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ÖNSÖZ

TÜRK‹YE ODALAR VE BORSALAR B‹RL‹⁄‹’NDE
DE⁄‹fi‹M VE DÖNÜfiÜM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nde De¤iflim ve Dönüflüm isimli ikinci kitap,
sadece TOBB’daki de¤iflim ve dönüflümün de¤il, ayn› zamanda TOBB’un sizlerden ald›¤› güçle ülkemizdeki de¤iflim ve dönüflüme de öncülük etti¤inin
belgesidir.
De¤iflim ve Dönüflüm kitab›, ülke yarar›na oldu¤una inand›¤›m›z politikalardan
asla vazgeçmedi¤imizi ortaya koymakta, TOBB’a kazand›rd›¤›m›z sayg›nl›k ve
güveni, topluma kazand›rd›¤›m›z umut ve enerjiyi yans›tmaktad›r.
TOBB Baflkanl›¤› görevine geldi¤im günden itibaren, odalar›m›z›n ve borsalar›m›z›n, sorunlar›n› ve önerilerini yerinde tespit etmek için Yönetim Kurulu
Üyelerimiz’le 364 oda ve borsam›z› birçok kez ziyaret ettik. TOBB’un ve ülkemizin uluslararas› iliflkiler kurmas›, dünyada sayg›n yerini almas› için, dünyan›n karar verici merkezleriyle görüflmeler yapt›k. TOBB’u bu merkezlerin üyeli¤ine ve baflkanl›¤›na tafl›d›k.
Ülkemizin geliflmesine dönük at›lan her ad›m›n yan›nda yer ald›k. Siyasi reformlar›n destekçisi olduk, ekonomik reformlar›n gerçeklefltirilmesinde Türk
özel sektörünün görüfl ve önerilerini ›srarl› dile getirdik. Önerilerimizin takipçisi olduk ve bu sürede al›flkanl›klar› parçalaman›n atomu parçalamaktan daha
zor oldu¤unu gördük.
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Hayat asla müdahale edilmeden akan bir nehir de¤ildir. Tüm engellere ra¤men de¤iflimi ve dönüflümü gerçeklefltirece¤iz. Zor olan› baflaraca¤›z. Bundan kimsenin kuflkusu olmas›n. Unutmayal›m ki en sert kayalar› bile delen
suyun gücü, süreklili¤inden gelmektedir.
Türkiye’de büyemenin liderli¤ini özel sektör üstlenmektedir. Biz TOBB olarak
bunun öncülü¤ünü yap›yoruz. Bizim siyasetimiz, üretim siyasetidir, yat›r›m siyasetidir, istihdam ve ihracat siyasetidir, bunlar› kapsayan milli siyasettir, ülkemizin zenginleflmesi siyasetidir. Bu siyasetimizden asla vazgeçmeyece¤iz.
Ben de baflkanl›¤›n› yapt›¤›m Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i bu siyasetin
savunucusu, de¤iflimin ve dönüflümün öncüsü olarak yoluna devam edecektir. Yeter ki kendimize güvenelim, birlik ve beraberli¤imizi güçlendirelim.
Türkiye ayd›nl›k gelece¤ine, Türk özel sektörünün ve giriflimcilerinin, yani sizlerin sayesinde, kavuflacakt›r.
Yolumuz ayd›nl›kt›r...
M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU
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61. GENEL KURUL
FAAL‹YET RAPORU

ÜLKEM VARSA BEN DE VARIM!
ÜLKEM‹ZDE K‹ ‹NSANLAR MUTLUYSA
BEN DE MUTLUYUM!
M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin 60. Ola¤an
Genel Kurulu Ankara'da Yap›ld›.

TOBB Genel Kurulu'nda M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, toplam 1360 delegeden
1322'sinin imzas›yla tek bafl›na TOBB Baflkanl›¤›na aday gösterildi.
Hisarc›kl›o¤lu oylamada, geçerli 1257 oyun tamam›n› alarak baflkanl›¤a yeniden seçildi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, seçimlerin ard›ndan yapt›¤› konuflmada, “Sizlere Baflkan olmak bizim için büyük bir onur, ailem için büyük bir onur,
ailem için büyük bir fleref” diye seslendi. Hisarc›kl›o¤lu, “Bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da üyelerin hak ve hukuklar›n› en iyi flekilde temsil etmeye çal›flaca¤›z” diye konufltu. 8 May›s 2005

TOBB Yönetim Kurulunda Görev Da¤›l›m› Yap›ld›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nde (TOBB) 60. Ola¤an Genel Kurulda seçilen yeni yönetim ilk toplant›s›nda görev da¤›l›m›n› yapt›.
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Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›klar›na s›ras›yla Zafer Ça¤layan (Ankara
Sanayi Odas› Baflkan›), Bülent Koflmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsas› Baflkan›), Halim Mete (‹stanbul Deniz Ticaret Odas› Baflkan Yard›mc›s›) Hüseyin Üzülmez (Konya Ticaret Odas›
Baflkan›), getirildi. ‹brahim Ça¤lar (‹stanbul Ticaret Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s›) Yönetim Kurulu sayman üyeli¤e seçilirken, Nejat Koçer
(Gaziantep Sanayi Odas› Baflkan›), Fethi Çoflkuntuncel (Adana Ticaret Borsas› Baflkan›), ‹lhan Parseker (Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis Baflkan›),
Fahrettin Aky›l (Diyarbak›r Ticaret Borsas› Baflkan›), Tamer Taflk›n (Ege Bölgesi Sanayi Odas›Yönetim Kurulu Baflkan›), fiadan Eren (Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odas› Baflkan›), Mustafa Yard›mc› (Edirne Ticaret Borsas› Baflkan›) ile
Kemal Özgen (Antalya Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak. 9 May›s 2005
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkanlı¤ına yeniden seçilen M. Rifat Hisarcıklıo¤lu’nu kutladı. 9 Mayıs 2006
9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel'den Hisarc›kl›o¤lu'na kutlama:
9.Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkanl›¤›'na yeniden seçilen M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu kutlad›. Demirel mesaj›nda flöyle dedi: “Ülkemizin bu büyük meslek kuruluflu, bugün
her zamankinden daha büyük önem ve ifllev kazanm›flt›r. Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve e¤itim hayat›na büyük hizmette bulunan bu kuruluflun baflar›lar›n›n devam›n› dilerim” 9 May›s 2005
TBMM Baflkan› Bülent Ar›nç'tan kutlama: Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Bülent Ar›nç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkanl›¤›'na yeniden seçilen M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu kutlad›.
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkanl›¤› görevine yeniden seçilmeniz nedeniyle zat-› alinizi tebrik ederim” diyen TBMM Bülent Ar›nç'›n kutlama mesaj› flöyle:
“Türkiye'nin en etkin sanayi ve ticaret örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i'nin yapt›¤› baflar›l› çal›flmalar›n yönetiminizde sürece¤ine inan›yorum.
Yurtd›fl›nda bulunmam nedeniyle kat›lamad›¤›m 60. Ola¤an Genel Kurulun ülkemizin ekonomisine ve gelece¤ine ›fl›k tutacak görüfllerin tart›fl›ld›¤› bir platform oldu¤unu, büyük bir memnuniyetle takip ettim.
TOBB Yönetim Kurulu üyelerine ve di¤er görevlere seçilen de¤erli arkadafllar›n›z› flahs›n›zda kutluyor, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, selamlar›m› iletiyorum.” 9.05.2005
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Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'dan kutlama: Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkanl›¤›'na yeniden seçilen M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu kutlad›. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Hisarc›kl›o¤lu'na gönderdi¤i kutlama telgraf›nda, “Türkiye'nin sanayi ve ticaret
hayat›n›n geliflimine katk› sa¤layan faaliyetlerinizin devam› temennisiyle, size
ve TOBB Yönetim Kurulu üyelerine çal›flmalar›nda baflar›lar diliyor, sevgi ve
sayg›lar›m› sunuyorum” dedi.
CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal'dan kutlama: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan› Deniz Baykal Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkanl›¤›'na yeniden seçilen M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu kutlad›. CHP Gene Baflkan›
Deniz Baykal'›n kutlama mesaj› flöyle:
“Kutluyorum. Genel Kurul Üyelerinizin oybirli¤i ile tekrar baflkanl›¤a seçilmifl
olman›zdan memnuniyet duydum.
TOBB'u toplumumuzun sayg›n bir sivil toplum kuruluflu olarak günlük siyaset
etkilerinin d›fl›nda gelifltirme anlay›fl›n›z büyük önem tafl›yor.
Önümüzdeki dönemde de, bu do¤rultuda kararl›l›kla çal›fl›rken Türkiye sorunlar›na meslek ç›karlar›n›n ötesinde bir anlay›flla yaklaflmaya devam edece¤inize inan›yorum.
Bu duygular içerisinde size ve çal›flma arkadafllar›n›za baflar› dileklerimi sunuyorum.”
MHP Genel Baflkan› Devlet Bahçeli'den kutlama: Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Baflkan› Dr. Devlet Bahçeli'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkanl›¤›na yeniden seçilen M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na göndermifl
oldu¤u kutlama mesaj›nda, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin 60. Genel
Kurulu neticesinde yeniden Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na seçilmeniz dolay›s›yla sizi ve flahs›n›zda çal›flma arkadafllar›n›z› kutlar, selam ve sayg›lar›m› sunar›m”
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ‹srail ve Filistin bar›fl› için büyük bir
önem arz eden Mescid-i Aksa'y› restore edeceklerini ancak restorasyon için
gerekli listenin henüz ellerine geçmedi¤ini söyledi. 9 May›s 2005
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TOBB Konseyleri Baflkanlar›n› Seçti
9 May›s 2005

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin
(TOBB) 60. Genel Kurulunda yap›lan
seçimler sonunda üyeleri yeniden
belirlenen 5 konseyde, baflkanl›k
seçimleri yap›ld›. Buna göre Ticaret
Odalar› Konsey Baflkanl›¤›na Sinan
Aygün (Ankara Ticaret Odas› Baflkan›), Sanayi Odalar› Konsey Baflkanl›¤›na Tan›l Küçük (‹stanbul Sanayi Odas› Baflkan›), Ticaret ve Sanayi Odalar›
Konsey Baflkanl›¤›na Nafi Güral (Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›),
Deniz Ticaret Odalar› Konsey Baflkanl›¤›na M. Gündüz Kaptano¤lu (‹st. Marmara. Ege. Adz. Kdz. Böl. Dz. Tic. Odas› Meclis Üyesi) Ticaret Borsalar› Konseyi Baflkanl›¤›na Nejat Ekrem Basmac› (‹stanbul Ticaret Borsas› Baflkan›)
seçildiler. 9 May›s 2005
Türkiye'nin sanayi stratejisi oluflturulmal›: Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluflu'nun (OSBÜK) TOBB'da gerçeklefltirilen Genel Kurulu toplant›s›nda
konuflan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'de yeni bir sanayileflme stratejisinin belirlenmesi gerekti¤ini vurgularken, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) bu stratejinin ayr›lmaz
bir parças› oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, yeniden haz›rlanmas› beklenen OSB kanunun, sanayicinin önünü açacak ve yat›r›m yapmay› düflünen
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yerli ve yabanc› sermayeyi teflvik edici flekilde tasarlanmas› gerekti¤ini bildirdi. 14.05.2005
Türkiye Biliflim Derne¤i (TBD)'nin ziyareti: Türkiye Biliflim Derne¤i (TBD) Baflkan› Turhan Mentefl ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri TOBB Baflkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu ziyaret etti. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu ziyaret s›ras›nda yapt›¤› konuflmada “TOBB Biliflim Sektör Kurulunu Türkiye Biliflim Meclisi
haline getirdik.Bunun Türkiye'nin ekonomisine ve biliflim sektörünün geliflimine büyük katk› sa¤layaca¤›na inan›yoruz” dedi. 16.05.2005
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu 19 May›s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayram› nedeniyle gençlik mesaj› yay›nlad›: TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu 19 May›s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram› nedeniyle yay›nlad›¤› mesaj›nda, “Türk toplumunun en aktif aktörleri olan gençlerin, yar›nlar›n sorumlulu¤unu üstlenebilecek ve karfl›lar›na ç›kabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar
olarak Yüce Türk Milletinin gelece¤inin güvencesidirler. Ancak, günümüzde
gençli¤e, yetiflmifl iflgücüne istihdam oluflturmak zorunda oldu¤umuzu bir
an bile akl›m›zdan ç›karmamal›y›z” dedi. 19.05.2005

Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçeklefltiren Irak Baflbakan› ‹brahim Caferi, beraberindeki heyet ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'ni ziyaret etti. ‹brahim
Caferi'yi TOBB Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Hüseyin Üzülmez ile birlikte, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer karfl›lad›. 20.05.2005
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EUROCHAMBRES'‹N 97. GENEL KURULU
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar›
Birli¤i’nin (EUROCHAMBRES) 2005 y›l›n›n ilk genel kurul ve yönetim kurulu
toplant›s›na kat›lmak üzere Brüksel'e gitti. EUROCHAMBRES'in 97. genel
kurulunda, TOBB'un önerisiyle, Azerbaycan Odalar Birli¤i'nin üyeli¤i kabul
edildi. 21.05.2005
Dursun Er'in mezar›n› ziyaret:
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, tedavi gördü¤ü hastanede vefat eden eski Elaz›¤ Ticaret Borsas› Baflkan› Dursun Er'in Harput'taki mezar›n› ziyaret etti. 23.05.2005

Teknik Müflavirlik Hizmetleri Sempozyumu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) taraf›ndan düzenlenen Teknik Müflavirlik Hizmetleri Sempozyumu'nun aç›l›fl›nda konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, teknik müflavirli¤in önemi ve gereklili¤inin henüz tam olarak anlafl›lmad›¤›n› belirterek,
“Müflavirlik hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için, mutlaka gerçek bir sorumluluk sistemi kurulmas› ve yapt›r›mlar uygulanmas› gerekiyor” dedi.
26.05.2005
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“Baflmüzakereci Yard›mc›l›¤› görevi TOBB'a verilmeli”: Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, AB müzakereler sürecinde Baflmüzakereci yard›mc›l›¤› görevinin TOBB'a verilmesini istedi. Odalar ve Borsalar Birli¤i Kanunu'nun TOBB'a sorumluluk yükledi¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, “müzakerelerde flu anda mevcut olan 31 bafll›¤›n 24'ünün do¤rudan, 3'ünün de dolayl› olarak Türk ekonomisi ve ifl alemini ilgilendirdi¤ini
ifade etti. TOBB'un reel sektörü müzakere sürecine haz›rlamak için bir dizi çal›flmalar yapt›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, bu do¤rultuda öncelikle Türkiye Ekonomik Politikalar› Araflt›rma Merkezi'ni (TEPAV) kurduklar›n›, yeni kurulan
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB-ETÜ) bu konuya yönelik
akademik araflt›rmalar›n yürütülece¤ini, ayr›ca TOBB Sektörler Meclisi'nde
AB'ye yönelik çal›flmalar yap›laca¤›n› bildirdi. 29 May›s 2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), TBMM'den hükümet taraf›ndan geri çekilen SSK ve Ba¤-Kur alacaklar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›na iliflkin düzenlemenin, yeniden ele al›narak en k›sa sürede sonuçland›r›lmas›n› istedi.
29.05.2005
A. S›rr› Y›rcal›'n› vefat›: TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 28 May›s
2005 Cumartesi günü Hakk'›n Rahmetine kavuflan, TOBB Yönetim Kurulu Eski Baflkan›, Bal›kesir Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› A. S›rr› Y›rcal›'n›n
Bal›kesir Pafla Camii'nde düzenlenen cenaze törenine kat›ld›. 30.05.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Fransa'da Avrupa Anayasas› ile ilgili referandumdan “hay›r” ç›kmas›n›n Türkiye ile AB iliflkilerini olumsuz etkilemeyece¤ini söyledi. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Frans›z halk›n›n ço¤unlu¤unun, demokratik
hakk›n› kullanarak anayasay› reddetti¤ini kaydederek, “Referandum sonucunun Türkiye-AB iliflkilerinin gelece¤ini veya AB'nin genel anlamda geniflleme
sürecini olumsuz etkilemesini beklemiyoruz” dedi. 30.05.2005
ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin TOBB ziyaretleri: Baz› temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nde görüflmeler yapan, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Edward Whitfield ve beraberindeki
heyet, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu makam›nda ziyaret etti.
01.06.2005
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Pakistan Baflbakan› fievket
Aziz, Baflbakan Erdo¤an'la birlikte TOBB'daki ifl yeme¤ine
kat›ld›: Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Baflbakan›
fievket Aziz, Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB)'nde düzenlenen ifl yeme¤ine kat›ld›. Yemek öncesi bir
konuflma yapan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ülkelerimiz aras›ndaki ticaret hacminin 3 kat›na ç›kartarak, bir milyar dolar› geçmesini sa¤lamal›y›z. Özellikle öncü sektör olan
taahhüt sektöründe, Türk firmalar›, Pakistan'a hizmet verme arzusunda oldu¤unu belirtti. Türk özel sektörü olarak, ‹slam Konferans› Teflkilat› ve Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›'n›n iki güçlü üyesi olan Türkiye ile Pakistan aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesine özel önem atfettiklerini vurgulayan
Hisarc›kl›o¤lu, flunlar› söyledi:
“Türkiye ve Pakistan aras›ndaki gerek siyasi gerekse ekonomik alanda sa¤lanan geliflmelerin, kurucusu bulunduklar› Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›na üye
ülkelere bir örnek teflkil edece¤ine inan›yoruz. ‹ki ülke aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesi, ülkeler aras›ndaki uzun geçmifle dayanan dostluklar›n pekifltirilmesinin yan› s›ra bölgenin refah ve istikrar›na da önemli katk›larda bulunacak.” 01.06.2005
KKTC Baflbakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› TOBB'da: Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen
KKTC Baflbakan› Ferdi Sabit Soyer
ile Baflbakan Yard›mc›s› Serdar
Denktafl, TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu'nu ziyaret ederek,
TOBB Yönetim Kurulu Toplant›s›'na
kat›ld›. TOBB’un daima K›br›s Türk
Halk›’n›n yan›nda oldu¤unu ve bundan sonra da ayn› tavr›n› devam ettirece¤ini belirten TOBB Baflkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ABD Kongresi çat›s› alt›nda kurulmas›na öncülük ettikleri Kongre Çal›flma Grubu bünyesinde K›br›s Türklerine uygulanan insafs›z ambargolar›n kald›r›lmas› için mücadele verdiklerini söyledi. 03.06.2005
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Fenerbahçe'nin flampiyonlu¤u: TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Fenerbahçe'yi tutan TOBB çal›flanlar› taraf›ndan al›nan üzerinde “k›demli Yüzbafl›, flampiyon Fenerbahçe” yaz›l› pastay› kesti. TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, kutlamaya kat›lan yönetim kurulu üyeleri ve TOBB çal›flanlar› ile toplu
foto¤raf çektirdi. 04.06.2005
TOBB Yönetim Kurulu Toplant›s›: TOBB Yönetim kurulu toplant›s› sona erdi.
3 Haziran Cuma günü toplanan yönetim kurulu toplant›s› üç gün sürdü.
“TÜS‹AD'da benim üyem”: TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Baflmüzakereci yard›mc›l›¤› gibi bir pozisyonda yer almak fleklinde kiflisel bir görev peflinde olmad›m” dedi. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, TÜS‹AD ile müzakere heyetine girme konusunda yar›fl içinde olmad›klar›n› kaydederek, “Hepsi benim
asli üyem. Kendi üyemle nas›l çat›flma içinde olabilirim ki” dedi. 05.06.2005

Aç›lan flirket say›s›nda art›fl: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), bu y›l›n ilk befl ay›nda aç›lan flirket say›s›n›n, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 21.35 artt›¤›n aç›klad›. Geçen y›la göre kapanan flirket say›s›nda ise yüzde 2.67 art›fl oldu¤unu bildirdi. 05.06.2005
2.nci Ankara Forumu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve Türkiye-Filistin-‹srail Ankara Forumu Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 7-9 Haziran 2005
tarihlerinde Kudüs'de, Filistin ve ‹srail heyetleri ile ortaklafla gerçeklefltirilecek 2. nci Ankara Forumu'na kat›lmak üzere, beraberindeki heyetle Filistin ve
‹srail'e gitti.
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2. Ankara Forumu Kudüs'te: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) öncülü¤ünde Türk, ‹srail ve Filistinli ifladamlar› ile ortaklafla gerçeklefltirilen 2. Ankara Forumu Kudüs'te topland›. Toplant›n›n aç›fl konuflmas›n› yapan TOBB ve
Ankara Forumu Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Siyasetçilerin zor kararlar
verme arifesinde oldu¤u bir dönemde, toplumlar›n kanaat önderlerinin birbirleri ile konuflmaya bafllamas› verilecek kararlar› kolaylaflt›r›r. Toplumlar› birbirlerine yaklaflt›r›r” dedi. 07.06.2005
Kobileri bilgilendirme: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nden (TOBB) yap›lan
aç›klamada, Ankara Üniversitesi Fikri ve S›nai Haklar Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi Müdürlü¤ü (F‹SUAM) ile birlikte haz›rlanan,” KOB‹'leri Fikri ve S›nai
Haklar› Konusunda Bilgilendirme Projesi” kapsam›nda 10 ilde seminerler düzenleyecekleri bildirildi. 09.06.2005
Türker Sanal'›n Vefat›: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 10.06.2005 Perflembe günü rahats›zl›¤› nedeniyle tedavi gördü¤ü hastanede vefat eden Dokuzuncu Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel' in Bas›n Dan›flman›, Gazeteci Türker Sanal'›n Kocatepe Camii'nde k›l›nan cenaze namaz›na kat›ld›. 10.06.2005
Mersin TSO Ödül Töreni: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan›
M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odas› (MTSO) ile Mersin
Defterdarl›¤›'n›n birlikte düzenledi¤i “2004 y›l› Mersin ‹li Vergi Rekortmenleri
ve Baflar›l› ‹hracatç›lar Ödül Töreni'ne kat›ld›.” 14.06.2005
Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD) Sanayi ve ‹fl Dünyas› ‹stiflare
Komitesi'nin (BIAC) Genel Kurulu kapsam›nda düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Uluslararas› ekonomik
iflbirli¤inde Türkiye hem bölgesel anlamda, hem de global anlamda güvenilir
ve güçlü bir ortakt›r. AB'nin böyle bir ekonomiyi içine almas› dünya ekonomi
sahnesindeki gücünü flüphesiz art›racakt›r” dedi
Babalar Günü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Babalar Günü dolay›s›yla yay›nlad›¤› mesaj›nda “Babalar olarak,
çocuklar›m›za ülkemizi tan›tmakla ve gelecekleri için umut dolu olmalar›n›
sa¤lamakla yükümlüyüz” dedi. 19.06.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
TOBB'un 2007 y›l›nda Türkiye ad›na beflincisine ev sahipli¤i yapmaya haz›rland›¤› Dünya Odalar Kongresi'nin dördüncüsüne kat›lmak üzere Güney Afrika
Cumhuriyeti 'nin Durban kentine gitti. 21.06.2005
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Giriflimcilik E¤itim Program›: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB'un kültürel ba¤lar› güçlendirmek ve ticari
iliflkileri gelifltirmek amac›yla düzenledi¤i 'Giriflimcilik E¤itim Program›' kapsam›nda, Bat› Trakya, Makedonya, Kosova, Romanya ve Irak'tan gelen Türk as›ll› giriflimcileri kabul etti. Birlik Merkezinde gerçekleflen kabulde bir konuflma
yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “‹mkan verildi¤i ve önündeki engeller kald›r›ld›¤› zaman görüyoruz ki, Türk giriflimcisi, fiili'den Sibirya'ya dünyan›n dört bir yan›nda baflar›yla ifl yapabiliyor. Çünkü müteflebbislik bizim ruhumuzda var” dedi. 25.06.2005

OST‹M Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) do¤algaz flebekesi aç›l›fl›, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. 25.06.2005
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Irakl› 22 ifladam›na bir hafta teorisi
de içinde giriflimcilik dersi verdi. 25.06.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, MÜS‹AD Baflkan› Dr. Ömer Bolat ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini makam›nda kabul etti. MÜS‹AD Baflkan› Dr. Ömer Bolat, TOBB'un AB sürecine
aktif olarak destek verdiklerini bildirdi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, kabulde yapt›¤› konuflmada önümüzdeki dönemde Türk ifl aleminin gösterdi¤i performans›n, hem Türkiye'nin büyümesine hem de ülkenin en büyük sorunu olan istihdam sorununa çözüm getirece¤ini bildirdi. 28.06.2005
Basel II: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), Bankac›l›k Düzenleme Denetleme Kurulu (BDDK) ve Türk Bankalar Birli¤i (TBB) “Risk Yönetimi ve Basel ll'nin Etkileri “ konulu bir bilgilendirme toplant›s› düzenledi. TOBB Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu h›zl› rekabetin
yafland›¤› bu dönemde kobileri etkileyecek olan BASEL ll standartlar›n›n kobiler taraf›ndan ihmal edilmemesi gerekti¤ini bildirdi. Hisarc›kl›o¤lu TOBB'un
19 ilde bilgilendirme toplant›s› yapaca¤›n› ve elini tafl›n alt›na koymaktan çekinmeyece¤ini ifade etti. 28.06.2005
TÜB‹TAK'ta de¤ifliklik öngören yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Yasaya göre TOBB 15 gün içinde üye isimlerini Baflbakana sunacak.
29.06.2005
Ankara-Yenimahalle Belediye Baflkan› Ahmet Duyar Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu makam›nda ziyaret etti.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ziyaret nedeniyle yapt›¤› konuflmada,”
Baflkan Duyar'› bugüne kadar yapt›¤› hizmetlerden dolay› kutluyorum. Kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi. 29.06.2005
Yeflil Türbe Restorasyonu: Osmanl› döneminin önemli mimari eserlerinden
Bursa Yeflil Türbe'nin restorasyonunu üstlenen Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) Kültür ve Turizm Bakan› Atilla Koç ile restorasyona iliflkin protokolü Bursa'da düzenlenen törenle imzalad›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Kültür ve Turizm Bakan› Atilla Koç'a turizm sektörünün sorunlar›n›
aktard›.
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Turizme yeni vergi: “Yerel yönetimlere gelir sa¤lamak için
turizm sektörüne ciro üzerinden yüzde 3 konaklama vergisi getirilmesinin bundan daha
kötü bir zamanlamas› olmazd›” diyen Hisarc›kl›o¤lu, turizm sektörüne yeni vergi getirilmemesini isteyerek, uzun
süredir 'otellerde müzik yay›n›
için oda bafl›na telif ödenmesi' konusundaki tart›flman›n oteller lehine çözülmesini istedi. 02.07.2005
TOBB ve Halk Bankas› aras›nda yap›lan anlaflma ile KOB‹'ler bir y›la kadar vadeli ve düflük faizli iflletme kredisi kullanabilecek Toplam de¤eri bir milyar dolara ulaflan kredi paketinden 5 bin KOB‹'nin yararlanmas› bekleniyor. Kullan›lacak krediler 12 aya kadar vadeli olacak. 02.07.2005
Anadolu Aslanlar› ‹fladamlar› Derne¤i (ASKON) Genel Baflkan› Mustafa Koca
ve Yönetim Kurulu üyeleri TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu makam›nda ziyaret etti. 30.06.2005

2000-2004 Enerji yo¤unlu¤unun azalt›lmas›nda en baflar›l› tesisler ödül töreni Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nde (TOBB) yap›ld›. Enerji verimlili¤ine katk›lar›ndan dolay› Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler TOBB Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'na plaket verdi. 01.07.2005
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Türkoloji ö¤rencilerine staj: Türkoloji ö¤rencilerine Türkiye'de sa¤lanan yaz staj›n›n üçüncüsü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde bafllad›. Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (T‹KA) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (TOBB-ETÜ) iflbirli¤iyle düzenlenen staj program› bir ay sürecek. Staja 15 ülke ile 3 özerk cumhuriyette bulunan üniversitelerin “Türkoloji” bölümlerinden 105 ö¤renci kat›l›yor. 04.07.2005
K›sa ad› TAI olan TUSAfi Havac›l›k ve Uzay Sanayi Yönetim Gelifltirme Derne¤i'nin daveti üzerine düzenlenen “Daha iye bir gelecek.daha iyi bir Türkiye” bafll›kl› konferansa kat›lmak amac›yla TAI tesislerine ziyarette bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu tesisleri gezerek
yetkililerden bilgi ald›. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, TAI'nin Türk mühendisine
f›rsat ve imkan verildi¤inde neler yapaca¤›n› ispatlad›¤›n› söyledi. 03.07.2005
fi›rnak'a k›z yurdu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i,Milliyet Gazetesi'nin
“Baba Beni Okula Gönder” kampanyas›na fi›rnak'ta 200 yatak kapasiteli bir
k›z yurdu yapt›rarak kat›l›yor. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Yar›n›n
anneleri olarak çocuklar›n› yetifltirecek k›zlar›m›z›n en iyi flekilde e¤itilmesi gerekti¤ine inan›yoruz” dedi. 05.07.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), Erdemir özellefltirilmesine kat›lmak
isteyen 25 giriflimci kuruluflu bir araya getirme, koordinasyon sa¤lama rolünü
üstlendi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, giriflimci grup TOBB'un ortakl›¤›na ihtiyaç duyarsa TOBB Yönetim Kurulu'nda konu de¤erlendirilerek
ortak olunabilir ama esas›nda flu anda oynad›¤›m›z rol sadece koordinasyon
görevi dedi. 06.07.2005

Yolsuzlukla mücadele: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf›
(TEPAV) taraf›ndan düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele” konferans›nda konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yolsuzlukla mücadelede baflar›14

s›zl›¤›n en büyük nedeninin, yolsuzluklar›n büyük bölümünün yasal yap› ve
mevzuat içinde, 'kitab›na uygun' yap›lmas› oldu¤unu söyledi. 07.7.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) “aç›lan kapanan flirket say›s›”
verilerine göre Türkiye'de Haziran ay›nda kurulan flirket say›s› geçen y›l›n ayn› ay›na oranla yüzde 8.53'lük art›flla, 8 bin 368'e ulaflt›. Haziranda kapanan
flirket say›s› ise yüzde 10.65'lik azal›flla, 2 bin 635'e toplam yeni kurulan flirket say›s›n›n ise 50 bine yak›n oldu¤u ifade edildi. 07.07.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Londra'da gerçeklefltirilen terör sald›r›s›ndan dolay› ‹ngiltere Büyükelçisi Peter J.
Westmacott ile ‹ngiltere Ticaret Odas› Baflkan› Bill M›dgley'e birer mesaj
gönderdi. Hisarc›kl›o¤lu mesaj›nda, ‹ngiliz halk›n›n ac›s›n› paylaflt›klar›n› belirterek Türk özel sektörü ad›na, menfur sald›r›dan dolay› duyulan üzüntüyü dile getirdi. 08.07.2005

ASO'nun yeni hizmet binas›: Adana Sanayi Odas›'n›n (ASO) yeni hizmet binas›n›n aç›l›fl›na kat›lan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, aç›l›flta yapt›¤›
konuflmada “Bizim, tüccarlar ve sanayiciler olarak devletten tek istedi¤imiz,
dünyayla rekabet edebilecek bir ortam›n sa¤lanmas›d›r” dedi. TOBB Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu aç›l›fltan sonra düzenlenen 'Adana ili müflterek odaborsa toplant›s›'na kat›ld›. 08.07.2005
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‹srail-Filistin sorununun ekonomik çözümü ve bölgenin yeniden
imar› için görevlendirilen eski
Dünya Bankas› Baflkan› James
Wolfensohn, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu'nun daveti üzerine
Ankara'ya u¤ray›p, Esenbo¤a Havaalan›'nda bölgeye iliflkin Türkiye'nin katk›s› konusunda TOBB
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
ile görüfltü. 08.07.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) taraf›ndan kurulan Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Enstitüsü'nün (TEPAV) haz›rlad›¤› yolsuzlukla mücadele raporunda, yasama,yürütme ve yarg›ya yönelik önerilerin bafl›nda, 'Yasama dokunulmazl›¤› yolsuzlu¤u kapsayacak flekilde s›n›rlanmal›' görüflü yer ald›.
TEPAV'›n haz›rlad›¤› yolsuzlukla mücadele raporu, 'Bir olgu olarak yolsuzluk:
Nedenler, etkiler ve çözüm önerileri' bafll›¤›n› tafl›yor 08.07.2005
Kastamonu'nun Taflköprü ilçesinde el sanatlar› üretim ve teflhir merkezi olarak kullan›lmas› planlanan tarihi konak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) taraf›ndan restore ettirilecek. 10.07.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, büyümeye ra¤men azalmayan iflsizli¤e karfl› çözüm önerdi. Hisarc›kl›o¤lu, “Yeni ifle al›nanlar için Gelir Vergisi iki
y›l ertelensin. Sigorta paylar›n› iki y›l için hazine karfl›las›n” dedi. 11.07.2005

Kültür ve Turizm Master Plan Çal›flma Toplant›s›: Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i (TOBB) ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'n›n ortaklafla düzenledi¤i, 'Kültür
ve Turizm Master Plan Çal›flma Toplant›s›' TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver16

sitesi Salonu'nda gerçekleflti.Toplant›ya TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Kültür ve Turizm Bakan› Atilla Koç ile çok say›da ilin valileri ile belediye
baflkanlar›, oda ve borsa baflkanlar› kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 1995 y›l›nda turizm gelirlerinde dünyada 22.s›rada yer alan Türkiye'nin bugün ilk 10'a girdi¤ini belirterek, “Dünyada turizm yüzde 3 büyürken, Türkiye'de yüzde 10 geliflmektedir” dedi. Türkiye'nin 2010 y›l›nda 30 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm geliri hedefledi¤ini aç›klayan Hisarc›kl›o¤lu, “ülkemizde alkollü içeceklerin yüzde 70'inin
turizm sektöründe tüketilmektedir. Ancak sadece son bir y›lda alkollü içeceklerin vergisinin bir anda yüzde 40'a varan oranda artt›r›lmas› fiyatlar›n› önceden belirleyen sektörümüze büyük darbe vurmufltur. Ne yaz›k ki bu uygulama
da, hem kaçakç›l›¤›, hem de insan sa¤l›¤›n› tehdit eden sahte üretimi teflvik
etmektedir. Üstelik yüksek vergi oranlar›, sigara ve petroldeki kaçakç›l›¤› da
körüklemektedir. Bu sektörlerdeki vergi kayb›n›n toplam 5 milyar dolara ulaflt›¤› ifade edilmektedir” diye konufltu. 11.07.2005

TOBB Yönetiminden ziyaretler: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) 60.
Genel Kurulu'nda görev alan yönetim kurulu üyeleri, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu baflkanl›¤›nda, Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ile 9. Cum17
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hurbaflkan› Süleyman Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan› Deniz
Baykal ve Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Çoflkun'u ziyaret etti. 13.07.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Yönetim Kurulu ve TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Baflkanl›¤›nda topland›. 13-14.07.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Erdemir'in blok sat›fl› için önderlik
yapt›¤› 23 kurulufltan oluflan Ere¤li Ortak Giriflim Grubu'na (OGG) parasal destek de¤il, manevi katk› sa¤layacak 14.7.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) kurdu¤u Ekonomi Araflt›rmalar›
Enstitüsü (TEPAV) bütçe uygulamalar›n› takibe ald›. 14.07.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) haz›rlad›¤› pilot uygulama kapsam›nda Türk ve AB üyesi ülkelerin odalar› eflleflecek ve Türk oda profesyonellerine AB'de e¤itim verilecek. 2001 y›l›ndan beri Avrupa Komisyonunun mali
deste¤i ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i (Eurochambers) iflbirli¤iyle,
“Türk Oda Gelifltirme Program›-1” ve “Türk Oda Gelifltirme Program›-II” ad›yla,
birbirini tamamlayan iki proje gerçeklefltirildi. 16.07.2005
CNN Türk'te yay›mlana Ankara Kulisi'ne kat›lan TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin global dünyada ancak global flirketlerle rol oynayabilece¤ini belirterek, “sermayenin
millisi olmaz” dedi. M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin en büyük sorunun
18

iflsizlik oldu¤una iflaret ederek “Bir kifliye ifl yaratman›n en az maliyeti 50 bin
dolar. Buna göre 5 milyon iflsize istihdam olana¤› yarat›labilmesi için 250 milyar dolarl›k yat›r›m yap›lmas› gerekiyor” diye konufltu. 17.07.2005
Türk Oda Gelifltirme Program›: Türkiye'deki odalar›n AB'ye uyumlu hale getirilmesi amac›yla Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odalar› Birli¤i'nin yürüttü¤ü Türk Oda Gelifltirme Program›'n›n ikinci
bölümü tamamland›. Türk ve AB üyesi ülkelerden odalar›n eflleflerek 11 projeyi ortaya koyduklar› program›n sonuçlar›n›n kamuoyuna aktar›lmas› amac›yla ‹zmir'de “AB Kat›l›m Müzakereleri: Odalar›n Rolü” bafll›kl› toplant› düzenlendi. Toplant›ya Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci Ali Babacan ile birlikte kat›lan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa'n›n küreselleflmenin getirdi¤i global dalgas› karfl›s›nda geniflleme d›fl›nda seçene¤i yoktur. Ortak ç›karlar, ortak hedefleri gündeme getirir. O hedef de Türkiye'nin AB'ye tam
üyeli¤idir diye konufltu. 18.07.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Milas Ticaret Odas› binas› aç›l›fl törenine kat›ld›. 18.07.2005

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 41 fabrikan›n aç›l›fl törenine kat›ld›. 29.07.2005
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‹KV 43. Genel Kurulu: ‹ktisadi
Kalk›nma Vakf›'n›n (‹KV) 43. Genel Kurulu'nda konuflan TOBB
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
bugüne kadar Türkiye-AB iliflkilerinin önceli¤inin Kopenhag Siyasi
Kriterleri'nin tamamlanmas› oldu¤unu flimdi ise ekonomik konular›n daha fazla a¤›rl›kta olaca¤› zorlu bir sürecin yaflanaca¤›n› ifade
etti. fiirketleri ve sekötrleri tek çat› alt›nda toplayan kuruluflun
TOBB oldu¤unu vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB'un genifl kurulufl
a¤›ndan, birikiminden yararlanman›n hükümetin yarar›na oldu¤unu
belirtti. 30.07.2005

ICC Türkiye Milli Komitesi'nin 51. Ola¤an Genel Kurulu'nda konuflan Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Dünya Odalar Federasyonu'nun düzenledi¤i dünya kongrelerinden 5'incisinin 2007 y›l›nda TOBB ev sahipli¤inde ‹stanbul'da yap›laca¤›n› bildirdi. 30.07.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB
ETÜ) ilk yurtd›fl› üniversite iflbirli¤i anlaflmas›n› ABD'deki New Mexico Tech
Üniversitesi ile yapt› 30.07.2005
20

Çanakkale - Biga törenleri: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Çanakkale'nin Biga ‹lçesi'nde yap›m› tamamlanan
Do¤tafl Mobilya, yatak ve yayl› kanape tesislerinin aç›l›fl›na kat›ld›. Aç›l›flta konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “E¤er ekonomideki yap›sal reformlar tamamlan›p eflit flartlarda rekabet olana¤› sa¤lan›rsa istihdam yaratarak, istikrarl›, yüksek büyüme h›z›n› bu ülke yakalayacakt›r” dedi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, daha sonra Biga Ticaret ve Sanayi Odas› Ödül törenine, Çanakkale Ticaret Borsas› Hizmet Binas› Aç›l›fl törenine kat›ld›. TOBB
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odas›'nda düzenlenen Müflterek Oda ve Borsa toplant›s›na baflkanl›k etti. 02.08.2005

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Karadeniz Bölge Toplant›s› Sinop'ta yap›ld›.
03.08.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu toplant›s› Ankara'da Birlik
Merkezi'nde yap›ld› 04.08.2005
Oda, Borsa ve Birlik bütçelerinden Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'na her y›l ayr›lan binde 5'lik pay›n kullan›m alan› geniflletildi. 29.07.2005
21

TOBB’DA DE⁄‹fi‹M
VE DÖNÜfiÜM

TCDD Genel Müdürlü¤ü ile Manisa Sanayi Bölgesi Sanayi Bölgeleri Üst Kurul
baflkanl›¤› aras›nda 7.7 kilometrelik ba¤lant› hatt› (iltisak) yap›larak iflletilmesine iliflkin sözleflme, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Manisa Sanayi Bölgesi Baflkan› ve TOBB Baflkan Yard›mc›s› Bülent Koflmaz taraf›ndan imzaland›. 11.08.2005
Denizli Ticaret Odas›, hizmet kalitesini Avrupa Birli¤i ölçülerine ç›kard›¤› için
kalite belgesi alarak 'Akredite Oda' statüsünü kazand›. Denizli Ticaret Odas›
Baflkan› Mehmet Yüksel akreditasyon belgesini Ankara'da TOBB Baflkan›
M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu'ndan ald›. 11.08.2005

Do¤u Anadolu Bölge Toplant›s›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin düzenledi¤i Do¤u Anadolu Bölge toplant›s› Erzurum Ticaret ve Sanayi Odas› Konferans salonunda gerçeklefltirildi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bölgedeki ticaret ve sanayi odalar› ile
borsa baflkanlar›n›n kat›ld›¤› toplant›da, bölgenin sorunlar›n› dinledi. Do¤u
Anadolu'nun sorunlar›yla ülke sorunlar›n›n ortak oldu¤unu dile getiren TOBB
Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “‹flsizlik sorunu çözülmeden terör sorunu çözülemez.
Bugün 5 milyon insan›m›z iflsiz ve her y›l da 700 bin kifliye ifl bulmam›z gerekiyor. Millet aç” dedi. 13.08.2005

‹ç Anadolu Bölge Toplant›s›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)'nin düzenledi¤i ‹ç Anadolu Bölge
Toplant›s› Ankara'da Birlik Merkezi'nde yap›ld›. 16.08.2005
22

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, öncelikli hedeflerinin ortakl›k kültürünü gelifltirmek oldu¤unu vurgulayarak, ERDEM‹R, Turkcell ve TÜPRAfi'›n Türkiye'nin global oyuncu olabilecek 3 firmas› oldu¤unu belirtti. Hisarc›kl›o¤lu,
“Global dünyada gücünü birlefltirmezsen büyüyemezsin. Büyüyemezsen yok
olmaya, tafleron, amele olmaya mahkumsun” dedi. 16.08.2005

Formula 1 Pisti ba¤lant› yollar›n›n aç›l›fl›, ‹stanbul'da düzenlenen törenle gerçeklefltirildi. Törende bir konuflma yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Hayal ettik ve bu hayalimizi gerçeklefltirdik. En s›k›nt›l› dönemlerinde maddi destek vererek projenin yürümesini sa¤lad›k. Mutluyuz” dedi. 15.08.2005
TOBB Güneydo¤u Anadolu Bölge Toplant›s› Diyarbak›r Ticaret Borsas›'nda yap›ld›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yönetim kurulu üyeleri ve bölgedeki TSO ve borsalar›n baflkanlar›n›n kat›ld›¤› toplant›da, bölgenin ve ekonominin sorunlar› ve çözüm önerileri görüflüldü. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, iflsizli¤in çözümüne, Güneydo¤u Anadolu Projesi'ni (GAP) örnek
gösterdi. 17.08.2005

Akdeniz Bölge Toplant›s›
TOBB Akdeniz Bölge Toplant›s› Adana Sanayi Odas›'nda yap›ld›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Özellefltirmeye karfl› de¤iliz. Türkiye'nin global
oyuncu olmas›na bak›yoruz. TÜPRAfi ve ERDEM‹R gibi stratejik öneme sahip
yerlerin özellefltirilmesine dikkat edilmeli”dedi. 19.08.2005
23
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Babaeski Ticaret Borsas› Aç›l›fl›
K›rklareli Babaeski Ticaret Borsas› hizmet binas› aç›l›fl›nda konuflan TOBB
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Ticaret borsalar›n›n, tar›m ürünlerinin kay›t
alt›na al›nmas›nda en önemli unsurlardan biri oldu¤unu” belirtti 19.08.2005
TOBB Trakya Bölge toplant›s› K›rklareli'nde yap›ld›. Toplant›ya bölgedeki oda
ve borsa baflkanlar› kat›ld›. 19.08.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i taraf›ndan Baflkan Vekilli¤i sürdürülen “‹slam Ticaret Odas›”n›n M›s›r'›n fiarm Eyfieyh kentinde 20 A¤ustos 2005 cumartesi günü düzenlenen Birinci Ola¤anüstü Yürütme toplant›s›na kat›ld›. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “‹slam ülkelerinin geliflen küresel ekonomiye adapte olmas›, küresel sistemin d›fl›nda
kalmamas› için ciddi kurumsal reformlar yap›lmas› gerekir” dedi. 20.08.2005

Ere¤li Ortak Giriflim Grubu bas›n toplant›s›
Erdemir'in ihalesine kat›lmak üzere TOBB koordinasyonunda bir araya gelen
34 giriflimcinin oluflturdu¤u Ere¤li Ortak Giriflim Grubu (EOGG) taraf›ndan, icra kurulu üyelerinin de kat›l›m›yla ‹stanbul'da bir bas›n toplant›s› düzenlendi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada, Erdemir'i çok uluslu firmalar›n küçük bir parças› haline getirmek yerine,
10 y›l içinde Avrupa'n›n ilk 5, dünyan›n ise 10 büyük üreticisi aras›na sokmay› hedeflediklerini belirterek, “Biz her türlü kayna¤› ortaya koyarak Türk firmalar› olarak Erdemir'i almakta iddial›y›z” dedi. 23.08.2005
24

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ege Bölgesi'ndeki oda ve borsa baflkanlar›n›n kat›ld›¤› TOBB Ege Bölge toplant›s› Manisa'da yap›ld›. 26.08.2005
Adalet ve Kalk›nma Partisi Samsun Milletvekili Mustafa Demir'in o¤lu Abdurrahman Demir ile Konya Ticaret Odas› Baflkan› ve TOBB Baflkan Yard›mc›s› Hüseyin Üzülmez'in k›z› Nur Banu Üzülmez 27.08 2005 Cumartesi günü evlendi. Büyükflehir Belediye Baflkan› Yusuf Ziya Y›lmaz'›n k›yd›¤› nikahta, flahitlikleri, törene kat›lan bakanlar ile TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu yapt›. 27.08.2005
TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Karadeniz Bölgesi'ndeki oda ve borsa baflkanlar›n›n kat›ld›¤› TOBB Do¤u Karadeniz Bölge Toplant›s› Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odas› Toplant› Salonu'nda yap›ld›. 27.08.2005

30 A¤ustos Zafer Bayram›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU, 30
A¤ustos Zafer Bayram› nedeniyle bir mesaj yay›nlad›.
H‹SARCIKLIO⁄LU'nun mesaj› flöyle;
“Cumhuriyet'le birlikte ‹zmir ‹ktisat Kongresi'nin toplanmas›yla, bar›fl ortam›n›n süreklili¤inin ekonomik geliflmelerle ayakta tutulaca¤› vurgulanm›flt›r. Nitekim Büyük Atatürk 17 fiubat 1923'te ‹ktisat Kongresi'nde, 'Siyasi,
askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçland›r›lmam›fllarsa, meydana gelen zaferler devaml› olamaz' diyerek, düflüncesini ve kararl›l›¤›n› çok net bir flekilde ifade etmifltir.
25
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Ulu Önder Atatürk, çizdi¤i ayd›nl›k yolda, fertlerin bütün varl›klar› ile yurdunun ve milletinin hizmetinde bulunmay›, milli refah› ve mutlulu¤u yakalayabilme fluur ve inanc›n› vermifl, insani de¤erleri kaybetmeden, flerefle yaflayabilmeyi ö¤retmifltir.
70 y›l› aflan süreçte sanayi toplumu olma yolunda büyük çaba gösterilmifltir. Günümüzde de, O'nun gösterdi¤i hedefe varmak için, özel sektör olarak
ekonomiye katk›lar›m›z›, istihdam sa¤lamadaki sorumluluklar›m›z› yerine
getirmede büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edece¤iz.
TOBB olarak tüm üyelerimizle biz, bu görevin sorumluluk bilinci içindeyiz..
Türk özel sektörü ad›na, 30 A¤ustos'ta kazan›lan zaferi, ekonomik zaferlerle yar›nlara tafl›mada katk›da bulunanlar› kutluyor, baflar›lar diliyor, Büyük
Atatürk'ün önderli¤inde kazan›lan zaferin bu anlaml› y›ldönümünde, gazilerimizi ve flehitlerimizi bir kez daha flükranla ve rahmetle an›yoruz” 30.08.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'nde düzenlenen “2004 y›l› Kaynaklar› Kullanma ve Maliyetleri Düflürme Projesi Ödül
Töreni”ne kat›ld›. 01.09.2005
Moldovya'n›n Ankara Büyükelçisi Mihail Barbulat Büyükelçili¤e yeni atanmas› nedeniyle, TOBB baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik merkezinde ziyaret etti. 01.09.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Ege
Bölgesi Sanayi Odas›'n›n (EBSO) ola¤an meclis toplant›s›na kat›ld›. 08.2005

Yozgat Bo¤azl›yan: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Yozgat'›n Bo¤azl›yan ‹lçesi'nde yap›m› tamamlanan Ticaret Borsas› hizmet binas› ve sat›fl salonunun aç›l›fl, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n
ihracat yapan firmalara ödül törenine kat›ld›. Hisarc›kl›o¤lu, “Ülkemiz, son 3
senede ekonomide bir baflar› hikayesine imza atm›flt›r” dedi. 02.09.2005
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Ticaret ve TIR Daire Baflkanl›¤›'n›n
verilerini de¤erlendirdi. Buna göre, bu y›l›n ilk 8 ay›nda bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre verdi¤i geçifl belgesi say›s›nda yüzde 16.61, TIR karnesi say›s›nda da yüzde 12.45'lik art›fl oldu. 02.09.2005
Türkiye Sa¤l›k ‹flleri Sendikas› Genel Baflkan› Mustafa Baflo¤lu, TOBB'un Erdemir ile ilgili olarak bafllatt›¤› giriflime destek amac›yla, TOBB Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik Merkezi'nde ziyaret etti. 03.09.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf›'n›n (TEPAV) birlikte düzenledi¤i Filistin Odalar› Kapasite Artt›r›m›
için E¤itimi Program› 5 Eylül 2005 Pazartesi günü ‹stanbul'da TOBB Plaza'da
bafllad›. 10 Eylül 2005 tarihine kadar devam edecek e¤itim program›,
TOBB'un Orta Do¤u ve Kuzey Afrika bölgesinde özel sektör geliflimine destek
olmak amac›yla bölge ülkelerinin ticaret ve sanayi odalar›na yönelik program
uyar›nca gerçeklefliyor. 05.09.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Capital Dergisi'nin her y›l düzenledi¤i
“En Güçlü Liderler” listesinde 7. s›rada yer ald›. Eylül 2005
KOB‹'lerin rnekabete haz›rlanmas›: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
taraf›ndan düzenlenen “AB Müzakere Sürecinde KOB‹'lerin Rekabete Haz›rlanmas›” konulu Sempozyum Birlik Merkezi'nde yap›ld›. Sempozyumun aç›l›fl›nda konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, AB'ye uyumdan anlafl›lmas› gerekenin kurumsallaflma oldu¤unu belirterek, “Ülkemizdeki flirketlerin büyük bölümü aile flirketi. Ancak kurumsallaflamad›klar› için bunlar›n yaln›zca yüzde 20'si büyümekte, kalanlar›n ömrüyse en fazla 20 y›l olmaktad›r.
Kurumsallaflamazsak küçük bal›k olarak kal›r, büyük bal›klara yem oluruz” diye konufltu. 05.09.2005
Referans Gazetesi ve Aç›k Toplum Enstitüsü'nün Kayseri'de düzenledi¤i “Anadolu'nun Y›ld›z fiehirleri” konulu toplant›ya kat›lan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Kayseri her zaman Türkiye ekonomisinin nabz›n› tutabilece¤i bir
flehirdir. AB'nin Türkiye'ye bakt›¤›nda gördü¤ü ruh burada atan giriflimci ruhudur” dedi. 06.09.2005
Avrupa ile iletiflim: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) öncülü¤ünde, Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Enstitüsü (TEPAV) taraf›ndan düzenlenen Avrupa ile ‹letiflim Projesi'nin ikincisi TOBB Merkezi'nde yap›ld›.
Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin AB kat›l›m müzakerelerinin, planland›¤› gibi 3 Ekim 2005 tarihinde bafllayaca¤›na olan inanc›n›n vurgulayarak, “Bafllayan sürecin günlük siyasete
kurban edilmesi, Avrupa için de yararl› de¤ildir. Türkiye ile AB aras›ndaki mü27
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zakereler kuflkusuz tam üye olmak için yap›lacakt›r. Bizleri üyelik d›fl›na götürecek di¤er bir bütünleflme flekline ifl dünyas› olarak bizim s›cak bakmam›z
mümkün de¤ildir” dedi 07.09.2005

Konya Sanayi Odas› (KSO) taraf›ndan Konya'da düzenlenen, “‹SO'nun Türkiye'nin ilk ve ‹kinci 500 Büyük Sanayi Kurulufllar› Aras›nda Yer Alan Konyal› Firmalara Ödül Töreni”nde konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, sanayiciler olarak 5 milyon iflsize ifl bulabileceklerini belirterek “Yeter ki oynayaca¤›m›z futbol sahas›n› rakiplerimizinkiyle eflit flartlara getirin” dedi. 07.09.2005

Ekonomide Durum Tesbiti ve Beklentiler: TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB'un 2005 y›l›n›n ilk alt› ay›na iliflkin 5 bin 176 ifladam› ile görüflerek gerçeklefltirdi¤i “Ekonomide Durum Tesbiti ve Beklentiler” anketinin sonuçlar›n›, TOBB Yönetim Kurulu üyelerini de haz›r bulundu¤u bas›n toplant›s›yla
aç›klad›. 365 odaya üye ifladamlar›yla yap›lan anketi de¤erlendiren TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ankete kat›lanlar›n yüzde 70'inin gelecek dönemin iyi olaca¤›n› ya da de¤iflmeyece¤ini söyledi¤ini ancak yüzde 30'luk kesimin ise kötü bir ortama girilece¤i yönünde görüfl verdi¤ini belirtti. Hisarc›kl›o¤lu bu sonucu bir uyar› olarak tan›mlayarak daha h›zl› yap›sal reformlara ihtiyaç
duyuldu¤unun göstergesi oldu¤unu vurgulad›. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu
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“E¤er vergi, sosyal güvenlik bankac›l›k ve alt yap› sektörleriyle ilgili yap›sal reformlar› daha h›zl› yap›p, yap›sal ifl yapma ortam›n› adil olarak iyilefltiremezsek
bu beklentilerin afla¤› do¤ru düfltü¤ünü görebiliriz. Bugün büyümenin problemi,
yap›sal reformlar ve yat›r›m ortam›n›n iyilefltirme konular›nda yaflanan yavafllamad›r” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, yat›r›m teflvik sisteminin bölgelere ve sektörlere
göre farkl›l›k gösterecek flekilde yeniden dizayn edilmesi gerekti¤ini söyledi.
‹fl Dünyas›n›n Beklentileri:
- Yat›r›m teflvik sistemi bölgelere ve sektörlere göre farkl›l›k gösterecek
flekilde yeniden dizayn edilmeli.
- Sosyal Güvenlik Reformu 2006'da yürürlü¤e girmeli.
- ‹flsizlik tazminat› ve k›dem tazminat› birlefltirilmeli.
- Elektrik ve do¤algaz piyasalar› serbest rekabete aç›lmal›.
- Reel faizlerin düzeyi risk primiyle ilgili.
- Gümrüklerde otomasyon tamamlanmal›.
- Turizmde konaklama vergisi makul seviyeye çekilmeli.
- Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu tamamen kald›r›lmal›.
- Yap›sal reformlar büyüme hissini engelliyor.
- Mali disiplin devam etmeli. 10.09.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹srail'in boflaltt›¤› Erez Sanayi Bölgesi'nin iflletilmesi konusunda temaslarda bulunmak üzere beraberinde heyetle Washington'a gitti. 10.09.2005
TOBB Yönetmeliklerinde Yenilik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Genel Kurulunun toplanmas›, yönetimi ve çal›flmalar›na iliflkin usul ve esaslar ile,
Oda ve Borsa Muamelat Yönetmelikleri, Bütçe ve Muhasebe Yönetmelikleri,
TOBB Genel Sekreter Yönetmeli¤i, Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkifli ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik, Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden TOBB ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sand›¤›
Vakf›'na Ayr›lan Pay›n Kullan›lmas›na ‹liflkin Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n Resmi Gazete'nin 12.09.2005 tarihli say›s›nda yay›nland›. 13.09.2005
ABD'nin düflünce kurulufllar›ndan CSIC-TOBB Temas Grubu toplant›s› yap›ld›.
11.09.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ‹srail'in boflaltt›¤› Erez Sanayi Bölgesi'nin iflletilmesi için, ABD'de yapt›¤› temaslar›n ilk gününde Dünya Bankas›
Baflkan› Paul Wolfowitz ile görüfltü. Görüflmede Wolfowitz, Filistin'de yürütülen projelerin yayg›nlaflt›r›labilece¤ini kaydederek, Irak'ta da özel sektörün önderli¤inde bu tür organizasyonlara girilebilece¤ini, TOBB'un bu konuda proje
üretebilece¤ini belirtti.
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M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Baflkanl›¤›ndaki TOBB Heyeti Newyork'a geçerek,
G-8'lerin bölgenin yeniden imar› için görevlendirdi¤i, bu ifl için ayr›lan 3 milyar
dolarl›k fonu yöneten, eski Dünya Bankas› Baflkan› James Wolfensohn ile New
Yorkta'ki özel ofisinde bir toplant› yapt›. Wolfenshon TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu'na “Bu projeyi hiç yokken, s›f›rdan haz›rlay›p, gündemin ortas›na koydunuz.” diyerek, çabalar›ndan dolay› TOBB'a teflekkür etti.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ABD Savunma Bakan Yard›mc›s› Eric
Edelman ile görüfltü 12.09.2005
Resmi bir ziyaret için ülkemize gelen Singapur D›flifllerinden sorumlu Devlet
Bakan› ve Kuzey-Do¤u Bölgesi Belediye Baflkan› Zainul Abidin Rasheed ve
beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik Merkezi'nde ziyaret etti. 15.09.2005
Bir grup gazetecinin kat›ld›¤› sohbet toplant›s›nda konuflan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, gerçek milliyetçili¤in
ülkeye de¤er katmak oldu¤unu kaydederek, Ere¤li Ortak Giriflimi Grubu
(EOGG) olarak Erdemir'deki potansiyeli de¤erlendirmek ve Erdemir'i pazar›
kontrol edecek önce bölgesel bir güce, sonra küresel bir flirkete dönüfltürmek
istediklerini bildirdi. 19.09.2005
Uluslararas› Para Fonu (IMF) Türkiye Masas› fiefi Lorenzo Giorgianni, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ile TOBB Genel Merkezi'nde
yaklafl›k iki saat görüfltü. Hisarc›kl›o¤lu,
IMF Heyeti ile yapt›¤› görüflmenin ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada, heyete, Türk özel sektörü olarak uluslararas› arenada rekabet
gücünün devam edebilmesi için “yüksek
vergi oranlar›, yüksek istihdam maliyetleri,
yüksek enerji maliyetlerindeki yap›lmas› gerekenler” konusundaki fikirlerini ifade ettiklerini söyledi. 20.09.2005
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Ankara Forumu'nun üçüncü toplant›s› 21 Eylül 2005 Çarflamba günü ‹stanbul'da yap›ld›. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ‹srail Filistin sorunun ekonomik çözümü için Dünya Bankas› eski
Baflkan› James Wolfensohn baflkanl›¤›ndaki organizasyona verilen y›ll›k 3 milyar dolar bütçenin, Filistin'in yeniden, yap›land›rmas›na harcanaca¤›n› bildirdi. Hisarc›kl›o¤lu,” Bu, büyük bir f›rsat. fiu anda o sahada bizim ifl adamlar›m›z›n geziyor olmas› laz›m” dedi. 21.09.2005

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) ortaklafla
düzenledi¤i “Türkiye Vergi fiampiyonlar›” ödül töreni Ankara'da düzenlendi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Biz art›k k›smi de¤ifliklikler de¤il, modern
bir anlay›flla yaz›lm›fl, yeni bir vergi sistemi görmek istiyoruz” dedi. 22.09.2005
Eurochambres 98. Genel Kurulu: Eurochambres 98. Genel Kurulu Norveç'in Stavanger flehrinde yap›ld›. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i (Eurochambres) Yönetim Kurulu
üyeli¤ine, oybirli¤i ile ikinci kez seçildi. 20
May›s 2005 tarihinde Eurochambres Genel
Kurulu'nda üyeli¤i kesinleflen Azerbaycan
Ticaret ve Sanayi Odas›, Norveçte'ki genel
kurulda ilk kez temsil edildi. 28.09.2005
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Avrupa Gazeteciler Cemiyeti taraf›ndan yay›nlanan TRUE Dergisi yay›n kurulu
taraf›ndan Türkiye'nin Avrupa Birli¤i sürecine sa¤lad›¤› katk›lardan dolay› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'ne verilen “Onur Plaketi Ödülü”nü TOBB Baflkan Yard›mc›s› Faik Yavuz ald›. 29.09.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Brüksel'de Avrupa Birli¤i (AB) Yüksek
Temsilcisi Javier Solana ile görüfltü. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, görüflmede “AB'nin TOBB'un Erez Bölgesi Projesi'ne destek vermesini bekliyoruz” dedi. 30.09.2005
Hisarc›kl›o¤lu TOBB-ETÜ'de: TOBB
Baflkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBBEkonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde
(TOBB-ETÜ) Ö¤rencilerle bir araya geldi. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, zenginli¤in tek yolunun çal›flmak ve takip
etmek oldu¤unu belirterek, “Hem tatil
yapay›m, hem iyi para kazanay›m, hem
az çal›flay›m. Yok böyle bir fley” dedi.
Yurt d›fl›nda onbinlerce Türk üniversite
ö¤rencisinin okudu¤unu ve Türkiye'nin
bu yüzden yurt d›fl›na 500 milyon dolar
kaynak aktard›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, TOBB-ETÜ'ye k›sa süre sonra
yurt d›fl›ndan ö¤renci kabul etmeye
bafllayacaklar›n› bildirdi. 30.09.2005
Türkiye'nin Avrupa Birli¤i (AB) ile müzakere karar›n›n al›nmas›ndan sonra bir
aç›klama yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ifl dünyas›n›n çat› kuruluflu olarak müzakere sürecine katk› sa¤lamak için ellerinden geleni yapacaklar›n› belirterek, “fiimdi Türkiye'nin yapmas› gereken, son dakika engellerine yenik düflmeden Avrupa Birli¤i yolunda aln› aç›k, bafl› dik yürümektir” dedi. 4 Ekim 2005
Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC) Türkiye Milli Komitesi'nin, TOBB'un sponsorlu¤unda düzenledi¤i Milletleraras› Tahkim Semineri'nin dördüncüsü Birlik
Merkezi'nde yap›ld›. ICC Türkiye Milli Komitesi ve TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'de siyasi otoritenin ve Türk giriflimcilerin, imza att›klar›
ticari ifllerde hak kayb›na u¤ramamak için, tahkim gerçe¤ini göz önüne almas› gerekti¤ini söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, tahkim hususunda üzerinde durulmas›
gereken çok önemli bir konunun da tahkim merciinin güvenilir olmas›d›r” dedi. 04.10.2005
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Ere¤li Demir Çelik Fabrikalar› A. fi'nin (Erdemir) özellefltirilmesi: Ere¤li Demir Çelik Fabrikalar› A.fi'nin (Erdemir) özellefltirilmesi için yap›lan ihaleyi 2
milyar 770 milyon dolarl›k en yüksek teklifi veren Ordu Yard›mlaflma Kurumu
(OYAK) Genel Müdürlü¤ü kazand›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ihalenin sonuçlanmas›ndan sonra yapt›¤› bas›n toplant›s›nda, bu ülkenin gelece¤ine inanan bir grup ifladam› olarak kurduklar› Ere¤li Ortak Giriflimi'nin üç
önemli hedefini s›ralayarak, “Bugün yüksek fiyat ve ortak ifl yapma kültürüne
ulaflt›k demenin gururu ve iç huzuru içindeyiz” dedi.
Konuflmas›nda ihaleyi kazanan OYAK'› tebrik eden Hisarc›kl›o¤lu, Türk sanayiinin mutlu gelece¤i için OYAK'a her türlü deste¤e haz›r olduklar›n› ifade etti. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Ere¤li Ortak Giriflim Grubunu kurduktan birkaç gün sonra Ere¤li'de yaflayan emekli ö¤retmen fienol Yakar'dan ald›¤›
mektubu okudu. “Buradan fienol Hocam'a selam yolluyorum. Erdemir'i ortak
Giriflim Grubu olarak alamad›k. Ama milli sermayede kalmas›ndan da büyük
memnuniyet duyduk. Senin ve senin gibi, kalbi bu millet ve bu devlet için çarpan milyonlar›n dualar›yla, gözbebe¤imiz, ülkemizde kald›. Erdemir'de Türk
Bayra¤›'n›n yan›na, baflka bir bayrak gelmedi” dedi. 04.10.2005
Geçifl belgesi ve TIR karnesi say›s›nda art›fl: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) verdi¤i geçifl belgesi ve TIR karnesi istatistiklerine göre 2005
y›l›n›n ilk 9 ay›nda geçen y›l›n ilk 9 ay›na göre da¤›t›lan geçifl belgesi say›s›nda yüzde 14.78'lik, yine ayn› dönemde verilen TIR karnesi say›s›nda da yüzde 11.45'lik bir art›fl oldu. 05.10.2005
Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve ‹flleticisi A.fi (ESBAfi) ve TOBB iflbirli¤iyle düzenlenen Dünya Kalk›nma Ajanslar› Konferans› ‹zmir'de yap›ld›. Toplant›n›n
aç›fl konuflmas›n› yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Bölgesel Kalk›nma Ajanslar›'n›n, kalk›nma politikalar›nda yerel kat›l›m›n en önemli unsurlar› olaca¤›n› kaydetti. 06.10.2005
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin Ticaret Sicili verilerine göre, bu y›l›n ilk
9 ay›nda aç›lan flirket say›s›nda, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 18.19
ve kapanan flirket say›s›nda da yüzde 0.12 art›fl oldu. 06.10.2005

Resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Gürcistan Baflbakan› Zurab
NOGAIDELI, beraberinde heyet ile 6 Ekim 2005 Perflembe günü saat
13.30'da TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik merkezinde ziyaret
ederek yap›lan toplant›ya kat›ld›. 06.10.2005

Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Suriye Baflbakan Yard›mc›s› Abdullah
DARDARI, beraberindeki heyet ile 6 Ekim Perflembe günü saat 14.30'da
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik merkezinde ziyaret etti.
06.10.2005
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Ortado¤u Bar›fl Süreci: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, D›fliflleri Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Abdullah
Gül'ün AB Komisyonu'nun Genifllemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn içih verdi¤i akflam yeme¤ine, ard›ndan AB Ortado¤u Bar›fl Süreci Bar›fl Süreci Özel
Temsilcisi Mark Otto ile Hilton Oteli'nde bir araya geldi.
Gazetecilerin sorular›n› cevaplayan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “‹ftarla beraber yemek yemifl olman›n ayr› bir kültürün Avrupa'ya kataca¤› güzel
bir örnek oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, yemekte, TOBB'un Filistin Organize Sanayi Bölgesi'nin yeniden hayata geçirilmesi projesinin gündeme geldi¤ini belirterek, “Proje hayata aktar›ld›¤›nda minimum 5 bin Filistinli ifl sahibi
olacak. Türk müteahhitler, Filistinli müteahhitlerle derhal ortak olarak Filistin'in yeniden yap›lanmas›na katk›da bulunsunlar” dedi. 06.10.2005

Sanayi Odalar› Konsey Toplant›s›: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Sanayi
Odalar› Konsey Toplant›s› Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Çoflkun'un kat›l›m›yla
10 Ekim 2005 Pazartesi günü Birlik merkezinde gerçeklefltirildi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun evsahipli¤inde, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile
Konsey Baflkan› ve üyelerini de haz›r bulundu¤u Konsey Toplant›s›'nda Türk sanayiinin ve sanayi odalar›n›n sorunlar› detayl› biçimde görüflüldü. 10.10.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birli¤i (TESKOMB) Baflkan› A. Kadir Akgül'e nezaket ziyaretinde bulundu.
11.10.2005
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ABD D›fliflleri Bakanl›¤› eski Müsteflar› ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi
Marc Grossman, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun Birlik merkezinde ziyaret etti. 13.10.2005
ABD'nin Türkiye Maslahatgüzar› Nancy
Mc Eldowney tan›flmak ve Türkiye-ABD
ekonomik iflbirli¤i konular›n› görüflmek
amac›yla TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik merkezinde ziyaret etti. 14.10.2005
Pakistanl› depremzedeye yard›m: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
8 Ekim 2005'te Pakistan'da meydana gelen depremde zarar görenler için 1
milyon dolar tutar›nda ayni ve nakti yard›mda bulunma karar ald›. 14.10.2005

TOBB Ticaret ve Sanayi Odalar› Konsey Toplant›s› 13 Ekim 2005 Perflembe
günü, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun evsahipli¤inde Birlik merkezinde gerçeklefltirildi. TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Konsey Baflkan› ve
üyelerinin de haz›r bulundu¤u Ticaret ve Sanayi Odalar› Konsey Toplant›s›nda,
Türk Ticaret ve Sanayisi ile Ticaret ve Sanayi Odalar›n›n sorunlar› detayl› biçimde ele al›narak görüflüldü. Toplant› sonras›nda görüfl, düflünce ve öneriler
ortak bildiriyle kamuoyuna duyuruldu. 13.10.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Avrupa Birli¤i müzakere sürecinde, müzakere heyeti ile ifl dünyas› aras›nda ba¤lant› kuracak bir dan›flma kurulu oluflturdu. Dan›flma Kurulu'nun Baflkanl›¤›n›, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu yürütecek. 17.10.2005
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TOBB AB Uyum Komisyonu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa Birli¤i müzakere sürecinde, müzakere heyeti ile ifl
dünyas› aras›nda ba¤lant› kuracak olan “TOBB özel sektör müzakere Meclisi'ni düzenledi¤i bas›n toplant›s›yla kamu oyuna tan›tt›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, AB'ye üye olan son 10 ülkenin deneyimlerinin, müzakerelerinin büyük bölümünün Brüksel'de de¤il, kat›l›m sürecinde olan ülkelerde
gerçeklefltirdi¤ini dile getirirken, bu süreçte en fazla görüfl farkl›l›klar›, kendi
flirketlerimiz ve sektörlerimiz aras›nda yaflanacakt›r. AB sürecinde ortaya ç›kacak iç ihtilaflar›n uzlaflmaya ba¤lanaca¤›, mutabakat›n sa¤lanaca¤› zemin
de TOBB'dur” diye konufltu. TOBB'un 9 kiflilik AB Uyum Komisyonu üyeleri
flunlar: Osman Kocaman (Band›rma TO), Tarkan Ersin (Çorlu TSO), Bilal Alkoç (‹stanbul SO), Haluk H›s›mc›l (Bursa TSO), Cihan Aç›kgöz (Tunceli TSO),
Nedim Kalpakl›o¤lu (EBSO), Sinan Urhan (Gebze TO), Talat Zurnac› (Salihli
TSO) Bertan Balç›k (Söke TB) 19.10.2005
‹fl dünyas›n›n TBMM'de bulunan temsilcileri TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun ev sahipli¤inde Birlik Merkezi'nde düzenlenen iftar yeme¤inde
bir araya geldi. 19.10.2005
Alanya Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Kerim Taç, bölge turizm sektörü temsilcileri, ilçe, belde ve belediye baflkanlar›ndan oluflan bir heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› (TOBB) M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu ziyaret ederek, yabanc›lara mülk sat›fl›yla ilgili yasan›n biran önce ç›kar›lmas› için destek
talebinde bulundu. 25.10.2005
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9. Cumhurbaflkan› TOBB-ETÜ’de

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
(ETÜ) konferanslar dizisinin ilkinde 9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel'i konuk etti. Türkiye'nin “Dünü, Bugünü, Yar›n›” bafll›kl› konferans›n sonunda
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, günün an›s›na plaket ve “Süleyman
Demirel'in TOBB Genel Kurullar›nda Yapt›¤› Konuflmalar ve Gönderdi¤i Mesajlar” adl› haz›rlanan kitab› takdim etti. 26.10.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanan SSK ve Ba¤-Kur borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›n›
öngören kanun tasar›s›yla ilgili yapt›¤› aç›klamada, çeflitli dönemlerde ç›kart›lan ve iflveren üzerinde büyük bask›lar oluflturan, yüksek faizli ödemeler nedeniyle meydana gelen olumsuz havan›n yeni tasar›yla ciddi bir çözüme kavuflaca¤›n›n bildirdi. 29.10.2005
Atatürk, hedefleri güçlü ekonomi ister: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› nedeniyle yay›mlad›¤› bayram mesaj›nda, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “muas›r medeniyet seviyesine” ulaflmay› amaçlarken ça¤dafllaflmay› ve tüm kurum
ve kurallar›yla birlikte bir zihniyet devrimi gerçeklefltirmeyi hedefledi¤ini söyledi.
Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an baflkanl›¤›nda topland› 01.11.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ticaret ve TIR Dairesi verilerine göre, bu y›l›n ilk 10 ay›nda verilen geçifl belgeleri, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde
13.46 art›fl gösterdi. 02.11.2005
K›sa ad› IRU olan, Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Birli¤i'nin 2 y›lda bir gerçeklefltirdi¤i Dünya Kongrelerinin 31.'si 15-18 May›s 2008 tarihleri aras›nda
TOBB, UND ve UATOD'un ev sahipli¤inde ‹stanbul'da gerçeklefltirilecek. TOBB
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu konuya iliflkin yapt›¤› aç›klamada, “IRU 31.
Dünya Kongresi gerek Türkiye'nin, gerekse Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤›
sektöründe geliflmifl ve genifl bir filoya sahip lider ülke konumumuzun, dünya
çap›nda tan›t›m› aç›s›ndan oldukça önem tafl›d›¤›n› söyledi.” 03.11.2005
38

“Bayram ile mutluluk ve baflar› bilincimiz tazelenmeli” TOBB Baflkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu yay›nlad›¤› Bayram Mesaj›nda, Ramazan ay›n›n bu y›l ülkemiz için mutluluk ve hüzün ile dolu geçti¤ini ifade ederek, “Milletimizin bir arada hep sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmesini diliyorum.” dedi.
03.11.2005
Yabanc› sermaye ekonomimizdeki istikrar› sa¤lamlaflt›racak: Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, günlük yay›nlanan
bir gazeteye verdi¤i özel demeçte, Türkiye'de hiçbir kimsenin yabanc› sermaye gelmesin deme lüksü olmad›¤›n› söyledi. M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, flu anda
Türkiye'de 5 milyon iflsize ifl bulman›n maliyetinin 250 milyar dolar oldu¤una,
geçen y›l sadece 45 milyar dolarl›k istihdam oluflturuldu¤una dikkat çekerek,
“Bugün yabanc› sermaye gelmesin deme lüksümüz yok. ‹lk 500 flirkettin yüzde 30'u yabanc›. Maalesef yabanc› sermaye konusunda hala net bir stratejimiz yok” diye konufltu. 08.11.2005

IRU Dünya Kongresi'nin ‹stanbul'da yap›lmas›na iliflkin imza töreni: Türkiye'nin de aralar›nda bulundu¤u 70 ülkeden 180 üyesi bulunan Uluslararas›
Karayolu Tafl›mac›l›¤› Birli¤i'nin (IRU) 2008'deki Dünya Kongresi'nin, Türkiye'nin ev sahipli¤inde ‹stanbul'da yap›lmas›na iliflkin anlaflma, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i'nde düzenlenen törenle imzaland›. ‹mza törenine Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m, IRU Baflkan› Paul Laeremans TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu ve toplant›da bulunan di¤er yetkililer kat›ld›. 08.11.2005
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) ö¤rencilerinin Milli Prodüktivite
Merkezi'nin (MPM) dana yak›ndan tan›malar›, verimlilik alan›nda yetkinlik kazanmalar› ve MPM'nin çal›flmalar›n›n daha genifl kesimlerle paylafl›lmas›
amac›yla oluflturulan TOBB ETÜ-MPM Verimlilik Ofisi, aç›ld›. 09.11.2005
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) Ticaret Sicili verilerine göre, bu
y›l›n ilk 10 ay›nda yeni aç›lan flirket say›s›nda, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 18.87 art›fl olurken, kapanan flirket say›s›nda ise binde 18.87 gerileme oldu. 09.10.2005

22. Biliflim Kurultay›
Türkiye Biliflim Derne¤i taraf›ndan düzenlenen 22. Biliflim Kurultay›'na kat›lan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, siyasi kayg›dan uzak, demokratik, teknolojik geliflmeleri izleyen, fikir üretebilen
kadrolar›n flimdiden yetifltirilmesi gerekti¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “mevcut
kadrolarla bilimsel yaklafl›m›n uygulanmas› ve teknolojik ilerlemelerin sa¤lanmas› oldukça güçtür” diyen Hisarc›kl›o¤lu, “Yüksek vergiler düflürülmeli. ‹flletmelerin teknolojik altyap›ya yat›r›m yapabilmesi için bu tür yat›r›mlarda vergi indirimleri sa¤lanmalad›r” dedi. Kurduklar› TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi sayesinde, ülkenin ihtiyaç duydu¤u bilgili, teknolojiyi izleyen ve üreten genç beyinlerin yetiflmesine katk›da bulunduklar›n› söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹srail Baflbakan› Ariel Sharon'un ev sahipli¤inde Tel Aviv'de gerçekleflecek “‹hracat ve Uluslararas› ‹flbirli¤i” konulu konferansa kat›lmak üzere ‹srail'e gitti.
10.11.2005
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Tayland Baflbakan› Thaksin Shinawatra beraberindeki heyetle TOBB'u ziyaret
ederek TOBB'da gerçeklefltirilen çal›flma yeme¤ine kat›ld›. Tayland Baflbakan› Thaksin Shinawatra'y› TOBB Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Faik Yavuz karfl›lad›. 10.11.2005

Büyük Atatürk’ü Sayg› ile An›yoruz
Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 67. y›ldönümü münasebetiyle düzenlenen anma törenlerine yurtd›fl›na gidecek olmas› nedeniyle kat›lamayacak olan
TOBB Baflkan› M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU'nun yay›mlad›¤› mesaj› flöyle: “Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker ve devlet adam› büyük Önder Atatürk'ü
ebediyete intikalinin 67'nci y›ldönümünde büyük bir özlem, sayg› ve rahmetle
an›yoruz. Biz Türkiye'ye inan›yoruz. Ve ülkemize hizmet etmeye kararl›y›z. Milletimizin ça¤dafl dünyada sayg›n bir yer edinebilmesi için, yorulmaks›z›n gayret etmek, çal›flmak ve üretmekle sorumlu oldu¤umuzun bilincindeyiz. O'nun flu sözü
bizlerin fliar› olmufltur; “Tüccar, Milletin eme¤i ve üretimini k›ymetlendirilmek
için eline ve zekas›na emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamd›r” Bizler bu düsturla, Ata'm›z›n çizdi¤i, Türkiye'nin de¤iflim ve dönüflümünün önünü açan yolda, güvenine lay›k olmak amac›yla bafllad›¤›m›z iflleri
elbirli¤iyle hedefe ulaflt›raca¤›m›za yürekten inan›yoruz. Bu duygu ve düflüncelerle, O’nu anman›n, ancak O’nu lay›k›yla anlayarak gerçekleflebilece¤inin bilinciyle; ülkemizin bayra¤›n›, özgürlü¤ünü ve büyüklü¤ünü dünyan›n her yerinde flerefle temsil etmenin onuruyla bir kez daha Büyük Atatürk'ü sayg› ile an›yoruz.”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun
refakatinde oluflturulan özel sektör heyeti, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n baflkanl›¤›nda, 12-14 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda Katar ve Bahreyn'e gitti. 11 Kas›m 2005
Katar-Bahreyn gezisi: Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n resmi temaslarda
bulunmak üzere üç günlük Katar-Bahreyn ziyaretine özel sektörü temsilen bir
heyetle kat›lan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Ekonomide birçok sorun dururken gündemin baflka yerlere kaymamas› gerekti¤ini söyledi. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, bir gazetecinin
fiemdinli olaylar› ve türban tart›flmas› konusunda yöneltti¤i bir soru üzerine,
ekonomide s›k›nt›lar afl›lmam›flken gündemin türban, fiemdinli gibi konulara
kaymas›n› do¤ru bulmad›¤›n› belirterek flunlar› söyledi: “5 milyon iflsiz var.
Her y›l en az 750 bin kifliye ifl bulmak zorunday›z. Biz bunlarla meflgul olal›m.
Baflka konulara kayd›¤›m›zda ekonomide yap›lacak olanlar da unutuluyor. Biz
önce ekonomiyi konuflal›m. As›l mesele bu” 14.11.2005
TOBB Yönetim Kurulu, M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu baflkanl›¤›nda Birlik Merkezinde topland›. 15.11.2005

Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Avustralya Baflbakan Yard›mc›s› ve Ticaret Bakan›'n›n Parlamento Sekreteri Senatör Sandy Macdonald, beraberindeki ifl adamlar› ile birlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'ni ziyaret ederek, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir
toplant› gerçeklefltirdi. Toplant› öncesinde bir aç›klama yapan Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye ile Avustralya aras›nda co¤rafi uzakl›k nedeni ile ifladamlar›n›n iki ülkenin sahip oldu¤u imkanlar› iyi tan›mad›¤›n› söyleyerek, “müteahhitlik hizmetleri alan›nda Avustralya firmalar› ile Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde iflbirli¤i yapmal›y›z” dedi. 15.11.2005
42

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), Türkiye ‹flveren Konfederasyonu
(T‹SK) ve Kamu ‹hale Kurumu (K‹K) taraf›ndan ‹stanbul'da gerçeklefltirilen eihale zirvesinde, üç kuruluflun ortak gerçeklefltirdi¤i Kamu Sat›n Alma Platformu tan›t›ld›. 16.11.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Türk Patent Enstitüsü (TPE), Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› (UNDP)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ile Fikri ve S›nai Haklar Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi'nce (FISAUM) düzenlenen “Türkiye ve Çevre Ülkelerde S›nai Mülkiyet Uygulamalar›” konulu sempozyuma kat›ld›. 17.11.2005
Türk Patent Enstitüsü (TPE), iki gün sürecek “Türkiye ve Çevre Ülkelerde S›nai
Mülkiyet Uygulamalar›” konferans›na kat›lan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Art›k teknoloji kullanan de¤il, teknoloji üreten, marka tüketen de¤il, markalar› tüm dünyada tüketilen bir bir toplum olmak zorunday›z” dedi. 17.11.2005

VI. Kimya Sanayi Kongresi
Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i ve Kimya Sanayi Platformu taraf›ndan düzenlenen VI. Kimya Sanayi Kongresi Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’nde (TOBB)'nde
yap›ld›. Kongrenin aç›l›fl›nda konuflan
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
kimya sanayiinin fevkalade önemli bir sanayi kolu oldu¤unu, özellikle geliflmifl ülkelerde, kimya sanayiinin ilk üç sanayi kolu aras›nda yer ald›¤›n›, Türkiye'de de kimya sanayi sektörünün boyutunun, yaklafl›k
25 milyar dolar düzeyinde oldu¤unu ve
sektörün 14 sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sektör oldu¤unu belirterek, bu denli stratejik bir sektörde d›fla ba¤›ml›l›¤›n asgari düzeye çekilmesi gerekti¤ine iflaret etti. 17.11.2005
K›rg›zistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mambetjunus ABYLOV TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik merkezinde ziyaret etti. 17.05.2004
Bosna-Hersek Büyükelçisi Nada Jankoviç TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik Merkezi'nde ziyaret etti. 17.05.2005
Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk›nma Konferans› (UNCTAD) koordinatörlü¤ünde Antalya'da gerçeklefltirilen “5. Rekabetin Bütün Yönleriyle Gözden Geçirilmesi Konferans›”nda konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
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TOBB'un AB üyelik sürecinde sa¤l›kl› iflleyen bir piyasa ekonomisinin varl›¤›n›n, AB'nin rekabet gücüyle bafl edebilmenin temel gereklerinden biri oldu¤una inand›¤›n› belirterek, TOBB olarak, Türkiye'de tekelcilikten ve kamu müdahalesinden uzak, fleffaf bir rekabet ortam›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmay› hedeflediklerini söyledi. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Rekabet Kurumu'nun hem altyap› hem de yetki alan› anlam›nda güçlendirilmesi gerekti¤ini
bildirdi. 18.11.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Antalya Ticaret Borsas›'n› ziyaret etti.
17.11.2005
Enerji Piyasas› Denetleme Kurulu (EPDK) yaflgünü pastas›n› Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakan› Hilmi Güner, EPDK Baflkan› Yusuf Günay ve TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun yer ald›¤› topluluk kesti. 19.11.2005
Proje Yönetim Derne¤i, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde 1. Proje
Yönetimi Sempozyumu düzenledi. 19.11.2005
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Türkiye Seyahat Acentalar› Birli¤i
(TÜRSAB) 17. Ola¤an Genel Kurulu'nun aç›l›fl›na kat›ld›. Büyük Aanolu Oteli'nde yap›lan Genel Kurulun aç›l›fl›nda konuflan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, yerel yönetimlere destek olmak amac›yla getirilmek istenen konaklama
vergisinin turizmi büyük bir yükün alt›na sokaca¤›n› söyledi. 19.11.2005
Huzur Zirvesi: Van Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n (VATSO) davetlisi
olarak Van'a giden TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve
TOBB Yönetim Kurulu üyeleri
VATSO Meclis Salonu'nda yap›lan “Do¤u Anadolu ‹stiflare Toplant›s›”na kat›ld›. Bas›na kapal›
olarak yap›lan ve yaklafl›k üç saat
süren toplant›dan sonra bir aç›klama yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “E¤er zenginlik istiyorsak ticaret yapmak, ticaret yapabilmek için de huzur ve istikrar olmas› gerekir” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, “Hükümete yönelik bir mesaj götürecek misiniz? Sorusu üzerine bölgede yaflanan olaylar›n çözümünün hükümette oldu¤unu, baflkanlar›n talep etti¤i, önerdi¤i çözüm yollar›n› da hükümetle görüfleceklerini dile getirdi.” Hisarc›kl›o¤lu flöyle
dedi: “Hakkari'de yaflanan olaylardan en çok etkilenen bizim camiam›z olmufltur ve olmaya devam etmektedir. Siyasi görüfllerimiz farkl› olabilir, ama
hepimiz ayn› gemideyiz. Müflterek yolculu¤umuz devam ediyor ve k›yamete ka44

dar da devam edecektir” Toplant›ya Erzurum, A¤r›, Mufl, Kars, I¤d›r, Bitlis,
Hakkari ve fi›rnak illeri ile baz› ilçelerin oda ve borsa baflkanlar› ve meclis
üyeleri kat›ld›. 20.11.2005
DPT Koordinasyonunda TOBB bünyesinde oluflturulan sanayi veri taban›na
abone olan flirketlerin say›s› 7 bin 200'e ulaflt›. 18.11.2005

Gaziantep Ticaret Odas› (GTO), Gaziantep Sanayi Odas› (GSO) ve Gaziantep
Ticaret Borsas› (GTB) iflbirli¤i ile düzenlenen “Oda ve Borsa Müflterek Toplant›s›” Gaziantep'te gerçeklefltirildi. Toplant›ya Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen,
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile bölgenin oda ve borsa baflkanlar›
kat›ld›. Toplant› sonunda bir aç›klama yapan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu,
Gaziantep ekonomisinin de¤erlendirmesini yapt›klar›n›, sorunlara çözüm yollar›n› konufltuklar›n› ifade etti. 19.11.2005
TOBB da imza töreni: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), bünyesinde
bulunan 28 ticaret ticaret odas› ile ticaret ve sanayi odas›n›n karayolu tafl›mac›l›¤› yapan kifli ve kurulufllara K yetki belgesi vermesine imkan tan›yan
protokol Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu taraf›ndan düzenlenen törenle Birlik Merkezinde imzaland›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun a¤›r bir grip geçirmesi nedeniyle konuflmay› TOBB Baflkan Yard›mc›s› Faik Yavuz yapt›. Yavuz konuflmas›nda, “Yetki belgelerinin Birli¤imizce yetkilendirilen 28 odam›z
vas›tas›yla verilmesi sayesinde, sektör mensuplar›n›n ifli kolaylaflacak, Ankara'ya Genel Müdürlü¤e veya Bölge Müdürlüklerinin bulunduklar› il merkezlerine gitmek zorunda kalmadan, yetki belgelerini bulunduklar› mahalden almalar› sa¤lanacakt›r” dedi. 21.11.2005
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Katar heyeti TOBB'da: Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Katar Baflbakan
Birinci Baflkan Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan› fieyh Hamid bin Kas›m bin Cebr
El Tani ve beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve Baflkan Yard›mc›s› Zafer Ça¤layan ile bir araya geldi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun a¤›r bir grip geçirmesi nedeniyle konuflmay› Baflkan Yard›mc›s› Zafer Ça¤layan yapt›. Ça¤layan konuflmas›nda ‹slam Konferans› Teflkilat›'n›n aktif iki üyesi olarak, Türkiye ve Katar
aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesine özel önem atfettiklerini vurgulayarak, özellikle inflaat, bankac›l›k ve turizm sektörlerinin, iflbirli¤i yapabilecek temel alanlar oldu¤unu kaydetti. TOBB Baflkan Yard›mc›s› Zafer
Ça¤layan “TOBB olarak, Katar ile ticari ve ekonomik iliflkilerin geliflmesi için,
Türk-Katar konseyinin kurulufluna yönelik çal›flmalar› destekliyor ve ifl konseyinin somut projeler gerçeklefltirmesini bekliyoruz” dedi. 21.11.2005
TOBB Baflkan›na Sürpriz Do¤um Günü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i çal›flanlar› taraf›ndan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'na sürpriz do¤um
günü kutlamas› yap›ld›. “‹klim De¤iflikli¤inin Türkiye'ye ve Sanayiye Etkileri”
konulu panelin ard›ndan 50. yafl›na giren TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu için haz›rlanan üzerinde TOBB Binas› ile TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun resminin bulundu¤u do¤um günü pastas›, Çevre ve Orman Bakan›
Osman Pepe taraf›ndan anonsla toplant› salonuna getirildi. 22.11.2005
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‹klim De¤iflikli¤inin Türkiye'ye ve Sanayiye Etkileri: ‹klim De¤iflikli¤inin Türkiye'ye ve Sanayiye Etkileri konulu panel TOBB’da yap›ld›. TOBB Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu panelde yapt›¤› konuflmas›nda “çevre konusunun, Türkiye'nin AB kat›l›m sürecinde, en önemli bafll›klardan biri oldu¤unu kaydederek, “Sanayicimizin AB pazar›nda rekabet flans›n› artt›rmas› için, mutlaka çevreyle ilgili standartlara, kurallara uymas› gerekecek” dedi. KYOTO Protokolü'nün iyi müzakere edilmedi¤i taktirde ülkemiz aç›s›ndan büyük finansal kay›plara yol açaca¤›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, “Ancak flu bir gerçek ki, ne kadar müzakere edilirse edilsin emisyon miktar›m›za bir s›n›rlama getirece¤i kesin. Büyük bir iflsizlik yaflayan Türkiye'nin tek bir kiflinin bile ifl kayb›na tahammülü yoktur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, tüm iflletmelerimizin temsilcisi bir kurum olarak, en iyi müzakere pozisyonun üzerine ulaflmak için üzerine
düfleni yapmaya haz›rd›r.” fleklinde konufltu. 22.11.2005

‹talya Cumhurbaflkan› Carlo Azeglio C›amp›: ‹talya Cumhurbaflkan› Carlo
Azeglio C›amp›'nin Türkiye'ye gerçeklefltirdi¤i resmi ziyarete kat›lan ‹talyan
‹fladamlar›, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'ni ziyaret etti. TOBB Baflkan›
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M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ziyaret s›ras›nda yapt›¤› konuflmada, Türkiye'nin ithalat›nda 3'üncü, ihracat›nda 4'üncü orta¤› olan ‹talya ile 2004 y›l› toplam ticaret hacminin bir önceki y›la göre yüzde 32'lik bir art›fl göstererek 11.5 milyar
dolara ulaflt›¤›n› söyledi. ‹talya ile Türkiye aras›ndaki ekonomik iflbirli¤i potansiyelinin çok daha büyük oldu¤una inand›¤›na belirten Hisarc›kl›o¤lu, k›sa vadede ticaret hacmini en az 15 milyar dolara ç›kar›lmas› gerekti¤ini bildirdi.
Türkiye'nin AB'ye üyeli¤i konusunda ‹talya'n›n flimdiye kadar göstermifl oldu¤u deste¤in müzakereler süresince de devam edece¤ini umdu¤unu ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, bu ziyaretin Türkiye-‹talya iliflkilerine önemli katk›s› oldu¤una inand›¤›n› bildirdi. 22.11.2005

Türkiye AB K‹K Toplant›s›na haz›rl›k: 28-29 Kas›m 2005 tarihleri aras›nda
Brüksel'de gerçeklefltirilecek Türkiye-AB Karma ‹stiflare Komitesi (K‹K) Toplant›s› öncesinde, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun ev sahipli¤inde,
komitenin Türkiye kanad› üyeleri, D›fliflleri Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s›
Abdullah Gül ile ‹stanbul'da bir araya geldi. Toplant›da bir konuflma yapan
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa Birli¤i (AB) ile bütünleflmesini
sadece siyasi süreçten oluflmad›¤›n›, ekonomik ve sosyal bütünleflme sa¤lanmadan siyasi bütünleflmenin mümkün olamayaca¤›n› kaydetti. Ekonomik ve
sosyal olaylar›n ele al›n›fl›nda, tek boyutlu yaklafl›mlar›n, sürdürülebilir çözüm48

ler üretmede yetersiz kald›¤›na de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, uzlaflma kültürünü
gelifltirme ve yayg›nlaflt›rman›n önemine de¤inerek, “Kendi uzlaflma mekanizmam›z› kendimiz olufltural›m” dedi.
Türkiye-AB Karma ‹stiflare Komitesi (K‹K), Ankara anlaflmas›n›n 27. maddesi çerçevesinde 16 Kas›m 1995 tarihinde oluflturuldu. K‹K'in Türkiye kanad›nda TOBB, T‹SK, Türk-‹fl, Hak-‹fl, D‹SK, KAMUSEN, TZOB ve TESK bulunuyor.
K‹K, Türkiye ve AB ekonomik ve sosyal çevreleri aras›nda diyalog ve yak›nlaflman›n sa¤lanmas›n›, Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun kolaylaflt›r›lmas›n›
amaçl›yor. 23.11.2005

‹talya Cumhurbaflkan› Türkiye Ziyareti

Ç›ra¤an Saray›'nda düzenlenen ve ‹talya Cumhurbaflkan› Carlo Azeglio
Ciampi'nin yan› s›ra çok
say›da Türk ve ‹talyan firmas›n›n temsilcilerinin
kat›ld›¤› Türkiye-‹talya ‹fl
Formu'nda Konuflan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, ‹talya ile ekonomik iflbirli¤inin, mevcut potansiyel dikkate al›nd›¤›nda daha da artt›r›lmas› ve iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin en az 15
milyara ç›kar›lmas› gerekti¤ini ifade etti. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ‹talya Cumhurbaflkan› Carlo Azeglio Ciampi'ye Türkiye ziyareti ve foruma
kat›lmas› dolay›s›yla hediye verdi. 24.11.2005
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‹SO 4. Sanayi Kongresi: ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan 4'üncüsü düzenlenen ve “Sürdürülebilir Rekabet Gücü ve Avrupa Birli¤i'ne Üyelik Sürecinde
Türk Sanayi” ana temas›n› tafl›yan Sanayi Kongresinin aç›l›fl›nda konuflan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin bugüne kadar AB ile iliflkilerde önceli¤i Kopenhag Kriterleri'ne verdi¤ini ancak
önümüzdeki müzakere sürecinde ekonomik konular›n daha fazla öne ç›kt›¤›n›
belirterek, “Mevcut haliyle 35 müzakere bafll›¤›n›n 27'si do¤rudan ifl dünyas›n› etkilemektedir. Bu süreçte ya de¤iflip uyum sa¤lay›p kazanacaklar ya da
yerinde say›p kaybedecekler bizim üyelerimiz” dedi. Türkiye'de 235 bin firma
bulundu¤unu ve bunlar›n yaklafl›k 1000 adedinin AB müktesebat›na uyumlu
üretim yapabildi¤ini söyleyen TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Demek ki müzakere süreci 234 bin firmam›z›n kaderini belirleyecektir. ‹flte bu nedenle bu süreçte aktif rol oynayaca¤›z. Külfet olmadan nimet olmaz. AB sundu¤u f›rsatlar›n yan›na ciddi tehdit unsurlar› sunuyor. ‹flte bu nedenle ifl dünyas› müzakere süreci içinde aktif olarak yer almal›d›r” dedi. 25.11.2005
KOB‹ Tan›m› Yönetmeli¤i: TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 18 Kas›m'da yay›mlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmelerin Tan›m›, Nitelikleri ve S›n›fland›rmas› Hakk›nda Yönetmelik” ile art›k Avrupa Birli¤i (AB) ile
uyumlu tek bir KOB‹ tan›m›n›n belirlendi¤ini bildirdi. 26.11.2005
Türkiye-AB Karma ‹stiflare Komitesi'nin (K‹K) 20. Toplant›s› 28-29 Kas›m tarihlerinde Belçika'n›n baflkenti Brüksel'de yap›lacak. Sekreteryas›n› TOBB'un
yürüttü¤ü Komite'nin Türkiye kanad› üyeleri, ‹flverenler Grubu'nda TOBB,
T‹SK; Çal›flanlar Grubu'nda Türk-‹fl, Hak-‹fl, D‹SK, Kamu-Sen; di¤er sosyal kesimler grubunda ise TZOB ve TESK taraf›ndan temsil ediliyor. TMMOB ve TÜKODER de dönüflümlü üyelere olarak komitede yer al›yor. 27.11.2005
K‹K 20. Toplant›s›: Türkiye AB Karma ‹stiflare Komitesi (K‹K) 20. Toplant›s›,
Brüksel'de efl baflkanlar Jan Olsso ile Süleyman Çelebi'nin konuflmalar›yla
bafllad›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, uzlafl› kültürünün önemine
de¤inerek, “Gümrük Birli¤i bize birfley kazand›rd›, biz uzlafl›yoruz. Toplumun
farkl› kesimleri, birbirleriyle ç›kar, menfaat çat›flmas› olan kesimleri, toplumun 8 farkl› kesimi, biz uzlaflmay› ö¤rendik. En önemli hadise budur. Biz uzlaflabilece¤imizin yeni fark›na vard›k. Hükümet de bunu fark etti” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, ikinci önemli noktan›n, önümüzdeki dönemde bu masan›n etraf›nda
olanlar›n AB'nin tehlikelerinden de f›rsatlar›ndan da en çok etkilenecek olan
kesimler oldu¤unu ifade ederek, “Onun için bir ve beraber olmak durumunday›z” diye konufltu. 28.11.2005
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Türkiye-AB Karma ‹stiflare Komisyonu toplant›lar› için Brüksel'de gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan TOBB Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin siyasi kriterler
ve insan haklar› konusunda yap›lan elefltirilerin istenirse afl›labilece¤ini belirterek “Bizim en
büyük s›k›nt›m›z ekonomik kaynak” diye konufltu. Hisarc›kl›o¤lu “Türkiye'nin yap›sal reformlar› gerçeklefltirebilmesi için kayna¤a ihtiyac› var. Bizim AB'ye kaynak istemiyoruz deme lüksümüz yok. Hükümet mali yard›m istemezse AB'de kendi kendine vermez. Ama s›rf çevre için
35 milyar euroya ihtiyaç var. Bu kaynak ne hükümette ne özel sektörde var”
dedi. 29.11.2005
TOBB Brüksel Daimi Temsilcili¤i'ne Bülent Bilgiç atand›. 29.11.2005
‹ran D›fliflleri Bakan›: Türkiye'ye
resmi ziyarette bulunan ‹ran D›fliflleri Bakan› Manuçehr Mottaki ve
beraberindeki heyet, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i'ni ziyaret etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile Manuçehr Mottaki heyetleraras› görüflmeler öncesinde bir
süre bafl bafla görüfltü. Heyetleraras› toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan
TOBB Baflkan Yard›mc›s› Halim Mete "Türkiye ve ‹ran, bu bölgenin önde gelen ekonomik güçleridir. Türkiye ve ‹ran'›n, müflterek ekonomik menfaatleri,
birlikte çal›flmay› gerektirmektedir. Ülkeler aras›ndaki siyasal iliflkiler, ekonomik iliflkilerin ve ticaretin gelifltirilmesi durumunda, daha sa¤lam temellere
oturacakt›r." dedi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Anamur Ticaret ve Sanayi Odas›'nda
(ATSO) düzenlenen Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne kat›ld›. TOBB Baflkan›
Hisarc›kl›o¤lu ödül töreninde yapt›¤› konuflmada “Türkiye'de vergi adaleti hala
tesis edilemedi. Devlet, vergiyi ancak verenden almaktad›r” dedi. 02.12.2005
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n geleneksel vergi ve ihracat ödül törenine
Maliye Bakan› 9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu kat›ld›. Törende, Antalya TSO'ya kay›tl›, en fazla gelir ve kurumlar
vergisi ödeyen, döviz kazand›ran, yeni Pazar bulan ve ürün ihraç eden 30 üye
ödüllendirilirken, 3 üye de özel ödüle lay›k görüldü. 02.12.2005
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu aç›l›fl ve ziyaretlerde bulunmak üzere K›r›kkale'ye gitti. Anadolu Genç ‹fladamlar› Derne¤i'nin (AG‹AD) davetlisi
olarak K›r›kkale'ye giden
Hisarc›kl›o¤lu, K›r›kkale
giriflindeki Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi, K›r›kkale Ticaret ve Sanayi
Odas› ile K›r›kkale Ticaret
Borsas› Baflkan› ve yöneticileriyle görüfltü. AG‹AD'›n yeni binas›na tafl›nmas› nedeniyle düzenlenen törende konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Ülkede ekonomik
göstergelerin iyiye gidiflinde ifl adamlar›n›n rolü büyüktür” dedi. 06.12.2005
TOBB ‹statistiklerine göre, 2005 y›l›n›n ilk 11 ay›nda geçen y›l›n ilk 11 ay›na
göre aç›lan flirket say›s›nda yüzde 17.97'lik art›fl olurken, yine ayn› dönemde
kapanan flirket say›s›nda ise yüzde 0.90'l›k bir azalma oldu. 06.12.2005
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TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Band›rma Ticaret Borsas›'nca, “2004
Y›l› Borsa Tescili Üstün Baflar› Ödülleri”nin sahiplerine verilmesi dolay›s›yla düzenlenen törende Kufl gribi hastal›¤› izole edildi¤i ve karantina dönemi bitti¤ine göre, hükümetimiz AB'ye ihracat›n önünün aç›lmas› için gerekli giriflimleri
en k›sa zamanda tamamlamal›d›r dedi. Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye'nin ve özel sektörümüzün ihtiyac› olan fley, devletin denetleyici ve düzenleyici rolünün d›fl›nda
tüm ekonomik faaliyetlerden elini çekmesidir” fleklinde konufltu. 06.12.2005
TOBB Oda ve Borsalar› Müflterek Toplant›s› Bal›kesir de yap›ld›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, toplant› salonundan ayr›l›rken gazetecilerin Merkez
Bankas›'n›n “Enflasyon Hedeflemesi ve 2006 Para-Kur Politikas›” ile ilgili görüfllerinin sorulmas› üzerine, “Önümüzdeki 3 y›l için aç›klanan enflasyon rakamlar› makul, gerçekleflebilir. Enflasyonun kontrol alt›na al›nmas› laz›m. Bu amaçla ifl alemi olarak programl› sonuna kadar destekliyoruz” dedi. 06.12.2005
Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan› Melih Gökçek, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) düzenlenen “Ça¤dafllaflma Düflüncesinde Yerel Yönetimlerin Etkisi ve Katk›s›” konulu konferans verdi. Konferansa TOBB-ETÜ ö¤rencilerinin yan›s›ra TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu da kat›ld›. 07.12.2005
‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan, Türkiye'nin en uzun süreli uluslar aras›
organizasyonu ‹zmir Enternasyonal Fuar›'n›n 75 incisiyle ilgili toplumun görüfllerinin al›nmas› için oluflturulan Dan›flma Kurulu toplant›s›na kat›lan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹EF'nin Atatürk'ün Türkiye'yi ve dünyaya bak›fl›n›n
en güzel göstergesi oldu¤unu belirterek “Türkiye'nin ihracata ihtiyac› var. Bunun
için tan›t›ma, tan›t›m için topla pazar›n oluflturulabildi¤i uluslararas› fuarlara ihtiyac› var. Bu nedenle ‹EF'yi 1 numara haline getirmemiz gerekir. Bu toplant›n›n
‹zmir'in gelece¤i aç›s›ndan çok önemli oldu¤una inan›yorum” dedi. 09.12.2005
TOBB, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 13-18 Aral›k tarihleri aras›nda Hong
Kong'da yap›lacak 6. Bakanlar Konferans›'na Türk özel sektörünü temsilen
kat›lacak. 10.12.2005
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Denizli Ticaret Odas›, Denizli Sanayi Odas›, Denizli Ticaret Borsas› ve Denizli
Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç›lar› Birli¤i Taraf›ndan organize edilen “2004 y›l›
vergide, ‹hracatta ve Borsa Tescilinde Baflar› Ödülleri” töreninde konuflan
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Biz özel sektör olarak, devletin içinde
bulundu¤u zor durumu biliyor ve devletten ayaklar›m›zdaki prangalardan bizi kurtarmas› d›fl›nda, hiçbirfley istemiyoruz. Çünkü Denizli koflmak istiyor, Türkiye
koflmak istiyor. Ancak ayaklar›m›zda, en pahal› enerji, istihdam üzerindeki a¤›r
yük ve yüksek kredi maliyetleriyle koflmam›z mümkün de¤il” dedi. 10.12.2005

1. Türkiye Fuarc›l›k Kongresi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin düzenledi¤i “1. Türkiye Fuarc›l›k Kongresi Birlik Merkezi'nde yap›ld›. Fuarc›l›¤›n ülke
ve sektör genel menfaatlerine uygun biçimde gelifltirilmesi, küresel standartlara ulaflt›r›lmas› hedefi do¤rultusunda düzenlenen 1. Fuarc›l›k Kongresi'nin
aç›l›fl konuflmas›n› yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye, ya54

k›n gelecekte Ortado¤u ve Balkanlar›n en önemli fuarc›l›k merkezi haline gelecektir. Birli¤imizin sevk ve idaresinde fuarc›l›k organizasyonlar›, modern,
ça¤dafl, verimli ve rekabetçi bir flekilde düzenlenecektir. Bu rekabet kaliteyi
yükseltecek ve ülkemizi fuarc›l›k sahas›nda da, dünyan›n gözdesi haline getirecektir” dedi. 12.12.2005
ETSO Kuruluflunun 30. Y›ldönümü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Zonguldak'›n Ere¤li Demir Çelik Fabrikalar›
T.A.fi Kültür Sitesi Salonu'nda, Ere¤li Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n (ETSO) kuruluflunun 30. y›ldönümü dolay›s›yla düzenlenen plaket töreninde yapt›¤› konuflmada, kurumlar vergisinin yüzde 30'dan yüzde 20'ye düflürülmesini memnuniyetle karfl›lad›klar›n söyledi. Hükümetin bir taraftan sözkonusu indirimi yaparken, di¤er yandan da “bunu nas›l telafi ederim” anlay›fl›n›n sak›ncal› oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Hükümet yabanc› yat›r›mc›y› ülkeye çekmek için
gösterdi¤i gayreti Türk yat›r›mc›s›ndan esirgememelidir” dedi. 13.12.2005

Dünya Odalar Federasyonu'nun (WCF) Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na Bal›kesir Sanayi Odas› ve DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal›'n›n seçildi: Toplam 140 ülkeden 12 bin odan›n üyesi oldu¤u Dünya Odalar Federasyonu'nun
(WCF) Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na Bal›kesir Sanayi Odas› ve DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal›'n›n seçildi. Rona Y›rcal›'n›n WCF'nin baflkanl›¤›na
seçilmesini TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Y›rcal› ile ‹stanbul'da düzenledi¤i bir bas›n toplant›s›yla aç›klad›. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu Dünya
Odalar Federasyonu'nun bafl›nda bir Türk olmas›ndan gurur duyduklar›n› söyledi. “Biz art›k hepimiz küresel bir oyuncu olmak durumunday›z” diyen Hisarc›kl›o¤lu flunlar› söyledi: “Art›k Ankara'n›n yan›s›ra, baflka baflkentlerde de,
d›fliflleri mensuplar›m›z›n yan›nda, ama onlardan ba¤›ms›z olarak, sesimizi
duyurmak zorunday›z.
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Bu çerçevede, Türk özel sektörünün, d›fl ekonomik iliflkilerinin gelifltirilmesi
yönünde yo¤un bir gayret gösteriyoruz.
En büyük d›fl ticaret partnerimiz olan Almanya'da, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odam›z›n aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik.
Almanya'da baflka bir ülkeye verilmemifl bir imtiyaz elde edilerek, “Oda” ad›n› tafl›yacak flekilde, TOBB ve DIHK taraf›ndan “Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas›” Almanya'n›n Köln flehrinde kuruldu.
Odan›n aç›l›fl› Baflbakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an ve Almanya Baflbakan›
Gerhard Schröder'in ifltirakiyle gerçeklefltirildi.
‹slam Ticaret ve Sanayi Odas›'nda Baflkan Vekilli¤i görevini üstlendik. Eurochambers Yönetim Kurulu'na girdik.
Moskova'da Türk Ticaret Merkezi'ni kurduk. Rusya Baflbakan› Putin'in de kat›l›m›yla Birli¤imiz ev sahipli¤inde Türk-Rus ‹fl forumu gerçeklefltirildi.
Hala resmi ziyaretlerin zar zor yap›labildi¤i Irak'a giderek en üst yetkililerle görüflebilen dünyadaki tek özel sektör temsilcisi biziz.
Türk ‹fl Dünyas›nda bir gelenek haline gelen ve yurtiçi ve yurtd›fl›nda yerleflik
ifladamlar›m›z›n bir araya geldi¤i çok önemli bir platform olan, Dünya Türk ‹fladamlar› Kurultaylar›'n›n beflincisi, Birli¤imizce 2004'de Ankara'da yap›ld›.
2002-2006 dönemi Kurultay Baflkanl›¤› görevini üstlendik. Yak›n co¤rafyam›zdaki Türk ifl adamlar›na yönelik e¤itim programlar› bafllatt›k.
OECD program› çerçevesinde, MENA ülkelerine yönelik Oda gelifltirme programlar› uygulamaktay›z.
US Chambers ile birlikte, Türk ve ABD Kobileri aras›nda iflbirli¤ini gelifltirecek
yeni projeye de bafll›yoruz.
Öte yandan, 91 ülkeden Oda'n›n kat›ld›¤›, 2007 y›l›nda yap›lacak olan 5. Dünya Odalar Kongresi'nin ‹stanbul'da yap›lmas› için aday olduk ve kazand›k.
Kongre 25-27 Nisan 2007 tarihlerinde, Birli¤imiz evsahipli¤inde, ‹stanbul'da
yap›lacakt›r. Tüm dünyadaki özel sektörün en üst temsilcilerini ülkemizde
a¤›rlayaca¤›z. Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l› Birli¤i'nin Dünya Kongresi'ni
2008'de Türkiye'de yapaca¤›z.
Böylece dünyan›n önde gelen 2 bin nakliye ve lojistik firmas›n›n baflkan ve üst
düzey yöneticileri ülkemize gelecektir.
‹srail-Filistin bar›fl›na katk› sa¤lamak ve Türk ifl adamlar›n›n ABD pazar›na
aç›l›m›n› kolaylaflt›rmak üzere, Filistin'deki Erez Sanayi Bölgesinin altyap›s›n›n haz›rlanmas› ve yat›r›mc›lara aç›lmas› projesini üstlendik.
56

Bu çerçevede, ‹srail ve Filistin ifl çevreleri, Ankara Forumu kapsam›nda bir
araya getirdik ve hükümetlerin de deste¤ini sa¤lad›k.
Birli¤imizin ba¤l› kuruluflu olan D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu, 68 ülkeyle ifl
konseyi oluflturmufltur. Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC) - Türkiye Milli Komitesi Baflkanl›¤›'da Birli¤imize aittir.
‹flte flimdide ICC bünyesindeki Dünya Odalar Federasyonu Baflkanl›¤›'na, bir
Türk ifl adam› gelmektedir.
Bugüne kadar ICC yönetim kurulunda ülkemizi baflar›yla temsil eden ve ayn›
zamandan Bal›kesir Sanayi Odam›z›n baflkan› olan Say›n Rona Y›rcal›, art›k
26 bin odan›n baflkan› olacakt›r.
Böylece TOBB, bir meslek kuruluflu olarak sadece ülkemiz s›n›rlar› içinde, küresel ortamda da söz sahibi olacakt›r. 15.12.2005
‹ktisat ve Yoksulluk: ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mezunlar› Cemiyeti taraf›ndan düzenlenen ‹ktisatç›lar Haftas›'n›n 30'uncusu “‹ktisat ve Yoksulluk” bafll›kl› toplant› ile ‹stanbul'da bafllad›. Toplant›ya kat›lan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Biz, Türk ifl dünyas›n›
temsilen hukuk, yarg›, mevzuat ve sosyal güvenlik konular›n›n, devaml› üzerinde konuflulan ve devaml› flikayet edilen konular olmaktan ç›k›p, yap›sal reformlarla iyilefltirildi¤ini görmek istiyoruz. Ancak bu flekilde, Türkiye iktisaden
kalk›nacak ve yoksullu¤u yenecektir” dedi. 15.12.2005

Avrasya Nereye Gidiyor?: D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Avrasya ‹fl Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Avrasya ‹fl Konseyleri taraf›ndan düzenlenen “Avrasya Nereye Gidiyor? Küreselleflme Çerçevesinde Bölgesel Etkileflimler” konulu panel ‹stanbul'da Lütfi K›r57
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dar Kongre Merkezi'nde yap›ld›. Panel'de bir konuflma yapan TOBB Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Küresel e¤ilimlerin belirleyici oldu¤u bir dünyada
kendi bafl›m›za yafl›yormufluz gibi yapamay›z. Milli politikalar›m›z› tespit ederken küresel e¤ilimlerin mutlaka dikkate almal›y›z” dedi. 15.12.2005
Sivas ve Çevre ‹ller Müflterek Oda Toplant›s› Sivas'ta yap›ld›. TOBB Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun kat›ld›¤› toplant›da çevre illerin ekonomik ve ticari sorunlar› ele al›nd›, çözüm önerileri de¤erlendirildi. 17.12.2005
TOBB Yönetim Kurulu toplant›s› ile çevre illerin ifladamlar›n›n kat›ld›¤› sohbet
toplant›s› Elaz›¤'da yap›ld›. Yönetim Kurulu toplant›s›ndan önce gazetecilerin
sorular›n› cevaplayan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB'un, tüm
siyasi partilere ayn› yak›nl›k ve uzakl›kta oldu¤unu belirterek,” TOBB'un bir etkisi varsa bunun alt›nda tüm siyasi partilere ayn› yak›nl›kta ve uzakl›kta durdu¤undan dolay›d›r. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi de¤iliz. TOBB'un siyasetle u¤raflmas› do¤ru olmaz. ‹fladam› olarak sözlerimizin yank› bulmas›n› istiyorsak siyasetten uzak durmam›z laz›m, biz öyle yap›yoruz. Bizim siyasetimiz
ekonomi siyasetidir” dedi. 18.12.2005

Gebze Teknopark: Gebze Teknopark düzenlenen törenle aç›ld›. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Gebze OrganizeSanayi Bölgesi Teknopark›'n›n aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, “Küresel rekabette ayakta durabilmemiz, ihracat›, ithalattan daha fazla art›rmam›za ba¤l›d›r. Her sene büyüyen ve 40 milyar dolar› geçen aç›kla ilerleyemeyiz. ‹thal girdiye daha az ba¤›ml› ve rekabet gücü yüksek bir sanayiye ihtiyac›m›z var” dedi. 20.12.2005
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Gebze TO Ödül Töreni: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan›
M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu Gebze Ticaret Odas›'n›n baflar›l› ihracat yapan firmalar
ile en fazla kurumlar ve gelir vergisi ödeyen kurulufllar›n ödül törenine kat›ld›.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, törende yapt›¤› konuflmada, sanayici
ve ifladamlar›na Gebze'de konut aç›¤›n› kapatma ça¤r›s›na bulundu. Türkiye'de vergi sistemini elefltiren Hisarc›kl›o¤lu flöyle dedi: “Öyle bir vergi sistemimiz var ki kimseyi memnun etmiyor. Ne ‹sa'ya yaran›yor ne de Musa'ya...
Vergi dairesi memnun de¤il çünkü vergi toplayam›yor. Mükellef memnun de¤il, çünkü mevzuata uygun vergi öderse bat›yor. Ülkemizde vergi adaletini hala tesis edebilmifl de¤iliz. Nedense hiçbir hükümet bu yönde bir vergi reformuna giriflmiyor. Vergi de reform yapmay› taahhüt etmifl olanlar›n ne yapmas› gerekti¤i bellidir. Tüm vergi kanunlar› yeniden yaz›lmal› ve vergi süreçleri
mükellef lehine k›salt›lmal›d›r” 20.12.2005
Kurumlar vergisini yeniden düzenleyen kanun tasla¤›, Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan Maliye Bakanl›¤› ile Vergi Konsey yetkilileri, TOBB Yönetim Kurulu
Üyeleri, Konsey Baflkanlar› ve baz› oda baflkanlar›n›n kat›ld›¤› toplant›da tart›fl›ld›. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nde düzenlenen toplant›da konuflan
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Yat›r›m›n önündeki engellerin afl›lmas› ve yat›r›m›n teflvik edilmesi gerekti¤ini belirtti. TOBB olarak bu konuya ideal bak›fllar›n›n yat›r›mlar›n teflvik edildi¤i, vergilerin ödenebilir bir ülkede yaflamak oldu¤una dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, yat›r›mlar›n önünün aç›lmas› halinde iflsizlik sorununun da çözümlenmesine yard›mc› olaca¤›na inand›klar›n›
belirtti. 20.12.2005
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MÜ-YAP Ba¤lant›l› Hak Sahibi Fonogram Yap›mc›lar› Meslek Birli¤i Baflkan›
Bülent Forta ve beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyaret esnas›nda bas›na aç›klama yapan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, bugün yaflanan anlaflmazl›¤›n nedeninin, tarife sisteminin, pratik ve uygulanabilir nitelikte olmamas› oldu¤unu belirterek, “Önemli olan kanun ve yönetmeli¤in ç›kar›lmas› de¤il, bunlar›n ilgililerin hak ve menfaatlerini, adil ve dengeli bir flekilde gözeten,
pratik, kullan›labilir bir sistem getirmesidir” dedi 20.12.2005

Baflbakan TOBB Yönetim Kurulu Toplant›s›na kat›ld›: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i 2005 y›l›n›n son Yönetim Kurulu toplant›s› Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n kat›l›m›yla TOBB-ETÜ'de gerçeklefltirildi.
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Yaklafl›k 2.5 saat süren toplant›n›n ard›ndan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤› aç›klamada, ifl dünyas›n›n gündeminin “daha fazla ifl, daha
fazla afl” oldu¤unu belirterek, “Bunun d›fl›ndaki bütün tart›flmalar toplumun
enejisinin bofla harcanmas›d›r” dedi. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Yönetim
Kurulu toplant›s›nda 2005 y›l›n›n de¤erlendirmesini yap›p, 2006 y›l› beklentileri ve hedeflerini, makroekonomik göstergelerdeki belirgin iyileflmenin üretim ve istihdama daha fazla yans›mas› ve refah›n toplumun bütün kesimlerine yay›lmas› ile ilgili düflünceleri Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'a anlatt›klar›n› ifade etti. Befl milyon iflsizin bulundu¤u ve her y›l iflgücü piyasas›na
700 bin gencin kat›larak ifl bekledi¤i Türkiye'de bu sorunun üstesinden gelmek için ekonomiyi gündemin birinci maddesi yapma zorunlulu¤u bulundu¤unu savunan Hisarc›kl›o¤lu, üretim, yat›r›m, istihdam ve ihracat›n önünün
aç›lmas›n›n Türkiye'nin zenginleflmesini sa¤layaca¤›n› ifade etti. Türkiye'nin
öncelikli hedefinin dünya ekonomi liginde ilk 10 içine girmek oldu¤unu ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, “Bunu baflarmak için gereksiz gündem konular› oluflturmaktan vazgeçmeliyiz. Ekonomik istikrar› ve büyüme ivmesini yakalad›¤›m›z
bir dönemde gereksiz erken seçim tart›flmalar› ekonomiye zarar veriyor” dedi. 21.12.2005

Ticaret Odalar› Konsey Toplant›s›: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ticaret
Odalar› Konsey Toplant›s›; TOBB Baflkan› M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konsey Baflkan› Sinan AYGÜN ve üyelerinin kat›l›m›yla,
29 Aral›k 2005 Perflembe günü TOBB Merkez Binas›nda gerçeklefltirildi. Konsey toplant›s›nda, Türk ekonomisinin ve özellikle ticaret, hizmetler ve sanayi
kesiminin sorunlar› detayl› biçimde görüflüldü ve afla¤›daki hususlar›n kamuoyuna duyurulmas› kararlaflt›r›ld›;
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1- Yat›r›m Teflvik Sistemi, bölgelere ve sektörlere göre farkl›l›k gösterecek flekilde yeniden yap›land›r›lmal›d›r. Mevcut sistem; bölgesel dengesizli¤i, verimsiz özel sektör yat›r›mlar›n› artt›rmakta ve özel sektör yat›r›mlar›n› israf
etmektedir.
2- Ülkemizde flu an 5 milyon iflsiz bulunmakta ve her y›l 750 bin genç iflgücü piyasas›na girmektedir. Bu iflsizlere ifl bulacak olan Türk özel sektörüdür. ‹stihdam art›fl› ancak istihdam maliyetlerinin düflürülmesiyle mümkündür. Sosyal Güvenlik Reformu bir an önce tamamlanarak hayata geçirilmeli ve sistemin aç›¤› kapat›larak iflverenin üzerindeki maliyetler afla¤› çekilmelidir.
3- Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi için mükellef odakl› gelir art›r›c›, adaletli bir
vergi reformu gerçeklefltirilmelidir. Yüksek vergi oranlar› kay›t d›fl› ekonomiyi artt›rmaktad›r. Örne¤in, ülkemiz 4 y›ld›r büyüdü¤ü halde kay›tl› petrol
ithalat›m›z düflmektedir.
4- Ülkenin kalk›nmas›nda önemli rol oynayan, ticaret için vas›fl› ara eleman
yetifltiren ve sanayinin önemli istihdam kayna¤› olan meslek liseleri teflvik
edilmeli ve e¤itim seviyeleri yükseltilmelidir.
5- “Geciken Adalet, Adalet De¤ildir” Ülkemizde en hakl› olunan dava 2 y›l 9
ayda çözümlenmektedir. Yarg› Reformu bir an önce yap›lmal› ve kanunlar
anlafl›l›r bir dille yeniden düzenlenmelidir.
6- ‹hracat›m›z›n en önemli kalemini oluflturan Turizm Politikalar› yeniden gözden geçirilmeli ve mevsimlik olarak turizm bölgelerinde aç›lan iflyerleri denetim alt›na al›nmal›d›r. Turistlerin otel d›fl›na ç›kmas›n› engelleyen “her
fley dahil sisteminin yerine” alternatif modeller getirilmelidir.
7- ‹ç piyasadaki ticari durgunluk kendini protestolu senet ve karfl›l›ks›z çek rakamlar›nda aç›k bir flekilde göstermektedir. Ticareti canland›racak önlemlerin al›nmas› gerekmektedir.
8- Özellikle Büyükflehirlerimizde artarak devam eden kapkaç vb. gibi asayifl
olaylar›n›n önüne ancak, içgöçün durdurulmas› ve içgöçe neden olan terörün bitirilmesiyle geçilebilir. Ayr›ca, sosyete pazarlar› amac› d›fl›na taflarak,
kay›t d›fl›l›¤› teflvik etmektedir.
9- Belediye harçlar›n›n %2000 oran›nda artt›r›lmas› ticaret hayat›n› olumsuz
flekilde etkilemektedir. 29.12.2005
Türkiye Ekonomi Politikalar› Vakf› (TEPAV) taraf›ndan düzenlenen “H›zl› Tüketim Ürünleri Perakendecili¤inde Dönüflüm ve Sektörün Gelece¤i” konulu
Yuvarlak Masa Toplant›s› TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçeklefltirildi. Toplant›da konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
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“Rekabet koflullar›nda sa¤lanacak iyileflme ve maliyetlerin makul seviyelere çekilmesiyle, perakendecilik sektörünün, büyük bir geliflme sa¤layaca¤› ve Türk
firmalar›n›n kazand›klar› tecrübeyi yurtd›fl›na tafl›yarak, bölgede ve küresel düzeyde yeni ve büyük f›rsatlar yakalayaca¤› kanaatindeyim” dedi. 29.12.2005
Türkiye Ekonomi Politakalar› Araflt›rma Vakf› (TEPAV) Direktörü Güven Sak,
TOBB-AB Müdürü Mustafa Bayburtlu ile birlikte düzenledi¤i sohbet toplant›s›nda, Filistin'in Gazze bölgesinde kurulacak olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Bar›fl ‹çin Sanayi ‹nsiyatifi (B‹S) projesi ile ilgili bilgi verdi. TEPAV Direktörü Güven Sak, TOBB-B‹S Projesini hayata geçirecek imzalar›n at›lmas›yla
beraber Türkiye'nin bölgedeki varl›¤›n›n tescil edilece¤ini bildirdi. 4-5 Ocak 2006
tarihinde söz konusu projenin hayata geçirilmesi amac›yla Kudüs ve Ramallah'da hükümetler aras›nda 2 ayr› mutabakat zapt› imzalanacak. 03.01.2006

Denizli Ticaret Borsas› Canl› Hayvan Pazar›

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Denizli'de yap›m› tamamlanan Denizli Ticaret Borsas› Canl› Hayvan Pazar›'n›n
aç›l›fl törenindeki konuflmas›nda “Sevinerek ifade etmeliyim ki, bugün Denizli'de altyap›s› haz›r, AB normlar›nda bir canl› hayvan borsas› mevcuttur. Denizli ve bölgemiz halk›na yak›flan, s›hhi ve modern, AB standartlar›nda bir hayvan borsas›, bölgemizdeki hem tüketicilerimizin, hem de üreticilerimizin ihtiyaçlar›na cevap verebilecektir.” dedi.
Süneyle mücadele konusunda yap›lan çal›flmaya de¤inen TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, flunlar› söyledi: “Devlet süneyle mücadeleye 1033'de bafllam›fl.
Ancak istenen baflar› sa¤lanamam›fl. Ticaret borsalar›m›zdan gelen yo¤un talep üzerine harekete geçen TOBB, pilot bölge seçilen Ankara, Eskiflehir, Kon63
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ya, Aksaray ve K›r›kkale'de örnek çal›flmalara bafllatt›. 2 ayl›k çal›flma sonunda yüzde 40 olan kalite kayb› yüzde 8'e indi. Neticede 2 y›lda 2 milyon
ton ekmeklik bu¤day ithalat›m›z sona erdi. Türkiye'nin kazanc› ise 250 milyon dolar oldu” 03.01.2006
TOBB'un Verdi¤i Geçifl Belgesi ve TIR Karnesi ‹statistiklerine Göre; TOBB
2005 y›l›nda, 2004 y›l›na göre verilen geçifl belgesi say›s›nda yüzde
12,28'lik, yine ayn› dönemde verilen TIR karnesi say›s›nda ise yüzde
11,48'lik bir art›fl oldu. 04.01.2006

Uflak ‹li Müflterek Oda-Borsa Toplant›s›
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Uflak ‹li Müflterek Oda ve Borsa toplant›s›na kat›ld›. Hisarc›kl›o¤lu toplant›da yapt›¤› konuflmada, “Uflak, önceki
y›llardaki büyüme trndini yeniden yakalad›. Kentte birlik ve beraberlik sa¤lanm›fl. Uflak Türkiye'nin 11. marka kenti olabilir” dedi. 04.01.2006

Bar›fl ‹çin Sanayi: Erez Sanayi Bölgesi Projesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Filistin Ticaret ve Sanayi Odas› ve Tar›m
Odalar› Birli¤i ile ‹srail ‹malatç›lar Birli¤i taraf›ndan oluflturulan Ankara Forumunun 8 Haziran 2005 tarihinde Kudüs'te gerçeklefltirilen ikinci toplant›s›nda oluflturulan “Erez Sanayi Bölgesinin Yeniden Canland›r›lmas›” projesinin
yaflama aktar›lmas›na iliflkin ilk somut ad›m at›ld›.
Teknik çal›flma ve siyasi temaslar sonucu, TOBB'un “Bar›fl için Sanayi” (B‹S)
giriflimi önderli¤inde üç safhal› bir proje gelifltirildi. Ve projenin ilk safhas›nda
yer alan mutabakat belgelerinin imzalanmas› kabul edildi. Bu geliflmelerin sonunda, Türkiye ile Filistin aras›ndaki mutabakat zapt› 4 Ocak 2006 tarihinde
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Baflbakan Yand›mc›s› ve D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül ile Filistin Ulusal Yönetim Bakan› Nasser al Qidwa taraf›ndan Filistin'in merkezi Ramallah'ta imzaland›.
‹mza törenininin ard›ndan düzenlenen bas›n toplant›s›nda, D›fliflleri Bakan› ve
Baflbakan Yard›mc›s› Abdullah Gül, Filistin ve ‹srail yönetimlerinin projenin
bu noktaya gelmesindeki desteklere dikkat çekerek “Ama bu ifli ›srarla takip
eden bir kesim daha var ki o da Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve
Say›n Baflkan›d›r o bak›mdan onlar› da tebrik etmek istiyorum” diye konufltu.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada, bugün at›lan imzan›n ard›ndan 5 Ocak 2006 Perflembe günü benzer bir
belgenin ‹srail'de imzalanaca¤›n› söyledi. Ortado¤u'da bar›fl›n ‹srail'in Gazze'den çekilmesiyle daha da güçlendi¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, art›k özel
sektörün devreye girme zaman›n›n geldi¤ini, ifladamlar›n›n zor kararlar alan siyasetçileri yard›mc› olmas› gerekti¤ini kaydederek, “Buraya yaln›zca kardeflleriniz olarak de¤il, ortaklar›n›z olarak geldik. Ortakl›k bar›fl, gönenç ve daha iyi
bir gelecek için somut bir ad›md›r.” dedi. 04.01.2006

TOBB-B‹S (Bar›fl ‹çin Sanayi) Projesi ‹çin Gerekli ‹mzalar, Ramallah ve Kudüs'te
at›ld›. Gazze'deki Erez Sanayi Bölgesi'nin aç›l›fl›na kat›lan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, sanayi bölgesinin sadece Türkiye,
‹srail ve Filistin'i ilgilendirmedi¤ini bunun, "bir dünya olay›" oldu¤unu söyledi.
Türk, Filistin ve ‹srail ifl dünyas› kurulufllar›, Türkiye Odalar Borsalar Birli¤i
(TOBB), Filistin Ticaret, Sanayi ve Tar›m Odalar› Birli¤i ile ‹srail ‹malatç›lar Birli¤i taraf›ndan oluflturulan Ankara Forumunun 8 Haziran 2005 tarihinde Kudüs'te gerçeklefltirilen ikinci toplant›s›nda oluflturulan “Erez Sanayi Bölgesinin
Yeniden Canland›r›lmas› Projesi” hayata geçirilmesi karar› art›k gerçek oldu.
Erez Sanayi Bölgesi'nin imza töreninde konuflan Hisarc›kl›o¤lu, tüm uluslararas› kurumlar›n Erez Sanayi Bölgesi'ni destekledi¤ini belirtti. “‹srail ve Filistinli yetkililerle de görüfltük; bu alan› daha da geniflletme flans›m›z var” diyen
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Hisarc›kl›o¤lu, tesisin 6 ay içinde faaliyete geçmesini öngördüklerini kaydederek, “Bu sadece ‹srail, Filistin ve Türkiye'yi ilgilendiren bir olay de¤ildir, bir
dünya olay›d›r. Tesisin Türkiye'ye maliyeti çok olmayacak; çünkü aralar›nda
Dünya Bankas› ve G-8'in kurmufl oldu¤u kurulufllar›n da bulundu¤u tüm uluslararas› kurumlar destek vermeye haz›r. Zaten maddi ve manevi destek almasayd›k bu noktaya gelemezdik. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, fiimon Perez ve Mahmud Abbas projenin t›kand›¤› her noktada araya girerek bize çok
destek oldu” diye konufltu.

Yeni ad› Filistin Serbest Sanayi
Bölgesi olan Bölgenin yeninden
canland›r›lmas›n›n TOBB taraf›ndan üstlenilmesi için Türkiye ile
Filistin aras›ndaki mutabakat zapt› 4 Ocak 2006 tarihinde Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül ile Filistin Ulusal Yönetimi D›fliflleri Bakan› Nasser al Qidwa taraf›ndan Ramallah'da imzaland›. Türkiye ile
‹srail aras›ndaki mutabakat zapt› da, 5 Ocak 2006 tarihinde Kudüs'te Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül ile ‹srail D›fliflleri Bakan› Silvan Shalom aras›nda imzaland›. 05.01.2006
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i bünyesinde kurulan Ekonomi Politikalar›
Araflt›rma Enstitüsü (TEPAV), kamunun sa¤l›k harcamalar›n› inceleyerek, bir
rapor haz›rlad›. Raporda; mevcut sistemin koruyucu sa¤l›k hizmetleri yerine
aksine tedavi edici sa¤l›k hizmetlerini teflvik etti¤i ve ilaç tüketimini artt›rd›¤›
belirtildi. 06.01.2006
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Türk-Afgan ‹fl Konseyi Toplant›s›

Türk-Afgan ‹fl Konseyi Toplant›s› ‹stanbul'da D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K) bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Afgan ‹fl Konseyi Toplant›s› ‹stanbul'da gerçeklefltirildi. Toplant›ya, Afganistan Devlet Baflkan› Hamid Karzai,
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ve DE‹K Yönetim Kurulu Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Dünya Odalar Federasyonu ve
DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal› kat›ld›.

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, toplant›da yapt›¤› konuflmada “Afganistan ve Türkiye, siyasi alanda gerçeklefltirdikleri yak›nl›¤› ve dostlu¤u, ekonomik alanda da güçlendirmelidir. Böylece ülkelerimiz aras›ndaki siyasi ba¤lar, ekonomik ba¤lar›n da eklenmesiyle daha güçlenecektir.” dedi 06.01.2006
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin Ticaret Sicili verilerine göre, bu y›l›n 12
ay›nda aç›lan flirket say›s›nda, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 16,72 art›fl olurken, kapanan flirket say›s›nda ise yüzde 4,02 azalma oldu. 07.01.2006
ABD D›fliflleri Bakanl›¤›, ‹srail ile Gazze fieridi'ndeki Filistin topraklar› aras›nda bulunan Erez noktas›ndaki sanayi bölgesinin gelifltirilmesine önderlik edecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'ni övdü 11.01.2006
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Japonya Baflbakan› ile Görüflme

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Japon Baflbakan› Junichiro Koizumi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu kabul etti. Hilton Oteli'nde gerçekleflen görüflmenin ard›ndan k›sa
bir aç›klama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Japon Baflbakan›na, Filistin Serbest Sanayi Bölgesi'yle ilgili Türkiye taraf›ndan yap›lan çal›flmalar› ilettiklerini söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, konuk Baflbakan›n, ülkesinin, Filistin, ‹srail bar›fl
sürecine iliflkin görüfllerinin Türkiye ile örtüfltü¤ünü, Filistin-‹srail
iliflkilerinin gelifltirilmesine Japonya'n›n maddi ve manevi katk› sa¤lad›¤›n›, sa¤lamaya da devam
edeceklerini ifade etti¤ini bildirdi.
Hisarc›kl›o¤lu, konuk Baflbakan›n, Filistin Serbest Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesine nas›l
yard›mc› olabileceklerini sordu¤unu, maddi ve manevi anlamda her
türlü katk›y› sa¤lamay› arzulad›klar›n› söyledi¤ini kaydetti.
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"Japonya'n›n deste¤iyle Filistin bölgesi aktif hale gelebilecek mi?" sorusu
üzerine TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Sadece Japonya'n›n de¤il AB'nin,
ABD'nin ve G8'lerin katk›s› var. Geçmiflte burada 6 bin Filistinli çal›fl›rken, bugün yaklafl›k 100 kifli çal›flmaktad›r. Bu bölgenin tekrar canland›r›larak, ekonomik olarak bir refah›n›n art›r›lmas›nda ve yukar›lara ç›kar›lmas›nda bütün
dünya katk› sa¤lamaya çal›fl›yor. Türkiye için mutluluk verici olan hadise ise
bütün dünyan›n dikkatini çeken bir projeyi ülke olarak bafllatm›fl olmam›zd›r”
dedi.

Kanatl› Sektörün Sorunlar›
Ekonomik Sorunlar› De¤erlendirme Kurulu (ESDK), kufl gribi nedeniyle kanatl› sektörünün karfl›laflt›¤› Sorunlar› de¤erlendirmek üzere TOBB Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun giriflimleri sonucu Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener baflkanl›¤›nda topland›. Toplant›da TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu baflkanl›¤›ndaki sektör temsilcileri, çok zor durumda olduklar›n› beyaz et, yumurtac›l›k ve yem sektörü olarak büyük s›k›nt› duyduklar›n› kaydettiler. 15.01.2006

Hisarc›kl›o¤lu'nun Kurban Bayram› Mesaj›;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU, Kurban
Bayram› nedeniyle bir mesaj yay›mlad›. H‹SARCIKLIO⁄LU'nun mesaj› flöyle;
“Ülkemizde ve dünyada bar›fl›n ve ekonomik refah›n hakim olmas› yolundaki umudumuzun ço¤alarak artt›¤›, hoflgörünün, dayan›flman›n, sevgi ve sayg›n›n sembolü bir bayram› daha karfl›laman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz.
Bayramlar, milli ve dini duygular›n, inançlar›n, örf ve adetlerin uygulan›p sergilendi¤i, toplumda millet olma fluurunun flekillendi¤i, kuvvetlendi¤i günlerdir. Hep bir arada, müreffeh ve huzurlu gelece¤e ancak, güçlü bir ekonomi
ve genç e¤itimli ifl gücümüzle varabilir, s›k›nt›lar› aflabilir ve hak etti¤imiz
yere ulaflabiliriz.
Türk özel sektörü ad›na Kurban Bayram›n›n, ülkemizin ayd›nl›k gelece¤ine
ulaflmay› kendisine fliar edinmifl büyük Milletimize ve tüm dünya Müslümanlar›na kutlu olmas›n›, mutluluk ve baflar›lar getirmesini diliyorum.”
10.01.2006
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TOBB 2006 y›l› ilk Yönetim Kurulu Toplant›s› CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal'›n Kat›l›m›yla Gerçeklefltirildi
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu: “Bizim görevimiz, kendi do¤rular›m›z,
kendi taban›m›z ve Anayasa'n›n bize verdi¤i yetki çerçevesinde üyelerimizin
hak ve hukukunu korumakt›r. Bizim meselemiz budur. Bizim tek siyasetimiz
var: Ekonomi siyaseti” dedi. 16.01.2005

Bulgaristan Baflbakan› Sergei Stanishev ‹stanbul'da: D›fl Ekonomik ‹liflkiler
Kurulu (DE‹K) taraf›ndan düzenlenen Türk-Bulgar ‹fl Konseyi Toplant›s›, Ç›ra¤an Saray›'nda gerçeklefltirildi. Toplant›ya, Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an'›n
resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bulgaristan Baflbakan› Sergei Stanishev, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ve DE‹K
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Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türk-Bulgar ‹fl Konseyi Baflkan› Yalç›n Egemen, Türk-Bulgar ‹fl Konseyi Efl Baflkan› Bojidar Bojinov ile çok say›da davetli haz›r bulundu.
Toplant›da bir konuflma yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bölgenin
iki önemli ülkesi olarak Türkiye ve Bulgaristan aras›nda iflbirli¤inin gelifltirilmesinin, hükümetler için oldu¤u gibi ifladamlar› için de öncelikli hedefler aras›nda
yer ald›¤›n› ifade ederek, “Türk ifl adamlar› olarak, Bulgar meslektafllar›m›zla
birlikte daha fazla ticaret ve yat›r›m yapmak arzusunday›z” dedi. 18.01.2005

Ankara Sanayi Odas› Vergi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Ankara Sanayi Odas› taraf›ndan düzenlenen vergi ödül töreni Ankara Hilton
Oteli'nde yap›ld›. Törene, Baflbakan Recep Tayip Erdo¤an, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler, Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m, Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Adalet Bakan› Cemil Çiçek,
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baflesgio¤lu, Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Zafer
Ça¤layan, milletvekilleri ve çok say›da davetli kat›ld›.
Törende konuflan Hisarc›kl›o¤lu, kurumlar vergisi indiriminin getirece¤i olumlu ivmeyi azaltmamak için, yat›r›m art›fl›n› destekleyecek ve teflvik edecek mekanizmalar›n da korunmas› gerekti¤ini ifade ederek, “Bunlar›n yan›s›ra, istihdam sorununu da çözmek için, istihdam maliyetlerinin azalt›lmas›n›, istihdam› cezaland›ran de¤il, ödüllendiren bir yaklafl›m›n benimsenmesi bekliyoruz”
dedi. 19.01.2006

Tacikistan Cumhurbaflkan› TOBB’da
Resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan, Tacikistan Cumhurbaflkan› Emomali fiaripoviç Rahmonov
ve beraberindeki heyet,
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i'nin evsahipli¤inde
düzenlenen ö¤le yeme¤ine ve Türkiye-Tacikistan
‹fl Forumu Toplant›s›'na
kat›ld›.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun aç›l›fl
konuflmas› ile bafllayan toplant›, Tacikistan Cumhurbaflkan› Emomali fiaripoviç Rahmonov'un konuflmas›ndan sonra bas›na kapal› olarak devam etti.
Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤› konuflmada, “Türkiye olarak kültürel ve tarihi aç›ndan en
yak›n hissetti¤imiz ülkelerden biri olan Tacikistan'la iflbirli¤imizin gelifltirilmesi,
Türk özel sektörü olarak bizim de öncelikli hedeflerimizdendir” dedi. 20.01.2006

Irak ‹hracat Fuar› Gaziantep’te
2006 y›l› Irak'a ‹hracat Fuar› organizasyonunun düzenlenmesi çal›flmalar›,
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Sanayi Odas› Baflkan› Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Odas› Baflkan› Mehmet Aslan, Irak'›n Türkiye Büyükelçisi Sabah Cemil Ümran ile Türk ve Irak Fuarc›l›k Kurum yetkililerinin kat›ld›¤› bas›n
toplant›s›nda aç›kland›.
Siyasi aç›dan yeniden yap›land›r›lan ve ekonomik aç›dan da yeniden infla edilmekte olan, Türkiye'nin s›n›r komflusu Irak'taki geliflmeleri yak›ndan takip
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, serbest piyasa ekonomisine ve demokratik ilkelere dayal› yeni düzenin oluflmas›nda, Türk ifl dünyas›n›n katk›
sa¤lamas›n› temin edecek giriflimlerde bulunmaya devam ediyor.
Bölgede bar›fl ve istikrar›n parametrelerini belirleyen, Irak ekonomisinin yeniden yap›lanmas›nda iflbirli¤i alanlar›n›n geniflletilmesini amaçlayan bir dizi çal›flman›n yeni bir halkas› daha hizmetlere ekleniyor. Yaklafl›k 2 y›ldan bu yana yap›lamayan Ba¤dat Fuar›'n›n Gaziantep Sanayi Odas›, Gaziantep Ticaret
Odas›, Forum Fuarc›l›k ve Gelifltirme A.fi. ve Irak Ticaret Bakanl›¤› Fuarlar ‹da72

resi iflbirli¤i ile Gaziantep'te yap›lmas›na iliflkin giriflimler sonuçland›. Irak'›n
kamu kurumlar› ve yerel ifladamlar› taraf›ndan Irak'›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na yönelik mal al›mlar›n›n sergilenen ürünlerle sa¤lanmas›n›n ve yaklafl›k 3000 ifladam›n›n kat›l›m›n›n hedeflendi¤i “Irak'a ‹hracat Fuar›”n›n, 07-11
Haziran 2006 tarihleri aras›nda Gaziantep'te yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
Bas›n toplant›s›nda bir konuflma yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Irakl›lar›n refah›n›n Türkiye için son derece önemli oldu¤unu vurgulayarak,
“Türk ve Irak halklar› aras›nda, akrabal›k iliflkisi, tarihi, dini ve kültürel s›k› ba¤lar vard›r. Bu anlay›flla, Türk özel sektörünün en büyük, ve yasal temsilcisi olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Irak'›n ekonomik yap›lanmas›nda, Irak ifl
dünyas›yla iflbirli¤ini gelifltirmeye büyük önem vermektedir” dedi. 20.01.2006

YO‹KK Çal›flma Gruplar›
“Türkiye'de Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Reform Program›” sürecinde, önemli
katk›lar sa¤layan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu (YO‹KK) Çal›flma Gruplar› yeniden yap›land›r›ld›.
Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu kapsam›nda çal›flmalar›n›
sürdüren 10 Teknik Komite paralelinde TOBB bünyesinde kurulan çal›flma
gruplar› yeniden yap›land›r›ld› ve ilk müflterek toplant›s›n› gerçeklefltirdi.
Toplant›da bir konuflma yapan TOBB Baflkan Yard›mc›s› Halim Mete, geçti¤imiz üç sene zarf›nda makro ekonomik göstergelerde meydana gelen iyileflmenin yat›r›mc›lar› rehavete sürüklememesi gerekti¤ini vurgulayarak, “Zira ekonomimiz, hala çok say›da risk unsuru içermektedir. Bunlar›n bafl›nda da, 20
milyar dolar› aflan cari ifllemler aç›¤› ve çok yüksek seviyedeki iflsizlik oran›
gelmektedir. Tüm bunlar›n yegane çözümüyse, yat›r›md›r” dedi.

"Bürokrasideki Aksakl›klar Denize S›f›r Baraj Yapt›r›yor"

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, birinci önceli¤in Kamu yönetimi reformu olmas› gerekti¤ini vurgulayarak, bürokraside yaflanan aksakl›klar›n, deni73
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ze s›f›r baraj veya befl yolculu havaalan› yap›lmas›na sebep oldu¤unu kaydetti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TRT 2'de
yay›nlanan “‹ktisatç›” adl› programda, bürokrasideki aksakl›klara dikkat çekti. Hisarc›kl›o¤lu, bürokraside yaflanan sorunlar hakk›nda, "Bir yere 20 milyon dolara havaalan› yap›l›yor ama bugüne kadar 5 yolcusu olmufl. Denize s›f›r baraj yap›l›yor, 6 olimpik kapal› yüzme havuzu yap›lm›fl ama bir tane lisansl› yüzücü yok" dedi. Hisarc›kl›o¤lu, bu kaynaklar›n halk›n cebinden ç›kt›¤›n›
vurgulad›. 20.01.2006

‹fl dünyas›ndan KOB‹'lere ve yeni giriflimcilere AB fonlar›ndan yararlanma e¤itimi verilecek. TOBB-ABGS çat›s› alt›ndaki çal›flma “Proje haz›rlama kapasitesinin gelifltirilmesi projesi e¤itim program›” ad› ile kamuoyuna sunuldu. Bu
çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU, Avrupa Birli¤i Genel Sekreteri (ABGS) Büyükelçi M. O¤uz DEM‹RALP ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Füsun Ç‹ÇEKO⁄LU'nun kat›ld›¤› bir Bas›n Tan›t›m Toplant›s› düzenlendi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada, müzakereler için, “önümüzde uzun bir süreç var” yaklafl›m›n›n do¤ru olmad›¤›n› belirterek, “AB'nin, 2013 y›l› bütçesinde üyeli¤imiz öngörülmezse,
üyeli¤imizin bir sonraki bütçe dönemine yani 2020'lere kalaca¤›n› unutmamal›y›z. Bunun için de, fiili müzakereleri 5 ila 7 y›l içinde tamamlamak zorunday›z.” 23.01.2006
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Avusturya Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n Ankara'da ki yeni bürosunun aç›l›fl› Armada ‹fl Merkezi'nde yap›lan törenle gerçeklefltirildi. Törene, TOBB Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Avusturya Federal
Ekonomi Odas› Baflkan Yard›mc›s› Dr. Richard Schenz, Avusturya Federal
Ekonomi Odas› D›fl Ticaretten Sorumlu Genel Sekreter Yard›mc›s› Dr. Christian Kesberg, Avusturya'n›n Türkiye Büyükelçisi Dr. Marius Calligaris ve Büyükelçilik Müsteflar› Richard Bandera kat›ld›.
Aç›l›flta bir konuflma yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, daha fazla Avusturya firmas›n›n Türkiye'de ifl yapmas›n› istediklerini belirterek, “Türkiye'deki yeni ve sa¤l›kl› yat›r›m ortam›na Avusturyal› ifladamlar›n› davet ediyoruz. Türk firmalar›n› da Avusturya firmalar›yla birlikte çal›flmalar› ve ortakl›klar kurmalar› için cesaretlendiriyoruz” dedi. 23.01.2006
Avusturya Ticaret Müsteflarl›¤›'n›n Ankara'da hizmete girecek yeni bürolar›n›n
aç›l›fl törenine kat›lmak üzere Türkiye'ye gelen Avusturya Federal Ekonomi
Odas› Baflkan Yard›mc›s› Dr. Richard Schenz ve Avusturya Federal Ekonomi
Odas› D›fl Ticaretten Sorumlu Genel Sekreter Yard›mc›s› Dr. Christian Kesberg, beraberlerinde Avusturya'n›n Türkiye Büyükelçisi Dr. Marius Calligaris
ve Büyükelçilik Müsteflar› Richard Bandera ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'ni ziyaret etti.
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Taflk›n taraf›ndan kabul edilen heyete,
“Türkiye'de Yat›r›m Ortam›” konulu bir sunum yap›ld›. Sunumdan önce bir konuflma yapan Taflk›n, Avusturya'n›n Avrupa Birli¤i dönem baflkanl›¤› görevini
üstlendi¤ini belirterek, “Dönem baflkanl›¤›n›n öncelikleri aras›nda “geniflleme
konusunun” olmas› bizleri memnun etti. Bu y›l içinde, “tarama sürecinin” tamamlanmas›n› ve fiili müzakerelerin aç›lmas›n› bekliyoruz” dedi 23.01.2006

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun eflbaflkanl›¤›ndaki Türkiye-AB Karma ‹stiflare Komitesi üyeleri, Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an'la görüfltü. Görüflmeye ayr›ca, Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Abdüllatif fiener ile AK Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik de kat›ld›. 25.01.2006

Do¤algaz Krizinde Acil Çözüm Ça¤r›s›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Hükümeti
do¤algaz krizinde acil çözüm üretmeye davet etti. Hisarc›kl›o¤lu'nun konuya
iliflkin aç›klamas› flöyle;
“Türkiye, do¤algaza ba¤›ml›l›k politikas›n›n yanl›fll›¤›n› y›llard›r tart›fl›yor. Ama
bugün, gerekli önlemler vaktinde al›nmad›¤› için do¤algazla üretim yapan fabrikalarda ciddi bir üretim kayb› ile karfl› karfl›yay›z. Do¤algazda arz kaynaklar›n›n çeflitlendirilmemesi, arz güvenli¤inin garanti alt›na al›namamas› ve yeterli depolama yat›r›m›n›n yap›lmam›fl olmas›, hem bugün, hem de gelecek için
tehlike sinyalleri vermektedir. Hükümetten beklentimiz, aktif bir diplomasi ile
‹ran ve Rusya'dan istikrarl› gaz teminini bir an önce sa¤lamas›d›r. Üretimin
önündeki büyük engellere ra¤men Türkiye ekonomisinin hedeflerini yakalamas› için canla baflla çal›flan Türk özel sektörü, do¤algazdan kaynaklanacak
bir üretim kayb› ile karfl› karfl›ya b›rak›lmamal›d›r. Biz, ülkenin çeflitli kesimlerinden gelen do¤algaz kaynakl› s›k›nt›lar› hükümete ilettik. Siyasi otoriteden
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beklentimiz, bugünkü s›k›nt›y› çözdükten sonra, ülkenin gelece¤ini ayd›nlatacak bir enerji politikas›n›, tüm kesimlerle istiflare ederek oluflturmas› ve h›zla uygulamaya koymas›d›r.” 26.01.2005

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹slam Konferans› Teflkilat›'na üye ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile çal›flma yeme¤i düzenledi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen yeme¤e,
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun da kat›ld›.
Aç›l›fl konuflmas›nda, büyükelçilere “Gazze Sanayi Bölgesi'nin Yeniden Yap›land›r›lmas› Projesi” hakk›nda bilgi veren TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i öncülü¤ünde yeniden yap›land›rmas›n› ve iflletmesini üstlenece¤imiz Gazze Sanayi Bölgesi'yle, bölge halk›n›n refah›n› art›rmak ve dünyayla olan irtibatlar›n› güçlendirmek istiyoruz” dedi. 26.01.2005
Anadolu Aslanlar› ‹fladamlar› Derne¤i (ASKON) Genel Baflkan› ve beraberindeki heyet TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nu Birlik merkezinde ziyaret etti. 27.01.2005

TOBB Baflkan› Davos’ta
‹sviçre'de gerçekleflen Dünya Ekonomi Forumu'nda günübirlik görüflme yapmak üzere Davos'a giden
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Quartett Temsilcisi ve ABD Baflkan›
George W. Bush'un Ortado¤u dan›flman› James D. Wolfensohn ile bir
araya geldi.
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Hisarc›kl›o¤lu ile Wolfensohn, Dünya Ekonomi Forumu çerçevesinde, ‹sviçre'nin Davos kasabas›nda 5 Ocak tarihinde d›fliflleri bakanlar› nezdinde gerçekleflen “‹yi Niyet Anlaflmas›” çerçevesinde Gazze'de yap›lacak olan “Bar›fl
‹çin Sanayi Projesi” hakk›nda de¤erlendirme görüflmesi yapt›.
Hamas'›n Filistin seçimlerinden galip ayr›lmas› sebebiyle bölgede meydana
gelecek olan geliflmeleri de¤erlendiren ikili, projeyi ayn› flekilde devam ettirmeyi kararlaflt›rd›lar. 28.01.2006

Avrasya ‹fl Konseyleri Genel Kurulu
Avrasya ‹fl Konseyleri Genel Kurulu ‹stanbul'da TOBB Plaza'da gerçeklefltirildi. Genel Kurul'a kat›lan, Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i ve D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal› birer konuflma yapt›.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤› konuflmada, AB üyeli¤ini istediklerini ve savunduklar›n› belirterek, “Ama AB'ye dönüp, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i'ni, Avrasya'y› göz ard› edemeyiz” dedi. 30.01.2006
Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Tunus Sanayi, Enerji ve KOB‹ Bakan›
Afif Chelbi ve beraberindeki ifladamlar› heyeti, TOBB'u ziyaret etti.
Tunus Sanayi, Enerji ve KOB‹ Bakan› Afif Chelbi ve beraberindeki ifladamlar›
heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ‹brahim Ça¤lar ile bir araya geldiler.
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Görüflme öncesi bas›na aç›klama yapan TOBB Sayman Üyesi ‹brahim Ça¤lar,
son dönemde yabanc› yat›r›mc›lar›n Türkiye'ye olan ilgisinin art›¤›n› belirterek, “Türkiye, yabanc› do¤rudan yat›r›mlar için daha uygun bir ortam yaratmak
üzere çeflitli kanuni düzenlemeleri tamamlam›flt›r. Ç›kart›lan Yabanc› Sermaye Kanunu ile yerli ve yabanc› sermaye aras›ndaki ayr›m kald›r›lm›flt›r. fiirket
kuruluflundaki formaliteler azalm›flt›r” dedi. 01.02.2006

‹stanbul Park Pisti'nin 2006 sezon aç›l›fl› toplant›s› yap›ld›.
Yeniköy'deki Sait Halim Pafla Yal›s›'nda düzenlenen tan›t›m toplant›s›na Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ve Motor Sporlar› Organizasyon A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, ‹stanbul Ticaret Odas›
Baflkan› Murat Yalç›ntafl, Otomobil Sporlar› Federasyonu Baflkan› Mümtaz
Tahincio¤lu ile davetliler kat›ld›.
Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›lo¤u,
geçen y›l imparatorluklar baflkenti ‹stanbul'un, 21. yüzy›l dünyas›nda oynayaca¤› yeni rolü gözler önüne serdi¤ini söyledi.
Y›llard›r çeflitli sloganlarla ifade edilmeye çal›fl›lan özlemin, sonunda ‹stanbul
Park'ta hayat buldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “Türk giriflimci, ‹stanbul
Park yat›r›m›n›n zorlu virajlar›n› spin atmadan tamamlam›flt›r. Bugün art›k ‹stanbul Park'taki en zorlu viraj, daha ilk y›l›nda dünyaca üne kavuflan ve bizim
de keyifle izledi¤imiz 8 numaral› virajd›r. Bu tesis, sizlerin en iyi temsiliniz ve
övünç kayna¤›n›z olarak infla edilmifltir” diye konufltu. 01.02.2006
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin verdi¤i geçifl belgesi ve t›r karnesi istatistiklerine göre; 2006 y›l› ocak ay›nda, 2005 y›l› ocak ay›na göre verilen geçifl belgesi say›s›nda yüzde 0,10'luk düflüfl, yine ayn› dönemde verilen TIR
karnesi say›s›nda ise yüzde 3,03'lük bir art›fl oldu. 3.02.2006
2006 y›l› Ocak ay›nda, 2005 y›l› Ocak ay›na göre verilen geçifl belgesi say›s›nda yüzde 0,10'luk düflüfl, yine ayn› dönemde verilen TIR karnesi say›s›nda
ise yüzde 3,03'lük bir art›fl oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Ticaret ve TIR Dairesi Baflkanl›¤›'n›n verilerine göre, 2006 y›l› Ocak ay›nda, 2005 y›l› Ocak ay›na göre verilen geçifl belgesi say›s›nda yüzde 0,10'luk düflüfl, TIR Karnesi say›s›nda ise yüzde
3,03'lük bir art›fl oldu¤u görülüyor. 03.02.2006
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Türk-Romen ‹fl Forumu
Türk-Romen ‹fl Forumu, Romanya Baflbakan› Calin Popescu Tariceanu'nun kat›l›m› ile
‹stanbul'da gerçeklefltirildi. Foruma, Devlet
Bakan› Kürflat Tüzmen, Romanya Ekonomi
ve Ticaret Bakan› Ioan Codrut-Seres, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ve DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, DE‹K ‹cra Kurulu
Baflkan› Rona Y›rcal›, Romanya Ticaret ve
Sanayi Odas› Baflkan› Victor Babiuc, TürkRomen ‹fl Konseyi Baflkan› Ersin Alt›nordu
ve Türk-Romen ‹fl Konseyi Efl-Baflkan› Alexandru Parvescu kat›ld›.

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Türk-Romen ‹fl Forumu'nda yapt›¤› konuflmada, Romanya'n›n, do¤u ve bat› Avrupa ülkelerine yap›lan tafl›malarda,
Türk araçlar› için transit ülke konumunda oldu¤unu hat›rlatarak, Türk plakal›
araçlar›n, Romanya üzerinden üçüncü ülkelere yönelik tafl›malar›n› belge verilmedi¤inden dolay› gerçeklefltiremediklerini ifade etti. 02.02.2006

K›rflehir TSO Vergi Ödül Töreni
K›rflehir Ticaret ve Sanayi Odas› taraf›ndan vergi rekortmenlerine yönelik plaket törenine kat›lmak üzere K›rflehir'e gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ilk olarak Vali Lütfullah Bilgin'i ve Belediye Baflkan› Halim Çak›r'› makamlar›nda ziyaret etti. Ard›ndan Terme Otel'de
düzenlenen vergi rekortmenlerine plaket verilmesi törenine kat›ld›.
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TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, törende yapt›¤› konuflmada, hükümetin vergi adaleti sa¤lama noktas›nda yetersiz kald›¤›n› söyleyerek, “Ülkemizde halen vergi adaleti tesis edilmifl de¤il. Devlet, vergiyi ancak, alabildi¤inden
al›yor. Son 10 senede gelir vergisi mükellefi say›s› 1 milyon 800 binde kal›rken, ayn› dönemde basit usuldeki vergi mükellefi say›s› da 910 binden 820
bine gerilemifltir. Peki Türkiye nüfusu son 10 y›lda azalm›fl m›d›r ki mükellef
say›s› düflmüfltür. Esasen, kay›t d›fl› ekonominin tüm ekonominin yar›s›na
ulaflt›¤› bir ülkede vergi adaletinin sa¤lanabilmesi de mümkün de¤ildir. Daha
da fenas›, bu durum y›llard›r böyle sürüp gitmeye devam ediyor. Ama nedense hiçbir hükümet bu yönde bir vergi reformuna giriflmiyor. Mesele mevcut hükümet acil eylem plan›nda 3 ay içerisinde vergi yükünü tabana yayacak tedbirler alaca¤›n› ifade etmifltir. 3 seneyi aflan zaman zarf›nda gelinen nokta ise
ortadad›r” dedi. 03.02.2006
TEKEL Ankara Baflmüdürlük, idare, ambar ve Genel Müdürlük inflaat› ile ilgili
tafl›nmazlar›n (‹kiz Kuleler) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'ne (TOBB) devir
sözleflmesi imzaland›. 02.02.2006
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Boydak Holding'in Kayseri 1. OSB'deki merkezinde yap›lan toplu aç›l›fl törenine kat›ld›. 03.02.2006
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Ticaret ve TIR Dairesi Baflkanl›¤›'n›n
verilerine göre, bu y›l›n Ocak ay›nda, geçen y›l›n ayn› ay›na göre, yüzde 0.10
azal›flla 51 bin 756 adet geçifl belgesi verildi. 03.02.2006

Kayseri TSO Vergi Ödül Töreni
Kayseri Ticaret Odas› taraf›ndan, Kayseri Hilton Oteli'nde düzenlenen törenle
vergi ödülleri sahiplerini buldu. Törende bir konuflma yapan TOBB Baflkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'de son 3 y›lda sa¤lanan siyasi ve ekonomik is81
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tikrar ortam›n›n ekonomiyi dünyan›n ilk 20 büyük ekonomisi aras›na soktu¤una dikkat çekerken, bu noktan›n daha ileri götürülmesi, yat›r›m temposunun
art›r›lmas› gerekti¤ini söyledi. 03.02.2006

Türkiye ile Gürcistan'› birbirine ba¤layan Sarp ve Sarpi gümrük kap›lar› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) taraf›ndan modernize edilecek. Bir dizi temasta bulunmak üzere ‹stanbul'da bulunan Gürcistan Baflbakan› Zurab Nogaideli ‹le TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Haziran 2006'da bafllayacak ve Nisan 2007'de tamamlanacak projenin detaylar›n› görüflmek üzere bir
araya geldi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Dostumuz ve komflumuz
olan Gürcistan iliflkilerimizi gelifltirmeyi arzu etti¤imiz bir ülkedir. Bu çerçevede bölgesel kalk›nman›n temel gücü olan ile iflbirli¤ini gelifltirerek çeflitlendirilmesini teflvik ediyoruz. Bu imkanlar›n en verimli flekilde de¤erlendirilmesi,
ticaretin ve yat›r›mlar›n kolaylaflt›r›lmas› yönünde gayret sarf ediyoruz. Bu
amaçla beraber görüflülerek ald›¤›m›z kararla Sarp-Sarpi Gümrük kap›lar›n›n
yenileme çal›flmalar›n› örnek iflbirli¤i modeli olaca¤›na inan›yorum” fleklinde
konufltu. 04.06.2006
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ile Türkiye Bankalar Birli¤i (TBB) yöneticileri ‹stanbul'da bir araya geldi. Bas›na kapal› yap›lan toplant›da, ekonominin genel durumu, finans ve reel sektörün sorunlar›, reel kesim ile bankac›l›k sektörü iliflkileri ele al›nd›. 06.02.2006
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ABD Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson, Hisarc›kl›o¤lu'nu
Ziyaret Etti
Amerika Birleflik Devletleri Türkiye Büyükelçi Ross Wilson, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile çal›flma yeme¤inde bir araya geldi. Birlik Merkezi'nde gerçekleflen çal›flma yeme¤inin ard›ndan yap›lan
bas›n aç›klamas›nda TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile ABD
aras›ndaki askeri ve siyasi iliflkilerin iyi bir düzeyde oldu¤unu hat›rlatarak, iki
ülkenin ekonomik ve ticari iliflkilerini de bu seviyeye getirmeyi amaçlad›klar›n›
ifade etti. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, bu kapsamda Türkiye ve ABD'deki 3
bin KOB‹'yi ortak bir platformda bir araya getirecek bir proje üzerinde çal›flt›klar›n›, bunun da 17 Mart tarihinde realize olmas›n› hedeflediklerini aç›klad›.
Hisarc›kl›o¤lu, Filistin seçimlerinden Hamas'›n zaferle ç›kmas›n›n, Erez Sanayi Bölgesi'ni nas›l etkileyece¤i sorusu üzerine, Erez Sanayi Bölgesi Projesi'nin, baflta Türkiye, ‹srail ve Filistin olmak üzere tüm dünyan›n deste¤i ile
bugünkü aflamas›na geldi¤ini an›msatt›. Projenin önümüzdeki dönemde de
sürebilmesi için 3 hükümetin bu konudaki ortak iradesinin devam etmesi gerekti¤inin alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, Filistin halk›n›n iflsizlik sorununu büyük
ölçüde çözüme kavuflturacak olan projeyi Filistin'de iktidara gelecek olan her
partinin benimseyece¤ine inand›klar›n› söyledi. Erez Sanayi Bölgesi Projesi'nin duraca¤› gibi bir endiflelerinin bulunmad›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu,
“Proje durmad›. Mühendislerimiz sahada çal›fl›yor. Ne olaca¤›n› zaman içinde
görece¤iz” dedi.
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ABD Büyükelçisi Ross Wilson ise Hisarc›kl›o¤lu ile yapt›klar› görüflmede ikili
iliflkileri gelifltirme noktas›nda yap›labilecekleri görüfltüklerini, amaçlar›n›n
Türkiye ve ABD aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkileri daha iyi bir noktaya getirmek oldu¤unun belirtti. 07.02.2006
Türk ifl dünyas›n›n çat› kuruluflu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹fl Hayat› Dayan›flma Derne¤i'nin (‹fiHAD) ‹stanbul'da düzenledi¤i 2006'n›n ilk toplant›s›na kat›ld›. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu ekonomide gelinen noktay› ve sorunlar› de¤erlendirerek, çözüm önerilerini anlatt›. 07.02.2006
2006 y›l›n›n Ocak ay›nda geçen y›l›n Ocak ay›na göre aç›lan flirket say›s›nda
yüzde 1,31'lik, yine ayn› dönemde kapanan flirket say›s›nda da yüzde
12,06'l›k bir azalma oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin Ticaret Sicili
verilerine göre, bu y›l›n Ocak ay›nda aç›lan flirket say›s›nda, geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 1,31'lik ve kapanan flirket say›s›nda da yüzde 12,06'l›k
azalma oldu. 08.02.2006

TOBB Ticaret Borsalar› Konseyi Topland›: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Ticaret Borsalar› Konsey Toplant›s›; TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Mehdi Eker,
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar› Adem fiahin ile TOBB Yönetim Kurulu
Üyeleri, Konsey Baflkan› Nejat Ekrem Basmac› ve Konsey üyelerinin kat›l›m›yla, TOBB Merkez Binas›nda gerçeklefltirildi.
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Konsey toplant›s›nda, Türk ekonomisinin ve özellikle tar›m sektörünün sorunlar› detayl› biçimde görüflülmüfl ve afla¤›daki hususlar›n›n kamuoyuna duyurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r;
Tar›m ürünleri ticaretini kolaylaflt›rmak, depolanmas› için yayg›n bir sistem
oluflturmak, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansman›n›, sat›fl›n› ve teslimini sa¤layan ürün senedi ç›kartmak ve standartlar› belirlenmifl tar›m ürünlerinin ticaretini gelifltirmek üzere haz›rlanan “Tar›m Ürünleri Lisansl› Depoculuk Kanunu” ile sisteme ifllerlik kazand›racak “Ürün ‹htisas Borsalar›” konusuna öncelik verilmesi ve bu konulara iliflkin gerekli altyap› çal›flmalar›n›n bir
an önce bafllat›lmas›,

Kay›td›fl›l›¤›n önlenmesi, verginin tabana yay›lmas›, mükellef bafl›na düflen
yüksek vergi oranlar›n›n düflürülmesi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin
azalt›lmas› halinde, Tar›m sektörünün önündeki engeller kald›r›larak, sektörün geliflmesi sa¤lanm›fl olacakt›r. 08.02.2006
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Lisansl› Depoculuk ve Ürün ‹htisas Borsalar› Panele, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde, Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Çoflkun, Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Mehdi Eker, Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i Baflkan› fiemsi Bayraktar ve Ticaret Borsalar› baflkan ve üyelerinin kat›l›m› ile Birlik Merkezinde gerçeklefltirildi. “Lisansl› Depoculuk ve Ürün ‹htisas Borsalar›” ad› alt›nda 2 oturumdan oluflan Panel’de
Türk Tar›m›’n›n sorunlar› da tart›fl›ld›. 09.02.2006
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Moldova Cumhuriyeti Baflkan Yard›mc›s›
Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Moldova Cumhuriyeti Baflbakan Yard›mc›s›, D›fliflleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakan› Andrei Stratan ile beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu
ziyaret ederek, iki ülke aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesine
yönelik düzenlenen çal›flma toplant›s›na kat›ld›. Toplant›da bir konuflma yapan
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “2002 y›l›ndan beri art›fl gösteren ikili ticaret hacmimizin, 2005 y›l›nda da artmaya devam ederek 110 milyon dolara ulaflmas› da olumlu bir geliflmedir. TOBB olarak daha fazla ticaretin yan›s›ra, Türk yat›r›mc›lar›n Moldova'daki yat›r›mlar›n›n da artmas›n› arzu ediyor ve
bu yönde yat›r›mc›lar›m›z› yönlendiriyoruz.” dedi. 09.02.2006

‹ngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Westmaccott, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i'ni ziyaret ederek, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile çal›flma yeme¤inde bir araya geldi. Program sonunda yap›lan ortak bas›n aç›klamas›nda
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TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Westmaccott ile yapm›fl olduklar› görüflmede, Türkiye ile ‹ngiltere’nin ekonomik iliflkilerinin gelmifl oldu¤u noktay› de¤erlendirdiklerini söyledi. Türkiye’nin ihracat›n›n yüzde 65’ini Avrupa ülkelerine yapt›¤›n›, bu ülkeler içinde de ‹ngiltere’nin en büyük ikinci partner konumunda oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacmindeki art›fl bizleri memnun etmektedir. Ama bu yeterli de¤ildir” diye konufltu. 10.02.2006

3. Bölgesel ve Sektörel Ekonomik fiuras› Toplant›s› Yap›ld›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) 3. Bölgesel ve Sektörel Ekonomi fiuras› TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yap›ld›. Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an toplant›ya 9 bakanla kat›ld›. Toplant›da 364 oda ve borsa dan
450 kifliye yak›n temsilci bulunurken, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun genel sunumundan sonra 13 bölgeyi temsilen bölge temsilcileri birer
sunum yapt›lar. Bölgesel sunumlarda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir kentleri tek bafl›na yer ald›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu toplant›da, Türkiye'deki
tüm bölge ve sektörlerin s›k›nt›lar› ve bunlara iliflkin çözüm önerilerinin hükümete sunulaca¤›n› ifade ederek, oda ve borsa baflkanlar›n›n bölgesel sorunlar›, sektörel sorunlar›, sektör kurulu baflkanlar›n›n da sektörel sorunlar› ve çözüm önerilerini dile getirece¤ini bildirdi. Baflbakan›n kat›l›mca yönetim anlay›fl›n›n bir defa daha bu toplant›da görmekten mutlu oldu¤unu ifade eden TOBB
Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu hükümetin bu kadar genifl bir kat›l›mla 3 y›l üst üste
reel sektörü dinledi¤ini belirtti. Bu sayede reel sekötürün pek çok probleminin
hükümetin iradesiyle çözüldü¤ünü ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, “Bu toplant›da de
ekonominin ve reel sektörün önünün açacak tedbirlerin al›naca¤›na inan›yorum” dedi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu özetle flunlar› söyledi:
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“Makro dengeler düzelmeden, reel sektörün sorunlar›n›n, çözülemeyece¤inin
de bilincindeydik.
Umutla bekliyorduk ki, makro dengeler düzeldikçe, reel sektör üzerindeki yükler de azalacak, böylece TL'deki de¤er art›fl›, dengelenecekti.
Ama, döviz kurundaki gerilemenin üstüne, girdi maliyetleri de eskisi gibi yüksek kal›nca, makro ekonomideki iyileflme, reel sektöre ayn› ölçüde yans›mam›fl ve s›k›nt›lar, daha da artm›flt›r.
Bunun üzerine sanayicimiz, rekabetçi olabilmek üzere, daha fazla ithal girdiye yönelmifltir.
Böyle olunca da, içeride ara mal› üreten kobilerimiz baflta olmak üzere, nihai
mal üreten pek çok sanayicimiz, olumsuz etkilenmifl, ihracat›n ülkemize sa¤lad›¤› katma de¤er azalm›flt›r.
5084 say›l› teflvik yasas›n›n, Do¤u Anadolu bölgesi illerimize ciddi katk›s› olmad›¤›n› dile getiren oda baflkanlar›n›n dedi¤i gibi, ‘bölgesel ve sektörel teflvik’ uygulanmaz ise iflsizlik ve gelir da¤›l›m› sorunlar›na çözümler bulunamayaca¤› da bir gerçek...
Ulusal kaynaklara dayand›r›lmayan enerji politikalar›n›n pahal› ve riskli olaca¤›, istihdam›n üzerindeki a¤›r yükler, vergi sistemi, bugünkü karmafl›k yap›s›yla sürdükçe ve dolayl› vergilerin yükü devam ettikçe, kay›td›fl›l›k azalmayacakt›r...
Vadeli ithalattaki KKDF (Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu) ödemesinden
kaç›nmak isteyen flirketler, yo¤un bir flekilde, yurtd›fl›nda kurulu firmalar üzerinden ifllem yaparak, bu imkânlardan mahrum kobiler karfl›s›nda, haks›z rekabete yol açmaktad›r.
Cari aç›k hafife al›nmamal›, geçmiflte yaflanan krizleri tetikleyen de, hep cari
aç›k unutulmamal›d›r”
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Toplant›ya Kat›lan Bakanlar: Abdüllatif fiener (Devlet Bakan›-Baflbakan Yrd.)
Ali Babacan (Devlet Bakan› AB Baflmüzakerecisi), Kürflat Tüzmen (Devlet Bakan›) Kemal Unak›tan (Maliye Bakan›) Ali Çoflkun (Sanayi ve Ticaret Bakan›)
Hilmi Güler (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›) Mehdi Eker (Tar›m ve Köyiflleri Bakan›), Binali Y›ld›r›m (Ulaflt›rma Bakan›), Murat Baflesgio¤lu (Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakan›) 14.02.2006

e-‹mza
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ile TÜRKTRUST A.fi. aras›nda, ülkemizde e-imzan›n yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla imzalanan iflbirli¤i protokolünün
tan›t›m toplant›s›, TOBB Merkezinde gerçeklefltirildi.
Toplant›ya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU ile TÜRKTRUST A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› ve Türk Silahl› Kuvvetleri Elele Vakf› Genel Müdürü Tümgeneral (E) Bahtiyar TÜRKER kat›ld›.
e-imza alan›nda ülkemizde flu ana kadar yap›lm›fl en büyük iflbirli¤i anlaflmas›
TÜRKTRUST ile TOBB aras›nda gerçeklefltirildi. Bu iflbirli¤i sayesinde, flirketler, iflletmeler, TOBB’un yurt çap›na yay›lm›fl 364 ticaret ve sanayi odas› ve
borsas› arac›l›¤› ile e-imza sahibi olabilecekler. Böylece, Türk giriflimcisinin her
türlü ticari ifllerini ve resmi ifllemlerini elektronik ortamda, daha h›zl›, güvenli
ve yasal geçerli bir flekilde yapabilmesinin önü aç›lm›fl olacak. 15.02.2006

Resmi bir ziyaret için Türkiye’ye gelen Bahreyn Baflbakan› Sheikh Bin Khalifa Bin Salman Al-Khalifa, beraberinde Baflbakan Yard›mc›s› Shaikh Mohammed Bin Mubarek Al-Khalifa, D›fliflleri Bakan› Shaikh Khalid Bin Ahmed Al89
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Khalifa, Sanayi ve Ticaret Bakan› Hassan Bin Abdulla Fakhro, üst düzey bürokratlar ve ifladamlar›n›n da bulundu¤u bir heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun evsahipli¤inde, Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Coflkun’un da kat›l›m›yla, TOBB’da düzenlenen çal›flma yeme¤inde bir araya geldi.
Birlik Merkezinde gerçekleflen toplant›ya, Bahreyn Heyeti’nin yan› s›ra, TOBB
Baflkan Yard›mc›lar› ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile oda ve borsa baflkanlar› kat›ld›.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤› konuflmada, Körfez ‹flbirli¤i
Konseyi’nin etkin üyelerinden biri olan Bahreyn’in, ekonomik potansiyeli ve
stratejik konumu ile tüm dünyan›n ilgisini çeken önemli bir yat›r›m ve finans
merkezi oldu¤unu ve bölgede istikrarl› bir geliflme gösteren Bahreyn’e, Türk
ifl dünyas› olarak özel önem verdiklerini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, Bahreyn ile iflbirli¤inin güçlendirilmesi için bütün imkanlar›n mevcut oldu¤unu belirterek,
“Çok genifl bir yelpazeyi kapsayan iflbirli¤i alanlar›n›, somut projelerle ortak
kazançlara dönüfltürmeyi arzu ediyoruz” dedi. 15.02.2006

TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Toplant›s›: Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i Yüksek Koordinasyon Kurulu II. Toplant›s›, TOBB Baflkan› M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU’nun evsahipli¤inde, Devlet Bakan› Ali BABACAN ve Kurul
Üyelerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
yapt›¤› konuflmada, Kurul üyelerinin sahip olduklar› flirketlerde yaklafl›k 50
bin kifliyi istihdam ettikleri için, Türkiye’deki iflsizlik sorununa çözüm getirmede önemli ifllev tafl›makta olduklar›n› vurgulayarak, “Bu kadar kifliye istihdam
olana¤› sa¤lamakla, ortalama aile büyüklü¤ü 5 kifli olarak kabul edilirse, kurulumuz üyesi 15 kifli, 250 bin kiflilik bir aileyi oluflturmaktad›r” dedi. Kurulan
Yüksek Koordinasyon Kurulu, Türk özel sektörünün öncü kanaat önderleri olarak hizmet etmek üzere, oda ve borsa camias› 5174 say›l› TOBB Kanunu çer90

çevesinde içerisinden seçilen 15 üyeden olufluyor. TOBB'da kurumsal ve yap›sal de¤iflim ve dönüflümün teknik direktörleri olarak çok önemli görevler
yüklenen Yüksek Koordinasyon Kurulu’nda görev alan 15 kifli, Kurulda TO,
TSO, SO, TB, DTO’nun her birisini temsil ediyorlar. TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu flu üyelerden olufluyor;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Celal Sönmez Bursa TSO Yönetim Kurulu Baflkan›
Cemalettin Sarar Eskiflehir TO Yönetim Kurulu Baflkan›
Muammer Cindilli Erzurum TSO Yönetim Kurulu Baflkan›
Abdülkadir Konuko¤lu Gaziantep SO Meclis Baflkan›
Mustafa Boydak Kayseri SO Yönetim Kurulu Baflkan›
Zeynep Bodur Okyay ‹stanbul SO Meclis Üyesi
Tu¤rul Yemiflçi ‹zmir TB Yönetim Kurulu Baflkan›
Müjdat Keçeci Denizli SO Yönetim Kurulu Baflkan›
Cihat Lokmano¤lu Mersin DTO Yönetim Kurulu Baflkan›
Murat Yalç›ntafl ‹stanbul TO Yönetim Kurulu Baflkan›
Sinan Aygün Ankara TO Yönetim Kurulu Baflkan›
Kadri fiaman Mersin TSO Yönetim Kurulu Baflkan›
Nafi Güral Kütahya TSO Yönetim Kurulu Baflkan›
Salih Esen EBSO Meclis Üyesi
Melih Bat›l› ‹stanbul SO Meclis Üyesi 16.02.2005

2005 Y›l› Ekonomik De¤erlendirme Konya’da yap›ld›: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Konya Ticaret Odas›, Konya Sanayi Odas›, Konya Ticaret Borsas› ve MÜS‹AD taraf›ndan düzenlenen “2005
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Y›l› Ekonomik De¤erlendirme” toplant›s›na kat›ld›. MÜS‹AD Konya fiubesi toplant› salonunda gerçekleflen toplant›ya TOBB Baflkan Yard›mc›s› ve Konya Ticaret Odas› Baflkan› Hüseyin Üzülmez, Konya Valisi Atilla Osmançelebio¤lu,
Konya Büyükflehir Belediye Baflkan› Tahir Akyürek ile çok say›da sanayici ve
ifl adam› kat›ld›.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu toplant› öncesinde bas›na yapt›¤› aç›klamada, cari aç›¤›n bir ekonomik krize neden olmayaca¤›n› belirterek, “Cari
aç›k fluan bir krize neden olmaz. Cumhuriyet ve Osmanl› tarihi boyunca ekonomik krizlerin nedeni, ödemeler dengesinin dengeye oturtulamamas›d›r. Ancak flu an cari aç›k bir krize neden olmaz, çünkü finanse ediliyor. Ancak ileriye yönelik düflünürsek, Türkiye’nin gelir getirici kalemlerinin artt›r›lmas› gerekir. Bunlar ihracat, turizm ve müteahhitlik iflleridir. Bunlara uygun bir politika
izlendi¤inde cari aç›k risk olmaktan ç›kar” dedi. 18.02.2006

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Wolf-Ruthart Born, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile TOBB’da gerçeklefltirilen çal›flma yeme¤inde bir araya geldi.
Yemekten sonra bir aç›klama yapan Born, Türkiye’deki görev süresinin bir
hafta sonra dolaca¤›n› belirterek, bu nedenle dostu TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’na bir veda ziyaretinde bulundu¤unu söyledi. 21.02.2006
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Adana 2. Uluslar aras› Ekonomik ‹flbirli¤i Forumu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Adana Ticaret Odas›’n›n öncülü¤ünde gerçeklefltirilen 2. Uluslar aras› Ekonomik ‹flbirli¤i Forumu’nun aç›l›fl›na kat›lmak üzere Adana'ya gitti. Üç gün süren Forumun aç›l›fl›na sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Çoflkun’un yan› s›ra, çok say›da Türk ifladam› Yunanistan, Bulgaristan, Irak, Suriye, M›s›r, Rusya, Ürdün, Balkan ülkeleri ve Avrupa Birli¤i üyesi toplam 20 ülkeden 300 yabanc› ifl dünyas›n›n temsilcisi de kat›ld›. TOBB
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu toplant›da yapt›¤› aç›klamada Türkiye'nin e¤itimli, genç ve de¤iflikliklere aç›k nüfusu, teknoloji yat›r›mlar›ndaki tecrübesi
ve co¤rafi avantajlar› ile üretim merkezi konumunda oldu¤unu belirterek, “Türkiye, tüm bu f›rsatlar› do¤ru de¤erlendirdi¤i taktirde 21. yüzy›l›n parlayan günefli olacakt›r” dedi. 22.02.2006

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹skenderun
Ticaret Borsas› ve ‹skenderun Ticaret ve Sanayi Odas›’n› ziyaret etti. TOBB
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Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Ticaret Borsas› ziyareti sonras› yapt›¤› aç›klamada, ‹skenderun’da ekonominin canlanabilmesi için, ‹skenderun Liman›’n›n bir an
önce özellefltirilmesi gerekti¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Bölge ekonomisinin
canlanabilmesi için liman hizmetlerinin artmas› laz›m. Geçmiflte çok önemli
rol oynayan ‹skenderun Liman›, gerek nakliyecilik aç›s›ndan Türkiye için, gerekse komflu ülkelere ihracat bak›m›ndan bölge için potansiyelini en iyi flekilde de¤erlendirmelidir” dedi. 22.02.2006

Yüksek ‹stiflare Kurulu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin baflkanlar›ndan
oluflan Yüksek ‹stiflare Kurulu, Baflkan M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde topland›. Baflkanl›¤›n› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun yapt›¤› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yüksek ‹stiflare Kurulu toplant›s›na, TOBB Yönetim Kurulu eski Baflkanlar›; Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Devlet ve Milli Savunma eski Bakan› Mehmet Yazar, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakan› Ersin Faralyal›, Dünya Odalar Federasyonu Baflkan› Rona Y›rcal›, Sezai D›blan,
TOBB Baflkan yard›mc›lar› Bülent Koflmaz, Faik Yavuz, Zafer Ça¤layan, Hüseyin Üzülmez ve Konsey Baflkanlar› Nejat Ekrem Basmac›, Sinan Aygün,
Nafi Güral kat›ld›.
Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 5174
Say›l› yeni TOBB Yasas› ile TOBB bünyesinde Yüksek ‹stiflare Kurulu oluflturuldu¤unu hat›rlatarak, bu kurulun y›lda en az bir defa olmak üzere konsey baflkanlar› ve TOBB baflkanl›k divan› ile beraber toplanmas› gerekti¤ini hat›rlatt›.
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TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye'yi gittikçe etkisi alt›na alan küreselleflme sürecinin de rüzgar›yla, h›zla dünya sisteminin etkin karar alma merkezleri için bir çekim oda¤› haline gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin Yüksek ‹stiflare Kurulu üyeleri, tüm sektörleri ve flirketleri temsil etmenin verdi¤i
ayr›cal›kla ve sorumlulukla, öncü kanaat önderleri olarak, y›llarca bir araya gelecekler” dedi.
Özel sektörün ve Türk siyasi hayat›n›n duayenlerini bir araya getiren Kurul toplant›s›nda kat›l›mc›lar›n görüflleri ve ileriye yönelik tavsiyeleri al›nd›.
TOBB Yüksek ‹stiflare Kurulu Toplant›s› sonucunda yay›nlanan bildirge flöyle:
“Reel sektörde yaflanan sorunlar›n as›l kayna¤›, makro dengelerdeki iyileflmenin, mikro ölçekte karfl›l›k bulmamas›d›r. Türk özel sektörü, makro dengeler
düzelmeden, reel sektörün sorunlar›n›n da çözülemeyece¤inin bilincinde olarak ve üzerindeki a¤›r yüklere ra¤men, makro ekonomik istikrar› sa¤layacak
politikalar› desteklemifltir.
Zira makro dengelerde iyileflme sa¤land›kça, reel sektör üzerindeki dünya
standartlar›n›n çok üzerinde olan girdi maliyetleri ve kamu kaynakl› yükler de
azalabilecek, böylece TL’deki de¤er art›fl› bir ölçüde dengelenebilecekti. Bu
öngörünün ilk yar›s› gerçekleflmifl, ekonomide istikrar ortam› tesis edildikçe
güven ortam› da güçlenmifl, bu durumun do¤al sonucu olarak da hem dövizden TL’ye geçifl, hem de sermaye girifli artm›fl ve döviz kuru seviyesi gerilemifltir. Sonuçta, içeride ara mal› üreten KOB‹’lerimiz baflta olmak üzere nihai
mal üreten pek çok sanayicimiz olumsuz etkilenmifl, ihracat›n ülkemize sa¤lad›¤› katma de¤er azalm›flt›r.
Sanayimizin rekabet gücünü koruman›n ve makro ekonomide elde edilen baflar›n›n, günlük hayata daha fazla yans›mas›n›n yolu, girdi maliyetlerini dünya
standartlar›na çekecek yap›sal reformlar›n tamamlanmas›d›r. Burada ad›m atmas› beklenen kurum, kamu kaynakl› girdi maliyetlerini azaltacak olan kamu
idaresidir. 24.02.2006

TOBB Baflkan› Eskiflehir’de
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve beraberinde TOBB Baflkan› Yard›mc›lar› Faik Yavuz, Hüseyin Üzülmez ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Nafi Güral ziyaretlerde bulunmak üzere Eskiflehir’e gitti.
Eskiflehir Sanayi Odas›’nda düzenlenen müflterek oda ve borsa toplant›s›na
kat›lan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve beraberindeki heyet daha
sonra Eskiflehir Valisini ziyaret etti. 26.02.2006
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Deniz Ticaret Odalar› Konsey Toplant›s›: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve konsey üyelerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen, Deniz Ticaret Odalar› Konsey Toplant›s›’nda Denizcilik Sektörünün sorunlar› detayl› biçimde görüflüldü.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Deniz Ticaret Odalar› Konsey Toplant›s›;
TOBB Baflkan› M. Rifat H‹SARCIKLIO⁄LU ve konsey üyelerinin kat›l›m›yla,
TOBB Merkez Binas›nda gerçeklefltirilmifltir. Konsey Toplant›s›nda Denizcilik
Sektörünün sorunlar› detayl› biçimde görüflülmüfl ve afla¤›daki hususlar›n kamuoyuna duyurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r;
1- Gemi adam› yetifltirme sistemimiz, Türkiye’nin potansiyelini de¤erlendirecek ve di¤er ülkelerin ihtiyac›n› karfl›layacak flekilde gelifltirilmelidir.
2- Yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›nda deniz yolu tafl›mac›l›¤›n›n pay›n›n artt›r›lmas›
gereklidir. ‹stanbul ve Marmara’da ‹DO’nun giderek hakim durumu belirgin hale gelmekte, rekabet bozulmakta, filo oluflturma faaliyetlerinde d›fl al›mlar artmaktad›r. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n koordinasyonunda, ilgili taraflar›n bir araya
gelerek çözüm üretmeleri sa¤lanmal›d›r.
3- Türkiye K›y›lar› Master Plan› yap›lmal›d›r.
4- Tersane yat›r›mlar› özendirilmeli ve önündeki engeller kald›r›lmal›d›r. Marina ve limanlar›n kurulmas›ndaki izin süreleri mutlaka k›salt›lmal›d›r.
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5- Liman ücretlerinde sa¤l›k rüsumlar› ve fener ücretleri afla¤›ya çekilmelidir.
6- Yurt d›fl›ndan ithal edilen gemilerin geçici bayrak flahadetnamesi almalar›n› takiben Türkiye’ye gelmeden ithal edilebilmeleri sa¤lanmal›d›r.
7- Türkiye'de imal ve infla edilen gemilerin Türk sular›n› terk etmeden ihraç ifllemi gerçeklefltirilebilmelidir.
8- Türk Bo¤azlar›nda kabotajda çal›flan kosterler ile tarifeli sefer yapan gemilerin uzun süre beklemeleri önlenmelidir.
9- Sektörü ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde mutlaka sektörün görüflü
al›nmal›d›r.
10- Bareboat gemiler Türk Uluslararas› Gemi Siciline kay›t edilebilmelidir.
11- Özel limanlar›n irtifak sözleflmelerine konularak elleçledikleri (yükleme-boflaltma) yüklerden al›nan ve haks›z rekabete yol açan % 15 oran›nda nispi kira kald›r›lmal›d›r.
12- Gemi sat›fl›nda Hazine ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›ndan izin alma zorunlulu¤u kald›r›lmal›d›r.
13- Yeni imal edilen ticari yatlardan ÖTV al›nmamal›d›r. Amatör teknelerden
al›nan yüksek MTV kald›r›lmal›d›r. Özel deniz arac› sicili tesis edilmelidir.
14- Gemilerdeki amortisman oranlar› çok düflüktür. En az % 10 oran›na yükseltilerek, uluslararas› amortisman oranlar› ile paralellik sa¤lanmal›d›r.
15- Denizcilik sektöründe yat›r›m indiriminin mutlaka yeniden ihdas› gerekmektedir.
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16- Yeni kurumlar vergisi tasar›s›nda tüm istisnalar›n kurumlar vergisi kanununa ba¤l› k›l›nmas›n›n öngörülmesi, Türk Uluslararas› Gemi Sicilinde vergi istisnalar›n›n kald›r›labilece¤i endiflesini yaratmaktad›r.
17- Yat›r›mlar› tamamlanmam›fl yat limanlar›n›n Y‹D (Yap-‹fllet-Devret) modeli ile özellefltirilmesi gerçeklefltirilmelidir.
18- Yatlar›n ülkemiz limanlar›na girifl-ç›k›fllar›nda pasaport, gümrük, sa¤l›k, liman kontrolleri birbirinden uzak konumlarda olan dört ayr› kamu kuruluflu taraf›ndan yap›lmakta ve bilhassa yabanc› yatç›lar büyük s›k›nt› çekmektedir.
Yatlar›n tek otoriteye muhatap olmas› sa¤lanmal›d›r.
19- Denizlerimiz büyük oranda kara kaynakl› olarak kirletilmektedir. Denizlerimizin kirlenmemesi ve do¤al hayat›n sürdürülüp gelecek nesillere b›rak›labilmesi için belediyelerin altyap› tesisleri kapsam›nda ar›tma sistemleri ile teçhiz edilmesi ve bu maksatla kaynak yarat›lmas›, keza AB fonlar›ndan yararlan›lmas› sa¤lanmal›d›r.
20- Gemilerden ve yatlardan at›klar›n al›nmas› için, karada At›k Al›m Tesisleri yap›lmal›d›r. 27.02.2006

Tekstil sektörü temsilcileri TOBB önderli¤inde: Tekstil sektörü temsilcileri
TOBB önderli¤inde sorunlar›n› ve çözüm önerilerini Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’a iletmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nde (TOBB) bir araya geldi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ile TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu baflkanl›¤›nda bir araya gelen tekstil ve haz›r giyimcileri buluflturan
zirve saat 18.00’de gerçeklefltirildi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, zirvenin ard›ndan yapt›¤› aç›klamada geçti¤imiz haftalarda yap›lan Ekonomik Sorunlar›
De¤erlendirme Kurulu toplant›s›nda Baflbakan Erdo¤an’a tekstil, konfeksiyon
ve deri sektörünün s›k›nt›lar›n› bütün ayr›nt›lar›yla aktard›klar›n› hat›rlatt›. Bugünkü toplant›da bu s›k›nt›lar›n bir kez daha gündeme getirildi¤ini kaydeden
Hisarc›kl›o¤lu, bu hafta içinde Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener baflkanl›¤›nda toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplant›s›nda taleplerinin ele al›naca¤›n› söyledi. Bu taleplerin daha sonra önümüzdeki hafta pazartesi günü toplanacak Bakanlar Kurulu’nda görüflülece¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, Baflbakan Erdo¤an’›n tutumunun kendilerini mutlu etti¤ini ifade etti.
Hisarc›kl›o¤lu, “Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’ndan ç›kacak mutlu haberlerle sektörümüz bir nebze rahatlama f›rsat› elde edecektir” diye konufltu.
Toplant›da tüm somut önerilerini Erdo¤an’a ilettiklerini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, Baflbakan Erdo¤an’›n zaten bunlardan haberdar oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, Erdo¤an’›n sorunlar›n çözümü için yanlar›nda talimat verdi¤ini
belirterek, “Büyük ihtimalle taleplerimiz olumlu olarak karfl›lanacak” dedi.

Zirveye Kimler Kat›ld›
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n yan›s›ra hükümetten Devlet Bakan› ve
Baflbakan Yard›mc›s› Abdullatif fiener, Devlet Bakan› Ali Babacan, Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Çoflkun, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baflesgio¤lu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güner ve Devlet Bakan› Kürflad
Tüzmen haz›r bulundu.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu baflkanl›¤›ndaki heyette ise TOBB
Tekstil Sektör Kurulu Baflkan› Asdulkadir Konuko¤lu, TOBB Haz›r Giyim Sektör Kurulu ve ‹HK‹B Baflkan› Süleyman Orakç›o¤lu, TOBB deri Sektör Kurulu
Baflkan› Turgut Koflar, TGSD Baflkan› Aynur Bektafl, Gaziantep Sanayi Odas› Baflkan› ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer, TÜTS‹S Baflkan› Halit Narin, Denizli Sanayi Odas› Baflkan› Müjdat Keçeci, Ev Tekstil Sanayicileri Derne¤i Baflkan› Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye ‹flverenler Konfederasyonu
Baflkan› Tu¤rul Kutadgubilik kat›ld› 28.02.2006

CHP Genel Baflkan› Baykal TOBB-ETÜ’de
Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) Genel Baflkan› Deniz Baykal, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesince (TOBB-ETÜ) düzenlenen “Daha Ça¤dafl ve Modern Türkiye ‹çin seçenekler” konulu konferans verdi. Konferansa TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Fait Yavuz, TOBB-ETÜ ö¤rencileri kat›ld›. 01.03.2006
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Resmi bir ziyaret için Türkiye’ye gelen Burkina Faso Ticaret Bakan› Benoit
Ouattara ile beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan
Yard›mc›s› Faik Yavuz’u ziyaret ederek, iki ülke aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik düzenlenen çal›flma yeme¤ine kat›ld›.
TOBB Baflkan Yard›mc›s› Faik Yavuz, yapt›¤› aç›klamada “Burkina Faso’yu,
Afrika’daki co¤rafik konumu, ekonomisinin a¤›rl›kl› olarak tar›m ve hayvanc›l›¤a dayal› olmas› ve ülkemizin de tar›ma dayal› sanayiler konusundaki engin
tecrübeleri ve ulaflm›fl oldu¤u seviye nedeniyle, ikili ticari ve ekonomik iliflkilerimizin gelifltirilmesinin yan› s›ra, di¤er Afrika ülkelerine de aç›l›m›m›z bak›m›ndan önemli bir ülke olarak görüyoruz” dedi. 01.03.2006
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Afyonkarahisar Thermal Resort Oruço¤lu Otel’de düzenlenen 5. Mermer Sempozyumu’na kat›ld›.
Sempozyumda bir konuflma yapan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye’nin son 4 senede toplam yüzde 32 oran›nda büyüdü¤ünü vurgulayarak, “Bu büyüme, tarihimizde ilk kez Türk özel sektörü eliyle olmufltur. Bu büyüme sa¤l›kl› bir büyümedir. Çünkü daha önce kamu eliyle büyüme politikas›n› tercih eden Türkiye, s›k aral›klarla krizler yaflam›flt›r” dedi. 02.03.2006

Düzce TSO Müflterek Oda Borsa Toplant›s›
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odas›’nda kat›laca¤› Müflterek oda ve Borsa toplant›s›na kat›lmak için Afyon’dan Düzce’ye
geçti. Toplant› öncesi Düzce Valisi Halil Nimeto¤lu’nu makam›nda ziyaret
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, gazetecilerin sorusu üzerine yapt›¤› aç›klamada hükümetin reel sektörün sorunlar›n›n çözümü konusunda tatmin edici ad›mlar atmas›n› beklediklerini söyledi.
02.03.2006
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, NTV’de yay›nlanan Bas›n Odas› adl› programa kat›larak, gazetecilerin sorular›n› yan›tlad›. Türkiye’nin yat›r›m yapmak ve para kazanmak için çok iyi durumda oldu¤unu vurgulayarak, önemli olan›n hangi alana hangi flekilde yat›r›m yapmak oldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “AKP’nin seçim beyannamesine, 58 ve
59’uncu hükümetlerin program›na, acil eylem programlar›na bak›ld›¤›nda, Türkiye’nin dönüflüm sürecinde h›zla dönüflebilmesi ve ça¤› yakalamas› için yap›sal reformlara ihtiyac› vard›. Bunlar da sat›r aralar›nda de¤il bafll›klar halinde gördü¤ümüz için do¤ru bir hedef oldu¤unu düflündük. Do¤ru hedefi program›na koymufl bir hükümetin bunlar› yapmas› Türkiye’nin ça¤ atlamas› demek
oldu¤u için bu yap›sal reformu destekledik. Sonuç al›nd› m› dersek bir ço¤unda sonuç al›namad›” dedi. 03.03.2006

DYP Genel Baflkan› A¤ar TOBB’da
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, 2006 y›l› üçüncü Yönetim Kurulu Toplant›s›
Do¤ru Yol Partisi Genel Baflkan› Mehmet A¤ar’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirdi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu baflkanl›¤›ndaki TOBB 2006 y›l› 3. Yönetim Kurulu toplant›s›na DYP Genel Baflkan› Mehmet A¤ar ve beraberindeki Genel ‹dare Kurulu (G‹K) ve Baflkanl›k Divan› üyeleri kat›ld›. 05.03.2006
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KKTC Ticaret Odas› ile Sanayi Odas› heyetleri, TOBB 2006 y›l› üçüncü Yönetim Kurulu Toplant›s›’n›n ikinci bölümüne kat›ld›. Toplant›da AB Süreci ve K›br›s konusu görüflüldü.
Toplant› öncesi TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, KKTC Ticaret Odas›
Baflkan› Erdil Nami ve KKTC Sanayi Odas› Baflkan› Salih Tunar, TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin de kat›ld›¤› bas›n toplant›s›nda aç›klamalarda bulundular.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, aç›klamas›nda referandum sonras›ndaki geliflmelerde Türkiye’deki ifladamlar› olarak kendilerini “aldat›lm›fl” gördüklerini söyledi. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ni cezaland›rmaya kimsenin
hakk› olmad›¤›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ambargolar›n kalkmas›n›n en öncelikli talepleri oldu¤unu belirtti. 05.03.2006
D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin ev sahipli¤inde ülkemizde a¤›rlanan, Gürcistan’daki Türkçe konuflan ve
e¤itim program› çerçevesinde Türkiye’de bulunan 13 ifladam›, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi M. fiadan Eren taraf›ndan kabul edildi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Sadan Eren yapt›¤› konuflmada, e¤itim program› ile ilgili bilgiler verdi. Eren, bu seminerlerin kat›l›mc›lar aç›s›ndan yararl›
oldu¤una ve ülkeler aras›ndaki ticareti olumlu etkiledi¤ine inand›klar›n› belirterek, “Geçen y›l yap›lan seminerlerin ifltirakçileri taraf›ndan bafllat›lan yeni
yat›r›m haberleri, ortak yat›r›m teklifleri ve ülkelerindeki özellefltirme ihalelerine birlikte teklif verme ça¤r›lar› bizleri sevindiren çok önemli geliflmelerdir. Bu
nedenle Yönetim Kurulumuz program›n 2006 y›l›ndan itibaren 22 Avrasya ülkesini kapsayacak flekilde gelifltirilmesini kararlaflt›rm›flt›r” dedi. 06.02.2006
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i 2006 y›l›n›n ilk 2 ay›nda geçen y›l›n ilk 2 ay›na göre aç›lan flirket say›s›nda yüzde 12,25’lik art›fl olurken, yine ayn› dönemde kapanan flirket say›s›nda yüzde 0,56’l›k bir azalma oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin Ticaret Sicili verilerine göre, bu y›l›n ilk
2 ay›nda aç›lan flirket say›s›nda, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 12,25
art›fl olurken, kapanan flirket say›s›nda yüzde 0,56 azalma oldu. 07.02.2006

KDV ‹ndiriminden Memnunuz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, tekstil, haz›r giyim ve deri sektörleri için hükümetin Bakanlar Kurulu’nda ald›¤› önlemleri de¤erlendirdi. KDV indiriminden memnun olduklar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Zirvenin amac›na ulaflabilmesi için önlemlerin devam›n› bekliyor ve Hükümetin bu konuda duyarl› davranaca¤›na inan›yoruz” dedi. 07.3.2006
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Türkiye Polanya ‹fl Konseyi
Türkiye-Polonya ‹fl Konseyi Toplant›s›, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› ve DE‹K Yönetim Kurulu Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun evsahipli¤inde, Polonya Ekonomi Bakan› Piotr Wozniak, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen,
Türk-Polonya ‹fl Konseyi Baflkan› Mithat Yenigün, Türk-Orta Avrupa ‹fl Konseyleri Koordinatör Baflkan› Halil Kulluk ile Polonya Ticaret Odas› Baflkan› Andrzej
Arendarski’nin kat›l›m›yla ‹stanbul’da Ataköy Crown Plaza'da gerçeklefltirildi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Polonya Meclisi'nin, 19 Nisan
2005’te as›ls›z iddialara dayal› Ermeni soyk›r›m›n› kabul etmesi bizleri son derece üzmüfltür” dedi.
Türk firmalar›n›n Polonya’da yaklafl›k 220 milyon dolarl›k yat›r›m› bulundu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin 2005 y›l›nda 2
milyar dolar› aflt›¤›n› bildirdi.
Polonyal› flirketleri Türkiye’de yat›r›ma davet eden Hisarc›kl›o¤lu, ikili ekonomik iliflkilerin geliflmesine destek sa¤lamas› bak›m›ndan vize, ikametgah ve
çal›flma izni konular›nda yard›m, kolayl›k gösterilmesinin, ayr›ca Türk karayolu tafl›mac›lar›na verilen 10 bin adet geçifl belgesinin 20 bine ç›kar›lmas›n›n
iki ülke aras›ndaki ekonomik iliflkilere katk› sa¤layaca¤›n› anlatt›. 8.03.2006
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TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu beraberinde heyetle Isparta ‹li Müflterek Oda ve Borsa toplant›s›na kat›lmak üzere Isparta'ya gitti. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Isparta Valisi fiemsettin Uzun’u makam›nda ziyaret etti. Burada gazetecilerin tekstil sektörüne iliflkin sorular›n› yan›tlayan
Hisarc›kl›o¤lu, sektörün, Türkiye’nin istihdam deposu oldu¤unu söyledi.
Türkiye’nin en büyük sorununun iflsizlik oldu¤unu ve tekstil sektörünün yaratt›¤› 2,5 milyon kiflilik istihdam›n görmezden gelinemeyece¤ini vurgulayan
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “‹hracat biraz azalabilir ama bu sektör yine de
liderli¤ini sürdürecektir. Tekstil Türkiye’nin bir numaral› sektörüdür. Önümüzdeki dönemde de bir numaral› sektör olmaya devam edecektir” dedi.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, daha sonra Isparta Ticaret Borsas›’n› ziyaret etti. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu daha sonra, Isparta Ticaret ve Sanayi
Odas›nda düzenlenen Müflterek Oda ve Borsa Toplant›s›na kat›ld›. 9.03.2006

Ayd›n ‹li Müflterek Oda Toplant›s›

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu EBSO Ayd›n fiubesi toplant› salonunda düzenlenen Ayd›n ‹li Müflterek Oda ve Borsa Toplant›s›na kat›ld›. Toplant›
öncesi Ayd›n Valisi Mustafa Malay’› makam›nda ziyaret eden Hisarc›kl›o¤lu
daha sonra Ayd›n Ticaret Borsas'›na geçti. Ayd›n Ticaret Odas› ili Ayd›n Ticaret Borsas› taraf›ndan düzenlenen sunum ve en yüksek vergi ödeyenler için
düzenlenen vergi ödül töreni TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun kat›l›m›yla gerçekleflti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, törende yapt›¤› konuflmada, kamu harcamalar›n›n, milli gelirden daha h›zl› artt›¤› hiçbir ekonominin ayakta kalabilmesinin mümkün olmad›¤›n›
belirterek, “Sadece son 10 senede, kamu harcamalar›, tam 90 kat›na ç›km›fl104

t›r. Ve bunun içinde faiz ödemeleri ve yat›r›mlar yoktur. Sadece cari giderler
vard›r. Kamu’nun cari harcamalar›n›n 90 kat›na ç›kt›¤› bu dönemde millî gelir
art›fl›ysa sadece 60 katt›r” dedi. 10.03.2006

Baflbakan Tekstilcileri Kabul Etti
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu baflkanl›¤›ndaki tekstil, haz›rgiyim, konfeksiyon ve deri sektörü temsilcilerini kabul etti.
Görüflmenin ard›ndan aç›klamalarda bulunan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu,
tekstil, haz›rgiyim, konfeksiyon ve deri sektör kurullar›yla beraber 28 fiubat
2006 tarihinde Ekonomik Sorunlar› De¤erlendirme Kurulu çerçevesinde Baflbakana iletilen sorunlar›n Bakanlar Kurulu’nda ele al›narak bir k›sm›n›n çözüldü¤ünü hat›rlatt›.
Sektörde KDV oran›n›n yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesinin kendileri aç›s›ndan büyük bir devrim oldu¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, flöyle konufltu:
“Bugün hükümetimizin, gerek kurumlar vergisinde 10 puanl›k indirime gitmesi, ayn› zamanda KDV’yi 10 puan daha indirmesinde göstermifl oldu¤u niyetinden dolay› biz fluna inan›yoruz ki, Türk özel sektörünün geliflmesi için hükümetimiz her türlü deste¤i vermektedir. Bu vermifl oldu¤u destekten dolay›
say›n Baflbakan›m›za sektör kurullar›m›z› temsil eden arkadafllarla beraber
bugün teflekküre geldik.” Dedi. 10.03.2006

‹ktisadi Kalk›nma Vakf›'n›n (‹KV) 44. Ola¤an Genel Kurul toplant›s› ‹stanbul’da yap›ld›. ‹fl dünyas› ve meslek kurulufllar› temsilcilerinin bir araya geldi¤i genel kurulda konuflan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan›
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M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 235 bin civar›ndaki imalat sanayi iflletmesi içinde sadece bin civar›ndaki firman›n üyelik sürecinin gereklerini karfl›layabildi¤ini söyleyerek Türk sanayinin Avrupa Birli¤i (AB) üyeli¤ine haz›r oldu¤u düflüncesine
kat›lmad›klar›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu “Bu süreçte ‘Gidenler gitsin’ gibi bir
yaklafl›mla ne sanayimizi koruyabilir, ne giderek büyük bir probleme dönüflen
döviz aç›¤›m›z› kapatabilir ne de a¤›rlaflan istihdam sorununa çözüm bulabiliriz” dedi. 13.03.2006
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un
da üyesi oldu¤u Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Birli¤i’nin (IRU) “‹lerlemenin Hayati Unsuru, Karayolu Tafl›mac›l›¤›” temas›yla, 14-16 Mart 2006 tarihleri aras›nda Birleflik Arap Emirlikleri’nde gerçeklefltirilecek olan 30. Dünya
Kongresi’ne kat›lmak üzere 15 Mart 2006 Çarflamba günü Dubai’ye gitti.
Hisarc›kl›o¤lu, Kongrenin kapan›fl töreninde bir konuflma yapacak ve 2008
y›l›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek 31. IRU Dünya Kongresi için verilecek
Kongre Kupas›’n›, BAE’nin üst düzey yetkililerinden devralacak. 15.03.2006

Turizm sektörünün temsilcileri, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu baflkanl›¤›nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an Baflbakanl›k merkez binas›nda
bir araya geldi. Turizm sektörünün sorunlar›n›n ele al›nd›¤› toplant›n›n ard›ndan bir aç›klama yapt›. TOBB M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bir y›ll›k getirisi itibariyle 18 milyar dolar olan turizm sektörünün dünyada da y›ld›z› parlayan bir sektör oldu¤unu vurgulayarak, Baflbakan Erdo¤an’a sektörün s›k›nt›lar›n› ve gelecek dönemde yap›lmas› gereken konularda görüfllerini aktard›klar›n› bildirdi.
Hisarc›kl›o¤lu, “Kesinlikle rakiplerimizin alt›nda bir fley istemiyoruz. Rakiplerimiz neyi, nas›l, ne kadara kullan›yorsa biz de o kadara kullanmak istiyoruz.
Fazla bir kurufl istemiyoruz” dedi. 15.03.2006
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Çanakkale Zaferi’nin 91’inci Y›ldönümü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Çanakkale Zaferi’nin 91’inci Y›ldönümü dolay›s›yla yay›mlad›¤› mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bu topraklarda yaflayan 70 milyon vatandafl›m›z›n refah, huzur
ve bar›fl içinde yaflamas› için vücutlar›n› siper eden ve Çanakkale’de destan
yazanlara minnet duygular›m›z› göstermenin yolunun ancak; Türkiye sevdam›za dört elle sar›lacak, çal›flkan insanlar› ve zengin do¤al kaynaklar›yla ülkemizi dünya gücü yapma yolunda birlikte ad›m atmay› hedefledi¤imiz, Yüce Türk
Milletinin gelece¤inin güvencesi ve en aktif aktörleri olan gençlerimize, vatan›m›z›n bölünmez bütünlü¤ünün, birlik ve beraberli¤imizin ortak simgesi olan
bayra¤›m›z› ve onun u¤runa canlar›n› veren flehitlerimizi ve gazilerimizi anlatabilmekle ve hepimizin bunu ortak fliar edinmesiyle mümkün olaca¤›n› söyledi.
Hisarc›kl›o¤lu, “Ülkemizin ayd›nl›k gelece¤i için, yar›nlar›n sorumlulu¤unu üstlenebilecek ve karfl›lar›na ç›kabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar ad›na bizlerin görevi, üzerimize düfleni yaparak vatan›m›z›n sahipsiz olmad›¤›n› göstermektir” dedi. 17.03.2006

Gelece¤in Avrupa fiehirleri
Ünlü ‹ngiliz Bas›n Kuruluflu Financial Times'›n bir yay›m› olan FDI Magazine
(Foreign Direct Investment) -Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m- Dergisi’nin, 20042005 y›l›nda düzenledi¤i ve Manisa’n›n 200 Avrupa fiehri aras›nda “Do¤rudan
Yabanc› Yat›r›m ‹çin En Uygun Maliyetli fiehir” seçildi¤i “Gelece¤in Avrupa fiehirleri ve Bölgeleri” Yar›flmas›’n›n 2006-2007 y›l› ödülleri, 16 Mart 2006 tarihinde Fransa’n›n Cannes kentinde düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu.
Avrupa’n›n toplam 89 yerleflim merkezinin de¤erlendirilmeye al›nd›¤› yar›flmada, flehirler yedi ana kategoride ve 28 ayr› kritere göre de¤erlendirildi.
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Yabanc› yat›r›mc›lar›n oldukça ilgisini çeken ve ülkemizin yurtd›fl›ndaki tan›t›m›nda büyük önem tafl›yan bu yar›flmada baflar›l› olan 4 ilin kazand›¤› ödüller, TOBB’da düzenlenen bas›n toplant›s› ile kamuoyuna aç›kland›.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun evsahipli¤inde Birlik Merkezinde düzenlenen bas›n toplant›s›na, Manisa, Adana,
Kocaeli ve Konya oda baflkanlar› kat›ld›.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun toplant›da yapt›¤› konuflmada “‹flte, Manisa, Adana, Konya ve Kocaeli illerimiz, Avrupa çap›nda, bileklerinin
hakk›yla alm›fl olduklar› bu ödüllerle baflar›lar›n› taçland›rm›fllard›r. fiehirlerimizin daha iyi ifl ve yat›r›m ortam›na sahip olma çabas›, Türkiye'nin yaflad›¤›
ekonomik dönüflümün, en önemli göstergelerinden biridir. Devlet versin yaklafl›m›n› bir tarafa b›rak›p, ürettiklerimizin katma de¤erini yükseltme ve kendi
ayaklar›m›z üzerinde durma çabas›, eskimifl ekonomik yap›n›n de¤iflti¤inin de
tescilidir” dedi. 19.03.2006

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› vergi ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini
buldu. Törene 9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu da kat›ld›.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, törende yapt›¤› konuflmada, “Makro
ekonomide sa¤lanan iyileflmenin arkas›nda, özel sektörün ve vatandafllar›n
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s›rtlar›nda tafl›d›¤› ve a¤›rlaflan büyük yükler bulunmaktad›r. Bunlardan kurtulman›n tek yolu da yap›sal reformlar›n tamamlanmas›d›r. Hükümetimiz de
programlar›na bu reformlar› alarak ve her ortamda bu reformlar›n öneminden
bahsederek bizlere ümit vermifllerdir. Ama bizler nakavt olmadan bu reformlar›n tamamlanmas›n› bekliyoruz” dedi. 20.03.2006

IRU 30. Dünya Kongresi

IRU 30. Dünya Kongresi 14-16 Mart 2006 tarihleri aras›nda Dubai’de gerçeklefltirildi. Kongre’ye ülkemizi temsilen, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Baflkan Yard›mc›s› Halim Mete ve Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n da aralar›nda bulundu¤u kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluflan
bir heyet kat›ld›.
TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Kongre’nin kapan›fl töreninde yapt›¤›
konuflmada, “Ticaret ve tafl›mac›l›¤›n önündeki engellerin kald›r›lmas› yoluyla, bölgemizde bar›fl›n tesisi ve refah›n artt›r›lmas› amac›na yönelik, karfl›l›kl›
iflbirli¤i f›rsatlar›n› her platformda de¤erlendiriyoruz. Bunun bir yans›mas› olarak, IRU’nun 31. Dünya Kongresi’ni, 15-17 May›s 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirece¤iz” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, konuflmalar›n bitiminden sonra 2008 y›l›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek 31. IRU Dünya Kongresi için verilen Kongre Kupas›’n›, BAE’nin
üst düzey yetkililerinden devrald›. 16.03.2006
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Dünya Su Günü
Dünya Su Günü kutlamalar› çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i,
Ankara Ticaret Odas›, TÜSKOOP-Bir ile Ziraat Mühendisleri Odas› iflbirli¤iyle
düzenlenen “Küresel Su Politikalar› Karfl›s›nda Ulusal Su Yönetimi Sempozyumu” TOBB Konferans Salonu'nda yap›ld›. TOBB Baflkan Yard›mc›s› Faik
Yavuz, sempozyumun aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, gelecekte yaflanacak tatl› su s›k›nt›s›na de¤inerek, “Dünyam›zdaki mevcut toplam su stokunun yüzde
97’si tuzlu su; geriye kalan yüzde üçlük tatl› su stokunun ise yüzde yetmifli
buzullardan kaynaklan›yor. Görüldü¤ü gibi yerküremizin tatl› su stoku öyle muazzam bir stok de¤il; ancak, gelecekte çok düflük maliyet gerektiren yöntemler ile tuzlu sudan tatl› su üretme meselesi gerçekleflirse, insanl›k bir süre daha, rahat nefes alabilir” dedi. 21.03.2006

Edirne TSO Vergi Ödül Töreni
Edirne Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n geleneksel vergi rekortmenleri ödül töreni,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Törene Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, Edirne Valisi
Nusret Miro¤lu ve Edirne Belediye Baflkan› Hamdi Sedefçi de kat›ld›.
Hisarc›kl›o¤lu törende yapt›¤› konuflmada, “Bir ülkede, dolayl› vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki pay›, dolays›z vergilerden yüksekse, bu ülkede vergi adaletinden söz edilemez. K›sacas›, vergide reform yapmay› taahhüt etmifl
olanlar›n, ne yapmalar› gerekti¤i bellidir. Tüm vergi kanunlar›, yeniden yaz›lmal›, ve vergi süreçleri, mükellef lehine k›salt›lmal›d›r. ‹flte gerçek vergi reformu bu olacakt›r” dedi. 24.03.2006
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EMO Kartepe Ekonomi Zirvesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Ekonomi Muhabirleri Derne¤i (EMD) ile birlikte düzenlenen ‹zmit “Kartepe Ekonomi Zirvesi'ni kat›ld›. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB ve Ekonomi Muhabirleri Derne¤i taraf›ndan ‹zmit Green Park
Otel'de düzenlenen “Kartepe Ekonomi Zirvesi”nde “Türkiye ekonomisinde
durum, riskler f›rsatlar” konulu bir sunum yapt›.
Türkiye’nin tarihte ilk kez s›f›r bütçe aç›¤›na do¤ru gitti¤ini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, bu durumun tam olarak deklare edilmedi¤ini, ama s›f›r bütçe aç›¤›na do¤ru gidiflin teflvik edilmesi gerekti¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Emir almaktan hofllanm›yorsak, (Kemikli durufl sergilenmiyor) diye sitem ediyorsak
bütçe aç›¤› verdirmemeliyiz'' diye konufltu.
TOBB Baflkan›, 2002-2005 y›llar› aras›nda gerçekleflen yüzde 32’lik kümülatif büyümenin 3,8’inin kamu taraf›ndan, geri kalan yüzde 28’inin ise özel sektör taraf›ndan yarat›ld›¤›n› bildirdi. Hisarc›kl›o¤lu, “Özel sektör olarak Türk milletinin yüzünü kara ç›karmad›k. Bu bizim gurur tablomuz” dedi. 25.03.2006
Kazakistan Hükümeti taraf›ndan yürütülen “Kazakistan Rekabet Gücü ve Kümeleme Geliflimi Perspektifleri” adl› proje çerçevesinde, tekstil ve pamuk sanayilerinin kümeleme geliflimi pilot projesi hayata geçiriliyor. Bu proje çerçevesinde Güney Kazakistan ilinde “Ontust›k Özel Ekonomik Bölgesi” (ÖEB) kuruldu.
Sözkonusu “Ontust›k ÖEB”nin Türkiye’de tan›t›lmas› amac›yla, Türkiye’yi ziyaret eden ilgili kamu kurulufllar›ndan oluflan Kazakistan Heyeti ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim Ça¤lar’›n ev sahipli¤inde
ilgili Türk firmalar›n›n kat›l›m›yla, bir toplant› düzenlendi.
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Toplant› öncesi bas›na aç›klamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim Ça¤lar, Türkiye’nin Kazakistan’daki en büyük dördüncü yat›r›mc› ülke
oldu¤una de¤inerek, “Kazakistan'da Türk sermayeli 129 flirket faaliyet göstermektedir ve toplam sermaye miktar› 1.2 milyar dolar› aflm›flt›r. Kazakistan’daki Türk yat›r›mlar›, yüzde 86’s› yerel halka olmak üzere 10,000 kifliye
istihdam yaratm›flt›r” dedi. 27.03.2006

Türk Amerikan (ATC) Y›ll›k Toplant›s›
Türk Amerikan (ATC) y›ll›k toplant›s› için beraberinde bir heyetle Washington’a giden TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹srail ve Filistin topraklar› aras›nda bulunan Erez bölgesinde gündeme getirilen “Bar›fl ‹çin Sanayi Projesi” kapsam›nda yo¤un temaslarda bulundu.
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu temaslar› s›ras›nda ABD Savunmu Bakan Yard›mc›s› Eric Edelman, D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilileri, Temsilciler Meclisi Uluslar aras› ‹liflkiler Komitesi Ortado¤u Alt Komitesi Baflkan› Cumhuriyetçi Milletvekili Ros-Lehtinen, Dünya Bankas› Baflkan› Paul Wolfowitz ve Uluslararas›
Para Fonu Birinci Baflkan› Yard›mc›s› Anne Krueger ile görüfltü. 26-30 Mart
2006 Avrasya Ülkeleri Ankara Büyükelçileri TOBB’da “II. Avrasya Ticaret ve
Sanayi Odalar› Zirvesi” için, bir haz›rl›k toplant›s› yap›lmas› amac›yla, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, KKTC Büyükelçileri ve Ticaret Müflavirleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde çal›flma yeme¤inde bir araya geldiler.
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Birlik Merkezi’nde gerçeklefltirilen toplant›ya, DPT Müsteflar Yard›mc›s› Lütfü
Elvan, D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Büyükelçi Ender Arat, TOBB
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›lar› Zafer Ça¤layan, Bülent Koflmaz, Faik
Yavuz, Halim Mete, Hüseyin Üzülmez ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ‹brahim
Ça¤lar ile TOBEV Genel Müdürü Öner Kabasakal kat›ld›.
Toplant› öncesi düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuflan Hisarc›kl›o¤lu, “Avrasya ülkeleri olarak, co¤rafi konumumuz, komfluluk iliflkilerimiz, ortak tarihimiz ve kültürümüz, ortak geliflme ve kalk›nma hedeflerimiz, iflbirli¤imizi zorunlu k›lmaktad›r. Aram›zdaki ticari ve ekonomik iflbirli¤inin gelifltirilmesi, bölge
bar›fl›n›n güçlendirilmesine ve refah›n art›fl›na da katk› sa¤layacakt›r” dedi.
31.03.2006

TOBB Saraybosna’da

200’ü oda ve borsa baflkan› olmak bas›n mensuplar› ve ilgililerin yer ald›¤›
kalabal›k bir heyetle Saraybosna’ya giden TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Bosna Hersek D›fl Ticaret Odas› ile ortak eylem plan› imzalad›. Türkiye
ile Bosna Hersek aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirmeyi amaçlad›klar›n› söyleyen TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Avrupa’n›n merkezindeki konumuyla bizlere lojistik anlamda büyük avantaj sa¤layacak Bosna
Hersek, Türk yat›r›mlar›ndan daha fazla pay alabilir. Sahip oldu¤u serbest ticaret anlaflmalar› bu ülke pazar›n›n yan› s›ra AB pazar›na da koaly ulafl›m imkan› sa¤layacak” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Bosna-Hersek Baflkan› Süleyman Tihic ile görüfltü. Görüflmenin ard›ndan düzenlenen
ortak bas›n toplant›s›nda Tihic, TOBB’un ziyaretinden büyük memnuniyet duydu¤unu belirterek, bunun Bosna-Hersek’e yap›lan en genifl kat›l›ml› ziyaretlerden biri oldu¤unu kaydetti. Tihic, zamanlaman›n, Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’in ziyareti öncesine denk gelmesinin de güzel bir tesadüf oldu¤unu
bildirdi.

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu da bugüne dek organize ettikleri hiçbir
d›fl ticaret gezisinde böyle bir ortamla karfl›laflmad›klar›n› belirterek, bugünkü
sektör toplant›lar›nda 200 oda baflkan›n›n, Bosnal› 200 ifladamlar›yla karfl›
karfl›ya geldi¤ini söyledi.
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Temaslar›n yo¤unlu¤u nedeniyle organizasyonda görevli 24 tercüman›n kendilerine yetmedi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, iflbirli¤i için sa¤lam temeller at›ld›¤›na inand›¤›n› kaydetti. 03.04.2005
DPT IX. Kalk›nma Plan› Sanayi Politikalar› Özel ‹htisas Komisyonu Raporu,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nde düzenlenen toplant›da, sanayi sektörü
temsilcileri ile paylafl›larak, tart›fl›ld›.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile Devlet
Planlama Teflkilat› Müsteflar› Ahmet T›kt›k birer konuflma yapt›klar› toplant›ya, Baflbakanl›k Müsteflar› Ömer Dinçer ve oda baflkanlar› kat›ld›.
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤› konuflmada, “Dün, enflasyona ba¤l› yap›lan zamlarla, cömertçe da¤›t›lan kamu teflvikleriyle para kazanabilen ifladamlar›m›z, bugün kar etmek için, iflletmelerini azami düzeyde verimli çal›flt›rmak mecburiyetindedir. Bu yeni ekonomik iklim, imalat sanayiine yönelik yeni politikalar›n uygulanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r” dedi. 05.04.2006
Resmi bir ziyaret için Türkiye’ye gelen Birleflmifl Milletler Genel Sekreterli¤i
Kosova Özel Temsilci Yard›mc›s› Johachim Rucker, Kosova Sanayi ve Ticaret
Bakan› Bujar Duolli, Kosova Ticaret Odas› Baflkan› Dr. Besim Beqaj ile beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Faik Yavuz’un evsahipli¤inde çal›flma toplant›s›nda bir araya geldi.

TOBB Baflkan› Diyarbak›r’da

Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› ile Ticaret Borsas›’n›n daveti üzerine kente gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Ofis Semti’nde geçen hafta yaflanan olaylarda iflyerleri tahrip edilen esnaf› ziyaret ederek, karanfil da¤›tt›.
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Esnaftan zararlar› konusunda bilgi alan TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Vali Vekili H›d›r Kahveci’yi makam›nda ziyaretinin ard›ndan gazetecilere aç›klamada bulundu.
Türkiye’deki en büyük sorunlardan birinin bölgeleraras› geliflmifllik ve gelir fark› oldu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, flöyle konufltu: “Ticaret, bar›fl ve huzuru getirir. Ticaretin oldu¤u yerde bar›fl ve huzur vard›r. Huzurun oldu¤u yerde
ticaret, ticaretin oldu¤u yerde de zenginlik vard›r. Türkiye zenginleflirse, bölge ve Diyarbak›r’da yaflayan insanlar zenginleflir. Diyarbak›r’daki insan zenginleflirse, Türkiye zenginleflir. Hepimiz birbirimizin ayn› parças›y›z. En büyük
dile¤imiz ticaret ve huzurun gelmesiyle yat›r›mlar›n artmas›d›r. Yat›r›m artt›¤›
zaman iflsizlik biter. Türkiye’deki en büyük sorun yat›r›m, üretim ve istihdamd›r.” 08.04.2006

CNN Türk Ankara Kulisi:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, CNN
Türk’te kat›ld›¤› Ankara Kulisi program›nda Merkez Bankas› Baflkanl›¤›’na yap›lacak atama ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde yaflanan olaylara iliflkin de¤erlendirmelerde bulundu.
Hisarc›kl›o¤lu, Merkez Bankas›’n›n kurumsal anlamda ba¤›ms›zl›¤›n›n 2001
sonras›nda ç›kar›lan yasayla gerçeklefltirildi¤ini, ancak bu ba¤›ms›zl›¤›n yanl›fl anlafl›ld›¤›n› söyledi. “Merkez Bankas› kendi bafl›na ayr› bir olgudur, kendi
yoluna ayr› devam edecek diye bir fley yok” diyen Hisarc›kl›o¤lu, genel politikan›n çerçevesini hükümetlerin tespit edece¤ini, bu çerçevede para politikas›n› uygulamakta da Merkez Bankas›’n›n ba¤›ms›z oldu¤unu söyledi.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde yaflanan sorunlara da de¤inen TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bir bölgeye yat›r›m yap›labilmesi için güvenli¤in
önemli oldu¤unu yat›r›m›n terörü, terörün yat›r›m› durduraca¤›n› söyledi.
Diyarbak›r’a giderek üyelerini ziyaret ettiklerini ve flikayetlerini dinlediklerini
söyleyen TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Hadiseyi gördükten sonra çok etkilenecek bir fley yok. Buradaki alg›lamayla oradaki çok farkl›. Orada hayat devam
ediyor. Güneydo¤u’da yat›r›m yapmak için tedirgin olmaya gerek yok” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, bölgedeki olaylar›n temelinde iflsizlik ve göçün bulundu¤unu söyleyerek, GAP’›n sulama kanallar›n›n tamamlanmas› için 12 milyar dolarl›k yat›r›ma gereksinim duyuldu¤unu, ancak bu yat›r›mla 4 milyon kifliye ifl olana¤›
yarat›laca¤›n› kaydetti. 09.04.2006
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TOBB Oda ve Borsa Baflkanlar› E¤itim Program› Bafllad›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Sürekli E¤itim Araflt›rma ve Uygulama Merkezi taraf›ndan yürütülen e¤itim
program›n›n ilki 8-9 Nisan günlerinde TOBB-ETÜ Sö¤ütözü Kampusunda gerçeklefltirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’ne üye bütün oda ve borsa yönetim kurulu
baflkanlar›n› kapsayan e¤itim program›, gelecek aylarda da devam edecek.
Toplam 5 modülde planlanan e¤itimler, her bir modül için 2 gün üzerinden
planland›.
E¤itim Yönetim ve Liderlik
Etkili Yönetim Becerileri
‹nsan Do¤as›, Bireysel Fark›ndal›k ve Kiflisel Kalite
Etkili ‹letiflim, Parametreleri ve Beceri Gelifltirme
Alg› Yöntemi, Konumlama ve Topluluk Önünde Güç Kazanma
TOBB ETÜ-SEM taraf›ndan verilen e¤itimlerde en fazla 20’fler kiflilik gruplarda uygulan›yor.
Bu nedenle Temmuz ay› sonuna kadar e¤itimler devam edecek.
‹lk e¤itim modülünü tamamlayan kat›l›mc›lar, 9 Nisan günü TOBB Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile de biraraya geldi. 10.04.2006

ABD Kongresi Meclis Üyesi Wexler’in Ziyareti:
ABD Kongresi Türkiye Çal›flma Grubu Eflbaflkan› ve Demokrat Temsilciler
Meclisi Üyesi Senatör Robert Wexler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu ziyaret ederek bir süre görüfltü.
Toplant›n›n ard›ndan bas›n mensuplar›na aç›klamada bulunan TOBB Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Wexler ile yapt›klar› görüflmede Türkiye ile ABD aras›ndaki ekonomik iliflkiler hakk›nda görüfl al›flveriflinde bulunduklar›n› ifade
etti. ‹ki ülke aras›ndaki askeri ve siyasi iliflkilerin üst düzeyde bulundu¤una
iflaret eden Hisarc›kl›o¤lu, ikili iliflkilerin en önemli aya¤›n› oluflturan ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesi noktas›nda da TOBB olarak üzerlerine düflen görevleri yerine getirmeye haz›r olduklar›n› kaydetti. 10.04.2006
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Türkiye-AB Karma ‹stiflare Komitesi (K‹K)
TOBB’da Topland›

Türkiye-AB Karma ‹stiflare Komitesi (K‹K) Türkiye Kanad› Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu Baflkan› Salih K›l›ç, Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu Baflkan Vekili fiükrü Koço¤lu, Türkiye Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu Baflkan› Süleyman Çelebi, Hak-‹fl Baflkan› Salim Uslu, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baflkan Vekili Bendevi Palandöken,
Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i Baflkan› fiemsi Bayraktar, Türkiye KAMU-SEN
Baflkan› Bircan Aky›ld›z, TOBB’da bir araya gelerek, ülke gündemindeki konularla ilgili görüfl al›fl veriflinde bulundu.
Toplant› bitiminde ortak bas›n aç›klamas› yap›ld›. Ortak aç›klamada, K‹K Türkiye Kanad› efl Baflkan› Süleyman Çelebi taraf›ndan okundu.

Ortak Aç›klama metni flöyle:
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye ‹flveren Sendikalar›
Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i, Hak ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu, Türkiye Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu ve Türkiye KAMUSEN baflkanlar› 11 Nisan 2006 tarihinde TOBB’da bir araya gelerek son günlerde Güneydo¤u Anadolu’da yaflanan terör olaylar›n› ele alm›fl ve afla¤›daki
hususlar›n kamuoyu ile paylafl›lmas›na karar vermifltir:
1- Güneydo¤u Bölgemizde ve Ülkenin genilende yaflanan bölücü örgütün son
terör ve di¤er fliddet olaylar›, toplumsal bar›fl ve istikrar›n bafllad›¤›, Avrupa
Birli¤i kat›l›m süreci içinde temel hak ve özgürlüklerin toplumun tamam› için
giderek daha fazla iyileflti¤i, Bölgede geçmiflteki terör nedeniyle yaflanan ekonomik ve sosyal sorunlar›n giderilmesine dönük projelerin uygulanmaya baflland›¤› bir döneme denk gelerek, Bölge halk›n› yine yaflanan terör olaylar›n›n
kurbanlar› haline getirmektedir.
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2- Çiftçinin, esnaf›n, iflçinin, iflverenin memurun, sanayici ve tüccar›n temsilcileri olarak tüm halk›m›za ça¤r›m›z fludur:
* Ortak de¤erlerimize s›ms›k› sar›larak, terör olaylar›n›n tekrar ülkemize gündemini iflgal etmesine, özellikle bölge halk›n›n çekti¤i ekonomik s›k›nt›lar› dayan›lmaz boyutlara getirmesine izin vermemeliyiz.
* Yanl›fl politikalar›n ve dolay›s›yla geliflmemiflli¤in bir sonucu olan iflsizli¤in,
tüm ülkemizin oldu¤u gibi, Güneydo¤u Anadolu Bölgemizin de en önemli sorunlar›ndan biri oldu¤unu göz önünde tutarak, h›zl› bir büyüme stratejisi çerçevesinde istihdam›n üzerindeki yükler azalt›lmal›, yat›r›mlar› özendirecek ve
istihdam› art›racak önlemlere destek sa¤lanmal›d›r.
* Cumhuriyetimizin temel ilkesi üniter yap›m›za sahip ç›k›larak, temel hak ve
özgürlüklerin ve kültürel haklar›n gelifltirilmesi ve kullan›lmas› sürecine katk›
sa¤layaca¤› göz önünde tutularak, hukukun üstünlü¤ünü engelleyecek eylem
ve davran›fllardan kaç›n›lmal›d›r. Hepimiz so¤ukkanl› ve sa¤duyulu davranmal›y›z. 11.04.2006

Irak Uluslararas› Fuar›

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Irak Ticaret Bakanl›¤› ve Forum Fuarc›l›k taraf›ndan 7-11 Haziran 2006 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Irak
Uluslararas› Fuar›'n›n tan›t›m toplant›s› yap›ld›.
Toplant›ya, D›fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Odas› Mehmet Aslan ve çok say›da davetli kat›ld›.
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Toplant›da bir konuflma yapan Hisarc›kl›o¤lu, “Bizler komfluyuz. Meselelere
uzun vadeli bakar›z. Bu co¤rafyada daha uzun y›llar ticaret yapaca¤›z. Karfl›m›zda, müreffeh ve mutlu muhataplar görmek istiyoruz. Bu tablonun oluflmas›na da her türlü katk›y› sa¤lamaya haz›r›z” dedi.
Gazetecilerin sorular›n› cevapland›ran TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Koçer de, ilk defa böyle büyük bir organizasyonun Gaziantep’te yap›ld›¤›n› ancak, organizasyon altyap›lar›n› çok güçlü oldu¤unu söyledi. fiu anda Gaziantep’ten Irak’a yap›lan ihracat›n 800 milyon dolar seviyesine ulaflt›¤›n› bildiren
Koçer, hedeflerini bunu 1.5 milyar dolara ç›karmak oldu¤unu kaydetti.
11.04.2006

Bangladefl Baflbakan› TOBB'da

Türkiye'ye resmi bir ziyaret için gelen Bangladefl Baflbakan› Begüm Halide
Ziya, D›fliflleri Bakan› M. Morshed Khan ve beraberindeki heyet, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu'nun evsahipli¤inde, TOBB'da düzenlenen çal›flma yeme¤inde Türk ifladamlar› ile bir araya
geldi. Toplant›ya, Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun ve Devlet Bakan›
Nimet Çubukçu da kat›ld›.
Çal›flma yeme¤i öncesi düzenlenen ortak bas›n toplant›s›nda konuflan TOBB
Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Son 4 y›lda Türkiye ekonomisinin ortalama yüzde
7'nin üzerinde büyüdü¤ünü belirterek, “Bu büyümenin kayna¤›ysa, özel sektör tüketimi, yat›r›m› ve ihracat›d›r. Özetle geldi¤imiz noktada Türkiye, bu bölgede, özel sektöre dayal› kalk›nman›n en iyi örne¤i haline gelmifltir” dedi.
13.04.2006
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TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu Mersin TSO
Meslek Komiteleri Ortak Toplant›s›na Kat›ld›

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Devlet Bakan› ve Baflmüzakareci Ali Babacan’›n da Katar gezisi dönüflü kat›ld›¤›, Mersin Ticaret ve Sanayi Odas› Meslek Komiteleri Ortak Toplant›s›’nda, Türkiye’de 81 il ve 157 ilçede, 364 oda ve borsan›n TOBB üyesi oldu¤unu an›msatt›. Bu kapsamda, 650 bini sermaye flirketi olmak üzere 1.2
milyon firma ve tüm sektörlerin milyonlarca ifl adam›n›n TOBB’un çat›s› alt›nda biraraya geldi¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Bu haliyle TOBB, ifl aleminin tamam›n› kapsayan benzersiz bir çat› örgütü yap›s›na sahiptir” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa K›tas›’ndaki büyük ülkelerde de esnaf d›fl›ndaki tüm
tüccar, sanayici, ihracatç›, turizmci ve bankac›lar›n, ticaret ve sanayi odalar›na üye oldu¤unu ifade ederek, flöyle konufltu:
Özel sektörü ticaret ve sanayi odalar› temsil eder. Anglo-sakson ülkelerindeki hukuk sistemi farkl› olmas›na ra¤men, özel sektörü yine ticaret ve sanayi
odalar› temsil eder. Odalar›n kurulufl maksad›, flirketler kesiminin, devletle
toplumla ve birbirleriyle olan iliflkilerini düzenlemektir.
Bu amaçla kanun koyucu, TOBB’ne AB ile iliflkilerde, sektörlerin haklar›n› gözetme ve AB mevzuat› konusunda çal›flmalar yaparak, oda ve borsalar› bilgilendirme görevini vermifltir. Üzerimize düflen görevi yerine getirmek üzere, kapasite oluflturduk, model kurduk. Kanunla, kendilerine verilen görevi yerine
getirmeye çal›flt›klar›n› anlatan Hisarc›kl›o¤lu, flunlar› söyledi:
“Siz, AB Baflmüzakerecisi’siniz. Sizin, kanunla bize verilen görevi yerine getirmemizi kolaylaflt›rman›z, sizin de yarar›n›za olacakt›r.”
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Oda ve borsa baflkanlar›m›z, yerel kanaat önderleridir. ‹nsanlar› yönlendirme
kabiliyetleri vard›r. Bu yüzden söyledikleri, toplumda dikkatle dinlenir. Bizim
camiam›z›n beklentilerine, duyarl›l›klar›n› anlay›p, dikkate alan bunlara uygun
aksiyonlar üreten kim olduysa baflar›ya ulaflm›flt›r.
AB müzakere sürecinin primini piyasalar sat›n alm›flt›r. Bundan sonraki süreç, daha zor olacakt›r. Bu süreçte, genifl halk kitlelerinin, ticaret ve sanayi
odalar›n›n, KOB‹’lerin, Anadolu sermayesinin deste¤ini almak, kritik bir önemdedir. 12.04.2006

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Vaclav Klaus TOBB'da

Türkiye'ye resmi bir ziyaret için gelen Çek Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Vaclav Klaus ve beraberindeki ifladamlar› heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun evsahipli¤inde, Devlet Bakan› Beflir
Atalay'›n kat›l›m›yla, TOBB’da düzenlenen ‹flbirli¤i Toplant›s›'nda Türk ifladamlar›yla bir araya geldi.
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu ve Konuk Cumhurbaflkan› Klaus’un aç›fl konuflmalar›n› yapt›¤› ‹flbirli¤i Toplant›s›nda, TOBB ve Çek Sanayi Konfederasyonu
aras›nda bir iflbirli¤i anlaflmas› ile Çek Cumhuriyeti firmas› Energo Pro ile Cansu Elektrik Üretim A.fi aras›nda ortakl›k anlaflmas› imzaland›.
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu yapt›¤› konuflmada, “Hem Çek Cumhuriyeti hem de Türkiye, son y›llarda gerçeklefltirdikleri at›l›mla, bölgelerinin y›ld›z ülkeleri konumuna gelmifllerdir. Buna ra¤men, ülkelerimiz aras›ndaki ticaret hacmi, düflük düzeyde kalm›flt›r. Çek Cumhuriyeti'nin toplam ithalat› içinde, Türkiye’nin pay› binde 4’dür. Türkiye’nin toplam ithalat›ndan, Çek Cumhuriyeti’nin
ald›¤› pay da, binde 6 düzeyindedir. 2005 y›l›nda ülkelerimiz aras›ndaki toplam
ticaret hacmi, ancak 1 milyar dolara ulaflabilmifltir.” Dedi. 19.04.2006
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