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“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini, samimiyetle yazmalıdırlar”
(1929) Mustafa Kemal Atatürk
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TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ 01 OCAK 2019 – 31 
ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN) YAZILI VE GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ
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03.01.2019

TOBB: 2019’DA DA MÜCADELEYE DEVAM

TOBB: 2019’da da mücadeleye devam ANKARA 
Milliyet Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB ile oda ve borsalar, 
milli bir dayanışma içinde 2019’da da Enflasyonla Mücadele 
Programı’na desteklerini sürdürecek” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın liderliğinde 
hayata geçirilen Enflasyonla Mücadele Programı’nın 
döviz kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol 
altına alınmasına çok önemli katkı sağladığını belirtti. Türk 
özel sektörü olarak 81 il ve 160 ilçedeki oda»ve borsayla 
programa destek sağladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: “Enflasyonla mücadelenin 2019’da da aynı 
şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla 
mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle 
de mücadele demektir ancak bunu ne tek başına kamu ne 

de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev 
hepimizindir. TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma 
içinde 2019’da da Enflasyonla Mücadele Programı’na 
desteklerini sürdürecek.” Hisarcıklıoğlu, 2018 sonunda 
süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda 3 ay 
süreyle devam edecek olmasını hem iç piyasaya hem 
de enflasyonla mücadeleye destek anlamında olumlu 
bulduklarını da ifade ederek, Bakan Albayrak’a teşekkür etti.
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04.01.2019

VAHAP MUNYAR - KONKORDATOYA İHTİYAÇ VAR AMA SUİSTİMAL OLMASIN

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Tekirdağ’da 
gerçekleştirdikleri “Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog 
Güçlendirme Toplantıları”nın 9’uncusunun açılışında 
konkordato ile ilgili şu mesajı verdi: 

- Konkordato suistimallerinin önüne geçilmeli. 

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TEB Genel Müdür 
Vekili Turgut Boz, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, 
Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik, İş 
Bankası Genel Müdür Yardımcısı İsmail Şimşek, Şekerbank 
Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, Yapı Kredi Bankası 
Genel Müdür Yardımcısı Tolga Özdemir, Tekirdağ Ticaret 

Borsası Başkanı Osman Sarı ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Günay’ın 1000’e yakın Trakyalı iş insanının sorularını, 
sorunlarını dinlediği toplantıda söz alan bir şirket sahibi 
konkordatodan dert yandı: 

- Benim akaryakıt istasyonlarımın müşterisi 5 şirket 
konkordato ilan etti. Şimdi onlardan alacak tahsili 
yapamıyorum. Yani, alacak mağduruyum. Bu işe bir çözüm 
bulunamaz mı? 

Hisarcıklıoğlu, bu soru ve sorun üzerine şu değerlendirmeyi 
yaptı: 

- Konkordato hiç olmazsa, olmaz... Ancak, gerçekten 
ayakta kalabileceklerine inanılan firmaların konkordato 
başvurularına olumlu cevap alabilmeleri lazım. 
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Tamamına yakınını KOBİ’lerin oluşturduğu şirket sahip ve 
yöneticilerine TOBB’un girişimleri ile bankalarda açılan 
kapıya işaret etti:

- Bankalar KOBİ’leri de yeniden yapılandırma kapsamına 
aldı. 

Bir başka şirket sahibi finans konusundaki sıkıntının ağustos 
ayından itibaren yaşandığım vurgulayıp ekledi: 

- Bankalardan borçların yeniden yapılandırılması yönünde 
ışık göremeyince çaresiz konkordato yoluna gidiliyor. 

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların yeniden 
yapılandırma ile ilgili uygulamasını açtı:

- Borçlu olduğunuz bankalardan birinin liderliğinde yeniden 
yapılandırmayı yürütebilirsiniz. Borçlarınızın miktar ve 
yapışma göre, 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeye yayılabiliyor. 
Bunlar “kelamullah” değil. Değişiklik yapılabilir. 

Salondaki iş insanlarına “yeniden yapılandırma”nın temel 
formülünü aktardı: 

- İşin anahtarı faizi ödeyebilmek. Faiz artı azıcık da ana 
paradan ödeme yapabilen her firma, bankalardan “yeniden 
yapılandırma” alabilir. 

Bir kez daha altını çizdi: 

- Faiz ve azıcık da ana para... 

Yeniden yapılandırma şansım yakalayamayan, konkordato 
yolunu seçiyor. 

Konkordato, “imaj yıpratıcı” olsa da, sıkıntılı günleri atlatmak 
için zaman kazandırıyor... 

Ancak, “alacak mağdurları” yarattığı da görülüyor... 

Bu ortamda “suistimal filtresi”ni sağlıklı işletip, “denge” 
sağlamak kolay olur mu?

EXIMBANK BİZİ ARACI YAPMASIN 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Eximbank’tan 
kaynak kullanımı için bankalardan teminat mektubu alınması 
gerektiğini anımsattı: 

- Teminat mektubu komisyonları yüzde 3-5’lere kadar çıktı. 

Tekirdağ’daki TOBB-Türkiye Bankalar Birliği ortak 
toplantısına katılan ihracatçı şirketlerden de bu yönde 
şikayetler yükseldi. TBB Başkam Hüseyin Aydın, Türk 
Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik’e döndü: 

- Daha önce Türk Eximbank’ın Genel Müdürü Adnan 
Yıldırım’a da söylemiştim. Türk Eximbank, bizi, yani 
bankaları aracı olmaktan çıkarsın. Kendisi de banka. 
Teminat konusunda başka formül geliştirsin. 

YERLİ YEM BEZELYESİNİN KDV’Sİ NEDEN YÜZDE

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde tohum üreten bir 
girişimci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na şu şikayetini 
iletti: 

- Biz yem bezelyesi geliştirdik. Ancak, ithal ürünler haksız 
rekabet söz konusu. İthal yem bezelyesinde KDV yüzde 1 
iken, yerliden yüzde 8 KDV almıyor. Hisarcıklıoğlu, notunu 
alırken şu yanıtı verdi: 

-İlk fırsatta ilgili bakanlıklara konuyu ileteceğim. 

BANKALAR KREDİ VERMEK ZORUNDA 

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın, bankaların yeterince kredi kullandırmadığı 
eleştirilerine şu verilerle karşılık verdi: 

- Kredi mevduat oram şu anda yüzde 120. Yani, 100 lira 
mevduat topluyoruz. 120 lira kredi veriyoruz. Bu durumda 
20 liralık bölümü yurt dışından getiriyoruz. 2018’de yurt 
dışından 1.4 trilyon liralık kaynak getirdik. 

Bankaların kredi vermek zorunda olduğunu kaydetti: 

- Bankaların toplam öz kaynakları 410 milyar lira. Hiçbir 
sektörün bu boyutta öz kaynağı yok. Yani, bankaların eli 
taşın altında. Üstelik kazanılan para öz kaynağa ekleniyor. 
Topladığımız mevduattan TMSF primi ve zorunlu karşılıkları 
ayırıp, kalanım krediye yönlendiriyoruz. Yurt dışından 
getirdiğimiz kaynaklar da krediye dönüşüyor. Eksiklerimiz 
olabilir ama kredi veriyoruz. 
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04.01.2019

TÜRKİYE BU TÜMSEĞİ DE AŞACAKTIR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci geride bırakarak 
dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe aldığını 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin temelleri sağlamdır. Son 
25 yılda pek çok sıkıntılı dönem yaşadık, hepsini aşmasını 
bildik. Türkiye bu tümseği de aşacak yoluna devam edecek” 
dedi.

Döviz kurundaki hareketlilik; artan yüksek enflasyon ve faiz 
oranlarıyla zor bir yılı geride bırakan Türk ekonomisini Yeni 
Şafak’a değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; yeni döneme 
ilişkin beklentilerini anlatırken önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci atlatarak 
dengelenme ve istikrar yolunda önemli bir mesafe aldığına 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin temelleri sağlamdır. 

Son 25 yılda pek çok sıkıntılı dönem yaşadık, hepsini 
aşmasını bildik. Türkiye bu tümseği de aşacak yoluna 
devam edecek” ifadelerini kullandı. İşte Hisarcıklıoğlu’nun 
sorularımıza verdiği cevaplar: 

DOĞRU VE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI 

■ Son dönemde hükümetin aldığı önemli tedbirler oldu. 
Bunların piyasaya nasıl etkisi oluyor? 

Doğru ve çok önemli adımlar atıldı. Kısa Çalışma Ödeneği 
mevzuatı değiştirildi ve işler hale getirildi. Düzgün 
mükelleflerin SGK Prim Borçlarına 60 ay vade sağlandı. 
Teknik İflas sorunu çözüldü. Lisanslı Depoculukta kira, lojistik 
ve analiz destekleri artırıldı. İç piyasada ticareti desteklemek 
için 4 sektörde vergiler indirildi. Ve bu yıl tekrar uzatıldı. 
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın yıl 
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sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerini yeni yılda 
3 ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararını hem iç 
piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi desteklemek 
açısından olumlu bulduğumuzu ifade ediyor ve kendisine 
teşekkür ediyoruz.

2019’DA DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK 
SİGORTASI GELİYOR 

Ayrıca, TOBB olarak yıllardır önemini vurguladığımız Ticari 
Alacak Sigortası çıktı. 2019’da devlet destekli ticari alacak 
sigortası geliyor. Asgari ücrete uygulanan prim desteği 
yeniden başlatıldı. Özellikle KOBİ’ler için miktarı da 100 
liradan 150 liraya yükseldi. Bölgesel istihdam teşviki l yıl daha 
uzatıldı. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresi 
12 aydan 18’e çıkartıldı. İlk kez işe alınacakların, tüm sigorta 
ve vergi giderlerini, 2019 ve 2020’de devlet karşılayacak. 
Tüm bu önlemler piyasaya moral veriyor, ticareti destekliyor. 
Biz bu çalkantılı süreci de geride bırakacağımıza inanıyoruz. 
Zira Türkiye’nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda pek çok 
sıkıntılı dönem yaşadık, hepsini aşmasını bildik. Türkiye bu 
tümseği de aşacak yoluna devam edecek. 

YENİDEN TEMPOLU BÜYÜME SÜRECİNE GİRECEĞİZ 

■ 2019 yılına yönelik beklentileriniz nedir? 

Elbette daha yapılması gereken işler de var. Ülkemizin 
gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine yürekten 
inanan Oda ve Borsa camiası olarak, atılan tüm bu 
adımların, ekonomiye yansıması için, üstümüze düşen her 
sorumluluğu yerine getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye 
devam edeceğiz. Enseyi karartmadan, temkinli ama kararlı bir 
şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz. Türkiye ekonomisi zorlu 
bir süreci geride bırakarak dengelenme ve istikrar yolunda 
önemli bir mesafe almıştır. İnanıyoruz ki, kamu ve özel 
sektör istişaresi ve koordinasyonuyla Türkiye, yeniden 
tempolu büyüme sürecine girecektir. 

ZAMAN GELECEĞE ODAKLANMA ZAMANI

■ Yeni yıldan umutlusunuz... 

Tabi ki, iş insanı umutsuz olur mu? Üstelik, ben inancım 
gereği de umutlu olmak zorundayım. Ben ülkemin 
geleceğinden umutluyum. Karamsar olmaya gerek yok. Dar 
bir sokaktayız ama çıkmaz bir sokakta değiliz. Dünyanın 
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bu en zor coğrafyasında bin yıldır bir tek biz ayakta 
kaldık. Daha iyisini de yaparız. Yeter ki birlik ve beraberliği 
muhafaza edelim. Bu ruhu koruyalım. Unutmayın, dün 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanlar kazandı. Bugün 
Türkiye’ye yatırım yapanlar yarın da kazanacak. Zaman, 
daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde olma ve geleceğe 
odaklanma zamanı. Hata ararsanız hatasız insan olmaz. 
Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. 

DÜNYADA İS YAPMA BİÇİMİ HIZLA DEĞİŞİYOR

Türkiye, son 15 senede müthiş bir ekonomik gelişme 
gösterdi. Düşük teknolojili üretimden, orta teknolojili üretime 
geçtik. Ancak dünyada iş yapma biçimi, malları üretme 
biçimi, inanılmaz bir şekilde değişiyor. 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 da 
mümkün değil. 

■Türkiye Bankalar Birliği ile beraber Türkiye’yi 
dolaşıyorsunuz. Diyalog toplantıları yapıyorsunuz. 
Türkiye’de bir ilk. Niye buna ihtiyaç duydunuz? 

Bankalar Birliği yönetim kurulunun katılımıyla, Anadolu’da 
reel sektör ve finans sektörü diyalog toplantılarına 
başladık. 10. toplantıyı Bursa’da yaptık. Bu toplantılar da 
iş dünyası sorunları ve sıkıntılarını doğrudan bankaların 
üst yönetimlerine iletiyor. Toplantılarda farklı bir uygulama 
yapıyoruz. Konuşmak isteyen bütün firma temsilcilerine söz 
hakkı veriyoruz. Sonra bankalarımızın üst düzey temsilcileri 
bu soruların hepsine cevap veriyor. Toplantı bitiminde bire 
bir görüşmek isteyen firmalarla özel görüşmeler yapıyorlar. 
Bankalarımızın, reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya 
inmesi çok önemli. Yaşanan sıkıntılı süreci, birlikte çalışarak 
atlatacağız. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ’lerin 
finansmana ulaşma imkânlarının açık tutulması, hayati 
önemde. Bunun için bu toplantıları yapıyoruz.

ÖNEMLİ OLAN DOĞRU KİŞİYİ BULMAKTIR

Basta G3 zirveleri olmak üzere TOBB olarak girişimcilik 
konusunda birçok çalışma yapıyorsunuz. Girişimcilik 
üzerinde niye bu kadar duruyorsunuz? 

Artık bütün dünya birbirine bağlı çalışıyor. Herkes bütünün 
parçası haline geldi. Know-how isi artık geçti, doğru kişiye 
ulaşabilmek yani know-who önem kazandı. Dünya yapay 
zeka. nano teknoloji, temiz enerji ve gen teknolojisini 
konuşuyor. İnsanlar neye odaklanırsa ve neyi konuşursa o 
konuda ilerleyebilir. Gelecekten ümitsiz değilim. Biz aslında 
büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Son 25 yılda, bes 
önemli ekonomik kriz yaşadık. Hepsini de geride bıraktık, 
yola devam ettik. 

ARTIK FİKİR ÜRETEN ZENGİN OLUYOR 

Girişimcilik, günümüzün en önemli zenginleşme, kalkınma 
ve toplumsal refahı yükseltme aracı. Bu yüzyıl. 4. Sanayi 
devriminin dönemi ve kaynağı insan. Geçtiğimiz yüzyılda 
amaç. zengin doğal kaynaklara, mesela petrole ulaşmaktı. 
Simdi amaç. insan kalitesini artırmak... Zira zenginlik, doğal 
kaynakla değil, fikir üreterek geliyor. İçinde bulunduğumuz 
bu cağ aslında bizim gibi. sanayileşmede geride kalmış 
ülkeler için büyük fırsat sunuyor. Eskiden kaynak bulma 
büyük meseleydi, simdi hem kamu büyük maddi destek 
veriyor hem de pek çok özel fon mevcut. Girişimciliğin 
Türkiye’nin geleceği olduğuna inanıyoruz ve Türkiye’de 
girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çalışıyoruz. 

SORUMLULUK HEPİMİZİN 

■ 2018’de enflasyonla mücadelede TOBB. oda ve 
borsalar önemli destekler verdi. Çarşamba günü yaptığınız 
açıklamada bu desteğin devam edeceğini söylediniz. 

Çok doğru. Enflasyonla Mücadele Programı döviz 
kurlarındaki yükselişle hızlanan enflasyonun kontrol 
altına alınmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. 
Enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan 
girdi maliyetleriyle de mücadele demektir. Ancak bunu ne 
tek basına kamu ne de tek basına özel sektör yapabilir. 
Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ve Odalar-
Borsalar milli bir dayanışma içinde 2019’da da Hazine ve 
Maliye Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programına 
desteklerini sürdürecektir.
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10.01.2019

İŞ DÜNYASI 2019 YILINDAN UMUTLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin sıkıntılı döneminin geçici 
olduğuna inandıklarını belirterek, “Önümüz açık, son 25 yıla 
baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve 
daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz 
var” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın da katıldığı 
Samsun’da bir otelde düzenlenen, ‘Reel Sektör ve Finans 
Sektörü Diyalog Güçlendirme’ toplantısında, Anadolu’da 
ortak diyalog toplantıları kapsamında 10 ilde toplandıklarını, 
Samsun’da ise 11’inci toplantıyı yapacaklarını söyledi. 
9 banka katıldı Toplantıya oda, borsa ve iş dünyasının 
temsilcileri ile 9 bankanın genel müdür ve genel müdür 
yardımcılarının katıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu: “Aslında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı 
dönemde tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve 

Türk özel sektörü bir arada, Anadolu’nun dertlerini ve 
sıkıntılarını öğrenmek üzere birlikte hareket ediyor. Bu 
sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz 
ve ikimizin de birbirinden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların 
sıkıntısı, onların sıkıntısı bizim sıkıntımız.” Sıkıntılı dönemin 
geçici olduğuna inandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Önümüz açık, son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi 
birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan 
da güçlü çıkacağız, umudumuz var” diye konuştu. TBB 
Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın ise dertleri, sıkıntıları ve sorunları açık yüreklilikle 
konuşacaklarını vurguladı. Aydın, “Türk bankacılık sistemi, 
Türk reel sektörünün ve Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi 
hususunda gayretini azamileştirmektedir. Bunu Karadeniz 
Bölgesi’nde de göstereceğiz” dedi. Konuşmaların ardından 
toplantı basın kapalı devam etti. 
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IPARD PROJESİ TOBB DESTEĞİYLE ÜCRETSİZ YAZILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) arasında AB Kırsal Kalkınma 
için Katılım Öncesi Yardım Aracı programı (IPARD) 
için başvuracak projelerin ücretsiz olarak hazırlanması 
için protokol imzalandı. TOBB Genel Merkezinde 
protokolün imza töreninde konuşan Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, proje yazımı için herhangi bir 
bedel alınmayacağını, projenin kabulü halinde AB fonu 
tarafından proje danışmanlığı için verilen hibenin ilgili odaya 
aktarılacağını ancak kabul edilmemesi halinde ise herhangi 
bir ödeme olmayacağım bildirdi. Pakdemirli, “Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bu projeyle oda 
ve borsalara eğitim verecek, proje hazırlama kapasitelerini 
güçlendirecektir. IPARD kapsamında STK’lar ile işbirliğini 
daha da genişletiyoruz. TOBB Protokolü; IPARD’m tüm 
sektörlerindeki yatırımları kapsayacak. Ayrıca, IPARD 
kapsamında desteklenen bu işletmeler, üretime geçtikten 
sonra, ürünlerinin pazarlanması ve ihraç edilmesi 

için, TOBB’un desteği ve katkısını da alacaklardır” dedi. 
Pakdemirli, TKDK IPARD ve çeşitli programlarla 16 farklı 
sektörde yüzde 40-70 arasında değişen hibeler verdiğini 
belirterek, son 7 yılda 14 bin 500 projeye 3.8 milyar TLhibe 
verildiğini, bu tutarabağlı 10 milyar TL yatırım yapıldığım ve 
60 bin istihdam oluşturulduğunu belirtti. Pakdemirli IPARD 
kapsamında başvuracak projeler içinde kadm ve gençlere 
pozitif ayrımcıhkyapılacağım da bildirdi. Hisarcıklıoğlu: 
Türkiye’nin aldığı pay yüzde 1 TOBB Başkam Rifat 
Hisarcıklıoğlu da konuşmasında “Sayın Bakanın vizyonu 
ve enerjisi sayesinde tarımda yeni bir atılım dönemi 
başlatacağımıza inanıyorum” dedi. Hisarcıklıoğlu tarımda 
net döviz kazandırıcı pozisyonda olunduğunu hatırlatarak, 
buna karşılık dünya tarım ithalatından Türkiye’nin aldığı 
payın yüzde İler seviyesinde olduğunu vurguladı. ANKARA/
DÜNYA
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AB’YE PROJE YAZMA EĞİTİMİ

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) 
bağlı oda çalışanları, Tarım ve Orman Bakarüiğı’nın 
geliştirdiği ‘Uygulamak Proje Yazma Eğitimi’ programına 
katılarak, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı-
Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) için proje yazımı eğitimi 
alacaklar. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakam Bekir 
Pakdemirli ve TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu ‘IPARD Proje 
Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü’nü imzaladı. IPARD 
Programı’mn TOBB üyeleri tarafından en yaygın şeküde 
kullamlmasmı önemsediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
tarımda yeni politikaların geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu ve 
bu noktada IPARD desteklerinin öneminin ortaya çıktığım 
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Bu desteklerdeni daha fazla 
faydalanmak tarım ve hayvancılık sektörlerimiz için büyük 
önem arz ediyor. IPARD kapsamındaki desteğin yüzde 75’ini 

AB fonlarından sağlıyoruz. 2011 yüından bu yana IPARD 
destekleriyle 42 üimizde 14 bin 500 proje desteklenmiştir. 
Bu kapsamda, 3,8 müyar Ura hibe verilmiş, 10 müyar lira 
yatırım yapılmış ve 60 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. 
AB Komisyonu Ue Bakanlığımızın yapmış olduğu olumlu 
görüşmeler neticesinde, önümüzdeki dönemde de benzer 
rakamlara ulaşüacağına inanıyorum. Sayın Bakanımızdan 
yakm zamanda bu konuda müjdeü haberler bekliyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Ekonomik şurada masada KDV var! 

İş dünyası iki yıl aradan sonra Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
buluşuyor. Şuranın gündemine KDV iadelerinin teminat 
olarak kullanılabilmesi talebi damga vuracak. 

Türkiye Ekonomi Şurası bugün Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’daki Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda 
yapılacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şurada iş dünyası 
sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirecek. Toplantıya 
iş dünyasının finansman ihtiyacının zenginleştirilmesi 
isteği damga vuracak. Bu kapsamda talep edilen çözüm iş 
dünyasının alacaklı olduğu KDV iadelerinin teminat olarak 
gösterilebilmesi. 

İŞTE İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ 

► KDV alacakları teminat olarak gösterilebilsin. Bankalar 
Özerinden sağlanan pek çok teşvikten teminat sorunu 
nedeniyle yararlanılamıyor. Böylece finansman seçeneği 
zenginleştirilsin. 

►KDV iadelerinin diğer kamu ödemeleriyle 
mahsuplaştırılarak verilmesi sağlanmış olsun. 

►Finansal kiralama, konusunda yeni bir düzenleme 
yapılsın. Kredi kullanım limitlerini etkilemesin. 

►Suriyeli mülteci göçünden etkilenen sınır kentlerine özel 
bir teşvik uygulansın. Suriyeli işçi de işveren de kayıt içine 
alınsın. 

► iç Anadolu’da tarımsal sulama sorunu çözülsün. 
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Akdeniz’de seraların ruhsat sorununa çözüm bulunsun. 

►Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yatırımlar için 
Risk Sermayesi Fonu kurulsun. Yatırımların önü açılsın. 

Türkiye Ekonomi Şurası toplanıyor gündem; KDV 
iadeleri

Türkiye’nin 1.5 milyon iş insanını temsil eden Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği iki yıl aradan soma büyük bir 
buluşma gerçekleştiriyor. Türkiye Ekonomi Şurası bugün 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
yapılacak. İş dünyasının dosyasında; finansman sorunun 
çözümüne yönelik, KDV iadelerinin teminat olarak kabul 
edilmesi talebi var.

Türkiye Ekonomi Şurası iki yıl aradan sonra bugün toplanıyor. 
1.5 milyon üyeyle Türkiye’nin en kapsamlı iş örgütü Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş dünyasının önündeki 
engelleri ve çözümlerini istişare etmek üzere 365 oda ve 
borsa başkanını Ankara’da bir araya getirdi. Dün başlayan 
‘Bölge Hazırlık Toplantılarında belirlenen sorunlar ve çözüm 
önerileri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda dile getirilecek. 
İş dünyasının dosyasında en önemli sorun olarak krediye 
erişim imkanlarının zenginleştirilmesi gerektiği maddesi 
var. Son dönemde çok sayıda teşvik açıklansa da iş 
insanları kamunun da finansman konusunda yeni çözümler 
üretebileceğini düşünüyor. Üzerinde en çok durulan konu 
ise KDV iadeleri ve kamu alacakları. 

İş dünyası KDV alacaklarının teminat olarak 
gösterilebilmesini istiyor. Talebi gündeme getiren isimler 
bankalar üzerinden sağlanan pek çok teşvikten teminat 
sorunu nedeniyle yararlanılamadığını belirtiyorlar. KDV 
beyanlarının en az 3 ayda bir yapılması ve geçici vergi 
dönemiyle uyumlaştırılmasının sağlanmasını bekliyorlar. 
KDV alacakları için bir diğer talep de diğer kamu ödemeleriyle 
mahsuplaştırarak iadenin bu şekilde sağlanması yönünde.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenlenen ve 
geçen sene mayıs ayında 2017 verilerinin açıklandığı 
“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 
sanayici üzerindeki KDV yükünün 7.2 milyar liraya çıktığı 
bilgisi paylaşılmış ve “Finansman konusunda bu kadar 
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sıkıntılı olan, finansal kaynaklara ancak yüksek maliyetlerle 
ulaşabilen sanayicinin bu kadar önemli bir miktarı sıfır 
faiz ile devlete borç verdiğini söylemek durumundayız” 
denilmişti. Dolayısıyla KDV iadesi konusunun toplantıya 
damga vurması bekleniyor. 

“leasing, döviz gelirine dayalı kredi olarak kabul edilmesin”

Gündeme getirilen sorunlardan biri de üretim araçları 
yatırımında en çok kullanılan yöntem; finansal kiralama 
yani ‘leasing’le ilgili. İş dünyası konuyla ilgili şu görüşleri 
dile getiriyor: “Üreticilerimizin leasing kredilerinin bankacılık 
sisteminde ‘döviz gelirine dayalı kredi’ olarak kabul edilmesi 
ve bunun neticesinde firmalarımızın döviz kredisi limitlerinin 
olumsuz etkilenmesi. Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikle; Türkiye’de 
faaliyet gösteren ve kredi bakiyesi 15 milyon doların 
üzerinde olan firmalar hariç diğer tüm firmalara döviz geliri 
şartı getirilmiştir. Ancak, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 
kredi alınması halinde döviz kredilerinde döviz geliri şartı 
aranmayacağı da bu düzenlemede yer almaktadır. Yatırım 
teşviki kapsamında makine yatırımı yapan firmalarımızın 
büyük bir kısmı, finansal kiralama yöntemini kullanmaktadır. 
Finansal kiralama yöntemi, döviz gelirine dayalı olmayan bir 
kredi türü olmasına rağmen bankalar tarafından sistemde 
döviz gelirine dayalı kredi olarak kabul edilmekte ve 
limitleri olmadığı sebebiyle reddedilmektedir. Yatırım teşviki 
kapsamında kullandırılan leasing kredilerinin, bankalar 
tarafından döviz gelirine dayalı olmayan krediler kapsamında 
değerlendirilmesi ve firmaların kredi kullanım limitlerini 
etkilememesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını arz 
ediyoruz.” 

Plastik yatırımlarına çıkış önerisi 

Öte yandan gündeme plastikçilerin de damga vurması 
bekleniyor. Türkiye; tüm tartışmalara rağmen alışveriş 
poşetinin ücretli olmasına uyum sağladı. Ancak Türkiye’de 
bu üretimi yapan inanılmaz bir sanayi hacmi var. Şu anda 
üretim yapamaz hale gelen bu fabrikalar için de yepyeni bir 
çözüm önerisi sunulacak. Bununla ilgili Gaziantep, Kayseri 
gibi plastik torba üreten sanayicilerin Denizli ekseninde bir 
öneri sunmaları bekleniyor. 

Yeşil pasaport için bir talep daha 

Bugün gündeme getirilmesi için tartışılan talepler arasında; 
teşviklerden mevcut işletmelerin faydalandırılması, TOBB’a 
bağlı oda ve borsalarda görevli personele yeşil pasaport 
tahsis edilmesi, Eximbank destekleri için mevzuatın 
sadeleştirilmesi de var.

İŞTE YEREL TALEPLERDEN BAZILARI 

Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen Güneydoğu 
odaları özel bir teşvik beklentisi içinde. Suriyeli işçilerin ve 
işverenlerin kayıt içine alınmasını talep ediliyorlar. Suriyeli 
işadamlarının yurtdışı ve yurtiçi dolaşım sorunlarının 
çözüme kavuşturulması da beklentiler arasında.

Akdeniz’in oda ve borsa başkanları tarımsal amaçlı sera 
yapılarında veri işleme ve ruhsat sorunlarının çözülmesini 
bekliyor. Akıllı tarım ve akıllı çevre uygulamalarının yaşama 
geçirilmesi, bu kapsamda Hal Yasasının da tekrar ele 
alınması isteniyor.

İthalatta sıfır vergi uygulanarak iç piyasada hububat 
ve bakliyatta fiyat dengelemesi yapılırken, İç Anadolu 
odalarının üretimi gündeme getiriyor. İç Anadolu’nun en 
büyük beklentisi tarımsal sulama. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yatırımlar için 
Risk Sermayesi Fonu kurulması oda ve borsa başkanları 
tarafından talep ediliyor. Bu fona kamu, odalar ve özel 
sektör ortak olmalı. 

Türkiye’nin önemli tarım üretimi merkezlerinden gelen 
talepler arasında depolama sorunlarının giderilmesi de yer 
alıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ KATILACAK 7 BÖLGE 
SORUNLARINI ANLATACAK 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TOBB 
Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplantıya Bakanlar 
ve Cumhurbaşkanlığı ekonomi yönetimi ile birlikte 
katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik ve 
siyasi değerlendirmeleri kapsayan bir konuşma yapacağı 
şurada TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iş dünyasının 
beklentilerini dile getirecek. Ayrıca TOBB’un 5 konseyi 
sorunlarını ve buna ait çözüm önerilerini sunacak. Türkiye’nin 
7 bölgesinin sözcüleri de genel sorunlar dışında bölge bölge 
sorunlarını ve çözümlerini aktaracak. 5 dakikalık sunumlar 
sonrasında interaktif olarak çözümler ele alınacak. 
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OSMAN AROLAT

Erdoğan’dan TOBB iş dünyasına övgü, marketçilere ise eleştiri 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 10. 
Türkiye Ekonomi Şurası’nın açık bölümünde yaptığı 
konuşmada TOBB üyelerine “16 yıldır ülkemizi sizinle 
birlikte büyüttük” diyerek övgüsünü sunarken, marketçilere, 
“faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş, buna rağmen 
marketçiler fiyat düşürmüyor. Marketlerde benim halkımı 
sömürmeyi devam ettirenler varsa bunun hesabını sorarız” 
diyerek eleştirdi. 

TOBB ekonomi Şurasına Cumhurbaşkanı, 
bakanlar, TOBB konseyleri katıldı. TOBB temsilcilerinin 
toplantının kapalı bölümde 7 bölgenin sektörel ve bölgesel 
sorunlarını ve çözüm önerileriyle ilgili sunumda bulundukları 
belirtildi. 

Erdoğan, konuşmasında, TOBB ile 16 yıldır işbirliği içerisinde 
birçok önemli adımlar attıklarım belirterek, “Sizlerin 
görüşleri bizler için daima yol gösterici olmuştur. 16 yıldır 
ülkemizi sizlerle birlikte büyüttük. Teknoloji, e-ticareti sizlerle 
ülkemizin gündemine taşıdık. Pek çok çalışmayı sizlerle 
birlikte hayata geçirdik. İş yapılmasının önündeki engelleri 
sizlerle birlikte kaldırdık. 2023 hedeflerine sizlerle birlikte 
ulaşacağız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına sizlerle birlikte taşıyacağız. 81 milyonun tamamına 
aş, iş gelecek olarak daha kapsamlı hizmetlere inşallah 
birlikte imza atacağız. Çünkü, biz hep birlikte Türkiye’yiz, 
hep birlikte Türkiye ekonomisiyiz” dedi. 

Cumhurbaşkanı marketleri eleştirirken ise “Birilerinin 
piyasanın şartları kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten 
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çok üzüntü vericidir. Faiz oranları, enflasyon belli oranda 
düşmüş. Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat 
düşmüyor. Bunun ahlaki temeli olabilir mi? Bu marketlerde 
benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler 
varsa bunun hesabım sorma görevi bizimdir ve hesabı 
sorarız” eleştirisini yaptı.

Kapalı bölümdeki öneriler konusunda Mehmet Kaya’nın 
haberinde hakkedişlerin ödenmesinin ve fiyat farkı 
kararnamesinin istendiği bilgisine yer verildi. Birikmiş KDV 
alacakları konusunda makul vade ile devlet tahvili verilmesi 
önerildiği de haberde belirtildi. Haberde ayrıca, Kredi 
Garanti Fonu’nun tekrar hayata geçmesi, yerli makineye 
destek verilmesi, teşviklerin güncellenmesi, Eximbankın 
uygun firmaları kur riskinden koruması ile Kalkınma 
Yatırım Bankası’nın yeniden yapılandırılması gibi önerilerin 
de TOBB temsilcilerince dile getirildiği bilgisine yer 
verildi. Ekonomik Sosyal Konsey’in yeni düzenlenen şekliyle 

toplanmadığı dönemde iş dünyası ile yönetim kademesinin 
buluşması önemli bir gelişme oldu. 
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“BİRİKEN KDV’LER DEVLET TAHVİLİ OLARAK ÖDENSİN”

TOBB’un düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası Ankara’da 
dev bir buluşma ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın katılımıyla yapılan Şura’da iş dünyasının en 
büyük sıkıntısı olarak finansmana ulaşım öne çıktı. Bu 
sıkıntıyı aşmak için kamu hak edişlerinin ve KDV iadelerinin 
devlet tahvili olarak ödenmesi önerildi, toplantıda yükselen 
fiyatlara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam 
ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir” 
dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “KOBİ’lerin en 
büyük sıkıntısı nakit açığı” diye konuştu. 

İŞ DÜNYASİ NE İSTİYOR? 

►Hakedişler ve KDV iadeleri bir plana bağlansın, nakden 
ödenemeyecek tutarlar için orta vadeli devlet tahvili, alacak 

temliki ve kredi garantisi verilsin. 

►KDV sanayi için miadını doldurdu, yeniden gözden 
geçirilsin. 

►Fiyat farkı kararnamesi çıkanlsın. Fiyat farkı 
kararnamesinin gerçek fiyat artışlarını karşılayacak şekilde 
hazırlanarak firmalara ödenecek fiyatlar güncedensin. 

►KGF mekanizması tekrar hayata geçirilsin. Bu konuda 
100 milyar TL’lik bir kredi hacmi hedefi konulsun. Eximbank 
ve Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılsın. 

►Teşvikler güncellerisin, tarımda girdi fiyat kontrolü 
gerçekleştirilsin. 

►Yerli makineye destek verilsin. Yerli makine ve teçhizat 
yatırımlarında, ister kredi, isterse leasing finansman modeli 



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

2019 BASINDA TOBB

21

kullanılsın yüzde 50 faiz desteği verilsin. 

►SGK prim ödemeleri ertelensin. 

►Suriyeli işgücü ve işadamları kayıt içine alınsın. 

►OSB dışındaki sanayi arazilerine vergi muafiyeti 
uygulansın.

Biriken KDV’ler devlet tahvili olarak ödensin 

İş dünyası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) organizasyonu ile iki yıl aranın ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
Türkiye Ekonomi Şurası’nı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ile ekonomi yönetimini oluşturan 
7 bakan da toplantıya katılarak iş dünyası ile bir araya 
geldi. Toplantıda konsey düzeyinde sektörel bakış açısıyla 
genel ekonomik sorunlara ve taleplere yönelik talepler 
iletildi. 7 bölgeyi temsilen yapılan konuşmalarda ise bölgesel 
sorunlar ve çözüm önerileri vurgulandı. Toplantıda KOBİlerin 
en önemli sorununun finansmana erişim olduğunu 
vurgulandı. 

Toplantının basına kapalı bölümünde yapılan konuşmalarda 

da temel talepler ve çözüm önerileri sıralandı. DÜNYA’nın 
edindiği bilgilere göre kamudan alacaklar konusunda 
esneklik önemle vurgulanan hususlardan biri oldu.

Firmalar tarafından öncelikli olarak vurgulanan konulardan 
biri, firmalara finansman yükü getirdiği gerekçesiyle geçici 
vergi (dönemler itibariyle oluşacak kazançların vergisi) 
uygulamasının kaldırılması talebi oldu. 

Şurada sektör ve bölgesel olarak, Ticaret Odaları (TO) 
Konsey Başkanı Gürsel Baran, Sanayi Odaları Konsey 
Başkanı Erdal Bahçıvan, Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) 
Konsey Başkan Yardımcısı Ayhan Kızıltan, Ticaret Borsaları 
Konsey Üyesi Özay Öztürk, Deniz Ticaret Odası Konsey 
Üyesi Tamer Kıran konuştu. Bölgeler adına ise Kayseri TO 
Başkanı Ömer Gülsoy, İTO Başkanı Sekip Avdagiç, EBSO 
Başkanı Ender Yorgancılar, Zonguldak TSO Başkanı Metin 
Demir, Adana TB Başkanı Şahin Bilgiç, Gaziantep TO 
Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Elazığ TSO Başkanı 
Asilhan Arslan konuştu.

İşte DÜNYA’nın edindiği talepler: 

►HAKEDİŞLER VE KDV İADELERİ ORTA VADELİ 
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DEVLET TAHVİLİ OLARAK VERİLSİN

Konuşmalarda, kamunun firmalara olan borçlarını ödeme 
konusunda çeşitli alternatifler kullanılabileceği de belirtilerek, 
öncelikle ödemelerin bir plana bağlanması, nakden 
ödenemeyecek tutarlar için devlet tahvili, alacak temliki ve 
kredi garantisi verilmesi önerildi. Aynı model birikmiş KDV 
alacakları için de önerilerek, birikmiş KDV alacağı kadar, 
kabul edilebilir makul bir vadeyle devlet tahvili verilmesi 
talep edildi. 

►KDV SANAYİ İÇİN MİADINI DOLDURDU. YENİDEN 
GÖZDEN GEÇİRİLSİN Sanayiye yönelik konuşmalarda 
mevcut KDV sisteminin ilave yükler oluşturduğu ve 
yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Daha işlevsel bir KDV 
sisteminin kurulması, hem ödeyen hem de toplayan olarak 
devletin sistemi yürütmekte zorlandığı vurgulandı. 

►FİYAT FARKI KARARNAMESİ ÇIKARILSIN Kamuya 
taahhüt işleri yürüten bütün firmaların alacakların 
gecikmesinden dolayı ya da hak ediş düzenleyememekten 
kaynaklı olarak finansman zorlukları yaşadığı, alacağım 
tahsil edememesine karşılık vergi gibi yükümlülükler ile alt 
yüklenicilere-tedarikçilere olan borçların sorun oluşturduğu 
belirtildi. Fiyat farkı kararnamesi talebi de sıklıkla gündeme 
getirilen konular arasında yer aldı. Fiyat farkı kararnamesinin 
gerçek fiyat artışlarını karşılayacak şekilde hazırlanarak 
firmalara ödenecek fiyatların güncellenmesi talep edildi. 

►KGF DESTEĞİ SAĞLANSIN. EXİMBANK VE KALKINMA 
BANKASI YENİDEN YAPILANDIRILSIN Toplantıda daha 
önce kullanılan Hazine destekli KGF mekanizmasının 
tekrar hayata geçirilmesi talep edilirken, bu konuda 100 
milyar TL’lik bir kredi hacmi hedefi konulması istendi. 
Eximbank’ın hareket kabiliyeti yüksek, yetenekli ve başarılı, 
sermaye sorunu olmayan firmaları, kur riskinden koruyacak 
şekilde yeni araçlara ve yapılanmaya tabi tutulması da 
istendi. Kalkınma ve Yatırım-Bankası’nın da yeniden 
yapılandırılması önerildi. 

►TEŞVİKLER GÜNCELLENSİN. TARIMDA GİRDİ FİYAT 
KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLSİN 

Söz alan temsilciler yatırım teşviklerinde sıklıkla gündeme 
getirilen bölgesel ayarlamaları talep ettiler. İlçe bazında 
bölgesel teşvik sistemine geçilmesi talep edilirken, teşvik 
unsurlarının da güncellenmesi ve artırılması istendi. Tarım 
konusunda girdi fiyatlarının yüksekliğinin ciddi bir sorun 
olduğu hatırlatılarak, hem gıda üretimi hem de cari açık 
açısından tarımsal üretimde fiyat istikrarının girdi fiyatlarının 
istikrarı ile mümkün olduğu kaydedildi. Teşviklerin 
güncellenmesi kapsamında yatırım indiriminin vergi indirimi 
yoluyla değil, doğrudan mali destek olarak verilmesi istendi. 

Mevzuat uygulamaları kapsamında sanayiye yönelik çevre 
mevzuatının hafifletilmesi de istendi. 

►YERLİ MAKİNEYE DESTEKS VERİLSİN Yatırımların 
önemli kısmını oluşturan makine teçhizat alımlarındaki 
azalmanın yatırımlardaki ivme kaybına işaret olduğu 
kaydedilen önerilerde, yerli makine alımlarına ilave destek 
istendi. Buna göre yerli makine ve teçhizat yatırımlarında, 
ister kredi, isterse leasing finansman modeli kullanılsın 
yüzde 50 faiz desteği talep edildi. 

Girdi maliyetleri açısından doğalgaz ve elektriğin önemine 
de işaret edilerek, sanayi ve ticari sektörlerdeki gaz-elektrik 
kullanımlarında KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi önerildi.

►SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENSİN 

Ekonomi Şurasında finansmana erişim konusunda, 
teminat mektuplarının komisyon masraflarının yüzde 1 
ile sınırlandırılması istenirken, yine firmaların finansman 
talebini azaltmak için; daha önce3 ay olarak uygulanan 
SGK prim ödemelerinin ertelenmesi uygulamasının bu kez 
2019’un ilk 6 ayı için yapılması istendi. Bu arada, bölgesel 
talepler arasında tarım ve turizme yönelik unsurlar dikkat 
çekti. Desteklenen tarımsal ürün sayısının artırılması, turizm 
geliştirilmesi için yol yatırımları, altyapı önerileri dikkat çekti. 

►SURİYELİ İŞGÜCÜ VE İŞADAMLARI KAYIT İÇİNE 
ALINSIN 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yönelik 
yapılan konuşmalarda, kayıt dışı çalışan Suriyelileri ve 
Suriyeli işadamlarını gündeme getirdiler. 

►OSB DIŞINDAKİ SANAYİ ARAZİLERİNE VERGİ 
MUAFİYETİ UYGULANSIN 

Sanayiciler OSB’lerdeki emlak vergisi muafiyetinin, OSB 
dışındaki sanayi arsa arazilerine de uygulanmasını istediler. 

ERDOĞAN: MARKETLERDE HALKIMI SÖMÜRMEK 
İSTEYEN VARSA HESABINI SORMA GÖREVİMİZDİR 

Şurada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
özetle şunları söyledi: Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşadığı 
dalgalanmada maalesef bazı kesimler iyi bir imtihan 
veremedi. Dalgalanmayla asla orantılı olmayan fiyat 
artışlarıyla ilgili örnekler her gün karşımıza geliyor. Bu akıl 
ve ahlak dışı artışları hep birlikte düşünmeliyiz. Birilerinin 
‘piyasanın şartları’ kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten 
çok üzüntü vericidir. Faiz oranları, enflasyon belli oranda 
düşmüş. Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat 
düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Bu marketlerde 
benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler 
varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını 
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sorarız. İşletmelerin Türkiye ekonomisine daha fazla destek 
olmasını bekliyoruz. Böyle zamanlar karı artırma zamanı 
değil, bir miktar kardan feragat edip ülkeyi ayağa kaldırma 
zamanıdır. Türkiye 16 yılda kat ettiği mesafeyle gerçek 
gücünün farkına vardı. Her kim ki bu ülkeyi çeyrek asır 
öncesine döndürmek isterse karşısında milletimizi bulur. 
Türkiye içinde de böyle zamanlarda dalgalanmaları bir moral 
bozma, karamsarlık aşılama kampanyasına dönüştürenler 
oluyor. Bunu kabul edemeyiz. Ülkemizi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasına sizlerle birlikte yükselteceğiz. 
Türkiye’yi üst gelir grubuna sizlerle birlikte taşıyacağız. 81 
milyonun tamamının aş, iş, gelecek sembolü olarak daha 
kapsamlı hizmetlere inşallah birlikte imza atacağız. Çünkü 
biz hep birlikte Türkiye’yiz, hep birlikte Türk ekonomisiyiz. 

Suriye Suriyelilerindir 

Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğü üzerinde hesabımız yok. 
Suriye Suriyelilerindir. Güvenli bölge teklifimiz terör örgütlerini 
Türkiye’nin kontrolünde bir şekilde sınırlarımızdan uzak 
tutma amacı taşıyor. Biz Türkiye’ye karşı bir güvenli bölgeden 
değil, teröristlere karşı güvenli bölgeden bahsediyoruz. 
Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli 
bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Sayın Trump’a siz 
bize lojistik destek verin, biz temizleriz dedim. 

Hisarcıklıoğlu: KOBİ’lerin sıkıntısı nakit açığı 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomiyi 
desteklemek için peş peşe vergi indirimleri, finansman 
destekleri gibi önlemler alındı. Yapılan reformlarda 
Türkiye’yi Dünya Bankası Doing Business sıralamasında 
17 basamak yukarı taşıdı. Biz Bankalar Birliği ile tüm 
Anadolu’yu dolaştık. 81 ilden iş insanları ile bir araya geldik. 
Burada şunu gördük, KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı nakit 
açığı. Finansmana erişimde büyük sıkıntı var. Yüksek kredi 
faizleri, bir türlü reel sektörümüzün yakasını bırakmıyor. 
Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. Ne yatırım yapabiliyor, 
ne de iş hacmimizi artırabiliyoruz. Dışarda hava bozarken, 
içerde safları sıklaştırmalıyız. Elbirliğiyle Türkiye’yi yeniden 
tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız. 
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GİRİŞİMCİLERE ‘FACE’ DESTEĞi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği 
ile ‘Sınırları Aşan Türkiye’ projesine imza atan Facebook, 
İstanbul’a inovasyon merkezi açmak için kolları sıvadı. İlk 
etapta 5 milyon dolarlık bir bütçe ayıran şirket, odağına 
girişimcileri ve KOBİ’leri alacak. 

DÜNYANIN en büyük sosyal ağı Facebook, İstanbul’a 
inovasyon merkezi açmak için kolları sıvadı. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Demeği’nin ‘Sınırları 
Aşan Türkiye’ projesi kapsamında açılacak olan inovasyon 
merkezi için Facebook’un ilk etaptaki yatırımının 5 milyon 
dolar civarında olması bekleniyor. 3 yıl boyunca direkt 
olarak Facebook’un destekleyeceği merkezin amacı ise 
girişimcilerin ve KOBİ’lerin dijital dünya ile entegrasyonlarım 
arttırmak. Projeye yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere 
göre Facebook İnovasyon Merkezi’nin çalışma yöntemi ve 

sunacağı içeriğe yönelik detaylarına son şekil veriliyor. Buna 
göre merkezin ilk odağında startuplar olacak. Bir kuluçka 
(inkübasyon) merkezi mantığında girişimcilere startuplarını 
büyütmelerine olanak sağlayacak ofis ve mentorluk desteği 
verilecek. Özellikle mentorluk desteği kapsamında yeni 
girişimcilerle başarılı iş insanları bir araya getirilecek. 
Düzenlenen etkinliklerle başarılı iş insanları ve girişimcilerle 
‘rol model’ konuşmaları gerçekleştirilecek. Mentorluk 
oturumları sayesinde girişimciler, startuplarını büyütmeye 
yönelik sorularını tecrübeli isimlere sorma imkanma sahip 
olabilecek. 

DİJİTALLEŞMEYİ ARTTIRACAK 

İşin KOBİ’ler boyutunda ise ön planda dijitalleşme yer 
alacak. KOBİ’lere dijitalleşmenin yardımıyla işlerini nasıl 
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büyütebilecekleri gösterilecek. Sanayi 4.0 eğitimleri de 
Facebook İnovasyon Merkezi’nin bir parçası olacak. Bu 
iki konuya ek olarak okul çağındaki çocuklara eğitimler 
verilecek. Algoritma ve kodlamanın dışında temel bilim 
eğitimlerine odaklanılacak. Kurulacak laboratuvarlarla fizik 
ve kimya alanlarında çocuklara temel bilimler öğretilecek. 
Kurulacak inovasyon merkezinin diğer bir amacı da 
Facebook hizmet ve araçlarının daha doğru kullanılmasını 
öğretmek. Instagram, VVhatsApp ve Messenger gibi 
Facebook çatısı altında yer alan servislerin KOBİ’ler 
tarafından daha verimli kullanılması için adımlar atılacak. 
Özellikle Türkiye’deki KOBİ’lerin Facebook’ta yer alan pazar 
yeri alanında daha aktif olması hedefleniyor. Bu mecranın 
daha etkili kullanılabilmesi için KOBİ’ler eğitimler verilerek, 
iş hacimlerinin büyütülmesi amaçlanıyor.

YERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL 

PAYLAŞILAN bilgilere göre Facebook 1 İnovasyon 
Merkezi’nin nerede açılacağı henüz belli değil. Ancak söz 
konusu yerin herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada 
yer alması bekleniyor. Üniversite kampusları yerine daha 
işlek noktalarda yer alması planlanan merkezin, sadece 
etkinlik zamanlarında değil, haftanın her günü aktif olması 
amaçlanıyor. 
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ERDOGAN PLEDGES TO FIGHT ‘EXCESSIVE PRICES’

President Erdogan yesterday attended a meeting organized 
by the Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges 
(TOBB) in Ankara Erdogan pledges to fight ‘excessive 
prices’ ‘If there are people who seek exploiting citizens, 
it is our duty to hold those acting this way accountable/ 
says President Erdogan resident Recep Tayyip Erdogan 
yesterday vowed to fight against excessive prices charged 
by supermarkets and hold those responsible accountable. 
“Interest rates and inflation have come down. Despite these 
favorable developments, the prices of fruits and vegetables 
in supermarkets have not yet fallen. Is there any moral basis 
to this? If there are people who seek exploiting citizens, it 
is our duty to hold those acting this way accountable and 
we will do so,” Erdogan said in a speech he delivered at a 
meeting of the Turkish Union of Chambers and Commodity 

Exchanges (TOBB) in the capital Ankara. Erdogan added 
that some people are acting like profiteers, using “market 
conditions” as a pretext. The president noted the volatility 
in exchange rates, interest rates and inflation in the past 
months and said some price increases could not be related 
to those fluctuations. “This is not the period where one seeks 
to increase profit by using such volatility, but these are times 
to support the country and the nation by giving up on profit 
if necessary,” Erdogan said. The president also stressed 
that they could not turn a deaf ear to peoples’ complaints 
regarding high prices. According to the latest official data, 
food prices increased by 1.08 percent month-on-month in 
December 2018, bringing the annual food inflation to 25 
percent. The headline consumer price inflation was 20.3 
percent in 2018. On a monthly basis, fruit and vegetable 
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prices rose by 5.87 percent in December last year, whereas 
the annual increase was 30.8 percent. “The state has done 
everything in its capacity to support the real sector and to 
reduce the burden on peoples’ shoulder through incentives, 
reductions and restructuring schemes. But it saddens to see 
that some people are resorting to profiteering by using the 
‘market conditions’ as a pretext for those illogical and immoral 
price increases,” Erdogan told the gathering. Addressing 
the attending businesspeople, Erdogan said they had built 
the Turkish economy’s architecture in consultations with 
those present at the meeting. “Our brothers here at this 
meeting are the true representatives of the markets. Thus, 
your thoughts about the country and your industries have 
been our guide.” The Turkish economy will become one of 
the top 10 economies in the world thanks to the cooperation 
between the businesspeople and the government and 
the economic targets set for 2013 will definitely be met, 
according to Erdogan.
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1 MİLYON KİŞİLİK EK İSTİHDAM SÖZÜ

Türkiye Ekonomi Şurası’nda iş dünyası Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a 1 milyon kişilik yeni istihdam sözü 
verdi. TOBB tarafından düzenlenen şuranın basma kapalı 
bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, iş insanlarından 
yeni istihdam sözü aldığı öğrenildi. Her üyenin 2 yeni 
istihdam yapmasını isteyen Erdoğan, oda başkanlarıyla 
tek tek konuşarak taahhüt ettikleri istihdam sayısını sordu. 
Yanıtları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu listeledi. Öte 
yandan Erdoğan’ın, iş dünyasının taleplerine cevap vererek, 
“2019’da bütçe disiplinini bozmamız mümkün değil. Her 
talebin bütçeye etkisine bakarak bir çalışma yapacağız” 
dediği öğrenildi. Erdoğan, KDV iadeleriyle ilgili çalışma 
yapılacağını da toplantıda vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla TOBB’da 
gerçekleştirilen ekonomi şurasında DÜNYA’nın önceki gün 

manşete taşıdığı KDV meselesi tartışıldı. Basına kapalı 
bölümde oda ve borsa başkanlarının istihdam için verdiği 
taahhütün 1 milyon sayısına ulaştığı öğrenildi. 

TOBB tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve ekonomi yönetimini oluşturan bakanların 
katıldığı Ekonomi Şurasının basına kapalı bölümde istihdam 
ve firmaların kamudan alacakları ana tartışma konusu oldu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantının sonuna doğru iş 
insanlarından yeni istihdam sözü aldığı öğrenildi. Her üyenin 
2 yeni istihdam yapmasını isteyen Erdoğan il temsilcisi 
oda-borsa başkanlarıyla tek tek konuşarak taahhüt ettikleri 
istihdam sayısını sordu ve yanıtları da TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da listelediği öğrenildi. İlave istihdam 
konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık iş insanlarıyla 
şakalaştığı belirtildi. DÜNYA’nın aldığı bilgilere göre çeşitli 
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oda ve borsa başkanlarının verdiği taahhüt 1 milyon istihdam 
sayısına ulaştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sektörel ve 
bölgesel taleplerin okunmasının ardından bütün maddelerin 
notlarını aldığı ve değerlendirme konuşmasında bunlara 
yanıt verdiği kaydedildi. Erdoğan, özellikle yerel inşaat ve 
altyapıya yönelik talepler konusunda bütçedeki yatırım 
ödeneklerinin üzerindeki taleplere işaret ederek, bunların 
karşılanmasının 2019 için mümkün olamayacağını, altyapı 
konusunda iş dünyası ile yerel yönetimlerin katkı verme 
modelleri oluşturmasını önerdiği kaydedildi. 

Bütçe disiplini vurgusu

Erdoğan’ın genel olarak taleplere yönelik, “2019’da bütçe 
disiplinini bozmamız mümkün değil. Her bir talebin bütçeye 
etkisine bakılarak bir çalışma yapacağız. Bu yıl bütçeye 
yük getirecek bir talepte bulunmayın” dediği öğrenildi. 
Erdoğan’ın firmaların kamudan çeşitli kalemlerde oluşan 
alacakları konusuna ilgi gösterdiği, özellikle KDV iadelerinin 
ödenmesinde bir çalışma yapılacağını vurguladığı 

kaydedildi. Erdoğan’ın başta KDV iadeleri olmak üzere, 
kamunun özel şirketlere olan gecikmiş ödemelerine 
yönelik tahvil verme konusunun bütçeye olası etkilerinin 
değerlendirilmesi talimatı verdiği bildirildi. Önceki yıllardan 
farklı olarak, 2019’da Hazine’nin ikrazen özel tertip devlet 
tahvili çıkarma limiti 30 milyar TL’ye yükseltilmişti. Bu arada, 
OSB dışındaki imalat sanayii firmalarının enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi konusunda bir araştırma yapılması konusunda 
da Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği öğrenildi. Toplantıda 
ayrıca sektör meclisleriyle başta Hazine ve Maliye Bakanlığı 
olmak üzere ilgili bakanlıkların bir araya gelerek sorunlara 
çözüm oluşturmak için çalışmaları kararlaştırıldı.
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23.01.2019

KDV İADELERİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına müjdeyi 
verdi. TOBB Türkiye Ekonomi Şûrası’nda 3.5 saat iş 
dünyasını dinleyen Erdoğan, KDV iadesi talebine karşılık 
“KDV iadeleri ödenebilir” mesajı verdi. Bakan Berat 
Albayrak da bu konuda yaptıkları çalışmayı kısa sürede 
sonuçlandıracaklarını söyledi. 

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın 1 Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
Türkiye Ekonomi Şûrası’nda KDV iadeleri için çalışma 
yapıldığım açıkladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, şuranın 
basına kapalı bölümünde, iş dünyasının KDV iadelerinin 
bir takvimde ödenmesi, nakit ödemelerin ardmdan kalan 
kısım için devlet tahviliyle ödeme yapumasını istemesini 
değerlendiren Erdoğan, “KDV iadeleri ödenebilir” mesajım 
verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, bu konuda 

yaptıkları çalışmayı kısa sürede sonuçlandıracaklarım 
söyledi.

3.5 SAAT SÜRDÜ 

Önceki gün TOBB İkiz Kuleleri’nde yapılan şura, 
14.30’da başladı ve akşam 18.00’a kadar sürdü. Açılış 
konuşmalarının ardından basma kapanan toplantının 
tümünde tüm ekonomi bakanları ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yer aldı. Toplantıya ekonomi bakanlarının yanı 
sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Konsey 
başkanları ve 7’er bölgeyi temsilen tüm konuşmacılara 5’er 
dakika süre verildi. Ancak ilk konuşmacı Ankara Ticaret 
Odası Başkanı Gürsel Baran konuşmasını 6 dakikada 
bitirince, konuşma süreleri de otomatikman birer dakika 
artırıldı. Devamında ise, bazı iş insanları da söz alarak 
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talep ve dileklerini dile getirdi. Toplantıya katılan iş dünyası 
temsilcileri, şura boyunca gündeme getirilen konuların 
bazılarının gündeme alındığı ve verimli bir toplantı 
olduğunu bilgisini verdi. İş dünyası temsilcileri, Erdoğan’ın 
sorunların bir kısmının hızla çözülebileceğini belirtmesinin 
de kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Toplantı boyunca 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlardan notlar aldığım 
vurgulayan katılımcılar, toplantının bitiminde de hızla 
çözülebilecek konuların kendilerine aktarıldığını ifade etti. 
Toplantının kapanış bölümünde gelen taleplerden biri olan 
yılın ilk 6 ayına ilişkin SGK primlerinin bir yıl ertelenmesi 
konusunun çalışılabileceğini söyleyen Erdoğan bu konuda 
önce rakamların çıkarılması gerektiğini ve buna göre de bir 
karar alınabileceğini ifade etti. 

TARIMSAL ENERJİ 

İş dünyasının gündeme getirdiği talepler arasında tarımsal 
sanayi ve hayvan çiftliklerinin kullandığı elektriğin fiyatının 
düşürülmesi de yer aldı. Erdoğan bu konuda Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakam Fatih Dönmez’le konuşarak bilgi 
verdi. İş dünyasının istediği rakamlara maliyetler nedeniyle 
imlemeyeceğini belirten Erdoğan, ancak mevcut rakamlar 
üzerinden indirim yapılabileceğini belirtti ve arada bir 
rakamda buluşulması için çalışılmasını istedi. 

SÜLEYMANİYE SEFERLERİ 

Yakın zamanda İstanbul- ^ Süleymaniye seferlerinin 
başlayacağını kaydeden Erdoğan, kamu alımlarında yerli 
malı tercih edilmesi konusunda ise artık nihai sonuç alınacak 
bir çalışma yürütüleceğini kaydetti. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun bazı sektörlerde hızlı kararlar alınması 
gereken sorunlar olduğunu belirtilmesi üzerine ise Erdoğan, 
kısa sürede TOBB sektörel Şûrasının toplanabileceğini 
belirtti. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da, 
salondan istihdamı artırılmasını istedi. Erdoğan, “Tekrar 
bir istihdam seferberliği yapın ve illerinizi harekete geçirin. 
Daha önce yapılan istihdam seferberliği olumlu sonuç verdi” 
sözleriyle, istihdamı artırma için iller bazında söz aldı.
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26.01.2019 GÖZLEM_

İŞTE EKONOMİ ŞURASININ PERDE ARKASI

EKREM C. TOPRAK

Aslında bir de kapalı bölümü vardı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “TOBB 10. Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Şûrasının Açık bölümüne Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın fırsatçıları uyarısı damga vurdu. Marketleri çok 
sert bir dille eleştirdi. Sonra kapalı bölüme geçildi. Esas 
şura o bölümdeydi. 5 Konsey başkanına 5’er dakika söz 
hakkı verilmişti. Ticaret konseyi adına söz alan Gürsel 
Baran 6 dakika konuşunca haksızlık olmasın diye diğer 
konuşmacılara da 6 dakika konuşma süresi verildi.

Böylece Sanayi Konseyi adına Erdal Bahçıvan ve Deniz 
Ticaret Konseyi adına Tamer Kıran ve diğer konsey adına 
yapılan konuşmalar 6 dakika oldu. Sonrasında Türkiye’nin 7 
bölgesi adına 7 konuşmacı çıktı kürsüye. Bu isimleri bölgeler 

belirlemişti. Bütün bu konuşmacıların konuşmalarını tek 
tek not aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. .. Hepsini dinledi. 
Özellikle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşması 
çok iyi hazırlanmıştı. Sorunları çözüm önerilerini de işaret 
ederek dile getirdi. 

İşte bazı satırbaşları... 

• 2017’de iş dünyası istihdamda ve yatırımda rekor kırdı. 
Aynısını 2019’da da yapmaya hazırız. 

• Şu an bu salonda, 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat 
önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanlarımız bulunuyor. 

• Onlar Temmuz’dan beri yoğun bir mesai harcadılar. İllerin 
ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. 

• Son 3 ayda TOBB olarak bir ilki daha gerçekleştirdik. 



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

2019 BASINDA TOBB

33

Bankalarla birlikte tüm Anadolu’yu dolaştık. Finansmana 
erişimde büyük sıkıntı var. 

• Yüksek kredi faizleri, bir türlü reel sektörümüzün yakasını 
bırakmıyor. Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. Ne yatırım 
yapabiliyor, ne de iş hacmimizi artırabiliyoruz. 

• İşte bu ortamda, yüksek faize karşı sizin gösterdiğiniz 
hassasiyet ve mücadele, bizlere güç ve moral veriyor. Bizler 
de, Sizin, bu konudaki çağrınıza, ilk ve en somut katkıyı 
verdik. 

• TOBB, Odalar ve Borsalar, tüm kaynaklarını bir araya 
getirdi. Bugüne kadar ülkemizde ticari kredilere uygulanmış 
en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimize nefes kredisi temin 
ettik.

• Yaklaşık 100 bin KOBİ’mize, 12 milyar lira, düşük faizli 
kaynak sağladık. Sizin tabirinizle “finansmanda inovasyon” 
yaptık. Başkan Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının en çarpıcı 

noktası bu şekildeydi. Her konuya değil. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın desteği ile çözülen sorunları dile getirdi. Sonra 
kürüye Erdoğan geldi. Aldığı notlara bakarak herkese 
tek tek yanıt verdi. Bazı konularda çözüm çalışması 
talimatı verdi. Bazılarına ise itiraz etti. Hem de en samimi 
duygularla. Herkesi etkileyen bilgi ağırlıkla ve moral veren 
bir konuşlaydı. Ama her zaman olduğu gibi konuşmasını 
herkesten somut istihdam verileri alarak noktaladı. Mesela 
Antep’ten mesela başka kentlerde kaç kişiye iş vereceksiniz 
sorusuna somut yanıt almak istedi. Ben sizin önünüzü 
açacağım siz de insanlara iş ve aş vereceksiniz der gibiydi. 
Şura birlikten kuvvet doğacağının işareti verir gibiydi.
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26.01.2019

KAPILARA YARIM MİLYAR $ YATIRIM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “İştirakimiz Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ, 
bugüne kadar modernize ettiği tesislere 500 milyon doların 
üzerinde yatırım yaptı” dedi. 

TOBB eliyle şu ana kadar toplamda 10 gümrük kapısının 
modernizasyonunun tamamlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Kapıköy Gümrük Kapısı çalışmalarının bitirilmesiyle bu 
sayı 11’e ulaşacak” bilgisini verdi. 
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02.02.2019

BAHAR GELİYOR

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği’nin reel sektör ile 
buluşmalarının 13’üncüsü Ankara’da gerçekleşti. TBB 
Başkanı Hüseyin Aydın makro göstergelerde güçlü bir 
dengelenme olduğuna dikkat çekerek “Öncü göstergeler de 
baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor” diye konuştu. 

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkam 
Hüseyin Aydın, “Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme 
var. Öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu 
müjdeliyor” dedi. 

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin, dün Ankara’da düzenlenen “Reel Sektör ile 
Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme 13. Toplantısı” 12 
bankanın yöneticisi ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla 
yapıldı. Aydın, piyasaların sakinleştiğini, her şeyin 

beklentiler doğrultusunda olduğunu söyledi. Faiz oranlarının 
düştüğüne, döviz kurunun daha stabil seyrettiğine işaret 
eden Aydın, şöyle konuştu: 

GÖREVİMİZİ YAPARIZ 

“Enflasyon beklenenden daha iyi bir durumda. Makro 
göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Bütçede, cari 
açıkta bunların hepsini görüyoruz. Bunlar, gerek reel 
sektöre gerek bize daha iyi bir faaliyet ortamının olduğunu 
gösteriyor. Öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu 
müjdeliyor. Reel sektör ve onu desteklemek için bankacılık 
sektörü baharın ivedice gelmesi için dün olduğu gibi bugün 
ve yarın da üzerine düşeni yapacaktır.” 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Tarihimizde bir ilki 
yapıyoruz. Reel ve finans sektörü hep beraber Anadolu’yu 
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dolaştık. Aslında bu bizim, birbirimizin ayrılmaz bütünü 
olduğumuzun en güzel somut göstergesiydi” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, banka genel müdürleri ve yardımcılarının bu 
kapsamda sahaya indiklerini, reel sektör ve bankacıların 
“aynı masada” olduğuna dikkati çekerek, “Bu aslında 
birbirimizi daha iyi anlayacağımızı, geleceğimiz açısından 
da umut verici bir gelişme olduğunun en somut göstergesi. 
Ortak çözümleri hep beraber geliştiriyoruz. Yine bu sıkıntılı 
süreci de birlikte atlatacağımızın en somut göstergesi. Biz 
aynı geminin içindeyiz. Eğer reel sektörde sıkıntı olursa 
finans sektöründe sıkıntı olur, finans sektöründe sıkıntı 
olursa reel sektörde sıkıntı oluyor. Onun için de finansmana 
erişimi açık tutmamız lazım” dedi. 

Buna benzer sıkıntıların, 25 yıldır yaşandığım ve aşıldığım 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bunu da aşmasını biliyoruz. 
Türk özel sektörü olarak biz geleceğimizden ümitliyiz. Bu 
tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Çıkarken biraz zorlanırız, 
inerken hızlanırız. Şimdi bankalarımız ve hükümetimizin 
destekleriyle beraber bu sıkıntılı dönemi aşma noktasına 
geldik. Bundan soma inşallah önümüz daha açık olacak. 
Ülkemize güveniyoruz, ülkemiz bugünkünden daha iyi 
olacak” dedi.
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04.02.2019

MERKEZ BANKASI MİLYONLARCA VERİ İLE ‘NABIZ’ TUTUYOR

VAHAP MUNYAR

GEÇENLERDE yolum Ankara’ya düştü, Merkez 
Bankası’ndaki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Başkan Murat 
Çetinkaya, ekibi ve Para Kurulu üyelerinin piyasanın nabzını 
ne kadar tutabildiklerini merak ettim. İlk aldığım bilgi şu oldu: 

- Merkez Bankası milyonlarca veriyi toplayıp, sürekli 
değerlendiriyor. Hallerden büyük marketlere, sadece 
internetten satış yapanlara, emlaktaki gelişmelere kadar 
her hareket izleniyor. O veriler harmanlanıyor. Bu kadar 
veriyi izleyip harmanlamak, Merkez Bankası’na şu avantajı 
sağlamış: 

- Enflasyonla ilgili gelişmeleri her gün izliyoruz. Yani, her 
gün, o güne kadarki enflasyon verisi elimize geliyor. 

Bunun üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Tekirdağ’da tanık olduğum, 
bugüne kadar 11-12 ilde yaptığı bölgesel buluşmayı örnek 
gösterdim: 

- Masada TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı 
ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank 
Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü 
Mehmet Emin Özcan başta olmak üzere 6-7 bankacının 
bulunduğu 1000 kişilik bir toplantıyı izledim. 100 u aşkın iş 
insanı soru sordu, bankalarla sıkıntısını paylaştı. Taraflar 
için çok işe yarayan bir toplantı oldu. 

Ardından benzeri yöntemi Merkez Bankası yönetiminin de 
izlemesinin yararlı olacağını belirttim: 

- Piyasanın, ekonominin nabzı elbette verilerle tutulabilir. 
Ancak, Başkan Çetinkaya başta olmak üzere banka yönetimi 
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ile Para Kurulu üyelerinin bu tür toplantılarla piyasayla yakın 
temas kurması iyi olur. 

Bunun üzerine şu yanıtı aldım: 

- Merkez Bankası’ndan bir ekip her ay 2 bini aşkın firmayı 
ziyaret ediyor. Detaylı mülakatlar yapıyor. Verilen cevapların 
Merkez Bankası’nda kalacağı bilindiği için gidilen firmaların 
yetkilileri rahat konuşuyor. Sonra derlenen bilgiler Para 
Kurulu’na da sunuluyor. 

Bir arkadaşım firma ziyaretleriyle elde edilen bilgilerin 
öneminin altını çizdi: 

- Rakamların arkasındaki hikaye önemlidir. Odaklanma 
şansı verir. 

Merkez Bankası’nın piyasada fiyatlarla istediği gibi oynayan 
bazı fırsatçılara nasıl baktığını öğrenmek istedim, şu tavrı 
gördüm: 

- İlk bakışta “fırsatçılık” gibi görünen fiyat artışlarının kök 
sebeplerine de bakmak gerekiyor. Peki, Merkez Bankası’nın 
şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırmasına dönük 
bakışı nasıl? 

Bu konuya da yaklaşım şöyle: 

- İşini sürekli iyi yönetemeyeni canlı tutmaya çalışmak, 
doğru yöneteni cezalandırmak olur. Yapılandırma, şirketleri 
disipline edebilmeli. Bankada şu mesajın benimsendiği 
dikkatimi çekti: - Merkez bankaları, toplumsal refaha katkıda 
bulunmaya çalışır. Bu mesaj, şu soruya yol açmış: - Merkez 
bankaları toplumsal refaha nasıl katkıda bulunabilir? 

Yanıtı da şöyle oluşturulmuş: - Merkez Bankası, “fiyat 
istikrarı” ile toplumsal refaha katkı verebilir... Arkadaş 
ziyaretinde edindiğim izlenim şu oldu: Merkez Bankası, 
milyonu aşan veriyle, firma ziyaretleriyle piyasanın nabzını 
tutuyor, büyük fotoğrafı çok iyi görebiliyor... Özellikle faizle 
ilgili kararları da “büyük fotoğrafı” çok iyi görerek alıyor... 

80 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMAK YERİNE FİYATLARI İNDİRDİ

MERKEZİ İstanbul’da olan bir şirketin patronu, Anadolu’daki 
fabrikasına giderken cebinde işten çıkarmayı planladığı 
80 kişilik liste vardı. Döndüğünde listeyi kardeşine verdi: - 
Ben 80 kişi ile vedalaşmayı yapamadım. Çünkü, hepsinin 
işe ihtiyacı var. Bu işi sen hallet. Bir hafta sonra kardeşi 
Anadolu’daki fabrikaya gitti, o da işçi çıkarma operasyonunu 
yapamadan döndü: - En iyisi fiyatları indirip, stokları eritmeye 
çalışmak. Belki biraz zarar ederiz ama sanların ekmeğini 
korumuş oluruz. 

NİMAR YENİDEN YAPILANDIRMA KONKORDATOYU 
FRENLER

AK Bağımsız Denetim’in patronu Doğuş Bektaş, çok sayıda 
konkordato ilanına aracılık ettiklerini belirten bir mesaj 
gönderip, şu örneği anlattı: 

- Büyük bir şirkette konkordato ilan ettik. 6 ayda 180 
çalışandan 70’e düştü. Özellikle 2 banka, 10 milyon kredi 
borcuna karşı tüm tahsilatlarım yapmasına rağmen 20 
milyon teminat tutuyor içeride. Banka şirketin nakit bloke 
mevduatı olan 2.5 milyon lirayı serbest bıraksa, konkordato 
ilan edilmeyecekti.

Sonra konkordato konusunda iki aşamalı plan önerdi: - 2 
aşamalı bir sistem kurmak tüm ülkeye nefes aldırırdı. İlk 
aşaması sadece bankalar tarafından kilitlenen şirketler için 
“yapılandırma” adı ile benzer süreçle (bir bağımsız denetim 
raporu ve suistimali önleyen sorumluyu tarif eden bir dosya 
ile yine Asliye Hukuk’a başvurarak) banka borçları 6 ay 
ötelenmeli idi. 

Bu ötelemeyi yapan şirketlerin olduğunu belirtti: - Devletin 
yeniden yapılandırma şansını herkese tanıması lazım. 
Ötelemenin kurtaracağı binlerce şirket nefes alır, çalışanları 
mağdur olmazdı. Durumu daha kapsamlı olanlar konkordato 
sürecine girerdi. Bektaş’ın ortaya koyduğu örnek ve öneri, 
sorunun kaynağını sadece bankalar gibi gösteriyor... 
Şirketlerdeki yönetimsel hataların bu işte hiç mi payı yok?
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05.02.2019

Dünyanın 4’üncü büyük ihracatçısı konumunda 

TÜRKİYE’de seramik sektörünün önemine işaret 
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Seramik sektörü ülkemiz sanayinde önemli 
başarı hikâyelerinden birine imza atmıştır. Dünyada kaplama 
malzemelerinde sekizinci, sağlık gereçlerinde dördüncü en 
büyük üretici ülkeyiz. Seramik karolar ve sağlık gereçlerinde 
dünyanın dördüncü büyük ihracatçısıyız. Karolarda 
Avrupa üçüncüsü, sağlık gereçlerinde ise Avrupa’nın en 
büyük ihracatçısıyız. Sektörün cirosunun 12 milyar lirayı, 
ihracatıysa 1 milyar doları geçti” dedi. 

2 KATI POTANSİYEL VAR

Seramik malzemelerini 125 ülkeye ihraç ettiğimizi 
anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “İhracatın en 
büyük kısmının Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD 

olması da sektörümüzün fiyat ve kalite anlamında sahip 
olduğu rekabetçi gücü gösteriyor. Seramik sektörümüze 
yeterli destek verilirse ihracatımız şu ankinin 2 katma yani 
2 milyar dolara çıkabilecek potansiyele sahip. Seramik, 
banyo ve mutfak sektörlerinde seçkin markaların en 
yeni tasarımlarım ve teknolojik ürünlerini sergiledikleri 
UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı hem üreticilerin 
hem tüketicilerin odaklandığı çok özel bir buluşma noktası 
haline geldi. UNICERA’nın gösterdiği başarı da bizler ve 
sektörümüz için ayrı bir iftihar vesilesi. 

İNOVASYON VE AKIL 

Öte yandan UNICERA’ya çok sayıda uluslararası firmanın 
ve yabancı katılımcıların olduğunu, bu sayıların da her sene 
arttığım görüyoruz. UNICERA ile Türkiye bir çekim merkezi 
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olduğunu gösteriyor. Sektör birbirini burada bulacağını 
biliyor. Tüketici sektörü burada bulacağım biliyor. Her sene 
artan bir coşku ve başarı yakalanıyorsa gidilen yol doğru 
demektir. Sektörleri büyüten ve geliştiren de öncelikle 
bu bakış açısıdır, büyük düşünmektir ve daha büyük 
hedeflere ulaşma kararlılığıdır. Zira özel sektör olarak her 
gün yükselen küresel rekabet karşısında rakiplerimizden 
daha hızlı koşmak zorundayız. Bunun yolu inovasyon ve 
akıl. Ardından da buna uygun büyük bir çaba gelir, emek 
geliriz. Ne mutlu ki seramik, banyo ve mutfak alanında mili 
şirketlerimiz dikkat çeken çalışmaları neticesinde özellikle 
son yıllarda müthiş bir gelişme ve ilerleme kaydetmiştir. 
Her sene kapsamım ve kapasitesini geliştirmeye devam 
ederek Türkiye’nin en büyük, dünyanınsa sayılı fuarlarından 
biri haline gelmek hiç şüphesiz büyük bir vizyon işi. Emeği 
geçenleri kutluyorum. Burada yer alan tüm firmalarımızı da 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”
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FUAR ALANINDA TEFTİŞ

Fuar alanında teftiş YÜZDE 20’SI TAMAMLANDİ 
ANKARA’NIN Akyurt ilçesinde yapımı devam eden 
Uluslararası Fuar Alanı’nda Vali Vasip Şahin, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Akyurt Belediye Başkanı 
Gültekin Ayantaş, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ATO 
Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik 
Yavuz ve ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner incelemelerde 
bulundu. Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanlanan alanın 
yüzde 20’si tamamlandı. » 4’teFuar alanı hızla YÜKSELİYOR 
Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi A.Ş.’nin 
açtığı ihaleyle inşaatına başlanan fuar alanının yüzde 
20’sinden fazlası tamamlandı Ankara’nın Akyurt ilçesinde 
yapımı devam eden Uluslararası Fuar Alanfnda Vali Vasip 
Şahin, Büyükşchir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Akyurt 
Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret 
Borsası Başkanı Faik Yavuz ve ANKESOB Başkanı Mehmet 

Yiğincr incelemelerde bulundu. Fuar alanının yıl sonuna 
bitirilmesi planlanıyor. Başkentin ilk uluslararası fuar alanı 
olma özelliğine sahip Akyurt Uluslararası Fuar Alanı”nın 
temeli Eylül ayında atılırken, inşaat çalışmaları sürüyor. 
Ankara Büyükşchir Belediyesi, Ankara Valiliği, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi 
Odası, Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi ve Ankara 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin dahil olduğu 8 kurum 
ve kuruluşun ortaklığı olduğu “Ankara Uluslararası Fuar 
Alanı ve Kongre Merkezi A.Ş.’nin açtığı ihaleyle inşaatına 
başlanan fuar alanının yüzde 2()’sinden fazlası tamamlandı. 
110 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak Akyurt Fuar 
Alanı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2019 yılının 
ilk aylarında işletmeci için görüşmelere başlacağı öğrenildi. 
Aynı dönemde fuar ve kongre planlamasının yapılacağı, en 
kısa sürede de aktif hale getirileceği kaydedildi.
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08.02.2019

ABD’Lİ HEYETE ‘VERGİ MUAFİYETİ’ ÇAĞRISI

ABD’li heyete Vergi muafiyeti9 çağrısı TİCARET Bakam Ruhsar 
Pekcan, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türk ve ABD iş 
dünyası temsilcileri, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi. 
Toplantıda ABD’li heyetten çelik vergisinde Türkiye’nin muaf 
tutulması istendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıkhoğlu, ABD’nin Türkiye’den çelik 
ithalatına getirdiği ilave gümrük vergisini hakkaniyetli 
bulmadıklanm belirterek, “Bu uygulama 2018 yılında 
Türkiye’nin ABD’ye demir çelik ürünleri ihracatını son 
derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye’nin bu uygulamadan 
muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de ikili ilişkilerimize 
katkı sağlayacaktır” dedi. Hisarcıkhoğlu Türkiye ile ABD 
arasında serbest ticaret anlaşması yapılması konusunda 

ABD iş dünyasından destek istedi.Toplantıda Bakan 
Pekcan’m şahitliğinde TOBB Başkam Hisarakhoğlu üe 
ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Choksy tarafından 2019 yılı Eylem 
Plamna ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Pekcan’m 
şahitlik ettiği I ani
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10.02.2019

MODERN SERAYA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

MODERN SERAYA düşük faizli kredi REEL Sektör ile 
Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, Antalya’da 
bir otelde yapıldı. Toplantıda konuşan Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın, yeni sera yatırımları ve mevcut 
seraların modernizasyonu için yatırım miktarının yüzde 
75’ine kadar 7 yıl vadeli kredi vereceklerini açıkladı. Aydın, 
yüzde 8.25 faizli kredinin, iki yıla kadar anapara ödemesiz 
olduğunu söyledi.» 5’TEfi JBA”1” ?019 - Ap\LY ;;;.-
;:.:.m Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) işbirliğinde, Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) ile Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) ev 
sahipliğinde düzenlenen “Reci Sektör ile Finans Sektörü 
Diyalog Güçlendirme Toplantısı”, Antalya’da bir otelde 
yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı 
ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve yönetim 

kurullarının katıldığı toplantı öncesinde, seracılıkta dönüşümle 
ilgili sağlanacak destekler ve finansman konularıyla ilgili 
açıklamada bulunuldu. ‘Antalya’ya kredi müjdesi’ Toplantının 
açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bugün 
Antalya’ya gelirken güzel müjdeli bir haberle geldik. Dun 
Sayın Bakanımız Berat Albayrak açıkladı, ‘Hüseyin Bey’in 
Antalya’da müjdesi var* dedi. Biz de dört gözle bekliyoruz, 
ne müjdesi varsa. Hepimiz o müjdeyi bekliyoruz” diyerek, 
sözü Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a bıraktı. 
7 yıl vadeli sera kredisi Hüseyin Aydın, Ziraat Bankasf nin 
yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu 
konusundaki krediler ve vade sürelerini açıkladı. Aydın, 
yatırım miktarının yüzde 75’inc kadar 7 yıl vadeli kredi 
vereceklerini açıkladı. Aydın, yüzde 8.25 faizli kredinin, iki 
yıla kadar anapara ödemesiz olduğunu söyledi. Ayrıca 14 
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ay vadeli işletme kredisi sağlanacağını belirten Aydın, kredi 
için başvuruların başladığını da açıkladı. 10 milyon TL’ye 
kadar Faiz indirimli kredi üst limitinin 10 milyon lira olduğunu, 
l() milyon liraya kadar olan yatırımlarda I Iazine ve Maliye 
Bakanlığı’nin sübvansiyon desteği olduğunu ifade eden 
Aydın, “Bu 8.25 bir yatırım kredisinin faiz oranıdır. Daha 
küçük ölçekte, farklı yapıda alırsanız o biraz daha nitelik arz 
ediyor. Bu biraz daha ortalama. Bugünkü koşullarda 7 yıl 
vadeli bir kredi, faiz tiranı son derecc cazip, uygun faiz oranı 
10 milyon TL’ye kadar. 2020 yılına kadar da bunu devam 
ettireceğiz” dedi. Afet mağdurlarına erteleme Hüseyin Aydın. 
Antalya ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde afetler nedeniyle 

üretimleri zarar gören çiftçiler hakkında da konuştu. Doğal 
afetlerin tarımsal üretimin kaçınılmaz bir realitesi olduğuna 
işaret eden Aydın. Biz bundan etkilenen bütün üreticilerimize, 
bu tarz üretimde sıkıntıya giren kardeşlerimiz varsa hepsinin 
kredisini yeniden vadelendiriyoruz. Eğer hasar gördüyse 
onlara yeniden onarım için kredi veriyoruz. Yok ben kendi 
imkanlarımla yaparım ama verilen krediyi geri çağırmayın 
diyenlere de uzun ödenecek yeni vadeler veriyoruz” dedi. 
• MEHMET ÇINAR Antalya DHA Uf;: .’ *■ M R\FAT H\
SARC»KL\OĞLU
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21.02.2019

‘MAHİR ELLER’ İLE İSTİHDAM SAĞLANACAK

2 yıl sürecek ve Hatay, Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa da 
uygulamaya geçirilecek Mahir Eller Projesi kapsamında söz 
konusu 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek 
15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirilecek ve 3 bin 
kişiye istihdam sağlanacak. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, 
başlatılan ve 3 bin kişinin istihdam edilmesini sağlamayı 
hedefleyen ‘Malın Eller’ projesi Hatay da tanıtıldı.

MESLEĞİNİ BELGELE FARKINI ORTAYA KOY 

Mesleğini belgele, faikım ortaya koy sloganıyla 
başlatılan Mahir Eller Projesi nin Hatay’daki açılış ve 
tanıtım programında konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ATSO) Başkam Hikmet Çinçin. TOBB çatısı 

altında yer alan 36 oda, faaliyet gösterdikleri bölgenin 
ve ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına 
yönelik önemli çalışmalar yaptığını hatırlatarak, “Ortadoğu 
coğrafyasında Suriye’de 2011 ertesinde yaşanan 
gelişmeler ister istemez ülkemizi ve insanlarımızı olumsuz 
şekilde etkilemiştir. Önemli sayıda Suriyeli ülkelerini terk 
ederek Urdun, Lübnan ve Türkiye gibi komşu ülkelere 
gitmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu duruma kayıtsız 
kalmayan TOBB yoğun göç dalgasının yaşandığı 12 farklı 
ildeki Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği içinde eş zamanlı 
olarak ‘Mahir Eller” isimli projemizi yürütmeye başlamıştır. 
Proje genelinde Türk Sanayi ve Ticaret hayatının sorunları 
arasında yer alan nitelikli ve belgeli eleman teminine 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir” dedi. Çinçin. 
‘Mahir Eller Projesi ile mesleki yeterliliği birikimi olan ve 
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daha iyi çalışma koşullan arayan insanlara dokunmayı 
hedeflediklerini belirterek, proje ile mesleğinde usta olanlara 
işinin erbabı olanlara bunu kanıtlama tescilleme imkanı 
sunduklarını söyledi.

ŞİRKETLERLE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ BİR ARAYA 
GETİRİLECEK

toplantıya video konferans de kanlan TOBB Başkan M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise Proje ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu 
niteliklerle, yetkinliği olan işgücünü kür araya getirmesinin 
hedeflendiğini söyledi. Programın sonunda İskenderun 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Nafız Çalış Hatay’ın 
sosyo-ekonomik yapısını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
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BAŞARILI BİR YIL GÖRECEĞİZ’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri Ticaret Odası ve 
Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bölge 
İstişare Toplantısına katıldı. Kayseri Ticaret Odası Konferans 
Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Bakan Pekcan’ın yanı 
sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi 
Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve davetliler katıldı. 

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Türk iş dünyası 
olarak karşımıza çıkarılan her türlü engele rağmen neler 
yapabileceğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu 
geçmişte çok defa ispat ettik. Özel sektör-devlet istişaresi 
ile sorunları aştığımızı da bizzat yaşayarak gördük. Biz 
tüm bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira 

Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Son 25 senede 
onlarca çalkantı atlattık, hepsinin üstünden geldik ve daha 
kuvvetli bir şekilde yolumuza devam ettik, inşallah yine hep 
birlikte el ele verip ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Bizim 
bir akdimiz var. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına 
ülkemizi sokacağız. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. 
Birbirimizi ötekileştirmeyelim, kimseyi öteki diye görüp 
ayrı tutmayalım. Ülkemizin ve milletimizi birliği ile dirliğini 
muhafaza edelim” ifadelerini kullandı. 

“Hedefimiz dış ticaret açığının azalması” Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan da, “Küresel büyüme IMF verilerine göre 
de Dünya Bankası verilerine göre de düşmektedir. Yüzde 
4’ten 3.17’ye, sonra da 3.5’e revize edildi. Avrupa Birliği’nin 
büyümesi 2’ydi, 1.6’ya revize edildi, 1.5’e revize edildi. 
Bunlar gerçek anlamda bizimde dış ticaretimizi etkileyen 



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

76. GENEL KURUL

48

unsurlardır. Biz bu unsurlardan en az etkilenecek şekilde 
politikaları geliştirmek üzere çalışıyoruz, çalışmalarımıza 
da devam ediyoruz. Ayrıca korumacılık önlemleri dünya 
ticaretinin önünde ciddi bir engeldir. Dünya Ticaret 
Örgütü’nün reform yapılması, bu konuda Amerika’nın başka 
Çin’in başka şekilde bastırıyor olması, bizde ülke olarak 
Dünya Ticaret Örgütü’nün reform yapılması ama kapsayıcı, 
katılımcı, adil ve serbest ticaretten yana görüşmemizi 
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ihracatımızı geçen sene 168 
milyar dolarlık Cumhuriyet tarihinin rekoru ile kapattık ama 
daha da önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
75 seviyesine gelmişti. Bunu 2019 yılında daha da ciddi 
rakamlarla göreceğiz. Ocak ayında bu rakamın yüzde 85 
seviyesine geldiğini gördük. Bizim hedefimiz dış ticaret 
açığının azalması, ihracatın ithalatın karşılama oranının 
artması, dolayısıyla dış ticaret açığına, cari açığa etki etmek 
ve Türkiye’nin dış finansman azalması yönünde çalışmalar 
yapmaktır. 2019 yılında aylar itibariyle inişler ve çıkışlar 
olacaktır ama 2019 yıl bazında ihracatın ithalatı karşılaşma 
oranının arttığı, dış ticaret açığının azaldığı başarılı bir yıl 
göreceğiz” şeklinde konuştu.
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25.02.2019

ELEKTRİK FATURASINDA YÜZDE 66 ‘YÜK’ VAR 

VAHAP MUNYAR

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile birlikte 
gerçekleştirdikleri “Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog 
Toplantılarının Malatya durağında ekrana 2 bin 970 liralık bir 
elektrik faturası yansıttı: - Bakın, bu faturadaki elektrik bedeli 
1786 lira. Salona döndü: - Bu faturanın üzerinde yüzde 66 ilave 
yük var. Sözünü ettiği “yük”ün parasal karşılığını hesapladı: 
- Bu işyeri 1786 liralık elektrik kullanmış, faturasında 1184 
lira ilave yükü de çekiyor. TOBB üyesi sanayicilerin talebini 
dile getirdi: - Sanayinin kullandığı elektrik üzerindeki yüzde 
18lik KDV bir yıl süreyle kaldırılsın. TRT payına işaret etti: - 
Tüccarın, küçük esnafın elektrik faturasında hâlâ yüzde 2’lik 
TRT payı yer alıyor. Bunun da kaldırılmasını bekliyoruz. Bu 
noktada “Peşin Vergi”yi de gündeme getirdi: - “Peşin Vergi”, 

enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde devreye giren 
bir sistemdi. Uygulamanın yarattığı sıkıntıyı örnekledi: - 
Şirket ilk 6 ayda kâr ediyor, vergisini peşinen ödüyor. Ancak, 
ikinci 6 ayda zarara dönüyor bilanço, yıllık duruma bakınca 
bu şirketin Kurumlar Vergisi ödememesi gerekiyor. Buna 
rağmen, ilk 6 aylık kârlı dönemde peşinen yatırdığı vergi 
devlette kalıyor. Verdiği örneğin ardından TOBB üyelerinin 
beklentisini ortaya koydu: - “Peşin Vergi” uygulamasının 
kaldırılmasını istiyoruz. Hisarcıklıoğlu, talepleri sıralarken, 
hükümete çözüm ürettiği konular için teşekkürü ihmal 
etmedi. Ortaya konulan çözümlerden birinin “Ticari Alacak 
Sigortası” olduğunu belirtti: - Devlet destekli “Ticari Alacak 
Sigortası” devrim niteliğinde bir karardır. Küçük işletmelerde 
devreye girdi, çok da iyi oldu. Toplantıyı izleyen 1000’e yakın 
iş insanına seslendi: - Alacağınızı sigorta ettirin, paranız 
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batmasın... Ekonominin yavaşladığı, sıkıntıların yaşandığı 
dönemlerde hemen her sektör ve kesimden vergi indirimi 
istekleri yükseliyor. Hükümet bu isteklerin bir bölümünü 
yerine getiriyor, piyasaya olumlu katkısı da oluyor... Maliye 
ve Hazine Bakanlığı belki “Peşin Vergi”yi gözden geçirir ama 
elektrikte yüzde 18’lik KDV’yi sanayici için bir yıl süreyle 
kaldırmaya yanaşır mı? 

Organik üretim yapana avantajlı faiz uygulanır mı

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) ortak toplantısının 
soru ve sorunlar bölümünde Malatya Organik Meyve 
Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Tursun söz aldı: - Ziraat 
Bankası, tarıma dönük kredilerinde organik üretim yapanlar 
için bir puanlık avantaj sağlayamaz mı? Yani, daha düşük 
faizle kredi veremez mi? TBB Başkanı ve Ziraat Bankası 
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, salonda bulunan Ziraat 
Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar’a döndü: - 
Bu teklifi not alalım. Hükümetimize sunarız.

FIRSATÇI BANKAYI GÖSTERECEK BİR ÖLÇÜM 
İSTİYORUZ 

MİMSAN Grubu CEO’su Ahmet İlhan, soru ve sorun için söz 
aldığında önce bankalara yüklendi: - Bankalar yargısız infaz 
yapıyor. Ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı 
Hüseyin Aydın a sordu: - Sıkıntı ve kriz ortamlarında 
“fırsatçılık yapan” bankaları gözler önüne serecek bir reyting 
mekanizması kurulamaz mı? 

SİCİL AFFI BANKANIN BELLEĞİNE YAZILIR 

BİR şirket sahibi, TBB Başkanı Hüseyin Aydına yaşadığı 
sıkıntıyı açtı: - Sicil affından yararlandık diye bankalar bize 
kredi vermeye yanaşmıyor. Aydın yanıtladı: - Sicil affından 
yararlanan şirketin bu durumu bankaların belleğine yazılır. 
Bu doğrudur. Ardından ekledi: - Sicil affından yararlanmış 
olmak, şirketin banka nezdindeki notunu kırar ama kredi 
kullanmasına mani değildir. 

YÜZDE 0.98 FAİZ KONUTA HAREKET GETİRMEYE 
YETMEDİ 

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın, Malatya’daki toplantıda inşaatçılardan yönelen 
sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: - Konutta 
kredi faizini yüzde 0.98’e düşürdük, yüzde 0.50’yi de 
müteahhitten alalım dedik. Sonuçta vatandaş için faiz yüzde 
l’in altına inmiş oldu. Ancak, satışlarda hedeflenen canlılık 
sağlanamadı. Belki de problem sadece faiz değil. Ardından 
yeni bir hazırlığın işaretini verdi: - Konut kredisi faizlerinde 
yeni bir fiyatlama gündeme gelebilir. Yeni adımla konut 
kredisi biraz daha “cazip” olabilir.
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81 ilde 81 meslek lisesi TOBB’a devrediliyor

MESLEK LİSELERİ ODALARA EMANET 

TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 
protokolle 81 ilde 81 meslek lisesi TOBB’a 
devredildi. TOBB üniversitelerden aldığı destekle bu 
okullarda atölyeler kuracak, başarılı öğrencilere burs 
verilecek, müfredata özel sektörün talepleri doğrultusunda 
şekil verilecek. 

MESLEK liselerinde “özel sektör” dönemi başlıyor. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında imzalanan protokolle ilk aşamada 81 ilde meslek 
lisesi TOBB’a devredildi. Bu okullarda atölyeler kurulacak, 
başarılı öğrencilere burs verilecek, müfredata özel sektörün 
talepleri doğrultusunda şekil verilecek. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bu pilot projeyle geliştireceğimiz kamu özel 

sektör ortak yönetim modelini, daha sonra tüm mesleki 
eğitim sistemine yaygınlaştıracağız” dedi. 

Protokol törenine katılan Milli Eğitim Bakam Ziya 
Selçuk, “Ekonomide orta gelir tuzağından söz ediliyorsa, 
bu aslında orta eğitim tuzağıdır. Yani ‘eğitiminiz 
iyileşirse ekonominiz iyileşecektir’ mesajı bize verilir. 
Bu bağlamda böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğu 
içindeyiz” diye konuştu. Selçuk, “Tabii ki iş dünyasından 
da beklentilerimiz var. Bu protokol çerçevesinde gereken 
desteği vermek için taahhüt altına girdiler. Çünkü artık 
mazeretimiz kalmadı. Bazı sorunlar, bazı beklentiler vardı. 
Hepsi oldu. Almanya’da mesleki teknik okulların yüzde 80’i 
özel sektörün desteklediği okullardır. Bizde bu oran yüzde 4 
civarında. Ben tüm bu çalışmaların bir başlangıç olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 
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ARANILAN ELEMAN 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da imza töreninin 
hem eğitim sistemi hem de iş dünyası için tarihi bir gün 
olduğunu söyledi. Yıllardır dile getirilen ama bir türlü hayata 
geçirilemeyen bir adımın atıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz. 
Bu vizyoner adımın atılmasını, Milli Eğitim Bakanımız 
Ziya Selçuk sağladı” dedi. Protokolle Türk iş dünyasının, 
odaları ve borsaları vasıtasıyla elini taşın altına koyduğuna 
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Milli Eğitim 
Bakanımızın cesur ve kararlı politikası sayesinde Türkiye’de 
bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören niteliklere göre 
hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline 
geçiyoruz. 81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına 
almıyor. Odalarımız ve borsalarımız vasıtasıyla buralardaki 
mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarlanmasını sağlayacağız. Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ 
desteğiyle hazırlayacağız. Bu okullardaki öğretmenlere, 
hizmet içi eğitimi ve iş başı eğitim vererek, onları da 
geliştireceğiz. Buralardan mezun meslek liseliler iş hayatına 
hazır yetişecekler. Söz konusu gençler, ara elman değil, 
aranılan eleman olacak.” 

Yeni dönem ne getirecek? 

TOBB, Oda ve Borsalar tarafından okullarda “AR-GE ve 
Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacak. 

Başarılı öğrencilere burs verilecek. 

Öğrencilere, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işyerlerinde 
staj ve iş imkânı sağlanacak.

Okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilecek. 

İllerde MEB teşkilatı ve TOBB’a bağlı oda/borsalar tarafından 
Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulacak. 

PYK, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı 
şekillendirecek çalışmalar yapacak 

Müfredat özel sektörün talepleri doğrultusunda yenilenecek. 

Merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ’den oluşan Proje 
Danışma Kurulu (PDK), PYK kararlarının uygulanmasını ve 
genel koordinasyonu sağlayacak. 
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İstihdam seferberliği ve teşviklere dikkat 

RESUL KURT

Geçtiğimiz günlerde “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla 
Türkiye’de 2019 yılının istihdam seferberliği başlatıldı. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısıyla başlayan seferberlik, Türkiye’nin önde gelen 
meslek odaları, işveren kuruluşları ve iş çevreleri tarafından 
büyük duyarlılıkla desteklendi. Bu hususta iş dünyasının 
çat örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
öncülüğünde istihdam seferberliğinin yaygınlaştırılması 
konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, 
hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız 
olsun” çağrısı yaptı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 

Selçuk ise İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısında 
işverenlere sağlanacak destek paketlerini açıkladı. 8 ayrı 
başlık altında incelenen teşvik paketi ise şöyle: 

Yeni istihdama Ücret desteği (3 ay): Nisan ayı sonuna kadar 
sağlanacak her ilave istihdam için. 3 ay boyunca prim ve 
vergilerin yanı sıra ücret de devlet tarafından karşılanacak. 
Bu imkândan yararlanmak isteyen işverenlerin 3 ay ücret 
desteğine karşılık işe aldıkları işçiyi toplam 9 ay istihdam 
etmeleri gerekiyor. 

Prim ve vergi desteği (En az 12 ay): 1/1/2018 ile 31/12/2020 
tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için sigorta prim 
desteği verilmektedir. Her ilave istihdam için 12-18 ay 
süreyle SGK primlerini ve vergiyi devlet karşılanmaktadır. 
Destek kapsamında imalat ve bilişim sektöründe kişi başına 
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aylık 2.712 TL. diğer işyerinde ise aylık 1.113 TL destek 
miktarı verilmiş olacak.

Kısa çalışma ödeneği: Ekonomik sebeplerle; işyerinde 
çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumda 
kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin 
çalışanlarının ücreti İŞKUR tarafından sağlanıyor Günlük 
kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas 
kazançtan dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama 
brüt kazancının yüzde 60i olarak ödenmektedir. 

Asgari ücret desteği: Son 4 yılda verilen asgari ücret 
desteği 2019 yılında da devam edecek. Çalışan sayısı 
500’ün altında olan işyerlerine 12 ay boyunca aylık 150 TL 
kişi başına, çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerine 
ise aylık 101 TL kişi başına destek verilecek. Toplu iş 
sözleşmesi uygulanmayan işyerlerinde 3.060 TL’nin altında 
ücret alanlar, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 
6.090 TL’nin altında ücret alanlar için uygulanacak. 

Düzenli ödemeye devamlı destek (5 puanlık indirim): 
SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet 
tarafından karşılanacak; destek miktarı kişi başına aylık 
128 TL ile 959 Türk Lirası arasında değişen rakamlar 
uygulanacak. 

Kalkınmaya ilave destek (İlave 6 puan): Kalkınmada 
öncelikli 51 ilde ve 2 ilçede sigortalılara! SGK primlerine 5 
puanlık indirime ilave olarak 6 puan ilave destek verilmeye 
devam edilecek. Böylece kişi başına aylık 281 ile 1.113 TL 
kişi başına destek verilecek. 

Önce işbaşı eğitim sonra istihdam desteği: İşbaşı eğitim 
programlarına katılan kursiyerlerin 3 ay, imalat ve bilişim 
sektörüne 6 ay, siber güvenlik, kodlama, yenilenebilir enerji 
gibi günümüzün ve geleceğin mesleklerine 9 ay boyunca 
ücret ve sigorta desteği devlet tarafından karşılanacak. 
Ayrıca 2-5 yaş arası çocuğu olan kadın katılımcılara çocuk 
bakım destekleri verilecek. 

Mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği projesi (MEGİP): 
Proje kapsamında; iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli 
işgücünü hazırlamak için, 8 aya kadar mesleki eğitim 
kursları düzenlenecek, kursiyerlerin ücretlerini ve primleri 
devlet tarafından karşılanacak.
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O ZARFLARDA 1.5 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT VAR

VAHAP MUNYAR

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Ankara’daki 
merkezi İkiz Kuleler’de, “Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası” 
toplantısındayız...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun toplantıyı yönettiği 
masada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli var.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile 
Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay başta olmak üzere, 
7 bakanlığın bakan yardımcıları, ilgili genel müdürleri 

61 sektör meclisi başkanı veya sözcüsü tarafından 3’er 
dakikalık sürelerde dile getirdikleri soruları, talepleri not 
etmek üzere yerini aldı. 

TOBB Başkan Yardımcıları Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan 
Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Üyeleri Faik Yavuz, 
Cengiz Günay, Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki Kıvanç, 
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Davut Çetin, Engin Yeşil, Özer 
Matlı, Ömer Zeydan, Şaban Karamehmetoğlu, Mehmet 
Büyüksimitçi ile TOBB GTI Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
Parmaksız da ev sahipleri olarak 1000 iş insanı ile birlikte 
salonda.

Başta Berat Albayrak olmak üzere 7 Bakan, yardımcıları, 
genel müdürleri, o gün TOBB ikiz Kuleler’deki büyük 
konferans salonunda 7 saate yakın 61 sektör meclisi 
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sözcüsünü dinledi, notlarını aldı, sorun ve taleplerin bir 
bölümüne anında yanıt verdi. 

Gıda Perakendeciler Derneği Başkanı ve BİM’in CEO’su 
Galip Aykaç, TOBB Türkiye Perakende Meclisi sözcüsü 
olarak saat 19.30’a doğru kürsüye çıktı. Sektörünün sorun 
ve taleplerini sıralarken şu noktanın altını çizdi: - Sayın 
Bakanlarım, malumunuz vatandaş yurt dışından 22 Euro’ya 
kadar doğrudan sipariş verip, ülkemize getirtebiliyor. Bu 
uygulama, perakende sektörü için haksız rekabet yaratıyor. 
Aykaç, “haksız rekabet” iddiasını güçlendirmek için toplam 
rakama dikkat çekti: - Vatandaşın 22 Euro sınırı çerçevesinde 
gümrük vergisine tabi olmadan gerçekleştirdiği ithalat 
toplam 1.5 milyar doları buluyor. Yani, uygulama ülkemizin 
cari açığına da olumsuz etki yapıyor. Ardından sektörün bu 
konudaki beklentisini dile getirdi: - Vatandaşın yurt dışından 
internet üzerinden doğrudan ithalat yapması anlamına gelen 
bu uygulamanın gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Aykaç, 
şu bilgiyi de bakanlann dikkatine sundu: - Ülkemiz taklit ve 
sahte üretimde dünya 3’üncüsü. Saat 20.30’a doğru aldığı 
notlar çerçevesinde soru, sorun ve taleplerin bir bölümünü 
yanıtlayan Albayrak, Aykaç’ın gündeme getirdiği konuda 
şu mesajı verdi: - Vatandaşın yurt dışından siparişleri, 
bizim de dikkatimizi çekti. Sadece bîr ülkeden gelen zarf 
sayısı 26 milyon adedi buluyor. Şu soruyu ortaya attı: - 26 
milyon adet zarfın içinde bir ülkeden ne gelir? Ülkemizde o 
ülkenin dilini bilen bu kadar insan yok. O zarflarla ne geliyor, 
inceleyeceğiz. Sadece bir ülkeden 26 milyon zarf, toplamı 
1.5 milyar doları bulan ithalat... Gerçekten de üzerinde 
durmak gerekiyor... 

Konfeksiyon 150 milyar dolar cari fazla verdi 

TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi Başkanı 
Şeref Fayat, “Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası” sunumuna 
şöye girdi: - Sektörümüz son 10 yılda 180 milyar dolar ihracat 
yaptı. 150 milyar dolar cari fazla verdi. Ardından taleplerini 
sıraladı: Türk Eximbank kaynakları yetersiz. Daha fazla 
kaynak sağlanmasını bekliyoruz. Sektörümüzü cezbedecek 
5 ve 6’ncı bölge teşvikleri daha çok Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’ya dönük veriliyor. Ancak, yatırımlar hedeflendiği 
kadar o bölgelere yönetmiyor. Sanayiciyi bulunduğu yerde 
teşvik etmek daha doğru olmaz mı? Dil ile ilgili sınırlamaları 
global marka yaratmanın önünde engel görüyoruz. 

LPG’li araç için Çevre Bakanı’nı ikna etmemiz lazım 

TOBB Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi Sözcüsü 
Atalay Armutçu, otogazlı (LPG) araçların kapalı otoparklara 
alınmaması konusunu gündeme getirdi, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den şu yanıtı aldı: - LPG’li 
araçların kapalı otoparklara alınması gerektiği konusunda 
ben de size katılıyorum. Ancak, bu konuda Çevre ve 
Şehircilik Bakanımızı ikna etmemiz lazım.

Altında kredi kartına 12 taksit, suistimal kapısı açabiliyor 

TOBB Kuyumculuk Sanayi Meclisi Sözcüsü Hasan 
Çavuşculu, sektörün talepleri arasında şu maddeyi öne 
çıkardı: - Perakende altın satışında kredi kartına 12 taksit 
getirilmesinde fayda görüyoruz. Maliye ve Hazine Bakanı 
Berat Albayrak, bu talebe şu yanıtı verdi: - Bu konuda 
suistimale açık bir alan var. Ortak akıl ile bir çözüm 
bulunabilir.
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SARP’TAN 2 MİLYAR GELECEK 

155 milyon lira yatırımla yenilenen Sarp Gümrük Kapısı’nın 
geçiş potansiyeli 4 katına çıkarılırken, süre de yarıya indi. 
Kapının Türkiye’ye yıllık getirişi ise iki milyar lira olacak

Türkiye’nin Gürcistan’a açılan en önemli gümrük kapısı olan 
ve yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yenilenen Sarp Gümrük 
Kapısı hizmete açıldı. 155 milyon liraya mal olan kapı 
Türkiye’ye yıllık iki milyar lira kazandıracak.

Açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ile Gürcistan 
Maliye Bakanı Ivane Matchavariani, Gürcistan Ekonomi ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı George Kobulia tarafından 
yapılan Sarp Gümrük Kapısı, TOBB/GTİ AŞ tarafından YİD 
modeliyle 2009 yılında yenilenmişti. İki ülke vatandaşlarının, 
2011 ‘de imzalanan protokol çerçevesinde kimlik kartıyla 

seyahat edebilmelerine imkan sağlanmasının ardından 
artan TIR ve yolcu trafiği kapının yeniden yapılandırılmasını 
gündeme getirmişti. Bu doğrultuda, 2016 yılının kasım 
ayında sahanın bitişiğindeki bazı alanların da dahil edilerek 
Sarp Gümrük Kapısı’nın artan trafiğini karşılayacak şekilde 
yeniden inşa çalışmalarına başlandı. 

GÜMRÜK SAHASI GENİŞLETİLDİ 

Modernize edilen sınır kapısında Türkiye’ye giriş ve çıkışta 
yer alan peron sayısı 8’den 12’ye çıkarıldı. Gümrük sahası 
da genişletilerek 46 bin metrekareye çıkarıldı. Böylece geçiş 
potansiyeli dört kat artarken sürede yan indi. Araç trafiğinde 
aksaklıklara yol açan yolcu geçişleri de üst katta alındı. 
Ayrıca yolcuların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi 
için de yurda giriş ve çıkışta iki yolcu salonu inşa edildi. 
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Modernizasyon çalışması ile birlikte tek durakta kontrol 
projesi de hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığınca yürütülen 
“Tek Durakta Kontrol” ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan 
kontrollerin gümrük kontrolleriyle aynı yer ve zamanda 
yapılması sağlanarak işlem süresinin kısaltılması, TIR’ların 
gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması 
hedefleniyor. Yapılan yenileme çalışması ile yıllık devletin 
kasasına iki milyar lira girmesi bekleniyor. Bu arada, geçen 
yıl 6,9 milyon yolcu ve 600 bin aracın geçiş yaptığı Sarp 
Gümrük Kapısı dışında, ayrıca Türkgözü ve Çıldır-Aktaş 
olmak üzere Gürcistan’a açılan iki gümrük kapısı daha faal 
olarak hizmet veriyor.
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81 İLDE 81 MESLEK LİSESİ TOBB’A DEVREDİLDİ, PİLOT UYGULAMA BAŞLADI 

MESLEK LİSELİYE İŞ ÇOK 

NOYAN DOĞAN

Milli Eğitim ile TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş 
Birliği Protokolü kapsamında 81 meslek lisesindeki 64 bin 
716 öğrenci TOBB’a devredildi. Uygulama ile reel sektörün 
kalifiye eleman sorunu çözülecek, meslek lisesi mezunları iş 
bulmakta sıkıntı çekmeyecek.

KAMU, özel sektör işbirliği ile eğitimde önemli adım atıldı. 
Öyle bir adım ki, hem meslek liselerinin itibarını artıracak 
hem istihdama ciddi katkı sağlayacak hem de işverenlerin 
yıllardır şikayet ettiği ara eleman sorunu bitecek. Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 
arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Bu 
kapsamda 81 ildeki 81 meslek lisesi, TOBB’a devredildi ve 

pilot uygulama başlatıldı. Devredildi derken, öğretmenler 
yine MEB’e bağlı olacak, okullar da aynı şekilde MEB’in 
yönetiminde olacak, müfredatı yine MEB belirleyecek; ancak 
mesleki eğitim ile reel sektör birbirine entegre edilecek, 
ortak yönetim sağlanacak.

MEB’in verilerine göre 3.636 mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumu bulunuyor. Bunların 2.552’i mesleki ve teknik 
Anadolu lisesi, 762’si çok programlı Anadolu lisesi ve 
322’si de mesleki eğitim merkezi. Ayrıca 383 adet özel 
meslek lisesi ve 33 adet de organize sanayi bölgelerinde 
açılan resmi meslek lisesi bulunuyor. Buralarda da 2017-
2018 eğitim döneminde 1 milyon 642 bin 637 öğrenci eğitim 
görüyor. Yine bu okullarda 134 binin üzerinde de öğretmen 
eğitim veriyor. 

ARAELEMANSORUNU BİTECEK 
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İşte, TOBB ETÜ ile MEB arasında Mesleki Eğitim İş Birliği 
Protokolü kapsamında devredilen 81 ilde 81 okulda 64 
bin 716 öğrenci ve 6 bin 440 öğretmen bulunuyor. Peki, 
bu işbirliği ne getirecek ve mesleki ve teknik eğitimde yeni 
dönemde neler olacak? Yıllardır reel sektör, ‘ara eleman’ da 
denilen kalifiye eleman bulamamaktan şikayet eder. Nitekim 
yapılan tüm araştırmalarda da işverenler, nitelikli eleman 
istihdam etmede zorluk çektiklerini söyler. Genel çerçevede 
bakıldığında her yıl 250 bine yakın genç üniversiteden 
mezun olup, iş hayatına atılmaya çalışıyor, iş arıyor. 
Gençlerde işsizlik oram da yüksek. Gelinen noktada şirketler 
kalifiye eleman bulmakta büyük sorun yaşıyor, gençler de iş 
bulamamaktan dert yanıyor. Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan, 
mesleki ve teknik eğitime bakış açısı çok da olumlu değil 
ve bu konuda toplumsal farkındalık da yeterli değil. Mesleki 
eğitim ikincil bir eğitim olarak görülüyor ve değer verilmiyor. 

TOPLUMSAL ALGI DEĞİŞECEK 

Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB işbirliği başlatılan pilot 
uygulama ile hem mesleki ve teknik eğitime yönelik 
toplumsal algı değişecek hem de istihdama ciddi katkı 
sağlanacak. Bir anlamda eleman sıkıntısı çeken reel sektör 
bu işin eğitiminde de elini taşın altına koyacak. Uygulama ile 
ilk etapta TOBB’a devredilen 81 ildeki 81 meslek lisesinde 
mesleki eğitim, dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
tasarlanacak. Bu kapsamda TOBB, bu okullarda atölyeler 
ve laboratuvarlar kuracak, mevcut olanları yenileyecek. Ar-
Ge ve beceri tasarım atölyelerini faaliyete geçirecek. Ayrıca 
eğitimin içeriği de TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanacak. 

Peki, bu ne demek? Üretimde ve ihracatta lider bir ildeki 
meslek lisesi, bu üretime katkı sağlayacak eleman 
yetiştirecek; böylece, o ilde üretimi gerçekleştiren reel 
sektörün kalifiye eleman sorunu çözülecek. Mezun olan 
gençler için de iş hazır olacak, gençler de iş bulamama 
endişesi yaşamayacak. Meslek liseleri de bu çerçevede 
şekillenecek. Örneğin, bir ide, otomotiv sektörüne yönelik 
hiçbir üretim yoksa o ilde otomotiv ile ilgili meslek lisesi de 
olmayacak. Belirttiğim gibi bu pilot uygulama. Sonuç başardı 
olursa -ki, beklenti başardı olacağı yönünde ve genç işsizliği 
bitirmek için olması da gerekiyor kamu, özel sektör ortaklığı 
diğer meslek liselerini de kapsayacak, tüm mesleki eğitim 
sistemine yaygınlaştırılacak. 

81 İLDEKİ 81 OKULDA NELER YAPILACAK? 

130 bin öğretmen yetiştirilecek. 

Meslek okullarındaki öğretmenlere hizmet içi eğitim ve is 
başı eğitimi verilecek. 

Öğrencilere TOBB üyesi firmalarda staj ve işbaşı eğitim 
imkanı sağlanacak. 

Mezunlar TOBB üyesi şirketlerde istihdam edilecek. 

Mezun meslek liselileri iş hayatına hazır hale getirilecek. 

Okullarda Ar-Ge ve tasarım, beceri atölyeleri, laboratuvarlar 
kurulacak. 

Başarılı öğrencilere burs verilecek. 

İllerde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak, okul yönetimleri ve müfredat 
şekillendirilecek. 

Öğrenciler mezun olduğunda hızla iş hayatına entegre 
olacak. 

TÜM YÖNLERİYLE MESLEK LİSELERİ 

• Öğrencilerin yüzde 35’i mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüyor. 

• Meslekî ve teknik Anadolu liselerinde 54 alanda ve bu 
alanlar altındaki 199 dalda öğretim programı uygulanıyor. 

• Meslek liselerinden mezunların yüzde 55,60’ı erkek, yüzde 
44,40’ının kız öğrencilerden oluşuyor. 

• Erkek öğrencilerin tercih ettiği meslek alanları metal 
teknolojisi, metalürji, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, 
motorlu araçlar teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, 
uçak bakım, mobilya ve iç mekan tasarımı, gemi yapımı, 
makine teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri. 

• Kız öğrencilerin tercih ettiği meslek alanları; çocuk gelişimi 
ve eğitimi, el sanatları teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri, 
hasta ve yaşlı hizmetleri, güzellik ve saç bakım hizmetleri, 
giyim üretim teknolojisi. 

• Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının toplam sayısı 
3.636. Bu kurumların 2.552’si meslekî ve teknik Anadolu 
lisesi, 762’si çok programlı Anadolu lisesi, 322’si meslekî 
eğitim merkezleri. 

• 383 özel meslek lisesi ve 33 adet de organize sanayi 
bölgelerinde açılan resmi meslek lisesi bulunuyor. 

• Meslek liselerindeki toplam öğretmen sayısı 130 bin 372. 

• Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin tüm 
ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler içindeki oranının en 
yüksek olduğu ü yüzde 42 ile Ardahan, en düşük olduğu ü 
yüzde 19 ile Batman. 

• Meslek liselerinden mezun olanların iş gücüne katılım 
oram 2016’da yüzde 52 iken, 2018 yılında yüzde 54’e çıktı. 

• Meslek lisesi mezunlarının en yüksek istihdam oram 
hizmet sektöründe olduğu görülüyor. Hizmet sektöründe 
toplam istihdam oranı yüzde 53.7, sanayi sektöründe yüzde 
26.8, üçüncü sektör olan tarımda ise istihdam oram yüzde 
19.5.
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24 TÜRK FİRMASI CERN’DEN İŞ ALDI

İnsanlığın evreni anlama yolculuğunda dinamo görevi 
üstlenen Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’ne (CERN) 
Türk akını yaşanıyor. CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri 
Kurulu Başkanı ve TOBB Başkanlık Özel Müşaviri Hakan 
Kızıltoprak, CERN’de 24 Türk firmasının iş yaptığını, 100-
150 firmanın ihalelere katıldığını ve ‘Türkiye’nin CERN’deki 
iş hacminin 4 milyon dolara ulaştığını anlattı. 

IŞIK HIZINA ULAŞTI 

Şu an CERN’de operasyonların durduğunu ifade eden 
Kızıltoprak, “Şimdi bu çarpışmaların daha yüksek enerjili 
olanlarına geçecekler. Çalışmalar neticesinde CERN 
ışık hızına ulaştı. 2000’li yıllarda CERN ile ilgilenen 10 
bilim insanı varken özellikle son yıllarda araştırmacı Türk 
sayımız 173’e ulaştı. Dünyada sadece 10 ülkenin üretip 

işletebildiği ve modern proton hızlandırıcılarının ilk aşaması 
olan bir RF dört kutuplusu (RFO) geliştirme çalışmalarını 
da tamamladık. Asıl umut veren nokta ise ikinci ve üçüncü 
olduğumuz ihalelerin toplam bedeli şu ana kadar alınan 
işlerin iki katı” şeklinde konuştu. 

03.03.2019
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DİŞ FIRÇASINDA YERLİ ÜRETİM, DOĞRU ADIM İLE 32 MİLYONA ÇIKTI

VAHAP MUNYAR 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) başta 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere 7 
bakanın sektörlerin soru ve sorunlarını dinledikleri “Türkiye 
Sektörel Ekonomi Şurası”nda Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 
Sanayi Meclisi sözcüsü Sibel Tüzün, söze istihdamla 
girdi: - Sektörümüz 188 bin kişiye istihdam sağlıyor. 180 
dolayında ülkeye ihracat yaptıklarını belirtip, taleplere geçti: 
- Sektörümüzün bazı ürünleri ülkemizde ilaç ve tıbbi cihaz 
gibi görülüyor. Oysa Avrupa Birliği’nde (AB) sektörümüzün 
ürünleri kozmetik sayılır. Bu konuda AB’ye uyum bekliyoruz. 
Ardından diş fırçasına değindi: - Diş fırçasında koruma 
var. Dolar bazında belirlenen ek vergi nedeniyle ithal 
fırçaların fiyatı yüzde 80 dolayında arttı. Ek verginin TL’ye 
çevrilmesini talep ediyoruz. Uygulamanın Türkiye’de diş 

fırçası kullanımını düşürdüğünü vurguladı: - Ülkemizde yıllık 
diş fırçası satışı 73 milyondan 71 milyona indi. Ülkemizin 
nüfusuna işaret etti: - Yani, kişi başına yılda bir fırça dahi 
düşmüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, soru ve sorunları 
yanıtlarken, diş fırçası konusunu açtı: - Diş fırçasında 23 
cent koruma var. Sonra şu verileri paylaştı:

Ülkemizde yılda 25 milyon adet yerli diş fırçası üretilirken bu 
rakam 32 milyona çıktı. Bu veriyle birlikte konuya bakışını 
paylaştı: - Yerli üretim arttığına göre, demek ki doğru 
yapmışız. TOBB’da bunları dinledikten 2-3 gün sonra Procter 
& Gamble (P & G) Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu 
Başkanı Tankut Turnaoğluyla sohbet ettim. Turnaoğlu, P & 
G’nin ilk kez bu yıl Las Vegas’ta (ABD) gerçekleşen CES’e 
(Consumer Electronics Show) katıldığını belirtti: - Las 
Vegas’taki fuarda elektrikli-sensörlü diş fırçamız sergilendi. 
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Söz konusu diş fırçasının özellikleri üzerinde durdu: - Diş 
fırçası, üzerindeki sensör sayesinde, “Şu noktayı yeterince 
fırçalamadın” diye uyarabiliyor. Günlük diş bakım verilerinizi 
diş hekiminize de gönderebiliyor. Türkiye’de elektrikli 
diş fırçalarının pazardaki payını merak ettim, yanıtladı: - 
Yüzde 7 civarında. Dünya artık diş hekimine günlük rapor 
gönderebilen diş fırçasını konuşuyor. Biz, yıllık diş fırçası 
satışının 73 milyondan 71 milyona gerilemesine sorumlu 
sorumlu arıyoruz. Tek sorumlu “gümrükte ek vergi” olabilir 
mi?

İŞÇİ ÇIKARMAK YERİNE FON FIRSATINA BAK

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile birlikte 
düzenledikleri “Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog 
Toplantısının aralık ayında gerçekleşen Tekirdağ ayağındaki 
sunumunda 1000 dolayındaki iş insanına “esnek çalışma”yı 
anımsattı: - Bugüne kadar “esnek çalışma”dan 56 bin 
kişi istifade etti. Bu, TOBB olarak bizim hükümetten talep 
ettiğimiz bir destekti. Bu fırsatı değerlendirin. Hisarcıklıoğlu, 
“esnek çalışma” ve “kısa çalışma ödeneği” konusunu geçen 
hafta bir kez de TOBB Yönetim Kurulu’na anlattı. Konuya 
dikkat çekebilmek için şu mesajı seçti: - İşinizde sıkıntı 
varsa, işçi çıkaracaksanız, çıkarmayın. İşçiyi 3 ay evine 
gönderin. O süre içinde maaşını İşsizlik Fonu’ndan almak 
mümkün. 3 ay sonra işler düzelince o personel yeniden 
işbaşı yapsın. Bunun üzerine bir yönetim kurulu üyesi şu 
benzetmeyi yaptı: - Başkan, bu “İşten atma, Fon’dan al” gibi 
bir şey mi? Hisarcıklıoğlu, benzetmenin yanlış anlaşılacağını 
dikkate aldı: - Öyle demeyelim ama “esnek çalışma” ve “kısa 
çalışma ödeneği’nden faydalanmayı bilelim. TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç araya girdi: - İş müfettişleri “kısa 
çalışma ödeneği” konusunda aşırı inceleme yapınca süreç 
yavaşladı. Şimdi yeminli mali müşavirlerin hazırladığı dosya 
ile “kısa çalışma ödeneği “ne başvurmak mümkün. İşçi 
çıkaracak şirketlerin bu seçenekleri gündemine almasında 
yarar var değil mi? 
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TOBB’UN İSTİHDAM SÖZÜ TEŞVİK GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı, 
“TOBB Türkiye Ekonomi Şurası” sonrası başlatılan ve detaylarını 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, “2.5 milyon 
istihdam” seferberliğinin arka planı belli oldu. 

Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak’ta Erdoğan’ın hemen hemen 
kabinenin tamamı ile katıldığı toplantıda, TOBB bünyesindeki 
tüm birlik başkanları tek tek söz alarak gündemlerindeki soruları 
ve sorunları dile getirdi. Erdoğan da balkanlardan bu sorunlar 
ile ilgili çözümleri istedi. Oldukça yapıcı bir havada geçen ve iş 
dünyasının müjde üzerine müjde aldığı toplantıda, gündem işsizlik 
ile mücadeleye geldi. 

Tek tek sordu 

Daha önce başarılı bir istihdam seferberliğine imza attıklarını 
hatırlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bazı teşvik 
mekanizmalarının devreye alınması sonrası büyük bir istihdam 
seferberliği daha başlatabileceklerini söyledi. Salondan alkışlarla 
desteklenen bu söz sonrası Hisarcıklıoğlu, tek tek oda başkanlarına, 

“kaç yeni istihdam sözü” verdiklerini sordu. Oda başkanları da 
burada da bazı talepleri dile getirerek, bu taleplerin karşılığında her 
üyesi için belli sayıda istihdam sözü verdi. Tüm oda başkanlarının 
tek tek verdiği istihdam sözlerini alan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 
toplamda 2.5 milyon istihdam sözünü verdiklerini söyledi. 

Paket hazırlandı 

Bu toplantıdan kısa bir süre sonra Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOBB ekipleri 
bir araya gelerek Türkiye Ekonomi Şurası’nda gündeme gelen, 
iş dünyasının talep ettiği teşvikleri ele aldı. Sonuç olarak, 
yeni istihdamların ilk üç aylık maaşlarının devlet tarafından 
karşılanmasını da içeren yeni istihdam teşviki paketi ortaya çıktı. 
Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından istihdam seferberliği 
25 Şubat’ta kamuoyuna duyuruldu. Kabinenin TOBB’un verdiği 
sözün takipçisi olduğunun net bir şekilde vurgulandığı öğrenildi.
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KADIN GİRİŞİMCİLERİ İHRACATÇI YAPACAK YENİ KREDİ MÜJDESİ

Kadın ihracatçılar için yeni bir kredi paketi açıklayan Ticaret Bakanı 
Pekcan, “Toplamda 200 milyon $ ve 100 milyon TL’den oluşan bu 
kredi, % 51’i kadın olan firmalara verilecek” dedi. 

TÜRKİYE Girişimci Kadın Buluşması, Başkan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan etkinlikte yaptığı 
konuşmasında, kadın girişimcilere ihracat yapabilmeleri için destek 
vereceklerini açıkladı. Pekcan, yeni uygulamaya ilişkin şu bilgileri 
verdi: “Günün asıl müjdesine geliyorum. Kadın girişimcilerimizi 
ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz 
bunu teminen, Eximbank ve QNB Finansbank ile beraber kadın 
girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için, yeni bir finansman 
paketi açıklıyoruz. Bu kredi, yüzde 511 kadın olan firmalarımıza, 
ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 
100 milyon TL.” 

ANLAŞMANIN İMZASI ATILDI

Bakan Pekcan, “Kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, 
toplumsal refahın kesin olması demek” ifadelerini kullandı. 
Toplantıda finansman paketinin imzaları da atıldı. Etkinlikte 
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “10 sene önce 
kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine 
geldi. 18 ilde bin 800 kadına, kodlama ve iş planı hazırlama eğitimi 
verdik. 5 bin kadın girişimciye, Facebook ve Instagramı, ticaret 
yapmak için nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz” diye konuştu.

Potansiyeli enerjiye çevirme zamanı 

TÖRENE katılan Emine Erdoğan da, şunları söyledi: “Girişimciliği 
teşvik için kadınlara mikrokrediler veriliyor. Bugün Eximbank’la 
imzalanan destek kredisi de bu teşviklerin sınırları aştığını 
gösteriyor. Dünyanın her şeyden çok kadın gücüne ihtiyacına var. 
Kadınlarımızın potansiyellerini aktif bir enerjiye dönüştürmesinin 
tam zamanı. Dünya kadın ruhuyla yeniden tasarlanmayı bekliyor.”
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KADIN GİRİŞİMCİ 130 BİNE ÇIKTI

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “10 yıl önce kadın girişimci sayısı sadece 
75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta kadın 
girişimci kurullarımızın çok büyük payı var” dedi. “Türkiye 
Girişimci Kadın Buluşması”nda konuşan Hisarcıklıoğlu, 
kadınların siyasette ve ekonomideki varlığının önemine 
işaret ederek, TOBB olarak, “kadınlar olmadan hiçbir 
hedefimize ulaşılamayacağı” görüşünde olduklarını bildirdi.
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İSTİHDAMIN SAFINDAYIZ

İş dünyası temsilcileri 25 Şubat’ta başlatılan ve teşviklerle 
desteklenen istihdam seferberliğinin, işe alımlarda rekora 
ulaşılmasında vesile olması için çağrıda bulundu. ‘İstihdam 
Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması’na Türkiye’nin önde 
gelen iş örgütlerinin başkanları katıldı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Tüm 
iş dünyamıza çağrıda bulunuyorum, Türkiye’nin gücüne 
güvenin, istihdam kampanyasına katılın, desteklerden 
faydalanın. Biz küçük firmayız, ilave 1 kişi alsak ne olacak 
demeyin. Nemrut, ona karşı gelen İbrahim Peygamberin 
ateşte yakılması için emir vermiş. Nemrut’un askerleri 
de meydanda büyük ateş yakmış. Herkes korku içinde, 
sessizce izliyormuş. Derken bir karınca, ağzında küçücük 
bir damla suyla, ateşe doğru yönelmiş. Bunu gören diğer 
karıncalar arkasından bağırmış. ‘Nereye gidiyorsun, şu 

ateşin büyüklüğüne bak, bir damla suyla koskoca ateşi 
söndürebileceğini mi sanırsın?’, ‘Olsun’ demiş karınca, ‘Hiç 
olmazsa hangi tarafta olduğum anlaşılır’. Biz de, işsizliğe 
karşı, istihdamın safında yer almalıyız.” 

‘Rekor kıralım’ 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Biz sanayiciler 
de kaliteli istihdam sağlamanın, güçlü ve sürdürülebilir 
bir ekonominin mihenk noktası olduğuna yürekten inanıyor, 
bunun için çalışıyoruz” diye konuştu. MÜSİAD Genel 
Başkanı Abdurrahman Kaan ise iş insanlarına seslenerek, 
“Şimdi elimizi taşın altına koyma zamanı. Gelin, İstanbul’da 
istihdam rekoru kıralım” çağrısını yaptı.
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ÖNYARGILARI KADINLAR YIKACAK

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamındaki eğitimler 
bugün 24 ilde 10.00-17.00 saatleri arasında bin 601 katılımcı 
ile 58 sınıfta eş zamanlı olarak başladı. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Geleceği Yazan Kadınlar’ın elde 
edeceği başarının, teknolojinin erkeklere ait bir alan olduğu 
algısını yıkacağını söyledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell 
ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan 
ve geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde ve 
himayelerinde tanıtımı yapılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar 
Projesi’nde eğitimler bugün başladı. 24 ilde, 10.00-17.00 
saatleri arasında bin 601 katılımcı, 58 sınıfta eş zamanlı 
olarak ders görecek. 

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınları yazılım konusunda eğitmek, 
istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak amacıyla 
bu işe giriştiklerine ifade ederken, TOBB olarak Turkcell 
ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği içerisinde 
olduklarını hatırlattı. Türkiye’nin en geniş kadın örgütünü 
oluşturan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin 
bölgelerinde büyük bir fedakarlık ve özveri ile projeye destek 
verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Proje ortağımız 
Turkcelle ve bu işin başarıya ulaşması için elini taşın altına 
koyan tüm kadın girişimcilerimize can-ı gönülden teşekkür 
ediyorum” dedi. 

ÖNYARGILARI YIKACAK PROJE 

Teknolojinin dünyanın her yerinde erkeklere özgü bir alan 
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olarak algılandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Geleceği Yazan Kadınlar’ın başarısı, bu 
algının ne kadar yanlış olduğunu ispatlıyor. Önyargıları yıkıyor. 
Nüfus avantajımızı fırsata çevirmek için böyle projelerin 
sayışım artırmalıyız. Zengin olmak için niceliği nitelikle 
birleştirmeliyiz. Bugün, yazılım geliştirmeyi biliyorsanız, 
geleceğin en hızlı büyüyecek şirketlerinde çalışabilirsiniz. 
Çalışmak bir yana böyle şirketler kurabilirsiniz. Yazılımcı 
sayımız ne kadar fazla olursa, milyar dolarlık start-up’ların 
bizden çıkma ihtimali de o kadar yüksek olur. Proje; eğitim 
süreci, proje geliştirme ve final aşaması olmak üzere 3 
aşamadan oluşuyor. İllerde Oda ve Borsalarımızın hizmete 
binalarında gerçekleştirilen sınıf içi eğitimler ile desteklenen 
programda, Turkcell eğitmenleri yüz yüze ve online eğitim 
verirken TOBB’un akıl hocaları fikirlerin ticarileşebilirliği 
yönünde sürece destek veriyor.” 

HANGİ İLLERDE EĞİTİM VERİLECEK 

Projenin hayata geçirileceği illeri açıklayan Hisarcıklıoğlu, 
“Projenin hayata geçirileceği iller Ankara, Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 
İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakalan, İzmir, Kayseri, 
Kırklareli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, 
Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon. Teknolojide 
kadın istihdamım artırmak amacıyla hayata geçirilen Proje, 
Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde 
Kadın için Teknoloji kategorisinde ödül alarak dikkat 
çekerken, Birleşmiş Milletler’de Kadının Güçlendirilmesi 
Prensipleri toplantısında da iyi uygulama örneği olarak diğer 
ülkelerden katılımcılar ile paylaşıldı” ifadelerini kullandı.
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TİCARİ HAYAT
18.03.2019

HİSARCIKLIOĞLU: “ÇANAKKALE ZAFERİ BAĞIMSIZLIK VE VATAN SEVGİSİNİN ADIDIR”

18 MART Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Çanakkale’de 104 yıl önce yazılan destanın, tüm dünyaya 
‘bağımsızlığımız’ ve ‘vatan sevgimiz’ üzerine verilen en 
güzel mesaj olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu mesajında şu 
görüşlere yer verdi: “Bu şanlı destanın yıldönümünde, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak 
üzere tüm şehit ve gazilerimizi, cephe önünde ve gerisinde 
fedakârca canlarını ortaya koyanları bir kez daha sonsuz 
minnet ve şükranla anıyoruz.”
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ANALİZ
19.03.2019

TOBB BAŞKANI’NDAN İŞ DÜNYASINA AÇIK ÇAĞRI:

İSTİHDAM EN BÜYÜK MESELE

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin potansiyeline, 
gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına 
katılın. Biz küçük firmayız, ilâve 1 kişi alsak ne olacak, 
demeyin. Fırsatı kaçırmayın. Türkiye tarihinde böyle bir 
istihdam desteği görülmedi” dedi 

YATIRIM YAPANLAR KAZANACAK

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de iş potansiyelinin yüksekliğine 
vurgu yaparak, dün en çok kazananların Türkiye’ye 
yatırım yapanlar ve istihdam sağlayanlar olduğunu, 
yarın en çok kazananların da bugün Türkiye’ye yatırım 
yapanlar ve istihdam sağlayanların olacağını söyledi. 
İstihdamın Türkiye’nin en önemli meselesi olduğuna dikkat 

çeken Hisarcıklıoğlu, işsizlik konusunda kapsamlı ve cesur 
bir teşvik paketi hazırlandığını hatırlattı. Yeni istihdam 
yapacaklar için daha önce olmayan maaş desteği, kısa 
çalışma ödeneği ve sonrasında vergi ve prim indiriminin 
sağlandığını açıkladı. 

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE GÜVENİN 

EKONOMİK sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayan ve istihdamını 
korumak isteyen işletme, kurum ve kuruluşların kampanyaya 
tam destek vermesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 2,5 
milyon istihdam için her imkân zorlanarak 25 Şubat’ta 
başlattıkları kampanyaya 81 il ve 160 ilçedeki 365 oda 
ve borsa ile start verdiklerini belirtti. Tüm iş dünyası ve 
işverenlere çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 
potansiyeline, gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam 
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kampanyasına katılın” dedi. TOBB Başkanı, her ildeki oda 
ve borsa bünyesinde destek ve teşvik tanıtım merkezleri 
kurduklarına da vurgu yaptı. 

“İSTİHDAM EN ÖNEMLİ MESELE” UYARASI 
YAPARAK İŞDÜNYASINA AÇIK ÇAĞRIDA 
BULUNAN HİSARCIKLIOĞLU: “TÜRKİYE’NİN 
POTANSİYELİNE VE GELECEĞİNE GÜVENİN!”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de iş potansiyelinin yüksekliğine 
vurgu yaparak, dün en çok kazananların Türkiye’ye yatırım 
yapanlar ve istihdam sağlayanlar olduğunu, yarın en çok 
kazananların da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar ve 
istihdam sağlayanların olacağını söyledi. 

2,5 milyon istihdam için her imkân zorlanarak 25 Şubat’ta 
başlattıkları kampanyaya 81 il ve 160 ilçedeki 365 oda ve 
borsa ile start verdiklerini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm 
iş dünyası ve işverenlere çağrıda bulunarak, “Türkiye’nin 
potansiyeline, gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam 
kampanyasına katılın” dedi.

İşsiz rakamlarının resmî olarak 4,3 milyonla, 

istihdamda kayıt dişiliğin yüzde 33,4 ile ifade edildiği 
Türkiye’de ekonominin belki de en büyük meselesi işsizlik. 
2016 yılından başlayıp günümüze kadar devam eden 
süreçte gerçekleştirilen istihdam seferberlikleri, işsizlik 
rakamlarının büyümesini ve içinden çıkılmazlığını önledi. 
Küresel ekonomideki darlığın Türkiye’yi de etkilemesi ve 
büyümelerdeki düşüşler sebebiyle artan işsizlik oranlarını 
aşağı çekmek için 2019 yılında 2,5 milyon istihdam 
kampanyası başlatıldı. 

“En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi 
geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem 
de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz 
olun” ana fikriyle başlatılan yeni kampanyanın bugün henüz 
22’nci günü. 

25 Şubat’ta Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM), MÜSİAD, ASKON gibi iş dünyası 
sivil toplum örgütlerinin liderliğinde başlatılan ve ikinci 
ayağının İstanbul’da hayata geçirildiği “istihdam seferberliği” 
konusunu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile konuştuk. 
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Kapsamlı ve cesur bir paket

2,5 milyonluk yeni istihdam seferberliği ile ilgili gerçekleştirdiği 
toplantılarda katılımdaki heyecan ve iştiyaktan mutluluk 
duyduğunu belirten TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
özellikle Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından yapılan çağrıya koşarak istihdama katkısı 
olan Çalışma Bakanlığı, valilik, büyükşehir belediyeleri, iş 
dünyası kurum, kuruluş ve işletme yönetimlerine, iş dünyası 
sivil toplum kuruluşları yöneticilerine ve basın / medya dahil 
bu yolda emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni istihdam seferberliği 
çağrısını alır almaz önce Çalışma Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile bir araya geldiklerini, istihdamla ilgili 
kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırladıklarını kaydetti. 
Kısa da olsa paketi özetleyen Hisarcıklıoğlu, “Yeni istihdam 
yapacaklar için, daha önce olmayan maaş desteği ve 
sonrasında vergi ve prim indirimi geldi. Ekonomik sıkıntı 
yaşayan, işleri yavaşlayanlar için, istihdamı muhafaza 
ettiren, kısa çalışma ödeneği sağlandı” dedi. 

Kamu-özel istihdama seferber olduk 

İlk istihdam duyurusunu 25 Şubat’ta yaptıklarını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, bugün her ildeki oda ve borsa 
bünyesinde destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurduklarına 
vurgu yaptı. Bakanlığın da yerel birimleriyle istihdam 
seferberliği tanıtımının ülke geneline giderek yayıldığını da 
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Kamu/özel istihdamın artırılması için 
ülke çapında seferber olduk. 81 il ve 160 ilçedeki, 365 oda ve 
borsamız bu işi üstlendi. Valilerimizin, kaymakamlarımızın, 
muhasebeci ve mali müşavirlerimizin büyük katkısını 
görüyoruz. Böylece vilayetlerde en büyük ve en çok istihdam 
sağlayan firmalara kolayca ulaşıyoruz. Ulusal veya yerel 
basınımızla kampanyayı en ücra köşelere kadar taşıyoruz. 
Tanıtımı bilboardlara kadar götürdük. Ki bu yaptıklarımız 
henüz 20/25 günlük bir çalışma. Tanıtımı televizyonlara 
ve diğer medya mecralarına kadar ulaştıracağız. Tanıtımla 
birlikte istihdam seferberliğine katılımın da artacağını 
umuyorum” diye konuştu. 

İstihdamda hedefimiz çok büyük 

Hele en büyük istihdam potansiyelimiz İstanbul’dan çok şey 
beklediklerini Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret 
Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret 
Borsası, Deniz Ticaret Odası ve MÜSİAD, ASKON gibi 
diğer sivil toplum kuruluşlarıyla geniş bir ekosistem 
oluşturduklarını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Hedefimiz çok büyük. Reklam filmi bile hazırlattık. Sosyal 
medyada kullanmaya başladık. Büyük bir seferberlik. Ancak 
Türkiye’ye güveniyoruz. Gayret bizden, takdir ve Tevfik 

Allah’tan” vurgusunu yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm 
iş dünyası ve işverenlere çağrıda bulundu. Hisarcıklıoğlu, 
“İstihdam en önemli mesele. Türkiye’nin potansiyeline, 
gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına 
katılın. Biz küçük firmayız, ilâve 1 kişi alsak ne olacak, 
demeyin. Fırsatı kaçırmayın. Türkiye tarihinde böyle bir 
istihdam desteği görülmedi” dedi. 

1 istihdam bile geleceğe yatırım

İstihdam konusunda kamu ve iş dünyasının el ele vererek 
yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırlandığını 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, yeni istihdam yapacaklar için 
daha önce olmayan maaş desteği, kısa çalışma ödeneği 
ve sonrasında vergi ve prim indiriminin sağlandığını 
açıkladı. Hisarcıklıoğlu, ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri 
yavaşlayan ve istihdamını korumak isteyen işletme, kurum 
ve kuruluşların kampanyaya tam destek vermesi gerektiğini 
belirtti. İş yapma potansiyelinin sınırsız olduğu Türkiye’de 
tüm sıkıntı, daralma ve durgunluğa rağmen iş dünyası 
olarak umutlarını hiç kaybetmediklerini ve bu umudu 
yeşertmek için bütün imkânlarını seferber edeceklerini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “Bereketli ve umut dolu bir geleceğe 
merhaba demek için, ‘Burada İş Var, Burada Aş Var, Burada 
Gelecek Var’ diyoruz” vurgusunu yaptı ve “Sizin 1 kişiyi 
istihdam etmeniz, aslında geleceğinize de bir yatırım” 
ifadelerini kullandı. 

İstanbul›a yeni girişimcilik merkezi kurulacak 

TİCARETİN merkezi İstanbul’da yeni bir girişimcilik merkezi 
kazandırmaya çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Sınırları 
aşan bir Türkiye projesinden bahsediyoruz. Facebook’un 
destekleriyle Habitat ile birlikte İstanbul’a bir girişimcilik 
merkezi açacağız. Bu merkez girişimcilik ekosistemindeki 
aktörlerin buluşma noktası olacak” dedi. 

KOBİ’lerin yurtdışına ürün ve hizmetlerini satmalarını 
kolaylaştıracak altyapılara erişimlerini sağlayacaklarını 
ve girişimcileri mentorlarla eşleştireceklerinin altını 
çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu girişimcilik merkezi 
kapsamında rol model buluşmaları düzenleyeceğiz. 
Girişimcilerin ve ekosistemdeki kanaat önderlerinin buluşma 
noktası olacak bir mekan tasarlıyoruz” şeklinde konuştu. 
Girişimciliğin yayılması konusunda 2018 yılındaki Küresel 
Girişimcilik Zirvesi olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
zirveye TİM ve Habitat ile birlikte ev sahipliği yaptıklarını, 
söz konusu 3 binden fazla girişimci, yatırımcı ve kanaat 
önderinin katılımıyla gerçekleştirilen zirveyle küresel 
girişimciliği İstanbul’a yerleştirdiklerini sözlerine ekledi. 

“ÜLKENİN GİRİŞİMLERİNİ, GİRİŞİM SERMAYESİYLE 
BULUŞTURUYORUZ” 
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TÜRKİYE’NİN ekonomide en önemli meselesi; üretmek ve 
buna bağlı istihdam sorunu. Küresel ekonominin daraldığı 
böyle bir dönemde Türkiye gibi sermaye sıkıntısı çeken 
ülkelerin gelecek için yapabileceği en gerçekçi yol girişim 
sermayesini büyütmek. Ekonomiyi düzlüğe çıkarmada 
siyasî erkin elbette ciddi etkisi var. Ancak asıl müspet etki 
iş dünyasının ve iş adamının dinamizmi ve girişimcilik ruhu. 
Yeni bir seferberlik başlatılan istihdamı yakından ilgilendiren 
girişimcilik ve girişim sermayesi konusunu Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na sorduk. Başkan Hisarcıklıoğlu olayı 
anlatırken, “Girişimcilerin finansmana erişimini arttırmak 
için çalışıyoruz. Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları 
bunun en önemli etkinliklerinden biri. Özellikle Türkiye’nin 
önde gelen girişim sermayesi fonlarını İstanbul’un dışındaki 
fırsatları göstermek üzere imkânlar oluşturuyoruz” şeklinde 
kullandığı sözler, Türkiye’de girişimcilik adına önemli işlerin 
gerçekleştirildiğini gösteriyor. 

GİRİŞİM POLİTİKASI ÜRETİYORUZ 

Özellikle TOBB Girişim Sermayesi Meclisinin girişim 
sermayesi ile ilgili işlevini aktaran Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki 
girişimlere yatırım yapan fonların temsilcilerini TOBB Girişim 
Sermayesi Meclisi altında bir araya getirmenin önemini 
anlatırken, “Fon yöneticileri, Meclis çatısı altında başta 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın yöneticileri olmak üzere ilgili 
bürokratlarla birlikte girişim sermayesi sektörünü büyütmek 
için politika önerileri geliştiriyorlar. Melek yatırımcılık gibi 
araçların Türkiye’ye kazandırılmasında TOBB Meclisi’nin 
çok önemli katkıları oluyor” dedi. 

USTALAR MOTİVASYON KAYNAĞI 

Girişimciliği bir alana hapsetmediklerini ve “Türkiye 100 
Programı” ile hızlı büyüyen şirketlerin büyüme süreçlerini 
devam ettirebilmesi için görünür olmalarını sağlama yolunda 
adımlar attıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Başarılı şirketlerin görünürlüklerinin arttırılması yeni 
nesillerin girişimci olmaya teşvik edilmesi için de gerekli. Bu 
amaçla 2011’den bu yana gerçekleştirdiğimiz Türkiye 100 
Yarışması’na devam ediyoruz” diye konuştu. 

SINIRLARI AŞAN BİR PROJE 

Girişimci adaylarını G3 Forum’larıyla yıldız girişimcilerle 
bir araya getirdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Girişimcilik 
Haftası’nın Türkiye’deki en büyük 8’inci etkinliğini 2018 yılında 
gerçekleştirdiklerini ve etkinliği önemli bir noktaya geldiklerini 
dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “TOBB Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanı Ali Sabancı ve G3 Platformu Başkanı Gülden 
Yılmaz gibi başarılı 90 başarılı girişimcinin 600 girişimci 
adayıyla tecrübe paylaşımı yapmasını sağladık” ifadelerini 
kullandı. Sınırları aşan Türkiye projesinin yanında 140’tan 
fazla ülkenin temsil edildiği Startup Nations Summit’e her yıl 
katıldıklarını ve toplantılarda elde ettikleri başarılı girişimcilik 

politikalarını Türkiye’ye taşıdıklarını kaydetti. 

Geleceği yazan kadınlar 

RİFAT Hisarcıklıoğlu, dijital çağda kadınlara uygulama 
yazılımı geliştirmeyi öğrettiklerini ve bu vesileyle 1800 
kadına eğitim verdiklerini dile getirerek, 200’ün üzerinde 
uygulamanın hayata geçtiğini ve bu yıl da aynı eğitimlere 
devam edeceklerini söyledi. Özellikle CocaCola Vakfının 
desteklediği Coca-Cola ile Kız Kardeşim projesiyle 30 
vilayette 9 bin kadına finansal ve teknoloji okuryazarlığı 
verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 12 ilde de kadın 
girişimci rol modelleri kadın girişimci adaylarıyla bir araya 
getirdiklerini kaydetti. İstihdam konusunda 81 vilayette 
odalar vasıtasıyla e-ticaret / e-ihracat eğitimleri verdiklerini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, bugün işin nasıl yapılacağının 
derinlemesine anlatıldığı platformların sayısının çok sınırlı 
olmasına karşılık söz konusu eksikliği gidermenin yollarını 
bulduklarını ve tüm Türkiye’de ücretsiz eğitimler verdiklerini 
dile getirdi. 

Burası Türkiye burada iş var 

TOBB’un istihdam kampanyasına 81 ilde ve 160 
ilçede destek verdiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, 
kampanyaya geniş katılımın sağlanması konusunda her 
türlü imkânımızı seferber ettiklerini söyledi. İş dünyasına 
çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin gücüne ve 
geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu 
tarihi desteklerden faydalanın. Dünün en çok kazananları, 
Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar 
oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye 
yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. 
Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. 
Kaybetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kampanyada dikkat çeken 11 madde 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) 81 ildeki 365 
oda ve borsaya “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganı ile 
düzenlenen istihdam kampanyasının Türkiye genelinde etkin 
tanıtılması için 11 maddelik iş plânı gönderildi. Kampanya 
tanıtımı daha çok toplantı, seminer ve meslek komitelerinin 
bilgilendirilmesi operasyonu olarak tanımlanıyor. İstihdam 
kampanyası tanıtımında en çok göze çarpan aktiviteler özetle 
şöyle: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yerel 
teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarını hükümet teşviklerini 
de anlatarak istihdam seferberliğine yönlendirmek... En çok 
ilave istihdam sağlayan firmaların ziyaret edilmesi... Yazılı, 
görsel basın ve sosyal medya ile istihdam kampanyasının 
etkin bir şekilde tanıtımı...
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KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI AÇILDI

TOBB tarafından 112 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 
Kapıköy Gümrük Kapısı Anadolu’nun, Asya’ya açılan kapısı, 
Asya’nın da Anadolu’ya geçiş noktası olacak. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Gümrüklerimiz ne 
kadar emniyetli ve hızlı olursa ticaretimiz ve büyümemiz 
o kadar hızlı olur. Kapıköy Gümrük Kapısı Van’ın 
turizm ve ticaretinin gelişmesine özel katkı sunacaktır” 
dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise son teknolojiyle 
hizmete açılan Kapıköy ile Van’ın tekrar eski ihtişamını 
kazanacağını söyledi.

Van Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılışı Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Valisi Mehmet Emin 
Bilmez, İran İslam Cumhuriyeti Hoy kenti Valisi Mohammed 

Abedi ve bölge işadamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret tüm dünyada 
zenginliğin temeli olduğuna işaret ederek “Bizim de görevimiz 
ticaretin önündeki engelleri kaldırmak. Gümrüklerde hızlı 
kolay ticaretin yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. En kısa 
sürede Gürbulak sınır kapımızın modernizasyonuna da 
başlayacağız” açıklamasını yaptı. Bakan Ruhsar Pekcan, 
İran Hoy Bölgesi Valisinden karşı taraftaki yolun biran önce 
bitirilmesini istedi. Pekcan, “Tek durak sistemine geçmek 
için İran ile alt yapımız hazır. Araçlar bir tek noktada duracak 
ve iki taraf için de bilgiler paylaşabilir olacak. Ülkelerin refah 
düzeyinin artması bu kapıların aktif bir şekilde çalışmasına 
bağlı” diye konuştu. Bakan Pekcan, kağıtsız gümrük 
uygulamasına önem verdiklerini sözlerine ekledi. 
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Para varsa zenginlik, zenginlik varsa huzur vardır 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında 
Van’ı ve Türkiye’yi, İran’a ve Asya’ya daha güçlü bir şekilde 
bağlayacak, bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik 
getirecek, çok önemli bir adım attıklarını ifade ederken, 
“Ekonominin temel kuralı şudur: Bir yerde ticaret varsapara 
vardır. Para varsa zenginlik vardır. Zenginlik varsa da huzur 
vardır. İşte biz, bu vizyonla hareket ettik, ticaretin rotasını, 
yeniden bu coğrafyaya çevirmeyi hedefledik” dedi. 

Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize 
etmeye başladıklarını ve bunu yaparken devlete tek kuruş 
maliyet yüklemediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Kapıköy 
Gümrük Kapısını 18 bin m2’den, 70 bin m2’ye, yani 4 
katma çıkardık. En son teknoloji x-ray, kamera ve geçiş 
sistemleriyle donattık. Kapıköy ile Van’ın 50 yıllık hayali 
gerçekleşmiş olacak. Bugüne kadar 10 sınır kapışım en 
ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yemledik ve ülkemize 

kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri 
yarı yarıya azaldı. Oda-Borsa camiası olarak, kapılara tam 
1 milyar 390 milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapılardan elde 
edilen gelirden de devlete 605 milyon lira vergi ödedik” diye 
konuştu. 

Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ (GTİ) Yönetim Kurulu 
Başkanı Arif Parmaksız da bugüne kadar 11 tesisi Bakanlığın 
hizmetine sunduğunu belirterek, yeni projeler üzerinde 
çalışmaya da devam ettiklerini söyledi. 
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TOBB’DAN KAPIKOY’E 112 MİLYON LİRALIK YATIRIM

KAPIKÖY Gümrük Kapısı açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından 112 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 
Kapıköy Gümrük Kapısı Anadolu’nun, Asya’ya açılan kapısı, 
Asya’nın da Anadolu’ya geçiş noktası olacak. Van Kapıköy 
Gümrük Kapısı’nın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran İslam Cumhuriyeti Hoy 
kenti Valisi Mohammed Abedi ve bölge işadamlarının katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

MODERNİZE EDİLİYOR 

Pekcan, ticaret tüm dünyada zenginliğin temeli olduğuna 
işaret ederek “Bizim de görevimiz ticaretin önündeki engelleri 
kaldırmak. Gümrüklerde hızlı kolay ticaretin yapılmasını sağlamayı 
hedefliyoruz. Gümrüklerimiz ne kadar emniyetli ve hızlı olursa 
ticaretimiz ve büyümemiz o kadar hızlı olur. İran ile olan kara hudut 
kapılarının modernizasyonuna çok önem verdik. En kısa sürede 
Gürbulak sınır kapımızın modernizasyonuna da başlayacağız” 

diye konuştu. 

DÜNYADA BİR İLK

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında Van’ı ve 
Türkiye’yi, İran’a ve Asya’ya daha güçlü bir şekilde bağlayacak, 
bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik getirecek, çok önemli 
bir adım attıklarını ifade ederken, “Bir yerde ticaret varsa para 
vardır. Kapıköy Sınır Kapısıyla, bu hedefimize 1 adım daha 
yaklaştık. Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada 
bir ilki gerçekleştirdik” dedi. Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret 
modeliyle modernize etmeye başladıklarını ve bunu yaparken 
devlete tek kuruş maliyet yüklemediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Bugüne kadar 10 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak 
tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık” dedi.
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TEKİRDAĞ ŞAFAK
21.03.2019

TOBB, TESK VE TÜRK-İŞ BAŞKANLARI TEKİRDAĞ’DA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) Başkanı Sayın Bendevi 
Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRKİŞ) Başkanı Sayın Ergün Atalay bir dizi temaslarda 
bulunmak üzere Tekirdağ’a geldi. 

Heyeti Tekirdağ’a gelişinde, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Cengiz Günay ile Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı 
Osman Sarı karşıladı. 

Tekirdağ TSO ve Tekirdağ TB tarafından ‘İstihdam 
Seferberliği 2019’ programı kapsamında yapılan çalışmalara 
dair TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Cengiz Günay 
ve Osman Sarı tarafından detaylı bilgi aktarıldı. 

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Malkara TSO 
tarafından coğrafi işaret tescili alınan ‘Malkara Eski 
Kaşarı’ ve yöresel ürünlerimizden oluşan hediye 
paketlerini, TOBB, TESK ve TÜRK-İŞ Başkanlarına takdim 
etti. 
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DOĞRU HABER
22.03.2019

SAVUNMA SANAYİ CİROSU 7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, savunma sanayi cirosunun, 7 milyar 
dolara ulaştığına dikkat çekerek “Biz de Kayseri olarak, bu süreç 
içinde yer almak, ülkemiz savunma sanayine daha fazla katkı 
vermek istiyoruz” dedi 

Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi’nin 
Gelecekteki Yeri konulu toplantıda konuşan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Kayseri’nin. 100 sene öncesinde sanayisi olmayan bir şehir 
olduğunu hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “1926 yılında Kayseri Tayyare 
Fabrikası ve Bünyan Halı İpliği Fabrikası, 1935 yılında Sümerbank 
Fabrikasının faaliyete geçmesiyle, sanayileşmede ilk adımları attı. 
Yine Kayseri’de kurulan Tank Tamir-Bakım, bu alanda bir merkeze 
dönüştü ve adeta bir tank hastanesine dönüştü. Buradan yetişen 
ustalar ve girişimciler sayesinde Kayseri, müthiş bir atılım başlattı. 
Sadece ticarette değil Sanayi. Turizm ve Eğitimde de marka şehri 
haline geldi. Bugün 3 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölgesi 
ve 1 Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle, hepimizin iftihar ettiği bir 

konuma ulaştı. 2,5 milyar dolara yaklaşan, tamamına yakını sanayi 
ürününden oluşan, katma değeri yüksek bir ihracat hacmimiz var. 
Geçen sene ülkemiz ihracatı yüzde 7 artarken, Kayseri Türkiye’yi 
4’e katladı ve ihracatını yüzde 27 artırdı” dedi. 

SAVUNMA SANAYİ CİROSU 7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI 

Bundan sonra Tayyare fabrikasıyla başlatılan sanayileşme 
hikâyesini savunma sanayiyle, daha ileriye taşımak istediklerini 
ifade eden TOBB Başkanı, bu alanda Türkiye’nin kamu ve özel 
sektör ortak çalışması sayesinde, önemli başarılar elde ettiğinden 
söz etti. 

2002 yılında yüzde 80’leri bulan, savunma sanayi dışa bağımlılık 
oranının 2018’de yüzde 35’ler seviyesine indiğini bildiren 
Hisarcıklıoğlu, “Savunma Sanayimizin cirosu, 7 milyar dolara 
ulaştı. Aynı zamanda küresel rekabette de ilerledik. 4 firmamız, 
dünyanın en büyük savunma şirketleri listesine girdi. Savunma 
sanayi sektörü ihracatı 2018’de 2 milyar doları geçti.” diye konuştu.
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ANALİZ
26.03.2019

BİR İŞSİZ VATANDAŞI İŞE ALIN! 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Denizli’deki Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen “İstihdam Seferberliği 2019 Yılı 
Bilgilendirme Toplantısına, katıldı. 

Hisarcıklıoğlu, havlu ve bornozda tüm dünyanın 
Denizli’yi tanıdığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 
“TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız 
iş dünyamıza yeni bir istihdam seferberliği çağrısında 
bulunmuştu. Biz de Çalışma Bakanımızla günlerce, gece geç 
saatlere kadar çalıştık. Bakanımız sağ olsun, yeni, kapsamlı 
ve cesur bir teşvik paketi hazırladı. 30 Nisan’a kadar 
yapılacak her yeni istihdamda, ücret-vergi-prim devletten, 
sonrasında da en az 9 ay vergi ve prim ödemiyoruz.” diye 
konuştu. 

20 bin liralık destek 

Sağlanacak her 1 ilave istihdam için yılda yaklaşık 20 bin 
lira desteğin verildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ekonomik 
sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayanları da unutmadıklarını 
vurguladı. Mevcut istihdamı muhafaza edenler için kısa 
çalışma ödeneğinin de geldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, 
buraya başvuranların 3 ay ücretlerini devletin karşılayacağını 
anlattı. Hisarcıklıoğlu, TOBB, Odalar ve Borsalar olarak, 
81 il ve 160 ilçede bu seferberliğe sahip çıktıklarının altını 
çizerek, şunları kaydetti: “Tüm işletmelerimize, kampanyaya 
katılın çağrısında bulunduk, bulunuyoruz. Her ilde, oda 
ve borsa bünyesinde, destek ve teşvik tanıtım merkezleri 
kurduk. Takip ediyorum. Bir işsiz vatandaşımızı işe alarak 
işinizi geliştirin. Ekonominin büyümesine katkınız olsun. 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan sizler 
olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, 
kaybetmeyeceğiz.” 
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ANALİZ
28.03.2019

ÖNCE MİLLİ EĞİTİM SONRA DENETİM! 

SEDAT YILMAZ 

DİJİTALLEŞME, ticarette daha doğrusu dış ticarette ağırlığını 
her geçen gün artırıyor. Dijitalleşmeyen ekonomilerin gelecek 
yıllarda vay haline! Ancak dijitalleşmede milli eğitim ve 
denetim mutlaka ön plâna alınmalı, onu da hatırlatayım... 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) İstanbul’da birlikte 
düzenledikleri çok önemli bir toplantıya katıldık. Söz konusu 
toplantı sâdece açılış konuşmalarıyla kalmadı... Akşam 
saatlerine kadar konferans ve panellerle devam etti. 

Kesin merak ettiniz!.. Bahsettiğim toplantının adı oldukça 
uzun... “Dijital çağda Türkiye için fırsatlar: Kamu politikaları, 
inovasyon ve büyüme”. İstanbul’daki günün en önemli 
toplantısı diyebilirim... Çünkü tüm sosyal ve ticarî hayatı 

ilgilendiriyor. Panellerin adını duyduğunuzda daha da 
şaşıracaksınız... “Dijitalleşme ekonomiyi ve hayatı bu 
kadar da etkiliyor muymuş?” diye sorarak şaşkınlığınızı 
yenemeyeceksiniz... 

TOBB - ICC ortak toplantısının birinci panelinin başlığı; 
“Dijital Çağda Kamu Politikaları: Nasıl bir inovasyon ve 
regülasyon politikası”... İkinci panelin başlığı; “Dijital Çağda 
Rekabet Politikası: Rekabet nasıl sağlanacak?”... Üçüncü 
panelin başlığı ise; “Dijital Çağda Ekonomide Dönüşüm: 
Firmalar ve bireyler için fırsatlar, yeni iş modelleri”... 

*** 

Gerçekleştirilen iki konferans panellere gerçekten renk kattı. 
Keynote konuşmacılar Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim 
Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve TEPAV Ticaret 
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Çalışmaları Merkezi Direktörü, emekli büyükelçi Bozkurt 
Aran dünya görüşlerini aktardılar... 

Hangi konuda görüş bildirdiler diye soracak olursanız; Faruk 
Eczacıbaşı “Geleceğin dünyasında esneklik, yakınsama, 
ağ yapısı ve karanlık taraf” başlıklı konuşmasında yeni 
ufuklar açarken Bozkurt Aran “Dijital çağda korumacılık ve 
ticaret savaşlarını masaya yatırdı. TOBB Başkanımız Rıfat 
Hisarcıklıoğlu ise toplantının açılış konuşmasını 
yaptı ve geleceği kesin olan dijital dönüşümün çok 
iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu’nun 
dijital ekonomiye geçişte Türkiye’nin acilen çözmesi 
gereken en önemli alanın “milli eğitim” olduğunun altını 
çizerken söylediği “Dünden kalanı, düne bırakmak ve 
ileriye bakmakla gelişme olur” sözü hakikaten filozof 
varıydı... Hisarcıklıoğlu’nun ifadesiyle dünya bir yarışta... 
Hayat dijital müsabakaların mücadelesini veriyor. Türkiye 
bu noktada tutukluluğunu ve hareketsizliğini üzerinden 
atamazsa ve teknoloji gelişsin diye beklerse, fırsatlar göz 
göre göre kaçacak... 

*** 

Haydi bugün için geçelim treni kaçırmayı, artık dünyada dijital 
firmaların ürettikleri değil, ekonomik ve içtimai olarak ortaya 
konan ürünlerin faydasına bakılıyor. Hisarcıklıoğlu’nun 
konuşması arasında geçen, “Bazı uygulamalar, rekabeti ihlal 
eder nitelikte olabiliyor... Beklentimiz, kamu kurumlarının 
adil rekabeti bozan uygulamalarını da, Rekabet Kurulu 
gündemine almalı ve incelemeli” sözleri bence bugün için 
üzerinde durulması gereken en ciddi mes’ele. Aynı toplantıda 
söz alan Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak da 
konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirtirken rekabetçi ligin 
olumsuz bir ortam doğurmadan yürütülmesine dâir büyük 
çaba gösterdiklerini ifade ediyor ve “Tek derdimiz ceza 
uygulamak” diyerek çizdikleri yolu da gösteriyor. Ömer Torlak 
Hoca’nın “Temel amacımız, dijital dönüşümün çok hızlı 
yaşandığı bir ortamda rekabetin ve tüketici refahının en üst 
seviyede korunması” sözüne de “Eyvallah” demekten başka 
diyecek sözümüz yok... Aslında yapılacak iş basit... Öncelikle 
eğitim ve denetimde sıkı durmak! Beraberinde rekabetin 
önünü açarak, dijitalleşmenin faydalı yanlarını, dinamizmini 
ve inovasyonunu ülke ekonomisine kazandırmak. Hepsi bu 
kadar!
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ADİL REKABETİ BOZAN KAMU KURUMLARI DA İNCELENSİN

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rekabet Kurumunun, 
kamu kurumlarının adil rekabeti bozan uygulamalarım da 
gündemine alması ve incelemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye tarafından 
düzenlenen “Dijital Çağda Türkiye İçin Fırsatlar: Kamu 
Politikaları, İnovasyon ve Büyüme” konferansı İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

Konferansın açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Rekabet Kurumu’nun, kamu kurumlarının 
adil rekabeti bozan uygulamalarını da incelemesi gerektiğini 
söyledi. “Dünyada ve Türkiye’de dijital pazarlarda faaliyet 
gösteren firmalar sadece ürettikleri değer açısından 
değil, ekonomik ve toplumsal olarak yol açabildikleri 

olumsuzluklar üzerinden de tartışılıyor” diyen Hisarcıklıoğlu, 
piyasalarda disiplini ve düzeni sağlamayı amaçlayan 
düzenleyici kurumların, bunlardan hangilerinin rekabeti 
engellediğini tespit etmesinin çok kritik önemde olduğunu 
vurguladı.

“Dünya, dijitalde iş yapıyor biz hala dedikodusundayız” 

Kendi neslinin sanayi devrimine yetişmekte geç kaldığını 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Dünya, dijital ortamı iş yapmak 
için kullanıyor, bizlerin çoğu hala işin dedikodusundayız. 
Şu ana kadar, küresel çapta 326 adet unicorn çıkmış. 
Bunların içinde Nijeryalı var, Kolombiyalı var, Estonyalı var, 
Portekizlisi, Singapurlusu var ama Türk yok. Endonezya’nın 
kişi başı geliri bizim yarımız kadar, ama piyasa değeri 1 
milyar doları aşan 3 startup firmaları var. Türkiye’deyse biz 
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daha hiç unicorn görmedik. 2010 yılından beri dünyadaki 
değişimi takip edemediğimizin en iyi göstergesi, işte bu 
unicorn listesi.” 

Yeni şirketlerin piyasaya girişi engellenmemeli 

Hisarcıklıoğlu, bilgisayar ve robotların tüm işleri alacağı 
yönündeki hurafeleri bir kenara bırakmak gerektiğine işaret 
ederek, 10 yıl önce olmayan sosyal medya sektörünün şu 
an binlerce sosyal medya uzmanı barındırdığına dikkati 
çekti. Hisarcıklıoğlu, ölen şirketin, yaşamın göstergesi 
olduğunu, zombiye dönüşüp, devlet desteğiyle, yenilerin 
piyasaya girişinin engellenmesinin kötü bir uygulama 
olduğunu dile getirdi. Bu konuda kamunun öğrenmesi 
gerekenler olduğuna dikkat çekti.

TEK DERDİMİZ CEZA UYGULAMAK DEĞİL

Etkinlikte konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Ömer Torlak, tek dertlerinin ceza uygulamak olmadığını 
belirterek, “Yapay giriş engellerinin oluşturulmasını önlemek 
ve yeni fikir ve teknolojilerle yola çıkan genç girişimcilere 
imkan veren bir piyasa ortamının oluşturulmasına katkıda 
bulunmayız arzu ediyoruz” dedi.
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‘TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ DESTEK’

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Tarihimizde böyle bir şey görülmedi. İlk 3 ay 
boyunca yeni işe alacağımız kardeşlerimizin maaşı, sigortası, 
primi hepsi devletten. 3 ayın soması 9 ay boyunca işveren 
sadece ücreti ödüyor, üzerinde vergi yükü tamamen devletten” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığınca Kahramanmaraş Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı’nda, 
esarete boyun eğmeyenlerin, Yedi Güzel Adam’ın, Necip Fazıl’ın, 
Rıdvan Hoca’nın, Sütçü İmam’ın, Senem Ayşe ve daha nice 
kahramanların vatanı Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi. 

DEVRİM NİTELİĞİNDE 

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Bizim için devrim niteliğinde 
olan, Türk iş dünyası olarak yıllardır dile getirdiğimiz ticari alacak 
sigortası yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın 
katılımıyla 21 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz ve TOBB olarak 
‘Türkiye Ekonomik Şurası’nın da gündeminde olan konuları 

aktarmıştık. Yine Cumhurbaşkanımız, oda ve borsalarımızdan 
istihdam sözü aldı. Daha sonra 25 Şubat’ta ‘Burası Türkiye Burada 
İş Var’ sloganıyla istihdam seferberliği başlattık. Hükümetimiz de 
devrim niteliğinde istihdamı destekleyen tedbirleri aldı ve bizlere 
sunuyor. Bunlardan birinci öncelik şudur. Herhangi bir üyemizin 
işletmesinde üretimde sıkıntısı varsa bu sistem devreye girerek, 
‘işçini çıkarma 3 ay boyunca işçinin maaşını, vergisini sigortasını 
ben öderim.’ Tarihimizde böyle bir şey görülmedi. İlk 3 ay boyunca 
yeni işe alacağımız kardeşlerimizin maaşı, sigortası, primi hepsi 
devletten. 3 ayın soması 9 ay boyunca işveren sadece ücreti 
ödüyor, üzerinde vergi yükü tamamen devletten. Bunlar benzeri 
görülmemiş tarihi destekler.”
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RİFAT 
HİSARCIKLIOĞLU GÜNDEMİ EKONOMİ YAPALIM, İCRAAT DÖNEMİ BAŞLATALIM! 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Yerel seçim sonuçları ülkemize hayırlı 
olsun. Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir 
döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem 
maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, 
yapılacak çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat 
dönemine çevirmeliyiz” dedi. 

Başkan Hisarcıklıoğlu; “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri tamamlandı. Sonuçların ülkemize ve milletimize 
hayırlar getirmesini diliyorum. Sandığa gidip oyunu 
kullanan, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan 
herkese teşekkür ediyorum. Bazı münferit olaylar dışında 
ülke genelinde seçimler kayda değer bir huzur ortamı 
içinde ve yüksek katılımla gerçekleşti. Bu da milletimizin 

demokrasiye sahip çıktığını ve yönetimde güçlü bir irade 
ortaya koyduğunu gösteriyor” diye konuştu. 

“Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir 
döneme giriyoruz” diyen Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerine 
şöyle devam etti: Bundan sonra Türkiye’nin ilk gündem 
maddesi ekonomi olmalı. Zira ekonomide atılacak çok adım, 
yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat 
dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, 
böylece ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal 
reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, 
ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor. Ekonomi yönetimi, 
seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında 
hızla harekete geçilmesini bekliyoruz. Şimdi siyasi 
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görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararını saygı 
duyup, 82 milyon el ele, gönül gönüle verip, aydınlık 
geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. 
Türkiye’nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi 
için hepimize görev düşüyor. Türk iş dünyası olarak el birliği 
ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat 
için çalışacağız.” 

“BU TOPRAKLARIN VATAN KALMASINI KURTULUŞ 
SAVAŞI’NA BORÇLUYUZ” 

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ulaşmasıyla 
başlayan İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri 
olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. Yılındayız” diyen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu vesileyle 
başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye’de gençlik, spor 
ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. 100. yıl kutlamalarına 
ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, 
Erzurum, Sivas ve Ankara güzergâhı başta olmak üzere 
tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek.” Başkan Hisarcıklıoğlu; 
“Osmanlı’yı çöküşe götüren ve İstanbul ile Anadolu’nun 
bile kaybedilmesi noktasına getiren süreç esasında asırlar 

süren kötü yönetimin, dünyadan kopuşun, eğitim, bilim ve 
sanayide geri kalmanın bir sonucuydu. Osmanlı’da yönetim, 
halk kıtlık çekmesin diye ürün ve mal ihracını zorlaştırmıştı. 
Aynı amaçla ithalatı da teşvik etmişti. Fakat Avrupa 16. 
yüzyılda ticareti keşfetti, ithalatı frenledi, ihracatı teşvik 
etti. Bu sayede üretim ve kazanç arttı, sermaye birikti. 
Tüm bunlar geleceğe damga vuran üç devrime yol açtı. 
Önce ticaret devrimi, ardından bilim devrimi, sonra sanayi 
devrimi. Osmanlı ise sanayi öncesi bir sistemde kalmayı 
sürdürdü, çağa ayak uyduramadı. Avrupa, üniversiteler ile 
bilimde yükselirken medrese sistemi çağın gerisinde kaldı. 
Hem toplum hem de ekonomi, birkaç küçük değişim dışında 
durgunluk içinde yaşamayı sürdürdü” dedi ve ekledi: 
“Tüccarlar halkı soymasın diye kâr hadleri yüzde 5-15 gibi 
oranlarla sınırlandırılmış, yüksek kârlar yasaklanmıştı. Fakat 
sermaye kıt olduğu için faizler yüzde 12-25 civarındaydı. 
Bu durumda elinde parası olanlar faiz için bunu üretici ve 
tüccara değil, yüksek gelir sahibi idari zümreye veriyor, 
para ticarete girmiyordu. Avrupa’da ise üretimle birlikte 
sermaye de bollaşınca faizler daha düşük kalmış, krediler 
de daha çok getirişi olan ticarete ve sanayiye yönelmişti. 
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Neticede 1600’den 1923’e Osmanlı’da kişi başı gelir artışı 
sadece yüzde 19 oranında kalırken Almanya, Fransa ve 
İngiltere’de üç katına, İtalya, İspanya, Hollanda’da iki katına 
ulaşmıştır.” “Osmanlı’nın sonunu ekonomideki başarısızlığı 
getirmiştir” diyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam 
etti: “Ekonomideki gerileme 16. asırda belirgin hale gelir. 
1584 devalüasyonuyla paranın değeri yüzde 70 düşer. 
Sultan Orhan döneminde 100 dirhem gümüşten 269 akçe 
kesilirken, 3. Murat döneminde 100 dirhem gümüşten 
950 akçe kesilmeye başlar. Akçeler gittikçe incelir. Para 
pul olmaya başlar. 18. yüzyılda para basacak yeterli 
maden bulunamayınca halkın elindeki altın ve gümüş 
eşyayı devlete satmaları mecbur kılınır. 1814’te bir İngiliz 
Sterlini 23 Osmanlı Kuruşu’na eşitken, 1839’da bir İngiliz 
Sterlini 104 Osmanlı Kuruşu’na yükselir.” TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu; “Osmanlı 1848’den itibaren Galata 
bankerlerinden, 1854’ten itibaren de İngiltere ve Fransa gibi 
Avrupa ülkelerinden yüksek faizle borç almaya başlar. Ama 
borçları yatırıma yönelik olarak kullanmaz. Batılı ülkelere 
verdiği kapitülasyonlar 18. ve 19. yüzyıllarda daha da 

genişletilir. Dışarıya mal gitmesin diye ihracatta yüzde 3 olan 
gümrük vergisi, yüzde 12’ye çıkartılır. Avrupalı tüccarlar, yerli 
tüccarların ödediği yüzde 8 oranındaki iç gümrük vergisinden 
de muaf kılınır. Osmanlı 1876’da borçlarını ödeyemeyip 
resmi iflasını ilan eder. 1881’de Duyunu Umumiye kurulur ve 
ülkenin tüm temel gelirlerine Avrupalılar el koyar. Madenler, 
demiryolları, limanlar, hatta tütün bile yabancılara teslim 
edilir. Osmanlı artık fiilen dışa bağımlıdır” dedi ve ekledi: 
“1914’de Osmanlı’nın toplam dış borcu 154 milyon Osmanlı 
Lirası’na ulaşır. Devlet hazinesindeyse sadece 92 bin altın 
lira vardır. Nihayet 1918’de toplam dış borç 304 milyon liraya 
ulaşmış ve Osmanlı sadece siyaseten değil iktisaden de 
iflas etmiştir. 1071’den beri vatan olan bu topraklar, 1918-
1922 arasında neredeyse tamamen elimizden çıkıyordu. 
Anadolu’nun her köşesi ve hatta Osmanlı’nın üç başkenti; 
Bursa, Edirne, İstanbul düşman işgaline uğramıştı. 
İstanbul’un bile işgaline seyirci kalınmış, Padişah Vahdettin 
kendi saltanatını koruyabilmek için İngilizlerle işbirliğine 
gitmiş, milli mücadeleye karşı durmuş hatta üzerlerine asker 
göndermiştir.” “İşte istiklal mücadelesi bu kadar olumsuz 
bir yapıda, ümitlerin tükendiği bir ortamda başlatıldı” diyen 
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Başkan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “O zor 
günlerde Mustafa Kemal’in Çanakkale’de verdiği cesur 
ve doğru kararlarla savaşın kaderini değiştirdiği, böylece 
İstanbul’u kurtardığı biliniyordu. 1919’da Çanakkale’nin 
üzerinden çok değil daha dört yıl geçmişti. Anafartalar 
Kahramanı belleklerdeki yerini koruyordu. 1915’te 
Çanakkale’de düşmanı durdurup İstanbul’u kurtardığı gibi, 
şimdi de düşmanı durduracağına, memleketi kurtaracağına 
inanılıyordu. 1. Dünya Savaşı’nın yıkımı sonrasında 
gırtlağına kadar borçlu, yokluk ve yoksulluk içinde, 
orduları dağıtılmış, toprakları işgal edilmiş bir ülke, tam 
yüzyıl önce destansı bir bağımsızlık mücadelesini böyle 
başlatmıştı. Eğer Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş 
Savaşı kazanılmasaydı Anadolu da elimizde kalmayacaktı. 
Dolayısıyla bugün bütün bu toprakların hâlâ vatan kalmasını 
Kurtuluş Savaşı’na, Sakarya’ya, Büyük Taarruza borçluyuz.” 
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01.05.2019

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİNE İLİŞKİN DETAYLAR YAVAŞ YAVAŞ BELLİ OLMAYA BAŞLADI 

2022’DE 7 BİN 2023’TE 23 BİN ADET ÜRETİLECEK 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yavaş ilerlemesinden dolayı şikâyet ettiği 
‘Türkiye’nin otomobili’ projesine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. 
Projenin lideri Gürcan Karakaş’ın TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile 
birlikte Erdoğan’la kısa süre içinde görüşüp fikrini olumlu yönde 
değiştireceği söyleniyor. Asıl kritik bilgi ise 2022’nin ikinci yarısında 
satışa sunulacak yerli otomobilin üretim planının o yıl 7 bin, 2023’te 
ise 22 bin adet olması. 

GEÇTİĞİMİZ hafta otomotiv sektöründe gündeme Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yerli otomobile ilişkin sözleri damga vurdu. Hatırlatmak 
gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilde sürecin 
yavaş ilerlemesinden şikayet ederek, “Her türlü desteği, teşviki 
vermemize rağmen işi hafiften alıyorlar. Bizi oyalamasınlar. 
Yoksa başka arayışlar içine girme zorunda kalacağız. Gerekirse 
yurtdışından yatırımcılar bulacağız, Türkiye’den de ortak 
yatırımcılar vereceğiz. Biraz gevşeme var. Seçimlerin ardından 
bunları masaya yatıracağız. 5 önemli firma imzaları attı. İmzayı 

attınız, başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. 
Başlamazsanız hesaplaşacağız” yorumunu yaptı.

3-4 AYDIR ÇALIŞILIYOR 

Yaklaşık 8 yılı aşkın süredir gündemimizde olan yerli otomobil daha 
doğrusu yeni adıyla ‘Türkiye’nin otomobili’ projesine ilişkin en 
başından beri tüm gelişmeleri öğrendikçe aktarmaya çalışıyoruz. 
Gürcan Karakaş liderliğinde ciddi bir ekibin kurulduğu ve 
çalışmalara tüm hızıyla devam edildiğini duyuyoruz. Ama sessiz 
kaldıklarını, sorduğumuz sorulara net cevaplar alamadığımızı 
hem Karakaş’a hem de ekibine her fırsatta aktarıyorum. Külliye’de 
atılan imzaların üstünden tam 1.5 yıl geçti. Ön hazırlıklar, şirketin 
kurulması ve 1 Eylül’de Gürcan Karakaş’ın CEO olarak atanması 
derken zaten 1 yıl doldu. Karakaş, işin başına geçip ekibi kurması 
da 2018 yılı sonunu buldu. Yani aslında ‘Türkiye’nin Otomobili’ 
projesine ilişkin çalışılan toplam süre sadece 3 bilemediniz 4 
ay. Bu 4 aylık süredeki gelişmeler çok elle tutulur daha doğrusu 
göstermeye deyecek düzeyde olmadığı için de doğal olarak 
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kimseyle paylaşılmadı. Sadece ilk otomobilin elektrikli SUV 
olacağı, prototipin 2019 sonuna yetişeceği, üretimin ise 2021 değil 
de 2022 ortası başlayacağı aktarıldı. Yani tarihler revize edildi ki bu 
da bu süreçte çok doğal. Bu süreçte Gürcan Karakaş ve ekibi tüm 
görüşme taleplerimizi daha ileri bir tarihe atarken, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a bile henüz sunum yapılmadığı, geçtiğimiz haftaki 
açıklamalarından anlaşıldı. 

GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ

Şimdi herkes, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası 
ne olacak, babayiğitlerden bazıları değişecek mi?” sorularını 
soruyor. Öncelikli olarak bu proje uzun soluklu. Yani en tepeden 
de olsa eleştirileri göze almak durumundasınız. Kısa süre içinde 
‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) CEO’su Gürcan 
Karakaş’ın Cumhurbaşkanlığına giderek Erdoğan’a gelinen 
noktayı aktaracağı belirtiliyor. Zaten Erdoğan da açıklamasında 
seçim sonrası görüşeceklerini aktardı. Projeye yakın kaynaklardan 
edinilen bilgi, yapılan görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
fikrinin olumlu şekilde değişeceği yönünde. 

Karakaş’ın ilk görüşmede olduğu gibi 
görüşmeye TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile gideceği 
söyleniyor. Ama projeyle ilgili asıl önemli bilgi şu anda TOGG’un yerli 
tedarikçilere gizlilik sözleşmesi göndererek toplantılara başladığı. 
Yani projeyle ilgili hangi tedarikçilerden ne alınacağı yavaş yavaş 

belli oluyor. Sıkı durun, 2022 ortasında yollara çıkacak aracın ilk 
üretim planları da belli olmaya başladı. Her an adetler değişebilir 
ama şu an için 2022 yılında 7 bin adet, sonraki takip eden yıllarda 
ise 22 bin adet civarında üretimin hedeflendiği belirtiliyor. Karakaş 
ilk otomobilin elektrikli SUV olacağını söylemişti. Hemen akabinde 
4 yeni modelin daha geleceği belirtiliyor. 5 modelle birlikte toplam 
üretim rakamları artacaktır. Ama ilk etapta 22 bin adet bence bu 
noktada önemli.

‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) CEO’su Gürcan 
Karakaş, kasım sonunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunum yapmıştı. 
Şimdi aynı ekibin projeyle ilgili son gelişmeleri Nisan ayı içinde 
Erdoğan’a aktarması bekleniyor. 
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04.04.2019

AVRUPALI ODALARLA ORTAK PROJE YARIŞI

TÜRK ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oda ve borsaları bir 
araya geldi ve yeni projelere imza atacak. AB’den alınan 
2.5 milyon Euro hibe ile başlanan projelerde Türkiye’den 
30, AB üyesi 12 ülkeden 28 oda ve borsa yer alacak. 
Toplam 19 proje hayata geçirilecek. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekili Rif 
at Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu Projesi 
Oda Eşleştirme Projeleri tanıtım toplantısında yaptığı 
konuşmada, oda ve borsa markasının değerini 2001’den bu 
yana daha yukarı çıkarmak için uğraştıklarını vurgulayarak, 
“Türkiye’de oda ve borsaları firmalar için hizmet üssü haline 
getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte AB, bize yaklaşık 16.5 
milyon Euro destek sağladı” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES’ın da, bilgi ve deneyiminin 

yanında AB üyesi ülkelerden önde gelen oda sistemlerinin 
deneyimini Türkiye’ye taşımalarına yardım ettiğine işaret 
ederek, şunları kaydetti: “2001 yılında oda geliştirme 
projeleri ile bu sürece başlamıştık. Daha sonra, Türkiye-
AB Oda Forumu ve şimdi de Türkiye-AB İş Diyalogu adıyla 
uyguladığımız projelerle oda ve borsalarımıza destek olmaya 
devam ediyoruz. Bu projelerle, oda ve borsalarımızın hizmet 
kapasitelerine destek sağlamanın yanında Türkiye’nin AB 
üyelik sürecine de katkı sağlıyoruz. Doğusundan batısına, 
ülkemizin tamamında, AB vizyonunu göstermiş oluyoruz. 
Daha çok diyaloga ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. O 
nedenle, bu projemizi Türkiye-AB bütünleşmesinin gerçek 
aktörlerini yakınlaştıracak çok önemli bir proje olarak 
görüyoruz.” Proje için AB’den 2.5 milyon Euro hibe desteği 
sağladıklarım aktaran Hisarcıklıoğlu, Türkiye’den 30, AB 
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üyesi 12 ülkeden 28 oda ve borsanın, toplam 19 projeyi 
gerçekleştirmek üzere eşleştirildiğini bildirdi. 

10 ODADAN BAŞVURU 

Hisarcıklıoğlu, bu program için Türkiye’den 100 civarında 
müracaat olduğunu, bunun da oda ve borsaların yerel 
kalkınmaya, yerel dinamikleri harekete geçirmeye verdikleri 
önemi gösterdiğini anlattı. Kabul edilen projelerin belli 
bölgelerle sınırlı olmadığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: “Doğudan Mardin, Kars, Gaziantep, Kilis, 
Adıyaman, Bingöl, Ardahan, Karadeniz’den Samsun, 
Giresun, Trabzon, Artvin, batıdan Edirne, İstanbul, Kocaeli, 
Düzce, Bursa, Ege’den İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya 
ve ayrıca Ankara, Konya, Eskişehir, Aksaray, Sivas, 
Afyonkarahisar var. Bu illerdeki odalarımız ve borsalarımız, 
ortak bir şekilde proje yaptılar, birlikte çalıştılar ve kazandılar. 
Ayrı bir tebriki hak eden, bu başarıyı yakalayan bir ilçemiz 
var; Çerkezköy... AB mevzuatı kapsamında, Hazine-

Maliye Bakanlığımıza bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi 
tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 26 il ve bir ilçeden 
19 proje kabul edildi.” 

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel 
Munuera Vinals ise projeyle enerji verimliliğinden fındık 
üretimine, katma değer sağlamaya, inovasyondan kadın 
girişimciliğe kadar çeşitli konularda işbirliği yapılacağım 
bildirdi. Gerçekleştirilecek girişimlerin Türkiye-AB iş 
dünyasını birbirine yaklaştırarak her iki tarafa da bazı 
zorlukları aşmada imkanlar sağlayacağım vurgulayan Vinals, 
girişimlerin Türkiye AB arasındaki ekonomik entegrasyonu 
geliştirmek adına iş dünyası için atılan önemli bir adım 
olduğuna dikkati çekti.
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09.04.2019

TOBB’DAN AB’YE GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇAĞRISI

AVRUPA Birliği, her iki tarafın da yararına olacağı hem 
Brüksel hem Ankara tarafından kabul edilen gümrük birliğinin 
güncellenmesi konusunda adım atmama yaklaşımım 
korurken Türkiye, bu konudaki kararlı tavrım sürdürüyor. 

Güncelleme konusunda AB’ye son mesaj Karma İstişare 
Komitesi (KİK) toplantısına katılan TOBB Başkam Rifat 
Hisarcıklıoğlu’ndan geldi. Türkiye-AB ilişkilerinin 
her zamankinden daha önemli hale geldiğinin altım 
çizen Hisarcıklıoğlu, “Gümrük birliğini modernize edecek 
müzakereler artık başlatılmak. Bu konunun siyasi 
gerekçelerle ertelenmesi doğru değil” dedi. İktisadi açıdan 
Türkiye ve Avrupa’nın birbirine eklemlenmiş olduğunun altını 
çizen Hisarcıklıoğlu, “Avrupa ve Türk iş dünyaları olarak 
mutabık olunmasına rağmen gümrük birliği modernizasyon 
müzakerelerinin hala başlatılmamış olmasını anlayamıyoruz” 

diye konuştu. Hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin 
korunması ve piyasa ekonomisi konusunda köklü reformlara 
imza atıldığım ancak eksikler bulunduğunu ve atılacak daha 
çok adım olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, vize muafiyeti 
konusunun da öncelikler arasında bulunduğunu söyledi.
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GAZETE 3
11.04.2019

ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme 
Semineri’nde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en önemli 
meselelerinden birisinin ekonomi olduğunu söyleyerek, 
Türk iş dünyasının Ağustos 2018’ten beri zorlu bir süreçten 
geçtiğini belirtti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme 
Semineri’nde, meclis üyeleri ile bir araya geldi. Meclis 
Üyeleri Bilgilendirme Seminerlerini yapmaya 2013 yılında 
yapılan oda/borsa seçimlerinden sonra karar verdiklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, o dönemde yapılan seminerler 
sonucunda 5 üzerinden 4,8 memnuniyet ile geri dönüşler 
olduğunu, bu kapsamda 2018 yılında yenilenen meclis 
üyeleri için bu semineri yeniden düzenlediklerini söyledi. 

“EKONOMİDE ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ” 

Türkiye’nin en önemli meselelerinden 
birinin ekonomi olduğunu ve Türk iş dünyası olarak 
Ağustos 2018’den beri zor bir dönemden geçtiklerini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 365 oda/borsa 
başkanı ile 7 bölge toplantısı yaptıklarını ve üyelerin 
sorunlarını dinlediklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 
bu toplantılarda Oda ve borsalardan gelen talep 
ve sıkıntıların başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara tek tek iletildiğini 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, iki önemli şura gerçekleştirdiklerini 
belirterek ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi Şurasını 
yaptıklarını ve oda/borsalardan gelen sorunları doğrudan 
aktardıklarını, TOBB Türkiye Sektörel ekonomi Şurası’nda 
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ise sektörel sorunların hükümete iletildiğini anlattı. 

“EN BÜYÜK SIKINTI FİNANS SEKTÖRÜNDE” 

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Oda/Borsaların görevinin, 
sorun yaşayan üyeleri ile sorunu çözecek kurumları ile 
biraraya getirmek olduğunu, tabandan gelen dert ve 
isteklerin kendi gündemlerini oluşturduğunu vurguladı. Bu 
dönemde en çok sıkıntının finans sektöründe olduğunu 
anlatan Hisarcıklıoğlu, 16 bölge toplantısı yaparak, 
üyeleri ile banka genel müdürlerini biraraya getirdiklerini, 
yaklaşık 9 bin kişi ile biraraya geldikleri bu toplantılarda 
birebir görüşmeler de yaptıklarını ve bu görüşmelerden 
yüzde 97’sinin sorunlarının çözüme kavuştuğunu bildirdi. 
31 Mart Mahalli seçimlerinin bittiğini ve 4,5 yıl seçim 
olmadığına dikkat çeken TOBB Başkanı şimdi ekonomiye 
odaklanma zamanı olduğunu söyledi. Bankacılık sistemine 
de değinen Hisarcıklıoğlu, enflasyon düşmeden faizlerin 
düşmeyeceğini ve bankalardaki tasarrufların çok düşük 
olduğunu belirterek, bankacılık sektöründe de bir reforma 
ihtiyaç olduğunu ifade etti. 
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12.04.2019

REFORM YAPMAK ZORUNDAYIZ 

FARUK ÇAKIR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve 
aynı zamanda Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
(EUROCHAMBRES) Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Brüksel’de gerçekleştirilen ve eş başkanlığını yaptığı 
Türkiye-AB 38’inci Karma İstişare Komitesi toplantısının 
açılışında bir konuşma yaparak Türkiye ile AB ilişkileri 
hakkında değerlendirmeler yapmış. 

Hisarcıklıoğlu, “Türkiye-AB ilişkileri her zamankinden daha 
önemli bir hale geldi. Türkiye ve tüm AB ülkeleri; mülteci ve 
yasa dışı göç akımı, terörizm, siber saldırılar, uluslararası 
ticarette yükselen korumacılık eğilimi, iklim değişikliği ve 
enerji güvenliği gibi ortak sorunlarla karşı karşıya... Hiçbir 
ülke, bu sorunlarla tek başına mücadele edemez. Bu, Türkiye 

için de geçerli, AB için de geçerli. Dolayısıyla Türkiye ve 
AB; hiç olmadığı kadar birlikte çalışmaya, küresel sorunlarla 
birlikte mücadele etmeye mecburdur” şeklinde konuşmuş. 
(AA, 8 Nisan 2019) 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin iktisadî ve siyasî 
dönüşüm çabalarında AB ile ilişkilerin yol gösterici olduğunu 
belirterek, şunları da söylemiş: “AB üyelik süreci kapsamlı 
reformlar gerektirmektedir. Hukukun üstünlüğü, temel hak 
ve özgürlüklerin korunması ve piyasa ekonomisi konusunda 
köklü reformlara imza attık. Eksikliklerimiz var mı? Var. 
Yapılacak çok işimiz, atılacak daha çok adımımız var. Bunların 
da farkındayız. Bu reformları zaten yapmak zorundayız. 
Bunu kendi insanımız için, kendi ekonomimiz için yapmak 
zorundayız. Türkiye’nin bu reformları gerçekleştirme 
kararlılığında olduğunu çok iyi biliyoruz.”
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Farklı yer ve zamanlarda, farklı dünya görüşlerine mensup 
kişilerin yaptığı açıklamalarda ortak bir mesele dikkat 
çekiyor: Türkiye mutlak surette ‘iyi yönde reform’lar yapmak 
durumunda. Bu yönde atılacak adımlar Türkiye’nin ve 
milletin menfaatine. Aynı zamanda ‘iyi yönde’ atılacak 
adımlar için Avrupa Birliği ile yardımlaşma ve birlikte hareket 
etmek de gerekir. 

Hisarcıklıoğlu’nun da dikkat çektiği üzere hem Türkiye’nin, 
hem AB’nin ve hem de bir bütün olarak dünyanın karşı 
karşıya olduğu ortak problemler var. “Mülteci ve yasa dışı 
göç akımı, terörizm, siber saldırılar, uluslar arası ticarette 
yükselen korumacılık eğilimi, iklim değişikliği ve enerji 
güvenliği gibi ortak” dertlere karşı ne tek başına Türkiye karşı 
koyabilir ne de yine tek başına AB ya da başka bir birlik... 
Bu büyük ve devasa dertlere ancak ve ancak “birlikte” karşı 
koymak mümkün. Kim, “Ben tek başıma bütün sıkıntılara 
karşı koyar ve onları mağlûp ederim” diyorsa yanılır. Birlikten 

kuvvet doğduğunu nasıl unutabiliriz? Önemli noktalardan 
biri de, AB üyelik sürecinin ‘iyi yönde reform’ları mecburî 
kıldığıdır. Hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetlerin 
korunması noktasında reformlar yapmak milletin ve devletin 
de menfaatine değil mi? Daha fazla hak, daha fazla hukuk, 
daha fazla adalet, daha fazla hürriyetten kim zarar görür? 
Tabiî ki buradaki ‘daha fazla’ hatırlatması, ‘tam hak, tam 
hukuk, tam ada lef anlamındadır. Yoksa, hak etmeyene 
hak vermek değil. Zaten adaletin gereği de bu değil midir? 
Madem eksikliklerimizin olduğu kabul ediliyor. O halde 
bunları telâfi edecek şekilde çalışmak şarttır. Doğru tespitleri 
yapıp, ama bunların gereğini yapmayarak iyi noktalara 
gitmemiz mümkün değil. Millet menfaatine iş yaptığını ifade 
eden herkesin bu noktada sorumluluğu vardır. İyi yönde 
reformlar için birlikte çalışalım, çalışanları teşvik edelim... 
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Kıdemde 3 ayaklı mutabakat formülü 

Kıdem tazminatı çalışmalarında mutabakat aradıklarını 
belirten Erdoğan, “Konunun işçi] işveren ve hükümet; üçlü 
ayağı var. Hepsinin mutabakatı ile çözeceğiz” dedi 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatı 
çalışmalarında tüm tarafların mutabakatını dikkate 
alacaklarını ifade ederek, “Bu konunun işçi, işveren ve 
hükümet; üçlü bir ayağı var. Hepsinin mutabakatı ile çözüm 
üreteceğiz” dedi. 

İşsizlikteki artışın da gündeme geldiği toplantıda 
Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na “istihdam 
sözü”nü hatırlatırken, “Çalışmaların sürdüğü” yanıtını aldı. 

Erdoğan işsizliğin azaltılması konusunda her türlü çalışmayı 
yapacaklarını ve destek vereceklerini de söyledi. Erdoğan 
3600 ek göstergenin de Meclis’in açılmasıyla birlikte ilk 

gündemlerden biri olacağını açıkladı. 

Geniş heyetle... 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi Türkiye kanadı üyelerini Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde kabul etti. Kabule, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Hakİş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Önder Kahveci ile Ekonomi Politikaları Kurulu 
üyeleri Cemil Ertem, Meltem Taylan Aydın ile Başdanışman 
Yiğit Bulut katıldı. Heyetin 8-9 Nisan’da Brüksel’de katıldığı 
toplantı nedeniyle gerçekleşen ziyaretin gündemini AB 
sürecinin yanı sıra ağırlıklı olarak ekonomideki gelişmeler 
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ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili olarak da, 
“Üyelikten vazgeçmiş değiliz. Bu konudaki çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. AB’nin Türkiye’ye karşı samimiyeti önemli” 
dedi.

‘ÇÖZÜM İÇİN HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR’ 

Toplantıda kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge, işsizlik 
rakamları ve perakende yasası da ele alındı. Heyetin 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Perakende Yasası’nın 
yeniden ele alınmasını istediği öğrenildi. 

Erdoğan da “Bizim için fiyat istikrarı önemli. Talimat verdim. 
Vatandaşa pahalı satışı önleyeceğiz, çok şikayet geliyor. 
Bu konuda kararlıyız” karşılığını verdi. Ekonomide yaşanan 
gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Erdoğan, “Sıkıntıları 
mutlaka halledeceğiz. Bundan sonraki süreçte hepimize 
görev düşüyor. Başta fiyat istikrarı olmak üzere ekonomideki 
tüm konuları beraber çözeceğiz” ifadesini kullandığı bildirildi. 

Çözülmesi gerekiyor 

Toplantıda heyet kıdem tazminatı tartışmalarını da gündeme 
getirdi. Erdoğan’ın da bu konuda “Ortada bir sorun var ve 
çözülmesi gerekiyor. Bizim amacımız hiç kimsenin mağdur 
edilmemesi. Bu konuda mutabakat esastır dedim yine 
aynısını söylüyorum. Çalışma Bakanımız ile oturup tüm 
boyutlarıyla değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. 
Tüm tarafların mutabakatını dikkate alacağız. Bu işin üç 
ayağı var; işçi, işveren ve hükümet. Memurları ilgilendiren 
bir süreç yok. Üç ayağı da mutabakata varacak ve bu 
konuyu çözeceğiz, gündemden çıkaracağız” diye konuştu. 

İşsizlik ele alındı

Toplantıda son işsizlik rakamları da değerlendirildi. 
Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun istihdam 
seferberliğiyle ilgili sözünü hatırlatarak, “Rifat beyin sözü 
vardı. Şimdi tam zamanı” dedi. Bunun üzerine toplantıya 
katılanlar “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, elimizden 
geleni yapıyoruz” yanıtını verdiler. Erdoğan’ın da işsizliğin 
azaltılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını 
söylediği bildirildi.

3600 MECLIS’E GELİYOR 

Seçimlerden önce gündeme gelen 3600 ek gösterge 
konusu da toplantıda gündeme getirildi. Katılımcılar 3600 ek 
göstergenin belli bir kesimi değil tüm çalışanları kapsaması 
gerektiğine ifade ederek taleplerini yinelediler. Erdoğan’ın 
da “Meclis çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak 
konulardan biri bu olacak. Bunların detayları Meclis’te 
konuşulur” yanıtı verdiği kaydedildi. 
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BALKAN ÜLKELERİNE 20 MİLYAR $ YATIRIM 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 10 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen 
Saraybosna İş Forumu’nun (SBF), artık küresel bir marka 
haline geldiğini ifade etti. Bosna Bank International (BBI) ile 
İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen forum 
kapsamında “Liderlik” konulu panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı 
panelde konuşan Hisarcıklıoğlu, SBF’nin bölge ve 
Bosna Hersek ekonomisi için çok büyük katkı sağladığını 
vurgulayarak, TOBB olarak bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da bu foruma destek vermeye devam 
edeceklerini ifade etti. 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin son 15 yılda Balkan ülkeleri ile 
ticaretini 3.5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardığını 

belirterek, bu artışın küresel ekonomik krize rağmen 
gerçekleştiğini söyledi. 

Balkanlar’ın coğrafi olarak Türkiye’nin Avrupa kıtasına 
giriş kapısı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
de Balkan ülkeleri için Asya ve Ortadoğu’ya giriş kapısı 
olduğunu söyledi.
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2019 PERAKENDENİN DİJİTAL HAMLE YILI OLMALI

TÜRKMEDYA kuruluşları Star, 24 TV ve Platin’in medya sponsoru 
olduğu Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından 
düzenlenen ‘Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor’ Konferansı 
ve Fuarı’nın ikinci gününde konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu perakende sektörünün geleceğe bugünden hazır 
olması gerektiğini belirtti. 

Hisarcıklıoğlu “Dünyada perakende sektörünün odağı 
e-ticaret. Perakende sektörümüzün yıllık büyümesi yüzde 3 
iken, küresel e-ticaret yüzde 16 büyüyor. Dünyanın 17’nci 
büyük ekonomisiyiz ama e-ticarette bulunduğumuz yer çok aşağıda. 
Hayat dijitale doğru evriliyor. Tüketiciler dijitalde yaşıyor. Ürünleri 
dijitalde araştırıp, kıyaslayıp sorguluyor. Ekonomide hareketlilik 
perakende sektöründe başlıyor. Siz hareketlenirseniz, tüm 
sektörler hareketleniyor. 2019, perakende sektörümüzün dijital 
hamle yılı olmalı” ifadelerini kullandı. 

HIZLI TÜKETİM İSTENİYOR 

Şehirleşme ve teknoloji dünyasındaki gelişimle birlikte 
tüketici alışkanlıklarında değişim olduğuna dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bugün karşınızda daha 
şehirli, daha mobil ve daha hızlı kolay tüketim yapmak isteyen 
büyük bir nüfus var. Tüketicilerin bu tüketim kavramlarına, onların 
taleplerine hızlı cevap vermeliyiz. Türkiye’de e-ticaret hacmi 50 
milyar TL. Ülkemizde son 5 yılda e-ticaret hacmi yüzde 30 büyüdü. 
Her 4 tüketiciden biri internet üzerinden alışveriş yapıyor. Bu oran 
hızla artmaya devam ediyor. Son 2 ayda perakende ticareti yüzde 
6 düşerken, aynı dönemde internet üzerinden satışlar yüzde 23 
büyüdü. Yani pazar dijital markete kayıyor. Dünya trendleri de bu 
yönde. Dünyadaki perakendeciler sosyal medya kullanımını her 
geçen gün artırıyor. Yazık ve görsel medya yerine yatırımlarını 
sosyal medya reklamlarına yapıyor. Yıllık bazda dijital reklam 
pastasının büyümesi yüzde 20’lere geldi. Tüketiciler dijitalde. 
Ürünleri inceleyip, kıyaslayıp, marka ve tüketici tecrübelerini 
okuyup, daha mobü ve daha hızlı, kolay tüketim yapmak istiyor.” 



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

2019 BASINDA TOBB

103
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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İŞSİZE ÇÖZÜM OLDU

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu istihdamdan üretime kadar 
pek çok alanda ilkleri başardıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
arabuluculuk yönteminin de sorunları aşmada etkili olduğunu 
ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin önemli mesafeler kat 
ettiğini belirterek “istihdamla ilgili olarak istihdam Seferberliği 
de dahil birçok konuda birlikte çalışarak, önemli adımlar 
atılmasını sağladık” dedi.

İstihdam seferberliği işsizliğe çözüm oldu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin 1999’dan günümüze 
kadar önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, en önemli 
gelişmelerin 2002 yılından sonra yaşandığını söyledi. 
Bu amaçla da çok çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, 

birçok alanda ilkleri gerçekleştirmeyi de başardıklarını 
anlattı. İstihdamdan üretime kadar ekonominin her 
bölümünde önemli faaliyetlerinin sonuçlarını da aldıklarını 
anlatan Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi: 

DESTEKLER SAĞLADIK 

“İstihdamla ilgili olarak hükümetimizle istişare ederek ve 
birlikte çalışarak, önemli adımlar atılmasını sağladık. Kısa 
Çalışma Ödeneğinde mevzuat değişti, işler hale geldi. 
Bu şu demek; işler yavaşlasa bile istihdamı koruyabiliriz. 
3 ay boyunca maaşlar İşsizlik Fonu’ndan ödeniyor. Şu 
ana kadar 800 civarında firma, 72 bin çalışan için bundan 
yararlandı. İşverene Asgari Ücret Desteği geçen sene 
Ekim’de sona ermişti. Talebimiz üzerine yeniden başlatıldı, 
miktarı da 100 lira’dan, 150 lira’ya yükseltildi. Daha sonra 
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sayın Cumhurbaşkanımız, yeni bir istihdam kampanyası 
yapmamızı istedi. Biz de 25 Şubat’ta “Burası Türkiye Burada 
İş Var” sloganıyla, İstihdam Seferberliği 2019’u başlattık. 
Sonrasında yine hükümetimizle bir araya geldik. İstihdamı 
ödüllendiren tarihi destekler çıkmasını sağladık. 30 Nisan’a 
kadar yapılacak her yeni istihdamda, maaş-vergi-prim, 3 ay 
devlet karşılıyor. Sonrasında da, en az 9 ay vergi ve prim 
ödemiyoruz. Yani, sağlayacağınız her 1 ilave istihdam için, 
size yılda yaklaşık 20 bin lira destek geldi.” 

ARABULUCULUK İLE SORUNLARI ÇÖZDÜK 

“BİR diğer önemli sıkıntı, iş mahkemelerinde yaşanıyordu” 
diyen Hisarcıklıoğlu, bu konuyla ilgili olarak TOBB’un yaptığı 
çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Davalar hem uzun sürüyor, 
hem de işverenler hep haksız çıkıyordu. Bizim çabalarımız 
sonucu, 2018’de işçi-işveren uyuşmazlıklarında, 
arabuluculuk zorunlu kılınmıştı. Sonrasında 2019’da ticari 
uyuşmazlıklarda da arabuluculuk zorunlu hale getirildi. 

Eskiden bir dava 2-3 yıl sürebiliyordu Arabuluculukla, 
çoğunlukla 1 haftada, ama en fazla 2 ayda çözüm 
sağlanabiliyor. Arabuluculuk aynı zamanda bir kazan-kazan 
yöntemi. 

Taraflar helalleşerek ayrılıyor. Böylece arabuluculuk 
toplumsal barışa da katkı sağlıyor. Sonuçlara baktığımızda, 
iş-işveren arasındaki anlaşmazlıklarda, 350 bin dosyanın 
yüzde 70’ınde, taraflar, zorunlu arabuluculuk sayesinde 
anlaştı. İşte biz de TOBB olarak, hem arabuluculuk 
hem de tahkimin, ülkemiz genelinde ve iş dünyamızda 
yaygınlaşmasına gayret ediyoruz. Bu kapsamda, önce kendi 
bünyemizde TOBB tahkimini kurduk 81 İl’deki Odalarımızda 
da, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezlen açmaya başladık. 
Bütün işverenleri bu fırsatlardan yararlanmaya davet 
ediyorum.”
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TOBB: BİRLİĞİMİZ EBEDİ GÜNDEM EKONOMİ

TOBB’UN 75. genel kurulu bugün başlıyor. “1919-2019: 
Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi” gündemli olarak 
toplanacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 
da iş insanlarına bir konuşma yapacak. Genel Kurul bugün 
13.00’de Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. 16.00’da da 75. 
genel kurul hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreni 
yapılacak. 

Törene CHP Genel Başkam Kemal Kılıçdaroğlu da 
davet iletildi. Yarın ise seçimsiz 75. genel kurul toplantısı 
düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
da katılması bekleniyor. Erdoğan’la birlikte birçok bakanın 
da genel kurul çalışmalarına katılacağı belirtiliyor. 

Genel kurula oda borsa başkanları, meclis üyeleri, kadın 
ve genç girişimcilerin de aralarında bulunduğu 81 ilden 4 

bin iş insanı katılacak. Genel kurulda TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yapacağı konuşmada ise son ekonomik 
gelişmelere değinmesi bekleniyor. Genel kurulun bu yılki ana 
teması, Samsun’a Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkışının ve 
milli mücadelesinin başlamasının 100. yılı olması nedeniyle 
milli birlik ve beraberliğin yanı sıra ekonomi de öncelikli 
olacak. Bu yıl ilk kez oda ve borsalar arasında bir yarışma 
da düzenleniyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV) işbirliği ile yürütülen projeye, 365 oda ve 
borsa katıldı. Katılan projeler, sektörel gelişim, mesleki 
eğitim ve istihdam, sosyal sorumluluk, girişimcilik, Ar-Ge ve 
inovasyon (üniversite-sanayi işbirliği), dış ticaret, kurumsal 
kapasite ve diğer alanlarında değerlendirildi. Finale kalan 
40 proje bugün tanıtılacak.
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ANALİZ
02.05.2019

TOBB HEYETİNDEN ANITKABİR’E ZİYARET

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, TOBB’un 75. Genel 
Kurulu dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Atatürk’ün mozolesine 
çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulundu. 
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Hisarcıklıoğlu, 
Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, TOBB’un yöneticileri ve delegeleri olarak, 
devletimizin kurucu ilkelerine ve hedeflerine bağlılığımızı, 
aziz hatıranıza saygımızı, size ve tüm gazilerimize, 
şehitlerimize şükran duygularımızı vurgulayabilmek adına 
huzurunuzdayız. İstihdam, yatırım ve büyüme noktasında 
başarılı olmak için, durmadan çalışıyoruz. Bizden öncekilerin 
olduğu gibi, bizim ve arkamızdan gelecek genç nesillerin 

ülkemizi ekonomi ve medeniyet yolunda en ileri noktaya 
ulaştıracağından ve size verdiğimiz sözü tutacağımızdan 
herkes emin olsun. Emanetiniz hem namusumuz hem de 
en büyük hazinemizdir. Ruhunuz şad olsun.”



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

2019 BASINDA TOBB

107

ANALİZ
03.05.2019

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

BİZİ BANKALARIN ELİNE DÜŞÜRMEYİN!

GENEL kurulda bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, işletmelerin finansmana ulaşmada zorluklar 
yaşadığını belirterek, özellikle firmaların kamudan 
alacaklarının bir takvime bağlanmasını istedi. 

Hisarcıklıoğlu, tek isteklerinin gündemin artık 
tamamen ekonomiye dönmesi olduğunu söyledi. 
Firmaların finansmana ulaşma ve piyasadaki yüksek faizler 
sebebiyle sıkıntılarının olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Sizin icracı ve 
atılımcı özelliği bize cesaret veriyor. Artık gün elbirliği ile 
koşma günü. Finansmana ulaşmada sıkıntılar yaşıyoruz. 
Sizin faize karşı duruşunuz bize destek veriyor” dedi. 

Firmaların kamudan alacakları olduğuna da vurgu 

yapan Hisarcıklıoğlu, “Finansman sıkıntılarımız elbette 
var. Ama kamu alacaklarımız da var. Bizi bankaların eline 
düşürmeyin. Başta biriken KDV alacaklarımız bir takvime 
bağlansın. Biz kamuya borçları bir gün geciktirdiğimizde 
başımıza ne haller geliyor” diye konuştu. Peşin vergi 
konusunu da gündeme taşıyan Hisarcıklıoğlu, yerli ürüne 
de fiyat avantajı getirilmesini, ayrıca yerli malı kullanımı 
konusunda kamuyu ikna edemediklerini ve bürokrasiyi 
aşamadıklarını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, “Milli ve yerli ürünün kullanılması için destek 
bekliyoruz” dedi. Peşin vergi konusunu kaldıralım. Bunu 
tarihe gömelim istiyoruz. Yerli ürüne fiyat avantajı getirildi. 
Ama hala alt yapı ve benzer yerlerde ithal malı kullanma 
merakı var. Bu konuda bürokrasiyi aşamıyoruz. Milli ve yerli 
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ürünün kullanması için destek bekliyoruz. 

Elini değil, gövdesini taşın altına koyan insanların 
yeşil pasaportu sonuna kadar hak ettiklerini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, istihdam seferberliğinin olumlu 
gidişatı için 30 Nisan’da sona eren teşviklerin uzatılmasını, 
kısa çalışma ödeneğinin 3 aydan 6 aya çıkarılmasını, kıdem 
tazminatı konusunda firmaların tedirginliğinin giderilmesi ve 
bu konuda işçi işveren mutabakatının sağlanmasını istedi.
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Kamudan alamadık bankaların eline kaldık 

Küresel ekonomik ortamın gerek mal ticareti, gerekse 
finansman koşullarının zorlaştığını hatırlatan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Başta biriken KDV alacaklarımız olmak 
üzere kamudan tüm alacakların bir takvime bağlanmasını 
bekliyoruz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 
75. Mali Genel Kurulu’nda, iş dünyasının hükümetten 
beklentileri ve ulusal birliğe yönelik mesajlar dikkat 
çekti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 
iş dünyasının yerine getirilen taleplerini sıralayarak 
teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, talepleri sıralarken de 
finansman sorununa dikkat çekerek “Kamu alacaklarımızı 
tahsil edemediğimiz için bankaların eline insafına kaldık” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, bu dönemde yanlarında en çok kamu 

bankalarının olduğunu da söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında, ekonomik sıkıntılar bulunduğunu belirtirken, 
bunları aşmaya yönelik girişimleri desteklediklerin 
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Biz diyoruz ki; sadece umutsuzluk 
kötümserlik aşılayanlara inat adeta kara bulut duasına 
çıkanlara hak ve adaleti unutup linç kampanyası yapanlara 
inat eleştiriyi karşıtlık övgüyü yandaşlık gören ucuz 
kahramanlara inat ikbali ve menfaati için suyu bulandıranlara, 
bizden bir şey olmaz diyenlere inat 82 milyonun geleceği 
için hep beraber çalışma zamanı. Hemen şimdi kucaklaşma 
zamanı. Birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı. 
Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerini korurken rahmetli Özal’ın 
vurguladığı 3 temel hürriyete; fikir teşebbüs ve inanç 
hürriyetlerine sahip çıkma zamanı. Ve işte yine bu nedenle 
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diyoruz ki; ‘birliğimiz ebedi gündemimiz ekonomi’. Fitneyi 
ayrışmayı asla yanımıza yaklaştırmayacağız” dedi. 

Seçimsiz dönemi iyi değerlendirelim 

Hisarcıklıoğlu seçimlerin olmadığı dönemin reform 
fırsatı olarak değerlendirilmesini isterken, “Bu fırsatı iyi 
değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. 
İstikrar sürsün, Türkiye reformlarla büyüsün. Rekabet 
gücümüzü artıracak yapısal reformları arka arkaya hayata 
geçirelim” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği ile 
ilişkilerin geliştirilmesini isterken, tarım, vergi, yargı, temel 
haklar alanlarında reform önerdi. Hisarcıklıoğlu, “82 milyon 
arasında güven ve birlikteliği artırmalıyız. İnsanlar birbirlerine 
güvenirlerse birlikte iş yaparlar. 100 sene önce yokluk 
içinde yoksulluk içinde işgal altındayken, Dumlupınar’da 
Kocatepe’de istiklali, Lozan’da istikbali birlikte kazanmadık 
mı? Ankara’da Cumhuriyet’i birlikte ilan etmedik mi? 
Bizler “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır” sözüyle yola çıkanların, bitmiş-tükenmiş bir 
devletin küllerinden yeni bir devlet kurmayı başaranların 
çocuklarıyız” vurgusunu yaptı. 

Alacaklarımızın takvime, bağlanmasını istiyoruz 

Küresel ekonomik ortamın gerek mal ticareti, gerekse 
finansman koşullarının zorlaştığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Firmalarımızda yaşanan finansman sıkıntısının önemli 
bir nedeni de kamu da bekleyen alacaklarımız. Bunlar 
zamanında ödenmediği için bankaların eline insafına 
kalıyoruz. Bizi bankaların eline düşürmeyin yüksek faize 
mahkûm etmeyin. Başta biriken KDV alacaklarımız olmak 
üzere kamudan tüm alacakların bir takvime bağlanmasını 
bekliyoruz. Biz ödememizi 1 gün geciktirsek, kamu önce 
gecikme faizi kesiyor. Bu da yetmiyor, 3 kuruş borcumuz 
olsa tüm hesaplarımıza bloke geliyor. Sabah bir bakıyoruz, 
hesaplara bloke konmuş, çekler-senetler ödenmiyor. Ne 
huzurumuz kalıyor, ne itibarımız. Sayın Cumhurbaşkanım 
zatı alinizin bu konulara el atmasına ihtiyaç var” diye konuştu. 
Hisarcıklıoğlu’nun bu konuşmasına Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan bazı müteahhitlerin işlerini aksattığını 
belirterek, “Yapamayacaksanız o ihaleyi neden aldınız. 
1,5-2 yıl geciktirdikleri halde hesaplarına bloke koymadık” 
yanıtı geldi. Erdoğan ayrıca, ekonomik taleplere yönelik, 
istişare mekanizmalarının açık olduğunu vurgulayarak, “Bu 
konuşmaların yeri burası değil” dedi. 

Yeşil pasaportta reel sektör dışlandı 

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında ayrıca yeni yatırımlar için 
OSB’lerde arazi tahsislerinin süresinin kısaltılmasını da istedi. 
Peşin verginin kaldırılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
yüksek enflasyon ve yüksek faiz döneminde peşin verginin 

makul kabul edilebileceğini ancak şu anda ilave finansman 
yükü oluşturduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, hükümetin 
talimatına rağmen büyük kamu projeleri ile yerel yöneticilerin 
altyapı projelerinde yerli ürün kullanmaktan kaçınmanın 
devam ettiğini belirterek, yeni bir talimat verilmesini 
istedi. İş inşalarına yeşil pasaport verilmesi konusunda 
bürokrasinin direncinin devam ettiğini, reel sektörün 
dışlandığım belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Oda-
Borsa Başkanları, Yönetimleri ve Meclis üyelerimiz de yeşil 
pasaportu fazlasıyla hak ediyorlar” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, Nisan ayı sonu itibariyle bazı istihdam 
teşviklerinin sona erdiğini hatırlatarak, bunların süresinin 
uzatılmasını istedi, kısa çalışma ödeneği süresinin 3 
aydan 6 aya uzatılmasını talep etti. Hisarcıklıoğlu, Kıdem 
Tazminatı Fonu tartışmasına da değinerek, iş barışını 
bozucu bir düzenlemeye karşı olduklarını, tüm tarafların tam 
uzlaşısının aranmasını istedi.

5 yıllık zaman aşımı uzun 1 yıla düşürülmeli

Hisarcıklıoğlu, işçi-işveren uyuşmazlıklarında, işçilerin 
geriye dönük 5 yıl içindeki bir uzlaşmazlığa yönelik dava 
açabilmesinin “uzun bir süre” olduğunu belirterek, bunun 
suiistimallere yol açtığını, “Bizi fırsatçıların eline bırakmayın. 
Süreyi 1 yıla indirin” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan satırbaşları 

• TÜRKİYE İTTİFAKI. CUMHUR İTTİFAKININ ALTERNATİFİ 
DEĞİL 

Türkiye ittifakı ifademizi Cumhur ittifakının alternatifi’ gibi 
görerek fitne çıkarmaya çalıştılar. Cumhur ittifakı milletin. 
Cumhurittifakını15Temmuzgünü kurşunların altında kurduk. 
7 Ağustosta Yenikapı’ya zorla gelip, sonra bunu terk edip 
terör örgütleriyle kol kola seçimlere girdiler. Dağdan gelen 
talimat neydi; Antalya, Aydın, Ankara, Adana, İstanbul 
seçime girmeyeceksin. Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle 
ittifak halinde olamazlar. 

• TARIMDA HUBUBAT FİYATI MÜJDESİ 

Gerçek bağımsızlığın yolu gıda güvenliğinden geçiyor. Bu 
yılın hububat alım fiyatlarını paylaşmak istiyorum. TMO 
tarafından ton başına 1050 TL’den sert ekmeklik buğday 
yüzde 29 artışla 1350 TL olmuştur. Kaliteli buğday ise 
yüzde4primli. Ton başına fiyat 1400 TL’yi geçecek. Arpa alım 
fiyatı yüzde 33 artışla 1100TL olarak belirlendi. Çitçi Kayıt 
Sistemine kayıtlı çiftçilere 200 TL prim ödemesi yapılacak. 

• SEÇİM SURECİNİ GERİDE BIRAKTIK 

Seçim dönemini geri bıraktık. Tüm enerjimizle icraata 
odaklandık. Tüm göstergeler yeniden toparlanmayı işaret 
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ediyor. Bu dönemde Türkiye ile ontolojik sorunları (soyut 
düşünceler kaynaklı, sürekli inanılan sorun) olan çevrelerin 
olduğunu açıkça gösteriyor. Onların numaralarını çözdük, 
nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Türkiye’yi faiz, kur, 
enflasyona hapsetmeye çalışanlara karşı bu zaferi birlikte 
kazanacağız. 

• SİRK CAMBAZLARI REZERV AÇIKLAMASIYAPIYOR 

Mayıs 2013’te lMF’ye olan borcu herhalde sıfırlamayı 
bir kenara koymak mümkün değil, biz sıfırladık. Aynı 
şekilde Merkez Bankamızın döviz rezervi o zamanlar 27,5 
milyar dolarken hamdolsun, şu anda onunla mukayese 
edilemeyecek konuma geldi ama bazı sirk cambazları bu 
konuyla ilgili bile döviz rezervine yönelik bakıyorsunuz 
gayri samimi açıklamalar yapmak suretiyle bir psikolojik 
olumsuz hava yaratmanın gayreti içinde. Türkiye’yi kur, faiz, 
enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi 
beraber kazanacağız. 

• PATATESSOĞANMESELESİNİ NEYLE İZAH EDECEĞİZ 

Son dönemde yapılanlar Türkiye’yi siyasi olarak, ekonomik 
olarak diz çöktürme gayretidir. Patates soğan meselesini 
neyle izah edeceğiz. Bir siyasi müdahale anlayışı değil 
midir. Bütün bunların hepsinin nasıl çürütüldüğünü, 
depolardan, ambarlardan çöplüklere götürüldüğünü gördük. 
Bunların ne adına, nereye ne mesajlar verilmek istediğini 
gördük. Milli mesele olarak görmek zorundayız. Son yıllarda 
maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil Türkiye’yi 82 
milyonun tamamını can evinden vurmayı amaçlamaktadır. 
Ülke olarak teslim olmayı red ettiğimiz için bize bedel 
ödetmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu yoldan 
dönmeyeceğiz. 

• YATIRIMYAPMAK İSTEYENLERİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE 
YERİ VAR

Yerli yabancı yatırım kapılarını açtık. TOBB mensupları, 
arasından, bu yatırımlar için kim gelirse. TÜSİAD’la görüşme 
yaptım onlara da söyledim. Kim gelirse, kimleri getirirseniz 
başımızın üstünde yeriniz var, yeter ki getirin yeter ki 
yatırım yapsın. Bunların önünü kesmek gibi bir şey bizim 
yönetimimizde, kabinemizde olamaz. Biz hiçbir zaman ön 
kesmedik. Destekledik. 

3 MİLYON İSTİHDAM BEKLİYORUM 

Geçenlerde istihdam seferberliği için TOBB çatısı altında 
bir araya geldik. Çağrıda bulundukl.5 milyon üyesi 
bulunan TOBB her bir üyesi kalksal-2istihdamsağlasasayı 
nereye varır 3 milyona varır. Bu yılsonuna kadar istihdamı 
bekliyoruz. Diyorum ki o zaman kalkıp bazı bu milleti çok 
sevdiğini iddia edenler, TOBB, iktidarın yan bahçesi midir, 

şusu mudur, busu mudur.. TOBB’un bir milli meselede 
hükümetle dayanışma içinde olmasından daha doğal ne 
olabilir. 

İzlenimler

Genel Kurulun ana sloganı “Birliğimiz ebedi, 
gündemimiz ekonomi” oldu. 

1365 oda ve borsadan 4 binin üzerinde katılımcı genel 
kurulda yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin Kurtuluş Savaşının 
100. yılı için tasarladığı “Milli Mücadelenin 100. Yılı Logosu”, 
salonun önemli görsellerinden biriydi. Bu kapsamda 
ekranlarda yer alan “1919-2019 aynı ruh aynı heyecan”, 
“Yüzyıllık mücadele yüzyıllık gurur” sloganları dikkat 
çekti. Diğer sloganlar ise; “Geçmişi unutmadan geleceğe 
koşuyoruz”, “Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir”, “İstiklal ve 
İstikbal birlikten doğar” şeklindeydi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının taleplerinin 
sıralanmasına tepki göstererek, bunun yerinin bu konuşma 
olmadığını, iş dünyasının tüm taleplerine açık olduğunun 
altını çizdi. 

Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında Binali Yıldırım’ın adı 
anıldığında, salon alkışla karşılık verdi. 

Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile Faruk Çelik’in protokolde yer 
alması dikkat çekti. 

Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs’taki programa davet edildi. Ancak 
gelmedi. Dün düzenlenen tören için ise davetiyesi yoktu. 
Muhalefet bu oturuma davet edilmedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere 
toplantıya 9 bakan daha katıldı. ‘Genel kurulda ilk defa da 
ödül töreni düzenlenmiş oldu. 

Yüksekova TSO Başkanı ile ödül alırken bir süre sohbet 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Varank ve Bakan 
Pekcan’ı konuyla ilgili görevlendirdi. 

Salonda en büyük alkışı TOBB’un hazırladığı filmde Kurtuluş 
Savaşını başlatan Mustafa Kemal Atatürk aldı. 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Halkbank 
Genel Müdürü Osman Arslan da genel kurula katıldı. Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Hüseyin Aydın uzun 
süre sohbet etti.
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İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ TOBB GENEL KURULUNA DAMGASINI VURDU 

KIDEMDE UZLAŞMA TALEBİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
genel kuruluna iş dünyasının talepleri damgasını 
vurdu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun genel kurul 
konuşmasında gündeme getirdiği talepler arasında kıdem 
tazminatı da yer aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Kıdem tazminatı değişikliğinde mutlaka işçi-işverenin tam 
mutabakatı aranmalı” dedi. 

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) önceki gün 
yapılan 75. Genel Kurulu’nda iş dünyasının talepleri öne 
çıktı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kıdem tazminatı 
konusuna dikkat çekerek “Mutlaka işçi ve işverenin tam 
mutabakatı aranmalı” mesajım verdi. Hisarcıklıoğlu kıdem 
tazminatı konusunda reel sektöre yeni yük getirilmemesini 

isterken, “Çalışma barışı da bundan olumsuz etkilenmemeli” 
ifadelerini kullandı. 

TEŞVİKLER UZATILSIN 

İstihdam seferberliği desteklerinin uzatılmasını da isteyen 
Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma Ödeneği için varolan 3 aylık 
sürenin ise 6 aya çıkarılmasını istedi. Hisarcıklıoğlu’nun 
gündeme getirdiği bir diğer konu da yeşil pasaportlar 
oldu. Hisarcıklıoğlu, “Reel sektörün asli temsilcileri kapsama 
alınmadı. Oda-borsa başkanları, yönetimleri ve meclis 
üyelerimiz de yeşil pasaportu fazlasıyla hak % ediyorlar” 
diye konuştu. 

Genel kurulda gündeme getirilen bir diğer konu da kamuda 
bekleyen alacaklar oldu. Firmalarda yaşanan finansman 
sıkıntısının önemli bir nedeninin kamuda bekleyen alacaklar 
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olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi; “Bunlar 
zamanında ödenmediği için bankaların eline insafına 
kalıyoruz. Bizi bankaların eline düşürmeyin, yüksek faize 
mahkum etmeyin. Başta biriken KDV alacaklarımız olmak 
üzere kamudan tüm alacakların bir takvime bağlanmasını 
bekliyoruz. Biz ödememizi bir gün geciktirirsek, kamu önce 
gecikme faizi kesiyor. Bu da yetmiyor, 3 kuruş borcumuz 
olsa tüm hesaplarımıza bloka geliyor. Sabah bir bakıyoruz, 
hesaplara bloke konmuş, çekler-senetler ödenmiyor. Ne 
huzurumuz kalıyor, ne itibarımız.”

FİYAT FARKI BEKLİYORUZ 

Fiyat farkı kararnamesinin de çok talep edildiğini ancak 
henüz çıkmadığım ifade eden Hisarcıklıoğlu, diğer talepleri 
de şöyle sıraladı: “İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı 
olan 5 yıllık zamanaşımı süresi çok uzun. Sürenin uzunluğu 
suistimallere yol açıyor. Salondaki arkadaşlarım ne demek 
istediğimi çok iyi anlıyor. Bizi fırsatçıların eline bırakmayın. 
Bunun 1 yıl gibi daha makul bir seviyeye çekilmesini 
bekliyoruz. Ayrıca şirket ölçeği büyüdükçe istihdamı 
cezalandıran mevzuatlarla karşılaşıyoruz. Firmalarımızın 
yaşadığı sıkıntıların başında finansmana erişim ve yüksek 
faizler de geliyor.” 

YENİ BİR BUYUME MODELİ GEREKİYOR 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı: “Yeni bir 
Türkiye hikayesi ve yeni bir büyüme modeliyle piyasalarda 
güven artacak. Ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz 
algıların önüne geçilecek. Faiz ve döviz istikrara kavuşacak. 
Yeni kalkınma planıyla birlikte sanayi politikası ve yatırım 
teşvik sistemini de yenileyelim. Tarım ve hayvancılık 
politikamızı tarafların mutabakatıyla hazırlayalım. Vergi 
politikamızı değiştirelim. Üreticinin, girişimcinin, sanayicinin 
üzerindeki yükü kaldıralım. Ekonomiye bir destek de AB 
katlım sürecini canlandırmaktır.”
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TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ ERDOĞAN’A ‘SUNULDU’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz 
hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’nin 
Otomobili” projesinde gelinen son durumla ilgili sunum 
yaptığı ortaya çıktı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz hafta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Türkiye’nin otomobili projemizde gelinen son noktayı arz 
ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm 
hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda 
kararlıyız” ifadelerini kullandı. 

Görüşmeye, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye’nin 
Otomobil Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın 
da katıldığı öğrenildi.
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18.05.2019

HİSARCIKLIOĞLU: 10 KAPIYI YENİLEDİK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye özel sektörü 
destekleme ve geliştirmede dünyada örnek ülkelerden. 
Bugüne kadar TOBB olarak devletimize tek kuruş 
harcatmadan Türkiye’nin en büyük 10 kara gümrük kapısını 
yeniledik” dedi. 

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası tüzüğü ve Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) 
kurulmasını öngören tüzük imzalandı. Türk Konseyi 
ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, “Atameken” 
işbirliğiyle Astana Ekonomik Forumu çerçevesinde yapılan 
imza törenine Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad 
Amreyev, Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası “Atameken” 
Başkanı Ablay Mırzahmetov katıldı. 

Törende Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık 
ile Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, Türk-Kazak 
İşadamları Birliği (TÜKİB) Başkanı Fırat Develioğlu’nun yanı 
sıra Kazak ve Türk işadamları hazır bulundu. 

Türklerin aksakalı 

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, “Türk 
dünyasının aksakalı” olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
“Başkent Astana’nın adının Nur Sultan olarak değiştirilmesi 
bir vefa örneği. Nazarbayev’in liderliğinde Kazakistan’ın 
gösterdiği gelişmeler bizi sevindirmekte, gururlandırmaktadır. 
O’nun vizyoner liderliği sadece Kazakistan için değil, 
bölgemiz ve Türk dünyası için büyük bir şans” dedi. 

TOBB olarak gümrük geçişlerini yenileme ve işletme 
konusunda büyük tecrübe sahibi olduklarını ifade 
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eden Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar TOBB olarak devletimize 
tek kuruş harcatmadan Türkiye’nin en büyük 10 kara gümrük 
kapısını yeniledik” diye konuştu. TOBB’un Türkiye’deki 
özel sektörün tamamını temsil eden bir kuruluş olduğunun 
altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Hizmet kapasitesi ve yaptıkları 
işler bazında dünyanın en gelişmiş üç oda sisteminden 
biriyiz, küresel iş dünyası örgütlerinde yer alıyoruz. Türk dili 
konuşan ülkeler arasında ticaret hacmi artırılmalı, ticaretteki 
önemli konulardan biri de gümrük geçişleri. Projelerimiz 
Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya örnek gösteriliyor” 
dedi. 

Kazakistan’a TTSO

Hisarcıklıoğlu, Nazarbayev’in 2006’da Antalya’da 
yapılan Türk Konseyi zirvesinde TTSO’yu kurma görevini 
kendilerine verdiğini hatırlatarak, “Bunu tam 13 sene sonra 
icra edebildik. Çok şükür bugün bu projeyi, Nazarbayev’in 
hayalini, hayata geçirdik. TTSO Sekreteryasının Türkiye’de 

yer alacak, TOBB olarak ofis ve personel konusunda 
her türlü desteği sağlamayı taahhüt ettik” diye konuştu. 
Amreyev, belgenin uzun zamandır hazırlandığını belirterek, 
TTSO’nun kurulmasının Türk konseyi üyesi ülkeleri 
arasında ticaretin artması için yeni kapılar açacağını söyledi. 
Mırzahmetov da TTSO’nun ilk toplantısının Türkistan’da 
yapılması önerisinde bulundu. Musayev ise TTSO’nun Türk 
dünyası ülkeleri arasındaki ticari işbirliğinin güçlenmesine 
ivme kazandıracağını ve karşılıklı ekonomik etkileşimi 
genişleteceğini ifade etti. 
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20.05.2019

2015-2017 ARASINDA CİROLARINI EN FAZLA ARTTIRAN 100 ŞİRKET BELLİ OLDU

İŞTE EN HIZLI BÜYÜYENLER

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlenirken, 
ödül töreni 19 Mayıs’ta Samsun’da gerçekleşti. Cirosunu 
2 yılda yüzde 5 bin 324 oranında arttıran Aydın merkezli 
Biomar Sagun Yem Sanayi firması ilk sırayı aldı. 
İlk lOO’deki şirketler Türkiye’den 18 kat daha hızlı 
büyüdü. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 1OO 
başarı öyküsünün, hayata yeni atılacak gençlerimizi girişimci 
olmaya teşvik etmesini umut ediyoruz” diye konuştu. 

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 
işbirliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi 
belirlendi. 20152017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak 
düzenlenen yarışmada birinciliği, 2015-2017 döneminde 

cirosunu yüzde 5 bin 324 oranında artıran Aydın merkezli 
Biomar Sagun Yem Sanayi firması aldı. Biomar Sagun’u 
İstanbul’dan Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat (Yüzde 4 bin 
452), Ankara’dan Naturel Yenilenebilir Enerji (Yüzde 3 bin 
774), İzmir’den Vergo Enerji Sistemleri (Yüzde 3 bin 30) ve 
yine Ankara’dan Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojüeri 
(Yüzde 2 bin 320) izledi. 

100. YILDA 100 ÖDÜL

Yarışma sonuçları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş 
Savaşı’m başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100’üncü 
yılı dolayısıyla Samsun’da düzenlenen törende açıklandı. 
19 Mayıs törenleri için Samsun’da bulunan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılıp ödül alanlarla fotoğraf 
çektirdiği törende Ticaret Bakam Ruhsar Pekcan, Sanayi ve 
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Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkam Rıfat 
Hisarcıklıoğlu konuştu. Törene ayrıca çok sayıda Oda ve 
Borsa Başkanı ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu 
Başkanları katıldı. 

TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı değerlendirmede, 
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
ayak basmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesinin 100. yıl 
dönümündeyiz. Bu mücadelenin anısına, ülkemizin en hızlı 
büyüyen şirketlerini açıkladığımız Türkiye 100 programının 
ödül törenini, 19 Mayıs 2019’da Samsun’da yapıyoruz” diye 
konuştu. 

GENÇLER İÇİN TEŞVİK 

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye 100 programını, 
ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına 
küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını 
kuvvetlendirmek için düzenliyoruz. Türkiye 100 başarı 
öykülerinin, hayata yeni atılacak gençlerimizi girişimci 
olmaya teşvik etmesini umut ediyoruz. Türkiye 100 
şirketleri, sergiledikleri üstün büyüme performanslarıyla, 
ülkemiz ekonomisinin dinamosu konumundalar. Türkiye 
100 listesindeki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin 
çeşitliliği, Türkiye ekonomisinin dinamizminin güzel bir 
göstergesidir. Geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Türkiye 
100 şirketleri, doğru iş modelleriyle tüm sektörlerde başarının 
yakalanabileceğini, Türkiye’nin aslında bir fırsatlar ülkesi 
olduğunu göstermişlerdir. Türk iş dünyası olarak, 1919’dan 
2019’a, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdüreceğiz.’ 

146 GENÇ GİRİŞİMCİYE 200 BİN TL’YE VARAN HİBE

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende yaptığı 
konuşmada en hızlı büyüyen 100 şirketin 36 farklı sektörden 
olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ar-Ge’ye, inovasyona, 
teknolojiye inanan, nitelikli insan kaynağına sahip ve çevre 
duyarlılığı gelişmiş bu firmalarımız; Türkiye’den 18 kat 
daha hızlı büyüyorlar; hem de bunu istihdamlarını artırarak 
yapıyorlar. Sevinerek görüyorum ki; kalkınma ajanslarımızın 
desteklemiş olduğu 7 girişimci firma bugün en hızlı büyüyen 
bu 100 firma listesinde yer alıyor. Yine 56 tanesi bizlerden 
KOSGEB aracılığıyla 9.2 milyon liralık destek almış. 27 
tanesine, ilgili kuruluşumuz TÜBİTAK aracılığıyla 27 milyon 

lirası hibe olmak üzere 72 milyon lirayı aşkın maddi destek 
vermişiz.” Varank konuşmasında TÜBİTAK Bireysel Genç 
Girişim Programı’nın ikinci çağrısının da sonuçlandığını 
hatırlatarak, “İnşallah teknoloji odaklı proje yürüten 146 
genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe 
desteği vereceğiz” dedi.

KÜRESEL MARKA YOLUNA 3.1 MİLYAR TL DESTEK

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan da törende yaptığı 
konuşmada, “Katma değeri yüksek ve markalı ürün 
ihracatımızı artırmak için K0Bİ düzeyinden başlayıp, 
kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen 
her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon 
TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz” dedi. Pekcan, 
şunları kaydetti: “Lütfen bu destekleri kullanın, kolaydestek.
com.tr’den hepsini rahatça görebiliyorsunuz. Bakanlığımızın 
sağladığı bu desteklerden daha fazla istifade edilmesi, 
K0Bİlere, genç ve kadın girişimcilere yaygınlaştırması için 
eğitimler vermeye devam ediyoruz.” Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen 100 şirketinin temsilcilerini de tebrik eden Pekcan, 
bu firmaların, ülkenin kalkınması ve büyümesi için yaptığı 
çalışmalarla Türkiye’nin tüm hedeflerine emin adımlarla 
ulaşmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.
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ULUSLARARASI GS1 ORGANİZASYONU GENEL KURULU İLE KÜRESEL ADIM

Ticari ortaklar arasındaki iş birliğini geliştirme ve tedarik 
zincirinin etkinliğini artırma amaçlı standartlar ve çözümler 
geliştiren, Uluslararası GS1 Organizasyonu, bu yılki Genel 
Kurul toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 
düzenlenen Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Genel Kurulun İstanbul’da yapılmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Hisarcıklıoğlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın, İstanbul’u 
küresel bir transit merkezi haline getireceğini söyledi. Yurt 
dışından 1 90 ülkeden GS1 temsilcilerinin İstanbul’da bir 
araya geldiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
yılda 170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar hizmet ihracatı 
gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti: “İtalya 

ile Çin arasında, en büyük sanayi üretim hacmine 
sahibiz. Avrupa Birliği’nin 6. büyük ticaret ortağıyız. 
Türkiye’deki bu büyük ticaret ve yatırım potansiyelini, GS1 
Genel Kurulu vesilesiyle, küresel iş dünyasının da görmesini 
istedik.”
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23.05.2019

HEDEF 75 MİLYAR DOLAR

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA STA İMZALANMALI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 
belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için iki 
ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması 
gerektiğini söyledi. 

ABD’ye TOBB olarak, Ticaret Bakanlığının yaptığı anlaşma 
çerçevesinde, muhtemelen Chicago da kurulacak Türk 
Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulunmak için geldiklerini 
aktaran Hisarcıklıoğlu, “Özellikle demir-çelikteki vergi 

oranlarının eski seviyelerine getirilmesinden memnunuz. 
Ama kabul edemediğimiz şey, bizim yaklaşık 2 milyar 
dolarlık ihracatımız Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) 
kapsamında oluyordu, bunun kaldırılmış olması...” ifadelerini 
kullandı.
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İSTİKLAL
23.05.2019

TÜRKİYE İLE ABD STA İMZALAMALI

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen 75 
milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için iki ülke arasında 
serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması gerektiğini 
söyledi. Beraberindeki heyetle bazı temaslarda bulunmak 
üzere ABD’ye gelen Hisarcıklıoğlu, programının ilk 
durağı olan Chicago’da, “Turkitch” restoranının açılışına 
katıldı. Hisarcıklıoğlu, restoranın ortaklarından Türk 
girişimciler Cihan Çömez ve Özkan Yılmaz’ın yanı sıra 
Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar ile restoranın 
açılış kurdelesini kesti. 

Hisarcıklıoğlu, ABD’deki temaslarına ilişkin ABD 
temaslarının Chicago ayağının iki bölümden oluştuğunu 
ifade ederek, “ilk olarak Chicago’da Türk mutfağını en 

orijinal hali ve Türk yemeklerini gerçek adlarıyla tanıtmak 
üzere Türk girişimcilerinin kurduğu Turkitch adlı restoranın 
açılışını yaptık. Yarın da TOBB olarak, Ticaret Bakanlığı 
ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, büyük ihtimalle 
Chicago’da kuracağımız Türk Ticaret Merkezi’nde 
incelemelerde bulunacağız.” dedi. Hisarcıklıoğlu, Chicago 
temaslarının ardından beraberindeki heyetle Washington’a 
geçeceklerini bildirdi. 

75 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ 

Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 
belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olduğunu 
belirterek, “Kolaylıklar biterse bu 75 milyar dolarlık hedefe 
nasıl ulaşacağız? Onun için muhakkak Türkiye ile ABD 
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arasında STA imzalanmasını istiyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi ziyaret eden ABD 
Dışişleri Bakan Yardımcısı David Meale’ye de aynı talebi 
ilettiklerini bildirdi. S-400 konusundaki soru üzerine Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “O konu siyasi... Ben onu bilmem ama 
Türkiye, kendisini savunmak ve dış tehditlerden korunmak 
için Patriot sistemini almak için yıllarca uğraştı. Bunu da 
vermeyen ABD... Türkiye’nin 80 milyon insanını ve toprak 
bütünlüğünü sürdürebilmesi için kendisini koruması lazım.” 
şeklinde konuştu.
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ANALİZ
26.05.2019

RİSK YÖNETİMİ İÇİN GÜÇLÜ SİGORTACILIK ŞART

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ülke genelinde sigorta bilincinin artırılması 
amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında çeşitli 
etkinliklerin gerçekleştirildiği ‘Sigorta Haftası’nı kutladı. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli 
göstergelerden birinin sigorta sektörünün büyüklüğü 
olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin, özel 
sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu, 
yatırım, ihracat ve istihdamın itici gücü olan özel sektörün 
sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için iktisadi varlıkların 
sigortalanması gerektiğini belirtti. 

Hisarcıklıoğlu, şirketlerin sahip olduğu fabrikalar, makineler 
ve diğer değerlerle birlikte ülkenin altyapı varlıklarının da 
sigortalanması gerektiğinin altını çizerek, karşı karşıya 

olunan risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün 
arttığını ve bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir 
sigorta sektörüne ihtiyaç olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 
“Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma sürecinin 
anahtarıdır” diye konuştu.
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29.05.2019

İŞ YAPMA KOLAYLIĞI›NDA 43›ÜNCÜ SIRAYA KADAR YÜKSELDİK

İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Reformları Tanıtım 
Toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalar ve dünya 
bankası ile 3 yıllık bir yol haritası çizdiklerini ve bunun 
sonucunda da iş yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye’nin 
43. sıraya yükseldiğini bildirdi. 

Bununla birlikte en çok reform yapan 10 ülke arasına 
girdiklerini de kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu reformların iyi 
şekilde anlatılmasının da gerektiğini vurguladı. Haziran 
ayı içerisinde Dünya Bankası’na reformları anlatacaklarını 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası’nın bu reformları 
teyit ettiğini ve bunu anketlerle doğruladığını söyledi. 

Küresel rekabette daha iyi yerlerde olmak için en önemli 
göstergelerden birinin Dünya Bankası’nın doing business 

sıralaması olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz 
çok net, madem dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasındayız, 
o zaman tüm göstergelerde ilk 20’de olmalıyız” dedi. İş 
yapma kolaylığında da ilk 20’ye girmeyi hedeflediklerini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, İş yapma kolaylığında serüvenine 
geçen yıl başladıklarını ve Dünya Bankası’nı da çağırıp 
planlarını anlattıklarını ifade etti. 

Reformlara hız verildi 

Geçen sene şirket kuruluşunda odaların tek durak ofis haline 
getirildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Kredi temini alanında 
taşınır rehni kanunumuz hayata geçti” dedi. Şirket tasfiyesi, 
vergi ve gümrük işlemlerinde iyileştirmeler sağlandığını 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Şirket kuruluşlarında ticaret 
sicilinde tek banko uygulaması getirildi. Artık girişimci tekbir 
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bankoya giderek tek bir memur ile işlerini halledebilecek” 
diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Kredi temininde 45 
basamak, inşaat izinlerinde 37basamak, şirket tasfiyesi 
ve dış ticarette 30’ar basamak sıçrayarak Türkiye’yi daha 
yukarı taşıdık.” İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinde istenen 
belgeler azaltıldı, elektronik ortama taşındığını ve artık 
inşaat izinlerinde SGK’ya işyeri kaydının otomatik olarak 
gerçekleştirileceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “İnşaat izni 
alırken vergi borcu yoktur yazısı istenmeyecek, SGK borcu 
yoktur yazısı elektronik olarak verilecek” dedi. İnşaatlarda 
denetimlerin dünya uygulamalarına paralel olarak risk 

bazlı yapılacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, vergi alanında da 
olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu son 
olarak da Makine teçhizat alımlarında KDV istisnası ve tapu 
harcındaki bir puanlık indirimin hayata geçtiğini söyledi. 

Reformların özel sektör temsilcileri tarafından teyit edilmesini 
istedi 

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Bülent Aksu, “Bildiğiniz üzere iş yapma kolaylığında 43. 
sıraya yükseldik ama Türkiye’nin sıralamada iyileşmesi için 
reform yapması yetmez bunların özel sektör temsilcileri 
tarafından da teyit edilmesi gerekir” dedi 
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30.05.2019

HİSARCIKLIOĞLU EN İTİBARLI LİDER

YILDIZ Teknik Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi 
tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar 
Endeksi Araştırması’na göre Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkam Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
En itibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşu Lideri 
seçildi. TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu mesajında, bu ödüle 
layık görülmekten dolayı onur duyduğunu belirtirken, bu 
ödülü sadece şahsına değil, 81 ü ve 160 ilçedeki 365 oda 
ve borsa adına aldığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu mesajında, 
“Bugün sadece kurumlar veya şirketler için değil, herkesin en 
değerli varlığı, sahip olduğu itibarıdır. Zira itibar, beraberinde 
güven getirir. Güven, bütün insani ilişkileri etkileyen belki de 
tek ortak paydadır. Güveni kazanması hayli zor, kaybetmesi 
ise bir o kadar kolaydır” dedi.
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ANALİZ
31.05.2019

HİSARCIKLIOĞLU: BAŞARI HİYAYESİ YAZDIK

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en itibarı en yüksek sivil toplum 
kuruluşu lideri seçildim. Bu ödülü, 81 il 160 ilçedeki tüm oda ve 
borsalarım adına aldım” dedi. Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret 
Odasında düzenlenen “Odalar Ortak Toplantısına ve adının 
Kayseri Ticaret Odasındaki konferans salonuna verildiği 
programa katıldı. 

Ekip başarısıdır 

İsminin konferans salonuna verilmesinin kendisini 
onurlandırdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Kayserilinin, 
ahde vefasını sergilediğini söyledi. Kayserili olmakla 
her zaman iftihar ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “2 gün 
önce ülke çapında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye 
itibar Akademisi tarafından yapılan, bir araştırma sonucu 

açıklandı. Türkiye’nin en itibarı en yüksek sivil toplum 
kuruluşu lideri seçildim. Bu ödülü 81 il 160 ilçedeki tüm oda 
ve borsalarım adına aldım. Ne yaptıysak, neleri başardıysak, 
ekip çalışmasının eseridir.” ifadelerini kullandı. 

Kendi imkanlarımızla 

Hisarcıklıoğlu, Kayseri’nin yaptığı çalışmalarla, başlı başına 
tüm ülkeye örnek olacak bir noktada olduğunu bildirdi. 
“Tamamen kendi imkanlarımızla, devletten yardım almadan 
ortaya çıkmış bir başarı hikayesi yazdık” diyen Hisarcıklıoğlu, 
Kayseri’nin eskiden beri ticaret şehri olduğunu ve Türkiye’nin 
en önemli sanayi şehirlerinden birine dönüştüğünü kaydetti.
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TRAKYA
08.06.2019

TOBB HEYETİ ABD’DE TEMASLARDA BULUNDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası ve Caspian Policy 
Center tarafından düzenlenen Trans-Caspian Forum 2019 
konferansına katıldı. Hisarcıklıoğlu, konferansta bölgedeki 
altyapı yatırımları ile ilgili panelde ana konuşmacı olarak 
yer aldı. Hisarcıklıoğlu, konferansta Türk iş dünyasının 
görüşlerini aktardı. 

Hisarcıklıoğlu, ABD ziyareti kapsamında, Türkiye’nin 
Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı ziyaret ederek, görüş 
alışverişinde bulundu. Sonrasında, ABD Ticaret Odası’nda 
Türkiye’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy 
ve Global Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary 
Litman ile bir araya geldi. 

TOBB heyetinde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Tamer Kıran, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Günay, TOBB Başkam Baş Danışmanı Çağrı 
Gürgür, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan, 
Daire Başkam Mustafa Bayburtlu, TOBB Washington 
Temsilcisi Neslihan Kaptanoğlu ile Uzman Senem Yavaş ve 
Uzman Yardımcısı Mehmet Cumaoğlu yer aldı. 

TOBB Başkanı ve beraberindekiler daha sonra, ilk 
olarak ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaretten 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Sarah E. Kemp ile 
görüştü. Hisarcıklıoğlu görüşmede, demir-çelikteki vergi 
oranının eski seviyelerine getirilmesinden memnun 
olunduğunu ama yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatı oluşturan 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GSP) çıkarılmış 
olmaktan duyulan hoşnutsuzluğu dile getirdi. 
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Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen 
75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmanın 
yolunun Serbest Ticaret Anlaşması’ndan geçtiğini 
belirtti. Görüşmede, TOBB bünyesinde faaliyet 
gösteren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetleri de 
konuşuldu.

İkinci olarak Hisarcıklıoğlu, ABD Hazine Bakanlığı Orta Doğu 
ve Afrika Bölgesi’nden Sorumlu Bakan Yardımcısı Eric Meyer 
ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve dünyadaki ekonomik ve 
finansal durum değerlendirildi. 

Son olarak ise ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya 
İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Matthew Palmer ve 
Ticaret Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı David 
Meale ile yapılan görüşmelerde, ikili ticari ilişkiler, Suriye’deki 
durum ve S-400 konusu gibi pek çok değişik konu gündeme 
geldi. 

Diğer yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkam M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet 
Chicago Turkish Trade Center’da faaliyet gösteren 
Türk tırmalan ile bir araya geldi. Şirket temsilcilerinden 
çalışmalara ilişkin bilgi alan Hisarcıklıoğlu, “Firmalarımızın 
ABD piyasasındaki başarılarıyla gurur duyduk” diye konuştu. 
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19.06.2019

ANLAŞMALI BREXİT BEKLENTİSİ

İngiltere’nin AB’den ayrılış sürecine ilişkin Ticaret Bakanı 
Pekcan, “Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde, inşallah 
öyle olursa hepimiz çok daha rahat ederiz” dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Brexit süreci ister anlaşmalı 
ister anlaşmasız olsun, bizim ticari ilişkilerimize nasıl 
katkı yapabiliriz o yönde çalışacağız. Tabii ki beklentimiz 
anlaşmalı Brexit yönünde. İnşallah öyle olursa hepimiz çok 
daha rahat edeceğiz” dedi. 

TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen Türkiye - Birleşik Krallık 
Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı, Bakan Pekcan, 
İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke 
bürokratları ve iş insanlarının katılımıyla yapıldı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İS BİRLİĞİ HEDEFİ 

Pekcan, Brexit’in Türkiye’ye olası olumsuz etkilerini bertaraf 
etmek için ticaret anlaşması yapılması dışında hizmetler 
sektörü, finansal ve sigorta sektörlerindeki anlaşmaların da 
önemli olduğunu dile getirdi. 

Pekcan, “Türk Eximbank ile UK Export Finance arasında 
anlaşma yaptı. Şu anda büyük bir firmamız büyük bir santral 
projesini Irak’ta beraber gerçekleştiriyorlar. Bunun gibi 
Orta Doğu’da, Afrika’da, merkezi Asya’da, Kafkaslar’da, 
Balkanlar’da ve hatta Uzak Doğu’da Türkiye’nin riskli 
coğrafyalardaki başarılarını da göz önünde bulundurarak 
beraber iş birliği imkanlarımızın artarak devam edeceğine 
inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ŞART 

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında, yeni dönemdeki ticaretin 
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hukuki altyapısının tamamlanması gerektiğine işaret 
eden Hisarcıklıoğlu ise, “Bu açıdan en uygun ticari model, 
serbest ticarettir. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest 
ticaret anlaşması bir an önce tamamlanmalıdır” dedi. 

Türkiye ile güçlü ortaklık vurgusu 

O İngiltere Ticaret Bakanı Fox, Türkiye ile ilişkilere çok önem 
verdiklerinin altını çizerek, Avrupa Birliği’nden ayrılan bir 
ülke olarak bu ilişkilerin artık daha da önemsendiğini söyledi. 
Türkiye’deki şirketlerle daha iyi çalışmak istediklerini ve 
İngiliz şirketlerini de Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda 
teşvik ettiklerini belirten Fox, “Türkiye, ekonomik ve siyasi 
olarak ne kadar güçlü olursa ortaklığımız da o kadar iyi 
olacak” şeklinde konuştu. Fox ayrıca, “Brexit, Türkiye ile 
olan ilişkilerimiz için tehdit değil fırsattır” şeklinde konuştu.



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

76. GENEL KURUL

132

28.06.2019

İSPANYA VE TÜRKİYE YENİ YATIRIMLARA NİŞAN ALDI

İspanya’dan ‘Sivil Liyakat Nişanı’ 
alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “İspanya’dan Türkiye’ye 
yapılan yatırımlar 12 milyar Euro’yu aştı” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na ‘İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda 
Payesi’ verildi. Hisarcıklıoğlu, İspanya’nın Türkiye’nin 
en önemli ilk 10 ticaret partneri arasında olduğuna dikkat 
çekerek, “Türkiye’ye yapılan yatırımlar da 12 milyar Euro’yu 
aştı. 700’e yakın İspanyol firması Türkiye’de faaliyette 
bulunuyor” ifadelerini kullandı. Düzenlenen törende 
konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Türkiye ile 
İspanya arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştirmek üzere 
yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti. 

13 MİLYAR EUROYU AŞTI 

Hisarcıklıoğlu, ikili ilişkilere sağladıkları katkının, ‘İspanya 
Sivil Liyakat Nisam Encomienda Payesi’yle taltif edilmesinden 

dolayı onur duyduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, ikili ticareti 
ve yatırımları artırmaya devam edeceklerini belirterek, 
“Daha çok firmanın karşılıklı ticaret ve yatırım yapmasını 
sağlayacağız” dedi. 

İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba da, iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça iyi bir sevide olduğunu 
belirterek, “Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13 
milyar Euro’yu geçti. Türkiye, İspanya’nın AB dışında en 
fazla ticaret yaptığı üçüncü ülke” değerlendirmesinde 
bulundu. 

La Casa De Papel’den İstanbul sürprizi 

RİFAT Hisarcıklıoğlu, “Merakla izlenen İspanyol yapımı ‘La 
Casa De Papel’ dizisinde Tokyo, Berlin, Rio gibi karakterler 
var. Temmuzda başlayacak 3’üncü sezonda ‘İstanbul’ 
karakteriyle izleyicilere belki bir sürpriz yaparsınız” ifadelerini 
kullandı. 
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28.06.2019

CHAMBERS HEAD RECEIVES SPAIN’S CIVIL MERIT

Rifat Hisarcıklıoğlu, the head of the Union of Chambers 
and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), has been 
awarded the Spanish Order of Civil Merit with degree 
of Encomienda at the behest of King Felipe VI of Spain, 
in recognition of his valuable work toward strengthening 
relations between Turkey and Spain. 

The award was presented to Hisarcikloglu by Juan Gonzalez 
Barba, Spain’s ambassador to Turkey, at a ceremony held 
in the Turkish capital Ankara. 

“I am much honored to be awarded with this Order of Civil 
Merit in recognition of my contribution to the good relations 
between the two countries. I am also honored on behalf of 
the Turkish business community. I would like to express 
my gratitude to His Majesty King Felipe VI for deeming me 

worthy of the Order,” said Hisarcikhoglu, speaking at the 
ceremony. 

“Spain is one of Turkey’s top 10 trade partners. Bilateral 
trade volume between the two countries exceeded 12 billion 
euros (around $14 billion). There are some 700 Spanish 
companies doing business in Turkey. Spanish companies’ 
investments in Turkey are above 10 billion euros,” he said.
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31.07.2019

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: DOĞAL KAYNAKLAR DEVLETİ TİCARET HALKI 
ZENGİNLEŞTİRİR

Doğal kaynaklar devleti ticaret halkı zenginleştirir Ekonomik 
işbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası toplantıları 
Türkiye ev sahipliğinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya Afganistan, Azerbaycan, İran, 
Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan 
ve Türkmenistan temsilcileri katıldı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “Doğal kaynaklar halkları zengin etmez ancak 
devletleri zengin eder. Refahı topluma yaymanın ve kalıcı 
hale getirme nin yolu, ticareti ve girişimciliği teşvik etmektir” 
dedi. /Ol TOBB BAŞKANI H İ S A RC I K Ll OĞ LU :Doğal 
kaynaklar devletleri ticaret halkı zenginleştirir Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EIT TSO) tarafından 
yapılan 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul toplantıları 
Türkiye ev sahipliğinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 

gerçekleştirildi. Toplantıya Afganistan, Azerbaycan, İran, 
Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan 
ve Türkmenistan’dan oda başkanları, başkan yardımcıları 
ve temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcık lıoğlu, şu anda teşkilata üye 10 ülkenin birbirleriyle 
yaptığı ticaret oranının yüzde 8 olduğunu belirterek, “AB 
ülkelerinin kendi aralarında yaptığı ticaret miktarı ise yüzde 
70. Biz haklarımızın zengin olmasını istiyorsak birbirimizle 
ticareti artırmalıyız” diye konuştu. Bu nokta ECOTA 
anlaşmasının biran önce devreye girmesinin önemine 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Anlaşma devreye girerse 
öncelikle birlikteki bu ülkeler yararlanacak. Çünkü doğal 
kaynaklar halkları zengin etmez ancak devletleri zengin 
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eder. Refahı topluma yaymanın ve kalıcı hale getirmenin 
yolu, ticareti ve girişimciliği teşvik edip, artırmaktır. Bu 
yüzdenECOTAanlaşması uygulanmalı” dedi. Korumacı 
politikalar zenginleştirmez Korumacı politikaların hiçbir 
şekilde zenginliği artırmadığım, ABD’nin başlattığı korumacı 
politikaların bizim gibi gelişen ülkelerin aleyhine olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Ülkelerinizi ticarette açılmaya teşvik 
edin. Bizde de bir dönem sadece tekstil vardı, Sonra, 
rahmetli Özal sayesinde dışa açümayı ve rekabeti öğrendik. 
• c, Düşük teknolojili üretimden, orta ve yüksek teknolojiye 
geçtik. 20 yıl içinde ihracatımızın yüzde 90’ı, sanayi ürününe 
dönüştü. Bu malları da, kaliteye en fazla önem veren 
Avrupa ülkelerine ve ABD’ye gönderiyoruz. Şimdi otomotiv 
ve tekstilde AB’nin üretim üssü olduk” açıklamasını yaptı. 
İnsanların girip çıkarken zorlandıkları ülkelerle değil, en 
rahat ulaşabildikleri ülkelerle ticaret yaptığım dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “Ama biz daha en başından 
vize koyarak ziyareti zorlaştırıyoruz. Ziyareti zorlaştırınca 
da ticareti ve yatırımları zorlaştırmış oluyoruz. Bu konuyu, 
hepimiz ülkelerimizde, hükümetlerimiz nezdinde gündeme 
getirmemiz gerekir.” İSTANBUL-DÜNYA 
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31072019 DÜZCEPOSTASI

HİSARCIKLIOĞLU SEL FELAKETİYLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

İNCELEMELERDE bulundu AFAD’I ZİYARET ETTİ 
Hisarcıklıoğlu/^ sel felaketiyle ilgili bilgi aldı “7 şehidimiz 
var, Allah makamlarını cennet etsin. Allah devletimize ve 
milletimize zeval vermesin” V » TÜRKİYE Odalar ve 
rası sel baskını ve toprak Borsalar Birliği (TOBB) k a y m a s ı 
yaşanan DüzBaşkanı Rifat Hisara ki ı- ce’nin Akçakoca 
ilçesinde oğlu, kuvvetli yağış son- i n c e l e m e l e r d e 
bulundu. »HİSARCIKLIOĞLU, ilçe ziyaretinin ardından 
Düzce Valisi Zülkif Dağlı’y Kalıcı Konutlar Bölgesindeki İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında ziyaret 
etti. Haberi 3’teHisarcıklıoğlu, felaketiyle ilgili bilgi aldı 
“7 şehidimiz var, Allah makamlarını cennet etisin, Allah 
devletimize ve milletimize zeval vermesin” Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
kuvvetli yağış sonrası sel baskını ve toprak kayması 

yaşanan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde 
bulundu, Kaymakam Yasin Oztürk ile Kaymakamlık toplantı 
salonunda görüşen Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyet ile 
sel felaketi hakkında bilgi aldı. Daha sonra selden en fazla 
etkilenen Değirmenağzı mevkisindeki isİclmc sahipleri ile 
görüşen Başkan Hisarcıklıoğlu, burada AA muhabirine, 
şu değerlendirmede bulundu: “Büyük bir felaket atlatılmış. 
Bugünkü sebebi ziyaretimiz oda başkanımıza, belediye ve 
kaymakamımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek. Devletin 
burada kendi varlığını anında sel felaketi olduktan sonra 
kendisini göstermesinden dolayı bütün kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ediyoruz.” Gerek devlet borçlarının gerekse 
banka borçlarının ertelenmesi noktasında girişimlerde 
bulunacaklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Zaten devletimiz 
bunlardan haberdar. Ben de Akçakoca’nın sıkıntılarını 
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ileteceğim,” dedi, AFAD’ı ziyaret etti Hisarcıklıoğlu, ilçe 
ziyaretinin ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı yi Kalıcı 
Konutlar Bölgesindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
(AFAD) binasında ziyaret etti. Vali Dağlı’dan selde hasar 
gören bölgeler hakkında bilgi alan Hisarcıklıoğlu, burada 
gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tüm Düzcelilere 
geçmiş olsun dileğinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları belirtti: 
“Büyük bir felaketten dönmüşüz. Aslında etkilerini az önce 
Akçakoca’da gördük, Düzce, Bolu, Nevşehir ve Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odalarının başkanlarıyla beraber bizzat 
yerinde görme fırsatımız oldu. 7 tane şehidimiz var, Allah 
makamlarını cennet etsin, Allah devletimize ve milletimize 
zeval vermesin. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu 
bilhassa bu afet yerine gidince, oradaki arkadaşlarımızın 
yansımalarından aldığımız netice, devletimiz anında işi 
vaziyet ederek felaketin boyutunun büyümesi noktasında 
tedbir almış, Valimiz koordinasyonunda burada çok güzel iş 

yürütülmüş.** Hisarcıklıoğlu, Akcakoca’daki esnafların ortak 
bir talebi olduğunu ifade ederek, Tam da turizm sezonunun 
ortasında böyle bir felaketin yaşanması onları zor durumda 
bırakmış. Gördük, sokaklarda kimse kalmamış. Gerek 
sizden gerekse hükümetimizden ricamız üyelerimize 
yönelik olarak afet bölgesi ilan etmek, bir an önce devlet 
borçlarının ve bana borçlarının en azından bir yıl, iaizsiz 
olarak ötelenmesi, bunların da imkanlar ölçüsünde arlık 
ayakla durabilmek için fırsat, yaratılması çok önemli.” Düzce 
Valisi Zülkif Dağlı da kendilerini, böylesine sıkıııiıiı günlerde 
yalnız bırakmayan Hisarcıklıoğlüııa teşekkür ederek, 
“İnşallah bu sıkımdı günleri hep birlikle atlatacağız. Sizin 
burada olmanız, böylesine yardım ve destekle, en azından 
psikolojik olarak, varlığınızla bile olsa burada olmanız, tüm 
ikam erbabına güç veriyor.” ifadesini kullandı. (AA)
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31.07.2019

‘ZENGİNLİĞE GİDEN YOL TİCARETTEN GEÇER’

‘Zenginliğe giden yol ticaretten geçer’ AYLIN RANA AYDIN 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıkhoğlu, halklarının zenginliğinin yolunun ticaretten 
geçtiğini söyledi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve 
Sanayi Odası (EİT TSO) 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel 
Kurul Toplantıları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkhoğlu’nun 
ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Afganistan, Azerbaycan, 
İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan ve Türkmenistan’dan oda başkanları, 
başkan yardımcıları ve temsilcileri katıldı. ‘Eksiklik var’ 
Hisarcıkhoğlu, düzenlenen toplantılarla asıl hedefin ticareti 
ve yatırımları artırmak olduğunu dile getirdi. AB ülkelerinin 
toplam dış ticaretlerinin yüzde 70’ini birbirleriyle yaptığını 
belirten Hisarcıkhoğlu, “Aynı başarıyı biz de yakalayabiliriz. 
Birbirimizle yaptığımız ticaretin oranı he’hüz yüzde 8 
civarında. Zenginleşmek istiyorsak, önce bu tabloyu 
değiştirmeliyiz” dedi. Hisarcıkhoğlu’ şöyle konuştu: “En çok 
önem verdiğimiz konu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret 

Anlaşması (ECOTA). Ama bir türlü hayata geçiremedik. 
Tüm üyelerin ECOTA’ya taraf olmasını bile sağlayamıyoruz. 
Yıllardır hepimiz bu anlaşmaların önemini anlatıyoruz. Ama 
bir türlü yol alamıyoruz. Belli ki bu konuda bilgi veya irade 
eksikliğimiz var. Şunu unutmayalım, korumacı politikalar 
zenginliği artırmaz, tam tersine azaltır. Bizim gibi gelişen 
ülkeler için zenginliğe giden yol, ticareti artırmaktır. Buna en 
güzel örnek Türkiye.” Hisarcıkhoğlu, tekstilde, hazır giyimde, 
beyaz eşyada, otomotivde, Avrupa’nın en önemli tedarikçi 
ülkesi haline geldiklerini dile getirerek, “Tüm bunları, 
ticaretle, girişimcilikle sağladık. İkinci önemli konu vizeler. 
Ticaret için ziyaret lazım. Ziyaret olursa; ticaret de, ortaklıklar 
da, yatırımlar da artar. İnsanlar girip çıkarken zorlandıkları 
ülkelerle değil, en rahat ulaşabildikleri ülkelerle ticaret 
yapıyor” dedi. lar Afganistan EİT TSO Başkanı Azarakhsh 
Hafizi ise, “Dünya artık küresel bir köye dönüşmüş durumda. 
Artık tüm dünyada ticaret yapabiliriz” dedi.
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HİSARCIKLIOĞLU TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASININ İLK BAŞKANI SEÇİLDİ

4 ÜLKE BİRLEŞTİ Hisarcıklıoğlu Türk Ticaret ve Sanayi 
Odasının ilk başkanı seçildi Türkiye, Azerbaycan, 
Kazakistan ve Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanlığı’na, söz konusu 4 üye ülkenin 
önergesiyle ilk başkan olarak Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu seçildi. Böylece 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Kenesi) 
Sekretaryası ekonomi alanında bir birlikteliğe imza atılmış 
oldu. İlk konuşmasını yapan TOBB ve Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Türkmenistan ve Özbekistan da yakın zamanda üye 
olacak. Bu 6 ülke 1.1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe 
sahip” açıklamalarınıyaptı. “ /OJ1.1 trilyon dolarlık 
pazar için guç bırlıgı yapıldı Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ilk başkanı loldu TÜRK TİCARET VE SANAYİ 

ODASI AÇILDI Türk Konseyi olarak gayri safi milli gelirin 1.1 
trilyon dolara ulaştığını kaydeden Ticaret Bakanı Pekcan 
“Sahip olduğumuz kaynaklarla bölgemizde önemli Düğüce 
sahibiz” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla 
TOBB ev sahipliğinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki 
karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek 
olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası 
Tinci Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantının açılışında 
konuşan ve Türk Konseyi olarak gayri safı milli gelirinin 1.1 
trilyon dolara ulaştığını kaydeden Pekcan, sahip olunan 
kaynaklarla bölgede önemli bir güce sahibi olduklarını iletti. 
“Birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda bu rakamıno 
kadar da büyük olmadığını görüyoruz” diyen Pekcan, “Şimdi 
bu Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşuyla bu rakam 
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hızla artmaya devam edecektir” dedi. Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Kenesi) Sekretaryası’nm 
ilgili kuruluşu olarak Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
kurulmasının önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan 
Pekcan, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlarımızın 15 Ekim 
2019’da, Türk Konseyi’ni kuran Nahçıvan Anlaşması’nın 10. 
yıl dönümünün de kutlanacağı Türk Konseyi Yedinci Liderler 
Zirvesi vesilesiyle Bakü’ye gelmeden önce yapacağımız 
çalışmalara da bugünkü toplantı neticesinde yön verüecek. 
Bugün Oda’mn ,My oi the Ttsrkic Charnb rce and Jo^ustf 
y & of tht^lİlpmarte Türkiye. Azerbaycan. Kazakistan ve 
Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanlığı’na, söz konusu 4 üye ülkenin önergesiyle ilk 
başkan olarak TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu seçildi. 
Birlik ile birlikte Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, 
Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgızistan Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk 
üyeleri olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 
“Türkmenistan ve Özbekistan ise henüz üye olmadı. Ama 
çok yakın bir zamanda onları da üye olarak göreceğiz 
inşallah. Özbekistan bugün aramızda. Zaten imzalamış 
olduğumuz tüzüğü, Türkmen ve Özbek odalarının 
katılımına açık olacak şekilde hazırladık. Böylece ilk fazda, 
Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’dan 
oluşacak. Sonra daha başka katılımlar da olabilir. Bu 6 ülke 
1.1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip. Bugün ilk 
genel kurulumuzu yaparak faaliyete geçiyoruz.” l’inci Genel 
Kurulunda delegeler, genel sekreteri ve başkam seçecek. 
Şimdiden basanlar düiyorum. Türk Konseyi üyesi ülkelerin 
vizyonlarını, iş planlarım, projelerini 15 Ekim toplantısına 
kadar ilgili odalar, çalışmalarım tamamlayıp yeni Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilgili ülkelerinin odalarına 
sunacaklar. Türk Konseyi olarak gayri safî milli gelirimiz 

1.1 trilyon dolara ulaşıyor. Sahip olduğumuz kaynaklarla 
bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Birbirimizle olan 
ticaretimize baktığımızdabu rakamın o kadar da büyük 
olmadığını görüyoruz. Şimdi bu Oda’mn kuruluşuyla bu 
rakam hızla artmaya devam edecektir.” “Hazar’ı bizi ayıran 
değil bizi birleştiren bir deniz” Pekcan, karşılıklı ticaretlerinin 
fazla artmamasının nedeninin istememezlik olmadığım 
vurgulayarak, “Bunun nedeni aramızdaki lojistik engeller. 
2017 yılında açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 
üe lojistik engellerin büyük kısmını aşmış bulunmaktayız. 
Artık Hazar Denizi aramızda bir engel değü, bir ulaşım 
yolu, birlikteUğimizin bir kanıtı olarak daha fazla devreye 
alabümemiz, lojistik engelleri aşarak ticaretimizin önünü 
açmamız gerekiyor. Hazar’ı bizi ayıran değü, bizi birleştiren 
bir deniz olarak görmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Pekcan, 
2018 yılında yüzde 5 artış üe Türk Konseyi üyelerinin dünya 
ticaret hacmindeki payının 522 milyar dolara ulaştığını, 
buna Özbekistan ve Türkmenistan dahil edüdiğinde 2018’de 
558.6 milyar dolara ulaştığım aktardı. Pekcan, “Özellikle 
tamamlayıcı mallarda üye ülkeler arasındaki ticareti 
geliştirmesinde Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na önemli 
bir görev düşüyor. Bence bu oda öncelikle tamamlayıcı 
mallar, diğer alternatif ürünler üzerinde ciddi çalışma 
yaparak kendi bakanlıklarınabu çalışmayı sunması ve yol 
haritası oluşturmasıyla 15 Ekim’deki toplantıya da yetişirse 
ilkçakşmaolarakbusunulabüir diye düşünüyorum” şeklinde 
konuştu. AA
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TOBB: ÖZELLER DE FAİZİ İNDİRMELİ

TOBB: Özeller de faizi indirmeli TÜRKİYE Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, Merkezin faiz indirimine kamu 
bankalarının verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını söyledi 
“Özel bankalarımızın da maliyetlerinin düştüğü bir ortamda, 
faizleri düşürmeleri ve piyasaları rahatlatmalarını bekliyoruz” 
dedi. »4’ÖZEL BANKALAR DA FAİZİ İNDİRMELİ’ r^uı 1U m~ : 2 
GÜN DE 13 BİN KİŞÎİCREDİYE BAŞVURDU ZİRAAT Bankası, 
geçen günlerde tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik 
faiz oranlarını, azami 180 ay vade için aylıkyüzde 0.99’a indirdi. 
VakıfBank, tutan 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik 
aylık faiz oranlarını, azamı 180 ay vade içjn yüzde 1.49’dan yüzde 
0.99’a çekerken Halkbank da konut kredi faiz oranını azami 180 ay 
vade için yüzde 0.99 olarak belirledi. Ziraat Bankası, Halkbank ve 
Vakrfbank’ın bu indirimleri sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla 
kişi toplam 2.1 milyar liranın üzerinde konut kredisine başvurdu. 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz indiriminden sonra yaptıklan 
çağrıya ilk olarak kamu bankalannın destek vermesini büyük 

memnuniyetle karşüadıklannı belirterek, “özelbankalanmızın da 
maliyeüerinin düştüğü bir ortamda, kredi faizlerim dü sürmelerini 
ve piyasalan rahatlatmalanm bekliyoruz” dedi. Merkez Bankası 
Para Politikası Kumlunun (PPK) poütika faizini 425 baz puan 
indirmesinin ardından TOBB başta olmak üzere iş dünyasından 
bankalara kredi faizlerinin indirilmesi konusunda çağn gelmiş, 
kamu bankalan tarafından da bu çağnlar karşılık bularak konut 
faizleri yüzde l’inalnna çekilmişti. Hisarcıklıoğlu, Hazine ve 
Maliye Bakam Berat Albayrak’ın koordinasyonunda yürütülen bu 
çalışmaların pozitif etkilerini de piyasalarda görmeye başladıklarım 
ifade etti. OLUMLU YANSIYOR Hisarcıklıoğlu “Kredi faiz indirim 
sürecinin hızlanmasıyla net etkiyi üretim ve büyüme rakamlannda 
da göreceğimize eminiz” diye konuştu. Kamu bankalarınca yapılan 
faiz indirimlerinin, başta konut sektörü olmak üzere zincirleme bü 
şekilde istihdamın da artmasıyla diğer sektörleri hareketlendirmesi 
bekleniyor.
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10.08.2019

HİSARCIKLIOĞLU: BU DÖNEM ELDEKİNİ KORUMA DÖNEMİ

Hisarcıklıoğlu: Bu dönem eldekini koruma’Bu dönem, eldekini 
muhafaza etme nemi ıı Üretim ve istihdam kapasitesinin 
korunması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu. “Bu dönem, 
eldekini muhafaza etme dönemi” dedi. CANAN SAKARYA/
TRABZON Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üretim ve istihdam kapasitesinin 
korunması gerektiğini belirterek, özel bankalara bir kez 
daha faiz indirimi çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu şunları 
söyledi: “Bu dönem, eldekini muhafaza etme dönemi. Üretim 
ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her 
bir işletme, üretimini durduran her bir fabrika, milli servetin 
kaybıdır. Bizler, tüm bu faizlerle, kurlarla, vergilerle ve her 
gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele 
halindeyiz. Bin bir türlü sıkıntılı yaşarken, devletimizden 
tek isteğimiz, yanımızda olduğunu göstersin. Bu iktisadi 

mücadele ortamında bizi yalnız bırakmasın. İşte, Merkez 
Bankasından sonra kamu bankaları faizleri indirmeye 
başladı. Artık sıra özel bankalarda, onların da bir an önce 
kredi faizlerini düşürmelerim bekliyoruz” dedi. “Akdeniz’de 
izleyici pozisyonunda kalamazdık” Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası, Trabzon ekonomisine katkı sağlayan 
kurumlar ve gelir vergisinde ilk 10’a giren firmalarla, en 
çok istihdam sağlayan, ihracat yapan, teknoloji geliştiren 
ve 50 yılını dolduran 140 firma ‘Ekonomiye Değer Katanlar 
Ödül Töreni’nde ödüllendirdi. Ödül töreninde konuşan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise 
“Ulusal güvenliğimizi her şeyin önünde tuttuk. Aynı durum 
ekonomik bağımsızlığımız için de geçerlidir. Birileri Doğu 
Akdeniz’de doğalgaz ararken biz izleyici pozisyonunda 
kalamazdık, kalmadık da” ifadesini kullandı. Turhan, 
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Türkiye’nin dünyanın en zor coğrafyalarından birinde 
olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her zaman barıştan yana 
olduğunu ancak ulusal güvenliğini tehdit eden unsurların 
kök salmasına da izin vermedi. S-400 füzelerini boş yere 
almadık. Ulusal güvenliğimizi her şeyin önünde tuttuk. 
Aynı durum ekonomik bağımsızlığımız için de geçerlidir” 
diye konuştu. Trabzon ekonomisi ve ulaştırma başta olmak 
üzere yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan 
Turhan, “Trabzon-Erzincan Hızlı Demiryolu Hattı Projesi 
çalışmalarını başlattık. Etüt projesinin hazırlanması için 
yüklenici firma ile sözleşme imzaladık ve yer teslimini 
yaptık. Belli oranda fiziki ilerleme sağlandı. Önümüzdeki yıl 
projesini tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.
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10.08.2019

FINDIĞIN FİYATINI BİZ BELİRLEYECEĞİZ

FINDIĞIN FİYATINI BİZ BELİRLEYECEĞİZ Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün İhtisas 
Borsasının kuruluşunu tamamlayarak tarım sektörünün 
50 yıllık rüyasını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Artık 
fındığın fiyatını da Türkiye Ürün İhtisas Borsasında biz 
belirleyeceğiz.” dedi. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) 
koordinasyonunda 2013 yılında başlatılan “Fındıkta Verim 
ve Kaliteyi Arttırma Projesi” kapsamında yaşlı ağaçların 
sökülerek yeni fidanların dikilmesi ile Yomra ilçesine bağlı 
İkisu Mahallesi’nde oluşturulan örnek fındık bahçesinde 
yılın ilk hasadı yapıldı. Hisarcıklıoğlu, burada düzenlenen 
“Ekonomik Hasat” etkinliğinde yaptığı konuşmada, fındığın 
Karadeniz ve Türkiye için son derece önemli bir nimet 
olduğunu söyledi. Fındığın, Türkiye’nin de en stratejik tarım 

ürünlerinin başında yer aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Hiçbir ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli. Yerli, milli 
ürün arıyor muyuz? İşte var, fındık. İhracat gelirinin tümü 
ülkemizde kaldığından çok değerli. Tek başına tarımsal 
ihracatımızın yüzde 10’unu fındıkla gerçekleştiriyoruz. 600 
bin aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O 
yüzden fındık hakikaten Karadeniz’imize bereket getiren bir 
ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, 
korumalı ve geliştirmeliyiz.” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin şu an yaklaşık 110 ülkeye fındık ihraç ettiğini 
ama ihracatın ancak yüzde 40’ını işlenmiş fındık şeklinde 
gerçekleştirebildiğini belirterek, şöyle devam etti: “Bunu 
artırdığımız takdirde inşallah çok daha büyük bereketini 
hep beraber göreceğiz. Bunun için fındığın kalitesini 
artırmak lazım. Zaman zaman kamuoyunda bazı bilgi 
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sahibi olmadan fikir sahibi olanlar ‘Bu odalar, borsalar ne 
iş yapıyor?’ diyorlar. İşte yaptıkları ortada, TTB’miz bunu 
yapıyor. Hektar başına 50 kilo alınan üründen şimdi 200 
kiloya çıkarttı. Ne getiriyormuş, ne iş yapıyormuş odalar, 
borsalar? Bereket getiriyormuş, ufkunu açıyor, ülkeye 
faydalı oluyor ve bunu yaparken de ‘İnsanın en hayırlısı 
insanlara faydalı olandır’ prensibiyle hareket ediyor benim 
oda ve borsa başkanlarım. İşte bu şekilde verimliliği her 
işimizde artırmamız lazım.” Türkiye’de Lisanslı Depoların 
Artması İçin Çalışıyoruz Türkiye’de hektar başına ortalama 
70 kilogram fındık alındığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu 
rakamın ABD’de 250, Gürcistan’da 180, İtalya’da ise 150 
kilogram olduğunu aktardı. Hisarcıklıoğlu, bu projenin 
tüm Türkiye’ye uygulanması durumunda ihracat gelirinin 
2 milyar dolardan 5-6 milyar dolara çıkabileceğine işaret 
ederek, “İşte bu nedenle TTB’mizin, Eyyüp ve Sebahattin 
başkanlarımız liderliğinde hayata geçirdiği bu projeyi 
fevkalade önemli görüyorum. İşte vizyon sahibi başkan 
böyle olur. Yine bu vesileyle ‘İşin Temel’i Fındık Olsun. 
Ekmeğin İçinde Dursun’ sloganıyla fındıkta inovasyona imza 
atan, fındık ile ekmeği buluşturan, merhum TTB Başkanımız 
Şükrü Güngör Köleoğlu’nu da rahmetle anıyorum.” dedi. 
TOBB olarak fındığa değer katmak üzere Türkiye’de lisanslı 
depoların artması için çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: “Türkiye Ürün İhtisas Borsasının 
kuruluşunu tamamlayarak hayata geçirdik. Böylece tarım 
sektörünün 50 yıllık rüyasını da gerçekleştirdik. İnşallah 
hasat dönemiyle birlikte fındık da Türkiye Ürün İhtisas 
Borsasında alınıp satılmaya başlanacak. Böylelikle 
arz ve talep dengesi sağlanacak. Bundan hem üretici 
hem tüccar hem de sanayici kazançlı çıkacak. ‘Fındık 
fiyatı Hamburg borsasında belirleniyor’ şeklindeki şehir 
efsanesini de bu sayede bitirmiş olacağız. Eğer dünyada 
üretimde birinci ülke bizsek, bunun şampiyonu da bizsek 
artık fındığın fiyatını da Türkiye Ürün İhtisas Borsasında 
biz belirleyeceğiz.” Her Sene İstikrarlı Bir Şekilde Âlım 
Fiyatının Da Artmasını Bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın hasattan önce fındık için taban fiyatını 
17 lira olarak açıkladığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları 

kaydetti: “TMO’yu da devreye sokarak, üreticimize büyük 
bir müjde vermiş oldu. İklim koşulları, bu yıl dünyada 
fındık üreten ülkeleri olumsuz etkiledi. Dolayısıyla hem 
bu yüksek fiyat hem de yüksek rekolte sayesinde inşallah 
bereketli bir sene geçireceğiz. Bundan sonra da her sene 
istikrarlı bir şekilde alım fiyatının da artmasını bekliyoruz. 
Zira fındık fiyatını düşük tutarak ne ihracat gelirimizi ne de 
Karadeniz’in refahını artırabiliriz.” dedi. Hisarcıklıoğlu, bu 
projenin, fındıktan para kazanmanın sadece fiyata bağlı 
olmadığını gösterdiğini dile getirerek, “Daha çok ve daha 
kaliteli üretim yapmanın yolunu açtınız. Sonra yine güzel bir 
işe imza attınız. Sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü 
ismin de buranın tanıtımında yer almasını sağladınız. Bu 
mutlu günümüzü paylaşan, tüm bu kıymetli isimlere ayrıca 
teşekkür ediyorum. Sizleri yürekten kutluyor, bereketli ve bol 
kazançlar diliyorum.” dedi.
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11.08.2019

FINDIKTA HEDEF 6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Fındıkta hedef 6 milyar Trabzon’daki temasları sırasında 
fındığın, Karadeniz ve ülkemiz için son derece önemli 
olduğunu vurgulayan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin 
en stratejik tarım ürünlerinin başında fındık geliyor. Hiçbir 
ithal girdisi yok, tamamen yerli ve milli, ihracat gelirinin 
tümü ülkemizde kaldığından ayrıca çok değerli. Tek başına 
tarımsal ihracatının yüzde 10’nu gerçekleştiriyor. 600 bin 
aileye ekmek oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O 
yüzden fındık hakikaten Karadeniz’e bereket getiren bir 
ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği bu nimetin değerini bilmeli, 
koruma ve geliştirmeliyiz. Şu an yaklaşık 110 ülkeye fındık 
ihraç ediyoruz. Ama ihracatın ancak yüzde 40’ı işlenmiş 
fındık şeklinde. Bunu artırdığımız takdirde, inşallah çok 
daha büyük bereketini göreceğiz. Önceden dönümde 60-

70 kilo ürün alınırken, şimdi 200 kiloya ulaşmak mümkün 
oluyor. İşte bu şekilde verimliliği artırmamız lazım. Bunu tüm 
Türkiye’de uygulanırsa, ihracat gelirini 2 milyar dolardan, 
5-6 milyar dolara çıkarabiliriz.”
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12.09.2019

FACEBOOK İLE’ÖNE ÇIKIN’

KOBİLERE ODAKLANIYOR Facebook ile’öne çıkın’ 
SELENAYYAĞCI/ ISTANBUL İki gün sürecek ‘Facebook ile 
Öne Çıkın etkinlikleri dün Maslak Uniq’te başladı. Facebook 
Ülke Müdürü Derya Matraş, Türkiye’deki 3 milyon KOBİ’den 
1.7 milyonunun Facebook’ta yer aldığını belirterek, bu yıl 20 
bin kişiyi eğitmeyi planladıklarını duyurdu. TOBB Sektörler 
ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar ise Facebook’un 
dezavantaj h grupların ticari faaliyette bulunmasını 
sağladığını dile getirerek.Facebook araçlarının kadın 
üreticilerin ekonomik özgürlüğüne erişmesinde önemli bir 
rol oynadığını belirtti. Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Facebook ve Habitat Derneği’nin işbirliği üe 
Türkiye’de bir Facebook İstasyon açılacağını da duyurdu. 
Bugün açılan Facebook İstasyon’da hem girişimlerin hem 
de KOBİlerin desteklenmesi bekleniyor.
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12.09.2019

FACEBOOK İLE’ÖNE ÇIKIN’

KOBİLERE ODAKLANIYOR Facebook ile’öne çıkın’ 
SELENAYYAĞCI/ ISTANBUL İki gün sürecek ‘Facebook ile 
Öne Çıkın etkinlikleri dün Maslak Uniq’te başladı. Facebook 
Ülke Müdürü Derya Matraş, Türkiye’deki 3 milyon KOBİ’den 
1.7 milyonunun Facebook’ta yer aldığını belirterek, bu yıl 20 
bin kişiyi eğitmeyi planladıklarını duyurdu. TOBB Sektörler 
ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar ise Facebook’un 
dezavantaj h grupların ticari faaliyette bulunmasını 
sağladığını dile getirerek.Facebook araçlarının kadın 
üreticilerin ekonomik özgürlüğüne erişmesinde önemli bir 
rol oynadığını belirtti. Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Facebook ve Habitat Derneği’nin işbirliği üe 
Türkiye’de bir Facebook İstasyon açılacağını da duyurdu. 
Bugün açılan Facebook İstasyon’da hem girişimlerin hem 
de KOBİlerin desteklenmesi bekleniyor.
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12.09.2019

ÖZEL BANKALARA İNDİRİM ÇAĞRISI

ÖZEL BANKALARA İNDİRİM ÇAĞRISI TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu özel bankalara kredi faizi indirimi ve 
yapılandırma çağnsı yaptı, “Kamu bankaları hızlı adımlar 
attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı göremiyoruz. 
Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandıımalannda 
firmalarımıza zorluk gkanyoriar”dedi. «6Özel bankalar 
zorluk çıkarıyor Yabancı ekonomistler 300 baz puan indirim 
bekliyor TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu özel bankaları 
kredi faizlerini indirmeye çağırdı. Hisarcıklıoğlu “Kamu 
bankaları hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda 
aym yaklaşımı göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de 
kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar” 
dedi. I RIFAT | I HİSARCIKLIOĞLU I TÜRKİYE Oda lar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bankalara ‘faiz indirimi ve yapılandırma’ çağrısı yaptı. 

Hisarcıklıoğlu “Özel bankalar firmalara zorluk çıkanyor” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nm (TCMB), yeni 
yönetimiyle, arzu ettikleri proaktif hareketi başlattığını ve 
politika faizini cesur bir şekilde düşürdüğünü ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak bankanın politika faizini 
indirmeye devam etmesini beklediklerini, enflasyondaki 
gerileme ve dünya piyasalarının genelinde yaşanan 
faiz düşüşleriyle yeni faiz indirimi için uygun koşulların 
oluştuğunu söyledi. Yüksek faizin, üretimin ve yatırımın 
önündeki en önemli engellerden olduğuna dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, “Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini 
memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel 
rekabete uygun değil. Reel sektör üzerindeki finansman 
yükünün daha da azaltılması gerekiyor” diye konuştu. KAMU 
HIZLI DAVRANDI Hisarcıklıoğlu, politika faizindeki indirimin 
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bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını 
üzülerek takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: 
“Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki 
özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem 
faiz indirimi hem de kredi yapüandırmalarmda firmalarımıza 
zorluk çıkanyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp 
ellerini taşın altına koymalılar. “ Kredi borçlarının yeniden 
yapılandırılmasının reel sektör açısından bir diğer önemli 
konu başlığı olduğunu düe getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Anadolu’nun dört bir tarafında nakit akışlarında kısa vadeli 
sıkıntı yaşamalarına karşın verimli ve düzgün çalışan pek 
çok işletme bulunduğunu söyledi. ÜLKE İÇİN SERVET Bu 
firmaların üretime, ihracata ve istihdama katkı sağladıklarını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, söz konusu işletmelerin ülkenin 
milli serveti olduğunu ve korunmaları gerektiğini, buna 
karşın özel bankaların kredi borçlanmn yapılandırılması 
konusunda yeterince hızlı davranmadıklannı ve firmaları 
beklettiklerini ifade etti. “Yapılandırma için hâlâ bekliyorlar’ 
HİSARCIKLIOĞLU bankalara şu çağrıyı yaptı: “Reel 
sektörümüz kan kaybediyor. Hazine ve Maliye Bakanımız 
Sayın Berat Albayrak, bu konuyu yakından takip ederek 
bankaların önünü açan düzenlemeyi hayata geçirdi ama 
bankalar hâlâ beklemede. Çerçeve sözleşme müzakereleri 
aylardır devam ediyor. Kredi yapılandırmalarının hızla 
hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bankalarımıza yeniden 
bir çağrı yapmak istiyorum; hepimiz aynı gemideyiz, 
birlikte çalışalım, yapılandırmaları hızla bitirelim. Üretimin, 
istihdamın, yatırımların önü açılsın, Türkiye’nin önü açılsın.” 
PİYASALARDA gözler Merkez Bankası’nm bugün yapacağı 
Para Politikası Kumlu toplantısına çevrilirken yabancı 
ekonomistler en az 300 baz puanlık indirim bekliyor. 

TL’nin dolar karşısındaki performansı ve enflasyondaki 
düşüşün Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesini 
sağlayacak önemli etkenler arasında olduğunu söyleyen 
analistler, yıl sonuna doğru politika faizinin daha aşağı 
seviyelere çekilebileceğine dikkati çekti. Medley Global 
Advisors Direktörü Nigel Rendeli “Merkez Bankası, bu 
hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, 
politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 19.75’ten 
yüzde 16.75’e çekebilir” dedi. Rendeli, reel faiz oranlarının 
yıl sonuna kadar sıfıra yakın seviyelere inebileceğini bunun 
da politika faizinin yüzde 13-14 seviyelerine gerileyebileceği 
anlamına geldiğini vurguladı. Societe Generale Gelişmekte 
Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise “TCMB, 
politika faizinde yıl sonuna kadar toplam 285-385 baz puan 
arasında bir indirim gerçekleştirebilir”diye konuştu. Capital 
Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti 
Jason Tuvey de TCMB’nin politika faiz oranını 250 baz 
puan indirerek yüzde 19.75’ten yüzde 17.25’e çekeceği 
öngörüsünde bulundu.
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100 MİLYAR DOLAR STA İLE MÜMKÜN

milyar dolar ile mümkün ABD Ticaret Bakanı VVilbur 
Ross’ın Türkiye ziyareti sırasında sıkça dile getirilen, 100 
milyar dolarlık ticaret hedefine iki ülke arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması ile ulaşılacağı belirtiliyor. İs dünyası 
ve siyasilerin de gündeminde olan anlaşma için ise ABD 
tarafı yeşil ışık yaktı. Rifat Hisarcıklıoğlu u* ABD Ticaret 
Bakanı VVilbur Ross. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile 2,5 saat cok verimli bir toplantı yaptıklarını 
ifade etti. Ross. görüşmek hakkında söyle konuştu: “Bugün 
Türkiye’de is yapan bin 700 ABD şirketi var ve bunlar 
ABD’nin en bilinen markalan. Bu ABD şirketleri ve bunların 
bağlı ortaklıkları gecen yıl 35,4 m il ya r dolarlık gelir elde 
etmişler. Bu da Türkiye’nin Gayri Safi Yurt Jcî Hasılasının 
yaklaşık 3.5’ine denk geliyor. Bu ABD şirketleri 78 bin Türk 
istihdam ediyor ve Türkiye’deki toplam varlıkları 31 milyar 

dolar değerinde. Dolayısıyla gerçekten uzun vadeli yatırım 
yaptıklarını söyleyebiliriz. Biz burada her iki ülkenin de ticari 
çıkarlarını güçlendirmek için bulunuyoruz.” BAKAN BERAT 
ALBAYRAK İLE VERİMLİ GÖRÜŞME ■ Ross, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. Albayrak, 
söz konusu toplantıya ilişkin Ross ile ülkeler arasındaki 
ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldıkları verimli 
bir görüşme yaptıklarını, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi 
hedefi için kararlılıklarını vurguladıklarını belirtti. ABD 
Ticaret Bakanı VVilbur Ross bir kez daha zikredilen iki ülke 
arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ancak Serbest 
ticaret Anlaşması (STA) ile ulaşılabileceği ifade ediliyor. 
İş dünyası ile bir araya gelen Ross hemen her toplantı ve 
görüşmede aynı istekle karşılaştı. Keza, ABD’nin küresel 
ticareti engelleyici vergi ve gümrük politikalarına karşı en 
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önemli alternatif STA imzalamak olarak gösteriliyor. ABD 
TARAFINDAN YEŞİL IŞIK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD Ticaret 
Bakanı ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı. ABD 
Başkanı Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine 
başlanması konusunu da gündeme aldıklarını duyuran 
Erdoğan, bu konuda ilgili bakanların en yakın zamanda 
çalışmalara başlayacağını bildirdi. Erdoğan, ABD firmalarını 
Türkiye’de yatırım yapmaya davet ederek, her ABD’li 
yatırımcıya gereken desteği vermeye hazır olduklarını 
vurguladı. TEKNOLOJİ TRANSFERİ MÜMKÜN Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan da, ABD ve Türkiye’nin birlikte 
çalışarak tüm engelleri aşabileceğini belirterek,ortak çalışma 
gruplarının önemine değindi. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ile 
ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması veya benzeri 
tercihli ticaret anlaşması muhakkak imzalanmalı” çağrısında 
bulunarak şu örneği verdi: “1977’de ABD ile İsrail arasında 
uygulanan Binational Research and Development (BIRD) 
Anlaşması benzeri bir yapı, iki ülke arasında da kurulmalıdır. 
Bu girişim, özel sektör üzerinden teknoloji transferi için 
uygun şartları sağlayacaktır.” AB PAZARIMIZ KALİTE VE 
LOJİSTİĞİN GÖSTERGESİ Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı VVilbur Ross’un 
katılımıyla TOBB’da düzenlenen Türkiye-ABD çalışma 
yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sanayi ürünü 
ihracatının yarısından fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 
yaptığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bu da Türkiye’de üretilen 
ürünün ne kadar kaliteli ve ne kadar rekabetçi olduğumuzun 
en somut göstergesi. Bütün dünyadaki üreticiler iki 
pazara odaklanmış durumda, biri ABD, diğeri AB pazarı. 
Bunlar hem kalite hem de fiyat rekabeti ararlar. Buralarda 
başarıyoruz. Dolayısıyla ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret 
hedefini yakalayacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, 
VVilbur Ross’un kendileri ile görüşmesi hakkında, “5 günlük 
ziyaretin 3 gününde TİM olarak birlikteydik ve son derece 
olumlu ve istekli şekilde iki ülke arasında bir yol haritası 
çizildi” dedi.
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TOPLUMLARIN REFAHINA GİDEN YOL TARIMDAN GEÇİYOR

Mersin’de yapılan konferansta Türkiye’nin tarımda bölgesel 
lider olabileceği vurgulanırken, TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıkhoğlu da “Dünyayı doyuran, lider ülke olur” dedi. 
FAHRİYE ŞENYURT ŞİRİNÇAVUŞ/MERSİN Mersin 
Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
(MTSO), Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği ve Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası iş 
birliğinde düzenlenen Türkiye Tarım Politikaları ve Geleceği 
Konferansı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkam M. Rifat Hisarcıklıoğlünun katıhmıylagerçekleştirüdi. 
Moderatörlüğünü Dünya gazetesi tarımyazarı Ali Ekber 
Yüdırım’ın yaptığı konferansta konuşan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıkhoğlu, tarımın asla ihmal edümemesi gereken 
bir sektör olduğunu vurgulayarak “Dünyayı doyuran kimse, 
dünyanın hder ülkesi de olur” diye konuştu. Hisarcıkhoğlu, 

her yü Türkiye kadar bir nüfusun dünyaya dahil olduğuna ve 
orta sınıf nüfusun devamlı büyüdüğüne dikkat çekerek “Orta 
sımf, daha çok tüketiyor, daha çok harcıyor. Her yü orta 
sınıfa 2 Türkiye ekleniyor. Diğer yandan, çevre coğrafyamızda 
2 müyar kişi yaşıyor. 500 müyar dolar gıda, tarım ve 
hayvancüık ürünü ithal edüiyor. Sonuçta, elimizde müthiş bir 
imkan var. Tüm bu coğrafyayı biz doyurabüiriz. Böylece 
hem para, hem de stratejik güç kazanırız” dedi. “Mersin, 
Türkiye’de tarımın merkezi’ Hisarcıkhoğlu, Mersin’de her 
şeyhi yetiştiğini vurgulayarak “Narenciyenin başkentisiniz. 
Meyve üretiminde birincisiniz. Sebze üretiminde üçüncü 
sıradasınız. Muz, mandalina, limon, portakal, çüekve diğer 
pek çok üründe de lidersiniz. İşte bu yüzden Mersin, 
Türkiye’de tarımın hem merkezi hem de yüdızıdır. Çünkü 
Mersin, tarımsal üretimi, tarımdan nasü para kazanüacağını 
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Türkiye’ye öğreten şehirdir” şeklinde konuştu. Dünyada 
yaşanan teknolojik gencimin, tanmayansımasma da 
değmen Hisarcıkhoğlu, tavuk, koyun ve dana etini ikame 
edecekbitkisel proteinlerden, ürünler geliştirildiğini belirterek 
“Bunlardan biri ABD’de kurulan Beyond Meat şirketi. Henüz 
10 yıllık bir start-up. Geçenlerde halka arz edüdi. Öyle talep 
gördü ki, şu an değeri 9 müyar dolara ulaştı. Bizde bırakın 
tarım veya gıda şirketini, en büyük şirketimizin piyasa değeri 
9 müyar dolar. Sadece ABD mi, bakın Hindistan geçen 
aylarda, temiz et teknolojisi geliştirecek bir araştırma 
enstitüsü kurdu. Laboratuvarda, bitki bazlı değü, hayvansal 
hücrelerden temiz et üretimini amaçlıyorlar. Hindistan, 
neden temiz et işineyöneliyor? Çünkü, tüketim ve beslenme 
alışkanlıkları süratle değişen ve büyüyen, 1,3 müyar Hintli 
var. Et ve süt fiyatlarının Hintlüer için erişüebüir olması ve 
artan tüketimin karşüanması gerekiyor” dedi. Türkiye’nin dış 
ticaret fazlası verdiği ender sektörlerden birinin Tarım ve 
Hayvancüık sektörü olduğunu düe getiren Hisarcıkhoğlu 
“Ülkemiz tarımsal hasüada Avrupa’da 1., dünyada 7. sırada. 
384 müyar dolarlık bitkisel ve hayvansal üretimimiz var. 
Tarım ve hayvancüık sektörümüz, 18 müyar dolarlık ihracat, 
13 müyar dolar ithalat yapıyor. Yani dış ticaret fazlası 
verdiğimiz ender sektörlerden biri. Ayrıca, hammadde ithal 
edip işleyerek, katma değeri ülkemizde kalacak şeküde, 
ihracat yapabüiyoruz. Mesela buğdayda, 2002-2018 yılları 
arasında, 15 müyar dolar değerinde, 54 müyon ton ithalat 
yaptık. Ama buna karşüık 27 müyar dolar değerinde 68 
müyon ton mamul ihracatı gerçekleştirdik. Küçükbaş hayvan 
varlığında Avrupa’da birinci sıradayız. Büyükbaş hayvan 
varlığında ise Fransa’dan sonra ikinciyiz. Bunlar iyi 
olduğumuz alanlar” diye konuştu. ‘Üretmezsek tükeniriz’ • 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkam Ayhan Kızütan 
konferansta yaptığı konuşmada tarımsal ithalatın zirve 
yaptığı bir dönem yaşandığına dikkat çekerek “Artık savaşlar 
cephede değü tarım alanlarında oluyor. Müh savunma ne 
ise tarım da bizim için aynısı olmalı. Ulusal savunmamızda 
S 400 füzelerinin önemi ne ise tarımının da önemi odur” 
dedi. Ülkemizin en önemli gündem maddelerinden birinin 
tarım olması gerektiğini vurgulayan Kızütan, tarım ve gıda 
sektörünün en çok bakanlık değişimine uğrayan sektör 
olduğunu dolayısı üe de sektörde politika ve stratejide 
devamlılığın yakalanamadığım açıkladı. ‘Dünyanın her 
kıtasında yarışabilecek konumdayız’ • Akdeniz Yaş 
Meyve Sebze İhracatçüan Birliği Yönetim Kurulu Başkam 
Nejdat Sin de konferansta yaptığı konuşmada sorunların 
çözümü noktasındagünlük ve kısavadeli çözümler peşinde 
koşmak yerine orta ve uzun vadeli tarım politikalarınaihtiyaç 
olduğunu belirtti. Üretimden ihracata varıncaya kadar çözüm 
için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan 

Sin “ İhracatçüar olarak bizler dünyanın her noktasında 
rekabet edebüecek konumdayız. Lojistik ve ambalajda da 
iyiyiz. Üretimde de iyiyiz amayeterli değü. Türkiye’de büinçli 
üretici var. Dünya standartlarında üretim yapıyorlar. Ama 
bütün üreticüerimiz için aynısınısöyleyemeyiz.
Buüreticüerimizin üretimlerini de dünya standartlarına 
çıkartmalıyız” şeklinde konuştu. ‘Hedef kitlemiz küçük aile 
işletmeleri’ • İstihdamdaki payı en yüksek sektörlerden 
birinin tarım olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer konferansta yaptığı konuşmada 
“Sorunların tespiti ve çözüm önerilerini konuşmak yerine 
büimsel olarak tespit edüen çözümleri hayata geçirmeliyiz. 
Mersin’in muazzam imkanları var, katma değeri yüksek 
ürünleri var. AUah her türlü doğal imkânı vermiş. Ben 
belediye başkanı olarak görev ve yetki alanımda somut 
olarak yapabüeceklerime bakıyorum. Tükettiğimizi satmak 
değü. Tüketileni üretmek peşinde olmalıyız. Hedef kitlefiyat 
istikrarı sağlanacaktır. Üreticinin pazarlama sorunu 
giderilecek, gıda güvenirliği üe tüketici korunacak, çiftçilik 
güvenceli bir meslek olacak, kırsalda kalkınma sağlanarak 
köyden kente göç önlenmiş olacaktır” şeklinde konuştu. 
Türkiye’de tarım politikasının olmadığına vurgu yapan 
Eskiyörük, tarımda geri kalmışlığı kooperatifçiliğin 
gelişmemiş olmasına bağlayarak, kooperatifleşmenin 
öncelikli devlet politikası olması gerektiğini, tarımsal örgüt 
yapısının üçe bazlı düzenlenmesini ve üreticin de örgütleri 
kanalıyla desteklenmesi ve denetlenmesi gerektiğini 
vurguladı. “Kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart’ • Türkiye 
Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akçan da yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin tarım politikası olmadığını 
vurgulayarak iktidarlara göre değişmeyecek sürdürülebüir 
bir tarım politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. “Büyük 
şirketlerin, sermayelerin tarıma girmesi kısa vadede 
sempatik gözükse de uzun vadede tekeUeşmeyi, ileriye 
dönük üretim planlanmasının başka mihraklarca ele 
geçirilmesini hissettik” diye konuşan Akçan açıklamalarına 
şöyle devam etti: “Küçük aüe işletmeleri kesinlikle kooperatif 
çatısı altında birleşip üretimi desteklemeli. Büyük işletmecüik 
mantığının kooperatiflerle tesis edümesinin farklı alternatifi 
yok. Tarımda müli birlik projesiyle önümüze gelen proje net 
şeküde emperyal tüccar mantığıydı. Türkiye’nin tarım 
değerlerinin bir firmaya bağlanmasıdır. Türkiye’nin tarımsal 
ve demografik yapısı küçük işletmelerin desteklenmesini 
gerektirmektedir. Tarımdaki diğer en önemli sorun ise girdi 
maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Üreticüerin girdi maliyetleri 
devlet tarafından sübvanse edümelidir. Kooperatif yasası 
yeniden ele alınarak düzenlenmeli. Türkiye tohumculuğu, 
Türktanmı içinde en iyi kulvarlardan birisi. Sertifikalı tohum 
kullanümasından yanayız. Sertifikalı tohum ithal tohum 
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demek değüdir. Tarım Bakanlığı tarafından tescillendirümiş 
tohum demektir. Kaliteli ürün için sertifikalı tohum şart” 
Üretici Mehmet Yaltır da yaptığı konuşmada, tarımda uzun 
yulardır yapüan yanlışlar sonucu bu noktaya gelindiğini 
belirterek sermayenin ve nitelikli insan gücünün tarım 
sektöründen uzaklaşması üe sorunların her geçen gün 
arttığım dile getirdi. Yaltır konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Türkiye hazır modeller alıp uygulamak yerine kendi 
bünyesine uygun modeller kurgulamalı. Kooperatifçüik ve 
sözleşmeli tarım geliştirilmeli. Ürünün pazarlamasına özel 
önem verilmeli. İnsanları vergi, kredi, teşviklerle özendirmeli 
ki insanlar bu alanlara yönelsin.” 3. Tarım ve Orman Şurası 
öncesi, Tarım, Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
sektörün sorunları ve çözüm önerilerini ilettiklerini belirten 
Rifat Hisarcıkhoğlu, “Bunlardan ilki, ürettiğini satma 
modelinden, satacağını üretme modeline geçmemiz 
gerektiğiydi. İkincisi, tarımda $0 ve hayvancılıkta girdi 
maliyetlerimizi düşürmek için mutlaka birlikte üretim 
modeline geçmeliyiz. Sözleşmeli üretim modeli 
yaygınlaştırmalı. Atıl durumda bulunan hazine ve şahıs 
arazileri, arazi bankacılığıyla kiralanarak üretime 
kazandırılmalı. Ölçek ekonomisine geçilmeli. Artık bu 
devirde ayakta kalmak istiyorsan, çok üreteceksin, çok 
alacaksın, çok satacaksın. Bunu başarmanın bir yolu da 
kooperatifçilik. Bu alanda zaten güzel örnekler de var. 
Üçüncü olarak, ürünün ekimden nakde dönüşeceği sürece 
uygun şekilde, üreticiler için yeni finansman modeli lazım. 
Tarımsal destekler, ekim zamanından önce belirlenip, 
vaktinde ödenmeli. Dördüncü olarak, sektördeki işgücü 
ihtiyacını karşılamak için, yeni bir sosyal güvenlik sistemine 
ihtiyaç var. Beşincisi ise, Hayvancılığı ülkemizin şartlarına 
ve özelliklerine göre yeniden tasarlamalıyız. Doğu 
Anadolu’da “ham materyal üretimi”, Ege ve Akdeniz’de “Süt 
Hayvancılığı” ve İç Anadolu’da “Besicilik” amacıyla. 
Organize Hayvancılık Bölgeleri kurmalıyız” şeklinde 
konuştu. Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmeliyiz TOBB 
olarak son dönemde tarım ve hayvancılık piyasasını daha 
da geliştirecek önemli adımlar attıklarını açıklayan 
Hisarcıkhoğlu, bugün işlem hacmi 4.2 milyon tona aşan 
lisanslı miz küçük aüe işletmeleri. Torosların eteğinde 300 
metrekare üe 2 dönüm arasındaki alanlarda başta kadm 
üreticüeri desteklememiz gerekir. Kooperatifleşmeye 
yönelmeliyiz. Sütprojesibaşlattım. Mersin’de özellikle yoksul 
yurttaşların yaşadığı mahallelerde okuyan üköğretim 
öğrencüere 41 bin öğrenciye sut dağıtacağız. Bu sütlerin 
alımını da kooperatiflerden sağlayacağız.” ‘Gıda işleme 
ihtisas OSB kurduk” • Mersin Valisi Ali İhsan Su da 
konferansta yaptığı konuşmada Türkiye’nin her alanda 
olduğu üzere tarım alanında da üerlediğini ifade ederek 

“Akdeniz meyve sineği üe ciddi mücadele gerçekleştirdik. 
10 müyon para harcadık. Çiftçiye kendi enerjUerini 
üretmeleri için güneş paneUeri dağıttık. İlimizde tarım 
teknoparkım kurduk. Gıdada işleme ihtisas OSB’yi kurduk. 
Sonuç olarak işletmeleri orta büyüklüğe çıkarmaya 
çalışıyoruz, biyolojik mücadeleye önem veriyoruz. Arazi 
toplulaştırması yapmaya çalışıyoruz. Islah çalışmaları 
yapıyoruz. Bunlannher biriyle ügüi birçok proje faaliyette” 
şeklinde konuştu. ‘Okul sütü projesini başlattım’ • Geçmiş 
dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
da yaptığı konuşmada Türkiye’nin kalkınmasının tarım, 
hayvancüık, turizm ve hizmet sektörlerinde artı vermesine 
bağlı olduğunu söyleyerek göreve geldiği Uk dönemden 
itibaren arazi yollarındaki tozlanmanın ürüne verdiği zararı 
ortadan kaldırmak için üçelerin yoUarını asfaltladıklarını 
belirtti. Kocaoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Tire’de 
süt üreticileri asfalta güğümlerle süt döküp protesto 
ediyorlardı. Süt üreticilerine yardımcı olmak için Tire Süt 
Kooperatifi üe okul sütü projesini başlattım. Projemizi sonra 
müli eğitim üstelendi. Belediyenin ihtiyaç duyduğu peyniri 
diğer ürünleri üreten kooperatiflerden alarak onlara destek 
olduk. Benim dönemimde 25 bin civarında koyun keçi,l 
müyon civarında da ücretsiz fidan dağıttık. Bergama’da bal 
paketleme tesisi kurduk. Belediye şantiyesi içinde istiridye 
mantarı üreten tesis kurduk ve üretim o bölgede katlanarak 
arttı. Bugüne kadar uzun yıllar ihmal edüen tarım 
desteklenmeli. Mersin bu konuda kıvama gelmiş. Güven 
esas olmakla birlikte kooperatiflerin ciddi anlamda 
denetlenmesi, insanımızın da bu işe sahip çıkması 
gerekiyor” ‘Kurtuluş reçetemiz; kooperatifçilik4 • Tire Süt 
Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ise yaptığı 
konuşmada Tire Süt Kooperatifi ile makine, slaj paketleme 
tesisi, gibi yatırımlar yapmanın yanındayem gibi giderlerin 
de teminini ortak olarak gerçekleştirdiklerini hatta ihtiyaç 
fazlasını pazarladıklarını açıkladı. Kooperatif ile süt 
üretiminin, verimliliğin ve kalitenin arttığını, göçün azaldığını 
ve sanayinin geliştiğini ifade eden Eskiyörük “ Kooperatifçilik 
Türk tarımının kurtuluş reçetesidir. Kırsalın sorunlarını 
çözmeden kentlerin sorunları çözülemez. Türkiye’nin 
sorunları çözülemez. Kentleri kalkındıracak kaynak tarımdır. 
Tarımla zenginleşen bir Mersin çok daha güzel olur. Küçük 
üreticileri yok etmek yerine birleştirip kooperatifleştirerek 
büyütelim. Kooperatifler sayesinde, üretim maliyetleri 
düşecek, üretim kayıt altına alınarak veri oluşacak, planlı 
üretimle Konferansta yapmış olduğu konuşmada Türk 
tarımının yol haritasının İzmir İktisat Kongresi’nde çizildiğini 
ifade eden Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, 
kongrede milli ekonominin temelinin ziraat olarak 
belirlendiğini açıkladı. İlk defa 1924 yılında Tarım 
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Bakanlığinın kurulduğunu hatırlatan Yıldırım. 1980’li yılların 
tarımda dönüm noktası olduğunu belirterek Turgut Özal’ın 
ithalatla terbiye etme politikasının hala devam ettiğini 
söyledi. Tarım ile ilgili yeni bir strateji vizyon belgesinin 
açıklanmak üzere olduğunu belirten Yıldırım şunları kaydetti: 
“Önümüzdeki birkaç gün içinde tarımla ilgili strateji vizyon 
belgesi açıklanacak. Yalın sistem diye kimsenin fazla 
anlamayacağı bir holding kuruluyor. Onun altında milli birlik 
kooperatifi var. Toprak Mahsulleri Ofisi, kitler, AOÇ bu 
kooperatife bağlanıyor. Bu yapıda bir de şirketler yer alacak 
deniyor. Tarımda milli birlik deniyor ama içinde uluslararası 
kuruluşlar var. Tarım Bakanlığı’nın tüm taşra teşkilatı tarım 
krediler kapanıyor ve milli birlik kooperatifi kuruluyor. 
Üreticiler ürünlerini kooperatiflere verecek, kooperatiflerde 
bu holdinge verecek. Onlar da dünyaya pazarlayacaklar ve 
dünya markası çıkartacağız!” Tarımda yeniden bir kurtuluş 
savaşına ihtiyaç olduğunu açıklayan Ali Ekber Yıldırım 

“Ülkenin tarımsal potansiyeline uygun, kendine yeterliliği 
esas alan teknoloji destekli örgütlenmeyi esas alan yeni bir 
modele ihtiyaç var. Her ülkenin kendi coğrafyasına, iklimine, 
çiftçisine göre bir politikası olur. Avustralya şunu çok iyi 
yapıyor alıp gelelim denemez. Yapısal sorunları çözecek bir 
programa ihtiyaç var. Yerelde kalkınma modelleri lazım. 
İzmir’deki gibi kooperatifçilik çok önemli” şeklinde konuştu. 
depoların çıkmasını sağladıklarını söyledi. Hisarcıkhoğlu, 
Türk tarımının 50 yıllık rüyası olan Ürün İhtisas Borsası’nın 
kuruluşunu da gerçekleştirdiklerini belirtti. Birlik ve beraberlik 
içinde hareket ederek, pek çok engelin aşılabileceğini 
sözlerine ekleyen Hisarcıkhoğlu “Bir ve beraber olunca, 
Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi 
ötekileştirmeyelim. Farklılıklarımızı zenginliğe 
dönüştürmemiz lazım. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit 
şartlar olsun. Gerisini biz hallederiz” dedi.
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‘BARIŞ PINARI HAREKÂTINA TAM DESTEK

‘BARIŞ PINARI HAREKATINA TAM DESTEK Toplantıya 
(soldan) KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, TÜRK İS Başkanı Ergün Atalay 
ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da 
katıldı. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, HAK-ÎŞ, Memur-
Sen, Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye tşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-ÎŞ), Türkiye işveren Sendikaları 
Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) tarafından Barış Pınarı Harekatı’na destek için ortak 
basın toplantısı düzenlendi. HUZUR, GÜVEN VE BARIŞ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda, sivil toplum 

kuruluşları ve iş dünyası adına hazırlanan ortak bildiriyi 
okudu. Hisarcıklıoğlu, “Amaç, bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve 
DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını 
teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, 
güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler işçi, 
memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri 
olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve 
destekliyoruz” dedi.
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14.10.2019

TOBB’DAN DIŞ DÜNYAYA MEKTUP

Başkan Hisarcıklıoğlu imzasıyla 190 ülkedeki muadil iş 
kurumlarına gönderilen mektupta, harekatın “meşruluğu” 
anlatıldı./06190 ÜLKEDEKİ MUADİL İŞ KURUMLARINA 
GÖNDERİLİYOR TOBB’dan dünyaya ‘Barış Pınarı 
Harekatını anlatan mektup Barış Pınarı Harekatı’nm 
uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon 
olduğunu dünya kamuoyuna anlatmak üzere Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
imzasıyla oluşturulan mektup, 190 ülkedeki muadil 
iş kurumlarına ve 5 kıtadaki en büyük 7 iş örgütüne 
gönderiliyor. Hisarcıklıoğlu’nun imzasıyla, Barış Pınarı 
Harekatı’nm uluslararası kurallara uygun ve meşru bir 
operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere hazırlanan 
mektup, 190 ülkedeki muadü iş kurumlarına ve Avrupa’da 
Eurochambers, Asya’da Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi 

Odaları Konfederasyonu, İslam Ticaret Sanayi Odası, Arap 
Odalar Birliği, Afrika’da Afrika Odalar Birliği, Amerika’da US 
Chambers ve Latin Amerikan Odalar Birliği’ne gönderilmeye 
başlandı. Mektupta, harekatın amacının hem ülke 
sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeleri için 
tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğu 
anlatıldı. Bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek, Suriye 
halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılacağı ifade 
edilen mektupta, böylece bölgede huzur, güven ve barış 
ortamının yeniden tesis edileceği vurgulandı. Türkiye’nin 
terör örgütlerine karşı mücadele etme kararlılığının tam 
olduğu belirtilerek, uluslararası alanda bu çerçevede ortaya 
konulan çabalara başından itibaren tam destek verildiğinin 
altı çizildi. Bölgedeki PYD/YPG’nin terör faaliyetleri ile 
söz konusu örgütün DEAŞ’lı militanlarla karşılıklı menfaat 
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ilişkilerine de yer verilerek bölgedeki oluşumlar ayrıntılı 
anlatıldı. Türkiye meşru müdafaa hakkım kullanıyor 
Mektupta ayrıca, Türkiye’nin evrensel hukuk ve uluslararası 
kurallardan doğan hakkını kullandığı, harekatın, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları 
ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı 
çerçevesinde başlatıldığınayer verildi. Türkiye’nin terörle 
mücadeleye dönük çabalarının Suriye’nin toprak bütünlüğü 
ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacağının altı 
çizilerek şunlar kaydedildi: “Suriye’de DEAŞ’a karşı sahada 
göğüs göğüse mücadele veren tek ülke olan Türkiye için 
DEAŞ tutuklularının durumu büyük önem arz etmektedir. 
Tüm yabancı terörist savaşçıların menşe ülkelerince geri 
alınmasının sürdürülebilir tek çözüm olduğuna inanmaktayız. 
Yabancı terörist savaşçılar sorunu ancak uluslararası 
toplumun ortak çabalarıyla çözülebilir.”
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DENİZLİ HOROZ

25.10.2019

HİSARCIKLIOĞLU’NA BULDAN FULARI

Hisarcıklıoğlu’na Buldan fuları Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya’da süren 
YÖREX fuarına katılan Buldan Ticaret Odası’nı ziyaret 
etti. El dokuma tezgahının başına geçen Hisarcıklıoğlu’na 
Buldan’da yapılan fular hediye edildi. ANFAŞ Fuar 
Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı(YÖREX) 
kapılarını açtı. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle bu yıl 10’uncusu 
düzenlenen fuarda Güney Ege ürünleri görücüye çıktı. 
Fuarda ev tekstilini başkenti Denizli’de Denizli Havlusu, 
Buldan Dokuması, şehre özel yerel ürünler, Yatağan Bıçağı, 
Çameli fasulyesi ile bölgeye özgü nar, ayva, nar gibi tarım 
ürünlerinin tanıtımları yapılıyor. HİSARCIKLIOĞLU’NDA 
STANDA BÜYÜK İLGİ 27 Ekim’de kapılarını kapatacak olan 
fuarın açılışına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Buldan Ticaret Odası Meclis 
Başkanı İbrahim Acıkara’nm da yer aldığı Buldan standma 
büyük ilgi gösterdi. El dokuma tezgahının başına geçen 
Hisarcıklıoğlu’na ayrıca Buldan bezinden üretilen fular 
hediye edildi. | Gökhan KARAISLI
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ANALİZ

25.10.2019

MARKA ÜRÜNLERİMİZE TAM NOT

Marka ürünlerimize tam not Antalya’da düzenlenen YÖREX 
Yöresel Ürünler Fuan’nda, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi 
Odası stant açarak, kentimizin yöresel ürünlerini tanıttı. 
Standı ziyaret eden TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve Sabah Gazetesi Yazarı duayen gazeteci Yavuz Donat, 
Afyon’un marka ürünlerini tattı. Hisarcıklıoğlu ve Donat, 
ürünlere tam not verdi. >»Mustafa Bayer’in Haberi 3’te 
Hısarcıklıoğlu Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donara Afyon 
Sucuğuyla ilgili anısını anlattıHisarcıklıoglu’ndan tam not 
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın Zafer Kalkınma 
Ajansı işbirliğinde Antalya’da 10. YÖREX Yöresel Ürünler 
Fuarı’nda açtığı standı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaret 
ederek, Afyonkarahisar’ın marka ürünlerini tattı, tam not 
verdi. Antalya’da bu yıl 10’uncu kez kapılarını açan YÖREX 

Yöresel Ürünler Fuarı’nda Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğinde 
TR33 Bölgesi’nin her ilinin temsil edildiği 160 metrekarelik 
stant kuruldu. Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Manisa’ya 
ayrılan bölümlerin Afyon kısmının sorumluluğunu ve 
düzenini Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üstlendi. 
ATSO standında Afyon Kaymağı, Afyon Mermeri, Afyon 
Pastırması. Afyon Sucuğu, Afyonkarahisar Patatesli Ev 
Ekmeği, Afyon Lokumu, Bayat Türkmen Kilimi, Şuhut 
Keşkeği’nin yanı sıra haşhaş, ekmek kadayıfı, maden 
suyu, domates, patates ve yumurta sergilendi. ATSO’nun 
standını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Sabah Gazetesi 
Yazarı Yavuz Donat ziyaret etti. Antalya’da düzenlenen 
YÖREX Fuarı’nda Afyonkarahisar’ı ATSO başarıyla 
temsil etti. ■ HİSARCIKLIOĞLU, DONAT’A SUCUKLA 
İLGİLİ ANISINI ANLATTI Gün boyunca birçok ziyaretçiyi 
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ağırlayan standın en önemli misafiri Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu oldu. Hisarcıklıoğlu, Afyon Lokumu’nun 
tadına baktı. Afyon Sucuğu’nun kendisine ikram edilmesi 
üzerine heyette bulunan Sabah Gazetesi’nin duayen 
yazarı, gazeteci Yavuz Donat’a Afyon Sucuğu hakkında bir 
anısını anlatan Hisarcıklıoğlu, maden suyunu da inceledi. 
ŞUHUT KEŞKEĞİNİ KARDILAR Hisarcıklıoğlu’na ATSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser tarafından mermer 
isimlik hediye edildi. TR33 bölgesindeki Uşak, Kütahya ve 
Manisa’nın da yöresel ürünlerinin sergilendiği bölümleri 
ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Şuhut Belediyesi tarafından 
getirilen Şuhut Keşkeği’ni gazeteci Yavuz Donat ile birlikte 
kardı. Ziyaretin ardından TR33 Bölgesi Oda-Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanları ve Genel Sekreterleri toplu fotoğraf 
çektirdi. 10. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, 27 Ekim Pazar 
gününe kadar açık olacak. >»Mustafa Bayer Hisarcıklıoğlu, 
Donat ve beraberindekiler Şuhut’un meşhur keşkeğini 
kardılar.
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YENİ GÖLCÜK

25.10.2019

HİSARCIKLIOĞLU KOCAELİ STANDINDA HALI DOKUDU

Kocaeli II Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya’da bu yıl 
10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) 
katılarak, ilimizin coğrafi işaretli ürünlerini misafirlerine tanıttı. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’da standımızı ziyaret ederek 
halı dokuma tezgahına oturup bu işte de hüneri olduğunu 
gösterdi. Antalya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde ANFAŞ 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen 10. Yöresel Ürünler Fuan 
(YÖREX)’in açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Patent 
ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, birçok 
ilin val ıslı, oda başkanları ve kalkınma ajansı yetkilileri 
katıldı. Fuarda ilimizi temsil eden Kocaeli İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü de açtığı stantta coğraf|i işşret|alan 

Herejke rjlalışı, Kandıra Bezi ve İzmit Pişmaniyesini tanıttı. 
Öte yandan İzmit’in kokusu pişmaniye, eşme ayvası ile G 
misafirlere ikram edildi. ebze Çöreğ i de Ercan Yamen, Gebze 
İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ticaret Odası Başkanı Nail 
Çiler, Doğu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa 
Çöpoğlu gelen konukları karşıladı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, standımızı dolaştı. Halı dokuma tezgâhına 
da oturan Hisarcıklıoğlu, Hereke İpek halımıza düğüm 
attı. Oldukça yoğun geçen ilk günde Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin Böcekte standımızı ziyaret etti
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26.10.2019

HİSARCIKLIOĞLU MEMECİK ZEYTİNYAĞI TADIMI YAPTI

HİSARCIKLIOĞLU MEMECİK ZEYTİNYAĞI TADIMI 
YAPTI Antalya’da düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı 
ziyaretçilerine Aydın Ticaret Borsası tarafından Uluslararası 
Zeytin Konseyi’nden akredite olan zeytinyağı tadımı 
yaptırılıyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nm destekleriyle 
hazırlanan Aydın standı büyük ilgi görürken borsanın tadım 
paneli uzmanı Nazan Elgün tarafından TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na da Aydın Memecik zeytinyağı tadımı 
yaptırıldı. Hisarcıklıoğlu, tadımla ziyaretçilere zeytinyağında 
olması ve olmaması gerekenleri anlatan borsaya teşekkür 
etti. ■ İHA
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TAKA

27.10.2019

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOGLU AD GERÇEĞİN ALTINI ÇİZDİ SUÇ BİZDE; FINDIĞIN 
DEĞERİNİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, “Adam bizim fındığın içine sadece kakaoyu 
koyarak 10 milyar dolar gelir elde ediyor. Bir firma 10 milyar 
dolar, dünyada fındığın yüzde 88’ini yetiştiren ülke olarak elde 
ettiğimiz gelir ise, sadece 2 milyar dolar” dedi. »7’DETOBB 
BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU ACI GERÇEĞİN ALTINI ÇİZDİ 
SUC BİZDE: FINDIĞI İSLEYEMİYORUZ ■ Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Allah en 
sağlıklı üç tane gıdayı bu millete vermiş, yine de kıymetini 
bilmiyoruz. Birincisi zeytin, ikincisi üzüm, üçüncüsü fındık.” 
Türkiye’de, fındıktan 450 bin ailenin geçimini sağladığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde fındıktan yılda 2 milyar 
dolar gelir elde ediliyor. Ama öte yandan bir adam bizim 
fındığı olmadık ülkelerde üretiyordu. Geldi şimdi burada, 

Trabzon’da üretmeye başladı. Adam bizim fındığın içine 
sadece kakaoyu koyarak 10 milyar dolar gelir elde ediyor. 
Bir firma 10 milyar dolar, dünyada fındığın yüzde 88’ini 
yetiştiren ülke olarak elde ettiğimiz gelir ise, sadece 2 milyar 
dolar. Allah bizim elimize bu kadar büyük nimet verecek, biz 
bu fırsatı değerlendiremeyeceğiz. Ama burada suç bizde, 
başkasında değil. Hepimizde. 80 milyon olarak söylüyorum. 
Allah en büyük zenginliği vermiş. Ama biz zeytini yağa 
çevirip, markalaştırıp satabilmeyi beceremiyoruz” dedi.
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28.10.2019

TOBB BAŞKANI AYVALIK TAYDI

TOBB BAŞKANI Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Hisarcıklıoğlu Zeytin Hasadı Şenliği’ne katıldı 3 
GIDANIN KIYMETİNİ BİLEMEDİK Ayvalık’ta bu yıl 15’incisi 
düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’ne 
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, ilçedeki iş adamlarıyla bir araya geldi. 
Hisarcıklıoğlu “80 milyon olarak söylüyorum. Allah bize 
en büyük zenginliği vermiş, ama biz zeytini yağa çevirip, 
markalaştırıp satabilmeyi beceremiyoruz. Yoğurdun 
sahibi de artık biz değiliz. Fransızlar mayayı vermese biz 
Türkiye’de yoğurt yapamayacağız. Dünyada fındığın yüzde 
88’ini yetiştiren ülke olarak elde ettiğimiz gelir ise sadece 
2 milyar dolar” diye konuştu. (HABERİ 2’DE)^FINDIĞIN 
KIYMETİNİ BİLEMEDİRV TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu: “En önemli 3 gıdanın kıymetini millet olarak 

bilemedik. 80 milyon olarak söylüyorum. Allah bize en büyük 
zenginliği vermiş, ama biz zeytini yağa çevirip, markalaştırıp 
satabilmeyi beceremiyoruz. Yoğurdun sahibi de artık biz 
değiliz. Fransızlar mayayı vermese biz Türkiye’de yoğurt 
yapamayacağız. Dünyada fındığın yüzde 88’ini yetiştiren 
ülke olarak elde ettiğimiz gelir ise sadece 2 milyar dolar.” 
Türkiye’de sağlıklı üç gıda maddesinin Fransızlar mayayı 
vermese, biz Türkiye’de yoğurt yapamayacağız” dedi. 
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenen 
Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’ne katılan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bakanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
ilçedeki iş adamlarıyla bir araya geldi. Ayvalık’ta, ilçe 
merkezinde kurulan zeytin pazarındaki zeytin ve zeytinyağı 
stantlarını beraberinde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut 
Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa bulunduğunu 



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

2019 BASINDA TOBB

167

belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Allah en sağlıklı üç tane gıdayı bu 
millete vermiş, Yine de kıymetini bilmiyoruz. Birincisi zeytin, 
ikincisi üzüm, üçüncüsü fındık. Bu 3 gıdayı tükettiğinizde 
neredeyse hiçbir hastalığa yakalanmayacak gibi olursunuz. 
Ama bunların hiçbirinin değerini bilemedik. Ne tica ri leşti 
rebi İd i k ne de başka bir şey yapabildik” dedi. Türklerin 
geleneksel lezzeti Yoğurdun da artık sahibi olmadığını iddia 
eden Hisarcıklıoğlu, “Bugün bizim yoğurdu ‘Yunan yoğurdu’ 
diye Amerika’da ve dünyada bir çok yerde satıyorlar. Yoğurt 
da gitti elimizden. Yoğurdun sahibi de artık biz değiliz. Şuanda 
yoğurt yapabilmek için maya ithal ediyoruz. Büyükçıvgın ve 
ATO Meclis Başkanı Mehmet Sıray’ın yanı sıra çok sayıda 
sektör temsilcisiyle gezen Hisarcıklıoğlu, daha sonra Milli 
Eğitim Bakanlığı Cunda Uygulama Oteli toplantı salonunda 
Ayvalıklı iş adamlarıyla buluştu. İş adamlarının taleplerinin 
değerlendirildiği toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, zeytinin Allah’ın insanoğluna bahşettiği en 
önemli gıda maddelerinden biri olduğunu söyledi. “Yabancı 
ülkelerin baskılarıyla kendi özümüz olan zeytinyağından 
uzaklaştık” Zeytin ağacının bin yıl yaşadığına işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, “Zeytini ye, zeytini tüket, Allah’da ‘Sana 
hastalıksız, sağlıklı uzun ömür vereyim’ diyor. Zeytin 
bunun en somut göstergesi. Ama biz maalesef, millet 
olarak zeytinin kıymetini biliyoruz. Zeytinyağını bile yeni 
keşfetmeye başladık. Buna da üzülüyorum” dedi. Çocukluk 
döneminde, toplumda zeytinyağının insan sağlığına zararlı 
olduğuna ilişkin olumsuz ve bilinçli yapılan spekülasyonların 
bulunduğunu kaydeden Rıfat Hisarcıkloğlu, “Peki buna 
karşın bize ne önerdiler; Mısır özü yağı Mısır özü yağını 
televizyondan hatırlıyorum. Mısırözü yağını yiyorsun, sanki 
havalanmış gibi gidiyorsun. O dönemler Ayçiçek yağını 
da ithal ediyorduk. Yabancı ülkelerin bu baskılarıyla kendi 
özümüz olan zeytinyağından uzaklaştık. ‘Her türlü hastalığın 
sebebi zeytinyağı’ dedik. Zeytinyağından uzaklaştık. Ötekini 
de ucuz diye, ithal ederek tükettik. Ama bugün sağolsun 
bazı profesörlerimizin de sayesinde zeytinyağının kıymetini 
anlamaya başladık” ifadelerini kullandı. “Kişi başı zeytinyağı 
tüketiminde, zeytin ve zeytinyağı üreten ülkeler arasında 
en sonuncuyuz” Günümüzde halen daha palm yağının 
ülkemize ithal ürün olarak geldiğini hatırlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Hem de yüzde 100 ithal. Hiç yetiştirdiğimiz 
de yok. Bugün tükettiğimiz pek çok gıdada palm yağı var. 
Tamamen kansorejen. Ama kendi yağımız olan zeytinyağı 
en sağlıklı yağdır. Ama buna rağmen kişi başı zeytinyağı 
tüketiminde, zeytin ve zeytinyağı üreten ülkeler arasında en 
sonuncuyuz” hatırlatmasında bulundu. Türkiye genelinde 
pek çok Zeytin haşatı etkinliklerin yapılmasının mimarının 
Ayvalık ve Ayvalıklılar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 

“Zeytin Hasadı Şenliği” aslında Ayvalıklıların. Ben geçmişten 
bu yana bu organizasyonun yapılmasını sağlayan başta 
ticaret odası başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve belediye 
başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayvalık’ın farkı burada 
ortaya çıktı. Birçok yerde zeytin hasadı şenliği yapılmıyordu. 
Şimdi onlarda başladı. Ayvalık bu işin öncüsü oldu. Doğru 
olan da bu festivali Ayvalıklının yapması gerekiyordu. 
Öylede oluyor” ifadelerini kullandı. “En önemli 3 gıdanın 
kıymetini bilemedik” Türkiye’de sağlıklı üç gıda maddesinin 
bulunduğunu savunan Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Allah en sağlıklı 
üç tane gıdayı yine bize vermiş, bu millete. Yine kıymetini 
bilmiyoruz. Birincisi zeytin, ikincisi üzüm, üçüncüsü fındık. 
Bunların üçü de en önemli gıda malzemeleri. Bütün 
doktorlara gittiğiniz zaman. Bu üçünü sayar size. Öyle bir 
şey ki bu üç gıdayı tükettiğinizde neredeyse hiçbir hastalığa 
yakalanmayacak gibi olursunuz. Ama belirttiğim gibi bizler, 
bunların hiçbirinin değerini bilemedik. Ne ticarileştirebildik 
ne de başka bir şey yapabildik” şeklinde konuştu. “Biz zeytini 
yağa çevirip markalaştırıp satabilmeyi beceremiyoruz” 
Türkiye’de, fındıktan 450 bin ailenin geçimini sağladığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde fındıktan yılda 2 milyar 
dolar gelir elde ediliyor. Ama öte yandan bir adam bizim 
fındığı olmadık ülkelerde üretiyordu. Geldi şimdi burada, 
Trabzon’da üretmeye başladı. Adam bizim fındığın içine 
sadece kakaoyu koyarak 10 milyar dolar gelir elde ediyor. 
Bir firma 10 milyar dolar, dünyada fındığın yüzde 88’ini 
yetiştiren ülke olarak elde ettiğimiz gelir ise, sadece 2 milyar 
dolar. Allah bizim elimize bu kadar büyük nimet verecek, biz 
bu fırsatı değerlendiremeyeceğiz. Ama burada suç bizde, 
başkasında değil. Hepimizde. 80 milyon olarak söylüyorum. 
Allah en büyük zenginliği vermiş. Ama biz zeytini yağa 
çevirip, markalaştırıp satabilmeyi beceremiyoruz” dedi. 
Yoğurdun sahibi de artık biz değiliz Kısır döngünün yıllardır 
süre geldiğini ifade eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
“Zeytinyağını tenekelere bas. İtalya’ya gönder. Fiyatı 
düşürmek isterlerse, makine yağını kattı içine derler. Türk 
zeytinyağını öldürecekler ya. Markalaşamayınca, birilerine 
mahkûm oluyorsun. Türk Milleti’nin geleneksel tadı olan 
yoğurdu da yabancı ülkelere kaptırdığını söyleyen Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, “Bugün bizim yoğurdu ‘Yunan yoğurdu’ diye 
Amerika’da ve dünyada bir çok yerde satıyorlar. Yoğurt da 
gitti elimizden. Yoğurdun sahibi de artık biz değiliz. Şuanda 
yoğurt yapabilmek için maya ithal ediyoruz. Fransızlar 
mayayı vermese, biz Türkiye’de yoğurt yapamayacağız. 
Yoğurdun ata vatanı biziz. Maya dışarıdan geliyor. Maalesef 
bu durumdayız” diye konuştu. (İHA)
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29.10.2019

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA FAHRİ DOKTORA

Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora 04İSTE Rektörü Türkay Dereli, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na “İnovasyon, girişimcilik ve 
teknoloji yönetimi” alanında fahri doktora diplomasını takdim etti. 
İskenderun Teknik Üniversitesinden Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora 
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora unvanı 
verdi. İSTE kampusunda düzenlenen törende konuşan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin önemine değindi. Dünyada 
milletlerin gücünün topla, tüfekle değil, girişimcileriyle ölçüldüğünü 
ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Dünyanın 
en zengin 20 ülkesi, dünyanın en girişimci 20 ülkesidir. Dünya 
öyle bir hale geldi ki artık herkes girişimci ithal eder hale geldi. 
Bırakın kendi girişimcilerini, girişimci ithal ediyorlar. Teknolojide 
öne çıkıyor. Zaten kültürlerin bir araya gelmesiyle çıkıyor. Bugün 
Silikon Vadisi’ne baktığımız zaman girişimcilerin yüzde 51’i ABD 
dışında doğmuş. Çalışanların yüzde 65’i ABD dışında doğmuştur. 
Yani her ülke girişimci ithal etme yarışı içerisindedir.” Ülke olarak 
bakıldığı zaman en önemli sorunun işsizlik olduğunu aktaran 

Hisarcıklıoğlu, bunun da çözümünün girişimcilikten geçtiğini 
ifade etti. “Devlet zaten kapasitesinin üzerinde adamı istihdam 
ediyor” diyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Girişimcinin bir 
okulu yok. Girişimciliği ders olarak okutuyor olmamız lazım. 
Girişimci sınırlarını aşan kişidir. Genç kardeşlerim girişimcilik 
için hayal kurmak çok önemli. Her şey hayalle başlıyor. En özgür 
olduğunuz alan hayallerinizdir. Hayal kurmaktan sakın korkmayın. 
Hayatınızın diğer alanlarında hep kısıt vardır. Tek kısıtlı olmayan 
yer hay al leriniz. Hayalleri kurmak girişimci olmak için yeterli 
değil. O hayallerden hedefler ortaya çıkartmak lazım. Eğer hedef 
koyamazsak hayalperest oluruz.” GİRİŞİMCİLİK ALANINDA
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İSKENDERUN

30.10.2019
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ORDU VİZYON

30.11.2019

HİSARCIKLIOĞLU FINDIĞI SAVUNDU

Hisarcıklıoğlu fındığı savundu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de sağlıklı üç 
gıda maddesinin bulunduğunu belirterek, “Allah en sağlıklı üç 
tane gıdayı yine bize vermiş, bu millete. Yine kıymetini bilmiyoruz. 
Birincisi zeytin, ikincisi üzüm, üçüncüsü fındık. Bunların üçü de 
en önemli gıda malzemeleri. Bütün doktorlara gittiğiniz zaman. 
Bu üçünü sayar size. Öyle bir şey ki bu üç gıdayı tükettiğinizde 
neredeyse hiçbir hastalığa yakalanmayacak gibi olursunuz. Ama 
belirttiğim gibi bizler, bunların hiçbirinin değerini bilemedik. Ne 
ticarileştirebildik ne de başka bir şey yapabildik” şeklinde konuştu. 
Türkiye’de, fındıktan 450 bin ailenin geçimini sağladığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde fındıktan yılda 2 milyar dolar gelir elde 
ediliyor. Ama öte yandan bir adam bizim fındığı olmadık ülkelerde 
üretiyordu. Geldi şimdi burada, Trabzon’da üretmeye başladı. 
Adam bizim fındığın içine sadece kakaoyu koyarak 10 milyar dolar 
gelir elde ediyor. Bir firma 10 milyar dolar, dünyada fındığın yüzde 
88’ini yetiştiren ülke olarak elde ettiğimiz gelir ise, sadece 2 milyar 
dolar. Allah bizim elimize bu kadar büyük nimet verecek, biz bu 

fırsatı değerlendiremeyeceğiz. Ama burada suç bizde, başkasında 
değil. Hepimizde. 80 milyon olarak söylüyorum. Allah en büyük 
zenginliği vermiş. Ama biz zeytini yağa çevirip, markalaştırıp 
satabilmeyi beceremiyoruz” dedi. Kısır döngünün yıllardır süre 
geldiğini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Zeytinyağını 
tenekelere bas. İtalya’ya gönder. Fiyatı düşürmek isterlerse, 
makine yağını kattı içine derler. Türk zeytinyağını öldürecekler ya. 
Markalaşamayınca, birilerine mahkûm oluyorsun. Türk Milleti’nin 
geleneksel tadı olan yoğurdu da yabancı ülkelere kaptırdık. Bugün 
bizim yoğurdu ‘Yunan yoğurdu’ diye Amerika’da ve dünyada birçok 
yerde satıyorlar. Yoğurt da gitti elimizden. Yoğurdun sahibi de artık 
biz değiliz. Şuanda yoğurt yapabilmek için maya ithal ediyoruz. 
Fransızlar mayayı vermese, biz Türkiye’de yoğurt yapamayacağız. 
Maalesef bu durumdayız” diye konuştu.
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GAZETE 3

19.11.2020

HİSARCIKLIOĞLU’NA ÖDÜL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam 
Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin 
gelişimine yaptığı katkılardan dolayı Pakistan Devlet 
Başkanı Arif Alvi tarafından ödül verildi. L_L J LJJ İslam 
ülkeleri arasındaki ticari ilişkilere katkı sağladığı için TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ödül verildi Ödülü Türk 
iş dünyası adına aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ve İslam Ticaret, Sanayi ve 
Tarım Odası olarak, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin 
artırılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 
“TAHKİM MERKEZİ EKONOMİK İLİŞKİLERE İVME 
KAZANDIRACAK” İstanbul’da kurulacak İslam Tahkim 
Merkezi’nin, ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını 
belirten Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin islam işbirliği Teşkilatı 

(ÜT) dönem başkanlığında Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da ÜT Tahkim Merkezi 
kurulması için talimat vermişti. İslam Ticaret, Sanayi ve 
Tarım Odası (ICCIA)’nın bağlı kuruluşu olarak kurulması 
öngörülen ÜT Tahkim Merkezi için tüm teknik çalışmalar 
TOBB tarafında yürütmüş ve tamamlanmıştır. ÜT Tahkim 
Merkezi’nin kuruluşa ilişkin anlaşma, Ticaret Bakanlığı 
ile ICCIA arasında 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da 
imzalanacak” dedi. Pakistan Karaçi’de düzenlenen Türkiye 
- Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Toplantısı’na da 
katılan Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Forum kapsamında Türk ve 
Pakistanlı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri de yapıldı. 
>»Gazete3
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20.11.2019

HİSARCIKLIOĞLU: DURANIN DÜŞTÜĞÜ BİR DEVİRDEYİZ

MİKY Hisarcıklıoğlu: Duranın düştüğü bir devirdeyiz 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, çağa ayak uyduramayan şirketlerin kepenk 
kapatmakla yüz yüze kaldığım belirterek, “Bundan 10 yıl 
önce kimsenin hayal edemeyeceği kadar zengin olan, 
piyasanın tek sahibi olan bir telefon markasının ismini 
şimdi kimse hatırlamıyor bile. Çünkü çağa ayak uydurmadı. 
Duranın düştüğü bir devirdeyiz” dedi. Hisarcıklıoğlu, Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreninde 
yaptığı konuşmada, gençlere tavsiyelerde bulundu. 
Herkesin zengin olmak istediğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Zengin olmakistiyorsanız girişimci olmanız gerekir. Başka 
türlü zengin olamazsınız. Zengin olmanın ilacı girişimci 
olmaktan geçiyor ancak girişimcilik sadece zengin olmanın 
yolu değil, toplumsal dengeyi sağlamanın da bir yolu.” diye 

konuştu. Ülkelerin artık girişimci çıkarmaktan çok girişimci 
ithal ettiğinin altım çizen Hisarcıklıoğlu, “Amerika’daki 
Silikon Vadisinde bulunan şirkederin yüzde 5 l’i ABD dışında 
kurulmuş. Yani ABD bile girişimci ithal ediyor, girişimciyi 
herkes tepesinin üstünde taşıyor” dedi. (aa)
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08.12.2019

KADIN GİRİŞİMCİ İKİ KAT ARTTI

Kadın girişimci iki kat arttı TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, farklılıkların Türkiye’nin 
zenginlikleri olduğunu belirterek, “Hedefimiz, iş dünyası insanları 
olarak ülkemizi dünyamn en büyük ekonomileri arasına sokmak. 
Bunun için daha fazla kadm girişimcinin aramızda bulunması 
gerekiyor” dedi. İşsizliği azaltmamn yolunun daha fazla 
girişimciden geçtiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Girişimcilikte 
alanlardan birini hep ihmal etmişiz. Tek kanatlı uçmaya çalışmışız. 
Kadınları ihmal etmişiz. TOBB olarak 12 yüdır kadın güişimciliğini 
desteklemek üzere tüm uluslararası Türk şirketlerle çalışıyoruz. 
Bu konuda Google, Turkcell, Facebook, Coca-Cola ve Amazon’la 
çalıştık. Binlerce kadına e-ticaret ve girişimcilik eğitimleri verdik. 
Kod yazmayı öğrettik. Kadınlarımız da müthiş azimle çalışıyorlar. 
Son 10 yılda kadın girişimci sayımız tam 2 katma çıktı. Eskiden 
toplam girişimcilik içindeki kadınların payı yüzde 5 idi şu anda 9.6 
oramna geldi ki bununla da gurur duyuyorum. Kadın girişimcilerimiz 
ilk günden bu yana genç kızlarımıza rol model oluyor” diye 
konuştu. İŞ YAPMA KOLAYLAŞIYOR Kocaeli Sanayi Odası 

tarafından, Marmara Bölgesi’ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının 
ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 
12’ncisi düzenlenen ‘Sektörel Performans Değerlendirme’ ödül 
töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, Hükümetle beraber çalışarak 
iş dünyasım iyileştiren reformlar yaptıklarım hatırlatarak, şunları 
söyledi: “Dünya Bankası’nın 190 ülkede düzenlemiş olduğu iş 
yapma kolaylığı endeksi var. Türkiye, geçen sene iş yapma kolaylığı 
endeksinde 43, bu sene 33. konuma geldi. Hedef, iş yapma kolaylığı 
endeksinde ülkemizi ilk 20 ülke içine sokmak. Tarihimizde de bu. 
sıraları hiç görmemiştik.” Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz 
Batur da küresel ticarette sıkıntılı dönemden geçildiğini, ülkelerin 
korumacılık duygusuyla hareket etmeye başladığına işaret etti. 
Programda, dereceye giren 24 firmanın temsilcilsine ödül verildi.
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16.12.2019

HİSARCIKLIOĞLU TEKRAR SRCIC ONURSAL BAŞKANI

Hisarcıklıoğlu tekrar SRCIC Onursal Başkanı ekonomi 
servisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden Uluslararası İpek Yolu Ticaret 
Odası (SRCIC) Onursal Başkanı oldu. TOBB’dan yapılan 
açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, SRCIC’in Çin’deki 9’uncu 
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında tekrar 
onursal başkanlığa seçildi. SRCIC Başkanı Lu Jianzhong 
seçimin ardından yaptığı açıklamada, Odanın kuruluşundan 
beri sağladığı destek için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, 
“Önümüzdeki dönem ilişkilerimizin daha da yakınlaşmasını 

diliyoruz. Türkiye, İpek Yolu boyunca çok önemli bir ülke. 
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlıyor. Türkiye çok güzel bir 
ülke olması yanında zengin bir tarih ve kültüre de sahip” 
ifadelerini kullandı. SRCIC ağırlıklı olarak İpek Yolu kuşağı 
üzerindeki ulusal odalardan oluşuyor. 82 ülkeden 218 
örgütün üye olduğu kuruluş, “İpek Yolu” adıyla anılan ilk iş 
konfederasyonu olma özelliğini taşıyor.
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ANALİZ

28.12.2019

BU GURUR SENİN TÜRKİYE

Yeniliğe Yolculuk” buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte 
bir de CSedan konsepti gösterildi. Fabrikanın temeli 2020’de 
atılacak, ilk araç 2022’de yollarda olacak. Yerli otomobilin ilk 
siparişi de Cumhurbakanı Erdoğan tarafından verildi 
ERDOĞAN “TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ” TANITIM 
TOPLANTISINDA KONUŞTU Ti 100 Türk mühendis gece 
gündüz çalıştı GEMLİK’TE ÜRETİLECEK YERLİ 
OTOMOBİL SAHNEYE ÇIKTIP fammsi ‘ÜRKİYE’NİN 
Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Bilişim Vadisi’nde 
gerçekleştirdiği “Yeniliğe Yolculuk” buluşmasında, 18 ayda 
aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl 
öncülük edeceğini paylaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile perakende, otomotiv, telekomünikasyon ve 
tüketici elektroniği gibi farklı alanlarda deneyimleri olan 
Anadolu Gru bu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Grubu’nun 
sinerjisi ve daha önce Türkiye’de benzeri olmayan bir iş 

birliği modeliyle kurulan TOGG, otomotivin 
mobiliteekosistemine dönüştüğünün habercisi ilk ön 
gösterim araçlarını ülkemiz ve dünya sahnesine çıkardı. Ön 
gösterimde CSUV modeliyle beraber C- Sedan konsepti 
gösterildi. ROJENİN hemen başında 2 ayrı özgün patenti 
kayda geçirerek iddiasının altını çizen TOGG, birçok ‘ilk’ ve 
‘enleri ile de Türkiye’de mobilite ekosisteminin akıllı cihazlar 
etrafında gelişimi harekete geçirecek. Üretime başlayacağı 
2022 yıllı itibariyle de Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan 
elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride yerini alacak. 
TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin yarım 
asırlık hayaline bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu “1960’larda bu fırsatı kaçırmıştık. Devrim 
arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye’nin otomobili 
yapamamıştık. Bu sefer Allah’ın izniyle başaracağız” dedi. 4 
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ve 5te CUMHURBAŞKANİ Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim 
hayalimiz, tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın 
ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle 
üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip 
olmaktı. Bunun için de bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde 
milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan 
babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’nu kurdu. Kendilerine şahsım, milletim adına çok 
teşekkür ediyorum” dedi. Bu iş için 100’ün üzerinde Türk 
mühendis gecesini gündüzüne kattığını belirten Erdoğan, 
“Evinden, çoluğundan,çocuğundan ayrı kalma pahasına 
çalıştı, çabaladı. Bunların bir kısmı da yurtdışındaki prestijli 
işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için büyük bir 
heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor ki 
CEO’muz böyle bir arkadaşımız. Kendisine özellikle 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 5’te ^SFabrika 
Bursa’da olacak 22 milyar TL harcanacak Yerli otomobil 
üretim tesisi Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan TSK’ya 4 
milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekarelik bölümüne 
kurulacak. Toplam yatırım tutarı 22 milyar olarak açıklanırken, 
elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adedi 
bulacak. Temeli 2020’de atılacak fabrikada 300’ü nitelikli 
toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek 30 dakikada şarj ile 
500 kilometre T066 ,«Ü* “ =r mam YERLİ otomobille ilgili 
detaylar ortaya çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine 
ilişkin ayrıntılar belli oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli 
elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa’nın Gemlik ilçesinde 
Türk Silahlı Kuvvetlere ait 4 milyon metrekarelik arazinin 1 
milyon metrekarelik bölümüne yapılacak. Projeye bazlı 
devlet yardımları da verilecek. Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım 
olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım 
tutarı 22 milyar olacak. Yatırımın suresi ise başlangıç tarihi 
olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. 
Fabrikanın temeli 2020 yılında atılacak Yatırımın öngörülen 
surede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre 
verilebilecek. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi 
istihdam edilecek ve bu kişilerin 300’u nitelikli personel 
olacak. Yüzde 100 vergi indirimi Elektrikli otomobilin üretimi 
5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Proje bazlı devlet 
desteği verilecek yatırım için Gumruk Vergisi muafiyeti, KDV 
istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azamı tutar sınırı 
olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 
yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık 
nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım 
yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak. Faiz ve kar payı 
desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13’unu ve 
ödenen faiz veya kar payının yüzde 80’ini geçmemek 
kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 
10 yıl olacak. Vergi indirimi uygulanacak Yatırıma katkı tutarı 

31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için 
kullanılmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nu 
kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 
56,5’ini geçemeyecek. Yatırıma katkı tutarı, bu yatırım 
kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen 
özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri 
itibarıyla bu mükelleflere tamamen, nakden ya da vergi 
borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilecek. 
Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari 
ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl 
sureyle uygulanacak. Faiz desteği verilecek Bir veya birden 
fazla aracı kurumdan 31 Aralık 2027 tarihine kadar 
kullanılacak yatırım kredileri için ödenen faiz veya kar 
payının yüzde 801, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 
13’unu aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
karşılanacak. Faiz veya kar payı desteği, ödeme planının 
bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri 
ödemeleri için uygulanacak. Yurt dışında yerleşik aracı 
kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri 
veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu 
veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri 
çerçevesinde faiz veya kar payı desteği sağlanacak. Faiz 
veya kar payı desteği ödemelerinin yapılabilmesi için her bir 
ödeme öncesinde gerçekleşen sabit yatırım tutarını gösteren 
yeminli mali müşavir raporunun bakanlığa ibra edilmesi 
gerekecek. Yatırım kapsamında kullanılacak faiz veya kar 
payı destekli kredi miktarı, faiz veya kar payı desteklerinin 
başlayacağı tarih itibarıyla gerçekleşen sabit yatırım 
tutarının yüzde 50’sini geçemeyecek. Mevcut kredinin 
bakiye kısmı kadar kullanılacak refinansman kredisi ilave bir 
kredi olarak değerlendirilmemek suretiyle, kapatılacak 
kredinin kullanım tarihinden itibaren bu kararda belirtilen 
sureyi aşmamak koşuluyla faiz veya kar payı desteğinden 
yararlandırılabilecek. 30 bin otomobil alım garantisi Alım 
garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Devlet 
Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine 
kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için uygulanacak. 
Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için 
firma tarafından bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım 
yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde 
bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak. Kamudan 
kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın 
belirlenen süre (ek süre dahil) içerisinde gerçekleştirilememesi 
halinde yatırımcı sorumlu olacak. Yatırımcının destek 
kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
halinde indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile 
gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk 
ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın 
gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise ilgili kanun 
hükümleri çerçevesinde geri alınacak. Yatırım tutarının 
öngörülen sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi 
durumunda; bu karar kapsamında faiz veya kar payı desteği, 
enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği 
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kullandırılması halinde söz konusu destekler için belirtilmiş 
olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen 
sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülecek ve varsa 
fazladan yararlandırılan destekler geri alınacak. Öngörülen 
toplam sabit yatırım tutarının gerçekleştirilmesi amacıyla 31 
Aralık 2023 tarihine kadar en az 3 milyar 500 milyon lira 
tutarında nakit sermayenin ortaklarca şirkete ödendiği 
yeminli mali müşavir raporu ile bakanlığa bildirilecek. Destek 
kararı veya yatırım teşvik belgesinde yer alan bilgiler firma 
talebine müteakip bakanlık tarafından yapılacak 
değerlendirmeye istinaden revize edilebilecek. 
SEGMENTİNİN en uzun aks mesafesine sahip otomobilin 
teknik özelliklerine ilişkin bilgilerilk kez paylaşıldı. 400 beygir 
gücü: Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj 
ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler 
platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına 
sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve 
güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. 
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim 
sistemlerinin sağladığı uzun omurlu batarya paketine sahip 
olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir guç 
ile de 4,8 saniye altında 0100 km/s hızlanabilecek. bağlantılı 
platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve 5 yıldızlı 
güvenlik: Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma 
entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve 
yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç 
menziline yüzde 20’ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı 
frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak one 
çıkıyor. Mobilite deneyimi: Yüzde 100 elektrikli olacak 
otomobil, bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde 
yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza 
ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tum akıllı şehir altyapısı, 
elektrik şebekesi, c hazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde 
olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının 
yerine düşünen bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda 
özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı 
otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite 
eko sistemi içinde doğacak yeni hiz metler kullanıcıların 
hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite 
deneyimi yaşatacak. Dünyada ilk uygulama: 2023 yılından 
itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde satmak 
amacı ile ilen goz takıp algoritmaları ve holografik uç boyutlu 
görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik 
Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kul 
kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi 
için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir 
sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi 
yalanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerme ilk 
kez uç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek 
araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek. Bu teknoloji 
sayesinde surucu gozunu yoldan ayırmadan aracın gösterge 
ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı 
zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tum 

bilgilere ulaşabilecek. İnteraktif sürüş keyfi: Artırılmış 
gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş goruntu sayesinde 
navigasyon ve diğer surucu destek sistemlerini daha kolay 
bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir suruş 
imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv 
sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu 
benzersiz suruş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı 
hedefliyor. TOGG otomobil gamının tum modellerine altyapı 
oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç 
platformunu özgün, modüler ve ustun olmak üzere 3 ana 
başlık ile tanımlıyor. Sınıfının en uzun aksı: TOGG bu 
başlıkların içeriğini “Otomotiv sektöründe daha önce ortaya 
çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla 
TOGG mühendisleri tarafından güvenlik gerekliliklerini bir 
arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak 
veren modüler mimari... Sınıfının en uzun aks mesafesini 
sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık 
ve konforunu en ust düzeye taşıyan altyapı...” şeklinde 
sıralıyor. geliştirilen ve tum fikri ve sınai mülkiyet hakları 
yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip 
doğuştan elektrikli ve Evden şarj imkanı: Duşuk top lam 
sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz 
bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere 
göre sağladığı en temel avantajlar olarak one çıkıyor. 
Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar 
TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş 
kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol 
üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı 
bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile 
kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp 
yönetebilecek. İBRAHİM BURKAY: Bursa için yeni yıl 
müjdesi oldu BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin 60 
yıllık yerli otomobil hayalinin Bursa’da gerçekleştirilecek 
olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. 
Alınan kararın Bursa iş dünyası için yeni yıl müjdesi 
niteliğinde olduğunu belirten BTSO Başkan Burkay, kentin 
otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş 
insan kaynağı ve lojistik imkanlarıyla bu tarihi sorumluluğu 
layıkıyla yerine getireceğini söyledi. İbrahim Burkay, “Bursa, 
gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye 
uyarlayarak Turkiyemizin milli otomobil üretiminde de en 
guçlu şekilde hissettirecektir. İlk Türk otomobil fabrikasının 
kurulduğu şehir olan Bursa, bilgisi, tecrübesi ve guçlu 
potansiyeliyle ülkemizin 60 yıllık milli otomobil üretme 
hayalini gerçeğe dönüştürmesinin mutluluğunu ve 
heyecanını taşımaktadır.” dedi. Yerli otomobil üretimi için 
desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduklarını ve 
yatırımın Bursa’ya kazandırılması noktasında 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden BTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa 
ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve bu tür makro yatırımları 
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kente kazandırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, 
yerli otomobil projemiz için de guçlu bir altyapı oluşturdu. 
Küçük ve orta ölçekli firmalarımız için planladığımız KOBI 
OSB ve Türkiye’nin yeni sanayi devrimine geçişinde sembol 
olan TEKNOSAB ile birlikte yerli otomobil üretiminin de 
Bursa’da yapılması Turkiyemizin yeni ekonomi modeline 
geçişinde uçlu sac ayağı olacaktır.” diye konuştu. ŞEKİB 
AVDAGİÇ: Yerli otomobile sahip çıkacağız İSTANBUL 
Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagıç, Türkiye’nin 
Otomobıli’nin. otomotiv endüstrisinin radikal dönüşümünde 
küresel sahnede başrol oynayacağını belirterek, “İTO, 
Türkiye’nin Otomobili’nin taşıdığı misyonun ve oluşturacağı 
katma değerin en büyük destekçisi. Çunku yeni ve yerli 
teknolojilerle üretimin derinliklerine nüfuz etme zamanımız 
geldi. Bu projenin diğer sektörler için de bir örnek olacağına 
ve ülkemizin refahının artmasına önemli katkılarda 
bulunacağına yürekten inanıyorum. İstanbul iş alemi olarak 
yüzde 100 elektrikli yerli otomobile sahip çıkacağız. 
Gururluyuz. Türkiye’nin Otomobili’nden butun Türkiye’nin iyi 
elektrik alacağına eminim. Şimdi önümüzde fırsatlarla dolu 
yeni bir yol var.” diye konuştu. Avdagiç, iki sene önce 
Türkiye’nin Otomobili’ni yürüten heyetin, ilk kez yüzde 100 
elektrikli otomobil üretme vizyonunu ortaya koyduğunu dile 
getirerek, şunları kaydetti: “Dünyanın iki otomobil devinin bu 
yıl açıkladığı “hibrit motorla hiç uğraşmadan doğrudan 
elektrikli araç üretme’ yaklaşımını, Türk ekibi iki yıl önce 
ortaya koydu. Bu da bizim yüzde 100 elektrikli araç yaparak 
sureci doğru okuduğumuzu gösteriyor. Kendilerini teknolojik 
ve kaliteli yaklaşımlarından dolayı tebrik ediyorum.”2020 
yılında ilk araç BANTTAN ÇIKACAK 1 İ$Nİ N*S Türkiye’nin 
yüzde 100 yerli otomobili, TOGG 2020 projesi kapsamında 
görücüye çıktı. Otomobilin tanıtımında konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili için ilk ön siparişi 
verdi ve “Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine 
birlikte şahitlik ediyoruz” dedi TÜRKİYE’NİN Otomobili 
Girişim Grubu’nun. 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli 
otomobil Gebze’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı 
törenle tanıtıldı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen 
“Yeniliğe Yolculuk Buluşması” programına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra. Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi üyeleri. TOBB başkan ve yardımcıları. TOGG 
hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, 
iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG 
çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli 
topluluğu katıldı. TOGG 2022. Türkiye’nin otomobili tanıtım 
töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. “Bugün 
ülkemiz için tarihi bir güne. Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının 
gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz,1’ diye 
başlayan Erdoğan, yıllardır Türkiye’nin kendi otomobilini 
üretmesi gerektiğini, montajcılıktan çok daha iyisine layık 
olunduğunu hep dile getirdiklerini aktardı. Olumsuz 
kampanya Türkiye’nin yerli ve milli otomobil arayışının 
yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuklarını aktaran 

Erdoğan. “İlk yerli otomobil denemesi olan ‘Devrimin 
hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa 
dönüştürüldüğünün de örneğidir. Daha önce uçak yapan, 
motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne 
gelmişse ‘Devrim’ otomobilinin başına da aynısı gelmiştir. 
Kimin adına çalıştığı, kimin sesi olduğu, kimin çıkarını 
koruduğu artık gungıbı aşikar olan birileri çıkıp diğer projeler 
gibi bunun da hem psikolojik hem de fiili olarak sabote 
edildiğini görüyoruz. Türkiye’nin kendi motorunu üretmesi 
için canlarını dişlerine takarak çalışanların emeklerini zayi 
edenler, aynı kafayla bugün de bizim karşımıza dikiliyor” 
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devrim otomobili için 
harekete geçildiğinde “Türkler otomobil üretemez” diye bir 
kampanya başlatıldığına dikkati çekerek. Kaybettiğimiz 65 
yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyoruz. Size 
bırakıyoruz” diye konuştu. Devrin otomobilin Devrim 
otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını projeyi 
boğma kampanyasına çevirenlerin. Türkiye’nin otomobili 
için de aynı şeyi yapmaya çalışacağını dile getiren Erdoğan, 
“Ama bu kez izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin onunu 
Sektörde biz de varız diyoruz SANAYİ ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Türkiye’nin Otomobili”nin tüm fikri ve sınai 
mülkiyet hakları ve mühendislik kararlarıyla Türkiye’nin 
olduğunu belirterek, “Türkiye’nin Otomobili ile küresel 
piyasada rekabet edecek markamızı oluşturuyor, sektörün 
geleceğinde ‘biz de varız’ diyoruz. Böylece otomotiv 
sektöründeki 32 milyar dolarlık ihracat kapasitemizi ve 
istihdam hacmini daha da yukarılara çekeceğiz.” dedi. 
Otomotiv sektörünün köklü bir değişim sürecinden geçtiğine 
dikkati çeken Varank, bağlantılı, otonom ve elektrikli otomobil 
pazarının köklü markaların yanında yeni girişimlere çok 
büyük fırsatlar sağladığını anlattı. Varank, “Bugün, elektrikli 
ve bağlantılı araçlar, toplam araç satış gelirlerinin yalnızca 
yüzde l’ine sahipken, 15 yıl sonra bu oran yüzde 40’lara 
çıkacak. Bu otomobilleri ve beraberindeki mobilite 
ekosisteminin içereceği tüm kritik teknolojileri özgün olarak 
geliştirme imkanımız var” diye konuştu. kesmeyi başardılar 
ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin onunu inşallah 
kesemeyecekler.” diye konuştu. 2022 yılında Türkiye’de tüm 
şarj altyapısının hazır olacağını vurgulayan Erdoğan “Yeriilik 
ve millilikten anlamayanlar var. onlar bizi ilgilendirmez, biz 
işimize bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye 
çalışmamalı. Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek 
performanslı ve en uygun maliyetli aracını inşallah 
üreteceğiz. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Seri üretime 
geçtiğimizde. Avrupa’nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli 
ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız” diye 
konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım 
adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Milletimizin bu 
araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. 
Satışa sunulacağı 2022 öncesinde on satış sureci 
başlatılabilir. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek 
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otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek 
marka yine Türkiye’nin otomobili olacak. Rabb’imin izniyle 
Türkiye, önümüzdeki donemin yükselen değeri, attığı 
adımları takip edilen ülkesi olacaktır.” Hızseverleri koltuğa 
yapıştıracağız TÜRKİYE’NİN Otomobili Girişim Grubu 
(TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş. aylardır 
Türkiye’deki yan sanayiciler ve tedarikçilerle beraber 
çalıştıklarına işaret etti. Karakaş. “Şarj altyapısı ne durumda’ 
konusunda bakanlıklarımızla beraber ortak çalışıyoruz. 
2022 yılında Türkiye’nin şarj altyapısı sorununun 
çözüleceğine inanıyoruz” dedi. Karakaş, urun gamında 15 
sene içerisinde 5 model olacağını vurgulayarak, şu bilgileri 
verdi: “İlk 2 senede SUV’la başlayıp, akabinde 18-24 ay 
içerisinde C segment sedanımızı getireceğiz. Bunların 
hepsini teknik olarak aynı platformda geliştireceğimiz için 
rekabetçi gucumuzu artıracağımızı düşünüyoruz. Neden 
SUV seçtik? Birincisi dünyanın en buyuk segmenti. 
Türkiye’nin de önümüzdeki 5 senede büyüyecek en buyuk 
segmenti. Şu anda yüzde 951 ithal olan bir segment. 
Kullanıcılar tarafından en çok arzu edilen araç tipi. Aile için 
de uygun. Geniş ve konforlu. Bir marka oluşturmak için de 
en uygun segment olarak görüyoruz Marka surecini çok 
hızlı şekilde müşteri, hedef kitle ve profesyonel bir yaklaşımla 
araştırdık ve marka ozumuzu tanımladık. Bunu yaparken 
müşterimizin bilinç altına indik, onların beklentilerini aldık. 
Müşterilerimiz: ozgun, guçlu, özgüvenli, donuşen-
donuşturen. samimi ve yenilikçi bir marka bizden bekliyor. 
Bu markanın isimlendirme ve adlandırma surecini 
önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. 
Bunu yaparken hedef pazarlarımızla testlerimizi yaparak 
ilerleyeceğiz.” TÜRKİYE’NİN Otomobili Girişim Grubu 
(TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu. 
Türkiye’nin Otomobilinin 2020’de ülkenin en önemli küresel 
markalarından biri olacağını belirterek, “Marka lansmanımızı 
gerçekleştireceğiz. 2021de fabrikamızı tamamlayıp, açılışını 
yapacağız. 2022de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış 
olacak.” dedi. Hisarcıklıoğlu. TOGG ortakları olarak en az 
3.5 milyar lira (500 milyon avro) sermaye taahhüdü 
vereceklerini, çok buyuk bir özveri göstererek. 15 yıllık 
yatırım döneminde şirketten hiç temettü almayacaklarını 
söyledi. Ezberleri bozacağız 4 bin 300’u doğrudan olmak 
üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlayacaklarını 
belirterek. Rakamlar buyuk çunku hedefimiz buyuk. Allah’ın 
izni. milletimizin inancı. Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde 
ve destekleriyle, biz bu işi başaracağız. 2020’de en önemli 
küresel markalarımızdan biri olacak, marka lansmanımızı 
gerçekleştireceğiz 2021de fabrikamızı tamamlayıp açılışını 
yapacağız. 2022de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış 
olacak. Ezberleri bozmak kolay değil ama bizler ezber 
bozmak için buradayız ve ezberleri bozacağız.” dedi. 
Hisarcıklıoğlu. ilk defa dünyada teknolojide başa 
oynadıklarını vurgulayarak. “Şimdi elektrikli araba yapıyoruz. 
Hem de bugün Amerika’da. Avrupa’da. Çin’de ne yapılıyorsa 

aynısını, onlarla aynı zamanda yapıyoruz. Dünyada dizel 
araçlar yasaklanırken, küresel ölçekte temiz ve çevreci bir 
urun geliştiriyoruz” diye konuştu. “Türkiye’nin Otomobili “nin 
sadece yerli marka araba üretmek anlamına gelmediğini 
söyleyen Hisarcıklıoğlu. “Bir otomobilden daha fazlasıdır, 
teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir, tek başına 
20 bin ilave istihdamdır. 7,5 milyar dolar daha az carı açıktır, 
gayrı safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Yani 
Türkiye’nin Otomobili yeni bir meydan okumadır.” dedi. Zorlu 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu. 
Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye’nin Otomobili yatırımı için yaptığı 
daveti hatırlatarak. “(Var mısınız?) dedi. Biz de Ülkemiz için 
varız, var olmaya da devam edeceğiz, dedik.” ifadesini 
kullandı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da 
Türkiye’nin Otomobili’nin hayırlı olmasını diledi. Anadolu 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Ozilhan “Grup 
olarak Türkiye’nin Otomobili’nin bir parçası olmaktan buyuk 
mutluluk, onur duyuyoruz. Buyuk bir cesaretle yola çıktık, 
önemli bir aşama kaydettik. İnşallah 2 sene sonra üretimimizi 
tamamlayıp ilk urunumuzu piyasaya verdiğimizde hep 
beraber bu mutluluğu yaşayacağız.” dedi. BMC Yönetim 
Kurulu Uyesı Talip Ozturk de firma olarak TOGG’a her 
zaman tam destek vereceklerini kaydetti. 51 E] t rFm^^m ^H 
^B^^^V^I
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TÜRKİYENİN GURURU

Türkiye’yi küresel marka yapacak ilk elektrikli yerli otomobil 
Başkan Erdoğan’ın katıldığı tarihi törenle dünyaya tanıtıldı. 
Başkan Erdoğan, SUV modelin direksiyonuna* geçerek 
aracı bir süre test etti. Erdoğan’ın aracı kullandığı sırada 
tamamen dijital olarak tasarlanan ön panelde 
cumhurbaşkanlığı forsunun görülmesi dikkat çekti. BAŞKAN 
Erdoğan’ın liderliğinde 17 yılda güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik 
ekosistemi oluşturuldu. Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla 
hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin de bu 
vizyonun bir parçası. Bugün ekonomik ve teknolojik 
bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en büyük 
teknoparkı Bilişim Vadisi’ni resmen açıyoruz. Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki 
birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak. 
Yoluna daha büyük adımlarla devam edecek olan Bilişim 

Vadisi, inanıyorum ki ülkemizin 21. yüzyıldaki konumunu 
güçlendirecek. ■ Geçmişte yerli, milli, özgün atılımları 
boğmaya çalışan zihniyet yüzünden birçok fırsatı kaçırmış 
olduk. İşte son 17 yılın belki de en büyük başarısı, bu 
zihniyetleri dönüştürmek oldu. Yıllarca bu millete 
‘yapamazsın, basara ■ Açıliş törenine 2 bin davetli katıldı. 
• ■ Türkiye’nin İlk yerli otomobili Devrim de sahnede 
sergilendi. Başkan Erdoğan Devrim’in direksiyonuna 
geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. ■ T ü r k i y e ’ n i n 
Otomobili’ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören 
alanında sergilendi. Fuaye alanında otomobile ait simülatör 
ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi. ■ Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter 
sayfasından “Devrim mühendislerine saygıyla...” notuyla 
Türkiye’nin ilk yerli otomobili “Devrim”in bir fotoğrafı 



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

76. GENEL KURUL

182

paylaşıldı. Tvveet’e “Tüm Türkiye arkanızda” diye des tek 
mesajları yağdı. Otomobil tanıtımı sonrasın da da Tvvitter’da 
‘trend topic’ oldu. mazsın’ diyenlere inat, en iyisini biz 
yaparız’ dediğimiz günlere geldik. BOY ESPRİSİ 
DAVETLİLERİ BÖLDÜRDÜ Varank, yerli otomobille üstü 
örtülü şekilde çektirdiği fotoğrafla ilgi300 Nitelikli personel 
sayısı 30 BİN Devlet Malzeme Ofisî’nden alım garantisi li 
‘Acaba arabalar mı büyük yoksa bakanın mı boyu kısa’ diye 
yoğun tartışmalar olduğunu söyleyerek Başkan Erdoğan’a 
“Siz arabaların yanında durunca ^araçların boyutları 
hakkında soru işaretleri de sanırım tamanen ortadan kalkmış 
olacak” diye hitap etti. Erdoğan, Hereke Halı ı>,ve İpekli 
Dokuma Fab” rikası’nda incelemeler de bulundu. BAŞKAN 
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar 
Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nı ziyareti öncesinde 
de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, şunları söyledi: ■ 
Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler 
kazandırmanın gayretindeyiz. Bu mücadelemize destek 
veren herkese gönlümüz de kapılarımız da sonuna kadar 
açıktır. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, 
umudu dahi olmayan vizyonsuzlarm bizi engellemesine 
fırsat vermeyeceğiz. ■ İsteseniz de istemeseniz de Kanal 
İstanbul yapılacaktır. Çıkmış ne diyor biliyor musunuz? ‘O 
parayı insana l =4= ‘Çevreciliği gurur verici BAŞKAN 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter paylaşımda “2022’de 
yollarda olacak Türkiye’nin Otomobili çevreci özellikleriyle 
gururumuz olacak” ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, 
otomobilin hava kirliliğini önemli oranda azaltacağını 
vurguladı. harca’ Kanal İstanbul kim için? Onlar insan için 
değil mi? İnan, buna sor, insan nedir veya insan kimdir? 
Bunu bize tanımla. Onu bile tanımlayamaz. Bihaber. Zira 
insan kıymeti anlasaydı, SSK’nın başında olduğu zaman 
insana değer verirdi. Bunlar SSK’nın başında olduğu zaman 
insana değer mi verdiler. SSK’yı batıran bu değil mi? Bitti ya 
olay bu kadar basit ama ne yazık ki bunların yandaşı olan 
10 YIL Sigorta priı işveren dest ve gelir ver; stopaj desti 
MEYDAN OKUMADIR ■ 2020’DE marka tanıtımını 2021 de 
fabrika açılışı yapacağız. 2022’de ilk araç banttan çıkacak. 
Ezberleri bozacağız. Farklı sektörden babayiğitleri aynı 
masaya topladık. Bugün bir başka gururlu) 2017 Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu’ 
Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi üstlenm 
misti. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu işi başaran Tü törü 
adına şeref duyuyorum. Taşın altına elimizi koy geçtiler 
ortak girişim grubumuzu kurduk inanm; çalışmaya devam 
ettik. Bugün buradayız. Cur teğini hep arkamızda hissettik. 
Markası p£ cak. Lisans satacağız. Kendi patentleriı ri 
çalıştıracağız. Bugün dünyada ne zamanda yapıyoruz. Artık 
devlet medya bu zata hiçbir zaman bunun hesabı nı sormadı. 

Niye? İdeolojik. • Halk ve Hak razı olduğu sürece CHP’nin 
eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur. Zeynel 
YAMAN lacak adımları birlikte düzen nomiye geçiştir. Gayri 
safi yeni bir meydan okum I $&&*%■ ,-, ■■■ ■ ■:■■■”.’ ^ * 
‘-’*■T I w1*rIfJi j•;kan Erdoğan’ın resmi acılısını yaptığı 
Gebze’deki Bilişim Vadisipnde”Yenîliğe Yolculuk” . *İr 
MM W 9 9M* m ■ HM* miyle yerli 
otomobilin SUV ve Sedan modeli tanıtıldı, Otomobili 
kullanan Erdoğan yal medyadan “Kendimize inandığımızda 
aşamayacağımız engel yok” mesajını paylaştı MİLYON TL 
% 100 VERGİ İNDİRİMİ Zeynel YAMAN-Abbas ÇAKAR-
BetüT USTA/SABAH aşkan Recep Tayyip Erdoğan, 
Kocaeli’de Gebze Bilişim Vadisi’nin resmi açılış töreni ile 
yerli otomobilin tanıtıldığı “Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması” programında konuştu. 
İşte Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları: ■ DEVRİN 
OTOMOBİLİ’NİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKSİNİZ: Devrim 
otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını, projeyi 
boğma kampanyasına çevirenler, emin olun, Türkiye’nin 
Otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama bu 
kez izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi 
başardılar ama şimdi yaptığımız “devrin otomobilinin” önünü 
kesemeyecekler. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabmı sormayı 
milletimize bırakıyoruz. Yıllardır Türkiye’nin kendi otomobilini 
üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine 
layık olduğumuzu dile getiriyorum. Ülkemizi, 350 bini bile 
bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1.5 milyonun 
üzerinde bir üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki 
ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef, kendi 
otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice 
alamadık. Hayalimiz; hakları ülkemize ait olan, 
tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle 
yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı 
duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için bir 
babayiğit arıyorduk. Milletimizin bu hayaline gönül veren, 
elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubû’nu kurdu. Sadece işine odaklanmış, 
profesyone ekip çalışmalarım bugünlere getirdi. 100’ün 
üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı.Bir kısmı 
da, yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp, sırf bu proje için 
heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlarımız. 12 SENE 
ÖNCE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK: Sessiz ama derinden 
gidildi. Ön göste360 \ r*m araçiarmı’2 sene °nce söz 
verdiğimiz gibi, ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Tabii içinde 
Nitelikli personel desteği bulunduğumuz bu mekânı da 
özellikle seçtik. Burası Türkiye’nin Bilişim Vadisi. Burası 
Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Aslında 
biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata 
geçiriyoruz. Hem Bilişim Vadimizin resmi açılışını 



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

2019 BASINDA TOBB

183

gerçekleştiriyor, hem de otomobilimizin ön gösterim 
araçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu vesileyle Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
başta olmak üzere Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun 
tüm üyelerine, projede emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum. ■ KİMİN SESİ OLDUKLARI, KİMİN ÇIKARINI 
KORUDUKLARI AŞİKAR: Daha önce uçak yapan, motor 
geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne 
gelmişse, Devrim otomobilinin basma da aynısı gelmiştir. 
Kimin adına çalıştığı, kimin sesi olduğu, kimin çıkarını 
koruduğu artık gün gibi aşikâr olan birileri çıkıp, diğer 
projeler gibi, bunu da hem psikolojik, hem de fiili olarak 
sabote etmiştir. Kayseri’deki uçak fabrikasına sipariş 
verilmesine, dışarıdan alman siparişlerin de ihraç edilmesine 
engel olan zihniyet, bugün de yine faaliyette. Zor şartlarda 
kurduğu silah fabrikasında hayranlıkla takip edilen üretimler 
yapan kişiyi, fabrikasıyla beraber havaya uçuranların 
amacının ne olduğunu zaman içinde hep birlikte gördük. 
Türkiye’nin kendi motorunu üretmesi için canlarını dişlerine 
takarak çalışanların emeklerini zayi edenler, aynı kafayla 
bugün de bizim karşımıza dikiliyor. Devrim otomobili için 
harekete geçildiğinde, “Türkler otomobil üretemez” diye bir 
kampanya başlatılıyor. Yerli otomobilin hem teknolojik olarak 
üretilemeyeceğini, hem de yeterli pazarı olmadığını 
söyleyenler, birkaç yıl sonra Batılı firmaların ülkemizde 
kurdukları otomobil fabrikalarını alkışlayarak karşılamışlardır. 
Halbuki, tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı 
bir dönemde bu teşebbüs başarıyla hayata geçirilebilseydi, 
bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. ■ 
ERBAKAN HOCAMIZI MİNNETLE YAD EDİYORUZ: 
Gümüş Motor teşebbüsünden 65 yıl sonra hala motorumuzu 
kendimiz üretemiyor olmanın sancılarını çekiyoruz. Bu 
vesileyle, ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü 
başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmettin 
Erbakan hocamızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum. 
İnşallah farklı kurumlarımız nezdinde başlattığımız 
projelerimiz sonuçlandığında, birkaç yıl içinde her türlü 
ihtiyacımızı karşılayacak şekilde, motor meselesini de 
kökten çözmüş olacağız. Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV 
istisnası ruyum. u’nda memizi isteriirk özel sek oyarız dedik, 
dalga nadılar pes etmedik umhurbaşkanımızın des patenti, 
tasarımı bizim olarimizi için yabancı mühendisle1e 
yapılıyorsa aynısını onlarla aynı et hedef veriyor. Kamu-özel 
sektör atımliyor. Türkiye’nin otomobili dijital ekoafi milli 
hasılaya 50 milyar dolar katkıdır madır. mm Bu SİPARİŞ 
YAĞIYOR KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, yerli otomobilden 100 adet ön sipariş 
vereceklerini açıkladı. Altay, yerli otomobilin üretilmesiyle 
belediye araçlarının tümünün yerli olacağını söyledi. İstanbul 

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu 
girişimle gurur duyduklarını belirterek, İBB’nin güçlü bir 
siparişle yerli otomobile destek olacağını duyurdu. İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener ise Tvvitter adresinden 
destek mesajı yayımlayarak emeği geçenlere teşekkür etti. 
Nişantaşı Üniversitesi, rektörlük makam aracını yerli 
otomobil ile değiştireceğini bildirdi. Halit TURAN ■ 
HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR: 
Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları diğer alanlara 
da taşıma gayesiyle kurduğumuz bu vadiyle, yarının 
Türkiye’sini daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz. 
Ürettiğimiz yüksek teknolojili savunma sanayi ürünleri 
sayesinde, güçlü ve rakipsiz bir küresel oyuncu olma 
yönünde ilerliyoruz. Şimdi artık sıra, bu ürünleri sivil 
teknolojilere uyarlayarak, daha geniş bir alana damga 
vurmaya gelmiştir. Bunun için tüm sektör temsilcilerimizin, 
üreticilerimizin, yatırımcılarımızın, tıpkı buradaki 
babayiğitlerimiz gibi, ellerini taşm altına koyması gerekiyor. 
■ YERLİLİK VE MİLLİLİKTEN ANLAMAYANLAR BİZİ 
İLGİLENDİRMİYOR: Fikri ve sinai hakları tamamen bize ait 
olan bu araçla birlikte, dünya rekabetçi bir Türk markasıyla 
tanışmış olacak. Bu markaya ilişkin tüm stratejik kararları 
ülkemiz alıyor. Fikirlerimiz, bizim mühendislerimiz tarafından 
hayata geçiriliyor. Aülan hiçbir adım için kimseden lisans 
almıyor, icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz 
belirliyoruz. Bir başka ifadeyle, oyunun kurallarını artık biz 
koyuyoruz. Libya’da da biz koyuyoruz, Suriye’de de biz 
koyuyoruz. Rabb’imin izniyle Türkiye, önümüzdeki dönemin 
yükselen değeri, attığı adımları takip edilen ülkesi olacaktır. 
Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde 
en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye’nin 
otomobili olacak. Milletimizin bu araca sahip olmak için 
sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Satışa sunulacağı 2022 
öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Recep Tayyip 
Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan 
veriyorum. Seri üre time geçtiğimizde, Avrupa’nın klasik 
olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin sahi bi 
olacağız. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Yerlilik ve 
millilikten anlamayanlar bizi ilgilendirmez, biz işimize 
bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı. 
BAŞKAN Erdoğan, törende Silikon Vadisi’nin açılışı ile ilgili 
de konuştu. İşte o sözler: ■ YAZILIMCI SAYIMIZI 500 BİNE 
ÇIKARACAĞIZ: Yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, 
bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke 
haline geleceğiz. Bilişim Vadisi, kabiliyetlerimizi bir araya 
getirip, önümüzdeki dönemin eğilimlerini bugünden 
yönlendirme doğrultusunda attığımız adımlardan biri. Bu 
amaçla Marmaray’a, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi bağlantısı kuruyoruz. Böylece 20 
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milyonluk nüfusu yarının teknolojilerinin yeşereceği Bilişim 
Vadisi ile buluşturuyoruz. Bu ulaşım hattına “Mega Teknoloji 
koridoru” + KOCAELİ-İZMÎR ARASI TEKNOLOJİ 
KORİDORU diyebiliriz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
yanında kuracağımız yeni teknoloji geliştirme bölgesini de 
Bilişim Vadisi çatısı altına alıyoruz. İşte Osman Gazi Köprüsü 
burada. Artık İzmir’e iki buçuk saatte ulaşılabiliyor. Bu 
teknoloji üssüyle, kritik teknolojilerin geliştirilmesinde 
ülkemize çağ atlatacağız.Yeni teknolojilerin en önemli 
bileşeni yazılımlardır. Bunun için 170 bini aşan yazılımcı 
sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız. Bilişim Vadimiz, 
açacağımız yeni nesil yazılım okullarından birine de ev 
sahipliği yapacak. ■ OTOMOBİL TSK’NIN 1 MİLYON 
METREKARELİK ALANINDA ÜRETİLECEK: Otomobilimizin 
fiziken üretileceği fabrika ise bu endüstrinin kalbinin attığı 
Bursa olacaktır. Gemlik’te TSK’ya ait U milyon metrekarelik 
alanın 1 milyon metrekarelik alanında fabrikamızın yapımına 

başlayacağız. Bu arada Başkan Erdoğan, Tvvitter 
paylaşımında da “Türkiye’nin Otomobili projesindeki 
teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü 
açacak, ateşleyicisi olacaktır. Sanayimizi tüm unsurlarıyla 
bir sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. Tasarımıyla 
bataryasıyla şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle 
ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Avrupa gibi 
yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada otomobilimizi 
yollarda gördüğümüz gün hedefimizize ulaşmış olacağız” 
ifadesini kullandı.


