sosyal anlamda olumlu bir adım 
ancak taşeron firmalar, bir anda tüm işlerini kaybetme 
noktasına geldi. Bunların banka borçları, çalışanları var. Ne 
olacakları, nasıl ayakta kalacakları belli değil. Bunlara bir 
alternatif, bir çıkış yolu sunulmalı” dedi. /02Yemek çekleri 
için düzenleme yapacağız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Ticaret Odaları Konsey Toplantısı açılışında konuşan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, büyümeyi 
desteklemek üzere teşvik ve tedbirlerin süreceğini söyledi. 

Tüfenkci, iş yapma kolaylığını artırma, bürokrasiyi artırma 
hedefine vurgu yaparak, firmaların küresel rekabet 
gücüne katkı vermek istediklerini anlattı. Tüfenkci, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından da gündeme getirilen, 
yemek çeki şirketlerinin yüksek komisyonlarına sınırlama 
işareti vererek, “düzenleme hazırlığı” olduğunu açıkladı. 
Tüfenkci, “Buradaki komisyon oranlarıyla ilgili esnaf ve 
tacirlerimizin yaşadıkları sıkıntıları çözmek konusunda 
genel müdürlüğümüz çalışmalara başladı. Gerekli 
düzenlemeleri yapacağız” dedi. 

Ekonomik olarak 2018 yılının daha iyi bir yıl olacağını 
söyleyen Bülent Tüfenkci, olumsuz senaryo yönünde 
söylemlerin dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı. 
Türkiye’de karşılıksız çeklerin azalmakta olduğunu 
kaydeden Tüfenkci, bunda karekodlu çek uygulamasının 
etkili olduğunu da belirtti. Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Tüfenkci, ordino ücretlerinin fiyatlamasını da bakanlık 
olarak kabul etmediklerini, böyle bir ücret talep edildiğinde 
şirketlerin bu ücretin üzerini çizerek reddetmesini 
istedi. Bülent Tüfenkci, ürün ihtisas borsalarının da kısa 
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sürede kurulacağını kaydetti. Bülent Tüfenkci, eylül ayı 
sonu itibariyle 73 milyar TL internet üzerinden alış veriş 
bedelinin kartlı ödemesinin gerçekleştiğini belirterek, 
şirketlerin e-ticarete daha fazla önem vermesini istedi. 

Hisarcıklıoğlu: Taşeron firmalar dikkate alınmalı 
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, 

taşeron firma eliyle kamuda çalıştırılan işçilerin kadroya 
alınmasının olumlu olduğunu ancak taşeron firmaların 
durumunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Taşeron işçilerin kadroya alınması, 
sosyal anlamda olumlu bir adım ancak taşeron firmalar, 
bir anda tüm işlerini kaybetme noktasına geldi. Bunların 
banka borçları, çalışanları var. Ne olacakları, nasıl ayakta 
kalacakları belli değil. Bunlara bir alternatif, bir çıkış 
yolu sunulmalı” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, faizlerin iş 
dünyası için yük olduğunu belirterek, “Bugünlerde hem 
faiz oranlarındaki, hem de döviz kurlarındaki yükselme, 
reel sektörü zorluyor” dedi. Merkez Bankası’nın faiz 
artırmasının ve artırmaya devam edeceği sinyalinin 
firmaların faiz yükünü artıracağını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Bu çalkantılı dönemi en az hasarla atlatmamızı sağlayacak 
desteklerin de, reel sektöre verileceğine inanıyoruz” diye 
konuştu.
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İŞADAMLARI 2018 DEN UMUTLU

İşadamları 2018’den umutlu TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, her türlü, ekonomi ve reel sektörün sağlam 
ve dinamik olduğunu söyledi. Büyüme rakamlarına 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 2018’de de aynı performansı 
hedeflediklerini kaydetti. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
bu yıl beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini 
belirterek, “İçeride ve dışarıda karşımıza çıkarılan her türlü 
sıkıntıya rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüz, 
sağlamdır, dinamiktir” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen 
Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı’ndaki 
konuşmasında, Türkiye’nin, hükümetin verdiği destek 
ve teşviklerle dünya standartlarmm üzerinde büyüme 
gerçekleştirdiğini söyledi. Ekonomik büyümede 9 ay 
itibariyle yüzde 7,4’e, sanayide ise geçen senenin 3 katma 
ulaşıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “2016’da sanayide 
üretim artışı yüzde 2’lerdeydi. Bu sene yüzde 6’ya ulaştık. 
Hükümetimizin verdiği teşviklerin boşa gitmediğini, özel 
sektöre güç verdiğini görüyoruz” diye konuştu. 

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK 
Camia olarak istihdam seferberliğinde 

Cumhurbaşkanına verdikleri sözü yerine getirdiklerini 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “İhracatta 

2016’nm tamamındaki rakama, bu yıl 11 ayda ulaştık. 
Buradaki başarımızda da Gümrük ve Ticaret Bakanımızın 
büyük payı var. Gümrük işlem sürelerini ve maliyetlerini 
azaltmada gösterdiği kararlılık ve başarı sayesinde, dış 
ticaretimiz ivme kazandı. Tüm bunlar şunu gösteriyor. 
İçeride ve dışarıda karşımıza çıkarılan her türlü sıkıntıya 
rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüz, sağlamdır, 
dinamiktir.”

“DESTEKLERİ BEKLİYORUZ” 
Gelecek yılda da benzer bir performans göstermeyi 

beklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Elbette sıkıntılar da 
var. Mesela hem faiz oranlarındaki hem de döviz kurlarındaki 
yükselme, reel sektörü zorluyor. Firmalarımızın finansman 
yükünü artırıyor. Bu konularda da reel sektöre destek 
verileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, gelecek yılda küresel büyümenin ve 
ticaretin, bu yıldan daha iyi olması beklentisinin piyasalara 
hakim olduğunu vurguladı. Büyümeden Türkiye’nin 
payını alması için istihdam, üretim ve ticaret teşviklerinin 
sürmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, “Kamu ve özel sektör el 
birliği içinde çalışarak, bu yüksek büyüme temposunu, 
kalıcı hale getirebiliriz” dedi.
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TAHKİMDE MISIR’LA İŞBİRLİĞİ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Mısır Ticaret Odaları 
Federasyonu Başkanı AlVVakeel, iki ülke iş dünyasının 
üye kuruluşlarda birlikte hareket etme kararın teyit 
ettiler. İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC), Mısır’daki 
uluslararası ticari anlaşmazlıkların çözümünde yetkili 
tahkim kuruluşu olarak tanınmasına yönelik adım atıldı. 
Mısır Ticaret Odaları Federasyonunun (FEDCOC) İstanbul 
ziyaretinde TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun getirdiği 
tahkim konusunda işbirliği önerisi Mısır heyeti tarafından 
memnuniyetle karşılandı. 

FEDCOC Başkanı Ahmed Al Wakeel, tahkimde 
işbirliği konusunda gerekli çalışmalara hemen 
başlanmasını ve resmi protokolün, 3-5 Şubat 2018’de 
Kahire’de düzenlenecek Arap-Avrupa Yatırım Forumunda 
imzalanmasını arzu ettiklerini bildirdi. TOBB ayrıca, bu 
alanlarda oda ve borsaların yeniden yapılandırılmasına 
yönelik çalışmalara teknik düzeyde destek de verecek. 

Türkiye, tahkimde Mısır’la işbirliğine gidiyor 
İstanbul’un adalet dağıtan bir merkez olarak anılması 

paha biçilmez bir değer’ TOBB’un önerisi, Mısır tarafında 
memnuniyet yarattı.

İstanbul Tahkim Merkezi’nin taraf olarak imza 

koyacağı protokol 5 Şubat 2018’de Kahire’de imzalanacak. 
TOBB, Mısır’daki odalarla ilgili mevzuat yenilenmesi 
ve işleyişine de teknik destek verecek. TALİP AKTAŞ 
Türkiye, uluslararası tahkim konusunda Mısır’la 
işbirliğine gidiyor. İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC), 
uluslararası uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hizmetler 
konusunda Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ile bir 
protokol imzalaması konusunda mutabakata varıldı. Konu, 
Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) heyetinin 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) İstanbul 
Temsilciliği’ne gerçekleştirdiği ziyarette ele alındı. 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun, ticari 
uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası güvence olarak 
görülen tahkim konusunda işbirliğine gitme önerisi, 
Mısır heyeti tarafından memnunlukla karşılandı. FEDCOC 
Başkanı Ahmed Al Wakeel, İstanbul Tahkim Merkezi 
ile gerekli çalışmalara hemen başlanmasını ve resmi 
protokolün, 3-5 Şubat 2018’de Kahire’de düzenlenecek 
Arap-Avrupa Yatırım Forumu’nda imzalanmasını arzu 
ettiklerini bildirdi. Mısır heyeti, ülkelerindeki firmalara 
şimdiden tahkim gerektiren sözleşmelere İstanbul Tahkim 
Merkezi’nin yetkili kurum olarak yazüması konusunda 
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duyuruda bulunacaklarını ifade ederken, TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu da, “ISTAC, artık bilinen bir tahkim 
merkezi. Uluslararası tahkim doğru ve güçlü çözüme 
kavuşturulduğunda, Mısır dışarıdan sermaye çekme 
konusunda başka bir boyuta ulaşır” değerlendirmesini 
yaptı. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da tahkim konusunda iki 
ülke arasında gerçekleştirilecek işbirliğinden iki tarafın 
da önemli kazanımlar elde edebileceklerini söyledi. Uzun 
bir geçmişi bulunmamasına rağmen ISTAC’a önemli 
davaların geldiğini anlatan Akıncı, halen merkezde 
15 davanın bulunduğu, bunların büyük bölümünün 
de Ortadoğu orijinli olduğu bilgisini verdi. İş yapma 
kültüründe iki ülke arasındaki benzerliklerin bundan 
11 ay önce Kahire’ye gerçekleştirdikleri ziyarette Mısır 
Ticaret Odaları Federasyonu ile önemli işbirliği konularını 
ele aldıklarım ifade etti. Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında 
işadamları düzeyindeki sorunların çözümünde FEDCOC 
Başkanı Ahmad Al-Wakeel’in gösterdiği çabayı taktirle 
karşıladıklarını söyledi. 

Kurumsal yapılanmaya destek 
Mısır işadamları heyetinin İstanbul’daki oda ve 

borsalara ziyareti ve buradaki temaslarından olumlu 
izlenimler edinmelerinden mutluluk duyduklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu, bu alanlarda Mısır’daki kurumların 
modernizasyonuna katkı sağlamaya hazır olduklarını 
kaydetti. Özelikle Mısır’da borsalarla ilgili yeni mevzuat 
oluşumuna hür türlü katkıyı vereceklerini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk konusunda da 
deneyimlerini tahkim davaları açısından önemli bir 
avantaj oluşturacağına vurgu yapan Akıncı, işbirliğinin 
ilişkilerin geliştirilmesinde yeni bir fırsat penceresi 
oluşturabileceğine inandığını belirtti. ISTAC Başkanı Prof. 
Akıncı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada da Kahire’deki 
zirve öncesinde yapılacak hazırlık görüşmeleriyle 
işbirliğinin kapsamını netleştireceklerini, 5 Şubat’ta da 
protokolü imzalamayı planladıklarını söyledi. Akıncı, 
sürece ve gelişmelere ilişkin beklentilerini şu sözlerle dile 
getirdi: aktarabileceklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Mısır 
ekonomisinin son dönemde önemli bir performans ortaya 
koyduğunu, bu durumu yeni ve ortak yatırımlar açısından 
umut verici bir gelişme olarak değerlendirdiklerini söyledi. 
Afrika pazarına yönelik olarak Türk ve Mısırlı işadamlarının 
yeni hareket konularını değerlendirmelerine ihtiyaç 
bulunduğunu da belirtti. 

“Türkiye’nin başarısını örnek almak istiyoruz” 
FEDCOC Başkanı Ahmad Al-Wakeel de konuşmasında, 

ülkesinin 2011’den bu yana ekonomik zorluklar yaşadığını, 
yatırımların ve büyümenin gerilediğini, ancak bugün 
itibarıyla gelinen noktada ekonominin yeniden büyümeye 
geçtiğini anlattı. 

Ertelenen yatırımların yeniden projelendirildiğini ve 
yeni projelerin gündeme geldiğini vurgulayan Al-Wake 
“Mısır’daki odaların şimdiden tahkim sözleşmelerine 
İstanbul’u koymaları yönünde duyuru yapma kararı 
sevindirici bir gelişme. İstanbul Tahkim Merkezi’nin 
adalet dağıtan bir olarak öne çıkması, diğer kazanımların 
yanında ayrıca çok daha paha biçilmez bir itibar demek. Bu 
bakımdan bu işbirliğini önemsiyoruz. Mısır Ticaret Odaları 
Federasyonu’nun talep etmesi halinde, ISTAC’ın eşdeğeri 
bir merkezin kuruluşu konusunda da tabii ki kendilerine 
teknik destek verebiliriz.” el, bu gelişmenin yeni dönemde 
önemli ve güçlü işbirliği olanakları sunduğunu söyledi. 
Al-Wakeel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni dönemde 
biz tabii ki kardeşlerimizin birikim ve deneyimlerinden 
yaralanmak istiyoruz. Lojistik merkezler kurma konusunda 
çalışmalara başladık. Ürün ve ticaret borsaları konusunda 
yeni adımlar atacağız. 

Üretimi büyük ölçüde kayıt altına alacağız. Burada da 
Türk kardeşlerimizin ve özelikle TOBB’un teknik bilgisine 
deneyimlerine ihtiyacımız var.” Al-Wakeel, zaman zaman 
yaşanan siyasi sorunların ekonomik ilişkileri etkilememesi 
gerektiğini de sözlerine ekledi. Taraflar, İslam Ticaret 
Sanayi ve Tarım Odası, Türkiye-Afrika Ticaret Odası ile 
Doğu Akdeniz Konsorsiyumu ile Avrupa-Afrika Forumu’nda 
daha yakın hareket etme yönündeki kararlılıklarını da bir 
kez daha teyit ettiler.
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VAHAP MUNYAR-MISIR’DA TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK 
GÖRÜYORUZ DESTEK BEKLİYORUZ

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, önündeki kayıtlara bakıp, Mısır 
Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı Ahmed Al 
Wakeel’e döndü: “11 ay önce bizi Kahire’de ağırladığınız. 
Başarılı bir MısırTürkiye İş Forumu gerçekleştirdik. Mısır 
Ticaret ve Sanayi Bakanı Tareq Qabi ile görüşme fırsatımız 
oldu. O gün ilettiğimiz sıkıntıların büyük bölümü çözüme 
kavuştu” dedi.

 Al Wakeel’e teşekkür etti: 
Mısır’da sorun yaşayan Türk şirketlerine verdiğiniz 

desteği sıklıkla görüyoruz. Türk iş dünyasının Mısır’ı 
yakından izlediğini belirtti:  Türk iş dünyası Mısır’da yatırım 
fırsatlarıyla her zaman ilgileniyor. Ticaretin gelişmesi için 
çaba harcıyor. Al VVakeel, Türkiye’nin ve TOBB’un kendileri 
için örnek olduğunu vurguladı:

 -Mısır sıkıntılı günler geçirdi. Şimdi toparlanmaya 
çalışıyoruz. Bu dönemde Türk iş dünyasına da önemli 
fırsatlar çıkacak. Sizin tecrübelerinizden faydalanmak 
istiyoruz. Sizden destek bekliyoruz. Ardından heyet 
üyelerini tanıttı: 

-FEDCOC Genel Sekreteri Alaa Al Ezz, İç Ticaret 
Kurulu Başkanı İbrahim El Ashmaıvy, Behira Ticaret 
Odası Başkanı Fathy Morsiy, İskenderiye Ticaret Odası 
Başkan Yardımcısı Ahmed Sakr, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Üyesi Sherif El Gezeiry ve Yasser El Mazny, Prof. Hesham 
Seody, Prof. Gehan Saleh. İstanbul’da Halkalı Gümrüğü, 
Bayrampaşa Hali ve İstanbul Ticaret Borsası’nı ziyaret 
ettiklerini kaydetti: 

-Bizim ticaret borsalarıyla ± 41 , -B ~ vmunyar@)hur 
ilgili mevzuatı yeniden yazmamız gerekiyor. Bu konuda 
teknik bilgi ve desteğinize ihtiyacımız var. Size güveniyoruz, 
o nedenle bu desteği TOBB’dan almak istiyoruz. 3-4 Şubat 
2018de Kahire’de Avrupa-Afrika Ekonomi Forumu’nun 
toplanacağını bildirdi: 

-Bu foruma katılımınızı çok istiyoruz. Özel davete de 
gerek yok. Çünkü Mısır sizin ikinci eviniz sayılır. Siyasi 
ihtilafların dostluğu etkilemediğini savundu: - Ülkelerin 
dargınlığı uzun sürebilir ama kardeşler arasında küslük 3 
dakikayı geçmez. Siyasi ihtilaflar yaşansa da bizim sizlerle 
kardeşliğimiz, dostluğumuz değişmez. Hisarcıklıoğlu, 
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3-4 Şubatta Kahire’deki foruma katılacaklarını ifade edip 
sürdürdü:

 -Mısır’da ticaret borsaları mevzuatının yeniden yazımı 
konusunda her türlü desteğe hazınz. Bizzat tecrübelerimi 
aktarıp, hukukçularımızı gönderebiliriz. Ticaret 
borsalarının kayıtlı ekonomideki rolü üzerinde durdu: - 
Ticaret borsaları, çiftçiyi, tüccarı, gıda sanayicisini korur. 
Tarımı kayıt altına alır. İşlemler şeffaf şekilde yürür. Şunu 
bilin ki, kayıt dışı çalışanlar büyüyemez. Al VVakeel. araya 
girip doküman TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan 
Yardımcısı Ali Kopuz’un eşlik ettiği buluşmada İstanbul 
Tahkim Merkezi (İSTAC) Başkanı Prof. Ziya Akıncı’yı tanıttı:

-Ziya Bey, uluslararası tahkim konusunda dünya 
çapında bir isimdir. Ardından uluslararası tahkimin 
önemine değindi: - 2000’li yılların başlarına kadar ülkemize 
gelen yıllık yabancı sermaye 1 milyar dolar civarındaydı. 
Anayasamızda uluslararası tahkimin iç hukuku da 
bağlayacağını kabul ettik. Bu, yabancı sermayeyi rahatlattı. 
Yıllık yabancı sermaye gelişi 30 milyar dolara kadar çıktı. 
Sözü Prof. Akıncı’ya bıraktı. Akıncı. İSTAC’ı anlattı: 

-2 yıldır faaliyetteyiz. 15 uluslararası davaya baktık. 
Çoğu Ortadoğu ülkelerinden geldi. Uluslararası tahkim 
divanımızda bu konunun dünyadaki saygın isimleri yer 
alıyor. Hisarcıklıoğlu araya girip, FEDCOC Başkanı Ahmed 
Al istedi: 

-Türkiye’deki Ticaret Borsaları Kanunu ve ilgili 
mevzuat dokümanını gönderebilir misiniz? Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mustafa Bayburtlu’ya 
görev verdi: 

-Bizim mevcut kanun ve tavsiyesini VVakeel’e iletti: 
-Mısır, uluslararası tahkim kararlarını iç hukukta 

bağlayıcı şekilde kabul ederse yabancı sermaye girişi 
artar. Al VVakeel sordu: 

-Sizin Tahkim Merkezi’nde Adalet Bakanlığı etkili mi? 
Hisarcıklıoğlu yanıtladı: 

-İstanbul Tahkim Merkezi’nin kuruluşuna 
hükümetimiz karar verdi. Kurucuları arasında TOBB da 
var. Yönetimi ve oluşturulan kurul bağımsız çalışıyor. Zaten 
hakemleri tahkime başvuran taraflar belirliyor. Al VVakeel. 
anında kararını verdi: 

-İSTAC ile işbirliği yapalım. Anlaşmayı 3-4 Şubat 
2018de Kahire’de imzalayalım. Prof. Akıncı, Al VVakeel 
iri kararını memnuniyetle karşıladı: - Mısır’daki odaların 
sözleşmelerine İstanbul Tahkim Merkezi’ni koyacaklarını 
anons etmeleri sevindirici. İSTAC’ın “adalet dağıtan” olarak 
öne çıkması paha biçilmez bir itibar demek. Mevzuatla 
ilgili her türlü dokümanı Mısır Ticaret Odaları Federasyonu 
Genel Sekreteri Al Ezz’e gönderelim. TOBB ile FEDCOC 
arasındaki görüşme-ziyaret trafiği, Mısır’la ekonomik 
ilişkileri normale döndürecek gibi görünüyor...
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ARABULUCULUK ZORUNLU OLUYOR

ARABULUCULUK zorunlu oluyor TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “1 Ocak 2018’den itibaren isçi işveren 
uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi dava şartı haline 
gelecek” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 1 Ocak itibarıyla 
iş dünyasında yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. 
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminin 
dava şartı haline geleceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 
uygulamanın işçi ve işveren açısından, enerji ve vakit 
kaybını önleyeceğine işaret etti. Hisarcıklıoğlu, sistemin 
başarısı için TOBB olarak üzerlerine düşen ne varsa 
yapmaya devam edeceklerini kaydetti. 

Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan 
işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış hususlan tekrar 
dava konusu yapmasının mümkün olmadığının altını 
çizen Hisarcıklıoğlu, “Emsal karar uygulaması, klasik 
yargılama usulleri içinde iş dünyası için büyük bir sorun. 
Arabuluculukta anlaşma metni gizli olacağından, bu durum 
bir sorun olmaktan çıkacak. Tüm taraflar ve arabulucu, 
gizliliğe uymak zorunda olacak. Uzun yargılama süreleri 
nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının, arabuluculuk 

ile son bulacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde 
bulundu. 

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK? 
Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sürecinde işçi ve 

işverenin çözüm üretememeleri halinde arabulucunun 
çözüm önerisi getirebileceğini belirterek sistemi şöyle 
özetledi: “İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade 
talepli iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun dava şartı 
haline gelmesiyle birlikte taraflar artık ilk oturumda 
arabuluculuk yolunu deneyecek, arabuluculukta 
anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecek. 
Sistem, adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden 
işleyecek. Arabulucu, yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 
hafta içinde sonuçlandıracak.”

“BAZI İŞVERENLER BES PRİMİ KESİYOR AMA 
YATIRMIYOR”

Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜMİS) 
Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada, yeni 
yıldan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) daha 
cok isçinin gireceğini, sistemin 2019 itibarıyla da bütün 
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isçileri kapsayacağını söyledi. Uygulamada bazı sorunlar 
yaşandığını dile getiren Şahin, taşeron isçilerden yoğun 
şekilde şikâyetler aldıklarını anlatarak, “Bazı işverenler 
çalışanlarından BES primi kesiyor ama yatırmıyor. 
Çalışanlar ‘SGK’ya zararı olur mu?’ diye soruştururken 
primlerin yatırılmadığını fark ediyor” dedi.

İŞÇİNİN HAKKI YENİYOR 
Bu durum işverene sorulduğunda, “Zaten 

vazgeçecektiniz, bu parayı size geri ödeyeceğiz” cevabının 
alındığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti: “Aylık taksitler 
halinde ödemeye başlıyor. Bu paraları kesip, kullanıp, 
6 ay, 8 ay sonra ay ay yatırmak isçinin hakkını yemektir. 
Biz buradan yetkilileri ve sistemi ihlal eden işverenleri 
uyarıyoruz. Bu konu mutlaka denetlenmeli. Bu tür haksız 
kesintilerin cezasıyla birlikte işçi için adalet sağlanmalıdır.” 
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2018 DAHA İYİ OLACAK

2017 Türkiye sanayisinin dayanıklılığını, azmini ve 
kararlığını gösterdiği bir sene oldu. 15 Temmuz hain 
darbe girişimi sonrasında sanayide yavaşlayan çarklar, 
hükümetimizin destek tedbirleri ve özel sektörümüzün 
dinamizmiyle yeniden hızlandı. Önceki sene sanayi 
büyümesi ilerdeyken bu sene 6’ya ulaştı. Yani sanayimiz 
büyümeyi neredeyse 3’e katladı. Mesela ilk 10 ayda beyaz 
eşya sektöründe yüzde 9, otomotiv sektöründe yüzde 27 
oranında üretimi artırdık. Sanayi ürünü ihracatımızı da 
gecen senenin 10 milyar dolar üzerine çıkardık. Üretim 
artışıyla canlanan ekonomi, hükümetimizin istihdamı 
teşvik eden adımlarıyla istihdama da olumlu yansıdı. 1,5 
milyon kişiye ilave istihdam sağladık. 

İstihdamdaki basarımız esasında dünya çapında bir 
olay. Avrupa’da en fazla istihdam artıran ülkeyiz. Almanya 
ve Fransa’nın toplamından fazla istihdam üretiyoruz. 
Sanayicimizin zihinsel kodları da değişiyor. Ar-Ge 
harcamamız yüzde 20 artışla 25 milyar liraya ulaştı. Özetle 
karsımıza çıkan her türlü sıkıntıya rağmen Türkiye sanayisi 
ilerlemeye devam ediyor. Gecen sene Türkiye’ye güvenen 
kazanır demiştik Gerçekten de güvenip yatırıma ve üretime 
devam eden kazandı.

•2018 yılına ilişkin hedef ve beklentileriniz neler?
 Küresel büyüme ve ticaretin bu yılın daha iyi olmasını 

bekliyoruz. Dünya çapında artan iyimserlik ve Avrupa’da 
kuvvetlenen büyüme bizim yararımıza olacak. Öte yandan 
siyasi ve coğrafi çalkantılara dikkat etmek gerekiyor. 
ABD’de hız kazanan popülist siyaseti, Çin’in sıkı para 
politikasına geçişi, Venezuela’daki ekonomik çöküntüyü, 
Orta Doğu’da Suudi Arabistan-İran gerginliğini yakından 
takip etmeliyiz. Döviz kurları ve faizlerdeki dalgalanma 
yılın ilk aylarında sürebilir. Mali disiplinin devamı ve 
ekonomiyi destekleyen tedbirler bu dönemi en az hasarla 
atlı malıyız. Özel sektörde kredi ve borda finansman yerine 
öz kaynak ve ortaklıkları öne çıkarmalıyız. Kendi içimizdeki 
kısır tartışmalar ve riskler yerine, dışarıya ve fırsatlara 
odaklanırsak yeni bir başarı hikâyesi yazar, ülkemize karsı 
oluşturulmak istenen olumsu algıların önüne geçmiş 
oluruz. 

•Hükümet ile ortak çalışmalar var mı? 
Türkiye ekonomisinin güçlenmesi, hedeflerine 

ulaşması için hükümetimizle birçok alanda çalışıyoruz. 
Bunlardan ilki, YOİKK bünyesinde Başbakan Yardımcımız 
Recep Akdağ’ın himayeleri ve koordinasyonunda 
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yürüttüğümüz Doing Business Endeksi (İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi) Reformu çalışmaları. Malumunuz Dünya Bankası 
bu endeksle her sene Ekim ayında ülkeleri sıralıyor. Biz 
su anda bu endekste 190 ülke arasında 60. sıradayız. Ama 
bu sıra Türkiye’ye yakışmıyor. Bu kapsamda Başbakan 
Yardımcımız Recep Akdağ’ın talimatlarıyla bir çalışma 
başlattık. Ağustos ayından beri oldukça yoğun bir çalışma 
yürütüyoruz. 50 maddelik bir eylem planı hazırladık 
ve Hükümetimize sunduk. İnşallah bu çalışmayla 
Türkiye gelecek sene hak ettiği sıçramayı yapacak. 
Hükümetimizden en kısa sürede bu konudaki müjdeleri 
bekliyoruz. İstihdam konusunda da çalışıyoruz. 

•Teknolojide hızlı bir değişim var. Bu değişim 
girişimcilik ve is dünyasını nasıl etkiliyor? 

Bilgi ve iletişim teknolojileri hayatın her alanında 
köklü değişikliklere neden oluyor. Dijital teknolojilerden 
faydalanmayan işletmelerin hayatta kalma şansı her gecen 
gün azalıyor. Dünyayı son 15 yılda dönüştüren birçok şirketin 
is modelinin merkezinde dijital teknolojiler yer alıyor. 
Google, Airbnb, Facebook, Amazon ya da Uber gibi teknoloji 
şirketlerini birer dijital platform olarak sınıflandırmak 
mümkün. Bilgi ve iletişim teknolojileri girişimciliği 
demokratikleştirmiştir. Bir internet girişimi kurmak 
için yüklü bir sermayeye ihtiyaç kalmamıştır. Kodlama 
yapmayı bilen birisi bir bilgisayarla, iyi bir is fikriyle kısa 
zamanda hızla büyüyecek bir girişimi başlatabilmektedir. 
Burada iki anahtar ihtiyaç vardır. Birincisi yeni neslin yeni 
ekonominin gerektirdiği becerilere sahip olmasıdır. İkincisi 
ise bu becerilere sahip olan gençlerin girişimci olmaya 
teşvik edilmesidir. Rol modellerin görünür kılınması, 
girişimcilerin fikirlerini tartışabilecekleri mentorlara 
erişimlerinin sağlanması ve sermayeye erişimlerinin 
sağlanması son derece önemlidir. TOBB Kadın Girişimci 
Kurulları ve TOBB Gene Girişimci Kurulları Türkiye’nin 81 
ilinde koordinatör oda ve borsalarımızla her yıl yüzlerce 
girişimcilik faaliyeti gerçekleştiriyorlar. 

•TOBB Ortak Girişim Grubu’nu oluşturarak Yerli ve 
Milli Otomobil Projesi’nin resmi ortağı oldu. Otomobil 
ortaya çıkana kadar TOBB’un bundan sonraki süreçte 
katkısı ne olacak? 

Malumunuz şu anda Türkiye’nin Otomobili Ortak 
Girişim Grubu’nun koordinasyonunu yürütüyoruz. Ortak 
girişimimizi şirketleşme aşamasına götürecek çalışmaları 
yürütüyoruz. Uluslararası bir danışmanlık firması ile birlikte 
teknoloji ve finansman alternatiflerini değerlendiren 
Türkiye’nin otomobilinin yol haritasını çizdiğimiz bir 
strateji çalışmasını yürütüyoruz. Su anda TOBB olarak 
görevimiz ortak girişim grubu ortaklarımız ve Bilim Sanayi 
Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte bu çalışmaları ülkemiz 
lehine en iyi şekilde yürütmek. Şirketleşme aşamasında 
da üzerimize ne düşerse mutlaka yapacağız. Türkiye’nin 
hayrına, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için yürütülen 
her projede elimizden gelen her şeyi yapacağız.
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BAŞARI İÇİN YENİ FIRSATLARA ODAKLANMALIYIZ

Türkiye’ye güvenenin kazançlı çıkacağını söyleyen 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gerçekten de güvenip 
yatırıma ve üretime devam eden kazandı” dedi. 
Hisarcıklıoğlu; yeni rekorlar için de şunlara işaret etti: 
içimizdeki kısır tartışmalar ve riskler yerine, dışarıya 
ve fırsatlara odaklanırsak yeni başarı hikâyesi yazar, 
ülkemize karşı gelişen olumsuz algıların önüne geçeriz” 
diye konuştu.

Önceki yıl yaşanan FETÖ’nün hain darbe girişimi ve 
dünya ölçeğinde beliren küresel ekonomik krize rağmen 
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor. Art arda yakalanan 
büyüme oranlarıyla rekorlar kıran ülke ekonomisini ve 
2018 yılı öngörülerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile konuştuk. 

ÇARKLARDA TEŞVİK HIZI 
2017 yılı sanayici açısından nasıl geçti? 
2017 Türkiye sanayisinin dayanıklılığını, azmini ve 

kararlığını gösterdiği bir sene oldu. 15 Temmuz hain 
darbe girişimi sonrasında sanayide yavaşlayan çarklar, 
hükümetimizin destek tedbirleri ve özel sektörümüzün 
dinamizmiyle yeniden hızlandı. Önceki sene sanayi 
büyümesi 2’lerdeyken bu sene 6’ya ulaştı. Yani sanayimiz 

büyümeyi neredeyse 3’e katladı. Mesela ilk 10 ayda beyaz 
eşya sektöründe yüzde 9, otomotiv sektöründe yüzde 27 
oranında üretimi artırdık. Sanayi ürünü ihracatımızı da 
geçen senenin 10 milyar dolar üzerine çıkardık. Üretim 
artışıyla canlanan ekonomi, hükümetimizin istihdamı 
teşviki adımlarıyla istihdama da olumlu yansıdı. 

YATIRIM VE ÜRETİM ZAFERİ 
Sanayicimizin zihinsel kodları da değişiyor. Ar-Ge 

harcamamız yüzde 20 artışla 25 milyar liraya ulaştı. 
Özetle karşımıza çıkan her türlü sıkıntıya rağmen 
Türkiye sanayisi ilerlemeye devam ediyor. Geçen sene 
Türkiye’ye güvenen kazanır demiştik. Gerçekten de 
güvenip yatırıma ve üretime devam eden kazandı. 20l8’e 
ilişkin hedef ve beklentileriniz neler? 

Küresel büyüme ve ticaretin bu yılın daha iyi olmasını 
bekliyoruz. Dünya çapında artan iyimserlik ve Avrupa’da 
kuvvetlenen büyüme bizim yararımıza olacak. Öte yandan 
siyasi ve coğrafi çalkantılara dikkat etmek gerekiyor. ABD’de 
hız kazanan popülist siyaseti, Çin’in sıkı para politikasına 
geçişi, Venezuela’daki ekonomik çöküntüyü, Orta Doğu’da 
Suudi Arabistan-İran gerginliğini yakından takip etmeliyiz. 
Döviz kurları ve faizlerdeki dalgalanma yılın ilk aylarında 
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sürebilir. Mali disiplinin devamı ve ekonomiyi destekleyen 
tedbirlerle bu dönemi en az hasarla atlatmalıyız. Özel 
sektörde kredi ve borçla finansman yerine öz kaynak ve 
ortaklıkları öne çıkarmalıyız. İçimizdeki kısır tartışmalar 
ve riskler yerine, dışarıya ve fırsatlara odaklanırsak yeni bir 
başarı hikâyesi yazar, ülkemize karşı oluşturulmak istenen 
olumsuz algıların önüne geçmiş oluruz. 

Kurda yaşanan hareketlilik sektörü nasıl etkiliyor?
 Hükûmet’ten yeni destek ve teşvik talepleriniz olacak 

mı? Özellikle finansman alanında verilen kredi garanti fonu 
(KGF), istihdamdaki tarihi seferberlik adımları, sanayinin 
girdi maliyetlerinin azaltılması çok olumlu sonuçlar 
sağladı, dünyada bile ses getirdi. Bunların devamı için 
hükümetimizle istişare içindeyiz. Döviz kurlarındaki hızlı 
yükselme borçlu şirketlerimizi olumsuz etkiliyor. Ancak 
devamlı yüksek döviz açığı veren ülke olarak bunun 
kaçınılmaz olduğunu, asıl odaklanmamız gerekenin döviz 
kazandırıcı faaliyetlerimizi artırmak olacağını görmeliyiz. 
Öte yandan döviz kurunu riskini yönetecek yeni adımlar 
devreye girdi, girmeye devam edecek. Dövizdeki bu 
sıkıntının bir nedeni de şahıslar ve şirketler olarak dövizle 
tasarruflarımız, ithal mala olan eğilimimiz.

2018 DE HAKETTIĞIMIZ SICRAM A GERÇEKLEŞECEK 
Hükümet ile ortak başka çalışmalarınız var mı? 
Birçok alanda çalışıyoruz. Bunlardan ilki, YOİKK 

bünyesinde Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’m 
himayeleri ve koordinasyonunda yürüttüğümüz Doing 
Business Endeksi (İş Yapma Kolaylığı Endeksi) Reformu 
çalışmaları. Malumunuz Dünya Bankası bu endeksle her 
sene Ekim ayında ülkeleri sıralıyor. Biz şu anda bu endekste 
190 ülke arasında 60. sıradayız. Ama bu sıra Türkiye’ye 
yakışmıyor. Bu kapsamda Başbakan Yardımcımız Recep 
Akdağ’m talimatlarıyla bir çalışma başlattık. Ağustos 
ayından beri oldukça yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 50 
maddelik bir eylem planı hazırladık ve Hükümetimize 
sunduk. İnşallah bu çalışmayla Türkiye gelecek sene hak 
ettiği sıçramayı yapacak. 

KAPILARDA GELİR KATLANDI 
Türkiye’nin dışa açılan yüzü olan gümrük kapılarını 

da TOBB olarak yeniliyorsunuz. Ne kadar yatırım yapıldı?
İhracatımızın ortalama yüzde 40’ını karayoluyla 

gerçekleştiriyoruz. İhracat yapan müteşebbisimizin 
kamyonları kilometrelerce kuyruk oluşturuyordu. 
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. Daha 
etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde devletin vergi 
gelirleri katlanarak arttı. TOBB camiası olarak gümrük 
kapılarına 880 milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapılardan 
devletimize 443 milyon lira vergi ödedik. Demek ki TOBB ve 
Oda-Borsa’sı eliyle, devletimize toplam l milyar 300 milyon 
liradan fazla nakit para aktarmış olduk. 

YERLİ OTO ŞİRKETLEŞME YOLUNDA
TOBB Ortak Girişim Grubu’nu oluşturarak Yerli ve 

Milli Otomobil Projesi’nin resmi ortağı oldu. Otomobil 
ortaya çıkana kadar TOBB’un süreçteki katkısı ne olacak? 

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’nun 
koordinasyonunu yürütüyoruz. Ortak girişimimizi 
şirketleşme aşamasına götürecek çalışmaları yürütüyoruz. 
Uluslararası bir danışmanlık firması ile birlikte teknoloji 
ve finansman alternatiflerini değerlendiren Türkiye’nin 
otomobilinin yol haritasını çizdiğimiz bir strateji 
çalışmasını yürütüyoruz. TOBB olarak görevimiz ortak 
girişim grubu ortaklarımız ve Bilim Sanayi Teknoloji 
Bakanlığımız ile birlikte bu çalışmaları ülkemiz lehine 
en iyi şekilde yürütmek. Şirketleşme aşamasında da 
üzerimize ne düşerse mutlaka yapacağız. Türkiye’nin 
hayrına, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için yürütülen 
her projede elimizden geleni yapacağız. ‘Teknolojide hızlı 
bir değişim var. Bu değişim girişimcilik ve iş dünyasını 
nasıl etkiliyor? Bilgi ve iletişim teknolojileri hayatın 
her alanında köklü değişikliklere neden oluyor. Dijital 
teknolojilerden faydalanmayan işletmelerin hayatta 
kalma şansı her geçen gün azalıyor. Dünyayı son 15 yılda 
dönüştüren birçok şirketin iş modelinin merkezinde 
dijital teknolojiler yer alıyor. Google, Airbnb, Facebook, 
Amazon ya da Uber gibi teknoloji şirketlerini birer 
dijital platform olarak sınıflandırmak mümkün. Bilgi ve 
iletişim teknolojileri girişimciliği demokratikleştirmiştir. 
Bir internet girişimi kurmak için yüklü bir sermayeye 
ihtiyaç kalmamıştır. Kodlama yapmayı bilen birisi bir 
bilgisayarla, iyi bir iş fikriyle kısa zamanda hızla büyüyecek 
bir girişimi başlatabilmektedir. Burada iki anahtar ihtiyaç 
vardır. Birincisi yeni neslin yeni ekonominin gerektirdiği 
becerilere sahip olmasıdır, ikincisi ise bu becerilere sahip 
olan gençlerin girişimci olmaya teşvik edilmesidir. Rol 
modellerin görünür kılınması, girişimcilerin fikirlerini 
tartışabilecekleri mentorlara erişimlerinin sağlanması ve 
sermayeye erişimlerinin sağlanması son derece önemlidir.
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ARABULUCULUKTA ZORUNLULUK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Ocak 2018’den itibaren işçi işveren 
uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminin dava şartı 
haline geleceğini belirtti.

TOBB olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya 
devam edeceklerini kaydetti. Arabuluculuk görüşmeleri 
sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde 
anlaşılmış hususları tekrar dava konusu yapmasının 
mümkün olmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Emsal 
karar uygulaması, klasik yargılama usulleri içinde iş 
dünyası için büyük bir sorun. Arabuluculukta anlaşma 
metni gizli olacağından, bu durum bir sorun olmaktan 
çıkacak. Tüm taraflar ve arabulucu, gizliliğe uymak 
zorunda olacak. Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca 
uğraşılan iş davalarının, arabuluculuk ile son bulacağını 
düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sürecinde işçi ve 
işverenin çözüm üretememeleri halinde arabulucunun 
çözüm önerisi getirebileceğini belirterek sistemi şöyle 
özetledi: “İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli 
iş uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun dava şartı haline 
gelmesiyle birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk 

yolunu deneyecek, arabuluculukta anlaşılmaması halinde 
mahkemeye başvurabilecek. Sistem, adliyelerdeki 
arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu, 
yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde 
sonuçlandıracak. Tarafların anlaşamaması halinde ilk 2 
saatlik ret, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. 
Taraflardan birinin, ilk toplantıya katılmaması sebebiyle 
arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda 
toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve 
bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile, 
yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak.” 
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YENİ BİR HİKÂYE YAZALIM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “2017, Türkiye sanayisinin dayanıklılığını, 
azmini ve kararlığını gösterdiği bir sene oldu. Gerçekten 
de güvenip yatırıma ve üretime devam eden kazandı” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: Küresel büyüme ve 
ticaretin bu yılın daha iyi olmasını bekliyoruz. Öte yandan 
siyasi ve coğrafi çalkantılara dikkat etmek gerekiyor. 
Döviz kurları ve faizlerdeki dalgalanma yılın ilk aylarında 
sürebilir. Mali disiplinin devamı ve ekonomiyi destekleyen 
tedbirlerle bu dönemi en az hasarla atlatmalıyız. Kredi 
ve borçla finansman yerine, öz kaynak ve ortaklıkları öne 
çıkarmalıyız. Kısır tartışmalara değil, dışarıya ve fırsatlara 
odaklanırsak, yeni bir basan hikâyesi yazar, ülkemize karşı 
oluşturulmak istenen olumsuz algıların önüne geçmiş 
oluruz.
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