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“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini, samimiyetle yazmalıdırlar”
(1929) Mustafa Kemal Atatürk
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TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
İLE İLGİLİ 01 OCAK 2011 – 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA
(365 GÜN) YAZILI VE GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ

*YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI

24.414 ADET

(ORTALAMA HERGÜN, 67 HABERE KONU OLUNMUŞ)

*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI

1.539 ADET

(ORTALAMA HERGÜN, 4 KEZ BİR KÖŞE YAZISI VEYA DEĞERLENDİRMEYE KONU EDİLMİŞ)

*KAPSADIĞI ALAN

725 GAZETE SAYFASI

(ORTALAMA HER 6 GÜNDE BİR, TAMAMI TOBB VE BAŞKAN’INI KONU ALAN, İÇİNDE BAŞKA HİÇBİR HABER, REKLAM, SPOR OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE KONU EDİLMİŞ)

*YÜZÖLÇÜMÜ
*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN
*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL)

1.840.873 CM2 (184 M2)
221 SAAT 06 DAK. 24 SAN.
275 SAAT 55 DAK. 45 SAN.

(TOPLAM 29 BİN 822 DAKİKA, YANİ YAKLAŞIK HERGÜN, 82 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER
BÜLTENİNE KONU EDİLMİŞ)
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, 2011 BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Yeni yılın da yıldızı TÜRKİYE olacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “yeni yılın da yıldızı Türkiye olacaktır”
görüşünü bildirdi. Hisarcıklıoğlu, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında, Türkiye’ye ve tüm insanlığa barış,
refah ve huzur dolu bir yıl diledi. 2011 in parlayan yıldızının Türkiye olması için Türk iş dünyası adına üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Daha
fazla yatırım, daha çok kişiye iş imkânı, insanlarımıza daha güzel yaşam şartları sağlamak için birlik ve
beraberlik içerisinde kenetlenerek çalışacağız” ifadesini kullandığı mesajında, şunları kaydetti: “Her yeni
yıl umutlarımızı tazelerken, yaşadığımız seneye ilişkin
değerlendirmeler yapmak için de bir vesiledir. Türkiye
küresel krizin etkilerini en çabuk atlatan ülkelerden
birisi olmuştur. 2010 yılı yeniden toparlanma ve büyümeye geçiş yılı olurken, ülkemizin yıldızı yeniden parlamaya başlamıştır. Yeni yılın da yıldızı Türkiye olacaktır.
Hepimizin ortak dileği milletimizin zenginleşmesidir.
Zenginlik için ticaret, ticaret için de huzura ve istikrara
ihtiyacımız var. Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm

insanlık âleminin huzur ve barış içerisinde yaşaması
en büyük arzumuzdur.
“TÜRKİYE’NİN BAŞARILARI KONUŞULACAK”
Ülkedeki refahın da istikrarın da huzurun da temelinde
sağlam bir ekonomi ihtiyacı vardır. En önemli sorunumuz insanlarımıza iş ve aş oluşturabilmek, çalışanlarımızın refahını artırabilmektir. Bunun çaresi daha
fazla yatırım, daha çok girişimcidir. Türk özel sektörü,
önündeki engeller kaldırıldığında neler yapabildiğini ve
yapabileceğini özellikle son 30 yıldaki çalışmalarıyla
ispat etmiştir. Bundan sonra da önemli başarılara imza
atacaktır. Beklentimiz odur ki, 2011 yılı da bu alanda
Türkiye’nin başarılarının konuşulacağı bir sene olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına,
sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle, aziz
milletimizin yeni yılını kutlar, büyük başarılara vesile
olmasını dilerim.”

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TATSO Genel Kurulu’nda işadamlarına seslendi:

Para sizde cesaret bizde gelin işbirliği
yapalım
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın genel kuruluna katılan TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de müthiş fırsat olduğunu belirterek, Almanları Türkiye’de yatırım yapmaya davet etti. TOBB DEİK
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu. Alman işadamlarına,
“Sizde para var, bizde cesaret. İşbirliği yapalım. Siz
parayı (»taya kınını, biz cesareti, işgücümüzü koyanın,
hep beraber kazanalım” çağlısında bulundu. 17 Aralıkta Köln Ticaret ve Sanayi Odasında Türk-Alman Ticaret
ve Sanayi Odasının (TATSO) 7- Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu. Türkçenin dünyanın
16’., Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olduğunu, İtalya ve
Çin’in arasındaki sanayi devi olan bir ülke konumunda
bulunduğunu belirterek, bugün Türkiye’nin dünyadaki
en hızlı büyüyen iki ülkeden biri olduğunu söyledi.
Türkiye’de müthiş fırsatlar bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Ağaçtan elmayı alabilmek
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için Türkiye’de merdivene ihtiyacını/ yok. Elinizi uzatsanız elmayı toplayabilirsiniz. Müthiş fırsat var, her alanda fırsat var. Onun için Alman dostlarımızı Türkiye’de
yatırım yapmaya, iş yapmaya davet ediyoruz. Bunun
farkına varan ülkeler hızla Türkiye’ye geliyor. Sadece
Türkiye değil. Türkiye’nin hinterlandı Hırvatistan’dan
başlar... Kuzeyde Rusya dahil olmak üzere Ortadoğu,
Afrika dahil. Güney Afrika’ya kadar Türkiye’nin hinterlandı. Gelin buralarda beraber iş yapalım. Müthiş fırsat
var. Irak’ta biz birinci yatırımcıyız. Sizde para var, bb.de
cesaret var. Siz parayı ortaya koyun, biz cesareti, işgücümüzü koyalım, hep beraber kazanalım.”
“Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz insanlara kötülük yapamayız. Bizim kapımız sonuna kadar açık” diyen
Hisarcıklıoğlu, Almanya’da 3 milyon Türk yaşadığını,
üçüncü nesle gelindiğinde, burada yaşayan Türklerden 80 bin girişimci çıktığını, sıfır sermaye ile gelen
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bu insanların günümüzde yanlarında 400 bin Türk ve
Alman’ı istihdam ettiklerini, Alman ekonomisine katkı
sağladıklarını anlattı.
Güçleri birleştirmek gerekiyor
Hisarcıklıoğlu, güçleri birleştirmek, geçmişte kalan
dar kalıplardan, zihniyetlerden çıkmak gerektiğini dile
getirdi. Almanya ve Türkiye’nin ekonomisinin 4 trilyon
dolarlık bir ekonomi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Bizde petrol, doğalgaz yok ama müthiş müteşebbis
ruh var” dedi.
Hisarcıklıoğlu, yeni yönetimden de tabanlarını genişletmelerini istedi. Almanya’nın yenilenebilir enerji kaynakları konusunda liderlik yaptığım, yenilebilir enerji
kaynaklan alanında Türkiye’de büyük potansiyel bulunduğunu, gelecek 10 yılda 120 milyar dolarlık enerji
sektöründe yatırım beklediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, imkânları değerlendirmek gerektiğini kaydetti. Genel kurul sonrasında değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, TATSO’nun gelecek dönemde Almanya’da
üç ana nokta üzerine odaklanacağını kaydederek,
“Özellikle Almanya’da bölgesel eyalet bazında örgütlenmelerini gerçekleştirecek. Sektörel bazda 10 ayrı
meslek grubu) la çalışmaya başlayacak. Bunlar özellikle gıda, içecek, eğitim, yatırını, finans, iş geliştirme,
sağlık, otomotiv, medya, enerji, çevre, hukuk, tekstil ve
turizm noktalarında ayın bölümler olacak. Farklı eyaletlerde koordinasyondan sorumlu temsilciler bulunacak. Türkiye noktasında da bir ayrı çalışma içine girecekler” dedi. Hedefin karşılıklı olarak ikili ekonomik
ilişkileri geliştirmek olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Üyeler bazında baktığınızda Almanya’nın büyük firmaları TATSO bünyesinde yer almakta. Almanya’nın en
büyük otomotiv sektörünün temsilci üreticileri bünyesinde yer almakta. Bankacılık finans sektöründe faaliyette bulunanlar odamız bünyesinde. Ama esas önemli
olan buradaki Alman firmalarına doğru yönelmek değil, amaç buradaki Türk firmalarına yönelmek” dedi.
Federal Almanya Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı
Maria Böhnier ile. Federal Parlamento milletvekili ve
Dış Komisyon Başkanı Ttupreeht Polenz’in hava şartlan nedeniyle toplantıya katılamamasını da eleştiren
Hisarcıklıoğlu, “Bir sürü zorluğa, hava şartlarına rağmen Almanya’dakiler toplantıya gelemezken bizimkiler Türkiye’den kalktılar geldiler. 120 oda başkanı şu
anda bizle beraber” diye konuşlu.

“Vize sorunu çözülmeli”
TATSO Başkanı Rainhardt Freiherr von Leoprechting de
Türkiye’nin AB’nin tanı üyesi olması gerektiğini, Türk
Alman Endüstri ve Ticaret Odası’nın bunu desteklediğini söyledi. ‘Türkiye’nin Avrupa için bir şans olduğunu,
AB’nin hiçbir şekilde bir Hıristiyan kulübü olmadığını” ifade eden Leoprechting, “Hiçbir şekilde Türkiye’yi
kaybedemeyiz. AB’nin Türkiye’ye Türkiye’nin AB ye ihtiyacı var. Her iki taraf için üyelik fayda sağlayacaktır”
dedi. Leoprechting, vize konusunun iki ülke arasındaki
ilişkilere gölge düşürdüğünü, Türk işadamlarına vize
uygulamasının dezavantaj oluşturduğunu, bu sorunun
çözülmesi gerektiğini de dile getirdi. TOBB/DEİK Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TATSO’nun gelecek dönemde
Almanya’da üç ana nokta üzerine odaklanacağını belirterek, özellikle bölgesel eyalet bazında örgütlenme
gerçekleştireceğini söyledi.
TATSO’nun 430 üyesi bulunuyor
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan bir protokol dayanılarak 2003 yılının Ekim ayında Köln merkezli olarak kuruldu. Her iki kurum, TATSO’yu kurulusundan bu yana birer temsilcinin Yönetim Kurulu’na
katılmasıyla aktif olarak destekleniyor. Odanın resmi
acılısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın
donem Şansölye’si Gerhard Schroderve dönemin KRV
Eyaleti Başbakanı Peer Steınbruck’un teşrif ve destekleriyle 2004 yılının Nisan ayında siyaset, ekonomi, toplum ve medya’nın 1.400 davetlinin katılımıyla Köln’de
gerçekleştirildi. TD-IHK Yönetim Kurulu toplam beş
Alman ve beş Türk yöneticinin yanı sıra altı yedek üyeden oluşuyor. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından
üç yıl için seçiliyor. Yılda bir kez tüzük gereği bütün
üyelerin katıldığı bir Genel Kurul Toplantısı yapılıyor.
Odanın Genel Sekreterliği olağan islen yürütüyor. TDIHK kendisini üye aidatlarıyla finanse ediyor. TATSO
üyeleri arasında çok sayıda Global Player düzeyindeki
büyük şirketlerin yanı sıra önemli oranda küçük ve orta
ölçekli isletmeler de bulunuyor. Hem Türkiye’den hem
de Almanya’dan olmak üzere 430 civarında TATSO üyesi bulunuyor.
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“Dışişleri Bakanı’nın ‘Dünyayı değiştirme’ iddiasıyla, TOBB Başkanı’nın Türkiye’yi
değiştirme iddiası nerede örtüşüyor, nerede ayrılıyor?”
Murat Yetkin

Davutoğlu vizyonu Hisarcıklıoğlu vizyonu
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün Türkiye’nin yurtiçi ve dışındaki bütün büyükelçilerini Ankara’da topladı. Kendisini ciddiye alan bütün ülkelerin dışişlerinde
neredeyse bir kurala dönüşmüş bu yıllık toplantılar ne
yazık ki Türkiye’de son üç yıldır yapılıyor. Zararın neresinden dönülse kârdır.

lem’ tezi, hükümet çevrelerince sanki ilk defa bu hükümetin aklına gelmiş ve ülkeyi gafletten uyandırmış bir
tarzda sunuluyordu. Davutoğlu dün, bu arada medyada
yer alan eleştirileri de muhtemelen dikkate alarak, bu
tezi Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda ulh’ şiarına bağlamayı bildi.

Bu seneki toplantının konusu ‘Vizyoner Diplomasi:
Türkiye’nin Perspektifinden Küresel ve Bölgesel Düzen’ olarak belirlenmiş. Bu tam da Davutoğlu’nun bakanlığa bakışını anlatan bir başlık doğrusu.

Davutoğlu, Türkiye’nin yeteneklerini ve gücünü açığa
çıkararak Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu’yu da değiştireceğini söylediğinde içimden ‘İkinci Enver Paşa’ diye
geçirmedim desem yalan olur. Ama haksızlık da yapmak istemiyorum. Enver’in Türkiye’sinin herhangi bir
şey yapacak takati kalmamıştı; Enver bunun farkında
değildi. Bugünkü Türkiye farklı, bölgesinde bir rol oynuyor.

Dün konferansın açılış konuşmasını yaparken Davutoğlu üniversitede ders verir gibiydi. Doğrusu, Davutoğlu üniversiteden uzaklaşıp siyasete yaklaştıkça,
akademik katılıktan uzaklaşıp tarih ve coğrafyayla uzlaşmaya da başlıyor. Bunu olumlu bularak söylüyorum.
Örneğin, ilk ortaya atıldığında ‘Komşularla Sıfır Prob-
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geleceği’ şeklinde özetlediği vizyonu kulağa hoş gelse
de, kolay bir hedef değil. Bu sözlerin Türk aydınının tipik kendine güvensizliği olarak algılanması doğru değil. VVikiLeaks belgeleri ortaya çıkmaya başladığında,
Ankara’daki ABD Büyükelçisi’nin Türkiye’nin dünya
siyasetinde oynadığı rolü tanımlarken, Range Rover
imkânlarıyla Rolls Royce olmak istediğini söylemesini
de biraz acımasız buluyorum. Yalnızca gerçekçi olma
kaygısıyla söylüyorum.
Çünkü bugünün Türkiye’sinde öyle dünya fatihliğine
soyunmasa da daha aktif dış politika izlenebilmesinin
koşulları var.
Özellikle de gelişen, daha doğrusu özellikle de pazar
arayışı bakımından ‘genleşen’ bir Türk ekonomisi var.
Türk diplomasisi bugün Afrika’da Latin Amerika’ya
açılmaya çalışıyor. Yüz küsur olan dış temsilcilik sayısını ikiye katlıyorsa, bunda Türk ekonomisinin artık
üretim ve ihracat yönünde genleşmeye başlamasının
payı var.
Davutoğlu’nu konferansta dinlemeden bir gece
önce, Pazar gecesi CNN Türk’te Fikret Bila ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu konuk ediyorduk.
Önce rol tanımını yapalım. Hisarcıklıoğlu hem Avrupa
Odalar Birliği’nin, hem İslam Ülkeleri Odalar Birliği’nin
başkan yardımcısı. Geçen yıl 350 bin küsur kilometre
yol yaptığını söylüyor ve bu yönüyle Türkiye’de Davutoğlu ile rekabet içinde olan herhalde tek kişi.

Örneğin, Hisarcıklıoğlu özeleştiri yapabiliyor: Bugün
Türkiye’nin büyümesi (dolayısıyla daha çok kişinin
daha iyi iş sahibi olabilmesi) önündeki en büyük engelin (aslında Türkiye’de de üretilebilecek) ara malı ithalatı olduğunu, ‘dış ticaretin ayak bağı’ haline geldiğini
söyleyebiliyor. (Bu arada Hisarcıklıoğlu’nun programda
giydiği şık kırmızı kazak da yabancı markaydı ama tamamen Türkiye’de üretilmiş, öyle dedi.)
Hisarcıklıoğlu, kayıtdışı ekonomiyle savaşılması gerektiğini, çünkü Türkiye’nin gelişmesinin daha kaliteli
demokrasiye bağlı olduğunu, bunun hesap verilebilirlik ve şeffaflıktan geçtiğini ve ekonomide kayıtdışı
egemenliği sürdükçe bunların mümkün olamayacağını
söylüyor.
Hükümetin, banka kredilerini caydırmaya çalışarak
aslında tüketerek büyümekten üreterek büyüme modeline geçtiği savunusunu yapıyor, öte yandan enerji,
su gibi temel girdilerde, dolaylı vergilerin şişirdiği üretim maliyetlerini eleştiriyor. O da hedefin büyütülmesi,
yüzde 5 değil en az 7’nin hedeflenmesinden yana.
Şu görülebiliyor. Türkiye’nin artan dış siyaset faaliyeti,
artan ekonomik faaliyetine bağlı... Bu bakımdan Davutoğlu da, Hisarcıklıoğlu da hedefleri yüksek tutmakta
haklı. Dikkat edilmesi gereken konu ise, hedefleri yüksek tutarken ayakları yerden kesmemek; önemli olan
o.
murat.yetkin@radikal.com.tr

Hisarcıklıoğlu, genleşen Türk ekonomisini temsil
ediyor. Onun vizyonunda, Türkiye’nin değişmesi daha
önde. Ona göre, Türkiye dünyada daha iyi ve etkili konuma gelebilmek için önce kendisini değiştirmek zorunda.
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Bir atıyoruz, üç yiyoruz, bir de seviniyoruz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İhracat bir artarken ithalat üç artıyor. Buna da seviniyoruz. Oysa en büyük
risk bu. Eşit olsalar yüzde 8 olan büyüme, yüzde 13’e çıkar” dedi. İSTANBUL / RADİKAL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat
Hisarcıklıoğlu’na göre Türkiye’nin büyümesinin önünde en
büyük engel dış ticaretteki dengesizlik. Türkiye “bir atıp üç
yiyor, bir de seviniyor” diyen Hisarcıklıoğlu’na yanıt Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’dan geldi.
Çağlayan, “Ara malı ithalatı istemeyen sanayici zihniyet devrimi yapmalı” dedi.
Önceki akşam CNN Türk’te yayınlanan Ankara Kulisi programına katılan Rifat Hisarcıklıoğlu, ihracat ve ithalat arasında
ortaya çıkan rakamların Türkiye’nin önünde en büyük engel
olduğunu söyledi. Türkiye’nin dış ticaret ve sanayileşme politikasında stratejiye ihtiyaç olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’de sanayi üretim artışı yüzde 13olmuş2010’unilkl0
ayında, ama ara malı ithalatı artışı enerjiyi dışarıda bırakırsak yüzde 34 olmuş. Ve cari açığımız 40 milyar dolar. Yani
Türkiye büyümesinde en önemli nokta, ara malı ithalatından
kaynaklanıyor ve sanayide bir kayıp yaşıyoruz” dedi.
Türkiye’nin ise bugün sadece kuru konuştuğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, bu konuda şunları söyledi; “Dış ticaretteki dengesizlik maalesef şu anda bize ayak bağı oldu, Türkiye yüzde
8,9 oranında büyüdü. İthalat ile ihracat eşit olsaydı bu oran
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yüzde 4 daha fazla olabilecekti. Yani yüzde 13 büyüyebilecektik. Şimdi biz bir gol attığımıza sevinirken, bir bakıyoruz dönüyoruz kalemizde 3 gol görmüşüz, 3 tane golü görmüyoruz
biz, 1 golle seviniyoruz. Yani ihracatı 1 artırırken, ithalatı 3
artırıyoruz. İşte geleceğimiz açısından en büyük risk unsurlarından bir tanesi bu,”
Çağlayan, suçlu kur politikası
Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise
Türkiye’nin 2010 yılına ilişkin ihracat verilerini açıklandığı
basın toplantısında Hisarcıklıoğlu’nun dile getirdiği tespitlerine yanıt verdi. “Sanayici bir zihniyet devrimi yapması gereken döneme girdi” diyen Çağlayan, “Sektör bazında tespitlerimiz var. Sanayici yüksek katma değerli ürünlere girmek
zorunda. Bu konuda herkese görevler düşüyor, TOBB odalarını yüksek katma değerli ürünlere yönlendirmeli” dedi.
Çağlayan, ithalatta ara malı şikayetini bütün ihracatçıların
yaptığını belirterek, en önemli nedenlerden birinin kur politikası ve TL’nin aşırı değerlenmesi olduğunu anlattı. Çağlayan, ihracatçıların daima özveriyle çalıştıklarım, onların
da ürettiklerini belirterek, “İhracatçılar, bana göre hepsinin
heykeli dikilecek arkadaşlar” dedi,
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Sanayi Strateji Belgesi açıklandı

Sanayinin rotası çizildi
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, hükümetten tüm kamu kurumları ile birlikte sanayi stratejisini, ülke
gündeminde ön plana çıkarmasını, yapısal dönüşüm ve reform sürecinin ana unsuru olmasını talep ettiklerini
açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. “Hükümetimizden,
tüm kamu kurumlan ile birlikte, sanayi stratejisini,
ülke gündeminde ön plana çıkarmasını, yapısal dönüşüm ve reform sürecinin ana unsuru olmasını talep
ediyoruz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nin
açıklandığı toplantıdaki konuşmasında, eskiden ülke
kalkınması için yapılması gerekenin sanayi hamlesi
olduğunu hatırlatarak, sanayi ürünlerinin azlığına dikkati çekti.
Şartların değiştiğini, eskiden uygulanan politikaların
anlamını yitirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu. “Artık sadece fabrika kurmak yetmiyor. Enerjimizi, kaynakları-

mızı, sanayimizin daha fazla katma değer üretebilmesi
için harcamamız gerekiyor” dedi.
Son yıllarda sanayinin, küresel ekonomiye hızla entegre olduğunu, ancak, bu entegrasyonun, belli bir stratejiden yoksun gerçekleştiğini, cari açığın hızla artışının
da bununla alakalı olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti: “Sanayimizin lokomotifi olan sektörlerimiz, üretimin büyük bir kısmını, ithalata bağımlı
olarak gerçekleştiriyorlar. Bu tablo yüzünden, sanayicilerimizin, binbir güçlükle ve emek vererek yaptıkları
ihracat da. hak ettiğimiz katkıyı bırakmıyor. 2010 yılının
ilk 10 ayında sanayimiz yüzde 13 büyüdü. Ama enerji hariç ara malı ithalatındaki artış yüzde 34’e ulaştı.
Küreselleşme sizi kendisine uydurduğunda, bir nevi,
küreselleşme sürecine teslim olduğunuzda, böyle oluTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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yor. Sanayimizin ithalat gereği daha yüksek biçimde
şekilleniyor. Sanayimizde artan ithalat bağımlılığının
nedeni, sanayicimiz, müteşebbisimiz değil, eski yatırım teşvik sistemimizdir.”
Başarırsak ödülü de büyük olacak
Televizyon üretimi örneğini veren Hisarcıklıoğlu, TV
sektörünün Türkiye’nin iftihar kaynağı olduğunu,
Avrupa’da satılan her 3 televizyondan birinin Türkiye’de
üretildiğini anımsattı.
Son dönemde Avrupa pazarını, sadece Uzakdoğu’ya
değil. Doğu Avrupa’ya da kaptırıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Neden? Tüplü TV’den LCD ve plazmaya
geçişi, zamanında sağlıklı biçimde takip edip, tedbir
alamadığımız için. Yeni tip TV üretmek için yeterli insan kaynağını, teknolojiyi, araştırma-geliştirmeyi zamanında bir araya getiremediğimiz için” dedi.
Şimdi Türkiye’de ilk olarak, bu tabloyu değiştirme fırsatı yakalanabileceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Kolay
bir iş değil elbette. Ama başarırsak, ödülü de büyük
olacak” şeklinde konuştu.
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Bunu zamanında başaran ülkeler bulunduğunu. Güney Kore’nin de bunlardan biri olduğunu hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, “40 yıl önce ikimiz de ABD’nin kişi başına milli gelirinin yüzde 20’si düzeyindeydik. Bugün biz
yüzde 25’deyiz. Kore ise yüzde 60 oldu. Bize 40 yılda 2
tur bindirdiler” dedi. Buna paralel olarak, vergi reformunu, eğitim reformunu, yargı reformunu, kamu yönetimi reformunu, firmalarımızın sağlıklı büyümelerini
mümkün kılacak şekilde tasar lamalıyız.”
Hisarcıklıoğlu, “Derler ki; ‘rotası olmayan gemiye,
hiçbir rüzgar yardım etmez’. Sanayi Strateji Belgesi.
Türkiye sanayisinin rotası olmalıdır. Yine bu belge sayesinde, herkesin görev ve sorumluluğu, bunların ne
zaman ve ne şekilde sonuçlandırılacağı da açıkça ortaya konmuştur” dedi.
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Hisarcıklıoğlu’ndan taşımacılığa destek
ANKARA-DÜNYA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, karayolu taşımacılığı sektörünün geçiş
kotaları ve vize sorununun yanı sıra Fransa’da yaşanan
kabotaj sıkıntısının çözümü için girişimlerinin sürdüğünü belirterek, “sorunları birlik ve beraberlik içinde
kenetlenerek çözeriz” açıklamasını yaptı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, karayolu taşımacılığı
sektörünün zor, ama ülke için son derece önemli bir
sektör olduğuna işaret etti.
TOBB olarak, sektörün uluslararası rekabet gücünü
koruması ve sürdürmesinin gerekliliğine inandıklarını
belirten Hisarcıklıoğlu, geçiş kotaları ve vize sorunlarının yanı sıra Fransa’da yaşanan kabotaj sıkıntısı-

nın çözümü için de girişimlerin sürdüğünü kaydetti.
Türkiye’nin dış ticaretinin değer olarak yüzde 30’undan
fazlasını taşıyan bu sektördeki gelişmeleri yakından
izlediklerini belirten TOBB Başkanı, son dönemlerde
sıkıntılı günler yaşayan Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin (UND), bu süreci süratle atlatarak sektöre yönelik hizmetlerine devam edeceğine inandığını bildirdi.
UND’nin, Ro-Ro taşımacılığı alanındaki faaliyetlerini,
“sektörün ucuz ve kaliteli hizmet alması amacına yönelik geniş vizyonlu bir girişim” olarak tanımlayan Hisarcıklıoğlu, sektörü bu tür girişimlere destek olmaya
çağırdı.

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Hisarcıklıoğlu: Denizciliğe
teşvikte özel bir yer verilmeli
ANKARA-DÜNYA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, denizcilik sektörüne, bir bütün olarak yatırım teşvik sistemi içinde özel bir yer verilmesini
beklediklerini belirterek,” Deniz taşımacılığı ve gemi
inşa sektörlerimiz, gösterdikleri başarıyla, Türkiye’nin
küresel rekabetteki gururudur ve küresel rakiplerinin
aldığı desteğe benzer bir ihtiyacı vardır” dedi.
Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı, TOBB’un
merkezi binasında gerçekleşti. Toplantıda konuşan
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, konsey toplantısında
sektörün çeşitli sorunlarını sektör yetkilileriyle konuşacaklarını belirterek, yapılan çalışmaları paylaşacaklarını söyledi. Küresel krizin etkilerinin azalmakla birlikte hala devam ettiğinin altını çizen Yıldırım, “
Sektörde daha fazla neler yapılmalı, buna bakacağız.
Türkiye’nin ekonomisiyle ve taşımasıyla bir bütün olan
denizciliğin hedeflenen noktalara varması için hareket
edeceğiz” diye konuştu.
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Denizcilik, teşvik dışında kaldı 2023 yılında 500 milyar
dolar ihracat, 500 milyar dolar ithalat olmak üzere, 1
trilyon dolarlık dış ticareti hedeflediklerini anımsatan
Hisarcıklıoğlu, bu durumda hem gemi inşa sanayim
hem deniz taşımacılığını, hem de limanları geliştirmeye ve büyütmeye ihtiyaç olduğunu bildirdi. Bu çerçevede, denizcilik sektörüne, bir bütün olarak yatırım teşvik
sistemi içinde özel bir yer verilmesini beklediklerine
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Asıl rakibimiz konumundaki Çin, Kore Brezilya, Hindistan ve Rusya da, gemi
inşa sanayine, destekler geliştirdiler. Ancak Türkiye’de
sektörümüz, büyük ölçüde teşvik kapsamı dışında kaldı. Deniz taşımacılığı ve gemi inşa sektörlerimiz, gösterdikleri başarıyla, Türkiye’nin küresel rekabetteki
gururudur ve küresel rakiplerinin aldığı desteğe benzer bir ihtiyacı vardır” dedi.
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Krizden kaçan 250 Yunan
şirketi Türkiye’ye geldi
Ekonomik krizle başa çıkamayan Yunan şirketleri, Türkiye’de yatırımı tercih etti. Son iki yılda 250 Yunan
firması geldi, 500 yatırımcı daha sırada bekliyor
Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu’nun (DEÎK) Gümülcine’de
düzenlemediği “Türkiye-Yunanistan 2’nci Bölgesel İş
Forumu”, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’daki
işadamlarının yüzünü Türkiye’ye döndüğünü ortaya
koydu. 360 Türk, 168 Yunanlı işadamının katıldığı forumda, her iki ülkenin yatırımcıları, ‘Kalkınma için
sınırlarımızdaki duvarları yıkmalıyız mesajı verirken,
şirketler ve resmi devlet kurumları arasında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında ki görüşmelerde, iki ülke arasında daha çok bölgesel iş olanakları
araştırıldı.

yönlendirdi. Son iki yıl içinde Yunanistan’dan gelip
Türkiye’de yatırım yapanların sayısı 250’ye ulaştı. Kiminle konuşsak, ‘burada artık yapacak bir şey yok, yeni
pazarlara gitmek lazım’diyor, Türkiye’de yatırım fırsatlarım araştırıyor” diye konuştu. Papanicolaou, 2-3 yıl
içinde Türkiye’de yatırım yapan Yunanlı yatırımcı sayısının ikiye katlanmasını beklediklerini ifade etti. TürkYunan iş Konseyi Başkam Selim Egeli ise, forumda 76
iş görüşmesi yapıldığım belirterek, Yunanistan’da kriz
olsa da sermaye yapısı çok güçlü şirketlerin de bulunduğunu belirtti. Egeli, şöyle devam etti:

Yunanistan darbe aldı

İthalatta tercih Türkiye olacak

Yunan-Türk-İş Konseyi Eş Başkam Dimitris Papanicolaou, Yunanistan’ın krizden büyük darbe aldığım, her
gün bir KOBİ’nin kapandığı haberini aldıklarını ifade
ederek, “Kriz ortamı Yunan yatırımcıları Türkiye’ye

“Bu şirketler, yatırım yapacakları, fabrikasını taşıyacakları en akıllı yerin Türkiye olduğunu düşünüyorlar.
Son 6 yılda 400’den fazla Yunanlı Türkiye’de şirket kurdu. Türk sanayi Yunanistan’ın ithalatında daha fazla yer
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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almaya başladı. Yalanda Yunanistan Almanya’dan ithal
ettiği malı Türkiye’den almaya başlayacak, iki ülkenin
ticaret hacmi 3 milyar dolar civarında”
‘En ucuz yatırım kriz zamanı yapılır’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yunanistan ile ekonomik ilişkileri
şöyle değerlendirdi: “Yeni bir küresel, bölgesel düzen
şekillenirken ortak akıl ile önümüzdeki 10 yılın işbirliği haritasını çizelim. Yerel ve bölgesel dinamiklerin ön
plana çıktığı bir yüzyılda ortak geleceği ortak çıkarlarımız üzeriden inşa etmeliyiz. Zorluklara karşı mücadele
bizleri birleştirecektir, iki ülkenin daha fazla birbirine
entegre olmaktan başka çaresi yok. Önümüzdeki 10
yıla bakalım. En ucuz yatırım krizde yapılır. Yunanistan
için Türkiye fırsatlar ülkesi.”

18
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‘İki ülke arasındaki ticaret Hedefi 10 milyar dolar’
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, TürkYunan ticaretinde hedefin 10 milyar dolara ulaşmak
olduğunu belirterek, “Duvarlarla, bariyerlerle, paslı
bidonlarla ticaret engellenmesi mümkün değil. Meriç boyunca tel örgüden duvardan bahsediliyor. Bu
tel örgünün yapılmaması için mücadeleyi Yunanlı dostlarımızdan da talep ediyorum” dedi. Demirtaş,
Yunanistan’ın mayıs ayında yeşil pasaporta vizeyi kaldırmasıyla adalardaki Türk turist sayısının yüzde 40
arttığını söyledi. Edime Ticaret Borsası Başkanı ve
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yardımcı, Yunan
süt sektörünün önde gelen firmalarından Mavgel ile
anlaşarak Türkiye’ye tankerle büyük miktarda koyun
sütü getirmeye hazırlandıklarını açıkladı. Türkiye’de
koyun ve keçi sütü sıkıntısı olduğunu söyleyen Yardımcı, “Gümülcine bölgesi koyun ve keçi sütü açısından
çok iyi. Mavgel firması bize koyun ve keçi sütü satmayı
önerdi. Görüşmeler sürüyor” dedi.

Basında
TOBB

2011
OCAK

16 Ocak 2011

Ve Komşu sonunda
itiraf etti: Türkiye’yi
ÖRNEK ALMALIYIZ
Oktay MEHMET
Düne kadar Türkiye’ye düşman olan Yunanistan’da işler, yaşadığı krizle beraber tersine işlemeye
başladı. Geçen yıl Türkiye’yi beğenmeyen ülkede, bugün Yunanistan Odalar Birliği Başkanı Kassimatis,
‘Yunanistan, yükselen Türkiye’yi örnek almalı’ dedi

Batı Trakya’nın Gümülcine kentinde düzenlenen Türki”
ye-Yunanistan 2. Bölgesel iş Forumu. Yunanistan krizini de birkez daha gözler önüne serdi. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Yunanistan’ın içinde bulunduğu
malı krizden kurtulmasında, Tür[ kiye ile olan ticari ve
ekonomik ilişkilerini geliştirmesinin en büyük katkıyı
sağlayacağını belirtti ve ‘ ekledi: “Yunanistan’ın krizden
çıkış haritası Türkiye.” Türk-Yunan iş Konseyi Başkanı
Selim Egeli de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayındaki Atina ziyaretinin tarihi bir dönüm noktası
olduğunu belirtti.

BU YÜKSELİŞİNİZ TESADÜF DEĞİL
Yunanistan Odalar Birliği Başkanı Yorgos Kassimatis
ise Türkiye’nin her alanda yükselen bir ülke olduğunu’’
ifade ederek, Yunanistan’ın kalkınma programlarında,
Türkiye’yi örnek alması gerekliğini söyledi. Kassimatis, Türkiye’nin yükselmesi tesadüf değil. Ülkenin iş ve
siyaset dünyası doğru bir şekilde yönetiliyor. Bugün bir
armoni içinde bulunan ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz.
Geleceğin, geçmişin gölgesinde kalmasına izin vermeyelim. Geçmişi hatırlayalım ama bundan ders alarak
ileriye bakalım” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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ZİRAAT MUDURU’NUN BAŞINI YAKTI

Kapalı fabrikaları ‘gelin alın’ diyorlar

Yunan NBG’nin Finansbank’ı satın aldığında karşılığında Ziraat Bankasına Yunanistan’da bankacılık dönem izni verilmesini ilk kez kendisinin gündeme getirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankasının
Yunanistan’da bankacılık izni aldığında oradaki genel
müdürün Atina’ya atanması için Ali Babacan’a ısrar
ettiğini anlatarak, bunun gerçekleştiğini söyledi. Bu
ziyaretinde Genel Müdür Öznur Özeniş ile tanıştığını
söyleyen Hisarcıklıoğlu, Özenişin kendisine “Benim
buraya gelmeme siz neden oldunuz” dediğini aktardı. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Başarılan nedeniyle Yunanistan’a gelmesini istemiştim. Meğerse eşi
Boşnak’mış. Şimdi o Atina’da, eşi ise Saraybosna’da
yaşıyor. Buna neden olmuşum” diye konuştu. GÜMÜLCİNE.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, krizin ülkedeki etkisini anlatırken Gümülcine Organize Sanayi
Bölgesi’nden örnek verdi. Hisarcıklıoğlu “Bölgedeki
fabrikaların yüzde 85’ı kapalı. Buradaki temaslarımızda ‘gelin alın’ diyorlar. Fabrikalar açık kalsın, işçiler
çalışmaya devam etsin diye yok pahasına satmak istiyorlar” dedi.
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Hisarcıklıoğlu: Yunanistan’ın
krizden çıkış haritası Türkiye
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yunanistan’ın içinde bulunduğu mali krizden kurtulmasında, Türkiye ile olan
ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesinin en büyük
katkı sağlayacağını belirterek, “Yunanistan’ın krizden
çıkış haritası Türkiye.”dedi.
Gümülcine’de düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Bölgesel İş Forumu’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, iki ülke
işadamlarına ileriye yönelik işbirliği yapma çağrısında
bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Yunanistan’da kriz varsa, işte

burada da 70 milyonluk Türkiye var. Türkiye her yıl 200
milyar dolarlık ithalat yapıyor. Gelin, önümüzdeki 10
yılın işbirliği haritasını birlikte çizelim. Ortak geleceği
farklılıklar üzerine değil, ortak çıkar üzerine kuralım”
diye konuştu. Toplantıda konuşan Yunanistan Odalar
Birliği Başkanı Yorgos Kassimatis ise “Türkiye’nin
son yıllarda her alanda yükselen bir ülke olduğunu”
ifade ederek, Yunanistan’ın kalkınma programlarında,
Türkiye’yi örnek alması gerektiğini söyledi
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‘Aramalı ithalat artışı işsizliği artırıyor’
İstanbul Ticaret Odası Meclis toplantısına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sanayi üretiminde yüzde
14’lük bir artış gerçekleşirken, ara malı ithalatının artışının enerji hariç yüzde 35 oranında olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ara malı ithalatındaki artışa dikkati
çekerek, “Ara malı ithalatı arttığı sürece Bursa’daki
Ahmet’in, Konya’daki Hasan’ın, Kayseri’deki Ayşe’nin
işsiz kalması, ara malı imal eden sanayilerin kapanması demektir. Bizim esas en önemli yapısal sorunumuz burası” dedi.
Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye özel sektörünün
artık kayıtlı ekonomiye girdiğini, istihdam 1 milyon 100
bin artarken, 980 bin kişinin resmi olarak işe başlamış
durumda olduğunu, kayıtlı istihdamın neredeyse yüzde 90’lara geldiğini anlattı. Kadın ve genç girişimcinin
önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, gençleri ve kadınları bu konuda rol model olarak öne çıkarmak gerektiğini, bu iki stokun israf edildiğini kaydetti. Türkiye’de
sanayi üretiminde yüzde 14’lük bir artış gerçekleşirken, ara malı ithalatının artışının enerji hariç yüzde 35
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oranında olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “işte ‘buraya dikkat’ diyorum. Ara malı
ithalatı arttığı sürece Bursa’daki Ahmet’in, Konya’daki
Hasan’ın, Kayseri’deki Ayşe’nin işsiz kalması demektir. Ara malı imal eden sanayilerin kapanması demektir. Bizim esas en önemli yapısal sorunumuz burası.
Buraya odaklanmak İstanbul sanayicisinin, TOBB’un
birinci gündemi olması lazım. Bunun zaman zaman
çözümünde şunu da söylüyorlar; döviz kuru tabii ki çok
önemli, döviz kuru 9 yıldır söyledik değiştirebildik mi?
‘Merkez Bankası kuru artırsın’ dedik, artırabildik mi,
soruyorum size? Ben şikayetçiyim, Türkiye’de herkes
de şikayetçi ama acaba bu döviz kuru bize bir cambaz
işi mi? Biz hepimiz oraya odaklanırken, başka yerlere
gözümüzü dikmiyor muyuz? Döviz kuru ihracatta ara
malı ithalatında önemli unsurlardan bir tanesi ama ara
malı imal eden, sanayi için başka girdiler de var. Su fiyatları 2009 yazının başından itibaren yüzde 15 artmış.

Basında
TOBB
Elektrik fiyatları yüzde 40 artmış, doğalgaz yüzde 30
düşmüş, benzin yüzde 28, LPG yüzde 19, mazot yüzde
35 artmış. Arkadaş değiştiremeyeceğin yerle uğraşma,
senin esas değiştirebileceğin yer burası, hep beraber
odaklanmamız gereken yer burası. Yapabileceğiniz işlerle uğraşın. Bazı bakanlar da söylüyor, ben anlamıyorum onlar da şikayetçi oluyorlar, biz de şikayetçiyiz
ama 9 senedir değişmiyor. Gelin değiştirebileceğimiz
yere bakalım. Eğer buralarda rakiplerimizle eşit şartlarda kullanamazsak rekabet edebilme şansımız olmaz.” Perakende kanununun çıkmasını beklediklerini
de ifade eden Hisarcıklıoğlu, perakende sektöründe
müthiş bir kuralsızlık olduğunu, perakende sektörünü düzenleyecek yasaya acilen ihtiyaç bulunduğunu
belirtti. Hisarcıklıoğlu, sanayi ve ihracat taşımalarında
navlun ve akaryakıt desteğinin sağlanmasına ihtiyaç
duyulduğunu yoksa Anadolu’da fabrika kalmayacağım,
hepsinin kıyı şeridinde üretim yeri arayacağım ifade
etti. Halka arz konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu,
“Şirketlerinizi halka arz edin” diye konuştu. Türkiye’nin
en önemli sorununun mesleksizlik sorunu olduğuna

dikkati çekerek, mesleki eğitimin önemine işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Eğitim sistemimizi maalesef imam hatiplerden dolayı kitledik, attık. Meslek eğitimini önemsemedik, ikinci sınıf vatandaş haline getirdik, toplum
olarak göz ardı ettik. Bundan dolayı da memlekette
binlerce, milyonlarca insan mesleksiz” dedi.
İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da, Mevlana’nın “Kendine
gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin. Sözün
öylesine bir söz olsun ki, dünyanın sınırım aşsın” sözünü hatırlatan Yalçıntaş, 2011 yılının böyle bir yıl olmasını temenni ettiğini söyledi. Sadece TOBB Başkam sıfatına sahip bir başkanı değil, aynı zamanda bir dostlarını
ağırladıklarını ifade eden Yalçıntaş, “Sayın Başkanımıza sadece Türk özel sektörüne verdiği destekten dolayı
değil ama İstanbul’a, İTO’ya verdiği destekten dolayı ve
çok kısa bir süre evvel geçirdiğimiz bu zor günlerde camiamıza ve de şahsıma verdiği büyük destekten dolayı
çok teşekkür ediyorum. Kendisi de büyük alicenaplık
gösterdi, ilk Meclisimize teşrif etti. Asil bir üsluptur”
diye konuştu. (İstanbul,aa)

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

23

Basında
TOBB

2011
OCAK

23 Ocak 2011

Ülkemizde herkes defolu, sistem çürük
Çin’den sonra dünyada ekonomisi büyüyen 2. ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
sistemin çürük olmasından yakındı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Çin’den sonra
dünyada ekonomisi büyüyen 2. ülkeyiz. Türkiye 9 ayda
yüzde 8.9 büyümüştür, bu büyümede özel sektörün çok
katkısı vardır” dedi.
Hisarcıkoğlu, Karabük’te Vali Nafiz Kayalı Gençlik
Merkezi’ndeki “Ekonomiye Değer Katanlar” plaket töreninde yaptığı konuşmada, zengin olmak, ekonomiyi
yükseltmek için ülkedeki girişimci sayısının artırılması
gerektiğini söyledi.
TOBB olarak ticaret, borçlar ve hukuk muhakemeleri,
perakende sektör kanunlarını takip ettiklerini belirten
Hisarcıklıoğlu, “Bu kanunlardan birçoğu gerçekleşti.
2 yılda yapılabilecek kanunlar bir haftada çıkartıldı,
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emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca geçici faiz
oranlarının indirilmesi, vergi prim borçlarının yeniden
yapılandırılması, vergi ve primlerini düzenli ödeyenlerin de ödüllendirilmesini istemekteyiz. Ekonomi defolu
ise kaliteli demokrasiden bahsedemeyiz. Ülkemiz de
herkes defolu, sistem çürümüş, yeniden dizayn edilmeli, ancak o zaman hedeflere ulaşabiliriz” dedi.
DÖVİZ İŞİ DÜZELMEZ
Hisarcıklıoğlu, “Her türlü malın girişi serbest, biz isteyince gümrük duvarları oluşuyor. Oradan da bir gol
yiyoruz, bu halen düzeltilmedi. Döviz işi düzelmez, boş
verin girdilerimize bakalım” dedi.
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HİSARCIKLIOĞLU:
İşsizin yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, meslek edinen
kişilerin iş sahibi olacağını, bunun da işsizin yüzünü güldüreceğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği(TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, işsizlere meslek
kazandırmayı amaçlayan projenin sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Beceri’10 Projesine de dikkat
çekti ve “Allah elimize çok güzel bir fırsat verdi. Hepimiz bu sorumluluğu taşıyalım, işsizlerimize meslek
edindirmek için çok önemli bir imkân bu. Benim başkanlığım döneminde bundan daha büyük, daha hayırlı
bir fırsat görmedim. Ne olur bu fırsatı ıskalamayalım,
işsizlerimizin yüzü gülmeden bizim yüzümüzün gülmesi mümkün değil” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türk sanayicisinin artık sadece kendi
ilindeki, ülkesindeki firmalarla değil, dünyanın dört bir
yanındaki ülkelerin firmalarıyla rekabet ettiğine işaret
etti. Hisarcıklıoğlu, “Sadece kendi ilimizin, ülkemizin
pazarına değil, bütün dünyaya mal satmak mümkün.
Demek ki ortada hem tehdit var, hem de fırsat var.
Kendini dünyayla rekabete hazırlayan firmalarımızın
önünde müthiş imkânlar olacak” diye konuştu.
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İş adamları Gümrük Birliği’nin
müzakereye açılmasını istedi
Başkan Hisarcıklıoğlu Gümrük Birliği’nin, sanayiye büyük zarar verdiğini söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği’nin Türk sanayiine büyük zarar verdiğini bunun için de AB ile Gümrük Birliği
müzakerelerinin yeniden açılması gerektiğini belirterek “Geçmişte
itici gücümüzdü. Şu anda zarar veriyor” dedi. “ Türkiye’nin zenginleşmesinin yolu tek yerden geçer, girişimci sayısının artırılmasından” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) tarafından Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen “HBSO
Geleneksel Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni” ne katıldı.
Büyüme iç piyasaya dayalı
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, İzmir’in milli gelire katkısı itibarıyla 3, ihracatta 4, de\ lete sağladığı vergi geliriyle de 4. sırada olduğunu belirterek, İzmirli sanayicileri kutladı. Büyümenin daha çok
iç piyasa talebine dayalı olduğunu, iç piyasanın çok canlı olduğunu,
ama dış piyasada kriz öncesi devrin bir turlu yakalanamadığını dile
getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin aldığı tedbirleri desteklediklerini
kaydetti. Hisarcıkoğlu, “İthalatta, ihracatta döviz önemli bir unsur.
Döviz, bana biraz cambaz oyunu gibi geliyor. 2009 başından bu yana
yüzde 5 değer kazanmışken, giderlerin artışı daha fazla, elektrik
yüzde 40, su yüzde 15. Girdi maliyetlerimizin rakiplerimizle eşit
şartlarda olması lazım” dedi
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Türkiye Parlayan Yıldız Olamadı
Dünya Bankası Türkiye Başekonomist Mark Thomas, “Türkiye, diğer gelişmekte olan ülkelere göre bu krizden bir namla, ünü artırarak çıktı” dedi. TEPAV Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü
Direktörü Fatih Özatay , “Türkiye’nin yıldız gibi parladığı algılaması
var, hâlbuki bu doğru değil” şeklinde konuştu. Dünya Bankası ile
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından,
Vakfın toplantı salonunda, “Küresel Ekonomik Beklentiler 2011
-Güçlü Akıntılarda Yol Almak Sunum Toplantısı” düzenlendi.
Aradaki fark kapanmalı
TEPAV Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü Direktörü Fatih
Özatay da, Türkiye’nin krizden hızlı çıkan ülkelerden biri olmadığını, ancak üretim düzeyi açısından kriz öncesi düzeye geldiğini anlattı. Özatay, “Türkiye’nin yıldız gibi parladığı algılaması var, hâlbuki
bu doğru değil. Krizden çıktık anlamında parlıyorsak, parlıyoruzdur
ama Türkiye’nin yıldız gibi parlaması için gelişmiş ülkelerle arasındaki refah düzeyini kapatıyor olması, işsizlik oranını düşürüyor
olması lazım. Bunlar da sadece para politikası mali politikasıyla
olacak şeyler değil” dedi.

Basında
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Başbakan’ın son dönemde ‘gelin yerli araba yapın’ diye çağrıda bulunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu:

Yerli Araba Turkar İşte Burada
Eskişehir’in dinanizminin Türkiye’ye örnek olduğunu anlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Allah
Eskişehir’e her şeyi vermiş. Müthiş insan gücü vermiş, tarım, sanayi, tarih, doğal güzellikler... Yerli araba
Turkar işte burada” diye konuştu.
ESKİŞEHİR : DÜNYA _ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir’e ne
zaman gelse moralinin düzeldiğini anlatarak, “Başbakan son dönemde babalara ‘gelin yerli araba yapın’
diye çağrıda bulundu. Yerli araba burada işte gelin.
Baba burada, yapmış. Helal olsun kendisine. Şimdi
hep beraber elinden tutuyor olmamız lazım. Müthiş
bir başarı hikayesi” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
EskişehirTicaret Odası (ETO) tarafından “20082009 yılları kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri, en yüksek
düzeyde ihracat yapan firrnalar ve kente yatırım yapan
şirketlerin yetkilileri ile ETO’ya 30 yıldır üye olanlara
hizmet ve şeref belgesi verilmesi” dolayısıyla düzenlenen ödül törenine katıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi’nde “Eskişehir’in Yıldızları”
sloganıyla düzenlenen törende konuşan Hisarcıklıoğlu, ödül alacakların bunu, eşleri sayesinde hak ettikle-

rini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Eskişehir’in başarısını her
yerde anlattığını, bu dinamizmi Türkiye’ye örnek gösterdiğini kaydederek, “Eskişehir’in en önemli özelliği
birlik ve beraberlik. Bu olunca rahmet ve bereket de
buna bağlı olarak geliyor. Eskişehir’i kutluyorum” dedi.
.£fikis,ehir’dqki pdafarın,hepsinin Türkiye’ye örnek
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bunu her yerde
ifade ediyorum. Eskişehir’i her tarafta rol model olarak tanıtıyorum. Başbakan son dönemde babalara ‘gelin yerli araba yapın’ diye çağrıda bulundu. Yerli araba
burada işte gelin. Baba burada, yapmış. Helal olsun
kendisine. Şimdi hep beraber elinden tutuyor olmamız
lazım. Müthiş bir başarı hikayesi” dedi. Hisarcıklıoğlu,
Sarar’ın da bütün Türkiye’de reklamını yaptığını belirterek, şunları söyledi: “Elbisemin parasını ödüyorum.
Bedava falan da giymiyorum. Turkart yaptık. ABD’de
Sarar mağazası var. Allah Eskişehir’e her şeyi vermiş.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Müthiş insan gücü vermiş, tanm, sanayi, tarih, doğal
güzellikler... Yok yok. Yatıp kalkıp Allah’a şükredin. Her
şey dört dörtlük. Ne zaman kente gelsem moralim artıyor. Türkiye’de canı sıkılan varsa Eskişehir’e gelsin,
yapılanları görsün bu moral ve motivasyonla memleketine dönsün, orada o işi yapsın. Sizi kutluyorum.”
Marka kent haline gelmesinde bütün Eskişehir’in katkısı olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, “Hepimiz farklı
farklı düşünebiliriz ama tek bir noktada odaklanabilirsek başarı gelir. Birlikte hareket edebilme yeteneği
olan kentler marka şehir haline geldi. Hafta sonları
insanlar gezmeye Eskişehir’e geliyorlar. Bu müthiş bir
şey. Altyapı da hazır olunca... İnsanlar hızlı trenle 1,5
saate Eskişehir’e geliyor. Annem hevesleniyor. ‘Yapma
anne sen yaşlısın’ diyorum. ‘Oğlum herkes Eskişehir’i
gezmeye gidiyor, ben de gideyim’ diyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Birlik ve beraberlik Eskişehir’i marka yaptı”
şeklinde konuştu. Tapu kayıtlarının yüzde 90’ı erkeklerde Hisarcıklıoğlu, eskiden beri “başarılı erkeğin arkasında güçlü hanım var” dediklerini, ancak bundan
vazgeçtiklerini anlatarak, “Eşler arkada destek olmayı
bırakGene kulan girişimci olarak yetiştirin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de toplam 70 bin girişimci kadın, kullanılmayan buyuk bir nüfus kitlesi
bulunduğunu belirterek, söyle devam etti: “Türkiye’nin
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en buyuk kadın örgütünü kurduk. Ülke çapında kadınları harekete geçirmeye çalışıyoruz. Kadın girişimciler,
gene kızlara rol, model olsun istiyoruz. Gene kızlarımızı girişimci olarak yetiştirin. Zengin olmanın yolu
buradan geçiyor. Sadece zengin olmanın değil, ülkenin
en önemli sorunu olan ıssızlık sorununun cözumu de
buradan geçiyor. Özellikle girişimci kızları destekleyelim.” sınlar, ekonomiye değer katanların içine girsinler” diye konuştu. “Herkes zengin olmak istiyor. Bunun
da tek ilacı var, o da girişimcilik” diyen Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: “Ülkenin zenginliği girişimci sayısına bağlıdır. Türkiye 72 milyon. Toplam 1 milyon 300 bin
girişimcisi var. Japonya’nın nüfusu 120 milyon, 6 milyon 300 bin girişimcisi var. Nüfusla girişimci sayısını
kıyasladığımızda Japonya’nın tam 4 misli gerisindeyiz. 36 milyon erkek var ülkede. Toplam 1 milyon 200
bin girişimci çıkarmışız. 36 milyon da kadın var. Hani
‘israf haram’ kültüründen geliyoruz ya kadınlara hep
‘arkamızda durun destek olun’ demişiz. Nasıl destek
anlamadım? Tapu kayıtlarına bakıyorsunuz yüzde 90
erkeklerin üzerine kayıtlı. Burada hak ve adalet var mı?
Haksızlık ve adaletsiz üzerine kurulan her türlü düzen
yıkılmaya mahkumdur. Hak ve adaletten sapmadığın
ölçüde ayakta kalır ve güçlü olursun.”
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Hisarcıklıoğlu:
En büyük haksızlığı kadınlara yapıyoruz
Erdal SAĞLAM

ESKİŞEHİR Ticaret Odasının düzenlediği 2008-2009
vergi rekortmenlerine ödül töreni, diğer illerde yapılanlardan farklıydı. Şiir ve opera seslendirmelerinin
yanı sıra fark yaratan asıl unsur ise ödüllerini alanların eşleri ile birlikte sahneye çıkıp ödüllerini almasıydı.
TOBB Başkanız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da dediği gibi
“Eskişehir’e de bu yakışırdı”... Eskişehir Ticaret Odası
Başkanı Harun Karacan, başarılı işadamlarının arkasında kadınların, eşlerin bulunduğunu belirterek böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi. Eskişehir Sanayi
Odası 2, Ticaret odası 7 meclis üyesi ile diğer illerdeki
odalara göre kadın sayısı yüksek odalar.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise bu adımı bir ileriye götürdü. Rahmetli işadamı Mehmet Kemal Dedeman’ın
“Eğer biz yekinebiliyorsak (övünmek, hava atmak anlamında...) arkamızdaki eşlerimiz sayesinde yekinebiliyoruz” dediğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu. “aslında ka-

dınlarımızı kandırıyoruz, arkamızda sen olursan güçlü
oluruz diyoruz ama durum farklı” dedi.
“Bu nasıl destekse; tapu kayıtlarının yüzde 90’ı erkekler üzerine” diyen Hisarcıklıoğlu, erkeklerin kadınlara haksızlık yaptığını kaydederek, “Haksızlık ve
adaletsizlik üzerine kurulan her türlü düzen yıkılmaya
mahkûmdur. Hak ve adaletten sapmadığınız sürece
güçlü olur ayakta kalırsınız, unutmayın” dedi.
İşte bu nedenle Türkiye’nin en büyük kadın organizasyonunu kurduklarını kadın girişimci sayısının mutlaka artması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin zenginleşme için girişimci sayısının mutlaka artması gerektiğini, kadın girişimcilerin çok daha
hızla çoğalması gerektiğini söyledi. Türkiye’deki girişimci sayısının 1 milyon 300 bin ile yetersiz olduğunu
hatırlatan TOBB Başkanı, kadın girişimci sayısının ise
sadece 70 bin olduğunu kaydetti.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Basında
TOBB
İşadamlarına Genç kızlarımıza girişimci olmalarını
öğütleyin” diyen Hisarcıkloğlu, işsizlik sorununun da
ancak böyle aşılacağını söyledi. Bu arada geçmiş istihdama katkı tartışmalara atıfta bulunan Hisarcıklıoğlu.
Türkiye’nin yüzde 8.9 büyüdüğünü. 1.1 milyon kişiye istihdam yaratıldığını bunu da özel sektörün yarattığını,
işaleminin görevini yaptığının altını çizdi.
BU BÜYÜME YETMEZ
Türkiye’nin küresel kriz öncesi üretim seviyesini yakalamış toplam 16 dünya ülkesi arasında 12. ülke olduğunu, yüzde 102 ile kriz öncesi seviyenin üzerine çıkıldığını hatırlatan TOBB Başkanı, “Ancak bu yetmez”
dedi, Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ülkesi
arasına girmesi gerektiği yolundaki hedefi önce kendilerinin telaffuz ettiğini, şimdi tüm Türkiye’de ortak
hedef olmasından memnun olduklarının altını çizen
Hisarcıklıoğlu, “Ancak bu hedefe ulaşmak için daha
fazla büyümeliyiz. Eğer ilk 10 ülke olacaksak iyi büyüdük ama daha iyi büyümeliyiz” şeklinde konuştu. İşadamlarına “birlik ve beraberlikten bereket doğar” diye
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çağrı yapan Eskişehir’in bunu gösterdiğini, zaten beraberlik sağlayan şehirlerin marka şehir hale geldiğini
söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar
Kanunu, Hukuk muhakemeleri kanunu gibi toplam 3
bin maddelik kanunların çıkarılması için işalemi olarak ortak iktidar ve muhalefeti gezip destek istediklerini bu sayede 2 yılda çıkacak yasanın 1 hafta içinde
çıktığını kaydederek, bunun da birlik beraberliğe örnek
olduğunu söyledi.
Hisarcıkloğlu, önderlik yaptıktan düzenlemelerin ardından şimdi de vergi denetlemelerinin de hesap verebilmelerini sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını, aramalı ithalatının sebeplerini gidermek için
mutlaka uğraşmak gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, vergisini zamanında ödeyenlerin ödüllendirilmesi,
kamu alımlannda yerli üretime yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması uygulamasının devreye girmesi, enerji
üzerindeki kamusal yüklerin azaltılması ile sanayicinin
ihracat taşımalanr navlun ve akaryakıt desteği sağlamak için çalıştıklannı da söyledi

Basında
TOBB

2011
ŞUBAT

1 Şubat 2011

Vergi ödül törenine ilk eşli davet
ESKİŞEHİR / RADİKAL
Eskişehir Ticaret Odası’nın vergi rekortmenlerine ödül
töreninde ilk kez eşler de sahneye davet edildi ve ödüllendirildi.
‘Eskişehir’in Yıldızları’ sloganıyla düzenlenen törende TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ödül alacakların bunu eşleri sayesinde hak ettiklerini dile getirerek
eskiden beri “başarılı erkeğin arkasında güçlü hanım
var” dediklerini, ancak bundan vazgeçtiklerini anlattı.
Hisarcıklıoğlu “Eşler arkada destek olmayı bıraksınlar,
ekonomiye değer katanların içine girsinler” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de toplam 70 bin girişimci kadın, kullanılmayan büyük bir nüfus kitlesi bulunduğunu belirterek “Türkiye’nin en büyük kadın örgütünü
kurduk. Ülke çapında kadınları harekete geçirmeye
çalışıyoruz. Kadın girişimciler, genç kızlara rol, model
olsun istiyoruz. Genç kızlarımızı girişimci olarak yetiştirin. Zengin olmanın yolu buradan geçiyor” dedi. Eskişehir’deki odaların hepsinin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bunu her yerde ifade
ediyorum. Eskişehir’i her tarafta rol model olarak tanıtıyorum. Başbakan son dönemde babalara ‘gelin yerli
araba yapın’ diye çağrıda bulundu.
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Basında
TOBB

2011
ŞUBAT

2 Şubat 2011

‘Zengin olmanın yolu girişimcilik
‘Eskişehir’in Yıldızları Ödülleri’ni aldı.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu , zengin olmanın yolunun
girişimcilikten geçtiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Eğer bir ülkenin gelişmesini istiyorsak, o ülkede yatırım
yaparak istihdam sağlamalıyız” dedi.
Eskişehir Ticaret Odası’nın (ETO) Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlediği Eskişehir’in
Yıldızları Ödül Töreni muhteşem oldu. Tören katılan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, zengin olmak İçin girişimci olmak gerektiğini
belirterek, “’Hanımlarımız da arlık bize destek vermek verine,
öne çıkarak ekonomiye katkıda bulunmalıdır. Türkiye’de ne
yazık ki kadınlar girişimcilik konusunda çok geride kaldı. Biz
de buna dayanarak 81 ilde bin 500 girişimci bayanlar ile Girişimci Kadınlar Derneğini kurduk. Gençlerimizi yetiştirirken
müteşebbis olarak yetiştirmeliyiz. Biz mirasımızın büyük kısmını genellikle erkek çocuklarına bırakırız. Kız çocuklarımız
her zaman ikinci planda kalır. Bu yanlıştır. Onlara da eşil şekilde miras vererek girişimci olmalarını sağlamalıyız” şeklinde konuşlu. Türkiye’nin küresel krizden etkilenmeden yoluna
devam ettiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu. “Türkiye 16 ülke
arasına girdi. Biz bunu ilk 10 ve ilk 3 yapmak için çalışacağız. Eğer bir ülkenin gelişmesini istiyorsak. O ülkede yatırım
yaparak istihdam sağlamalıyız. Unutmamalıyız ki, ekonomi
büyümeden issizlik sorunu çözülmez. Türkiye son dönemde
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dünyada büyüyen en hızlı ülkeler arasında 2. sırada yer aldı.
Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunun yeniden düzenlenerek çıkması için Sayın Başbakan ile görüştük. Bu yasaların
Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmasını sağladık. Vergisini zamanında ödeyen kişilere indirim yapılmasından yanayız” diye konuştu.
TÜRK YATIRIMCILAR KAZANSIN
Başbakan Erdoğan’ın kamu kuruluşlarının yerli üretimden
faydalanmalarını istediğim anlatan Hisarcıkloğlu. “Ancak ben
bunu gittiğim yerlerde göremiyorum. Sadece kamu kuruluşlarında değil, her yerde yapılması gerekiyor. Neden Türk yatırımcı kazanmasın, kazandıkça \alırım yapmasın’.’ Bugün
islediğimizi yapabiliyoruz. Yerli bir araba üretiliyorsa kamuda
yapılan bu ihalelerde yerli ürünler tercih edilmeli. Bugün yapılan araba ilerde daha da buyur ve seri üretime geçer. Bir sure
sonra biz dışarıya göndermeye baslarız. Otomotiv sektöründe
çalışan isçilerimiz sıfır hata ile çalışıyorlar. Bu sadece bizim
ülkemizde oluyor” dedi.
ABDULLAH YESILKAYA /ESKİŞEHİR

Basında
TOBB

2011
ŞUBAT

6 Şubat 2011

Avusturya, Türk işadamına odalarda
sandık yolunu açıyor
AVUSTURYA’daki yerleşik girişimcilerin, Avusturya veya
Türk vatandaşı olmalarına bakılmaksızın, Avusturya
Ticaret ve Sanayi Odaları seçimlerinde aday olabilmesi ve seçimlerde oy kullanabilmesinin yolu açılıyor.
Eurochambres Başkanlık Divanı toplantısına katılmak
üzere Brüksel’e giden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avusturya Ekonomi Odası Başkam Christoph Leitl ile Avusturya’daki
Türk girişimcilere yeni haklar kazandıracak ortak bir
deklarasyona imza attı. Buna göre ülke faaliyet gösteren Türk işadamlarına yeni hatlar da kazandırılması
planlanıyor.
Ciro 300 milyon Euro
Deklarasyonla, Avusturya’da yerleşik girişimcilerin,
Avusturya veya Türk vatandaşı olmalarına bakılmaksızın, Avusturya Ticaret ve Sanayi Odaları seçimlerinde
aday olabilmesi ve seçimlerde oy kullanabilmesinin

önü açılıyor. Avusturya genelinde Türk veya Türk asıllı
Avusturya vatandaşlarınca işletilen 4 bin şirket faaliyet
gösteriyor. Yaklaşık 300 milyon Euro’luk ciroya sahip
bu işletmelerde 20 bin kişi istihdam ediliyor. Türk şirketleri ağırlıklı olarak gıda ve perakende sektöründe
yoğunlaşıyor.
Avrupa’da ilk kez
İmzalanan deklarasyonun önemine işaret eden
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım süreci ve
Avusturya’nın pozisyonu göz önünde tutulduğunda,
imzalanan metnin, iş dünyasının bütünleşme noktasında geldiği aşamayı ortaya koyması açısından son
derece önemlidir. Deklarasyonu hayata geçirebilirsek
Avrupa’da ilk kez girişimci Türk vatandaşları, oda seçimlerine girme hakkını elde edecek. Bu çok önemli
bir çalışma.”
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Basında
TOBB

2011
ŞUBAT

6 Şubat 2011

İŞKUR’un görevine talibiz
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar, “Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek
Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” ile 10 yıl sonra
İŞKUR’un görevini sanayi ve ticaret odalarının üstlenebileceğini savundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ tarafından ortaklaşa yürütülen UMEM Beceri’10 Projesi’ne
ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yorgancılar, projenin
Türkiye’deki mesleksizlik sorununu çözebilecek büyüklükte olduğunu söyledi. Proje kapsamında işverene
yönelik anketlerle ihtiyaç duyulan elemanların belirlendiğini, MEB tarafından belirlenen okullarda eğitim
verileceğini, fabrikada uygulamalı eğitim sonrası istihdam imkanının yaratılmaya çalışılacağını kaydeden
Yorgancılar, İzmir’deki anketler sonucu işverenin toplam bin 173 stajyer talep ettiğini ifade etti.
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Basında
TOBB

2011
ŞUBAT

10 Şubat 2011

Ticaretin hilesi dürüst olmaktır
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, ticarette başarılı olmak için dürüstlükten taviz verilmemesi gerektiğini belirterek,
‘Ticarette başarılı olmak için işin hilesi dürüstlüktür”
dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Benle kim
çalışıyorsa dedim ki, ‘Şirket olarak başarılı olmak istiyor musunuz?’ O zaman yazın bakalım defterin başına; işin hilesi dürüstlüktür. Hile niye yapılır? Kazanmak için yapılır. Kazanmak istiyorsanız dürüst olmaya
mahkûmsunuz” diye konuştu.

ÇOK ÇALIŞMAK LAZIM
HİSARCIKLIOĞLU, kazanmak ve başarılı olmak için
ikinci yolun da çok çalışmaktan geçtiğini vurguladı.
TOBB Başkanı, ticarette güçleri birleştirmenin önemine işaret ederek, ortaklık kültürünün geliştirilmesi
gerektiğini belirtti

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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TOBB

2011
ŞUBAT

GÜNBOYU
12 Şubat 2011

‘Kazandığımız paranın hepsi bizim değil’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, müteahhitlik sektörünün ufak tefek
şikâyetleri bulunduğunu belirterek, “Bu ufak tefek
şikâyetlerde Kamu İhale Kurumunun bize yardımcı
olması lazım” dedi. Hisarcıkloğlu, müteahhitlik sektöründe karlarını kısacak, kalitesizliği ön plana çıkaracak şekilde en düşük teklife iş verilir mantığını yıkmaları gerektiğini söyledi. TOBB Türkiye Müteahhitlik
Hizmetleri Meclisi İkiz Kuleler’de toplandı. Toplantıya Kamu İhale Kurumu Başkam Hasan Gül ile TOBB
Türkiye Müteahhitlik Hizmetleri Meclis Başkanı Erdal
Eren’de katıldı.
Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu, Türk müteahhitlik sektörünün geçen yılın ilk
9 ayında büyümesinin yüzde 18,4 olduğunu, sektörün
200’den fazla alt sektörü otomatik olarak ilgilendirdiğini söyledi Müteahhitlik sektörün Türk ekonomisinde
yüzde 30’luk bir paya sahip olduğunu yaklaşık 1 milyon
400 bin kişinin bu sektörde istihdam edildiğini anlatan
Hisarcıkloğlu, yurtdışı müteahhitlik sektörünün de yılda 15 milyar dolarlık işalma kapasitesini yakaladığını,
33 Türk müteahhitlik firmasının dünyanın en büyük 225
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inşaat Arması arasında yer aldığım kaydetti.
MÜTEAHHİTLERİMİZ DÜNYADA İKİNCİ
Dünyada alınan iş adedi bakımından Türk müteahhitlik
sektörünün ikinci sırada yer aldığını, yakın zamandaki
hedeflerinin dünya lideri olmak olduğunu belirten Hisarcıkloğlu, orta vadede bu 15 milyar dolarlık iş kapasitesini önce 50 milyar dolara ardından da 100 milyar
dolara çıkarma kapasitesini yakalamaları gerektiğini anlattı. “Dünyanın hiçbir yerinde ucuz demek, iyi
demektir diye bir şey yok” diyen Hisarcıkloğlu, ucuza
iş veriyor olmanın, kalitenin de yakalandığı anlamına
gelmediğini söyledi. Türkiye’de millet olarak para kazanmak ayıp gibi bir anlayışın hakim olduğunu belirten Hisarcıkloğlu, kimi görse “İdare ediyoruz” dediğini,
bekrterek, bu durumu eleştirdi.
KAZANMAZSAK YATIRIM YAPAMAYIZ
Sektör olarak para kazanmazlarsa ülkeye yatırım da
yapamayacaklarını belirten Hisarcıkloğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bürokrasiye söylüyorum bizim kazandığımız para, cebimize giren paranın hepsi bizim değil.

Basında
TOBB
Ben bunu ihalelerden bilirim. Cebimize ne girse bizim
zannederler. Tam tersi. Bunun belki yüzde 2’si, 3’ü, 4’ü,
5’i bize kalır. Hepsi bir taraflara dağılır. O para bizim
değil. Onun için bizim paraya göz dikmeyin tam tersine bizim parayı artırın. Artırın ki bizim cebimize para
girsin. Para girdikçe biz bunu muhakkak, bu koşan kısanlar bunu akp da tatilde, şurada burada, kumarda
yemezler. Bu ülkeye yatırım yaparlar. Yatırım yaptıkça
da ne yaparlar? Yarın sizin çocuklara iş imkânları sağlayacak tesisleri biz açabiliriz. Artık devlet eliyle büyüme bitti. Allah’a çok şükür şöyle de bir kanun yok.
(Bürokratın, siyasetçinin çocuğu otomatikman bürokrat olur) diye. Bunların hepsine işi biz vereceğiz. İşi biz
vereceksek, bizim işi büyütün. Bizim çocuklara da iş
lazım. Türkiye’nin en önemli sorunu işsizlik. TÜİK’in
rakamlarına göre bugün 3 milyon kişi Türkiye’de işsiz.
2 milyon kişi de bir seneden fazla iş aramaktan bıktığı
için iş aramıyor artık...

Bankalar Teminat mektubu vermiyor
Hisarcıklıoğlu, yurtdışındaki ihalelere girerken Türk
bankalardan teminat mektubu alabilmeleri gerektiğini, oysa burada sakıntı yaşadıklarını belirterek, yabancı bankalardan alınan teminat mektupları için yurtdışındaki bankalara önemli komisyonlar ödediklerini bu
paranın yabancı bankalara kaptırılmaması gerektiğini,
bunda herkesin hakkı bulunduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türk bankacılık sektörüyle, Eximbank’ın yurtdışında iş yapmaları sırasında ihtiyaç duydukları teminat
mektubunu verme konusunda müteahhitlik sektörünün arkasında olması gerektiğini kaydetti. Toplantı
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının ardından basına kapatıldı.
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TOBB

2011
ŞUBAT

13 Şubat 2011

Saraybosna sağlık merkezi
4.5 milyon dolarlık Türkiye yardımıyla hizmet vermeye başlayan doğum kliniğinin ardından şimdi de TOBB
tarafından Koşevo Hastanesi ortopedi kliniğine 1 milyon euro tutarında malzeme yardımı yapıldı
Türkiye’nin destekleri sayesinde BosnaHersek’in başkenti Saraybosna’daki Koşevo Hastanesi, omurga ve
bel kemiği ameliyatlarını Balkan ülkelerinde yapan tek
hastane konumuna geldi. Ekonomik krizden önemli
derecede etkilenen, birçok işletmenin üretime ara verdiği, 3 Ekimdeki seçimlerin ardından hükümetin hala
kurulamadığı Bosna-Hersek’e, Türkiye tarafından siyasi, ekonomik, sosyal ve sağlık alanında önemli katkıda bulunuluyor.
Sırpların ateşiyle yıkıldı
Bu destekler sayesinde Bosna-Hersek halkı geleceğe daha umutlu bakıyor. Bosna-Hersek’te yaşanan
savaşta 1992 yılında Sırp topçuların ateşi sonucu yıkılan ve 18 yıldır kullanılamayan Saraybosna’daki Dr.
Zehra Muidoviç Kadın Doğum Kliniği, bir süre önce
Türkiye’nin 4,5 milyon dolarlık yardımıyla yeniden onarılarak modern bir şekilde hizmet vermeye başladı. Bu
kliniğin açılışından kısa süre sonra ise ülkenin en büyük hastanesi konumundaki Koşevo Hastanesi’ne Tür-
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kiye Borsalar Birliği(TOBB) tarafından bir milyon euro
tutarında ortopedi alanında son teknoloji ürünü yeni
cihazlar gönderildi.
Balkanlardaki en ileri teknoloji
Hastanenin Ortopedi Servisinin iki ameliyathanesinde kullanılan bu malzeme sayesinde başta Sırbistan
olmak üzere, Hırvatistan, Karadağ ve Makedonya gibi
ülkelerde yapılamayan omurga ve bel kemiği ameliyatları çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Koşevo Hastanesi Ortopedi Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Mirza Bişçeviç, eski Yugoslavya döneminde Bosna-Hersek’te bel
kemiği ve omurga ameliyatlarının yapılamadığını, bu
nedenle bu Kir hastalıkları bulunan özellikle çocukların diğer cumhuriyetlere gitmek zorunda kaldıklarını
söyledi. Bosna Savaşı’ndan sonra omurga ve bel kemiği sorunu olan Bosnalı çocukların çoğunun tedavi
göremediği için sakat kaldığım ifade eden Bişçeviç, bu
alandaki doktorların Avrupa ülkelerine giderek eğitim
aldıklarım, ancak yetersiz kaldıklarını söyledi.

Basında
TOBB

2011
ŞUBAT

13 Şubat 2011

TOBB’dan eğitime 75 milyon TL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Rize’de yaptırılan Fen Lisesi ile pansiyon ve lojmanının devir
teslimi törenle yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar Türkiye genelinde 45 ilde eğitim
hayatına 74 milyon liralık katkı sağladıklarını ifade etti.
RİZE / AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye genelinde 45 ilde eğitim hayatına 74 milyon liralık katkı
sağladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından Rize’de yaptırılan Fen Lisesi ile pansiyon ve lojmanının devir teslimi nedeniyle
Rize Valiliğinde düzenlenen törende, daha önce inşaatı tamamlanıp
hizmete giren Fen Lisesinin devir teslim töreninin yapıldığını belirterek, “Şuna inanıyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı
olandır. Bu devirde en önemlisi de eğitimdir. Bu çerçevede TOBB
olarak Rize’de Fen Lisesinin yanında ilköğretim okuluna da katkı
sağladık. Böylece Rize’nin eğitim hayatına 13,5 milyon liralık katkımız oldu” dedi.
45 ilde eğitim hayatına toplam 74 milyon liralık katkı sağladıklarını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki dönemde genç nüfusun
daha iyi, daha nitelikli olmasını istiyoruz. Türkiye’nin en önemli
avantajı gelecekte genç, dinamik nüfusu olacak. Gençliğimize inanıyoruz. Rize insanının da zekâsına inandığımız için burada Fen Lisesi yaptırdık” diye konuştu.
EĞİTİMLİ GENÇLER YETİŞTİRİLECEK
Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin sitelerde okuyacak. Üniversitemiz en yüksek seviyede Türkiye’nin 159

üniversitesi arasında tercih sırasında eğitim veren, ülkemizin gelişmesine, zenginleşmesine birinci sırada olduğunu, aynı zamanda
akademik yayın katkı sağlayan yerler olacak. Liselerimiz de üniversiteye sıralamasında da ilk sırada bulunduğunu bildirerek, katkı sağlayacak. Biz okulu yapıp teslim etmiyoruz, şunları kaydetti:
“Burada yetişecek gençlerimiz bu üniversitenin kalitesinin de en
üst seviyeye çıkması görevimiz olacak.
RİZE FEN LİSESİNE 11,5 MİLYONLUK YATIRIM
Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu ise Rize Fen Lisesine 11,5 milyon liralık yatırımın yapıldığını belirterek, “Bu rakam Türkiye’nin
nereden nereye geldiğini göstermektedir. Bu katkıyı sağlayan TOBB
Başkanı ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da inandığımız projelerde birlikte olmayı temenni ediyoruz. Özellikle üretime
yönelik projelerde birlikte olmayı temenni ediyoruz “dedi. TOBB’un
özellikle üretime yönelik projelen desteklediğini, bu konuda hiçbir
şeyi esirgemediklerini bildiklerini dile getiren Hacımüftüoğlu, “AB
projeleri kapsamında ticaret odamız ve borsamızca 10 milyon liralık proje imzalandı. Bu ve buna benzer projelerde desteklerini her
zaman isteyeceğiz” diye konuştu. Törende konuşmaların ardından
Hisarcıklıoğlu ile Vali Hacımüftüoğlu arasında devir teslime ilişkin
protokol imzalandı.
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Rizeliler ile Kayserilinin buluşması
Abdurrahman YILDIRIM
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rize Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen en çok vergi ödeyenler ödül törenine katılmak için Rize’ye gitti Kayserili
Hisarcıklıoğlu burada konuşmasını yaparken Rizelilerle zaman zaman iltifatlaştı. “Türkiye’nin en zeki, en
akıllı insanları burada. Akıllı olmasaydınız bu memleketi yönetemezdiniz. Rize sürekli başbakan çıkartıyor”
diyerek sözlerine başlayan Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında altını çizdiği önemli bölümleri şöyle derledik:
• “Zengin olmanın yanında işsizliği azaltmanın tek
yolu girişimci sayısını artırmaktan geçiyor. 1 milyon
200 bin girişimcimiz var. Bunların sadece 70 bini kadın. Halbuki kadınlar toplumun yarısı. Kadınları iş
yaşamına sokarken aynı zamanda girişimci de yetiştirmeliyiz. Nüfusun 36 milyonu da, 28 yaşın altında. Gençleri de girişimciliğe alıştırmalıyız. Zenginliğin yolu girişimcilikten geçiyor.
• Zengin olmanın ikinci yolu da, şehir ileri gelenlerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinden
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geçiyor. Denizli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Eskişehir, Kahramanmaraş buna iyi birer örnek.
“Birlikte rahmet ve bereket, ayildirim@htgazete.
com.tr ayrılıkta azap vardır” derler.
• Sizin gibi zeki akıllı, özgüveni yüksek insanlara hizmet etmek, bir araya getirmek de zor. Ben
Kayseri’den de biliyorum. 1990’ların başında bir
araya geldiler. Üç tane fabrika vardı. Halbuki bu küresel kriz sırasında, kriz anında bile 150 fabrikanın
açılışını gerçekleştirdi Kayseri. Siyaset ve futbol da
eskiden Kayseri’de pek konuşulmazdı. Ya da sadece
pazardan pazara konuşulurdu. Hafta içinde bütün
iş, çaba, sohbet para kazanma üzerineydi.
• Allah toprak vermemiş, burada kıt ama Rize’ye her
şeyi vermiş. Zekâ, doğa, coğrafya. Bunları yabancılar da keşfetsin ki Rize’nin zenginliğine zenginlik
katsınlar. Antalya’ya 30 yıl önce kimse gitmiyordu,
şimdi 11 milyon turist gidiyor. Kişi başına 700 dolarlık harcamadan 8 milyar dolar para giriyor. Sen
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burada hazinenin üzerinde oturmuşsun, kimseye
göstermiyorsun. Türkiye’nin yaşanabilir en güzel
yeri Rize. Niye insanları burada misafir etmiyorsun?
Altyapının yokluğu Rizeli’nin çalışkanlığına yakışıyor mu?
•

Rize’nin bir markası var. Çay. Ama kaçak çay diye
de bir sorunu var. Markalaşırken sağlığa dikkat etmek lazım. Sağlıklı yaşayabilmek için organik gıda
kullanmak lazım. O da sizde var. Rize çayında böcek
ve haşere yok. Bu nedenle tarım ilacı kullanmıyorsunuz. Yapacağınız tek şey, suni gübreyi bırakıp, doğal gübre kullanmak. Oldu size doğal çay. Alın size
bir zenginleşme yolu.

• Her şey çay da değil. Alternatif ürünler var. Kiviyi
keşfettik, likapa veya maviyemiş ve kara üzümünüz
de var.
• Türkiye dünyanın 1 7’nci büyük ekonomisi. Kişi başına gelirde 54’üncü, insani kalkınma endeksinde
83’üncü, iş yapma endeksinde 65’inci, dünya rekabet sıralamasında 61 ‘inci, yolsuzluk algılama endeksinde 56’ncı sırada yer alıyor. Türkiye’nin bir an
önce yapısal reformlara odaklanması lazım. Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu normal koşullarda
iki yıl Meclis’in gündemini alırdı. İktidar, muhalefet
bir araya geldi, bereket geldi. Şimdi aynı işbirliğinin perakende sektör kanununu çıkartılması için
de istiyoruz. Yapısal reformlar yapılırsa biz 2023’te
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da gireriz.
Bize Allah petrol, doğalgaz vermemiş ama müthiş
bir girişimci güç vermiş. Bu gücü harekete geçirmeliyiz.

‘Toprak kıt diyen Rizeli
Singapur’a bir baksın’
Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu toplantıda yaptığı
konuşmada Rizelilere Singapur’u örnek verdi. Sürekli
toprak kıtlığından yakınılmaması gerektiğinin altını çizen Vali Hacımüftüoğlu şunları söyledi: “Rize’nin toprağı kıt olduğunu kabullenemiyorum. Bugün Singapur
650 km2. Rize ise 3 bin 980 km2. Singapur, Rize’nin
altıda biri kadar ama 90 milyar dolarlık ihracat yapıyor.
Orada 3 milyon 950 bin kişi yaşıyor, Rize’de 320 bin kişi.
Burada neden 10 milyar dolarlık ihracat yapmayalım?
Bizdeki problem bir araya gelememek, plan yapamamak ve birlikte hareket edememekten kaynaklanıyor.
Herkes kendi başına hareket ediyor. Arazi kıt gibi bir
gerekçenin arkasına sığınmak mazeretini artık bırakmamız lazım. Rize eğitim, turizm, sağlık sektörleriyle gelişecek. 2023’te üniversitemizde 25 bin öğrenci
olacak. Rize eğitimde ilk 10’a girecek ve orada kalıcı
olacak. Yaylalarımız herkese hitap eder nitelikte ve güzellikte. Marka bir şehir haline gelmek için her türlü
gayreti sarf ediyoruz ve sarf edeceğiz.”
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İşsiz gençler bu kadarını da becersin artık
Abdurrahman YILDIRIM
Son açıklanan kasım ayı verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 11.0. Resmi işsiz sayısı 2 milyon 811
bin. İşgücüne dâhil olmayıp da çalışmaya hazır olanları da bu sayıya eklediğimizde 4.8 milyon gerçek işsize
ulaşılıyor. Bu durumda işsizlik oranı yüzde 17.4 oluyor.
Her ne kadar son aylarda işsizlikte ekonomik büyümeye paralel bir gerilime varsa da, oranlar yine de yüksek.
Hele de ev işleriyle meşgul olduğundan dolayı işgücüne katılmayan 12 milyon kadın da dikkate alındığında iş
yaratmaya olan ihtiyaç tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.
Kentlerde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 23.6 düzeyinde. Yani her dört gençten biri işsiz.
BECERİ’10 PROJESİ: Buna karşılık aradığı elemanı
bulamayan işyerleri de mevcut. Yani istihdam piyasası etkin işlemiyor. İş arayanla işçi arayanı bir noktada
buluşturamıyor. İşverenin ihtiyacı olan meslekle işsiz
kalanların berecileri çakışmıyor. Ya da bazı gençlerin
becerisi, mesleği yok. Türkiye’de işsizlik sorunu ne kadar yaygınsa mesleksizlik ve uzmanlık sorunu da o ka-
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dar yaygın. Sorunun bir ayağı mesleksizlik.
İşte bu konuda hayırlı bir girişim 2010 yılında devreye girmiş. İş Kurumu, TOBB bir araya gelmiş, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı
da destek vermiş, Beceri’10: Beceri Kazandırma ve İş
Edindirme Seferberliği başlatılmış.
• İşsizler, meslek edinmek isteyenler önce İşkur’a,
sonra Beceri10.org.tr internet sitesine girip açılan
kurslara kayıt yaptırıyorlar. Bu internet sitesi 2 haftada 11.5 milyon tık almış. Aslında bu siteye sadece
iş ve staj başvurusu için değil, meslek seçimi için de
bakılabilir.
• İşyerlerine ihtiyaç duydukları meslekler sorulmuş,
buna uygun olarak 36 ilde 236 kurs açılmış. Bu
kurslarda halen 4.700 işsiz eğitim görüyor.
• İşyerleri 37 bin stajyer talep etmiş. Kaynakçıdan,
CNC operatörlüğüne, mobilyacıdan tesisatçılığa, bilgisayar bakım ve onarımından elektrik alt
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tezgâhtarlığına kadar çeşitli meslekten stajerler talep edilmiş. İstanbul’da 36, Mersin’de 20, Adana’da
13, Eskişehir’de 12, Konya’da 11, Tekirdağ ve
Gaziantep’te 10 kurs açıldı. Konya’da teknik ressam,
Van ve Erzurum’da bilgisayar onarımcısı, Elazığ’da
elektrik tesisatçısı en çok başvuru alınan kurslar.
• Bu kurslarda eğiticilik yapacaklar da önce eğitim
almış. Başarılı olanlarda iş sahibi olacak. Önce teorik eğitim, sonra işyerinde eğitim, ardından da işverene sorulacak, “Bu gencin eğitimi tamam mı, işe
alıyor musun?” Alıyorsa sosyal güvenlik primlerinin
ödenmesini İşkur üstleniyor. İşveren sadece istediği meslekte elemanı bulmuyor, bunun yanında yılda
bir kişinin istihdam maliyetinde ortalama 1.800 liralık azalma sağlıyor. Sosyal güvenlik prim giderlerini
karşılama, duruma göre 2.5 yıl ile 4.5 yıl arasında
değişiyor.

1 MİLYON KİŞİYE MESLEK: İşsizlik, Türkiye’nin en
önemli sorunu. Bu sorunun çözümü için hükümet ve
ülke düzeyinde topyekûn özel, sürekli ve duyarlı bir
çaba gerektiği çok açık. İstihdam seferberliğine girişmek bunun iyi bir örneği olacak, herhalde önümüzdeki
dönemde bu proje açıklanır ve uygulamaya konulur.
Ama ondan önce 5 yılda 1 milyon işsizi eğitecek ve bunlara iş kazandıracak bir mesleklendirme seferberliği
başlatılmış bulunuyor. İş aramaktan bıkanlar, iş bulmaktan umudunu kesenler herhalde böyle bir başvuruyu yaparlar artık. Bunu yaparak hem kurs ve staj süresince meslek edinebilirler hem günlük 15 lira maaş
alırlar hem de sigortalı olurlar.
SONUÇ: Aksiyonun sesi kelimelerden güçlüdür.” Amerikan sözü

• Staj süresince iş kazası ve meslek hastalıklarına
karşı stajyere sağlık sigortası yapılıyor. Haftanın
beş günü kursa giden stajyere günde 15 lira da para
ödeniyor. Geçen hafta sonuna kadar Beceri’10 Projesine yapılan kesin staj başvurusu sayısı 13.800 kişiyi bulmuştu.
• Beceri’10 Projesi için 5 yıllık sürede 7.5 milyar lira
harcanacak. Bunun 4.4 milyar lirası şirketlere sigorta primi, 2.6 milyar lirası kursiyerlere ücret ve
sigorta olarak; 380 milyon lirası eğiticilerin eğitimine, 120 milyon lirası da eğitimlerin yapılacağı 121
meslek lisesinin altyapısının yenilenmesine ödenecek.
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İnşaat 90 milyar lirayı buldu büyüme hızıyla
bölge lideri oldu
İNŞAAT sektöründe 2010 yılı harcamalarının 90 milyar lirayı bulduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu , “İnşaat sektöründeki büyüme beklentisi yüzde 8’in üzerinde. Asya-Pasifik bölgesinden sonra
en hızlı büyüme beklenen ülke Türkiye” dedi.
SON yıllarda yurtdışında yapılan çalışmalar ve Türkiye’deki potansiyelle inşaat sektörü hızla büyüdü. İnşaat
sektöründeki tüm harcamaların 2010’da 90 milyar lira
olduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin önümüzdeki
3 yılda ortalama yüzde 5 büyümesi tahmin edilirken,
inşaat sektöründeki büyümenin yüzde 8’in üzerinde olmasını bekliyoruz. Asya-Pasifik bölgesinden sonra inşaat sektörünün en hızlı büyümesinin beklendiği ülke
Türkiye’dir” diye konuştu.
Sibirya’da bile iş var
TOBB ve sektörel derneklerin Deloitte Türkiye’ye hazırlattığı “Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm
Raporu’yla ilgili bilgi veren Rifat Hisarcıklıoğlu, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde inşaat
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alanında yeni pazarlar açıldı. Buralardaki pazar potansiyelini en iyi kullanabilecek ülkeyiz. Diğer bir ifadeyle, Türkiye ve çevre ülkeler şantiye halinde olacak.
Türk müteahhitleri eksi 20 derecedeki Sibirya’dan, artı
50 derecedeki Arabistan çölüne kadar her yerde artan
bir şekilde iş yapıyor. İnşaat malzemeleri üreticileri bu
pazarlarda yer alabilmesi için sadece pazarlama değil,
bu ülkelerde üretim tesisi kurma çalışmaları yapmalı.”
Hedef 40 milyar dolar
Türkiye’nin, bu bölgede pek çok inşaat alt sektöründeki üretim kapasitesiyle üretim üssü olma özelliği
taşıdığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Avrupa’da krizin etkileri ve kaybedilen rekabet gücü
sonucu bölgedeki üretimin bir bölümü diğer coğrafyalara kayarken, Türkiye yerini daha da sağlamlaştırma
fırsatı ile karşı karşıyadır. Doğru stratejilerle halen 19
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milyar dolar civarında olan inşaat malzemeleri sektörlerindeki toplam ihracat hacmimizi 3 yıl içinde ikiye
katlayıp 40 milyar dolara çıkarabiliriz.”
En büyük hedefimiz marka yaratmak
• TÜRKİYE’nin üretimdeki yetkinliğini pazarlamada ve
marka yaratmada da göstermesi, gerektiğini dile getiren Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) Başkam
Zeynep Bodur Okyay, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin İnovasyon kabiliyetinin artırılması için iki önemli adımın
atılması gerekmektedir. Bunlardan birincisi alanında
öncü global firmaların Ar-Ge merkezlerini Türkiye’ye
kaydırmaları ve Türkiye’yi bir Ar-Ge üssü olarak kullanmalarının sağlanmasıdır. Tasarımdan üretime, satıştan inşaya kadar tüm bileşenler kritik rol oynuyor.”

Dünyada hangi sektörde kaçıncıyız
SADECE ticarette değil, üretimde de önemli bir kapasiteye sahip olduğumuzu belirten Hisarcıklıoğlu, sektörel bazda Türkiye’nin dünya konumunu şöyle sıraladı;
• Çimento üretiminde dünyada yedinci, bu coğrafyada
ise birinciyiz.
• Seramikte Avrupa’da üçüncü, coğrafyada Türkiye’nin
dünya ikinciyiz.
• Dekoratif boyada ikinciyiz, çelik üretiminde üçüncüyüz.
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Bölgemiz şantiye olacak
inşaatta büyük fırsat var
İnşaat sektörü çevre ülkelerdeki büyümeden pay almak için gaza bastı. TOBB’un raporunda “Bölge ülkeleri
şantiye haline gelecek, inşaat için yeni pazarlar açılıyor” denildi.
Türkiye’nin cari fazla verdiği lokomotif sektörlerinden
inşaat ve yan sanayi sektörü gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik hareketliliği ‘ticarete’ dönüştürmek
için yol haritası hazırladı. Geçen yıl yüzde 19 oranında
büyüyen inşaat sektörü için bölge ülkelerde önemli yatırım fırsatlarının doğması, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ni (TOBB) harekete geçirdi. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde inşaat alanında
yeni pazarlar açıldığını belirterek “Buralardaki pazar
potansiyelini en iyi kullanabilecek ülkeyiz. Diğer bir ifadeyle, Türkiye ve çevre ülkeler şantiye halinde olacak”
dedi.
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İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN YOL HARİTASI
Hisarcıklıoğlu, inşaat sektörünün yüzde 18.4 büyüyerek lokomotif görevi üstlendiğini, inşaat sektöründeki
tüm harcamaların toplamının 68 milyar liraya ulaştığını, 2010 tahmininin 90 milyar lira olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu “Daha güçlü bir ekonomik gelecek için
inşaat sektörümüzü hazırlamak istiyoruz. Bu rapor, inşaat malzemeleri için bir yol haritası olacaktır” dedi.
Hisarcıklıoğlu, yurt içinde de sektör için önemli potansiyelin bulunduğunu vurguladı. EKONOMİ SERVİSİ
Tek başına 100 milyar $
Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılı olan 2023’deki 500
milyar dolarlık ihracat hedefi kapsamında 100 milyar
dolarlık hedef belirlediklerini bildiren Hisarcıklıoğlu
“Bunu başarırız, zira inşaat malzemelerinde 2001’deki
3milyar dolar olan ihracatı 9 yılda 6 kat artırdık.”dedi.
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TOBB 1 milyon Euro verdi
Saraybosna ‘Omurga Cerrahi Merkezine kavuştu
Süleyman DEMİRKAN/SARAYBOSNA

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 1 milyon
Euro’luk desteğiyle Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Koşevo Hastanesi Omurga Cerrahi Merkezi, Devlet
Bakanı Faruk Çelik ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıldı. Faruk Çelik, savaş sırasında Bosna’ya ölüm
yağarken, Koşevo Hastanesi’nin insanlara hayat ve ümit dağıttığını, doktorları ve diğer sağlık çalışanlarının, insanların
yaşaması için kendilerini siper ettiklerini vurgularken, hastaneye savaş sırasında 294 top mermisi isabet ettiğini ve 54
çalışanın öldüğünü hatırlattı. Türkiye’nin katkılarıyla kurulan klinik merkezinin geçmişte Boşnakların sorun yaşadığı
komşularına da kapısının açık olduğunu vurgulayan Bakan
Çelik, “Bizler ‘bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmıştır’
ilkesiyle hareket ediyoruz. Bizi diğer medeniyetlerden farklı kılan da budur. Burası Balkanların sağlık merkezi haline
geldi” dedi.
Boşnak’a da Sırp’a da hizmet
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise TOBB ‘un 1 milyon

Euro hibe vererek aldığı yeni ekipmanla hastanenin, Balkanlardaki en modern omurga cerrahisi merkezi haline geldiğini belirterek şunları söyledi: “Savaştan büyük yara alan
bu hastanenin yeniden teçhiz edilmesi bizim için büyük bir
onur. Bu yeni merkez hem Boşnak, hem Sırp, hem Hırvat,
hem Müslüman, hem Hıristiyanlara hizmet verecek. Bosna
Hersek’in gönlümüzde müstesna bir yeri var. Aramızda 6
asırdır süregelen kültürel ve insani bağlar mevcut. Saraybosna İstanbul’a Anadolu’nun birçok kentinden daha yakın.
Bosna Hersek’in çok kısa sürede AB’de ve NATO’da yerini
alacağını umuyorum.”
Hamzaoğlu’na plaket
Konuşmaların ardından, projenin hayata geçmesinde emeği bulunan hastanenin Omurga Cerrahi Merkezi Klinik Şefi
Doç. Dr. Mirza Bişçeviç, İstanbul’daki Florance Nightingale
Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu’na plaket verildi.
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TİKA ile TOBB Bosna’da hastane yeniledi
RADIKAL/SABAYBOSNA
Türkiye, yaşadığı iç savaşın acılarını silmeye çalışan
Bosna Hersek’te hibe olarak yaptığı yatırımlara ikisini daha ekledi. Biri başkent Saraybosna’da, diğeri ise
Konjic kentinde olmak üzere iki hastane yenilenerek
Bosnalıların hizmetine sunuldu. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TIKA) 2.5 milyon TL, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ise 1 milyon euro yardım yaptı. TOBB, 1 milyon euro harcayarak Saraybosna
Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde bir Omurga Cerrahisi Merkezi kurdu. Merkez bünyesinde iki ameliyat-
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hane bütün cihazları ile hastaneye hibe edildi. Törene,
Bosna-Hersek Federasyonu Başbakanı Mustafa Mujezinoviç, Devlet Bakanı Faruk Çelik ve TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Törende konuşan Bakan
Çelik, “İnşallah bu merkezde, geçmişte sorunlar yaşadığınız komşularınız dahi bölgeye şifa dağıtacaksınız”
dedi. Omurga Cerrahisi Merkezi, BosnaHersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve Makedonya’da yapılamayan omurga ve bel kemiği ameliyatlarının yapılabilmesine olanak sağlayacak.
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Bosna’ya Türkiye’den iki şifa kapısı
Türkiye, savaşta yıkım yasayan Bosna Hersek’e yardım eli uzatıyor. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA),
Konjic şehrinde, savaşta zarar gören devlet hastanesinin onarımını gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Biriliği(TOBB) de Koşevo Hastanesinde ‘omurga cerrahisi merkezi’ni yeniledi. Merkezde, savaş mağduru
çocukların tedavisi yapılacak.
İBRAHİM ASALIOĞLU /SARAYBOSNA.
Yaşadığı savaşın acılarını üzerinden atmaya çalışan Bosna
Hersek’e Türkiye’nin eğitim ve sağlık yardımları sürüyor. Novi
Travnik şehrine bir anaokulu yaptıran ve savaşta hasar gören
7 okulu onaran Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA), sağlık alanında da savaşta zarar gören Konjiç şehrindeki devlet
hastanesinin onarımını gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği(TOBB) de savaşta 298 top ateşinin isabet ettiği ve
54 çalışanının görev başında açılan ateş sonucu öldüğü Koşevo Hastanesi’ne ‘omurga cerrahisi merkezi’ni yeniledi. Bosna
Hersek’i Balkanların ortopedi merkezlerinden biri haline getiren
ortopedi merkezine (TOBB), 900 bin Euro tutarında yardımda
bulunurken, hibede 3 adet x-ray cihazı, MR ve CT için omurga
pozisyonlandırma cihazı, cerrahi el setleri ve diğer ameliyathane
ekipmanları yer aldı.
Yetkililer 30 yıldır ortopedi merkezini kurmaya çalıştıkları bilgisini verirken, 1992-1995 yıllarındaki savaştan sonra omurga ve
bel kemiği problemi olan çocukların çoğunun tedavi göremedikleri için sakat kaldıklarını belirtti. Kurulan omurga cerrahi
merkezi ile Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve

Makedonya’da yapılamayan omurga ve bel kemiği ameliyattan
yapılabilecek. Konjiç’te yenilenen hastane binasını açan Devlet
Bakanı Faruk Çelik, daha sonra TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Bosnalı üst düzey devlet erkanıyla Koşevo Hastanesi’nin
omurga cerrahi merkezinin açılışını yaptı. ‘Çok yakın bağlara
sahip olan iki ülkenin ilişkilerinin her alanda geliştiğini’ kaydeden Çelik, bu ilişkilerin sivil toplum ayağının da geliştiğini kaydetti. Çelik, “Türk Boşnak halkları iki beden-bir yürektir. Gönül bağlanın her alanda geliştirme zorunluluğumuz var.” dedi.
Saraybosna’ya ölüm yağarken, Koşevo Hastanesi’nin kendi bedenlerini hastalanıra siper ettiğini kaydeden Çelik, “İnşallah bu
merkezle geçmişte sorunlar yaşadığınız insanlar dahil çevrenize
şifa dağıtacaksınız.” diye konuştu. “Bizim gönlümüzde Bosna
Hersek’in müstesna bir yeri vardır.” diyen Hisarcıklıoğlu ise, özel
sektör olarak ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere yoğun çaba
sarf ettiklerini kaydetti. Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı
Mustafa Müyezzinoviç de Türkiye’nin yardımlarına teşekkür ederek, eğirim ve sağlık alanındaki desteklerin Bosna’nın geleceği
açısından önemine değindi.
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Eski Türkiye değiliz bir daha kriz çıkmaz
Ekonomik kriz dönemini en yoğun yasayan iş dünyasının başkanları, gelinen noktadan memnun, İşadamları
“Türkiye değişti. Reformlar ve istikrar, sağlıklı ekonomik garantisi” dedi.
2001 krizinin 10. yıldönümünde alman mesafeyi tartışan iş dünyasının önde gelen isimlerinin ortak görüşü ‘ Türkiye’de bir daha
2011 benzeri bir kara çarşambanın yaşanmayacağı’ yönünde. İşadamları ve dernek başkanları 2001 krizindeki sonuçların toplumun
her kesimine iyi bir ders olduğunu ve bundan siyasilerin de ders
çıkararak, önlemleri zamanında aldıklarını belirttiler, Türkiye’de
bundan sonra 2001 benzen bir ekonomik kriz yaşanmayacağını
en önemli göstergesinin, 2008’dekı küresel kriz olduğunu belirten
işadamları “Dünya krizden kavrulurken, Türkiye ekonomik üretim
ve istihdam düzeyini yakalayan ender ülkelerden oldu. Türkiye
eski Biriciye değil, bu nedenle böyle krizler gende kaldı” dediler.
Bir daha böyle krizlerin yaşanmasındaki en önemli teminatlardan
birisinin de demokratikleşme atağı olduğunu belirten başkanlar,
hem 12 Eylül’deki Anayasa referandumu. hem de halkın istikrarlı
ve güçlü bir hükümet isteğinin yeni bir krizin oluşmamasındaki
en büyük garanti olacağını vurguladılar başkanlar “Türkiye, kalkınma dönemine girdi. Sosyal hayatta daha demokratik bir yapı,
ekonomik hayatta da reform niteliğindeki kararlar, bir daha krizin
olmamasını sağlayacak” diye konuştular.
EKONOMİ SERVİSİ
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Zihniyet devrimi yapıldı
10 yıl önce ikinci reform hamlesi başladı. hamleyi 80’lerın başında
rahmetli Turgut Özal başlatmıştı. Ancak hem bu reform sureci
hem de bu performans 1990larda devam ettirilemedi. Eski kotu
alışkanlıklarımızdan, köhne ve hantal kurumlarımızdan. yasakçı
zihniyetlerimizden kurtulamadık. Siyası hesaplar ve akarlar on
plana çıktı. Koalisyon hükümetlerinin uyumsuzluğu 19901ı yılların kayıp yıllar olarak tarihe geçmesine neden oldu. Reel sektörün onunu açmak bir yana. aksine kapattık. Kamunun kaynakları,
popülist ve verimsiz harcamalarla israf edildi. Türkiye son 10 yılda hem bir zihniyet devrimi, hem de müthiş bir iktisadı bir atılım
gerçekleştirdi. Güçlü bir ekonomi, kaliteli bir demokrasi yolunda
önemli adımlar attık. Eskiden dışarıda yaprak kıpırdasa. içerde
ekonomi sallanırdı. Kamu maliyesinde ve bankacılık s isteminde çürükler ayıklandı. Daha şeffaf ve hesap verebilir bir sistem
kuruldu. Is ortamını iyileştiren çok sayıda adım atıldı. 2001de
dünyanın 26. büyük ekonomi iken bugün 17. büyük ekonomi olduk. 2002-2008 arasında ekonomi yıllık ortalama yüzde 7 büyüdü
Enflasyon ve faizde tarih düşük seviyelere ulaştık. 3 milyon kişiye
özel sektörde yeni istihdam alanı açıldı. Kamuoyu daha sağlıklı
düşünmeye ve analizler yapmaya başladı. Artık popülizmin bize
neleri kaybettirdiğini biliyoruz.

Basında
TOBB

2011
ŞUBAT

24 Şubat 2011

‘Birlikte otomobil üretip ihraç edelim.
Malezya Başbakanı Necip Abdülrezzak, Türkiye - Malezya modelli bir otomobil üretimi için ortak bir girişim
başlatılabileceğini söyledi
İran’dan sonra Malezya da Türkiye’ye ortak otomobil
üretmeyi teklif etti. İstanbul’da düzenlenen yuvarlak
masa toplantısına katılan Malezya Başbakanı Necip
Abdülrezzak, Türkiye-Malezya modelli otomobil üretimi için işbirliği önerdi. Toplantıdaki konuşmasında önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde aldıkları kararlara ilişkin
bilgi veren Abdülrezzak “Başbakan Erdoğan otomotiv
sektöründen bahsetti. Türkiye bu sektörde çok güçlü.
Diğer ülkelere ihraç edilebilecek bir Türkiye-Malezya
modeli üretmek üzere ortak bir girişim başlatmayı düşünebiliriz” dedi.

YATIRIM AJANSLARI FIRSATLARA BAKSIN
Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Malezya iş
Konseyi’nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ile birlikte düzenlediği toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da katıldı. Babacan, iki
ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını bir an önce
tamamlamak ve karşılıklı ticareti artırmak istediklerini
belirtti.
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Türkiye’nin sahip olduğu en büyük gücü
yatırımcısı
Hisarcıklıoğlu, ülkelerin en önemli gücünün yatırımcı olduğunu belirterek “Ordu, bürokrasi ne kadar güçlü
olursa olsun bos. En önemlisi ekonomik güç” dedi
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE), olağanüstü genel kurulu, hükümetle iş dünyası arasındaki uyumu ortaya çıkardı.
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
‘Sanayi Strateji Belgesi’ hazırlığı nedeniyle Sanayi ve Ticaret
Bakanı Nihat Ergün’e, Ergün de, yapılan çalışmalar dolayısıyla yatırımcılara teşekkür etti. Türk sanayicisi olarak kendilerine güvendiklerini belirten Hisarcıklıoğlu “Japonya’nın
teknolojisi, Almanya’nın mühendisi, Çin’in ucuz işgücü varsa, bizim de müteşebbisimiz var. Bu gücü biz yeni keşfettik. Bürokrasi, siyaset, ordu ne kadar güçlü olursa olsun,
hepsi boş... En önemlisi ekonomik güçtür. Dünya devi SSCB
dağıldığında, en büyük askeri güce, en yüksek teknolojiye
sahipti. Birlik, bir kurşun atmadan yıkıldı. Çünkü müteşebbisi yoktu” diye konuştu. Sanayi Strateji Belgesi’nin hazırlanması nedeniyle de Sanayi Bakanı Ergün’e teşekkür eden
Hisarcıklıoğlu, belge ile Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10
ekonomisi arasına sokulması hedefi konduğunu vurguladı.
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Hisarcıklıoğlu, sanayicinin de tüketicinin de mal alırken belirli standartlar aradığını belirterek, şöyle devam etti: “Altın
kural, standarda göre üretim yapmak... Namaz kılmak için
abdest ne kadar farz ise sanayi ve ticaret için de standart o
kadar farz oldu.”
OTOMOTİV MARTTA AÇIKLANIYOR
Sanayi Bakanı Nihat Ergün de Türkiye’nin küresel standartların hazırlanmasında da yer alması gerektiğini söyledi. Ergün ‘Otomotiv sanayi strateji belgesi’ ile ilgili bir soru üzerine, belgenin Koordinasyon Kurulu’na sunulduğunu ve mart
ayı için de hem makine hem de otomotiv strateji belgelerinin
açıklanmış olmasını öngördüklerini söyledi. TSE Başkanı
Tahir Büyükhelvacıgil de helal gıda standartlarının, Avrupa
standartları olarak kabul edilmesi için başvurduklarını söyledi. Büyükhelvacıgil, genel kurulun erkene alınma nedeninin ise seçimler olduğunu söyledi. AA
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Gıdadaki saptırmaya TOBB’LU SAVUNMA
Bazı medya organlarında “Türkiye’de üretilen gıda ürünleri sağlığa zararlıdır” algısına neden olan
yaklaşımlara sektör temsilcilerinden ortak açıklamayla tepki geldi.
Aralarında TOBB’un da bulunduğu kuruluşlarca yapılan ortak açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlerde ‘Türkiye’de üretilen gıda ürünleri sağlığa zararlıdır”
algısına neden olabilecek yaklaşımların dikkati çektiği belirtilerek. “Basın kuruluşlarımızdan daha duyarlı ve dikkatli
olmalarını, firmaların birer suçlu gibi gösterilerek markalarına ve ticari itibarlarına zarar vermekten kaçınılmasını
bekliyoruz” denildi.
ORTAK İMZALADILAR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu TlM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TISK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik,
MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, ÎTO Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, ISO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük İstanbul Ticaret Borsası (1TB) Yönetim Kumlu Başkam Atilla Sümer ile TGDF Yönetim Kurulu Başkanı
Şemsi Kopuz imzasıyla ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Türk gıda sektörünün son yıllarda büyük bir atılım içinde bulunduğu, bugün hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda
büyük başarıyla rekabet edebilen ve en saygın uluslararası

kalite ödüllerini kazanabilen bir konuma geldiği. Türkiye’nin
lider küresel gıda markalarının üretim üssüne dönüştüğü,
gıda üreticisi firmaların başta bölge ülkeleri olmak üzere
tüm dünyaya ihracat yapar hale geldiği kaydedildi.
HASSASİYET ŞART
Gıdanın halk sağlığını da doğrudan ilgilendiren bir konu
olduğu, bu çerçevede, medyanın gıda sektörüne gösterdiği
hassasiyetin, insanların doğru bilgilendirilmesi ve halk sağlığının korunması açısından memnuniyet verici olduğu dile
getirilen açıklamada, şöyle denildi: Gıdayı ilgilendiren tartışma ve haberler yer almakta, bu haberlerde yer alan yanlış
bilgilendirmeler ile Türkiye’de üretilen gıda ürünleri sağlığa zararlıdır’ algısına neden olabilecek negatif yaklaşımlar
dikkati çekmektedir. Basından duyarlı ve dikkatli olmalarını,
firmaların birer suçlu gibi gösterilerek marka la rina ve itibarlarına zarar vermekten kaçınılmasını bekliyoruz. “
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Türkiye sertifika veren ülke haline geldi
TSE genel kurulunda konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Standartları en üst seviyede koyan ve
uygulayan ülke haline gelmemiz lazım. Türk sanayicisi olarak kendimize güveniyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, “Japonya’nın teknolojisi, Almanya’nın
mühendisi, Çin’in ucuz işgücü varsa, Türkiye’nin de
müteşebbisi var. Müteşebbise göz bebeğiniz gibi bakın, bu ülkeyi zengin edecek, müteşebbislerdir” dedi.
Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) olağanüstü genel kurulunda konuşan Hisarcıklıoğlu, küreselleşme
ile sınırlar ortadan kalkarken, kuralların ortak hale
geldiğine işaret etti. Önceden “ne üretirsen satılır” zihniyeti hakimken, artık tüketicinin görüp, araştırıp satın
aldığını, beğenmediği ürünü şikayet ettiğini veya iade
ettiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, sanayicinin de tüketicinin de mal alırken belirli standartlar aradığını belirterek, şöyle devam etti: ‘Altın kural, belli bir standarda
göre üretim yapmak... Namaz kılmak için abdest ne
kadar farz ise sanayi ve ticaret için de standart o kadar farz oldu. Bu standartların dünya standartları ile
örtüşmesi gerekir. Ekonomide güçlü olan, bu standartları belirleyen ülke haline geliyor. TSE’de yeni oluşacak yönetimin, standartların konduğu merkezlerde,
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kuruluşlarda, daha etkin ve yetkin, standartları koyan
hale gelmesi lazım.” Daha önce hiç bir uluslararası
kurum ve kuruluşta üyeliği olmayan TOBB’da, “uluslararası ticarette söz sahibi olan kurum ve kuruluşlara üye olma, yönetime girme ve başında olma” hedefi
belirlediklerini, bu hedef çerçevesinde birçok kuruluşa
üye olduklarını, bazılarında yönetimde ve başkan konumunda bulunduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “TSE
de uluslararası standartla ilgili kuruluşların tepesinde, 1 numaralı koltukta oturmadan söz sahibi olamaz”
dedi. “İstanbul’da parayla, Ankara’da kredi kartıyla,
Adana’da dostlarınızla geçinirsiniz” sözüne işaret eden
Hisarcıklıoğlu, ‘Ankara’da kalırsak bir yere ulaşamayız. Bütün uluslararası kurum ve kuruluşlarda etkin ve
yetkinliğe ulaşmamız lazım” diye konuştu. TSE sayesinde Türkiye’nin sertifika veren ülke haline geldiğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu,, şunları söyledi: ‘Ancak, standartları en üst seviyede koyan ve uygulayan ülke haline gelmemiz lazım. Türk sanayicisi olarak kendimize güveniyoruz. Japonya’nın teknolojisi, Almanya’nın
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mühendisi, Çin’in ucuz işgücü varsa, bizim de müteşebbisimiz var. Bu gücü biz yeni keşfettik. Bürokrasi,
siyaset, ordu ne kadar güçlü olursa olsun, hepsi boş...
En önemlisi ekonomik güçtür. Dünya devi SSCB, dağıldığında, en büyük askeri güce, en yüksek teknolojiye
sahipti. Birlik, bir kurşun atmadan yıkıldı. Çünkü müteşebbisi yoktu. Müteşebbise göz bebeğiniz gibi bakın.
Bu ülkeyi zengin edecekler, müteşebbislerdir.” Sanayi
Strateji Belgesinin hazırlanması nedeniyle de Sanayi
ve Ticaret Bakanı Ergün’e teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, belge ile Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokulması hedefi konduğunu hatırlattı.
TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de konuşmasında
helal gıda standartlarının, Avrupa standartları olarak

kabul edilmesi için Avrupa Standard Teşkilatına teklifte bulunduklarını belirtti ve “İyi bir çalışma ve politika
ile İslam ülkelerinin hazırlamış olduğu helal gıda standartlarının Avrupa standardı olarak da kabul edilebileceğine inanıyoruz” dedi. Uluslararası alanda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükhelvacıgil,
Türkiye’nin Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı’nın
20 ülkeden oluşan ISO Konseyi’ne “En yüksek oyu
alan ülke” olarak seçildiğini, bilgi teknolojileri ürün ve
sistemlerinin güvenliğini içeren Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi konusunda da TSE aracılığıyla
Türkiye’nin “Sertifika Üretici Ülke” unvanını aldığını
anlattı. (Ankara,aa)
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Habur’a alternatif kapı
ARAM EKİN DURAN - NUSAYBİN

TOBB Nusaybin’de 31 milyon TL maliyet ile yeni bir
gümrük kapısı yapıyor. Açılacak kapının bir yıl içinde
bitirilmesi öngörülüyor.
Daha önce 6 gümrük kapısını yap-işlet-devret modeliyle modernize eden TOBB. Suriye sınırındaki
Nusaybin’de 31 milyon lira maliyetle yeni bir gümrük
kapısı inşa edecek. TOBB ayrıca Türkiye tarihinde ilk
kez Suriye ile ortak gümrük uygulaması kapsamında,
Suriye tarafındaki Kamışlı gümrük kapısını da inşa
edecek. Bir yıl içinde faaliyete geçecek kapı ile Habur
Sınır Kapısı’nın üzerindeki yükün hafifletilmesi planlanıyor. Temel atma töreninde konuşan Devlet Bakanı
Hayati Yazıcı da temeli atılan sınır kapısıyla Irak paza-
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rının daha da yaklaştığını ifade ederek, “Bu sınır kapısından geçen bir araç 76 km sonra El Rabia kapısından Irak’ın ortasına girecek” diye konuştu. Nusaybin
Gümrük Kapısı modernizasyonu konusunda müteahhit
ile görüştüğünü ve kendisine 30 Ağustos 2011’de bitireceğini söylediğini aktaran Yazıcı, “6 ayda bitirecek”
dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Ortadoğu
ülkelerinin yıllık ithalat hacimleri yıllık 600 milyar dolar civarında. Bu hacimden aldığımız pay yüzde 3.5. Bu
kapıyla payımız daha da artacak” diye konuştu. Bakan
Yazıcı (sağdan ikinci) yeni kapıyla özellikle Irak pazarının daha da yaklaşacağını söyledi.

Basında
TOBB

2011
ŞUBAT

27 Şubat 2011

Suriye’ye ortak kapı
Türkiye’nin ilk ortak gümrük kapısı Suriye’yle yapılıyor. TOBB desteği ile yenilenecek Nusaybin sınır kapısının
temeli dün atıldı.
Gümrük Müsteşarlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
işbirliğinde, yap-işlet-devret modeli ile yapılması planlanan
Türkiye’nin ilk ortak gümrük kapısının temel atma töreni, Mardin’in
Nusaybin ilçesinde gerçekleştirildi. Bugüne kadar İpsala, Habur,
Cilvegözü, Sarp, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarının yenilenme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, dün Devlet Bakanı
Hayati Yazıcı’nın da katılımıyla Nusaybin sınır kapısının temel atma
töreni gerçekleştirildi. 31 milyon liraya mal olacak Nusaybin sınır
kapısı modernizasyonunun ardından, yıllık 500 bin araç ve 2 milyon
yolcuya hizmet verecek. 6 sınır kapısının modernizasyonuna 250
milyon lirayı aşkın yatırım yapan TOBB’un Nusaybin dışında Suriye
sınır kapısı Sarıkamış’ında yenileme projesini üstlendiği belirtildi. Tören Suriye Arap Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mouhammad Al
Hussein, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılımıyla gerçekleşti.
Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ortadoğu ülkelerinin yıllık ticaret hacminin 600 milyar dolar civarında olduğunu belirterek “ Bu hacim içerisinde bizim aldığımız pay 21 milyar
dolar. Daha kolay ulaşımla bu payımızı da artıracağız. Ünlü politikacı Hanibal’ın dediği gibi ‘Ya bir yol bulacaksın ya bir açacaksın.’
Biz bir yol bulduk, o da ticaretle zenginleşmek. Şimdi yeni bir yol
açıyoruz. Türkiye’yi bir sanayi devi yapmanın yanında, bir transit
geçiş ve lojistik devi yapmaktan bahsediyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu
şunları söyledi: “İşte TOBB olarak üstlendiğimiz gümrük kapıları-

nın modernizasyonu projelerine bu vizyon ile yaklaşıyoruz. Bugüne
kadar İpsala, Habur, Cilvegözü, Sarp, Kapıkule, Hamzabeyli sınır
kaplarının modernizasyonunu tamamladık. Bu gümrük kaplarında
ortalama bekleme süreleri yarıya indirildi Araç geçiş kapasiteleri
ile 3 katına çıktı”
Dört komşuyla daha çalışmalar var
Devlet Bakanı Hayatı Yazıcı. Nusaybin Gümrük Kapısı modernizasyonu konusunda müteahhitle görüştüğünü belirterek, çalışmaların
6 ayda bitirileceğini söyledi. Bakan Yazıcı törende yaptığı konuşmada Türkiye. Suriye ilişkileri özellikle AK Parti döneminde ciddi
geliştiğim vurgulayarak “Bunun en büyük sebebi hükümet olarak
komşularla sıfır sorun politikası izlememiz oldu. Türkiye artık bölgesinde önemli bir aktör. Biz bugüne kadar çok zaman kaybetmişiz.
Bunu telafi edeceğiz. Sınır kapılarımızı bir bir yenileceğiz. Yalnızca
Suriye değil İran, Nahçıvan, Azerbaycan, Gürcistan sınır kapılarının
da yenileme çalışmalarını yapıyoruz” diye konuştu.
VİZE KALKTI GEÇİŞ ARTTI
Suriye Maliye Bakanı Muhammed El Hüseyin ise ‘ortak sınır kapısı’
ile çok önemli bir proıeye imza atıldığını vurgulayarak. Suriye ile
Türkiye arasındaki vizelerin kalkmasıyla hem araç hem de yolcu
geçişlerinin ciddi oranda arttığını belirtti.
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Gümrük kapılarına yapılan yatırım
250 milyon TL’yi aştı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl içinde bitmesi planlanan
Nusaybin yeni gümrük kapısı için 31 milyon lira yatırım yapılacağını, yıllık 16 bin araç ve 200 bin yolcuya
hizmet verilirken, modernizasyon sonrasındaki kapasitenin 500 bin araç ve 2.5 milyon yolcuya çıkacağını
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Nusaybin Gümrük Kapısının temel atma ile Türkiye ve Suriye’de ilk olan “ortak sınır
kapısı”nın imza töreninde yaptığı konuşmada, TOBB’un
İpsala, Habur, Cilvegözü, Sarp, Kapıkule ve Hamzabeyli
sınır kapılarının modernizasyonunu tamamladığını hatırlatarak, bu gümrük kapılarında ortalama bekleme
süresinin yarıya indirildiğini, araç geçiş kapasitelerinin ise 3 katma çıktığını söyledi. Nusaybin ile birlikte
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9 sınır kapısının daha proje çalışmalarına devam ettiklerine değinen Hisarcıklıoğlu, gümrük kapılarının
modernizasyonu projelerine yaptıktan yatırım tutarının
250 milyon lirayı aştığını belirtti. Suriye ile ekonomik ve
sosyal alanda artan işbirliği ve vizelerin kaldırılmasının
iki ülke arasındaki ticareti hızla büyüttüğüne dikkati
çeken Hisarcıklıoğlu, Suriye ile ticaret hacminin sadece son 3 yılda 2 katına, araç giriş çıkışlarının 3 katına
çıktığını, bu artışı mevcut kapıların karşılamasının artık mümkün olmadığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, yapişlet-devret modeliyle modernize edecekleri Nusaybin
Sınır Kapısı’nın Suriye sınırında modernizasyonu tamamlanan ikinci kapı olacağının altını çizdi.

Basında
TOBB

2011
ŞUBAT

28 Şubat 2011

Türk iş dünyası için ÖNEMLİ BİR KAYIP
İş dünyası, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın vefatını ekonomi ve siyaset adına önemli
bir kayıp olarak değerlendirdi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Erbakan’ın sanayinin önünü açtığı,
reformlarla Türk ekonomisine damga vurduğu görüşünde birleşti.
İCRAATLARI ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI
Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan. Saadet Partisi Genel
Başkanı Necmettin Erbakan’ın. Türkiye’de milli değerleri ve ağır sanayinin tesisi anlamında inandığı değerleri ve davasını hayatının son anına kadar savunarak,
Türkiye siyaseti için örnek teşkil ettiğini belirtti.Vardan,
yazılı açıklamasında, Eski Başbakanlardan Necmettin
Erbakan’ın vefatının, MÜSİAD camiasında büyük üzüntü ile karşılandığını ifade etti.
AĞIR SANAYİYE İNANDI
Erbakan’ın Türkiye siyasetine ve ekonomisine büyük
katkı sağlamış duayen isimlerden biri olduğuna işaret
eden Vardan, şunları kaydetti: “Türk siyaseti ve islam
dünyası, çok önemli bir değerini kaybetmiştir. Prof. Dr.
Necmettin Erbakan. ülkede milli değerleri ve ağır sanayinin tesisi anlamında inandığı değerleri ve davasını

hayatının son anma kadar savunarak, Türk siyaseti için
bir örnek teşkil etmiştir. Erbakan, başbakanlık yaptığı
kısa dönemde dahi ülkeye son derece önemli katkılar
sağlamış, islam ülkeleri arasında ticaretin gelişmesi
adına ciddi adımlar atılmasına vesile olmuştur. Aynı
zamanda hizmetleri tüm islam dünyasında takdirle
karşılanmış, örnek alınmıştır.
MEKANI CENNET OLSUN
Mümtaz kişiliği, önemli projeleri, hem ülkesine, hem
milletine, hem de islam alemine hizmet aşkıyla hatırlanacak olan Sayın Erbakan Hocaya Allah’tan rahmet
diliyoruz. Başta aile fertleri, yakınları olmak üzere, tüm
Türk milletinin başı sağ olsun, hocamızın mekanı cennet olsun.”
TOBB’a başkanlık da yapan lider
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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TOBB
Rifat Hisarcıklıoğlu, Necmettin Erbakan’ın vefatı ile
Türkiye’nin, çok önemli bir değerini kaybettiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: “Büyük devlet ve ilim adamı, Türk siyasi
yaşamının değerli ismi, 54. Hükümetimizin Başbakanı
ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatını büyük bir üzünttü ile öğrenmiş bulunmaktaki»-.^^^8 vız.Uzun ve başarılı çalışma
ha”* yatı içerisinde Türk iş dünyasıI nın çatı kuruluşu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı görevinde
bulunan. TOBB Yüksek istişare Kurulu üyesi olan Sayın
Prof. Dr. Erbakan. ülkemiz için birçok alanda hizmetlerde bulunmuş ve Türk siyasi hayatına büyük katkılar
sağlamış mümtaz bir şahsiyettir. Milletimize başsağlığı dilerim.”

Türkiye’ye hizmete adadığını belirten Yalçıntaş, şunları
kaydetti:”Sayın Necmettin Erbakan. gençlik yıllarından itibaren girdiği mücadeleyi, ilerlemiş yaşına rağmen aralıksız sürdürüyordu. O. kendisine has tavrı,
tarzı ile her zaman örnek bir insan oldu. Türk siyasetine birçok değerli insan kazandırdı. Kavgadan uzak,
samimi ve kararlı bir devlet adamı olarak. Türkiye’nin
gelişimi ve yükselmesi için yorgunluk nedir bilmeden
çalıştı.”Yalçıntaş, Erbakan’ın Türkiye’nin sanayileşmesinin onunu açan kişilerden birisi olduğunu kaydederek. “Sayın Erbakan. Türkiye’nin, gelişmesi için mutlaka ağır sanayi hamlesi yapması gerektiğini her zaman
vurgulamıştı. Sanayileşmenin bir ülke için bağımsızlık
demek olduğunu ifade etmişti. Bu önemli bir tespittir”
değerlendirmesinde bulundu.

Akademik katkıları asla unutulamaz

Yetiştirdikleriyle bir döneme imza attı

TÜSİAD’dan yapılan açıklamada Saadet Partisi Genel
Başkanı Erbakan’a “Allah’tan rahmet, siyaset camiasına ve yakınlarına başsağlığı” dileğinde bulunuldu. 54.
Hükümetin Başbakanı Erbakan’ın, siyaset tarihinin en
önemli şahsiyetlerinden biri olduğu belirtilen açıklamada. Türkiye’nin iş insanlarının, Erbakan’ı, siyasetçi
kimliğinin yanı sıra öğretim üyeliği ve bilim adamlığı
sıfatlarıyla akademik ve sınai alanlarda yaptığı katkılarla da anımsayacağı kaydedildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın. Türk siyasi hayatına kazandırdığı kadrolarla hatırlanacağını belirttı.Palandöken. yazılı açıklamasında. Erbakan’ın vefatından
dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.Erbakan’ın.
Türk siyasi hayatına kazandırdığı kadrolarla her zaman hatırlanacağını vurgulayan Palandöken, şunları
kaydetti: “Türk siyasi tarihinin önemli liderlerinden
bir döneme imza atan, siyasete kazandırdığı kadrolar
her zaman hatırlanacak olan merhum Erbakan’a Yüce
Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı
ve sabır diliyorum.’’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaptığı
açıklamada, Erbakan’ın yakınlarına başsağlığı dileyerek şöyle devam etti: “Türk siyaset tarihinin önemli simalarından birisiydi. Bu ülkenin başbakanlığım
yaptı, dürüst bir siyasetçi kimliği ortaya koydu. Tabi ki
Taner Yıldız siyaset tarihine koyduğu bir kısım mihenk
noktalan, Türk siyasi tarihinde önemli noktalar olarak
anılacaktır. Yetiştirdiği insanlar var.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de “Haberi çok yeni
aldık, her şeyden önce Erbakan Hoca’ya Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” dedi. TBMM Başkanvekili
Sadık Yakut ise Erbakan’ın hem siyasi, hem iktisadi ve
hem de sosyal alanda güzel hizmetler yaptığını, ülkeye
maddi ve manevi anlamda güzel şeyler kazandırdığını
belirterek, başsağlığı dileğinde bulundu.
Sanayileşmenin önünü açan bir şahsiyetti
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Saadet Partisi Genel Başkanı
Necmettin Erbakan’ın. Türkiye’nin sanayileşmesinin
onunu açan kişilerden biri olduğunu belirtti.Yalçıntaş, yazılı açıklamasında, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatını, ‘Türk siyasetinin ulu bir
çınarı devrildi” diye tanımladı.Erbakan’ın hayatını
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Herhangi bir kalıba sığdırmak imkansız
KOBIDER Genel Başkanı Nurettin Özgene ise. ‘ “Erbakan gibi yeri doldurulamayacak bir değeri kaybetmek
sivil toplum camiasını çok üzdü. Erbakan’ın, Türk siyasetine ve sivil toplum kuruluşlarına verdiği değerli
çalışmalar, gelecek nesillere yol gösterici olacaktır”
şeklinde açıklamada bulundu.ÖZGÜRDER’den yapılan
yazılı açıklamada ise Erbakan’ın herhangi bir kalıba
girmediği ve 1960’lı yılların sonundan itibaren arkadaşlarıyla sürdürdüğü mücadelesinin ekseninde hep
bağımsız, özgün bir islamcı siyaset arayışının var olduğu belirtildi.

Basında
TOBB

2011
MART

3 Mart 2011

TOBB’dan Nusaybin’e 31 milyon liralık yatırım
Nusaybin Gümrük Kapısfnın temeli atıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu yıl içinde bitmesi planlanan
Nusaybin yeni gümrük kapısı için 31 milyon lira yatırım yapılacağını söyledi. Suriye Maliye Bakanı Muhammed
El Hüseyin ise, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağların daha da güçleneceğini söyledi.
NUSAYBİN / A.A
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nusaybin Gümrük Kapısı’nın temel atma ile Türkiye
ve Suriye’de ilk olan ortak sınır kapısının imza töreninde yaptığı
konuşmada. TOBB’un İpsala. Habur, Cilvegözü. Sarp, Kapıkule
ve Hamzabeyli sınır kapılarının modernizasyonunu tamamladığını hatırlatarak, gumruk kapılarında bekleme süresinin yarıya indirildiğini, araç geçiş kapasitelerinin ise 3 katına çıktığını
söyledi. 9 sınır kapısının proje çalışmalarına devam ettiklerine
değinen Hisarcıklıoğlu, gümrük kapılarının modernizasyonu
projelerine yaptıkları yatırım tutarının 250 milyon lirayı aştığını
belirtti. Suriye ile ekonomik işbirliği ve vizelerin kaldırılmasının iki ülke arasındaki ticareti hızla büyüttüğüne dikkati çeken
Hisarcıklıoğlu, Suriye ile ticaret hacminin sadece son 3 yılda 2
katına, araç giriş çıkışlarının 3 katına çıktığını ifade etti.
KÜLTÜREL BAĞLAR GÜÇLENECEK’
Suriye Maliye Bakanı Muhammed El Hüseyin ise ortak sınır kapısı ile çok önemli bir projeye imza atıldığını vurgulayarak, bu
proje sayesinde iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağların
daha da güçleneceğini vurguladı. El Hüseyin, Suriye ile Türkiye

arasındaki vizelerin kalkmasıyla hem araç hem de yolcu geçişlerinin ciddi oranda arttığının altını çizerek, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar ile ticaret hacminin önümüzdeki dönemlerde daha da büyüyeceğini ifade etti.
VERGİ AKISI SAĞLANACAK
Yap-işlet-devret modeliyle modernize edecekleri Nusaybin Sınır
Kapısı’nın Sunye sınırında modernizasyonu tamamlanan ikinci
kapı olacağının altını çizen Hisarcıklıoğlu. şöyle devam etti: “İlk
defa bu gümrük kapısında, ülkelerimizin gümrükleri arasında
veri akışı sağlanacak, böylelikle işlemler daha hızlı yapılacaktır.
Bu yıl içinde bitmesi planlanan Nusaybin yeni gümrük kapısı
için 31 milyon lira yatırım yapıyoruz. Böylece yıllık 16 bin araç
ve 200 bin yolcuya hizmet verilirken, modernizasyonun sonrasındaki kapasite. 500 bin araç ve 2.5 milyon yolcuya çıkacaktır.
Nusaybin Kapısı ile Türkiye. Ortadoğu’ya daha da yakınlaşıyor.
Ortadoğu ülkelerinin yıllık ithalat hacimleri 600 milyar dolar civarında. Bu hacım içinde bizim aldığımız pay ise sadece yüzde
3.5. yanı 21 milyar dolar. Daha kolay ulaşımla bu payımızı da
artıracağız. Öte yandan burası, Irak’a geçişlerde de önemli bir
alternatif olacak.”
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TOBB’dan gazilere
‘engelli ambulansı’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezine yeni engelli ambulansı kazandırdı. Bu ambulansın, gazilerin ve engelli vatandaşların transferini
kolaylaştıracağını belirten TOBB Başkam Rıfat Hisarcıklıoğlu,
şu bilgileri verdi: “TSK, başka ülkelerin aksine Türkiye’de sadece devletin değil, milletimizin de gurur ve onur kaynağıdır.
Bizim kültürümüzde askerliğin, şehitliğin ve gaziliğin büyük
önemi vardır. Yurdunu korurken şehit düşen askerin, en yüksek
manevi dereceye yükseldiği kabul edilir. Yine aynı şekilde Gazilik de, en kutsal mertebedir. Hatta ‘Gazi’ sıfatı almak, tarihimiz
boyunca bir nişan ve rütbe simgesi olmuştur. Bu hizmetler kesinlikle bir bağış yada yardım değil, tam aksine bizler için bir
ödevdir. Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi askerine,
diğer ülkelerde bulunmayan standartlarda bakım sağlıyor.”
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Sağlık turizminde 10 milyar $ hedefi
2011 DEİK bünyesinde ilk sektörel olan ‘Sağlık Turizmi İş Konseyi
(SAİK) kuruldu. Konsey, “2020’de 500 bin hasta, 10 milyar dolar gelir” hedefiyle yola çıktı. TOBB ve DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Dünyada akredite hastanelerde 3. sıradayız. Türkiye, 100 milyar
dolara ulaşması beklenen dünya sağlık turizminde 15. sırada. 51
ülke sağlık turizmini milli sektör ilan etti. Bir turist 650 dolar harcarken, sağlık turisti 10 bin dolar harcıyor” dedi. Türkiye sağlık
turizminden 2010’da 850 milyon dolar gelir sağladı. Bu gelirin artırılması için SAİK’in yol haritası belirlendi. SAİK Başkanı Dr. Ruşen
Yıldırım ve Akredite Hastaneler Derneği Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “Yurtdışına hasta ve döviz gidiyordu, bu durum tersine döndü”
dedi. DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı sektörel konsey sayısının 100’ü bulacağını, sırada enerji, eğitim ve lojistik konseylerinin
olduğunu söyledi.
DEİK’in ilk sektörel iş konseyi, 2020 yılına kadar 500 bin hasta
hedefiyle yola çıktı
Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolara ulaşmak
2020 yılında 500 bin hasta, 10 milyar dolar gelir hedefleyen sağlık
turizmi, DEİK’in de ilk sektörel iş konseyinin konusu oldu. Sağlık
turizminin ekonomiye katkısının çok boyutlu olduğunun altını çizen
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Dünyada akredite hastaneler
konusunda 3. sıradaki bir ülkeyiz” dedi.
İSTANBUL-DÜNYA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2012

yılında 100 milyar dolara ulaşması beklenen dünya sağlık turizmi
piyasasında 15. sıra yer aldığını belirterek, “DEİK olarak 3 yıldır
sağlık turizmi konusunda yatırtm yapıyoruz. 2020 yılında 500 bin
hasta ve 10 milyar dolar gelir hedefliyoruz” dedi. Türkiye’deki şirketlerin yurtdışına açılmasına ve ihracat yapmasına destek veren
DEİK, gelişmiş sağlık hizmetlerinin yurtdışındaki hedef ülkelere
pazarlanmasma öncülük etmek üzere ‘Sağlık Turizmi İş Konseyi’ni
(SAİK) kurdu. Konseyin tanıtım toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yalnızca müteahhitlik sektöründe başarılı bir
ülke konumunda olmadığını belirterek, “Dünyada müteahhitlikte
2. sıradaysak, akredite hastaneler konusunda da 3. sıradaki bir
ülkeyiz” dedi. Sağlık turizminde ilk 3 ülkenin Hindistan, Tayland
ve Singapur olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, Tayland’ın 2010 yılında 12 milyar dolar sağlık turizmi geliri elde ettiğini vurguladı.
Türkiye’nin 2010 yılında 78 milyar dolar olan ve 2012 yılında 100
milyar dolara ulaşması beklenen dünya sağlık turizmi piyasasında
15. sırada yer aldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu ve özel sektör işbirliğiyle kendimize
bir hedef belirledik. 2020 yılında 500 bin hasta, 10 milyar dolar gelir elde edeceğiz. Bugün 51 ülke sağlık turizmini milli sektör ilan
etmiş durumda. Çünkü bu sektör dünyada daha emekliyor. Yarın
yürüyecek, sonra da koşacak. Biz bu koşunun neresinde olacağız
işte o çok önemli. Sağlık tuSAİK, ilk bağlantıyı İngiltere ile yapacak
Sağlık Turizmi Is Konseyi Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım, SAİK’in ayırt
edici özelliğinin ilk defa bünyesinde Akredite Hastaneler Derneği
üye hastaneleri, TÜRSAB, THY, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın üst düzey temsilcileri ile sağlık ve turizm sektörünün
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önde gelen temsilcilerinin yer aldığı bir çatı organizasyon olduğunu söyledi. Amerika, Batı Avrupa, Turki Cumhuriyetler ile Orta
Doğu bölgesini hedef pazarlar olarak seçtiklerine dikkat çeken
Yıldırım, “ilk olarak Türk-İngiliz Is Konseyi’nin Suzan Sabancı başkanlığında İngiltere’de düzenleyeceği konferansın bir bölümünde
Türkiye’ye hasta getirilmesi konusunda ikili görüşmeler yapılacak”
dedi. Sağlığı, enerji ve eğitim sektörleri izleyecek DEİK İcra Kurulu
Başkanı Rona Yırcalı DEİK bünyesindeki ıs konseyi sayısını 100’e
yükselteceklerini açıkladı. Sağlık turizminde olduğu sektörel bazda
da ıs konseyi kurmayı hedeflediklerine dikkat çeken Yırcalı, “Sağlık turizmim enerji, eğitim ve lojistik gibi konseylerin izlemesini
hedefliyoruz” dedi. turizminin faydaları çok boyutlu. Ortalama bir
turist 650 dolar harcarken, sağlık turisti 7 bin dolar harcıyor. Bu
ulaşım ve konaklama ile 10 bin doları aşıyor. Doktor ve hemşire
açısından istihdam artıyor. Ayrıca burada şifa bulmuş yabancı turistler ülkesine döndüğünde ömür boyu garantili fahri elçilerimiz
oluyorlar.” Hasta ve refakatçisine THY’den yüzde 25 indirim Sağlık
turizmi konusunda Türkiye’nin faydalanamadığı çok büyük bir potansiyel olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, sadece Birleşik Arap
Emirlikleri’nden yurtdışına giden hastaların tedavi için 2 milyar
dolar harcadıklarını söyledi. Sağlık turizmi alanında THY ile anlaşma yapıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’deki hastanelerde
alınan belge ile sağlık turizminden faydalanmak isteyen hasta ve
refakatçiye yüzde 25 indirim sağlanıyor” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de sağlık turizminin, hem Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülke hastalarına ucuz, kaliteli ve hızlı erişilebilir tedavi imkanı
sağladığını hem de Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Asya
ülkeleri gibi gelişmekte olan ülke orta ve üst sınıfına kaliteli ve batılı muadillerine göre ucuz tedavi imkanı sunduğunu bildirdi. Türk
sağlık turizminin 2007 yılında 150 bin, 2Ö08 yılmda ise yüzde 33’lük
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artışla 200 bin yabancı hastaya tedavi imkanı sunduğunu kaydeden
Hisarcıklıoğlu, 2010 yılında 850 milyon dolarlık ciroya ulaştığını belirtti. 2020 yılında 10 milyar dolar sağlık turizmi cirosuna ulaşmak
için formül belirlediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri
verdi: “Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, devletimizin desteği
yanımızda olacak. Ayrıca, sağlık turizminin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip desteklenmesi, tanıtım desteği verilmesi çok
önemli bir avantaj sağlayacak. Sigorta şirketlerinin poliçelerinde,
Türkiye’deki sağlık hizmetlerini yazmalarını sağlamalıyız. Kuveyt
gibi vatandaşlarının yurtdışındaki sağlık harcamalarını karşılayan
ülkelerin Türkiye’ye sağlık turisti göndermesini sağlamalıyız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl 12 Nisan’da ABD Başkanı Obama’ya Türkiye’nin ABD’nin sağlık ortağı olması’ önerisinin
takipçisi olmalıyız.” Sağlık turizmi diğer sektörler kadar önemli
olacak Akredite Hastaneler Derneği Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, geçmiş yıllarda Türkiye’nin yurtdışına hasta ve döviz gönderdiğine işaret ederek, “Artık bu durum tersine döndü. Türkiye hasta
almaya ve döviz kazanmaya başladı” dedi. THY hatları dolayısıyla
Türkiye’nin aktarma merkezi haline gelmesinin sağlık turizmi açısından büyük önem taşıdığım kaydeden Aydınlar, “Ayrıca sağlıkta
dönüşüm programının bazı içeriklerinden dolayı zarar görsek de,
insanların sağlık hizmetlerine kolay erişiminin sağlanması büyük
başarı demektir. Sağlık turisti, normal turiste oranla 10 kat fazla
para bırakıyor. Bu yüzden bu sektöre güven duyulması son derece
önemli. Sağlık turizmi sektörünün, Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden biri olacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.
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Geleceğimiz için ABD’de olalım
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ‘Yeni Başlangıçlar İçin Ortaklar-Türkiye’ girişimini iş dünyası temsilcileriyle
birlikte tanıttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Amerika ile ilişkileri geliştirmenin şart
olduğunu, bunu bir gelecek meselesi olarak gördüklerini söyledi. “Yeni Başlangıç için Ortaklar-Türkiye” girişiminin tanıtım toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu,
Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek gerektiğini yılladır çok farklı platformda defalarca
dile getirdiklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
ihracatının çeşitlenmesinin çok iyi ve sağlıklı bir süreç
olduğunu dile getirerek, özellikle Orta Doğu’ya, Kuzey
Afrika’ya, Orta Asya’ya daha fazla mal satıyor olmanın,

Türkiye’nin kendi içindeki gelişen, yeni sanayileşen
bölgeleri için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Oluşturdukları yeni yapı ile iş dünyasına sağlanan destek
hizmetlerinin geliştirilmesi ve finansa ulaşım konularında iş birliği tesis edileceğini de dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de kadın ve genç girişimciliğinin
gelişmesine katkı sağlayacağız. Yerel laboratuvarların
üniversitelerin ve inovasyonu geliştirecek diğer kurumların desteklenmesi suretiyle, bilim ve teknoloji alanında iş birliği fırsatları oluşturacağız” diye konuştu.
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3 milyon şirket işbirliğine geldi
Asya-Pasifik ülkelerinde aktif 3 milyon şirketi temsil eden CACCI, 25’inci İş Zirvesini İstanbul’da
gerçekleştiriyor.
TOBB evsahipliğinde ki zirveye toplam 400 işadamı katılıyor. Zirvede işbirliğinin geliştirilmesi için karşılıklı
adımlar atılacak.
27 ülkeden 3 milyon aktif şirketi temsil eden Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Türkiye’ye çıkarma yaptı. Konfederasyon 25’inci İş
Zirvesi’ni Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
evsahipliğinde İstanbul’da yapacak Dün başlayan ve
çarşamba günü bitecek zirvede 150 yabancı işadamı
misafir edilecek. Türk yatırımcılarla birlikte bu rakam
400’e çıkacak. Dünya ekonomisinin yüzde 22’sini, nüfusunun yüzde 40’ını temsil eden işadamları ikili görüşme yapacak ve ortak yatırım planlarını görüşecek.
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Zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
CACCI üyelerine çevre ülkelerdeki değişimi kapsayan
dış politika ufuk turu sunumu yapacak. Zirvenin yarın
gerçekleştirilecek resmi açılışına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Dün bir mesaj gönderen Gül,
“Asya-Pasifik Bölgesinde herkesin kazanacağı sinerji
yaratmak için çalışıyoruz” dedi. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıkloğlu da “Bizim vizyonumuz Asya-Pasifik Bölgesindeki iş dünyasıyla Türk iş alemi arasında güçlü ve
kalıcı ekonomik entegrasyon sağlamaktır” dedi.
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3 milyon şirketten Türkiye çıkarması
Asya ve Pasifik’teki 27 ülkeden 3 milyon şirketi temsil eden Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları
Konfederasyonu, 25. İş Zirvesi’ni İstanbul’da düzenliyor.
Zirvenin özellikle Türk iş dünyasına Pasifik ülkelerinin kapısını aralaması hedefleniyor. Zirveye yurtiçi ve
yurtdışından 400’e yakın işadamı katılacak.
İSTANBUL-DÜNYA
Yaklaşık 27 ülkeden 3 milyon şirketi temsil eden, dünya ekonomisinin de yüzde 22’sini oluşturan Asya Pasifik Bölgesi’ndeki ülkelerin ticaret ve sanayi odalarının oluşturduğu Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları
Konfederasyonu’nun (CACCI) 25. İş Zirvesi İstanbul’da
başladı. Türkiye’ye çıkarma yapan işadamlarının
TOBB’un ev sahipliğinde karşılıklı görüşmelerde bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağı
zirve dolayısıyla 150 yabancı işadamı Türkiye’ye gelirken, yurtiçinden katılımlarla birlikte bu rakamın 400’e
yaklaşacağı kaydediliyor. Pasifik ülkeleri ile Türkiye
ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğinin masaya yatırılacağı zirvenin aynı zamanda Avustralya, Yeni Zelanda,
Papau Yeni Gine, Hong Kong, Japonya, Kore, Tayvan,
Bangladeş, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Brunei, Kam-

boçya, Endonezya, Malezya, Rusya, Filipinler, Singapur,
Tayland, Vietnam, Türkiye, Gürcistan, Moğalistan, Özbekistan, Tacikistan’ın bulunduğu 2.6 miyarlık nüfusa
sahip CACCI coğrafyasının kapılarını açması bekleniyor.
Gül: Asya ülkeleri olmadan küresel büyüme olmaz
Zirve dolayısıyla CACCI’ye mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son ekonomik yavaşlamanın
ardından küresel ekonominin güç dengesinin batıdan
doğuya doğru kaydığına işaret ederek, Asya Pasifik
ülkeleri olmadan küresel ekonomide sürdürülebilir
büyümenin sağlanamayacağını vurguladığı kaydedildi.
Gül’ün mesajında, “Küresel ekonomi için Asya-Pasifik
Bölgesi’nin büyüyen önemini dikkate alıyor, bundan
herkesin kazanacağı sinerji yaratmak için çalışıyoruz.
Bölgeyle karşılıklı ziyaretlerimizi bu çerçevede değerTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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lendirmek gerekir. Ancak bölge ülkeleriyle Türkiye
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler olması gereken
düzeyden çok uzaktadır” dediği kaydedildi.
Hisarcıklıoğlu: CACCI üyeleri stratejik ortak
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da, küresel ekonomik krizin
sadece dünya ekonomisinde değil uluslararası karar
alma mekanizmalarında da önemli değişikliklere neden olduğu ve bölgesel işbirliklerinin önemine dikkat
çektiği belirtilerek, bu işbirlikleriyle hem küresel siyasetteki güç kayması nedeniyle meydana gelen tehditlerin üstesinden gelinebileceğini, hem de ekonomik
fırsatlardan yararlanılabileceğini vurguladığı bildirildi. Hisarcıklıoğlu’nun açıklamada, “Dünya nüfusunun
yüzde 40’ını temsil eden CACCI üyelerini stratejik ortak
olarak kabul ediyoruz. Bizim vizyonumuz Asya-Pasifik
Bölgesi’ndeki iş dünyasıyla Türk iş alemi arasında güçlü ve kalıcı ekonomik entegrasyon sağlamaktır” görüşüne yer verdiği kaydedildi.
Sektörler ve KOBİ’lerin geleceği tartışılacak
Bugünkü CACCI İş Zirvesi’nde tekstil ve konfeksiyon
sanayi, kimya sanayi, turizm, teknoloji, KOBİ’lerin
geleceği ile kadın ve genç girişimcilerin projeleri değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise
işadamlarına çevre ülkelerdeki değişimi de kapsayan
bir dış politika ufuk turu yapacak. Resmi açılışı yann
yapılacak olan CACCI İş Zirvesi’nin onur konuğu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacak. Yarın paralel düzenlenecek dört oturumda, “Asya İş Dünyası’nda: Dünya
Ekonomik Dengesi Kayarken Önceliklerin Yeniden Belirlenmesi” masaya yatırılacak. Bu arada yine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yann TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkanı Benedicto Yujuico ve kadın
girişimcilerle birlikte İMKB’de açılış gongunu çalacak
ve aynı gün zirvede ‘Asya İş Dünyası: Dünya Ekonomik
Dengesi Kayarken Önceliklerin Yeniden Belirlenmesi’
başlıklı oturumda onur konuğu olarak katılımcılara hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gul, TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Mehmet Buyukekşı, İSO
Başkanı Tanıl Küçük, DEIK Ortadoğu ve Körfez Is Kon-
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seyleri Bölge Koordinatörü Suzan Caıllıau, MÜSIAD
Başkanı Ömer Cihad Vardan, AMPD Başkanı Mehmet
Nane, HEY Tekstil CEO’su Aynur Bektaş, Profılo Holding AS adına Cefı Jozef Kamhi, Şışecam Proje Müdürü Levent Ağaoğlu, Uluslararası Operasyonlar Coca
Cola İçecek A.S. Konseyi Başkanı Hüseyin Murat Akın,
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
Direktörü Güven Sak, Avrasya adına Gül Alıç, Türk Singapur Is Konseyi Başkanı Mehmet Pınar Arat, DEIK
Türk-Güney Kore Is Konseyi Başkanı ve Hyundai Assan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alı Kibar, Arkas
Holding Liman Hizmetleri Grup Başkanı Hakan Gene,
Eyüp Sabrı Tuncer Kozmetik Başkan Vekili Hasan Engin Tuncer’in yanı sıra Corum, Gaziantep, Adana, Sakarya, Corum, ve Trabzon gibi ılın sanayi ve ticaret
odaları da konferansa katılıyor
Honda Başkan Yardımcısı TakeoFukui zirve için geliyor
BM Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu adına
Pıerre Chartıer, Gürcistan Ekonomi Asya Pasifik Yatırım Ltd. yetkilisi Mohan Abeynaıke, Iran’lı elektronik
şirketi Seemorgh System CEO’su Şadına Abaie, Honda
Motor Başkan Vekili Takeo Fukui yanı sıra aralarında
Filipinler, Cm, Kore, Bangladeş, Endonezya, Japonya,
Pakistan, Tayvan ve Rusya’nın bulunduğu pek cok ülkenin ıs adamları, hükümet yetkilileri ile sanayi ve ticaret odaları temsilcileri de Türkiye’ye geldi.
CEO Forumu yapılacak
MÜSİAD Başkanı Ömer Cıhad Vardan’ın moderatorlugunde CEO Forumu da yapılacak. Burada oncu nitelikte girişimlerde bulunan seçilmiş ıs dünyası liderlerine,
kendi hıkyelerını ve gecen ıkı yıldaki sıkıntıların atlatılması ıcın isletmelerin benimsemesi gereken stratejiler konusundaki bakış acılarını paylaşacaklar. Bu
oturumda CACÜ’nın Başkan Yardımcısı Tarlq Sayeed,
OECD Girişimcilik, KOBller ve Yerel Kalkınma Merkezi
Direktörü Dr. Sergıo Arzeni, Sony Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Mohsen Noohı ve Mondı’nın Başkanı K.
K. Modı konuşmacı olacak. Zirvede alınan kararlar 9
Mart Çarşamba gunu basın toplantısı ile kamuoyuna
duyurulacak.
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Türkiye, Asya Pasifik’in radarına girdi
“Sonunda okuduklarımızdan bize kalan, yalnızca uyguladıklarımızda.” Goethe
Yaşar Süngü

Pazar günü başlayan ve Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılımı ile sona eren Asya Pasifik
Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansı, Türkiye’nin, Asya Pasifik’in radarına girdiğinin
miladı oldu. 27 ülkeyi kapsayan, 3 milyondan fazla özel
teşebbüsü temsil eden Asyalı işadamlarıyla İstanbul’da
verimli toplantılar yapıldı. Toplantılara içlerinde Arçelik, Coca Cola, Honda, Hyundai, Philips, Sony gibi şirketlerin temsilcilerinin yer aldığı 400’ü aşkın temsilci
katıldı. Oturumlarda katılımcılara yapılan Türkiye’yi
tanıtıcı sunumlar çok etkileyiciydi. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun pazar gecesi benim de dinlediğim
Asyalı işadamlarına yaptığı Türkiye sunumu ve Türk
gecesi adıyla geleneksel sema gösterisi, el sanatları sergisi ve Anadolu yemekleri, katılımcıları etkiledi.
Özellikle Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
ile Müteahhitler Birliği’nin sunumları katılımcılardan
büyük ilgi gördü. Türk müteahhitlerinin başarı öyküsü,

Asya Pasifik’ten gelen işadamlarının dikkatini çekti.
Birçoğu Türkiye’ye yeni gelen bu ülkelerin işadamları
ilk kez Türkiye’yi keşfetti. Türkiye’deki CACCI zirvesine
yoğun katılımın nedeni sorulduğunda büyük çoğunluğun ortak cevabı ‘Türkiye’nin başarı öyküsünü yerinde
görmek ve gözlemlemek’ oldu. Asyalı işadamlarının
çoğu Türk firmalarıyla nasıl işbirliği yapabileceklerini
görmek için gelmişler. Eskiden uluslararası toplantılara Asya Pasifik bölgesinden katılan iş dünyası liderleriyle yaptığı sohbetlerde onlara Türkiye’yi anlattığını
aktaran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, “Şimdi
artık onlar beni buluyor. Sadece İstanbul’u değil, Bursa, Gaziantep’i de biliyorlar” demesi Türkiye’nin küresel ekonomideki tanınırlığının ne kadar arttığını gösteriyor. Asya Pasifik ülkelerinde önümüzdeki dönemde
maliyetlerin daha da yükseleceğini, Çin’deki her geçen
yıl artan işçilik, kiralar, teknoloji kullanımı kaynaklı maliyet artışları işaret ediyor. Bir süre sonra bugün
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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göze batmayan, bölgenin Avrupa’ya Kuzey Afrika’ya,
Ortadoğu’ya gönderdiği ürünler için navlun maliyetleri
göze batmaya başlayacak. İşte bu noktada Asya Pasifik
ülkeleri yurt dışında daha fazla yatırım yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü bugünlerde hammadde ve enerjiye yoğunlaşan ilgileri üretim sektörlerine de kaymak
zorunda. Çin’in 2000 yılında yurt dışında toplam 28 milyar doları vardı. Bugün 270 milyar dolar yurt dışı yatırım stoğu var. 10 yıl sonra bu kadar tempolu büyürken,
bu durum trilyon dolarlarla ifade edilecek. Bu tespitleri
dile getiren TOBB Başkanı’na göre, şimdiden buradaki
varlığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. 3 günlük zirvede
katılımcılar ortak hareket edilmesi ve daha yakın işbirliği yapılması gerektiği konusunda anlaştılar. Genç
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Girişimciler ve Kadın Girişimciler Konseyleri büyük ilgi
gördü. Yeni Zelanda İşverenler Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye ile tarım ve hayvancılık konusunda işbirliği
isterken, İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası Başkanı Muhammed Nahavandiyan ile iki ülkenin ticaret
hacminin daha yüksek seviyelere çıkarılması için bir
komite kurulmasına karar verildi. Moğolistan heyeti
konut projelerinde Türk müteahhitlerini görmek istediklerini iletti. CACCI Başkanı Benedicto Yujuico’nun,
“Üyelerimizin büyük çoğunluğu toplantıdan ciddi sonuçlar bekliyorlar. Türkiye’deki işadamlarıyla bu kadar
iş yapabileceklerini düşünmüyorlardı” sözleri Asyalı
işadamlarının Türkiye’den ne kadar etkilendiklerini ve
işbirliği konusundaki isteklerini gösteriyor.
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İngiltere’yle aramızda ‘altın çağ’ başlatmak için
kolları sıvadılar
DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk-İngiliz İş Konseyi 31 Martta Londra’da ‘Grow With Turkey-(Türkiye ile Büyüyün)’ konferansı düzenleyecek. İki ülkeden iş, siyaset ve akademi çevrelerinden karar vericileri ve kanaat önderlerini bir
araya getirecek konferansta, İngiltere ile Avrupa’nın en hızlı
büyüyen ekonomisi Türkiye’nin işbirliğinin artırılmasının yolları ele alınacak. Konferansın ev sahiplerinden Türk-İngiliz İş
Konseyi Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “İki ülke birbirini çok
iyi anlıyor. Bu güçlü ilişkiyi daha üretken hale getirmek ve yeni
bir ‘Altın Çağ’ başlatmak için yola çıkmış durumdayız” dedi.
Stratejik destek
Konferansın açılış konuşmacıları arasında yer alan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen yıl İngiltere Başbakanı David Cameron’ın
iki ülke ilişkilerini geliştirmek amacıyla Türkiye’ye geldiğini
hatırlatarak, “Biz de aynı irade ile Londra’ya gidiyoruz” dedi.
İngiltere’nin Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda
stratejik destek verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Somut ortaklıkların adını koymak istiyoruz. İngiltere Türkiye’ye verdiği
yoğun destek nedeniyle pek tabii ilk adres oluyor. Ortak yatırımlar, finans ve teknolojide know-how transferi gibi konular
önceliğimiz olacak” dişe konuştu.

Yarının Avrupa’sı
Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğun sağlam temellere
dayandığını kaydeden Türk-İngiliz İş Konseyi Başkam Suzan
Sabancı Dinçer de iki ülke ilişkileri ile ilgili şunları söyledi:
“Mevcut ticaret hacmi ve yatırım düzeyinin birlikte ulaşabileceğimiz düzeyin sadece küçük bir bölümünü oluşturduğuna
inanıyorum. Türkiye ve İngiltere pek çok önemli uluslararası
meselede ortak bir perspektifi paylaşıyor. Aramızdaki ilişkinin
yarının Avrupa’sı açısından da bir istikrar ekseni yaratacağı
kanısındayım.”
Türkiye’den 3 bakan
Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen konferansta
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve İngiltere
Devlet Bakanı Lord David Howell birer konuşma yapacaklar.
Konferansta gerçekleştirilecek dört panel, ‘Regional financial center-(Bölgesel finans merkezi)’, ‘Regional ICT center(Bölgesel bilgi ve iletişim teknolojileri merkezi)’, ‘Energy &
Environment-(Enerji ve Çevre)’ ve ‘International opportunities
in the growing infrastructure sector-(Gelişen altyapı sektöründe uluslararası fırsatlar)’ konularını kapsıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Türkiye fırsatını kaçıran CEO’lar artık
şirketlerine hesap veriyor
DEİK ve Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından düzenlenen ‘Grovwith Turkey’ (Türkiye ile büyüyün) konferansında konuşan İngiltere Ticaret Bakanı Lord Green of Hurstpierpoint “Türkiye o kadar hızlı büyüyen,
dinamik bir ekonomiye dönüştü ki, CEO’lar neden
Türkiye’ye yatırım yapmadıklarını yönetim kurullarına açıklamak zorunda kalıyorlar” dedi
TÜRKİYE OdalarDIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
ve Türk-İngiliz İş Konseyi’nin (TİİK) Londra’da düzenlediği ‘Grow with Turkey’ konferansındayız. Katılım hayli
yoğun... İngiliz şirketlerinin CEO’larından konferansa
büyük ilgi var... Türk ve İngiliz iş dünyasından 500’e
yakın temsilcinin yarısı İngiliz. Kalan kısmın yarısı ise
İngiltere’de iş yapan Türk firmaları. Konferansın açılışında konuşan İngiltere Ticaret Bakanı Lord Green
of Hurstpierpoint, ses getirecek açıklamalarla konuşmasına başladı; “Üretim ve ticaret Batı ‘dan Doğu’ya
kayıyor. Türkiye bunun önemli bir noktasında. Artık
Türkiye’ye yatırım yapmayan şirketlerin CEO’ları, kaçırdıkları fırsatlar nedeni ile yönetim kuruluna hesap
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vermek zorunda kalıyorlar...
2001 yılında bir bankada yönetici olduğum sırada
Türkiye’ye yatırım yapma konusu gündeme gelmişti. O
dönemde Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünüyorsanız,
bunu şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarını açıklamak zorunda kalıyordunuz. Şimdi ise durum o kadar
değişti, Türkiye o kadar hızlı büyüyen dinamik bir ekonomiye dönüştü ki, CEO’lar neden Türkiye’ye yatırım
yapmadıklarını açıklamak zorunda kalıyorlar. Türkiye 2
bin yıldır Doğu ile Batı arasında köprü rolü oynuyor. Bu
bundan sonra daha da önem kazanacak.
İngiltere’nin gelişmiş, Türkiye’nin ise gelişmekte olan
bir ülke olduğuna da değinen Bakan Hurstpierpoint
şöyle devam etti: “Ancak buna rağmen sorunlarımız
ortak. Yeni istihdam yaratmalıyız. Daha fazla yatırım
çekmek ve daha fazla ihracat yapmak zorundayız. Bu
sorunlarımızı aşmak için birlikte üçüncü ülkelerde iş
yapabiliriz.
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Para sizde, cesaret bizde

VAATTEN EYLEME GEÇTİK

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu İngiltere’nin Türkiye’nin önemli bir
ticari partneri ve siyasi hiçbir sorunu olmayan bir ülke
olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: Türkiye yüzde
8.9 büyüme ile bölgesinin en hızlı büyüyen ülkesi. Dünyada 5’inci Avrupa’da birinci konumda. Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya’da oldukça aktif konumdayız. Çok
büyük projeleri gerçekleştiriyoruz. İngiltere ise dünyanın önemli ticari merkezlerinden biri, sermayesi güçlü.
İngilizlerde para bizde de cesaret var. Parayı ve cesareti birleştirerek çok önemli projeleri bizim bölgemizde
gerçekleştirebiliriz.

TÜRK-İngiliz İş Konseyi Başkanı Suzan Sabancı Dinçer
de açılışta yaptığı konuşmasına, Türkiye’nin 2010’da
elde ettiği yüzde 9’luk büyümeye göndermede bulunarak, “Konferansa ‘Growvith Turkey (Türkiye ile büyüyün)’ adını vererek doğru bir tercih yaptığımız ortaya
çıktı” sözleriyle başladı. İki ülke arasındaki sinerjinin
bölgeye de I katkı sağlayacağına dikkat çeken Suzan
Sabancı Dinçer şunları söyledi: Eskiden Türkiye potansiyeli olan bir vaatler ülkesiydi. Şimdi bunu hayata
geçiren dinamik bir ekonomi haline dönüştü. Bu konferansla üç önemli noktada işbirliğini artırmak istiyoruz; karşılıklı olarak ticaret ve yatırımı artırmak. Ayrıca
her iki ülkenin temsilcilerinin üçüncü ülkelerde büyük
projelere birlikte imza atmalarını sağlamak.”

Başbakan Londra’da dünya devlerinin CEO’larıyla
buluştu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı
David Cameron, dün her iki ülkenin önde gelen şirketlerinin CEO’ları ile bir araya geldi. Bundan sonra sürekli olarak gerçekleştirilmesi planlanan CEO platformunun ilkine Suzan Sabancı Dinçer ve Vodafone’un dünya
CEO’su Vittorio Colao başkanlık ettiler. Türkiye’den
Sabancı (Zafer Kurtul), Koç (Turgay Durak), Borusan
(Agah Uğur), Vodafone (Serpil Timuray), Doğ1 iş (Hüsnü Akhan), Türk Hava Yollan (THY) (Temel Kotil), Çalık
Holding (Berat Albayrak) ve Zorlu (Ömer Yüngül) gibi
isimler katıldı. İngiltere tarafından ise BAE System
(Ran King), BP (Bop Dudley), Mott MacDonald (Keith
Hovvell), ARUP (Philif Dilley), Clıfford Chance&The City
UK (Stuart Pophan), Diaego Europe (Endrevv Morgan),
HSBC Turkey (Martin Spurling), URS Scott VVİlson (Jerome Munro Lafon), Rolls Royce (Michael Shipster) ve
VVPP (Martin Sorell) katıldı.

BİZİ RADARINIZDAN ÇIKARMAYIN
KONFERANSIN açılışında konuşan Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek de, Türkiye dışında başka gelişmiş ülkeler olduğunu hatırlatarak, ‘Ancak Türkiye’nin bir farkı var. Türkiye, Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik adayı.
Ekonomik en tegrasyon konusunda önemli avantajları bulunuyor. Geçen yıl yüzde 9 büyüdü. Bu büyümenin yüzde 70’i özel tüketim harcamalarından geliyor.
Fethiye’de 20 bin İngiliz sürekli olarak yaşıyor, bunun
mutlaka önemli nedenleri var” dedi. Şimşek, İngiliz
CEO’lara “Türkiye’ye yatırım yapmanın tam zamanı,
radarınızdan çıkarmayın” çağrısında bulundu.
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Mükemmel’ Türkiye İngiltere ile ‘Harika’
bir ilişki kurdu
Serpil Yılmaz / SOBE
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, ingiltere Kraliçesi 2.
Elizabeth’in elinden Chatham House ödülünü almak
için geldiği toplantının üzerinden 6 ay geçti ve biz yine
aynı “girişimci” ekiple Londra’dayız.
İngiltere’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve etkin politikacılarının katılımı ile gerçekleşen
Chatham House’daki ödül töreninin görkemi, aslında
bugünün işaretlerini veriyordu. DEİK-Türk-İngiliz iş
Konseyi’nin (TBBC) düzenlediği bir günlük “Türkiye ile
Büyüme” (Grow with Turkey) konferansı, beraberinde 4 “bakan” ile Londra’da bulunan Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın Kraliçe 2. Elizabeth ve ingiltere Başbakanı
David Cameron buluşması ile de pekiştiriliyor.
Konferans, yalnızca “sunumların” gerçekleşeceği bir
buluşmanın ötesine geçiyor, iş ortaklıkları için zemin
yaratıyor. Enerji, teknoloji, alt yapı ve finans alanlarında yoğunlaşan yuvarlak masa toplantılarına da ev sahipliği yapacak konferansın arasına yerleştirilen “CEO
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Forum” da Erdoğan ve Cameron iş dünyasma seslenecek.
Geçtiğimiz günler de CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Londra’da işve siyaset çevreleri ile temasa geçtiğini hatırlatayım.
Şimşek: Harika ilişkiler
Konferansa katılan 500 kişinin yarısını ingiltere’de faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri; diğer
yarısını ise Vodafone, BP, THY, Koç, Sabancı, Doğuş,
Borusan, Çalık, Zorlu gibi şirketlerin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra ingiltere’de iş yapan Türk girişimciler
oluşturuyor.
Burada bugüne kadar getirilen “Türkün Türk’e propagandası” tezini çürüten, gerçek bir işbirliğinin temelleri atılıyor.
Konferansı “Gerçek aktörlerin bir araya gelmesi” olarak yorumlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türktngiliz yakınlaşmasını “Harika ilişkiler” sözü ile niteliyor.
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Şimşek, ingiliz şirketlerinin yöneticilerine, “10 yıl önce
Türkiye’de olmanızı açıklamak için paydaşlarınızı, yönetim kurulunu ikna etmek için çok çalışmak zorundaydınız. Yine Türkiye önemli bir ülkeydi ama gerekli reformlar ve politik istikrar yoktu. Son 10 yılda çok
güçlü bir dönüşüm sürecine girildi. Eğer Türkiye’yi
radarınıza almadıysanız, tam zamanı. Kişi basma gelirin artmasında iş gücü ve verimlilik çok önemli. 2030’a
kadar iş gücüne katılım artacak.
Reformist bir hükümet. Olumlu bir demografi ve reformlar kişi başına gelirin artı
Türk-Ingiliz iş Konseyi Başkanı Suzan Sabancı Dinçer,
kısa sürede organize ettikleri konferansa, iş ve siyaset dünyasından gösterilen ilgiden memnun olduğunu
söylerken, Türkiye ile ingiltere arasındaki iş potansiyelinin ikiye katlanması yönündeki “siyasi hedefin”
gerçekçi bir yol izlediğinin altım çiziyor. Bir zamanlar
Türkiye potansiyeline ulaşmaya çalışan bir vaatler ülkesiydi, şimdi vaatleri yerine getiriyor. Krizden racak.
Doğru iş modeliyle para kazanmamanız mümkün değil” diye seslendi.
İlker Aycı: Gelen kazandı
Şimşek’in doğrulayan rakamlar Başbakanlık Yatırım
Ajansı Başkanı İlker Aycı’nm değerlendirmesi ile geldi.
2003-2010 arasında Türkiye’ye gelen 94 milyar dolar
yatırım yapan 26 bin yabancı yatırımcı içinde yer alan
ingiliz şirketlerinden Vodafone’un, Türkiye’ye geldiği
2005 yılı itibariyle net gelirlerinin yüzde 137 oranında, 2002’de Türkiye’ye gelen HSBC’nin aktiflerinin 2
milyar dolardan, 10 milyar dolara çıktığım vurguladı.
Türkiye’de 35 bin Ingilizin gayrimenkulu olduğunu belirten Aycı, Türkiye’ye gelen ingiliz turist sayısının geçen yıl 2.7 milyona ulaştığını vurguladı. Şimşek de iki
ülke arasındaki yakınlaşmayı vurgularken, Fethiye’de
20 bin İngiliz vatandaşmın sürekli yaşadığma değinmişti. Şimşek, ingiltere’den AB’de Türkiye’nin sesi olmayı talep etmekle yetinmedi bir de tavsiyede bulundu:
“Ne yaparsanız yapın Türkiye’yi radarınızdan çıkarmayın!”

Bu işbirliği ile, İngiliz ihracatçıların Asya’ya ve Ortadoğu pazarlarına uzanması, iki tarafta da yatırım olanaklarının geliştirilmesi, üçüncü ülkelerde fırsatların
değerlendirilmesi sağlanacak, ingiltere ve Türkiye arasındaki sıcaklığın, ekonomiye dönük kalıcı değer yaratmasmı istiyoruz.
29 Nisan’da Türk ve ingiliz yatırımcılarla istanbul’da da
bir toplantımız olacak. Türkiye’nin ekonomi rakamları
üst üste mükemmel, gurur verici tablo var. Cari açık
sorununu aşmamız için, uzun vadeli ve akıllı sermayeyi
çekmemiz gerekir.
Kanı Rt. Hon. Lord Green of Hurstpierpoint oldu. Lord
Green, “Türkiye’nin üyeliği için AB’de sesimizi yükseltiyoruz” diye başlayan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ekonomide büyük bir değişim gerçekleşiyor. Batı’dan
Doğu’ya, Kuzey’den Güney’e dönüşüm yaşanıyor. Uluslararası siyasi ilişkiler, her bir ticari işletmeyi, hükümeti ve bireyi etkiliyor. Doğu artık dünyanın büyük üreticisi
olmaya başladı. Türkiye Avrupa-Asya arasında köprü
işlevi görmüş bir ülke.”
Wolf: Türkiye ‘karınca ülke’
Toplantıda jeopolitik gelişmelere vurgu yapan Chatham
House Başkanı DeAnne Julius, herkesin merak ettiği
yorumu yaptı: “Dünya ekonomisi döngüsel olarak küresel düzelme fazında. Jeopolitik değişimler Ortadoğu
ve Afrika’da riskler ile birlikte fırsatlar da getirecek.”
Türkiye’ye yaptığı ziyarette Türkiye’yi masalsı bir dünya
içinde “karınca ülkeler” sınıfına sokan Financial Times
Yazarı ve Ekonomist Martin Wolf, bu konferansta da ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin akışına ve yakınsamalara işaret etti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEIK Başkanı Rona
Yırcalı toplantının organizasayonunda aktif olarak yer
alan Vodafone Türkiye Başkam Serpil Timuray’m da
katıldığı konferansın ana teması bu konuşmalardan da
anlaşılacağı gibi Türkiye, ingiliz ekonomisinin önemli
bir partneri olmaya en güçlü aday. Öyle ki hiçbir siyasi
tartışma alanı toplantının gündemine girmiyor!

Green:AB’de sesimiz yükseliyor
Konferansta konuşma yapan ingilizlerin ortak noktası,
son 10 yıldaki değişime ve gelişmeye yaptıkları vurguydu. Hepsi de sözlerine “Biz oradayken” diye başladılar...
Bunlardan biri de ingiltere Ticaret Bahızh bir şekilde
çıkan Türkiye; genç nüfusu, dinamik ekonomisi ile birlikte iş yapma potansiyeline hizmet edecek.
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TOBB da anayasa hazırlığına girişti
ARAM EKİN DURAN / RADİKAL
Türkiye iş dünyasında ‘anayasa yapma’ furyası bitmiyor.
TÜSİAD’ın anayasa çalışmasının kamuoyunda büyük yankı
uyandırmasının ardından harekete geçen Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) de 2007’de rafa kaldırdığı geniş katılımlı anayasa taslağı hazırlık çalışmalarını tekrar gündemine
aldı. Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilebileceği önerisi
nedeni ile hem kendi içinden hem de siyasi parti liderlerinden
tepki alan ve bunun üzerine “Bu çalışma bizim görüşlerimizi
yansıtmıyor” açıklaması yapan TÜSİAD’ın aksine TOBB, akademisyenlere çalışma yaptırmak yerine Türk-İş, TESK, TİSK,
TZOB ve Hak-İş ile birlikte Türkiye genelinde il toplantıları yapacak ve yeni anayasaa için halkın görüşünü soracak.
Osman Can destekliyor
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek çalışma, 12 Haziran genel
seçimleri sonrasında tamamlanarak hükümete ve kamuoyuna açıklanacak, TOBBün anayasa çalışmalarına eski Anayasa
Mahkemesi Raportörü Osman Çan’ın başını çektiği Yeni Anayasa Platformu da destek verecek. Can, TÜSİAD’ın anayasa
çalışması hakkında, “TÜSİAD’ın çalışmasında işini çok iyi bilen
uzman ne varsa hepsi var. Ama orada bir türlü halkı bulamıyoruz” açıklaması yapmıştı. TOBBün yeni anayasa çalışmasına
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TÜSİAD da davet edilecek. Ancak demokratik özerklik, seçim
barajının kaldırılması ve özellikle anayasanın değiştirilemez ilk
3 maddesi konusunda kamuoyunun hassasiyetleri göz önünde
bulundurulacak. Yeni anayasa çalışması kapsamında, Türkiye
genelinde 2 gün sürecek il toplantıları yapılacak ve vatandaşlarla anket ve yüz yüze görüşmeler yapılacak,
TÜSİAD çalışması Habur’a benzedi’
TOBB, anayasa çalışması nedeni ile TÜSİAD’ın kendi içinde
yaşadığı gerilimi yaşamamak için işleri baştan sıkı tutacak.
Radikal’e konuşan TOBB kaynaklan, kendi çalışmalarının
“halk anayasası” şeklinde oluşturulacağını ve TÜSİAD’ın aksine yeni anayasanın çerçevesinin madde madde çizileceğini
vurguluyor. Adını vermek istemeyen bir yetkili, “TÜSİAD’ın çalışması Habur’dan girişlere benzedi. Serbest tartışma ortamı
elbette olmalı, ancak üzerinde düşünülmemiş adımlar, anayasa çalışmalarına zarar veriyor. Biz aynı hatayı yapmadan, halkın tüm kesimlerinin görüşlerini alacağız” değerlendirmesinde bulundu. Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD’ın anayasa çalışması
sonrasında, “İlk 10 ekonomi arasına girmek için milletin ortak
paydası haline gelecek bir anayasa yapılmalı” demişti.
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İş dünyasındaki CHP algısı biraz olumsuz, bunu
kırmak istiyoruz
CHP’nin iş dünyasındaki algısını ‘biraz olumsuz’ olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, bunu kırmak istediklerini
söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Hisarcıklıoğlu, “Tüm partilere eşit mesafedeyiz” mesajı verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu,
Kılıçdaroğlu’nun ilk kez TOBB’u ziyaret ederek, iade-i
ziyarette bulunduğunu vurgularken, “Yıllardır benimsediğimiz ve titizlikle koruduğumuz bir prensibimiz var.
Siyasi partilere eşit mesafedeyiz. İktidar parti- / sine
neyi anlatıyorsak muhalefet partisiyle de aynı görüşü
paylaşıyoruz” dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da, istemelerine rağmen, her iki tarafın yoğunluğu nedeniyle
daha sık bir araya gelemediklerini belirterek özetle şu
mesajları verdi: Herkes başına buyruk olmayacak. SPK
ile BDDK’yı birleştirmek istiyoruz.
KARARINDA BİR TL İSTİYORUZ.
CHP’NİN iş dünyasında bir algısı var, biraz olumsuz.
Bunu kırmak istiyoruz. TOBB özel sektörün kalbidir,
bu kadar kalabalık katılmamızın temel nedeni de bu
önemden kaynaklanmaktadır.

EKONOMİ iyi yönetilmiyor, iyi yönetilen ekonomide 9
yılda 4 kez mali af çıkmaz. Sıcak paraya teslim olan
ekonomi sağlıklı yönetilmiyor demektir.
TÜRK Lirası çok değerlidir diye övündük, demeç verdik, kriz oldu. Ekonomiyi bilen birisi TL’nin olduğundan
fazla değerli olmasından övünmez. Biz çözüm bulmalıyız; çok değerli değil, az değerli TL de de&il. kararında
bir TL istiyoruz.
EKONOMİDE 3’LÜK ATMAYA BAŞLADIK HİSARCIKLIOĞLU
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nce (EGD) Kocaeli’nde
düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesinde, “Değişen
dünyaya hazırlanalım 2011 “ı reform yılı yapalım başlıklı sunumla Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, “3 önemli başarı elde ettik bu dönemde
Büyümede, yatırımda, istihdamda 2010 yılında tariTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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hi rekorlar kırdık. Ekonomide 3’lük atmaya başladık.
Türk özel sektörü olarak üçlük atmaya başladık üçlük
atmaya da devam etmek istiyoruz” diye konuştu.
TÜM PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ.
SAYIN Başkan Hisarcıklıoğlu ‘Biz tüm partilere eşit
mesafedeyiz’ dedi. bizimle aynı görüşü paylaşmayan
sanayicinin önündeki engelleri de kaldırmak zorundayız.
NÜKLEER santral yapılacak, 20 milyar dolar, elektriğin
kwh’i 15,5 cent olacak. ı Bir tek Türk mühendisi bile
çalışmayacak; niçin benim insanım öğrenemeyecek
mi? Bütün uzmanlar Ruslardan olacak riskleri biz üstleneceğiz bunun bize bir faydası olmayacak.
TIKANANI AÇMASINI İYİ BİLİRİM
VAR OLAN ekonomik program, Kemal Derviş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu, onda değişiklik yapılmayan,
sürdürülen bir programdır. O program işsizlik yaratıyor,
ithalatı cazip hale getiriyor, sanayiciyi cezalandırıyor.
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BÜROKRASİDE iş nerede tıkanır çok iyi bilirim, iş nerede açılır, onu da çok iyi bilirim. Rahmetli (Turgut)
Özal’ın başarısı burada yatar. Devleti iyi tanıdığı için,
ben onunla da çalıştım.
İKLİM BAYRAKTAR KIZDIRDI
KILIÇDAROĞLU, bir gazetecinin, basında gazeteci İklim Bayraktar’ın iddialarına ilişkin bir haber olduğunu hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine
ise, “Türkiye’nin en önemli sorusunu sorduğunuz için
teşekkür ederim^ Türkiye’de zaten başka sorun yok.
Kusura bakmazsanız bu soruya yanıt vermek istemiyorum, daha ciddi sorular sorarsınız büyük bir içtenlikle
yanıt veririm” dedi.
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Ekonomide üçlük attık bu sürmeli
EGD’nin zirvesinde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2010’da özel sektör ağırlıklı büyüme ile tıpkı
basketbolda olduğu gibi ekonomide de üçlükler atıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Dış ticaret açığı olmasaydı
yüzde 13.3’lük büyüme yakalanacaktı” dedi
2013’te koltuğunu bırakacağını belirten Hisarcıklıoğlu,
“Bayrağı alan benden ileriye gitmeli. Yılda 321 bin kilometre yol yaptım. Benden sonra gelen 400 bin kilometre yol yapmalı” dedi.
3 KÜRESEL RİSK VAR
OLASI riskleri de sıralayan Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimden sonraki en önemli konunun Anayasa olacağını
söyledi. Bu yıl 3 küresel risk alanının Avrupa’da alevlenen borç krizi, Ortadoğu’daki siyasi risk ve Japonya’daki nükleer risk olduğunu, bunların Türkiye’yi etkileyecek noktada bulunduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
ekonomide yapılması gerekenleri de sıraladı. Hisarcıklıoğlu, “teşvik sisteminin yeniden tasarlanması”, “mali
kuralın ele alınması”, “vergi reformu ve kamu harcama
reformu”, “yerel yönetimlerin mali yapısının şeffaflaştırılması”, “vergi ve primini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi”, “kamu alımlarında yerli üretime avantaj

sağlanması” konularında adım atılmasını istedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, hafta sonu Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel hale gelen Kartepe
Zirvesi’ne katıldı. Zirvede geçen yılın değerlendirmesini yaptıktan sonra 2011’in “reform yılı” olmasını isteyen
Hisarcıklıoğlu, ‘Tıpkı basketbolda olduğu gibi geçen yıl
ekonomide üçlükler atmaya başladık. Üç basan elde
ettik. Büyümede, yatarımda ve istihdam yaratmada tarihi rekorlar kırdık. Bunlar sürmeli” dedi.
Sahayı düzeltme şartı
Hisarcıklıoğlu, krizde Çin, Endonezya Hindistan ve
Polonya’nın büyüdüğünü, Türkiye’nin kriz öncesi ürerim düzeyini yakalayan 24 ülke içinde 9’uncu sırada
bulunduğunu hatırlatırken, 2010’daki tarihi rekorların
tarifini şöyle yaptı: “Hani basketboldaki 3’lükler gibi
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

79

Basında
TOBB
biz de ekonomide üçlükler atıyoruz. Fakat bir şartımız
var, sahamız düzenli hale getirildiği takdirde... Türk
özel sektörü olarak üçlük atmaya da devam etmek
istiyoruz. Çünkü bir hedefimiz, idealimiz var. O da, 12
yıl sonra ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi araşma sokmak, en zenginler arasına girmek” diye
konuştu.

verdi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Tedbirleri olumlu
buluyoruz. Ama yanlış bulduğumuz nokta, seçici davranılması lazımdı. Büyümenin arkasında yatan kredi
hacmindeki reel artış, KOBİ’lerde yaklaşık yüzde 50.
Bu artış yatırıma dönüyor. Arkadaş sen tüketici kredilerindeki artıştan rahatsızsan o zaman tedbiri burada
alıyor olmalıydın. KOBİ kredilerinde almamalıydın.”

Kâr dostu olmalıyız.

TÜSİAD’a anayasa dokundurması

Reel sektörün toparlandığını, İMKB’deki sanayi şirketlerinin faaliyet kârında yüzde 25,3lük artış finansal giderlerinde, faizler düştüğü için yüzde 13,8lik bir azalma
olduğunu ve bunun doğal sonucu olarak net kârlılıkta
65,4lük bir artış gerçekleştiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Anadolu’da kâr etmenin ayıp gibi algılandığını,
oysa “Niye kâr etmiyorsun?” sorusunun sorulması
gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, ‘Yatırım istihdam
demek. Kârın düşmanı değil, hep birlikte zenginleşmemiz için kânn dostu olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD’ın yeni Anayasa öneri
paketiyle ilgili ısım vermeden eleştirdi. Bu paketteki değiştirilmesi bile teklif edilemeyecek 3 maddenin
kendilerinin 2000 yılında yaptırdığı Anayasa’da olup
olmadığının sorulması üzerine Hisarcıklıoğlu, şöyle
konuştu: “Prof. Dr. Ergün Özbudun, 2000’de TOBB’a
anayasa yazdı, 2007’de AK Parti’ye yazdı. 2011 ‘de de
TÜSİAD’a yazdı. Aradaki farklara sız bakın. Bizimkinde
ilk 3 maddeyle ilgili bir şey yoktu. AK Parti’ye hazırlananda da yoktu, bunda (TÜSİAD) var.” Herkesin eline
bir anayasa alarak ortaya çıkamayacağını da kaydeden
Hisarcıklıoğlu, 2000 yılında 83 STK ile Anayasa için buluştukları gibi bir çalışmayı yeniden gündeme getirmeyi düşündüklerini söyledi.

Arkadaş sen tedbiri tüketici kredisinde al
Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi soğutmak için bankaların
artırılan munzam karşılıkları konusunda da ekonomi
yönetimine ve Merkez Bankası’na önemli bir mesaj
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “2011’i reform yılı yapalım” dedi.

Değişen dünyaya yetişmek için reform
yapmak şart
Bu gidişle İlk 10’a giremeyiz
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin GSYİH’de 16’ncı, insani kalkınmışlık endeksinde 83’üncü, iş yapma kolaylığı endeksinde 65’inci, dünya rekabetçilik endeksinde 61’inci
sıradaki yerini düzeltmeden 2023’te dünyanın en büyük
ilk 10 ekonomisi arasına girme şansı yok” dedi.

ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu arada dünya değişiyor. Değişen
dünyaya hazırlanalım, 201 l’i reform yılı yapalım” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nce
(EGD) düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesi’ndeki sunumunda şunları vurguladı:

İstikrar bozulmamalı

Üçlük atmaya alıştık

Türkiye’nin bu yıldan itibaren 2015’e kadar genel ve yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi, olası bir anayasa referandumunu içeren seçim sarmalı dönemine
girdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, istikrarın bozulmaması ve reformların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

• Türkiye 2009’da dünyanın en hızlı daralan ilk 10 ülkesi içindeydi. 2010’da en hızlı büyüyen 5 ekonomi arasına girdi. Ama krizde Çin, Endonezya, Hindistan ve Polonya hiç küçülmeden büyümeye devam etti. Hedefimiz
oraya gelmek.

Geçen yıl itibarıyla büyümede, yatırımda ve istihdamda 3 önemli basan elde eden Türkiye’nin yine de kriz
öncesine göre istihdam, dış ticaret ve cari açık konusunda daha gerilerde olduğunu belirten Türkiye Odalar

• 2010’da büyümede, yatırımda, istihdamda tarihi rekorlar kırdık. Yani ekonomide üçlük atmaya başladık.
Sahayı düzenlemezsek bunu sürdüremeyiz.
• İşsizlik, dış ticaret ve cari açık Türkiye’nin en büyük
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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üç sorunu, işsizlikte hâlâ kriz öncesinin bir puan üzerindeyiz. 2 milyon iş bulma umudu olmayan kişiyle birlikte 5 milyon işsiz var. Oran yüzde 11. Bu çok yüksek.
• İhracatta kriz öncesinin 1718 puan altındayız. Yeni
keşfedilen ülkeler Avrupa’da daralan pazarı henüz
karşılayamadı. Cari açık geçen yıl rekor kırdı, milli gelirin yüzde 6.6’sına ulaştı. Ara malı üretimini Türkiye’de
yapılabilir hale getirecek bir sanayi stratejisine hızla
dönmeliyiz.
Üç küresel risk alanı
• Avrupa’da alevlenen borç krizi, Ortadoğu’daki siyasi
risk ve Japonya’daki nükleer risk Türkiye’yi etkileyecek
en büyük risk alanları.
• Hedef 2023’te ilk 10 ülke arasına girmek, ama
GSYİH’de 16’ncı, insani kalkınmışlık endeksinde
83’üncü, iş yapma kolaylığı endeksinde 65’inci, dünya
rekabetçilik endeksinde 61 ‘inci sıradaki yerimizi düzeltmeden ilk 10’a giremeyiz.
• Ekonomide teşvik sistemi yeniden tasarlanmalı, mali
kural ele alınmalı, vergi reformu ve kamu harcama
reformu yapılmalı, yerel yönetimlerin mali yapısı şeffaflaştırılmalı, vergi ve primini düzenli ödeyenler ödüllendirilmen, kamu alımlarında yerli üretime avantaj
sağlanmalıdır.
• Buna paralel olarak, Eximbank yeni pazarlara yönelik sigorta sistemini yenilemeli, perakende sektörü
kanunu çıkarılmalı, enerji üzerindeki kamusal yükler
azaltılmalı, ihracat taşımalarına navlun ve akaryakıt
desteği sağlanmalı, işgücü maliyetleri düşürülmeli,
çalışma mevzuat yenilenmeli ve nitelikli işgücü arzı
arttırılmalıdır.
Türkiye’nin ev ödevi: Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ev
ödevlerinin cari açığı çözmek ve yukarıdaki tabloda
gözüken dünyayı iyi okumak olduğunu söyledi. Tabloya
göre Türkiye, Çin ve Hindistan’ın da yer aldığı üst kümeye sıçramak zorunda.
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Bu anayasa bize çok dar geliyor
Kurumsal altyapının güçlendirilmesinde işin başının anayasanın yenilenmesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 2000 yılında Prof. Dr. Ergun
Özbudun’un içinde bulunduğu bir ekibe kamuoyunda
tartışılması için anayasa taslağı hazırlattıklarını hatırlatarak “Bu anayasa bize dar geliyor, bizi dünya ile buluşturacak, dünyada öne çimler sonrasında Türkiye’nin
ele alacağı konulardan biri anayasa olacak. Anayasa 72
milyonun mutabakat sözleşmesidir. Sivil toplum örgütleri olarak bizim siyasetin elini rahatlatıyor olmamız,
siyaseti kavganın içine çekmememiz lazım” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “TOBB’un yaptırdığı anayasa taslağı çalışması da anayasanın kaldırılması teklif edilemeyen
maddelerinin nasıl düzenlendiği” yönündeki bir soru
üzerine de “Ergun Özbudun 2000’de TOBB’a yazdı,
2007’de AK Parti’ye yazdı, 2011’de TÜSİAD’a yazdı. Bizimkinde ‘ilk 3 madde’ ile ilgili bir şey yoktu. AK Parti’ye
hazırladığında da yoktu, bunda var” dedi
Merkez Bankası KOBİ’leri düşünmedi
Türkiye’nin en önemli sorununun kaynak, birikmiş
sermaye olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıkları arttırma kararını
“genel olarak doğru bulduklarını, ancak cari açığı büyütmemek için seçici davranılıyor olması gerektiğini”
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Arkadaş, sen tüketici kredilerindeki artıştan rahatsı/san, o zaman tedbiri burada
alıyor olmalıydın. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin kredilerinde almamalıydın. Yarın bunlar sermaye bulamadıkları için yatırım yapamayacak, yapamayınca Türkiye
ekonomisi yazmış olduğu tarihi başarının altına doğru
düşecek. Burada toptancı yaklaşımla yapılan uygulamayı doğru bulmuyorum” dedi.
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Ekonomide uçluk atıyoruz kişi bası gelirimiz
yakışmıyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, büyüme, yatırım ve istihdamdaki artış oranlarını, basketteki ‘üçlük’ atışa benzetirken, milli gelirdeki 54’üncü, insani kalkınmışlıkta ise 83’üncü sıranın Türkiye’ye yakışmadığını vurguladı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, 2010’da büyüme, yatırım
ve istihdamda rekora imza attı. Hisarcıklıoğlu, “Yani,
ekonomide artık basketteki gibi 3’lük atmaya başladık.
Türkiye, dünyanın 16’ncı ekonomisi noktasında. Ancak,
bu güzel sonuçlara rağmen kişi başına gelirde dünyada 54’üncü sıradayız. İnsani kalkınmışlıkta 83’üncü
sırada bulunuyoruz. İşte bunlar Türkiye’ye yakışmıyor”
dedi. Değişen dünyaya hazırlık TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde “Değişen dünyaya hazırlanalım, 201 l’i reform yılı yapalım” başlıklı bir sunum
yaptı. Türkiye’nin 2009’da dünyada en hızlı daralan ilk
10 ülke içine girdiğini, ancak 2010 yılında dünyada en
hızlı büyüyen ilk 5 ekonomi içinde yer aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, krizde ekonomisi küçülmeyen, bü-

yümeye devam eden ülkelere işaret ederek, “İnşallah
hedefimiz oraya gelmek” mesajı verdi. Sahamız düzenli olsun Büyümede, yatırımda, istihdamda 2010 yılında
tarihi rekorlar kırıldığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “Ekonomide 3’lük atmaya başladık biz.
Hani basketboldaki 3’lükler gibi biz de ekonomide aynı
basketteki gibi üçlükler atıyoruz. Fakat bir şartımız
var, sahamız düzenli hale getirildiği takdirde. Türk özel
sektörü olarak üçlük atmaya başladık, üçlük atmaya
da devam etmek istiyoruz. Çünkü bir hedefimiz, idealimiz var. İdealimiz, 12 yıl sonra ülkemizi dünyanın en
büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokmak, en zenginler
arasına girmek.” En büyük sorun işsizlik Hisarcıklıoğlu, özel sektörde sigortalı çalışan sayısının 1 milyon
100 bini bulmasından, kayıtlı istihdam oranının yüzde
93’e çıkmasından gurur duyduğunu söylemekle birTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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likte, Türkiye’nin en önemli sorunun işsizlik olduğunu
vurguladı. İkinci sorunlu alanın ise dış ticaret olduğuna
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ihracatta hala
kriz öncesi seviyeyi yakalayamadığını, bu seviyenin
18.17 puan altında bulunduğuna dikkat çekti.
Özbudun, 2000’de TOBB’a anayasa yazdı
ilk ‘3 madde’ ile ilgili bir şey yoktu
RİFAT Hisarcıklıoğlu, genel seçimlerden sonra anayasa değişikliğinin gündeme geleceğini belirtirken,
“ilk defa inşallah halkla beraber bir anayasa yapılmış
olacak. Buna hepimizin katkı yapması lazım” dedi.
Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD’ın kamuoyu gündemine sunduğu anayasa çalışmasının ardından başlayan tartışmaya ilişkin olarak da şunları söyledi: “Ergun Özbudun 2000’de TOBB’a yazdı, 2007’de AK Parti’ye yazdı,
2011’de TÜSİAD’a yazdı. Bizimkinde ‘ilk 3 madde’ ile
ilgili bir şey yoktu. AK Parti’ye hazırladığında da yoktu,
bunda (TÜSİAD) var.”
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Hisarcıklıoğlu’nun beğenmediği sıralar
• RİFAT Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Türkiye’nin ortak hedefinin 2023’de ekonomisi en büyük ilk 10 ülke
araşma girmek olduğuna dikkat çekti. “Eğer daha
zengin, müreffeh, daha gelişmiş, insan gibi daha iyi
yaşamak istiyorsak” diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
bulunduğu şu sıralara da dikkat çekti:
• GSYİH’de 16’ncı,
• Kişi başına milli gelirde 54’üncü,
• İnsani kalkınmışlık endeksinde 83’üncü,
• İş yapma kolaylığı endeksinde 65’inci,
• Dünya rekabetçilik endeksinde 61’inci,
• Yolsuzlukta 56’ıncı ülke.
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Ekonomide 3’lük Atmaya Başladı
Büyüme, yatırım ve istihdamda tarihi rekorlar kırıldığını
söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomisinin 3
önemli başarıyla 3’lük atmaya başladığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, istikrar ve ekonomik reformlarla Türkiye’nin çok daha
gelişeceğini ifade etti.
Yeni anayasa için kolları sıvadık
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemin
en önemli unsurlarından birinin ilk kez halkla beraber bir
anayasa hazırlanması olacağım belirterek, buna herkesin
gerektiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 2000de
Prof. Dr. Ergun Özbudun’un içinde bulunduğu bir ekibe kamuoyunda tartışılması için anayasa taslağı hazırlattıklarını
hatırlattı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2010’da büyümede,
yatırımda ve istihdamda 3 önemli başarı elde edip tarihi rekorlar kırdığını belirterek, “Ben bunu şöyle tarif ediyorum;
ekonomide 3’lük atmaya başladık biz” dedi. Hisarcıklıoğlu,
Ekonomi Gazetecileri Derneğince (EGD) Kocaeli’nde düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde. “Değişen dünyaya hazırlanalım. 201 l’i reform yılı yapalım” başlıklı sunumla Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

KRİZDEN BAŞARILI ÇIKIŞ
Türkiye’nin 2009’da dünyada en hızlı daralan ilk 10 ülke içine girdiğini, ancak 2010 yılında dünyada en hızlı büyüyen
ilk 5 ekonomi içinde yer aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
krizde ekonomisi kuçulmeyen, büyümeye devam eden ülkelere işaret ederek, “İnşallah hedefimiz oraya gelmek” dedi
ve Çin, Endonezya Hindistan ve Polonya’nın büyüdüğünü,
Türkiye’nin kriz öncesi üretim düzeyini yakalayan 24 ülke
içinde 9. sırada bulunduğunu belirtti.
MERKEZİ KARARLILIK
Yatırımlann devamı için bankacılık sistemine ihtiyaç olduğunu, Türkiye’nin en önemli sorununun kaynak, birikmiş
sermaye olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Merkez
Bankası’nın zorunlu karşılıkları artırma karanna da değinerek, kararı genel olarak doğru bulduklarını anlattı.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Ama yanlış bulduğumuz
nokta şurası; muhakkak burada seçici davranması lazım.
Cari açığı büyütmemek için alınan karar genel itibariyle
doğru fakat seçici davranılıyor olması lazımdı.

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

85

Basında
TOBB

2011
NİSAN

5 Nisan 2011

Ekonomi tarihi rekorlar kırıyor, artık 3’lük
atmaya başladık
BAYRAM KAYA / KOCAELİ
Ekonominin 2010’da yüzde 8,9 büyümesi iş dünyasının da yüzünü güldürdü. Türkiye’nin 2009’da ekonomisi en hızlı daralan ilk 10 ülke içinde yer aldığını, 2010’da ise büyüme, yatırım
ve istihdamda tarihî rekorlar kırdığını belirten Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkboglu, “2010
Dünya Basketbol Şampiyonası’ndaki gibi ekonomide de 3’lük
atmaya başladık. Eğer sahamız düzenli hale gelirse, Türk
özel sektörü olarak, üçlük atmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi
dünyanın en zengin ekonomilerinden biri haline getireceğiz.”
dedi. EkonomiGazetecileri Dernegi’nce (EGD) Kocaeli’nde
düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvesinde konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin krizin etkisini tamamen üzerinden attığını, bunda özel sektör yatinmlannm büyük bir etkisi
olduğunu vurguladı. Özel sektörün 2010’da 72 milyar dolarlık
makine yatınmı yaptığını aktaran Hisarcıklıoglu’nun verdiği
bilgiye göre, 2009’da yeni açılan şirket sayısı bir önceki yıla
göre yüzde 8 azalmışken, 2010’da yüzde 16 artış kaydetti.
Protestolu senet sayısı 2009’da yüzde 15 artarken geçen yıl
yüzde 26 düştü. Karşılıksız çek rakamı ise geçen yıl sadece
yüzde 4 arttı. Anadolu’da bazı şirketlerde kâr etmek ayıpmış
gibi bir korkunun hâkim olduğunun altını çizen TOBB Başkanı, kânn istihdam ve yabnma dönüştüğüne dikkat çekerek,
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“Kâr etmenin düşmanı değil, bu ülkenin zenginleşmesi için,
kâr elde etmenin dostu olmak lazımdır.” ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, ayrıca ülkedeki şirketlerin birçoğunun hâlâ finansman sorunu yaşadığını hatırlattı. Bu kapsamda Merkez
Bankası’nın munzam karşılık düzenlemesini genel olarak
doğru bulmakla beraber seçici bir yaklaşımdan yana olduklannm altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunlan aktardı: “Büyüme
için, yatınmlann devamı için bankacılık sistemine ihtiyacımız
var. Ocak 2010 ile Ocak 2011 arasındaki dönemde KOBİ kredilerinde ortalama yüzde 46,4, orta ölçekli kategoride ise yüzde
55,1 artış oldu. Büyük ve kurumsal şirketlere açılan kredilerde de yüzde 23,6’lık bir artış gerçekleşti. Kredilerdeki artışa
cari açığı büyütmemek için sınırlama getiriliyor. Eğer tüketici
kredilerindeki artıştan endişe duyuyorsanız, tedbirin burada
alınması ve bunun KOBİ kredilerine yönelik olmaması daha
doğrudur.” Başkan’a göre önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini Avrupa’nın yaşadığı borç krizi, Ortadoğu’daki gelişmeler ve Japonya’daki nükleer tehlike yakından etkileyecek.
Hisarcıklıoğlu aynca perakende sektöründe aşın bir kuralsızlığın olduğunu, bu konuda da acilen bir düzenlemenin gerektiğini sözlerine ekledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yabancı
futbolcu transfer eden futbol kulüplerinin cari açığı 52,5 milyon dolar artırdığını söyledi.
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Gaziantep tüm illere örnek oluyor
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Gaziantep’de oda ve borsa başkanlarıyla biraraya geldi
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Gaziantep’te bulunan oda ve borsaları bir araya getirerek Ticaret Odası Meclis Salonu’nda Ortak Akıl Toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Gaziantep’in tüm illerimize örnek teşkil ettiğine değinerek Ortak Akıl ile ilgili olarak şu değerlendirmelere yer verdi:”Gaziantep, memleketinin ve insanının
faydası için işbirliği içinde çalışmayı kendine düstur
edinmiş bir şehirdir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile eş güdüm içerisinde çalışarak toplumuna hizmet götürmekte ve istihdam sağlamaktadır. Buradan
Gaziantep’te faaliyet gösteren tüm oda ve borsalarıma
içten şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep sanayisi, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş
birliği içerisinde Markalaşmanın kitabını yazmışlardır.

Gaziantep adeta bir marka fabrikası haline gelmiştir.
Bütün istatistiki rakamlar göstermektedir ki Gaziantep
oluşturduğu markalar ile ülke içine ve dışına mal satarak ülke ekonomisine büyük faydalar sağlamaktadır.
Bu başarılar diğer illerimize de örnek olmaktadır. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını
yaptığı toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Borsa adına Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çelik, Meclis
Başkanı Ali Tabur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd Ahmet
Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Enver Koçak, Genel
Sekreter Medine Erceylan ve Gaziantep’te faaliyet gösteren diğer oda ve borsaların yetkilileri katıldılar.
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Siyasetçiye gündem önerisi
Yavuz Donat
Türkiye’de “nüfusa göre en çok kahvehane hangi
ilde?..”

“İşsizliği... Eğitimi... Özellikle de mesleki eğitimi” Siyasetçiler de “gündemlerine almalılar.”

Rifat Hisarcıklıoğlu araştırmış:
Yozgat’ta.

Siyasi Borsa

Kahvehaneye “en çok kimler” geliyor?

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de “en çok gezen” isimlerden biri... Pek çok siyasetçi “onun gerisinde.” Rifat Bey
her gün “kaç kişiyle” konuşuyor?.. Telefonla ya da yüz
yüze.

İşsizler.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun “işsizlere sorduğu ilk soru”
nedir?
- Ne iş yaparsın?
- Ne iş olsa yaparım Başkan’ım.
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“Ne tür isteklerle” karşılaşıyor?
TOBB Başkanı dedi ki:

Rifat Hisarcıklıoğlu: İşsizlik... Çok önemli sorun.

- Her gün 10 ile 20 arasında “iş talebiyle” karşı karşıyayım.

Bu önemli soruna eğilince, bir başka sorun önümüze
çıkıyor: Mesleksizlik.

Kimi “kendisine” iş istiyor, kimi de “çocuğuna.

Ve bizde bu konunun üstüne eğildik.

Ama öte yandan “iş dünyasının” başka bir talebi var:
“Yetişmiş eleman.”.

Siyasetin giderek ısındığı bir dönemde bu konuyu “ısrarla gündeme getirmemizin” nedeni var...

Sorun önemli mi önemli.
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Fakat “milletvekili aday listelerinde kimler olacak” konusu kadar cazip değil.
O nedenle “siyaset borsasında” alıcısı pek yok.
Siyasetin “halktan kopukluğu da” bu yüzden değil mi?
Reçete
Gelişmiş ülkelerde de işsizlik var.
TOBB bir araştırma yaptırmış.
Gençlerde işsizliğin en az olduğu ülke hangisi?
Sonuç... “Almanya.”
“Nedenine” gelince... Almanya “gençlerde işsizliğin
önüne geçmek” için:
1. Meslek eğitimine önem veriyor.
2. Bunun için devlet, özel sektör ve sivil inisiyatif işbirliği yapıyor.
“Sorun” belli, “reçete” de yukarıda...
Hisarcıklıoğlu:
• Biz de “benzer bir çalışmaya” giriştik.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim,
İşkur ve TOBB “birlikte çalışıyoruz.”
• Projenin hedefi: “Yılda 200 bin kişi meslek sahibi olacak.”
İşte Proje
Proje detaylı…
Özetleyecek olursak...
• İş arayan ile işçi arayan “buluşturuluyor.”
• Seçilen kişi “eğitime alınıyor.” 3 ay eğitim... Günde
15 lira harçlık... Sağlık sigortası da var. Sonra 3 ay da
“fabrika eğitimi.” Yine günde 15 lira... Sigorta devam.
• 6 ay dolunca “işe giriş.” Bu yolla işe alınan kişinin
vergilerinde “yüzde 20 indirim.”
Ford “bu model kapsamında” bin kişiyi işe başlatmış.

Rakamların Dili
Rifat Hisarcıklıoğlu TV’ye çıkmış...
Ulusal bir kanal... Ana haber bülteni...
7 dakikalık yayın.
“Bize söylediklerini” anlatmış.
“Mesleki eğitim... 73 ilde kurs... Başvuru için internet
adresi...”
Yayın bitmiş, bir anda “internette tam 423 bin arama”
gerçekleşmiş.
“Yayının olduğu gece” aramalar sürmüş: 973 bin.
Ertesi gün “2 milyon.
“ Rifat Hisarcıklıoğlu ile buluştuğumuz gün “aramalar” 16 milyona ulaşmıştı. (25 gün içinde)
Bu “sayıları” özellikle veriyoruz...
Siyaset sınıfının “bilmesi” ve konuyla “yakından ilgilenmesi” için.
Berlin’de bir Okul
Seneler önce Berlin’de bir “meslek okuluna” gitmiştik... izlenimlerimizi de yazmıştık.
• İşsize “meslek” öğretiliyordu... Mobilyacılık... Tornacılık... Berberlik... Aşçılık... Ve daha pek çok meslek.
• İşsiz “okula para ödemiyordu.” Masraflar devletten.
•  Okulun sahibi de bir Türk’tü... Hataylıydı.
Okul sahibine sormuştuk:
- Türkiye’den “bu okulu - bu modeli” görmeye gelen
“devlet büyüğü” oldu mu?
- Hayır... Ama Alman Cumhurbaşkanı geçen hafta okulumuza geldi... Çok beğendi.
Rifat Hisarcıklıoğlu’na “bu anımızı” anlattık... Başladı
gülmeye:
- Bilmez olur muyum?.. BWK-Berlin... Nihat Sorgeç’in
okulu... Almanya’daki en başarılı meslek okullarından
biri.
Soruyu bir kez daha soralım: Bu okulu, bu modeli incelemeye acaba “siyaset sektöründen” merak edip de
giden, gören oldu mu?
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TOBB’un tahkim başarısı
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 9. Milletlerarası Tahkim Semineri, TOBBETU’de gerçekleştirildi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Komitesi Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, seminerin açılışında, ICC’nin dünyada
90’ın üzerinde milli komitesiyle, gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeleri aynı çatı altında toplayan ve uluslararası
iş dünyasını küresel anlamda tüm sektörleriyle temsil
eden, yegâne küresel organizasyon olduğunu söyledi.
Hisarciklioğlu, ICC bünyesinde bulunan ICC Tahkim
Divanı’nın, kendisini sürekli yenileyerek, uluslararası
ticari ve iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde, dünyanın önde gelen ve bu konuda onculuk eden kurumlardan birisi olduğunu anlattı. 90 yıllık döneminde 17
binden fazla uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.
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2010’da 800 başvuru
Hisarcıklıoğlu. ICC Tahkim Divanı’na sadece 2010 yılında 800 tahkim başvurusu yapıldığını, bununla birlikte bugün ICC’nin, basit bir satış sözleşmesinden
yap-işlet-devret sözleşmelerine kadar hemen hemen
bütün uluslararası nitelikli uyuşmazlıkları, sadece tahkim yoluyla değil diğer birçok uyuşmazlık çözüm teknikleri ile de çözdüğüne işaret etti.
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İKV ve Türkiye Avrupa Vakfı öncülüğünde başta TOBB olmak üzere bir araya gelen 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşu, “Türkiye’nin AB Katılım Süreci İçin Sivil Toplum Platformu”nu oluşturdu. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu ortak açıklamada, “Türkiye’nin AB’ye katılım süreci tıkanma noktasına geldi, endişeliyiz. Seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünün” denildi.

AB’de tıkanma noktasına geldik,
seçimleri değil gelecek nesilleri düşünün
İKTİSADİ Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türkiye Avrupa Vakfı
(TAV) öncülüğünde bir araya gelen 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşu ve üniversite temsilcileri, “Türkiye’nin
AB Katılım Süreci İçin Sivil Toplum Platformu”nu oluşturdu. Platform, bugün basma kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okunan
ortak açıklamada, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin
bir tıkanma noktasına geldiğine dikkat çekilerek, “Bu
gidişatın önüne geçilememesinin yaratacağı sonuçlardan endişe duymaktayız” denildi. Açıklamada, AB ülkelerinin liderlerine şu çağrı yapıldı: “Hem AB’ye, hem
hükümetimize ve siyasi partilerimize konuya esastan
bakmaları çağrısını yapıyor ve diyoruz ki gelecek se-

çimleri değil, gelecek nesilleri düşünün.”
Durma noktasına geldi
Açıklamada, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde gelinen son nokta değerlendirilirken, şöyle denildi: “Bu
gidişatın önüne geçilememesinin yaratacağı sonuçlardan endişe duymaktayız. Bu endişemizi hükümetimiz,
siyasi partilerimiz, kamuoyumuz ve AB kurumları, üye
ülke hükümetleri ve AB kamuoyu ile paylaşmak üzere bir araya geldik. Mevcut ortam, AB sürecinin her iki
tarafta da öncelikli gündem maddesi olmaktan çıkmaya başladığı ve durma noktasına geldiği izlenimini
vermektedir. AB üyeliği, Türkiye’nin vazgeçilmez hedefi olmaya devam etmektedir. Bizler için Türkiye’nin AB
üyeliği hedefi sürdürülebilir kalkınma, yüksek demokTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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ratik standartlar, hukuk güvenliği, bireysel özgürlükler,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve refah toplumu anlamına
gelmektedir.” Özellikle AB’nin yeni bütçe döneminde
Türkiye’nin AB üyeliğini dikkate alması için çalışmalar
yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler
verildi: “Ne AB’deki, ne Türkiye’deki dönemsel siyasal
ve ekonomik gelişmeler bu temel doğrultuyu değiştiremez. Hatırlatmak gerekir ki AB yönelimi, öncelikle
bizim kendi meselemizdir. Bu anlayış içinde hükümetimizi, siyasi partilerimizi, Türkiye’nin tam üyelik hedefi anlayışıyla daha fazla gayret göstermeye devam
ediyoruz. Bu nedenle önümüzdeki seçimlerin yeni bir
başlangıç olmasını diliyor ve Haziran 2011’de oluşacak
siyasi iradeyi partiler üstü bir anlayışla reform sürecini
süratle canlandırmaya davet ediyoruz. Özellikle AB’nin
yeni bütçe döneminde Türkiye’nin AB üyeliğini dikkate
alması sağlanmalıdır. AB’nin 2014 yılında başlayacak
yeni bütçe çalışmalarında Türkiye’nin üyeliğinin göz
önünde tutulabilmesi için reformlar hızlandırılmalıdır.”
Daha etkin olunmalı
Ortak açıklamada, sürecin ayrılmaz parçası olan sivil
toplumun bu hedef doğrultusunda gösterilecek çabaya
katkısının esas olduğu ve bu sorumluluğun tam olarak
bilincinde olunduğu vurgulanarak, “Var olan AB İletişim Stratejisinin etkinliği değerlendirilmeli. AB’ye verilen mesajlar ne kadar ikna edici olduğu irdelenmeli,
yeni ve daha etkin bir iletişim strateji geliştirilerek güçlü bir şekilde uygulamaya konulmalı” denildi.
Türkiye AB’nin küresel aktörlüğünün bir parçası
BAŞMÜZAKERECİNİN (Devlet Bakanı Egemen Bağış)
çabalarına rağmen vize konusunun sivil toplum diyalogu önünde engel olmaya devam ettiğine işaret edi-
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len açıklamada, şu görüşler dile getirildi: “Buradan
AB liderlerine ve kurumlarına da çağrıda bulunuyoruz; Türkiye ve AB, tam üyelik iradelerini yarım asrı
aşkın süredir ortaya koydu. Esasen bu nedenledir ki
Türkiye’nin AB üyeliği, AB’nin küresel bir aktör olma
sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayış içinde AB
liderlerini, üyelik sürecindeki hukuki yükümlülüklerini
ve Türkiye’nin üyeliğine yönelik tutum ve söylemlerini
süratle ve ciddiyetle ahde vefa ilkesini de dikkate alınarak gözden geçirmeye davet ediyoruz. Buradan tüm
siyasi partilerimize özellikle son dönemde Türkiye’nin
yapısal reformlarının yapılması noktasındaki mutabakatları gibi, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu’nda
gösterdikleri birlikteki gibi özellikle AB sürecindeki
reform paketlerini desteklemelerini ve tüm siyasi partilerimize seçim meydanlarında AB sürecine olan desteklerini açıklamalarım bekliyoruz.”
Platformda hangi kuruluşlar var
PLATFORMDA yer alan 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşlarından bazıları şöyle:
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Müstakil Sanayici ve İşadamları (MUSIAD)
Türkiye Kalite Derneği (KALDER)
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları
Reklamcılar Derneği
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
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AB’ye katılım süreci tıkanma noktasına geldi
bunun yaratacağı sonuçlardan endişeliyiz
İktisadi Kalkınma Vakfı ve Türkiye Avrupa Vakfı öncülüğünde bir araya gelerek “Türkiye’nin AB Katılım Süreci İçin Sivil Toplum Platformu”nu oluşturdu. Platform
ortak bir açıklama yaparak, “Türkiye’nin AB’ye katılım
süreci tıkanma noktasına gelmiştir. Bu gidişatın önüne
geçilememesinin yaratacağı sonuçlardan endişe duymaktayız. Haziran 201 l’de oluşacak siyasi iradeyi partiler üstü bir anlayışla reform sürecini süratle canlandırmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu -S- ktisadi
Kalkınma Vakfı (1KV) ve I Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) JL
öncülüğünde bir araya gelen 100’ü aşkın sivil toplum
kuruluşu ve üniversite temsilcileri, “Türkiye’nin AB Katılım Süreci için Sivil Toplum Platformu” nu oluşturdu.
Platform, dün basma kapalı olarak gerçekleştirilen
toplantının ardından ortak bir açıklama yapü. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okunan ortak açıklamada, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin bir tıkanma
noktasma geldiğine dikkat çekildi. Daha fazla gayret
gösterin Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Bu gi-

dişatın önüne geçilememesinin yaratacağı sonuçlardan endişe duymaktayız. Bu endişemizi hükümetimiz,
siyasi partilerimiz, kamuoyumuz ve AB kurumlan, üye
ülke hükümetleri ve AB kamuoyu ile paylaşmak üzere
biraraya geldik. Mevcut ortam, AB sürecinin her iki tarafta da öncelikli gündem maddesi olmaktan çıkmaya
başladığı ve durma noktasma geldiği izlenimini vermektedir. AB üyeliği, Türkiye’nin vazgeçilmez hedefi
olmaya devam etmektedir. Bizler için Türkiye’nin AB
üyeliği hedefi, sürdürülebilir kalkınma, yüksek demokratik standartlar, hukuk güvenliği, bireysel özgürlükler,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve refah toplumu anlamına
gelmektedir. Ne AB’deki, ne Türkiye’deki dönemsel
siyasal ve ekonomik gelişmeler bu temel doğrultuyu
değiştiremez. Hatırlatmak gerekir ki AB yönelimi, öncelikle bizim kendi meselemizdir. Bu anlayış içinde hükümetimizi, siyasi partnerimizi, Türkiye’nin tam üyelik
hedefi anlayışıyla gayret göstermeye devam ediyoruz.
Bu nedenle önümüzdeki seçimlerin yeni bir başlangıç olmasını diliyor ve Haziran 20H’de oluşacak siyasi
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iradeyi partiler üstü bir anlayışla reform sürecini süratle canlandırmaya davet ediyoruz. Özellikle AB’nin
yeni bütçe döneminde Türkiye’nin AB üyeliğini dikkate
alması sağlanmalıdır. AB’nin 2014 yılında başlayacak
yeni bütçe çalışmalarında Türkiye’nin üyeUğinin göz
önünde tutulabilmesi için reformlar hızlandırılmalıdır.’’ Seçim değil gelecek önemli Ortak açıklamada,
sürecin ayrılmaz parçası olan sivil toplumun bu hedef
doğrultusunda gösterilecek çabaya katkısının esas olduğu ve bu sorumluluğun tam olarak bilincinde olunduğu vurgulanarak, var olan AB iletişim Stratejisi’nin
etkinüğinin değerlendirilmesi, AB’ye verilen mesajların ne kadar ikna edici olduğunun irdelenmesi, yeni ve
daha etkin bir iletişim strateji geliştirilerek güçlü bir
şekilde uygulamaya konulması gerektiğine dikkat çekildi. Başmüzakerecinin çabalarına rağmen vize konusunun sivil toplum diyalogu önünde engel olmaya
devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şu görüşler
dile getirildi: “Buradan AB liderlerine ve kurumlarına
da çağrıda bulunuyoruz; Türkiye ve AB, tam üyelik iradelerini yanm asn aşkın süredir ortaya koymuşlardır.
Esasen bu nedenledir ki Türkiye’nin AB üyeliği, AB’nin
küresel bir aktör olma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayış içinde AB liderlerini, üyelik sürecindeki
hukuki yükümlüklerini ve Türkiye’nin üyeliğine yönelik
tutum ve söylemlerini süratle ve ciddiyetle ahde vefa
ilkesini de dikkate alarak gözden geçirmeye davet edi-

94

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

yoruz. Bu çerçevede hem AB’ye, hem hükümetimize ve
siyasi partilerimize konuya esastan bakmaları çağrısını yapıyor ve diyoruz ki gelecek seçimleri değil, gelecek
nesilleri düşünün. Buradan tüm siyasi partüerimize
özellikle son dönemde Türkiye’nin yapısal reformlarının yapılması noktasındaki mutabakatları gibi, Türk
Ticaret Kanunu, Borçlar Kanununda gösterdikleri birlikteki gibi özellikle AB sürecindeki reform paketlerini desteklemelerini ve tüm siyasi partilerimize seçim
meydanlarında AB sürecine olan desteklerini açıklamalarını bekliyoruz.”
100’Ü AŞKIN STK VAR
TÜRKİYE’NİNAB Katılım Süreci İçin Sivil Toplum Girişimi Platformu’nda TOBB, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
(TESK), MÜSİAD, DİSK, TÜRKİŞ, Hak-İş, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Kalite Derneği (KALDER), Türkiye
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Reklamcılar Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Tescilli Markalar
Derneği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Tüketiciler
Birliği, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu gibi 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşu ile üniversite temsilcileri yer
alıyor.

Basında
TOBB

2011
NİSAN

20 Nisan 2011

En hızlı büyüyen 25 şirketin hediyesi
Harvard’da eğitim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ali
World Netvrork işbirliğiyle düzenlenecek Türkiye 25
Yarışması’nda, en hızlı büyüyen 25 şirket belirlenecek. Seçilen 25 şirketin temsilcileri ABD’deki dünyaca
ünlü Harvard Ünirvesitesi’nde liderlik eğitimi alacak.
Yarışmaya her sektörden en az 10 kişi istihdam eden
2008’de en az 100 bin, 2010’da ise en az 500bin dolar
ciro yapan şirketler başvurabilecek.
PEGASUS ÖRNEĞİ
Yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Girişimciliğin geliştirilmesi
TOBB’un en önemli önceliklerinden biridir, inanıyoruz ki Türkiye, girişimci sayısı arttıkça büyüyecektir.
2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden
biri olmamızın anahtarı girişimciliktir” dedi. Ali World
Netvrork’ün kurucularından Anne Habiby de Türkiye’de
25 adet gelişen, dinamik ve özel sektörde yer alan şirket aradıklarını belirterek, “Mesela Pegasus, çok ünlü
ve bilinen bir şirket olarak bunlardan biri olabilir. Bun-

dan sonra belki yine Türkiye’deki 25,100 ya da 500 tane
başarılı şirketi bir araya getirip bu şirketleri belirlemeye çalışacağız” dedi. Hızlı büyüyen şirketlerin en sosyal ve en son teknolojileri kullanan şirketler olduğunu
kaydeden Habiby, Türkiye 25 Projesi ile sadece en hızlı
büyüyen değil, Türkiye ve dünya için model oluşturabilecek şirketleri bulabilmeyi hedeflediklerini bildirdi.
TEPAV Girişimcilik Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Serdar Ayan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Ali VVorld
Netvvork kurucularından Anne Habiby, Türkiye 25
Yarışması’nın girişimcilere yabancı yatırımcılarla tanışma fırsatı vereceğini söylediler.
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen
25 şirketini dünyaya tanıtacaklar
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV)ve Allworld Netvvork işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 25 şirketinin belirleneceği yeni bir yarışma başlattı. Türkiye 25 adlı bu proje ile ciroda en hızlı büyüyen
Türkiye’nin 25 şirketi dünya vitrinine çıkaracak. Listede
yer alan şirketler, uluslararası bir ağın da parçası olarak, dünya çapında potansiyel ortaklar ve stratejik fon
yatırımcılarının dikkatine sunulacak.
Türkiye 9’uncu ülke
Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Porter’ın da kurucuları arasında olduğu Allworld
Network, 2007 yılından bu yana Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır,
Güney Afrika, Hindistan ve Pakistan’da en hızlı büyüyen şirketleri belirleyerek, bunların uluslararası arenada stratejik ortaklarla bir araya gelmesini sağladı.
Türkiye’nin 9’uncu ülke olarak eklendiği projede listeye
giren 25 şirket Allworld Netvvork’ün hazırladığı ‘Avrasya 500’ listesinde de sıralamaya girecek. ‘Türkiye 25
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Projesi’nin tanıtım toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, TOBB’un girişimciliği destekleme için bugüne kadar
sayısız projeyi hayata geçirdiğini belirterek, “Türkiye
25’e hızlı büyüdüğünü düşünen her şirket başvurabilir”
dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye 25 projesinde tamamen
objektif kriterlere göre en az 10 kişi istihdam eden ve
ciro olarak da en hızlı büyüyen 25 şirketin listeye alınacağını kaydetti.
Önü açılacak
‘Türkiye 25’ projesinin şirketlere katkısını ise Hisarcıklıoğlu şöyle açıkladı: “Şirketlerimiz, Allworld’ün bölgemiz başta olmak üzere, birçok ülkede ortaya çıkardığı
başarılı girişimciler ile bir araya gelecek. Başarılı girişimcilerimiz Harvard Üniversitesi’nde liderlik eğitimi
alacak. Uluslararası medyada çıkacak haberler sayesinde girişimcilerimizin tanıtımı yapılacak ve yeni iş
fırsatları ortaya çıkacak. Türkiye 25’teki şirketler yerli
ve yabancı fonların gözdesi olacak. Böylece başarılı girişimcilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünya çapında önünü açacağız.’ Allvvorld Netvvork’ün kurucula-
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rından Anne Habiby de birkaç aydır Türkiye 25 Projesi
üzerinde çalıştıklarını belirterek şunları anlattı: “Bizim
ulaşmak istediğimiz şirketler en çok tanınan şirketler
değil, piyasada en çok hareket gösteren, en dinamik
şirketleri bulmak istiyoruz. Ekonominin gelişmesi ve
bir geleceğinin olması için yapmamız gereken, piyasadaki yeni yıldızları keşfetmek.”?

Pegasus, hızlı büyümesiyle listeye rahat girebilir
ANNE Habiby, Türkiye 25’e hangi şirketlerin girebileceğini anlatmak üzere, hızlı büyümesi ile dikkat çeken
Pegasus Havayollarını örnek verdi. Habiby, şunları söyledi: “Örneğin Pegasus, çok ünlü ve bilinen bir şirket
olarak Türkiye 25’lerden biri olabilir. Zaman içinde Türkiye’deki 25,50,100 ya da 500 başarılı şirketi bir araya
getireceğiz. ‘Türkiye 25’ sayesinde Türkiye’deki başarılı, dinamik özel şirketleri fark edeceğiz. Bu her yıl devam eriğinde her yıl daha fazla şirket kendini tanıtmış
olacak.”
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2011
NİSAN

27 Nisan 2011

Odalar Birliği Türkiye’nin yeni yıldızlarını arıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2008’de en az 100 bin, 2010’da ise 500 bin dolar ciroya ulaşan özel şirketleri
dünyaya açmak için en az 10 kişiyi istihdam eden, ‘Türkiye 25 Projesi’ni hayata geçirdi. İlk 25’e giren girişimciler uluslararası yatırımcılara tanıtılacak.
Girişimci dünyaya açılacak
Türkiye Odalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), başarılı küçük ve orta
boy işletmelerin (KOBİ) kurumsallaşmaları ve uluslarası piyasaya açmaları için yeni bir proje başlattı. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Girişimcileri dünyaya tanıtmak için ‘Türkiye 25 Projesi’ne başlıyoruz, ilk 25’e
giren girişimcileri uluslararası piyasada tanıtacağız”
dedi.
İş fırsatla doğacak
En hızlı büyüyen 25 şirketini belirleyecek projenin tanıtım toplantısında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye
25’e, en az 10 kişiyi istihdam eden, 2008’de en az 100
bin, 2010’da ise 500 bin dolar ciroya ulaşan özel şirket-
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lerin başvurabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Başardı girişimciler Harvard Üniversitesi’nde eğitim alacak.
Uluslararası medyada çıkacak haberlerle iş fırsatları
doğacak” dedi.
FARK EDİLMEYEN FARK EDİLECEK’
TOBB öncülüğünde, TEPAV ve Allworld Network’un
birlikte yürüteceği proje ile Türkiye’nin en dinamik şirketleri dünyaya tanıtacak. Allworld Network’un kurucularından Anne Habiby, “En çok tanınan değil, piyasada en çok hareket gösteren, en dinamik şirketlere
ulaşmaya çalışıyoruz. Ekonominin gelişmesi için yeni
‘starlar’ı keşfetmeliyiz. Amacımız 3 yüda şu anda fark
edilmeyen şirketin fark edilmesini sağlamak” dedi.
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Türkiye’nin en hızlı 25 firması aranıyor
EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde
Türkiye’nin en hızlı 25 şirketinin bulunması için düğmeye basıldı. İşini hızla büyüten girişimcileri dünyaya tanıtmak için başlatılan projede başarılı olan 25 şirket uluslararası düzeyde yatırımcılara ve stratejik ortaklara tanıtılacak. Şirket yöneticileri
Harvard Üniversitesi’nde liderlik eğitimi alacak ve yerli-yabancı
fonların gözdesi olması sağlanacak. Hisarcıklıoğlu, Allworld
Türkiye 25 yarışmasının tanıtım toplantısında Türkiye’nin girişimci sayısı arttıkça büyüyeceğine inandıklarını belirterek, 2023
yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alınmasının anahtarının girişimcilik olduğunu söyledi.
Dünyaya tanıtılacak
İşini hızla büyüten girişimcilerimizi dünyaya tanıtmak için Allworld Türkiye 25 yarışmasına başladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu “Türkiye 25’e, en az 10 kişiyi istihdam eden, 2008’de en
az 100 bin, 2010’da ise 500 bin dolar ciro düzeyine ulaşan tüm
özel şirketlerimiz başvurabilir. Buradan şirketi hızla büyüyen
tüm girişimcilerimizi Türkiye 25’e başvurmaya davet ediyorum”
dedi.

şirket aradıklarını belirterek, “Mesela Pegasus, çok ünlü ve bilinen bir şirket olarak bunlardan biri olabilir. Bundan sonra yine
Türkiye’deki 25,100 ya da 500 başarılı şirketi bir araya getirip
belirlemeye çalışacağız. Amacımız 3 yıl içinde şu anda fark edilmeyen şirketin fark edilmesini sağlamak” dedi.
Proje şirketlere ne sağlayacak
• Türkiye, Allworld Netwrork’ün Avrasya Hızlı Büyüyen 500
Projesi’nin pilot ülkesi olarak belirlendi.
• Türkiye 25 listesinde yer alan şirketlerin, ulusal ve uluslararası medya aracılığıyla görünürlükleri arttırılacak.
• Türkiye’nin her yerinden ve tüm sektörlerden firmalar, Türkiye 25 listesinde yer almak üzere başvurabilecek.
• Başvuran şirketler, 2008-2010 dönemindeki satış gelirlerindeki büyüme performansına göre değerlendirilecek.
• Satış gelirlerini en çok arttıran şirket, Türkiye 25 listesinde
birinci sırayı alacak.
• Başvurular, www.allvrorldlive.com/eurasia-500 adresinden
30 Haziran’a kadar yapılabilecek.

Allworld Netwrork’ün kurucularından Anne Habiby de
Türkiye’de 25 adet gelişen, dinamik ve özel sektörde yer alan
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‘Arap Odalar Birliği ile 5 sektöre odaklanacağız’
6. Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda konuşan TOBB/
DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Arap Odalar Birliği
ile 5 sektöre odaklanma kararı aldıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, ulaştırma-lojistik, bankacılık, müteahhitlik, turizm ve sağlık sektörlerinde somut işbirliği projeleri geliştireceklerini ifade etti.
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Hisarcıklıoğlu Arap Odalar Birliği ile TOBB arasında işbirliğinin etkinleştirilmesi için yararlı bir toplantı
yaptıklarını ve önemli kararlar aldıklarını, Arap Odalar
Birliği ile her yıl bir araya geleceklerini bildirdi.

Arap ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacminin yükseldiğini
ancak yeterli olmadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Hedefimizi net olarak belirlemeliyiz. Çünkü komşunla ilişkilerini geliştirmeden uzaklarda rekabet edemezsin.
Bizim de en azından ikili ticaretimizi bugünkü yüzde
4,2’den, yüzde 20’ye çıkarmamız gerekiyor” dedi

Hisarcıklıoğlu 5 sektöre odaklanma kararı aldıklarını,
ulaştırma-lojistik, bankacılık, müteahhitlik, turizm ve
sağlık sektörlerinde somut işbirliği projeleri geliştireceklerini ifade ederek, Türkiye’den 44 oda ile 22 Arap
ülkesinden ikişer odanın “kardeş oda” ilan edileceğini
ve birlikte çalışmaya başlayacağını, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde 22 Arap ülkesinden birer öğreneni burslu okutacaklarını anlattı.

TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,, Arap Odalar
Birliği ile TOBB arasında işbirliğinin etkinleştirilmesi
için yararlı bir toplantı yaptıklarını ve önemli kararlar
aldıklarını, Arap Odalar Birliği ile her yıl bir araya geleceklerini bildirdi.

Arap ülkeleri ile Türkiye arasında imzalanan serbest
ticaret anlaşmaları ve vizelerin kalkması ile ekonomik ilişkilerin canlandığım, karşılıklı ticaret hacminin
2010 yılında 83.4 milyar dolara yükseldiğini bildiren
Hisarcıklıoğlu,şunları kaydetti:

6. Türk-Arap Ekonomi Forumu, 27 Nisan’da İstanbul’da
gerçekleştirildi. Fonunun açılışında konuşma yapan

“Ama bu yeterli değil. Bahsettiğimiz 33 milyar dolar
ancak denizde su damlasını ifade ediyor. Arap ülkeleri
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600 milyar dolara yakın ithalat yapıyoruz ama Arap ülkelerinden aldığımız malların toplamı 10 milyar doları
ancak buluyor. Bir başka deyişle daha yolun başındayız. Hedefimizi net olarak belirlemeliyiz. Çünkü komşunla ilişkilerini geliştirmeden uzaklarda rekabet edemezsin. Bizim de en azından ikili ticaretimizi bugünkü
yüzde 4,2’den, yüzde 20’ye çıkarmamız gerekiyor. Bu
hedef etrafında hep birlikte kenetlenmeliyiz. Ben hepinizin gözlerinde bu ışığı, bu umudu görüyorum. Birbirimize inanırsak bunu başarabileceğimizi biliyorum.
Zaten inanmasaydınız bu toplantıya gelmezdiniz.”
Türk müteahhitlik şirketlerinin Arap ülkelerinde üstlendiği proje bedelinin 7ö milyar dolara ulaştığını, Türk
müteahhitlik sektörünün, projelerinin yüzde 40im dost
ve kardeş Arap ülkelerinde gerçekleştirdiğini belirten
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi ziyaret eden Arap turist sayısının 10 yıl önce sadece ‘250 binken, 2010 sonunda 1,8
milyona ulaştığını bildirdi.
“Bölgede değişim hızlanıyor”
Rifat Hisarcıklıoğlu, son bir yılda bölgedeki değişim
ve dönüşüm sürecinin hız kazandığını, bölge insanının değişim ve dönüşüm taleplerini daha yüksek sesle
dile getirmeye başladığını, bu sürecin fitilini de geçen
yıl bahsettikleri gibi işsizlik, yoksulluk ve açlığın körüklediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tunus’ta ilk ayaklanma bir işsiz bölgede özel sektörün gelişmesi, üretimin artması birinci hedefimiz olmalıdır. Bu kapsamda 5 yılı aşkın bir süredir Filistinli
kardeşlerimiz için bir sanayi hamlesini hayata geçirmek için uğraşıyoruz. ‘Barış için Sanayi’ adını verdiğimiz bu projeyle Türkiye’nin sanayi bölgesi deneyimini
Filistin’e taşıyacağız. Cenin’de bir sanayi bölgesi kuruyoruz. Arazi tahsisi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın destekleriyle altyapıyı
hazırlıyoruz. İnşallah çok kısa sürede Filistinli kardeşlerimize umut olacak fabrikaların temelini sizlerle
birlikte atacağız. Benzeri adımları Yemende ve birçok
Arap ülkesinde hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Bu
kapsamda İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği içindeyiz. Biz coğrafyamızın en gelişmiş özel sektörü olarak
üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bir oldukça, birlik
oldukça kazancın ve mutluluğun daim olacağı inancındayız. Buradaki tüm kardeşlerimi de bu inancın etrafında kenetlenmeye davet ediyorum.”
“Bu coğrafyanın kaderi birlikte yazılacak”
İçinde bulundukları coğrafyanın hem büyük fırsatları hem de büyük riskleri barındırdığını, dünyanın en
büyük enerji kaynakları ve en verimli topraklarının bu
coğrafyada bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
Türkiye ve Arap ülkelerinin içinde bulunduğu bu coğrafyanın bir bütün olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“Çünkü, Nil’in çocuğu da bizim kardeşimizdir, Dicle’nin
çocuğu da bizim kardeşimizdir, Fırat’ın çocuğu da bizim kardeşimizdir. Ankara’nın, İstanbul’un meselesi
de hepimizin meselesidir, Şam’ın, Kahire’nin, Sananın,
Kudüs’ün meselesi hepimizin ortak meselesidir” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu coğrafyanın kaderinin

birlikte yazılacağını ifade ederek, şöyle devam etti: “Ya
hep beraber kazanacak, gelişecek ve zenginleşeceğiz
ya da hep beraber kaybedeceğiz. Biz Türkiye olarak,
Türk iş dünyası olarak tercihimizi yaptık. Hep beraber
kazanacağız. Hep beraber zenginleşeceğiz. Üretim ve
ticaret olmadan halkların zenginliğini sağlayamayız.
Petrol ve doğalgazın zenginliklerinin halkın refahını
artırmadığını, bu zenginliklerin belirli bir zümreden
aşağıya inemediğini üzülerek görüyoruz. Bunu tersine
çevirmeliyiz. Çünkü halkların zenginliğini sağlamadan
bu coğrafyada ayakta duramayız. Türk iş dünyası olarak her türlü işbirliğine açığız ve ortak çalışma prensibimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu kapsamda
serbest ticaret anlaşmalarıyla ticaretin önündeki tüm
engellerin kaldırılması ve ortak standartların benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Gelin birlikte modern
ve hızlı gümrük geçişlerini sağlayacak yapılan kuralım.
İnanıyoruz ki, ticaret arttıkça zenginlik artır, zenginlik
arttıkça ve paylaşıldıkça huzur iklimi doğar.”
Yapılacak işbirliği Türkiye ile sınır değil
Hisarcıklıoğlu, küresel ölçekte son derece aktif olan
Arap sermeyesi ve Arap yatının fonlarının Türkiye’deki
yatırımlarının sınırlı kaldığını belirterek, Arap şirketleri
ve yatının fonlarını Türkiye’de daha fazla yatının yapmaya davet etti. Hisarcıklıoğlu, yatırım konusunda yapabilecekleri işbirliğinin Türkiye ile sınırlı olmadığını,
Avrupa’nın, yaşlanan nüfusu ve artan işgücü maliyetleri dolayısıyla rekabet gücünü kaybettiğini, bu nedenle
önümüzdeki yıllarda yüz binlerce Avrupa işletmesinin
kapanması, yüzlerce Avrupa markasının sahipsiz kalmasının söz konusu olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Türk ve Arap iş dünyalarının ortak girişimiyle bu
markalan ve yatırımları ülkelerimize kazandırmalıyız.
Birlikteliğimizden doğan deneyim, dinamizm ve sermaye gücü, Avrupalı markalar ile birleşince küresel
ticarette önümüzdeki 50 yılın \yıldızı olmak mümkündür” diye konuştu. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticarette yüzde
4’ten yüzde 20’ye, karşılıklı yatırımlarda 100 milyar dolara, müteahhitlik hizmetlerinde yılda 10 milyar dolara,
turizmde ise yılda 5 milyon turiste ulaşma önerisinde
bulundu. TOBB/DEİK Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve
Maliye Bakanı Mehmet Simsek, bu yıl altıncısı düzenlenen Arap Ekonomi Forumu’na katkılarından dolayı,
DEİK Türk-Ortadoğu Is Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Habbab’a teşekkür plaketi verdi.
Bölgedeki değişimler dünyanın hayrına, Türkiye’nin
lehine oluyor
MALİYE BAKANI MEHMET SİMSEK Arap bölgelerinde
su anda yaşananların, sokaktaki vatandaşların taleplerinin son derece makul olduğunu, bu ülkeler ne kadar
demokratikleşirlerse, kaynaklarını kendi insanlarının
geleceğine ne kadar yatırırlarsa bölgenin o derece istikrara kavuşacağını ve refah düzeyinin artacağını vurguladı. Türkiye olarak her zaman komşuların ve geniş
anlamda Ortadoğu ile Afrika’nın refahı, istikrarı ve barısı için üzerlerine düşeni yaptıklarını, bundan sonra da
yapmaya devam edeceklerini dile getiren Simsek, söyle
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devam etti: “Biz geleceğin acık toplumlarda, daha çok
ticarette, daha çok yatırımlarda, acık sınırlarda olduğuna inanıyoruz. Sonuç itibariyle bu ülkelerdeki gelişmeler bugün ıs alemi acısından belki bazı belirsizlikler
yaratıyordur. Ama uzun vadede bu bölgenin, dünyanın
hayrınadır, Türkiye’nin de lehinedir. Bizim tek bir isteğimiz var; bu bölgenin istikrarlı olması, güçlü olması
ve refahının artmasıdır. Çünkü bizler biriz, beraberiz,
kardeşiz. Bu ülkelerin geleceği bizim için önemlidir. Bu
ülkelerin geleceği de tabu ki daha çok istikrarda, daha
çok refahtadır.” Değişimden korkmamak gerektiğinin
altını çizen Simsek, zaman içinde değişimin daha istikrarlı ve daha demokratik bir ortam yarattığını, sonuçta daha fazla istikrar ve refah geleceğini, bundan
dolayı bölgede statükoyu sürdürmenin bir seçenek olmadığını söyledi. Arap ülkelerinin yüksek petrol fiyatlarından ve doğal gaz fiyatlarından büyük bir gelir elde
ettiklerine dikkati çeken Simsek, konuşmasını söyle
sürdürdü:”Bu, büyük bir fırsattır. Pek çok Arap ülkesi
hem petrol, hem gazı ihraç ediyor, aynı zamanda sermaye ihraç ediyor. Türkiye gibi büyük petrol ve gaz rezervleri olmayan ülkeler bu sermayenin kendi ülkelerine akmasını desteklemeliler, komşu ülkelere yardımcı
olmalılar. Eğer bölge olarak daha iyi entegre olursak
bundan herkes yararlanır. O nedenle yatırım ortamını iyileştirelim. Böylece bu ülkelerdeki sermaye bu
bölgelere aksın. Türkiye’ye yatırım yaptığınızda ufkunuzu Türkiye’nin sınırlarının ötesine de taşıyorsunuz.
Türkiye’nin AB ile gümrük ortaklığı var. Bunun yanı sıra
Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile de çok iyi ilişkileri var.
Siz gelip Türkiye’ye yatırım yaptığınızda hem geniş iç
pazara kavuşacaksınız, hem de size Türkiye sınırlarının ötesinden de fırsatlar gelecek.” Mehmet Simsek,
2002’de Türkiye ile bütün Arap dünyası arasındaki ticaret hacmi 6,9 milyar dolarken günümüzde bu rakamın 33,5 milyar dolara çıktığını, bu düzey potansiyeli
tam yansıtmasa da ne kadar ilerleme kaydedilebileceğini gösterdiğini söyledi. Türkiye’de yatırım ortamını iyileştirme çabalarının devam ettiğini ve reformları
sürdürerek ıs ortamını iyileştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Simsek, “Yakın bir gelecekte secimler var. 12
Haziran’da parlamenter secimler yapılacak. Diğer taraftan çok geniş kapsamlı bir reform gündemimiz var.
İkinci, üçüncü kuşak yapısal reformları uygulamakta
kararlıyız” diye konuştu.
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Irak’a 3 milyon konut gerekli
IRAK MALİYE BAKANI RAFE AL ISSAVVİ, Irak’ta güvenlik düzeyindeki istikrar sağlandıktan, ulusal hükümetin oluşturulmasından ve bu hükümetin acılımın
önemini idrak etmesinden sonra yatırımcıları birçok
fırsatın beklediğini ifade etti. Irak hükümetinin öncelik
verdiği projelere de değmen Issavvi, enerji ve özellikle
elektriğin hükümetin önem verdiği sektörlerin basında
geldiğim, Irak Maliye Bakanlığı’nın enerji alanında ve
belli bazı sektörlerde proje üstlenecek şirketlere garanti mektupları sunacağını, böylece Türk şirketlerinin
piyasaya girmesi için büyük bir fırsatı olacağını söyledi.
Irak’taki yerleşim yapılarıyla ilgili sıkıntı bulunduğunu,
yaklaşık 2,5-3 milyon konuta ihtiyaçları olduğunu dile
getiren Issavvi, yatırımcılara, Irak’a gelmeleri konusunda uygun bir ortam sağlandığını, erken gelenlerin
daha fazla basarı sağlayacağını ve daha fazla kar elde
edeceğini kaydetti.
Gıda güvenliğinde Türkiye önemli”
ARAP ODALAR BİRLİĞİ BAŞKANI ADNAN KASSAR da,
Türkiye ile Arap ülkeleri arasında tarihi bağlar bulunduğunu ifade ederek, “Hedeflerimiz aynıdır, sorunlarımız arasında da benzerlik bulunmaktadır” dedi. Kassar, son dönemlerde ekonomik alanda çok önemli bir
gelişme olduğunu, Türkiye, Suriye, Urdun ve Lübnan
arasındaki 4’lu çekirdek oluşumun ümit verici olduğunu dile getirerek, bankacılık alanında da işbirliğine
ihtiyaç bulunduğunu, Arap dünyasında gıda güvenliği
meselesinin söz konusu olduğunu, Türkiye’nin burada
anahtar rol oynayabileceğim söyledi. Türkiye ile Arap
ülkeleri arasında kuvvetli bir işbirliği iradesinin söz konusu olduğunu vurgulayan Kassar, bunu tüm alanlara
yaymayı amaçladıklarını, Türk ve Arap özel sektörünün
kalkınma alanında çok önemli sektörlerde el ele verip
çalışmayı arzuladığım, bu alanlarda yapılacak çalışmaların örnek çalışmalar olacağını kaydetti.
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Küresel Türk markaları için
güçbirliği çağrısı
Türk Ticaret Müşavirleri ile DEİK Toplantısı’nda konuşan
TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel Türk şirketlerinin dünya sahnesinde daha fazla yer alması için DTM ve
DEİK gibi kurumlararası işbirliğinin önemli olduğunu ifade
etti
TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk Ticaret
Müşavirleri ile DEİK” toplantısının ağılısında yaptığı konuşmada. Taptığımız temaslarda şunu gördük ki, krizden sonra marka satın almanın maliyeti, marka oluşturmanın ya da markayı
pazarda oturtmanın maliyetinden daha ucuz hale geldi. Şirketlerimiz de giderek daha fazla bu yeni ortama uyum sağlamaya
çalışıyorlar. Önümüzdeki 5 yıl süresince Türk şirketlerinin yurtdışında 20 milyar dolar yatırım yapacağını öngörüyoruz. Demek
ki, küresel Türk şirketlerinin dünya sahnesinde daha fazla yer
alması için çalışmalıyız. Bu yüzden, DTM ve DEİK arasındaki işbirliğini daha verimli hale getirmeyi, proje ve iş geliştirme odaklı çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
‘Türk Ticaret Müşavirleri ile DEİK toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Birlik Merkezi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB ve DEİK Başkam
Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve
DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da katılarak bir konuşma yaptılar.

“Birlikte yeni küresel başarı öykülerimizi yazabiliriz” diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Özel sektör olarak güçlü ve zayıf
yanlarımızın farkındayız. Bizde Allah vergisi bir müteşebbis yetenek var. Türkiye’nin en büyük serveti yer altındaki taşları değil, yer üstündeki başlarıdır. Zaten petrol ve doğal gaz olmadan
bu coğrafyanın en büyük ekonomisi haline bu sayede geldik.”
Başbakan ile yeni dış ticaret stratejisini görüştü
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan ve ilgili bakanlarla birlikte,
yeni ve daha kapsamlı bir dış ekonomik ilişkiler stratejisi oluşturmak için neler yapılması gerektiğine dair konulan istişare
ettiklerini bildirdi. TOBB ve DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, özel
sektörün, dış ekonomik ilişkilerini koordine etme görevini, 5174
sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar
Kanununun 58’nci maddesiyle DEİK’in üstlendiğini hatırlatarak,
ilgili hükmü hatırlattı:
“Birliğin gözetim ve denetimi altında özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek üzere, özel hukuk hükümlerine tâbi
ve tüzel kişiliğe sahip, kuruluş ve faaliyet amaçlan aynı olan ve
Birlikçe belirlenecek özel sektör kuruluşlarından Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu oluşur. Kurulun kısa adı DEİK’tir. Kurul ikili ekonomik ilişkilerini, yönetim kurulunun kararlan doğrultusunda
iş konseyleri aracılığı ile yürütür.”
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DEİK özel sektörün ortak irade potasıdır
Küresel pazardaki ağırlığımızı arttırma politikasının özel sektör
tarafını da DEİK’in temsil ettiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, “DEİ
K esas itibariyle Türk özel sektörünün ortak akıl, ortak değer,
ortak payda, ortak irade potasıdır. DEİK’in kuruluş öyküsü,
rahmetli Özal ile birlikte, Türkiye’nin ihracat odaklı büyümeye
karar vermesiyle başlamıştır. 29 kurucusu bulunan DEİK, ülkemiz içinde ve dışında, büyük bir temsil kabiliyetine ve geniş bir
hizmet ağına sahiptir” dedi. DEİK’in, önümüzdeki dönemdeki
ana hedefini ‘Türk özel sektörünün küresel pazardaki rekabet
gücünü artırmak’ olarak açıklayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Avrasya, Asya-Pasifik, Afrika pazarlarındaki pazar payımızı
ve rekabet gücümüzü arttırmak için çalışacağız. Strateji Geliştirme Çalışmalarına özel önem vereceğiz. Bölgesel ekonomik
entegrasyon projelerine öncülük edeceğiz. Zira, sadece ticaret
yaparak rekabetçi olamayız. Daha fazla zenginleşmek, daha
fazla rekabetçi olmak için, hem küresel piyasalarda yatırımlar
yapmalı, satın almalar gerçekleştirmeli, hem de küresel yatırımcıları ülkemize çekmeliyiz.”
“DEİK demek Türkiye demektir”
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ticaret müşavirlerinin Türk özel
sektörünün radan, eli kolu gibi, adeta bir elemanı gibi çalışacağını söyledi.
Bakan Çağlayan, Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak DEİK ve TOBB
ile her türlü işbirliğine sonuna kadar açık olduklarını söyledi.
“DEİK demek, Türkiye demek” diyen Çağlayan, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin de herkesin üye olduğu bir kuruluş konumunda bulunduğunu kaydetti.
Bakan Çağlayan, göreve geldiğinde ticaret müşaviri sayısının yetersiz olduğunu ve Meclis’ten geçen kanunla bu sayının
250’ye yükseldiğini hatırlattı.
Ticaret müşavirlerinin özel sektörün, eli, kolu, gözü olacağını,
radar gibi, özel sektörün bir elemanı gibi çalışacağını kaydeden
Çağlayan, ticaret müşavirliklerinin yurt dışında lokal çalıştığını
ve destek elemanları gerektiğini söyledi.
Bakan Çağlayan, DEİK üyelerine çağrıda bulunarak, “Gelin birlikte ihtiyaç analizi yapalım. Birlikte ortak bir yapı oluşturalım”
dedi. DTM olarak, Çin, Hindistan, Rusya, Endonezya ve ABD’ye
hedef pazarlar olarak odaklandıklarını kaydeden Çağlayan, bu 5
ülkenin toplam ithalatının 5 trilyon dolar olduğunu, Türkiye’nin
bu ülkelere yaptığı ihracatın ise 11,5 milyar dolar düzeyinde kaldığını anlattı. Çağlayan, “Eksikliğimiz kendimizi anlatamamak.
Gidemediğin yer senin değildi. Mutlaka dünyanın her tarafına
gitmemiz gerekiyor” dedi.
Göreve geldiğinde yurt dışı müşavirlik kadrosunun toplam 115
olduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanarak, bu sayının 150’ye çıkarıldığını söyledi. Çağlayan, şu anda 89 ülkede 135 merkezde 187
ticaret müşaviri bulunduğunu kaydederek, “inşallah yılsoıuına
kadar bu rakamı 205’e çıkaracağız” dedi.
Çağlayan, sadece bu atamaların 500 milyar dolar ihracat hedefini yakalamadan uzak olduğunu ifade ederek, “TOBB, TİM,
TÜSİAD, MÜSİAD, İNTES, TUSKON ve ASKON başta olmak üzere tüm kuruluşlar ve bürokratlarımızla 500 milyar dolar ihracat
hedefini 2023 yılından evvel yakalama noktasında önemli gayretler sarf edeceğiz” diye konuştu.
“Büyükelçi bulunan her ülkede iş konseyi kuracağız”
DEİK İcra Kurulu Başkam Rona Yırcalı ise DEİK’in kurulduğu
günden buyana düzenlediği 5 binden fazla etkinlikte ticaret
müşavirlerinin önemli katkısı olduğunu hatırlattı. DEİK’in Türk
büyükelçiliğinin bulunduğu her ülke ile iş konseyi kurmak istediğini ifade eden Yırcalı, geleneksel pazarların dışına çıkarak
Latin Amerika, Sahra Altı Afrika, Asya Pasifik bölgelerinin hedef
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pazarlar olduğunun altını çizdi. Yırcalı, Asya’da 1 trilyon dolarlık
altyapı yatırımı, Latin Amerika, Asya Pasifik’te ise doymamış,
hızla zenginleşen pazarların Türk yatırımcıları beklediğini belirtti.
İlişkiler iyileşiyor beklentiler yükseliyor
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ticaret müşavirlerine,
Türkiye’nin, zor bir coğrafyanın üretim ve istikrar merkezi olarak geliştiği ve değiştiğini belirterek, bu çerçevede dış ticarete
verilen önem arttığı ve beklentilerin büyüdüğünü ifade etti. Büyükekşi, ihracatın, Türkiye’nin üretim motoru haline geldiğini,
ihracatçının yeni pazarlara açıldığını, bu başarının altında dış
ülkelerle gelişen ilişkilerin bulunduğunu söyledi.
Girişimci ruh büyük potansiyel
MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan ise 2023 yılı için konulan
ihracat hedefinin Türkiye için iddialı ve zor bir hedef olduğunu, ancak planlı bir çalışma ve stratejiyle bu hedefe ulaşmanın
mümkün olduğunu kaydetti. Vardan, istikrarlı bir siyasi yapının
bu hedefe ulaşmada önemli olduğuna dikkati çekti. Vardan,
başlatılan ihracat odaklı büyüme stratejisinin en önemli ayağının dış ticaret müşavirleri olduğunu belirterek, Türk iş dünyasının girişimci ruhunun kullanılması gereken büyük bir potansiyel olduğunu söyledi ve bunun hedefleri gerçekleştirmedeki
önemine dikkati çekti.
DEİK Kurucu Kuruluşları ;
1. TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)
2. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE PERAKENDECİLER DERNEĞİ
(AMPD)
3. ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI : DERNEĞİ (ASKON)
4. GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ (GİSBIR)
5. GENÇ YÖNETİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İ (GYİAD)
6. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ (GYODER)
7. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV)
8. MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (MOSDER)
9. MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI ; DERNEĞİ (MÜSİAD)
10. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB)
11. TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMALARI VAKFI
(TEPAV)
12. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONU
(TESK)
13. TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM)
14. TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB)
15. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
16. TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ
(TSRSB)
17. TÜRK - ARAP ÜLKELERİ İŞADAMLARI DERNEĞİ (TURAB)
18. TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ (TUGIAD)
19. TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI KONFEDERASYONU (TÜGİK)
20. TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ (TKBB)
21. TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED)
22. TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ ] (TURSAB)
23. TÜRKİYE SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (TÜSİAD)
24. TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI i DERNEĞİ (TYD)
25. TÜM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (TÜMSİAD)
26. ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ : (UND)
27. ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED)
28. AKREDITE HASTANELER DERNEĞİ 29. FRANCHISING
DERNEĞİ (UFRAD)
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50 ülkede girişimcilik dersi verdik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Halklarımızın zengin olmasını istiyorsak, girişimciliğin önünü açmalıyız. Bu konuda
deneyimlerimizi her zaman paylaşmaya hazırız” dedi.
Hisarcıkloğlu, TOBB olarak bir yılda 50 ülkede girişimcilik üzerine eğitim verdiklerini de kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

105

Basında
TOBB

2011
MAYIS

11 Mayıs 2011

Yeni Mısır’ı hep birlikte inşa edelim
Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Samir El Sayiad, Mısır’da yaşananları ‘devrim’ olarak
niteledi. Mısırlı Bakan, ülkenin inşası için Türk işadamlarına yatırım ve işbirliği çağrısı
yaptı.
TOBB DEIK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşen
Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayiad, “Mısır’da yaşananlar tam bir devrimdi. Yatırımcıların endişe edeceği bir
şey yok. Her şey daha şeffaf olacak” dedi. Mısır Sanayi ve
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Samir El Sayiad, Mısır’da son aylarda yaşananları devrim’ diye niteledi ve yeni Mısır’ın yeniden inşası için Türk işadamlarına işbirliği çağrısı yaptı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlini Dış Ekonomik ilişkiler
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptığı görüşmede konuşan Sayiad, önümüzdeki 5 yıl içinde inşa edecekleri 1 milyon konutun Türk inşaat firmaları için önemli
bir pazar oluşturacağını söyledi.
YATIRIMCILAR İÇİN UYGUN ORTAM
Birleşmiş Milletler 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’na
katılan Mısırlı Bakan Sayiad ile TOBB DEIK Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nun görüşmesine TOBB Başkan Yardımcısı
Halim Mete, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Harun Karacan
ve DEİK Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield

106

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

katıldı. Mısır’daki son siyasi gelişmeleri değerlendiren
Bakan Sayiad. “Mısır’da olanlar gerçek anlamda bir devrimdir” dedi.
Mersin İskenderiye seferleri başlıyor
“Türk yatırımcılar bize güvensin. Yatırımcıların endişe
edeceği bir durum söz konusu değildir” ifadesini kullanan
Sayiad vize konusunda işadamlarına kolaylık sağlanması için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşeceğini
belirtti. Sayiad, Mersin ile İskenderiye Limanı arasında
hızlı deniz taşımacılığını başlatacak çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, eylül ayında ilk seferlerin başlamasının planlandığını kaydetti. Sayiad, deniz üzerinden
Afrika pazarına girebileceklerini, Mısırlı işadamlarının da
Türkiye üzerinden Orta Asya’ya açılabileceklerini ifade
etti.
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Anadolu üretime “çılgın” proje bekliyor
Gazeteniz DÜNYA, özel sektörün çatı örgütü Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bugün başlayan genel kurulu
öncesinde reel sektörün nabzını tuttu. DÜNYA’ya görüş ve
değerlendirmelerini açıklayan oda başkanları, özellikle yatırımların ve ihracatın artırılmasına yönelik kapsamlı projelerin uygulamaya geçirilmesini istiyor. Yerel ve bölgesel düzeyde potansiyeli değerlendirecek ve yeni istihdam yaratacak
planlamaların önemine işaret eden reel sektör temsilcileri,
KOBİ desteklerinin artırılmasına ve rekabetçi yapılanmalara
özel önem verilmesi gerekliliğine dikkat çekiyor.
TOBB GENEL KURULU ÖNCESİ ATA’YA ZİYARET
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 66. Genel Kurulu dolayısıyla TOBB Başkanı M. RIfat Hisarcıklıoglu’nun başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa
başkanları, delegeler. Kadın Girişimciler Kurulu ve Gene
Girişimciler Kurulu üyeleri Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın
huzurunda saygı durusunda bulundular.
Reel sektörün öne akan talepleri
>Küresel pazarda rekabet için destekler artsın
>İşsizliğin önlenmesine yönelik yatırım destekleri sağlansın
>Ekonomik ve siyasi istikrar ve huzur ortamı sürsün
>Kalkınmada öncelikli iller eşitsizliği giderilsin
>Tarım sektörüne verilen destekler etkin hale getirilsin

>Doğu ve Güneydoğu’da yatırım ortamı iyileştirilsin
>Anayasa değişikliği geniş uzlaşmayla yapılsın
>İhracatın artırılmasına yönelik yeni politikalar geliştirilsin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu bugün
Ankara’da yapılıyor. Anadolu ve Trakya’nın sesi gazeteniz
DÜNYA yaklaşan seçim ve TOBB Genel Kurul öncesinde reel
sektörün nabzını tuttu.
Anadolu üretim ve ihracatı arttıracak ’çılgın projeler istiyor
Gazeteniz DÜNYA 12 Haziran milletvekili seçimleri ve bugün
yapılacak TOBB Genel Kurulu öncesinde reel sektörün tabanına, yeni dönem Türkiye’sine bakış açısını sordu. TOBB
bünyesindeki oda ve borsa başkanlarına öncelikle illerinin
en önemli sorunlarının ne olduğu, bunların çözümü noktasında milletvekillerinin yeterli düzeyde çalışıp çalışmadıkları
soruldu. Yeni dönemde Meclisi oluşturacak vekillerden beklentilerinin yanı sıra seçimden sonra ilk gündem maddesinin
ne olması gerektiğine yönelik soruları cevaplayan başkanlar,
anayasa değişikliğinin zorunluluk olup olmadığı konusunu
da değerlendirdiler.
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TOBB ÜYELERİ ATA’NIN HUZURUNDA
TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında
TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları,
delegeler, Kadın Girişimciler Kurulu ve Gene Girişimciler
Kurulu üyeleri Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda
saygı durusunda bulundular. Başkan Hisarcıklıoğlu, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı: “Büyük Atatürk, 66. Genel
Kurulumuz öncesi huzurunuzdayız. Türk Is dünyası adına
Türkiye’nin, sosyal anlamda olduğu gibi, ekonomik anlamda
da dalma yeryüzünün en İleri medeniyetleri arasında olmasını hedef seçtik. Geçmişi şanlı başarılarla dolu bu büyük
ülke, sizden bizlere ve bizden sonraki nesillere, ilelebet payidar tutulmak üzere bir emanettir. Hepimiz bu emanetin
kıymetinin farkındayız. Türkiye’ye medeniyet yarısında ileri
götürmeyi, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmayı temel
görevimiz kabul ettik.”
NURETTİN ÖZDEBİR
(Ankara SO Başkanı)
Biz de algın proje istiyoruz
Ankara’da her seyın bası Ankara’ya ulaşımın kolaylasmasıdır. Bu önemli bir sorun Ankara’ya direkt uçuşların artırılması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Gecen yılın ocak-marl
dönemine göre bu yılın ayıiı döneminde yüzde 40’lık bir artış
sağlandı, önümüzdeki dönemde yüzde 300’e yakın bir artış
hedefleniyor. Ankara ulaşımdaki durumdan dolayı birtakım
değerlerini kaybediyor. Simdi bankalar taşınıyor. Bunların
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telafi edilmesi gerekiyor. Ankara olarak bilişim vadisi ve fuar
merkezi istiyoruz. Expo’yu hâlâ istiyoruz. büyük yatırımlar
için kalkınma ajansının yardımcı olmasını istiyoruz. Savunma sanayimin yüzde 70’ı Ankara’da; bu alandaki büyük uluslararası firmaların Ankara’ya gelmesi için caba sarf ediyoruz. Aırbus’un CEO’larıyla gorustuk; Avrupa’nın doğusuna
kaymak istiyorlar. Airbus gelmesi halinde yerini bile hazırladık. Ankara’nın gelirleri ile ayrılan kaynak arasındaki makas
her gecen gun acılıyor. Ankara yapılan yatırımdan fazlasını
üreten bir il; merkezi bütçeye verdiği katkı karsısında yüzde
50’sını alabiliyor. Ankara’ya daha fazla yatırım yapılmasını
istiyoruz. Ankara’nın cazibe merkezi haline getirilmesi gerekiyor; bizde çılgın projeler istiyoruz.
ENDER YORGANCILAR
(Ege Bölgesi SO Başkanı)
İzmir’e haksızlık yapılıyor
Teşviklerde İzmir’e karsı haksız rekabet yaratılmaktadır.
Bölge ayrımı yapılmaksızın, OSB’lerdeki yatırımların teşvik
kapsamına alınması gerekiyor. Alsancak Limanı basta olmak üzere, yapım aşamasındaki limanlarımızın tamamlanması gerekmektedir, İzmir için gerçekten çalışan, İzmir’i ve
konularımızı Meclis’e taşıyan milletvekillerimiz olduğu gibi,
ne yazık ki Ankara’dan izleyen vekillerimiz de bulunmaktadır. Çözüm bekleyen konuları ile İzmir’in önümüzdeki donemde en iyi şekilde temsili bu sebeple de büyük önem arz
etmektedir. Seçilecek olan 26 milletvekilimiz tam kapasite
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ile çalışmalı, İzmir’i daha ileriye taşıyacak ve kalkındıracak
projeler üretmelidir.
H. İBRAHİM KELEŞ
(Kocaeli TO Başkanı)
Kirleten vergisini de versin
Kocaeli’nin en önemli sorunlarının basında isletmelerin il
sınırlan içinde ama genel müdürlüklerinin İstanbul’da olması ve bundan kaynaklanan bir gelir kaybına uğramasıdır.
Böylece, işyerlerinin Kocaeli sınırları içinde üreterek burayı
kirletmesine karsın bu isletmelerin vergileri İstanbul’a yazılmakta; gecen yıl tahakkuk eden 21 milyarlık vergi gelirinin aslında çok daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu,
Kocaeli’nin birinci kaybıdır. Seçimden sonra ilk gündem
maddesi ekonomi olmalı ve hükümet her kimse, ağırlığı
ekonomiye vermelidir. Her yıl yaklaşık 1 milyona yakın kışı
çalışabilir nüfus konumuna gelmektedir. Issızlık oranı yüzde
10’lar seviyesinden aşağıya indirememektedir.
SAVAŞ ÖZAYDEMİR
(Eskişehir SO Başkanı)
Türkiye koalisyona boğulmasın
En büyük temennimiz Türkiye’nin koalisyonlara boğulmamasıdır. Eskişehir’le ilgili olarak Hızlı Tren, Turizm Yatırımları-Eriğ Vadisi, Havayolu Ulaşımı, Kent içi Demiryolu Hattının Yer Altına Alınması, Eskişehir Çevre Yolları Projesi ve
Eskişehir-Gemlik Demiryolu Bağlantısı konusundaki bek-

lenti ve isteklerimiz var.
HARUN KARACAN
(Eskişehir TO Başkanı)
Küresel pazar için destek artsın
Eskişehir turizm potansiyelini her geçen gün geliştiriyor. Şehir ve kültür turizmi acısından hizmet sektöründe yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu konuda girişimcilerin teşvik edilmesi,
yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Turizmden alacağımız
fırsat payını artırmanın yolu buradan geçiyor. Eskişehir’de
sürmekte olan alt yapı projelerinin hızla tamamlanması turizm acısından da son derece önemli.
M.SERDAR KOCADON
(Bodrum TO Başkanı)
Anıtlar Kurulu’ndan sıkıntı var
Altyapı eksikliğimiz var. Su, kanalizasyon, arıtma ve dıger
altyapı yatırımları yetersiz. Bu yatırımların hepsi turizmle
bağlantılı. Özellikle turizm sektöründe kalifiye eleman yok.
Turizm ve yat sektörü ile ilgili meslek okulları açılmalı. Yat
inşasında sorunlar var. Mavi tur ilk defa Bodrum’dan çıktı.
Bodrum’da ciddi bir yat inşası var. Tersaneler konusunda
Anıtlar Kurulu ile sıkıntılar yasıyoruz. Bodrum’da inşa edilen
teknelerin boyutları 50 metreye çıktı, dolayısıyla hangarları
büyütmek gerekiyor ama Anıtlar Kurulu buna izin vermiyor.
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TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL
(Konya S0 Başkanı)
İstikrar’ sürmeli
İş alemi dünyada huzur ister, is aleminin temsilcileri olarak
bizlerin en önemli beklentisi huzur, istikrar ve güven ortamının sürdürülmesidir. Türkiye son sekiz yılda bu istikrarı yakalamıştır Türkiye yakaladığı fırsatı kaçırmamak için; kavga
etmek yerine birlik olmalı, düşünceler farklı olsa da, hedef
2023 olmalıdır. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. büyük ve güçlü Türkiye, güçlü vatandaş demektir.
SELÇUK ÖZTÜRK
(Konya TO Başkanı)
Gündem ekonomi olmalı
Konya’nın sanayi yapısı, üretimdeki çeşitliliği, coğrafi konumu dikkate alındığında öncelikle ulaşım altyapı sorununun
çözülmesi gerekir. Konya-Ankara arası hızlı tren seferlerinin
tamamlanmış olması ılımız acısından son derece önemlidir.
Simdi yapılması gereken demiryolunun Mersin’e ulaşmasıdır. Demiryolu ağıyla Mersin Limanı’na ulasan bir Konya’nın
ekonomik alanda önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyoruz.
İSMAİL HAKKI DOKUZLU
(Aydın TO Başkanı)
Tarım, turizm ve jeotermal...
Aydın için önemli uc konu baslığı tarım, turizm ve jeotermal.
Dolayısıyla sorunlar da bu baslıklar altında toplanıyor. Bu
alanlarda çok daha iyi duruma gelmemiz mumkun. Tarımı
iyileştirmek Aydın’ı geliştirmek demek. Turizmi önemsemek
sorunları halletmek demek. Jeotermal desteklenirse, sera
ve dıger alanlarda yaygın olarak kullanımı büyük önem taşımakta.
AKGÜN YAVUZ
(Balıkesir TO Başkanı)
Teşvik haksız rekabet yaratıyor
Birinci sorunumuz, teşviklerde ikinci bölgedeyiz. Balıkesir’e
komşu iller ucuncu bölgede yer aldığı için haksız rekabet
var. Bu haksızlığı giderecek bir değişiklik istiyoruz. Altyapı,
özelikle ulaşım altyapısındaki eksikliklerimizin giderilmesini istiyoruz. Ulaşımda yatırım programında yer alan projeler
gerçekleşmedi. Üniversite var ama daha fazla ödenek aktarılması; daha aktif hale gelmesi için daha fazla desteklenmesini gerekiyor
SADİ SÜRENKÖK
(Adana S0 Başkanı)
Ceyhan’a enerji endüstri bölgesi
Birinci sorunumuz issizlik. İssizliğin ülke ortalamasının neredeyse iki katına yakın bir oranda olması Adana’da sorunu
net biçimde hissetmemizi sağlıyor. Bu konuda mutlaka çözüm bulunmalıdır. Adana’da hem ıssızlık var, hem de sigortalı çalışanla yeşil kart sahibi sayısı birbirine çok yakın. 356
bin sigortalı çalışana karşılık 352 bin yeşil kart sahibi var.
Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi’nin bir turlu faaliyete geçirilemiyor. Bölgede kamulaştırma çalışmalarında son asamaya gelindi. İsletme Müdürlüğü’nü kurma yetkisi yasayla
odamıza verilmiştir, bu konuda girişim ve çalışmalarımız
devam ediyor.
ALİ GİZER
(Adana TO Başkanı)
İşsizlik en önemli sorun
Adana’nın en önemli sorunlarını sıralayacak olursak, birin-
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cisi yoğun vasıfsız gocle birlikte oluşan ıssızlıktır. Issızlığı,
su anda uygulanan teşvik sistemi izlemektedir. Yumurtalık
çevresinde planlanan tersane, rafineri ve petrokimya tesislerinin henüz hayata geçmemiş olması hem kendi basına
bir sorun, hem de ıssızlığın önlenebilmesi noktasındaki en
önemli engellerden biridir. Mevcut milletvekillerimizin, ilimizin sorunlarının çözümü konusundaki çalışmaları yeterli
bulmuyoruz. Sorunlarımız ne TBMM’ye gerektiği gibi yansıtılmış, ne de cüzüm üretilebilmiştir.
MUAMMER ÇALIŞKAN
(Adana TB Başkanı)
Adana yatırımlarını artırmalı
Ekonomik olarak Türkiye’deki en büyük problemin döviz
kuru ve değerli TL olduğunu düşünüyorum. Bu konuda belirli çalışmalar yapıldı ama çözülemedi. Genel anlamda en
büyük sorunun ise terör olduğunu söyleyebilirim. Adana’nın
sıkıntılarını sıralarken öz eleştirimi yapabilirim. Adana olarak biz çok yatırımcı bir şehir değiliz. Daha fazla yatırım gerekiyor.
YUSUF İZZETTİN YAYLA
(Akşehir TB Başkanı)
Tarımsal sulamada sorunlar var
Seçimden sonra ele alınması gereken ilk konu ıssızlık ve
anayasa değişikliği olması gerekiyor. Akşehir’deki en büyük
3 problemin ıssızlık, tarımda sulama ve teşvik kapsamına
alınmak olduğunu söyleyebilirim. İlimizin sorunlarının çözümünde geçtiğimiz dönemde milletvekillerimiz yeterince
çalışmadı, ilçeler unutuldu.
MAHMUT FIRAT
(Adıyaman TB Başkanı)
Önce anayasa ele alınmalı
Seçimden sonra ele alınması gereken olmazsa olmaz madde, yeni bir anayasadır. İlimizin sorunları ıssızlık ki, bunun
içine birçok konu giriyor. Yanı sıra ekonomik kalkınmaya
dayalı sulama, Güneydoğu ile demokrasi sorunu önemli bir
sorundur. Türkiye’nin sorunu bizim de esas sorunumuzdur.
SELİM ÖĞÜTÜR
(Eskişehir TB Başkanı)
Eskişehir’e yatırım yapılmıyor
En önemli sorunlarımızın basında Eskişehir’e gereği kadar
yatırım yapılamaması; gerek özel sektör, gerekse kamu yatırımlarının Eskişehir’e kaydırılamaması geliyor. Bunun yanı
sıra, Türkiye’nin de önemli bir problemi olan ıssızlık ve çözülemeyen şehir içi trafik, Eskişehir’in en önemli sorunları
arasında yer alıyor.
AMİL ACAR
(Ereğli TB Başkanı)
Vekillerle halkın arası kopuk
Türkiye’de olduğu gibi bizim bölgemizde de en önemli sorunların basında ıssızlık geliyor. Bunun yanı sıra, terör tüm
ülkenin sorunu. Siyası partiler ve seçim yasalarının çıkmaması da önemli bir sorun yaratıyor. Vekillerle halk arasında
büyük kopukluk var. Bu nedenle sorunlarımızı meclise çok
fazla yansıtamıyorlar.
NECDET ÖZER
(Denizli TO Başkanı)
Sivil havaalanı istiyoruz
Geçmişten bugüne sanayi ve ticaretiyle Ülkemiz Sosyo-Ekonomik yapısı içinde oncu olma başarısını gösteren Denizli,
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son yıllarda yaşanan bazı olaylardan dolayı sanayi gelişim ivmesinde düşüş kaydetmiştir. Bunun yeniden hızla büyümeye
geçmesi için Denizli’nin taşımacılığa ilişkin sorunları çözülmelidir. Çünkü, ürettiklerimizi taşımak ve turizm sektörü
acısından nakliye ve ulaşım çok önemlidir. Hava ulaşımımızda da sıkıntılar vardır. Mutlak suretle Denizli’ye sivil havalimanı yapılması gerekmektedir. Ayrıca havaalanı Denizli’ye
50 kilometre uzaklıkta. Bu çok büyük zaman kaybı. Mutlak
suretle Pamukkale’ye yakın bir yerlere havaalanının yapılması gerekmektedir.
MÜJDAT KEÇECİ
(Denizli 50 Başkanı)
Farklı teşvik sistemi uygulansın
Yatırım teşviklerinde sıkıntımız devam ediyor. Denizli’ye yeni
teşvik sistemi de, 5084 sayılı yasa da uymadı. Önerimiz sektörel ve bölgesel teşvik. Türkiye’de farklı olan ve farkı yakalayan insanlar olduğu gibi farklı coğrafyalar da var. Gaziantep, Konya, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş gibi iller
kendilerini yaratmış, müteşebbis iller. Üretim ve istihdamda
çok güzel isler yapıyorlar. Bu nedenle şahsı kanaatim bu illerde farklı bir teşvik sistemi oluşturulabilir.
SEFER KAYA ÜZEN
(Çanakkale TB Başkanı)
Yabancıya satış yasağı kalkmalı
Ulaşımla ilgili birçok problemimiz çözüldü. Simdi bu yollarla
ilgili çalışmalar devam ediyor; bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Bir başka sorunumuz su Çanakkale askeri
alan olduğu için burada yabancıya isletme satışı yok. Bu nedenle yabancı yatırımcının getirilmesinde problemler yasıyoruz. Bu sorunu hızla çözmemiz lazım. Yanı sıra, özellikle
Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi olsun, o bölge olsun buralarda yatırımlar Anıtlar Kurulu tarafından engelleniyor. Çanakkale ılının büyümesiyle ilgili ciddi sıkıntılar var.
ABDURRAHİM TARKAN DENİZER
(Edremit TB Başkanı)
Turizme çözüm bulunmadı
Bölgemizdeki en önemli sorunlar ulaşım, ıssızlık ve turizm
alt yapısının oluşmamasıdır. Issızlık Türkiye’nin genel sorunu. Turizm bölgesi konusunda ise milletvekilleri ve muhalif
partilerden olanlar bir soru önergesi verdiler; netice alınamadı. Önümüzdeki donem ele alınmasını beklediğimiz birçok konu var. Milletvekillerimize ileteceğiz. Ancak ne kadar
temsil edecekler bilemiyoruz.
AYHAN ZEYTİNOĞLU
(Kocaeli SO Başkanı)
Yeni sanayi alanları yetersiz
İlimizin başlıca üç önemli sorunu çevre, ulaştırma ve yeni
sanayi alanlarının yetersizliği. 1965’ten ben bölgemizdeki
sanayileşmenin sonucu olarak çevre sorunu da beraberinde yasandı. Maalesef sanayileşmeden algılama “kalkınma”
olması gerekirken, o yıllardaki çarpık kentleşme nedeniyle
ilimizde bu süreç “çevre sorunları” olarak algılandı. Oysa
çevre kiri- ligi sadece sanayiden kaynaklanmamaktadır. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının çevre konusundaki bilmeleri giderek artmaktadır, çevre yatırımları oldukça maliyetli
yatırımlardır. Buna rağmen ilimizde, belediye ve sanayici işbirliği ile çevreye yönelik yatırımlar yapılıyor.

M. ALİ DUMANDAĞ
(Elazığ TB Başkanı)
Besiciler zor durumda
Çok sayıda besi çiftliği var. Su an tüm besi çiftlikleri tam kapasite dolu. Et fiyatları 13 bin 500 lira. Bu beni düşündürüyor. İthal et de geldi. Bu sadece bölgemizin degıl, ülkemizin sorunu. Besicilerimiz aldıkları paralara karşılık evlerini,
dükkânlarını ipotek ettirdiler. Bunun için hayvancılık, et ve
yem üzerindeki yüzde 8 olan KDV oranının yüzde l’e veya 2’ye
çekilmesi gerekiyor.
NURETTİN KARSLIOĞLU
(Düzce TB Başkanı)
Küçük esnaf zor durumda
Bölgemizde küçük esnaf zor durumda. Büyük yapıların gelmesi nedeniyle pazar ve satış sıkıntısı yasıyorlar. Buna ek
olarak, bölgemizdeki KOBİ’lerin ekonomik sıkıntıları, finans
sorunları var. Bölgemiz tarımsal urun ağırlıklı, fındığa dayalı.
Çeşitlilik az. Çeşitliliğin artırılmasına biraz ağırlık verilmesi
gerekiyor. Öncelikle krizin yarattığı sorunların çözülmesini
bekliyoruz. Bizim için ekonomik program önemli. Anayasa
değişikliği de gündemde; eğer gerekirse değişmeli.
FAHRETTİN AKYIL
(Diyarbakır TB Başkanı)
Göçle işsizler ordusu oluştu
Yıllardır Türkiye’nin beklentisi yeni bir sivil anayasa yapılmasıdır. Seçimden sonra ilk gündem maddesi yeni bir sivil anayasa olmalıdır. Anayasa değişikliği Türkiye için adeta
bir zorunluluktur. Diyarbakır il merkezinde, özellikle kırsal
kesimden gelen göçle bir issizler ordusu oluştu. Sonuçta,
issizliğe bağlı ekonomik sorunlar daha da ağırlaşmış; illegal örgütler bu durumdan yararlanarak ısı-ası olmayan
halkı kolaylıkla kandırmak suretiyle maalesef kendi tarafına
çekmekte. Bölge halkı illegal örgütlerin baskın ve tacizleri
sonucu, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, küçük
yerleşim birimlerinden daha büyük merkezlere göç etmek
durumunda kalmıştır.
ABDULLAH TURAN
(Ilgın TB Başkanı)
İstikrar ve huzur istiyoruz
Bölgemizde önemli sorunların basında ıssızlık geliyor. Tarım ve hayvancılık alanında et ve sut fiyatlarındaki istikrarsızlık da önemli birer sorun. Dıger önemli bir sorunumuz
ise tüm Türkiye’nin sorunu olan terör eylemleri ile huzurun
bozulması. Ben geçtiğimiz donemde milletvekillerinin sorunlarımızı meclise yansıtmalarını oldukça zayıf buluyorum.
Konya’nın 16 milletvekilinden 1l’i liste dışı kaldı, yenileri geldi Bu da zaten pek başarılı olmadıklarını gösterir. İstikrar
ve huzur istiyoruz; bu başarıldıktan sonra butun sorunları
asarız.
MEHMET MÜHSÜRLER
(Afyonkarahisar TB Başkanı)
İstikrarın devamı tek beklenti
Ülkelerin kazandığı ekonomik basanların altındaki temel
unsur, siyası istikrar ve yatırımcıya sağlanan güven ortamıdır. Türkiye’de 2002 yılından bu yana bu ortamın sağlandığını söyleyebiliriz. Siyası istikrar neticesinde ekonomi ile
ilgili cesur adımlar atılabilmiş ve basarılar elde edilmiştir.
Haziranda yapılacak genel seçim neticesinde ıs dünyasının
tek beklentisi siyası istikrarın devamı ve iktidarın güçlü bir
şekilde oluşmasıdır
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M.UĞUR KALELİ
(Konya TB Başkanı)
Limanlara bağlantı istiyoruz
Dünyada yaşanan ekonomik kriz coğrafyamızı ekonomik olduğu kadar siyasal ve sosyal olarak da etkilemeye devam
etmektedir. Türkiye, aynı coğrafyayı paylaştığı Ortadoğu ve
Kuzey Afrika ülkeleriyle ortak bir tarihe, koklu kültürel ve
insanı bağlara sahiptir. Güvenliğimiz, istikrarımız, refahımız,
bir anlamda kaderlerimiz birbirine bağlıdır. İç Anadolu’nun
rekabet şansının artması için, Mersin ve Samsun limanlarına kara ve demiryolları ile bağlanması büyük önem taşımaktadır.
SÜREYYA ÇİFTCİOĞLU
(Hayrabolu TB Başkanı)
Tarım desteklen yeterli değil
Biz tarım bölgesiyiz. Burası sanayileşmekte biraz gen kalmış bir yer. Yatırımcı yok denecek kadar az. Bu sebeple tarımda faaliyet göstermek istiyoruz. Ancak tarımda desteklerin azlığından şikâyetçiyiz. Milletvekillerimiz sorunlarımızı
meclise tasıma konusunda çalışmalar yapıyorlar, ancak yeterli olmuyor.
EKREM BASTUĞ
(Karaman TB Başkanı)
Hayvancılık 0SB hayata geçmeli
Bölgemizdeki en önemli sorunların basında ıssızlık ve bölgesel primin ayrı uygulanması geliyor. Yanı sıra, hayvancılığa
destek istiyoruz. Milletvekilleri sorunları meclise götürme
konusunda yeterince çalışıyor. Ama biliyorsunuz artık bakanların da sözü geçmiyor, başbakan ne derse o oluyor. Milletvekillerimizden beklentilerimiz çok. İlimizin sorunlarına
çare bulmalarını; Hayvancılık OSB’nin hızla gerçekleşmesini istiyoruz. seçimden sonra Türkiye’de atılması gereken ilk
adım anayasanın değiştirilip partiler yasası ile barajın kaldırılmasıdır.
MEHMET BALCILAR
(Kadirli TB Başkanı)
İşsizliğe ve teröre çare bulunsun
En önemli sorun ıssızlık. İşsizliğe ve teröre çare bulmak gerekiyor. Milletvekilleri bölgemize gelince onlara da ileteceğiz. Ülkede huzur yok. Milletvekillerimizden beklentilerimiz
bu yönde. Huzur ve güven olmalı. Yakıyorlar, yıkıyorlar. Başbakanın konvoyunun yolunu kesiyorlar, aracı kundaklıyorlar.
Memlekette alnı acık bir şekilde bir yerden bir yere gidemiyorsanız; ben güneydoğuda, doğuda istediğim bir şehre gidemiyorsam asıl sorun budur. Yoksa ekonomi, ticaret, enflasyon, ihracat, ithalat, bütçe açığı, bunların hepsi olur.
ADNAN BOSNALI
(Aydın TB Başkanı)
Çıldır’a kargo taşımacılığı şart
Öncelikle havaalanımız yolcu taşımacılığına, daha sonra
kargo taşımacılığına açılmalıdır. Altyapısı hazır ancak yıllardır amacına uygun hizmeti gerçekleştiremeyen Çıldır Havaalanı kargo taşımacılığına açılırsa Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi birçok ülkeye günlük taze meyve ve kesme çiçek
ihraç edebiliriz.
MUSTAFA USLU
(Adıyaman TSO Başkanı)
İşsizlik, sulama ve Kürt sorunu
Seçimden sonra ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Şu
anda sanayi sektörü zor koşullarda. Sıkıntılar küresel kriz
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nedeniyle derinleşti. Bu kapsamda bölgemizde sıralanacak
üç sorun işsizlik, Kim sorunu ve arazilerin sulamaya kavuşturulması. Bu sorunlar konusunda ılımız milletvekillerinin
çabaları yeterli olmadı. Adıyaman’a yeterli destek ve teşvik
gelmedi.
MEHMET ERAT
(Ağrı TSO Başkanı)
Ağrı’ya yeni projeler bekliyoruz
12 Haziran’dan sonra İlk gündem maddesi anayasa değişikliği olmalı. Anayasa değişikliği ile ekonominin de düzeleceğini düşünüyorum. Bölgemizin en önemli sorunları ıssızlık
ve yatırım eksikliği. Bu sorunların çözümünde milletvekillerinin değil, hükümetin çalışmaları önemli. Milletvekilleri
2023 programında yeni projelen anlatmalılar. Ağrı’nın kalkınması için neler yapılacağını anlatmaları gerek.
MAHMUT KÖSEMUSUL
(Sakarya TSO Başkanı)
Belediyelerle sinerji önemli
Bölgemizde bir kalkınma ajansı var. Sanayi Bakanı Nihat
Ergün’ün bölgemizde otomotiv ile ilgili projelen var. İlk otomobil fabrikasını Sakarya’da istiyoruz ve bunu destekliyoruz. Aynı zamanda turizme önem veriyoruz. Bölgemizin en
önemli sorunu ıssızlık. Yeni sanayi bölgelerine destek ve doğayı korumak için belediyelerle sinerji yakalamak gerekiyor.
MUSTAFA VURAL
(Akçakoca TSO Başkanı)
Türkiye’nin ilk sorunu anayasa
Türkiye’nin birinci sorunu anayasa. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde, bu ülkede hiçbir şey olmaz. İlimizin en büyük sorunu ıssızlık, ıssızlık, ıssızlık! Milletvekilleri bu konuda
çok çalıştı ama yeterince etkili olmadı Daha etkin rol oynamaları gerekiyor.
ALİ ÖZTÜRK
(Aksaray TSO Başkanı)
İhracata ağırlık verilmeli
12 Haziran’dan sonra tüm Türkiye’de istihdamın nasıl geliştirileceğine bakmamız gerekiyor. İhracat konusunda çalışmalara ağırlık verilmeli. Aksaray, coğrafi bakımdan 4 anayolun ortasında kalan bir şehir. Bu nedenle 7,8 yılda iyi bir
büyüme yakaladı Teşvik Yasası nedeniyle iyi yatırımlar yapıldı. Su anda OSB kurma aşamasındayız.
MUAMMER GEDİK
(Amasya TSO Başkanı)
OSB’de çalışan sayıcı 187!
Seçimden sonra ilk gündem maddesi ıssızlık ve ekonomi olmalı. Amasya’da sanayi yok. OSB var ama çalışan sayısı 187.
Tarımla ilgili büyük sıkıntılar var. Alternatif ürünler sunmak
gerekiyor. Turizmle ilgili tanıtım yetersizliği mevcut. Turistleri ağırlayamıyoruz. Bunların çözümünde destek bekliyoruz.
LATİF TOSUNOĞLU
(Ardahan TSO Başkam)
Kahvehaneler issiz adamla dolu
Bölgemizin kalkınması ve istihdamın geliştirilmesi için teşviklerin artırılması gerekiyor. Hayvancılık ve kıs turizminin
desteklenmesini diliyoruz. Şehrimizde ıssızlık had safhada.
Kahvehaneler ıssız adamlarla dolu. Milletvekilleri bu sorunları çözemez, sistem çözebilir! Bu ülkeyi devletin politikalarını kalkındırmak Milletvekilleri iyi isler yapmak isterler ama
hükümetin politikası yoksa gelişme kaydedilemez.
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(Artvin TSO Başkanı)
Perakendeye yeni düzenleme
Secimden sonra perakendecilik sektörü ele alınmalı. Bu konuda yeni düzenlemeler yapılmalı. Şehrimizden en önemli
sorun göç. Milletvekillerimiz sorunlarımızı meclise taşıdı,
Artvin’e birçok teşvik verildi ancak sonuç alamadık. Artvin
için bir araya gelip hep birlikte şehrin dinamiklerini ortaya
çıkarmamız gerekiyor.
İSMAİL TOKSÖZ
(Bartın TSO Başkanı)
OSB için arsa sorunu yasıyoruz
Bartın, OSB için arsa sorunu yasıyor. Arsa keşfim yaptık,
tahsis bekliyoruz. İlk olarak bunun gündeme gelmesini istiyoruz. Başlıca sorunlarımız arsa tahsisi, OSB koprusu ve
sanayi üretiminde yeterince teşvik alamamak. Bu teşviklerin
artmasını bekliyoruz. Mılletvekıllerımız Bartın için çok çalıştılar, sorunlarımızı meclise taşıdılar;,boylece bazı sorunlar
giderildi. Milletvekillerinden seçimden sonra arsa tahsisinde
bize destek olmalarını bekliyoruz. Bu bizim için çok önemli.
MEHMET TEYMUR
(Batman TSO Başkanı)
Başbakan bizi gözden çıkardı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerini gözden çıkardı. Bizlerin insan olduğunu
unuttu. Şehrimizin en önemli sorunu ekonomi ve ıssızlık.
300 bin nüfuslu Batman’ın 200 bini gene nesil ve ıssız. Milletvekilleri, bizim sorunlarımızı TBMM’ye yansıtmadılar. Zaten milletvekilleri halkın iradesiyle gelmiyor.’ Bu sadece bir
atamadır.
DAVUT TEZCAN
(Bitlis TSO Başkanı)
Silah seslerinden kurtulmalıyız
Bölgem adına seçimden sonra anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini diliyorum. Bizim en önemli sorunumuz huzur, İstikrar ve ıssızlık sorunu. Bunun yanında sürekli goc
veriyoruz. Türkiye’nin en eski ve en gen kalmış illerinden
biriyiz. Ama gecen donemde seçilen milletvekili, Türkiye’nin
en zengin adamlarından bin. Yalnızca kendi isleriyle uğraşıyorlar. Mücadele etmiyorlar. Şiddet olayları da mecliste çözülmeli. Silah seslerinden kurtulmalıyız.
İBRAHİM YUMAK
(Bayburt TSO Başkanı)
K0BI destekleri artırılsın
Bayburt’ta ekonomik gelişmişliğin sağlanmasını diliyoruz.
OSB’lerın statüsü ve kapsamının farklılaştırılması gerekiyor
İlimizin en önemli uc sorunu üniversite altyapısının geliştirilmesi ve barınma ihtiyacının giderilmesi; tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerin il bazında geliştirilmesi ve K0BI desteklerinin artırılması.
AHMET ÖZÜNLÜ
(Bilecik TSO Başkanı)
Öncelikli gündem anayasa
İlk gündem maddesi anayasa değişikliği olmalı. Bu artık bir
zorunluluk haline geldi. Herkesin istediği ve yüzde 100 kabul
gören bir anayasa yapılmalı. Şehrimizde en önemli sıkıntılarının basında teşviklerdeki adaletsizlik geliyor. Tarımda
beklediğimiz destekler ve altyapı eksikliği gibi sorunlar da
bunun arkasında.

OSMAN ÇETİN BUDAK
(Antalya TSO Başkanı)
Büyük mağazalar yasası çıkmalı
Uzun zamandır ısrarla talep ettiğimiz düzenleme büyük mağazalara ilişkin yasanın çıkmasıydı. Bunun seçim sonrasına
kaldığını görüyoruz. Perakende Ticaret ve büyük Mağazalar
Yasası’nın bir an önce KOBİ’ler lehine çıkarılmasının gerekli
olduğunu düşünüyoruz. Ulaşım, kongre merkezi, stadyum
gibi yatırım ihtiyaçlarının karşılanamaması, yerel yönetim
bütçelerinde yerleşik nüfusun önemli bir katsayı olarak bütçe dağıtımına dâhil edilmesi sorunu var. Bu durum Antalya
gibi turizm kentlerinde adaletsizliğe neden oluyor.

EMRAH ÇALAPOĞLU
(Bor TSO Başkanı)
Bürokrasinin az olduğu bir ülke
İlk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bürokratik engellerin
asılması ve kolaylaştırılması gerek. Formalitelerin daha az
olduğu bir ülke diliyorum. Issızlık konusunda da mutlaka çözüm aranması gerekiyor.

HÜSEYİN ARİFAĞAOĞLU
(Borçka TSO Başkanı)
Desteği muhalefetten gördük
İşsizlik Türkiye’nin bir gerçeği. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak bunun giderilmesini talep ediyorum. İlimizin
üniversite konusunda da sıkıntıları var. Bu konuda bir adım
attık, tamamlanması bekleniyor. Sorunlarımız meclise yansıtıldı ancak biz iktidar partisinden değil muhalefet partisi
milletvekilinden destek gördük.

CEMİL GÜLER
(Edirne TSO Başkanı)
İlimize bir çivi çakılmadı
Edirne için seçimden sonra ilk gündem maddesi ıssızlığın
çözülmesi, sanayinin gelişmesi olmalı. Her ılın kendisine
göre derdi var. Ancak bugüne kadar hiçbir milletvekili şehrimize bir çivi çakmadı. Issızlık nedeniyle göç veriyoruz. Biz
OSB’lerin dolmasını istiyoruz. Bunun yanında 2’ncı OSB’nin
kurulmasını bekliyoruz.

AYDIN YALVAÇ
(Erzincan TSO Başkanı)
Önce refah, sonra anayasa
Seçimlerden sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesi ekonomi ve ıssızlık olmalıdır. Bizim en büyük sorunlarımızdan bin
göç. Nüfusumuz gittikçe azaldı, 215 bine duştu. Ekonomiye ağırlık verilmesini istiyoruz. Şehrimizin göç vermemesi
için ellerinden gelen desteği esirgememeliler Önce en üst
düzeyde refah sağlanmalı, sonra anayasa değişikliğine gidilmeli.

HASAN ÇAKIRMELİKOĞLU
(Giresun TSO Başkanı)
İşsizlik acil gündem maddesi
Secimden sonra ıssızlık konusunun acilen gündeme gelmesi gerekiyor. Turizm sektörü öne çıkarılmalı, özellikle
havalimanının temeli atılmalı ve bir an once tamamlanmalı.
Turizm ve ticaret bağlantılı olarak demiryolunun şehrimize
kazandırılması gerekiyor. Öncelikle tarıma dayalı, ekonomide kalıcı bir politika oluşturulmalı. Bu yıl şehrimize fındık
için verilen teşvik bitiyor. Bu konuda herkes elinden geldiğince gayret göstermeli.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

113

Basında
TOBB
İSMAİL AKCAY
(Gümüşhane TSO Başkanı)
Anayasa değişikliği hemen
Secimin ardından hemen anayasa değişikliği yapılmalıdır.
Bu artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Geri kalmış yörelerde teşvik mevzuatının ele alınması, hukuk reformunun
yapılması, yapısal reformların önceliklendirilmesi gerekiyor.
Şehrimizin en önemli sorunlarından biri çift yolların yapılmaması.

AHMET ŞEN
(Hakkâri TSO Başkanı)
Dükkânlarımız 38 gündür kapalı
Türkiye’de öncelikle yeni ve kapsamlı anayasanın gündeme
gelmesi gerekiyor. Hükümet zaten bunun üzerine odaklandı. Bu bir zorunluluk. Sorunlarımızın basında bölgemiz için
basında çıkan olumsuz haberler geliyor. Terör olaylarından
dolayı yapılan haberlerden kurtulmak istiyoruz. Şehrimizde
asa, ekmeğe ihtiyacı var. 38 gündür dükkânlarımız kapalı.
Barısın bir an önce sağlanmasını diliyoruz. Vekillerimiz bugüne kadar bu sorunlarda bize destek olsalardı, bugün yeniden milletvekili adayı seçilmiş olurlardı.

KÂMİL ARSLAN
(Iğdır TSO Başkanı)
Teşvik beklentimizi karşılamadı seçimden sonra gündem
ekonomi olmalı. Öncelikle ilimizin kalkınması için teşvik yasası kapsamında imtiyaz istemiştik. Teşvik yasası çıktı ama
beklentimizi karşılamadı. Bu yasa Türkiye genelinde uygulandı. Bu yüzden yatırımcı tarafında etkili olmadı. Şehrimizde istihdam açığı var. İlk olarak atılması gereken adım ıssızlık sorunudur. Iran sınırında bir OSB kurulmasını istiyoruz.

MEHMET SEVKI UZUN
(İnebolu TSO Başkanı)
İnebolu sürekli darbe yiyor
Issızlık, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri. İlk bu konuda adım atılması gerekiyor. İnebolu küçük bir yer Sürekli
darbe yiyoruz. Küçük marketler bitti, büyük marketlerin gelmesini engelleyemiyoruz. Yatırım da yapılmıyor. Vekiller bu
konuda çok fazla devreye girdi ama başarılı olunmadı. Bizim
gümrüğümüz en eski gümrüklerden biriydi; su anda onu açtıramıyoruz

HÜSEYİN KACIKOÇ
(Isparta TSO Başkanı)
İşkur gibi olduk, issizler kuyruk 12 Haziran’dan sonra ıssızlık mutlaka ele alınmalı. Buna bir turlu çözüm bulamadılar.
İşkur gibi olduk; ıs isteyenler kuyruk oluşturuyor. Carı acık
da ülkeyi sıkıntıya sokuyor. Bizler de üzerimize duşun görevi
yerine getirmeliyiz. Is arayanlara yardımcı olmalıyız. Bizim
ısımız vatandaşa as, ıs ve ekmek vermek. Anayasa değişikliği milli mutabakat sağlanarak yapılmalı.

KEMAL BOZAN
(Bingöl TSO Başkanı)
Hep aynı sorunla boğuşuyoruz
Seçimden sonra gündem ekonomi olmalı. Özellikle ıssızlık
konusunda hemen çözüm bulunmalı. Aynı zamanda bölgemizde terör sorunu yasıyoruz. Bu konulara çare bulmaları
gerek. Biz bu sorunları şehrimizin vekillerine ilettik; ancak,

114

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

hiçbir zaman meclise taşınmadı ve sonuç alamadık. Yıllardır
aynı sorunlarla boğuşuyoruz. Diğer şehirlere yatırım yapan
ıs adamlarını bizim şehrimize getiremiyoruz

HALİL ŞAHİN
(İskenderun TSO Başkanı)
Cari açığa özel reform gerekiyor
Secimden sonra ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Carı
acık ciddi oranda; bu konuda özel reformlar hayata geçirilmeli. İlimizde sanayi ve turizmde ciddi sıkıntılar var. Hükümetten bu konuda teşvik bekliyoruz. Gerekli altyapıları
hazırlayıp, dünyayla rekabet edebileceğimiz şartların hazırlanması talep ediyoruz. Özellikle tarım sektörüne gerekli
desteğin verilmesi ve başlanan yatırımların tamamlanması
gerekiyor.

KEMAL KARAKÜCÜK
(Kahramanmaraş TSO Başkam)
2023 hedeflerine kitlenmeliyiz.
Seçimden sonra Türkiye’nin ilk gündemi anayasa değişikliği
olmalıdır. Ortadoğu’daki gelişmeler, dış politika, yeni ekonomik gelişmeler, ihracat, istihdama odaklanıp, 2023 hedeflerine kilitlenmek Şehrimizde yem bir OSB’ye ihtiyacımız
var. Kalkınmada öncelikli bölgelerde üretici desteklenmeli,
gerekli istihdamın oluşturulması için mevzuat kolaylaştırılmalı.

MAHMUT DEDE
(İznik TSO Başkanı)
İznik turizm bölgesi ilan edilsin
Türkiye’nin ilk gündem maddesi ıssızlık olmalı. Issızlık konusunda çözüm bulunup, buna yatırım yapılmasını istiyoruz.
İznik’in turizm bölgesi ilan edilmesini talep ediyoruz. Sorunlarımızın çözümü konusunda siyasilerden destek görmedik.
20 yıllık sorunlar hâlâ bekliyor.

İSMET ÇELİK
(Kars TB Başkanı)
Kars’a serbest bölge fırsatı sınır iliyiz.
Başbakanımız lojistik üssün Kars’ta olduğunu söyledi. Lojistik üssün yanında serbest bölge istiyoruz. İpek yolu Kars’a
geliyor. Çin’den Azerbaycan’dan Gürcistan’dan Kars’a demiryolu, karayolu geliyor. Serbest bölge kurulursa Türkiye’yi
Asya’ya, Kafkaslara bağlar. Kars’tan da Edirne’ye kadar karayolu, demiryolu var. Issızlık çok. Serbest bölge ve lojistik
us gerçekleşirse Kars Kafkaslar, Asya ve Avrupa arasında bir
köprü olur. Issızlık azalır. Türkiye’nin temeli Kars’ta atılmış
olur.

ALİ CANDIR
(Antalya TB Başkanı)
Reel ekonomi odaklı politika
Secimden sonra ele alınması gereken ilk konu için sunu
söyleyebilirim Reel ekonomi odaklı yeni bir politika belirleme ve uygulamaya koyma aciliyeti vardır. Tarımsal alanların
daraltılması ve imar sorunu, tarımdaki istihdam ve sosyal
güvenlik sorunu, lojistik ve ulaştırma sorunu ilimizin çözüm
bekleyen en önemli 3 sorunudur. Ancak, maalesef milletvekilleri sorunlarımızın çözümü konusunda yeterli düzeyde
çalışmadılar; sorunlarımız meclise yeterli ölçüde yansıtılamadı.

Basında
TOBB
MEHMET ŞAHİN

MUSTAFA TOKTAY

(Kızıltepe TB Başkanı)
Su deposu tamamlanmalı
Bölgemizin en büyük sorunu sudur Mardin su deposunun
fizibilitesi yapıldı, gerçekleşti. Ama her nedense inşaat safhasına geçememesi sıkıntı yaratacak. DSİ bu deponun yapımından ‘yük getireceği’ gerekçesiyle vazgeçiyor. Gerçekleşmemesi halinde, ovanın sağlıklı şekilde su alması mümkün
değildir. Eğer bugüne kadar yapılması gerektiğine inanılmazsa niye vazgeçiliyor?

(Karaman TSO Başkanı)
OSB arsa tahsisinde sorun var
Secimden sonra Türkiye’nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalıdır. Bölgemizde Suriye ihracatı çok fazla; ancak
gümrük vergisinin yüksekliğinden dolayı sıkıntı yasıyoruz.
OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi sorunu var. Bu sorunlara
acilen çözüm bulunmasını istiyoruz. Yeşil kart uygulamasının yemden yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum.
Sorunlarımız milletvekilleri tarafından meclise yansıtıldı. Bundan sonraki olacak mecliste bu anlattığım konulara odaklanmalarını diliyoruz. Anayasa değişikliğinin uniter
devletin yapısını bozmayacak şekilde ele alınması gerekiyor.

HÜSEYİN ÇETİN
(Kozan TB Başkanı)
Narenciye teşvik edilmeli
Biz narenciyeye teşvik verilmesini istiyoruz. Bunun yanında
ithal pamuk çok geliyor. Eskiden bir pamuk ülkesiydik, su an
çok zayıfladık. Birde, Yedigöze Barajının geçenlerde acılısını
yaptık. Bu çok önemli; 50 milyon dekara hizmet verecek; bir
an önce ihaleye verilmesi ve faaliyete geçirilmesini istiyoruz.

ERSİN KAÇAR
(Malkara TB Başkanı)
Tarımsal yatırımlar yetersiz
Bölgemizdeki en önemli sorunlarımız ıssızlık ve sulama gibi
tarımsal yatırımların eksikliğidir. Issızlık, sanayi yatırımlarının gerekliliğini gösteriyor. Milletvekillerimiz ne yazık ki
bir iki kişi dışında yeterli düzeyde çalışmadılar; sadece tayın yaptılar. seçimden sonra ele alınacak ilk konu, bölgemiz
bazında tarımsal sulama yatırımlarının gerçekleştirilmesidir. Yanı sıra, mevcut bir OSB’miz var; buraya yatırımın gelebilmesi için teşvik belirlenmesi lâzım ki istihdam sahası
sağlanabilsin. Türkiye geneline bakıldığında ise, ıssızlık, terör ve kaynakların etkin kullanımı ele alınması gereken ilk
maddelerdir.

NEŞET YAVUZ
(Kırşehir TB Başkanı)
Termal yatırıma teşvik istiyoruz
Bölgemizdeki temel sorunların basında ıssızlık geliyor. Bir
başka önemli konu ise, termal turizmdir. Termal turizme
destek verilmeli ve termal yatırımlara özel teşvik getirilmelidir. Termal sular acısından bölgemizde oldukça ciddi bir
potansiyelin olması, termal turizmin ve yatırımların gelişmesinin onunu açacaktır.

ALİ GÜVENSOY
(Kars TSO Başkanı)
İthal et zor durumda bıraktı
Secimden sonra hükümetin ilk ısı ıssızlığı önlemek olmalıdır. Bunun için ek önlemler alınmalıdır. Doğu illerinde özellikle tarım ve hayvancılıkta teşviklerin artırılması gerekiyor.
İthal et olayı bizleri zor durumda bıraktı. İhmal edilmiş bir il
olmaktan çıkmalıyız. Hangi partiden kim seçilirse seçilsin
ilimize önem vermeliler.

HALİL ÖZTOSUN
(Kastamonu TSO Başkanı)
Hala en büyük sorun ulaşım
Secimden sonra ilk olarak, daha önce söz verilenlerin yerme
getirilmesi olmalıdır. Ilgaz geçidim ve havaalanı sorununu
yetkililere ilettik ama uygulamaya geçmedi. Özetle bizim en
önemli sorunumuz ulaşım.

Türkiye’ye yeni bir anayasa değişikliği gerekiyor mu?
EVET, %78,5
HAYIR, %11,5
FİKRİ YOK, %10,0
Gazeteniz DÜNYA, yeni anayasa değişikliği tartışmalarının
doğrudan etkilediği iş dünyasının tabanına, değişikliğin zorunlu olup olmadığını, bunun öncelikli konu olarak ele alınıp
alınmaması gerektiğini sordu: Reel sektörün temsilcilerinin
büyük çoğunluğu Türkiye’de yeniden Anayasa değişikliğinin
zorunluluk oluğunu ve 24’üncü dönem TBMM’nin değişikliği
öncelikli olarak ele alması gerektiği görüşünde.

ÖMER ABDULLAH ÖZDEMİR
(Mersin TB Başkanı)
Turizm altyapısı güçlendirilmeli
İlimizin en önemli sorunlarının basında ıssızlık geliyor. Bunun yanında, yatırım eksikliği de önemli bir sorun. Mersin’in
hak ettiği yatırımı alması İçin, özellikle turizm ağırlıklı yatırımlarda, devletin alt yapı oluşturması gerekli. Yanı sıra,
Mersin’de ulaşım problemi çözülmeli. Bu konuda çok problem var. Mersin büyük bir il ama otobanlara bağlanmada ve
şehir içi ulaşımda sıkıntı var.
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

Yeni bir anayasa
olmazsa olmazımız
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir anayasaya
ihtiyaç olduğunu söyledi. Genel kurulda konuşan Hisarcıklıoğlu, “Yeni anayasa toplumumuzun olmazsa olmazı haline gelmiştir. Rahmetli Özal’ın dediği gibi; ifade
hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti
garanti altına alınmalıdır. Vatandaşları arasında ayrım
yapmayan, vatandaşına güvenen, vatandaşına hükmetmeyen bir devlet anlayışına sahip olmalıyız. Devlet
vatandaşının efendisi değil, hizmetkârı olmalıdır” diye
konuştu. Ekonomide gelinen noktada Türkiye’nin ‘imrenilen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dün başka ülkelere bakıp imrenirdik, simdi
imrenilen bir ülke haline geldik” dedi.
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İstikrar Sürmeli
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 12 Haziran seçimleri yeni anayasa ve istikrarın devamı için
fırsat olarak görülmeli.

YARIM KALANLARI BİTİRELİM
Türkiye’nin, 2001 krizinin yaralarını sarıp tekrar ayağa
kalktığını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi, son
dönemde peş peşe rekorlar kırdı. 12 Haziranı istikrar
ve reform ortamının ivme kazanması için fırsata dönüştürmeliyiz. Eksik bıraktıklarımızı tamamlamalıyız”
dedi.
YENİ ANAYASA ARTIK İHTİYAÇ

kanlar Ali Babacan, Nihat Ergün, Zafer Çağlayan, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda bürokrat ve iş adamının katıldığı genel kurul, birlik çağrısıyla sona erdi. Bu
yılki genel kurulun ana temasının birliktelik olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, “Hep birlikte daha güçlüyüz.
Onun için birbirinize, birbirimize sımsıkı sarılalım, birlikte daha güçlüyüz” dedi.

İş dünyasının yeni anayasa özlemi içinde olduğunu söyleyen TOBB Başkanı, şöyle konuştu: Anayasamız yenilenmeli. Sadece siyaseten değil, ekonomik ve toplum
olarak da yeni, çağdaş bir anayasaya ihtiyacımız var.
Türkiye, anayasasının konuşarak, tartışarak ve uzlaşarak hazırlamalı.”

TOBB: Seçim istikrarın ivme kazanması için fırsat olsun T Türkiye’nin krizin yaralarını başarıyla sardığına
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki seçimleri
istikrar ve reformların hızlanması için fırsata çevirelim” diye konuştu TOBB’un Genel Kuruluna, hem hükümet, hem de muhalefet büyük ilgi gösterdi. Babacan: Türkiye’nin başarısı dünyanın takdirini kazanıyor.

TOBB’un 66. Genel Kurulu siyaset ve iş dünyasını da
bir araya getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ba-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “önümüzde genel seçimler var, bu
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süreci istikrar ve reform ortamının yeniden ivme kazanması için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Eksik bıraktıklarımızı, yapamadıklarımızı tamamlamalıyız, yeni
başarılara imza atmak için 12 Haziranı yeni bir başlangıç yapmalıyız” dedi. TOBB’un 66. seçimsiz Genel
Kurulunda konuşan Hisarcıklıoğlu, 2001 yılındaki büyük ekonomik krizde pek çok insanın işini ve servetini,
hepsinden önemlisi ise ümidini kaybettiğini söyledi.
Türkiye’nin yeniden ayağa kalkmasının yular alması
beklenirken, bu karamsar tablo içinde bile ümitlerini
hiç kaybetmediklerini ve 2002 yılındaki genel kurulda
Türkiye için hedefler koyduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Özel sektör olarak 2010 yılı sonu itibariyle 3 alanda
daha rekorlara imza attık” diye konuştu. İmalat sanayi
üretimi, makine yatırımları ve kayıtlı istihdamda tarihî
zirveye ulaştıklarını hatırlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sadece son bir yıl içinde özel sektörün
tam 1 milyon 57 bin kişiye kayıtlı istihdam sağladığını
bildirdi. Bu başarının mimarı olan tüccar ve sanayicilerle ve özel sektörle, yani bu salonu dolduranlarla gurur duyduğunu TOBB Başkanı, “Sadece kazanmadınız,
bu millete de kazandırdınız. İyi ki kazanıyorsunuz, iyi ki
yatırım yapıyorsunuz, iyi ki istihdam ediyorsunuz, iyi ki
sizler varsınız” dedi. Ancak zamanın, rehavete kapılma
zamanı olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, içeride cari
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açığın daha tehlikeli hale geldiğine dikkat çekti. Dışarıdaysa Avrupa’daki finansal krizin büyüdüğünü, Kuzey
Afrika ve Ortadoğu’da kargaşanın artarak devam ettiğini vurguladı.
PERAKENDEYE YENİ YASA
Adil rekabetin olmadığı bu ortamın, girişimciliği engellediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bu sebeple perakende yasasının acilen çıkmasını istiyoruz” dedi.
YENİ ANAYASA ŞART
Türkiye’nin zorlu coğrafyada hem iktisadî, hem de
siyasî açıdan güçlü olma mecburiyeti bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 12 Haziranda yapılacak genel seçimleri hatırlatarak şunları kaydetti: “Bu süreci, istikrar ve reform ortamının yeniden ivme kazanması için
bir fırsata dönüştürmeliyiz. Eksik bıraktıklarımızı, yapamadıklarımızı tamamlamalıyız. Yeni başarılara imza
atmak için, 12 Haziranı yeni bir başlangıç yapmalıyız.
2023 vizyonumuz ortak hedef haline geldi.” Anayasanın da yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Sadece siyaseten değil, ekonomik ve toplumsal
olarak da yeni ve çağdaş bir anayasaya ihtiyacımız var.
Yeni Meclisimiz, yeni anayasayı katılımcı bir yaklaşımla hazırlamalıdır. Türkiye kendisini oluşturan bütün

Basında
TOBB
unsurları ile kaynaşmak, farklılıklar içinde bütünleşmeli ve yeni anayasasını konuşarak, tartışarak ve uzlaşarak yapmalıdır” diye konuştu. Konuşmasının son
bölümünde Orta Doğu’daki gelişmelere dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, ticaretin en büyük barış kaynağı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek şöyle
konuştu; “Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, birbirine
kötü bakmaz. Bugüne kadar bu coğrafyanın güvenlik
unsuru olan Türkiye, bundan sonra refahın ve ticaretin
yayılmasının da kaynağı olacaktır. Girişimcilerimizin bu
coğrafyada daha fazla yatırım yapması, çevre ülkelerdeki girişimci orta sınıfın gelişmesini sağlayacaktır. Bu
gerçekleşince Türkiye’de olduğu gibi bu coğrafyada istikrar daha güçlü olarak kuvvetlenecektir.”

Akaryakıtta yılsonuna kadar ÖTV artışı yok
TOBB’daki konuşmasında ağırlıklı olarak CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını eleştiren Babacan, Türkiye’nin petrol konusunda dışa bağımlı bir ülke olduğunu, bu yüzden dünyadaki petrol
fiyatları artışından etkilendiğini kaydetti. Dünyada altın
fiyatlarının yanı sıra bir çok maden fiyatının tarihî seviyelerde olmasına rağmen bunların hiç konuşulmadığını belirten Babacan, bunun yerine akaryakıt fiyatlarının
eleştirildiğini anlattı. Babacan, son bir yılda akaryakıttan alman ÖTV oranlarını değiştirmediklerini, bu yılın
sonuna kadar da değiştirmeyeceklerini söyledi

Babacan: Türkiye’nin başarısı dünyanın takdiri kazanıyor
TOBB’un Genel Kurulu’nda konuşan Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Kim ne derse desin,
Türkiye’nin göstermiş olduğu ekonomik performans,
bütün dünyanın takdirini kazanıyor. Bu bir başarı öyküsü” dedi. Şu anda birçok ülkenin borç stoğunun tarihi
seviyelerde olduğuna dikkat çeken Babacan, ABD’nin
toplam borç stoğunun millî gelire oranının yüzde 100,
Japonya’nın yüzde 250 olduğunu söyledi. Babacan,
dünyadaki pek çok büyük bankanın kamu desteğiyle
ayakta durduğunu, bu ülkelerde gerçekten ürkütücü
bir durum bulunduğunu anlattı. Dünyada 1 milyar insanın günlük bir doların altında gelirle açlık sınırının
altında yaşadığına vurgu yapan Babacan, “Bizde 1 doların altında gelirle yaşayan kalmadı” dedi.
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TOBB BAŞKANI HISARCIKUOGLU: 12 Haziran’ı
yeni bir başlangıç yapalım
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anayasanın yenilenmesi gereğine dikkat çekerek,
“Önümüzde genel seçimler, var, bu süreci istikrar ve reform ortamının yeniden ivme
kazanması için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Eksik bıraktıklanmızı, yapamadıklarımızı
tamamlamak için 12 Haziran’ı yeni bir başlangıç yapmalıyız” diye konuştu.

12 Haziran başlangıç olsun
HİSARCIKLIOĞLU, “ÖNÜMÜZDE GENEL SEÇİMLER
VAR, BU SÜRECİ İSTİKRAR VE REFORM ORTAMININ
YENİDEN İVME KAZANMASI İÇİN BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ. 12 HAZİRANI YENİ BİR BAŞLANGIÇ
YAPMALIYIZ” DEDİ.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Önümüzde genel seçimler var, bu süreci istikrar ve reform ortamının yeniden ivme kazanması
için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Eksik bıraktıklarımızı,
yapamadıklarımızı tamamlamalıyız, yeni başarılara imza
atmak için 12 Haziran’ı yeni bir başlangıç yapmalıyız”
dedi. TOBB’un 66. seçimsiz genel kurulunun açılışında
konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zamanın,
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rehavete kapılma zamanı olmadığını belirterek içeride
cari açığın daha tehlikeli hale geldiğine dikkat çekti. Dışarıdaysa Avrupa’daki finansal krizin büyüdüğünü, Kuzey
Afrika ve Ortadoğu’da kargaşanın artarak devam ettiğini,
içinde bulunulan coğrafyada değişim sancılarının çekildiğini, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin riskler ve
belirsizliklerle dolu olduğunu kaydetti. Türkiye’nin tam
bu coğrafyanın ortasında olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, söz konusu bölgenin zor ve çetin bir bölge olduğunu
v dünya politikalarının odağında bulunduğunu bildirdi. Bu
yüzden Türkiye’nin bu coğrafyada hem iktisadi, hem de
siyasi açıdan güçlü olma mecburiyeti bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 12 Haziran’da yapılacak genel seçimlere değinerek şunları kaydetti:
“Bu süreci, istikrar ve reform ortamının yeniden ivme
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kazanması için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Eksik bıraktıklarımızı, yapamadıklarımızı, tamamlamalıyız. Yeni başarılara imza atmak için, 12 Haziran’ı yeni bir başlangıç
yapmalıyız. Şimdi önümüze yeni hedefler koyduk. 2023
vizyonumuz siyasetin de, toplumun da ortak hedefi haline
geldi. 3 büyük siyasi partimizin de ekonomik büyümede
özel sektörün önemine vurgu yapmaları, destek vermeleri, bizlere umut veriyor. Sadece bir seçim dönemi için
değil, 2023’e yönelik vizyon belirlemeleri hepimizin motivasyonunu arttırıyor. Özel sektör olarak bizler son 10 yılda
olduğu gibi, daha fazla çalışacağımıza, daha fazla üreteceğimize, daha fazla yatırım ve istihdam sağlayacağımıza
söz veriyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda nasıl başardıysak, emin
olun ki önümüzdeki 10 yılda daha iyisini başarırız. Biz
kendimize güveniyoruz.” Konuşmasında siyasetçilere de
seslenen Hisarcıklıoğlu, “Siyasetçilerimizden de istikrar
ve reform için daha fazla bir araya gelmelerini, siyasette
diyalog ve uzlaşmayı sağlamalarını bekliyoruz” dedi.

kanunlarının, seçenle seçilen arasındaki bağı güçlendirecek şekilde değiştirmesi gerektiğine vurgu yapan Rifat
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortak sorunlarımıza, birlikte çözümler bulacak, daha demokratik, şeffaf
ve katılımcı bir siyaset anlayışını öne çıkartmalıyız, Yeni
anayasa tartışmaları, böyle bir zemini oluşturmak için uygun bir başlangıçtır. Anayasamız yenilenmelidir. Zira yeni
ve daha sağlam bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız var.
Sadece siyaseten değil, ekonomik ve toplumsal olarak da
yeni ve çağdaş bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasanın yenilenme süreci en az içeriği kadar önemlidir. Yeni
Meclisimiz, yeni anayasayı katılımcı bir yaklaşımla hazırlamalıdır. Türkiye kendisini oluşturan tüm unsurları ile
kaynaşmak farklılıklar içinde bütünleşmeli ve yeni anayasasını konuşarak, tartışarak ve uzlaşarak yapmalıdır.
Bu da yeni bir kavga alanı olmamalıdır. Yeni Anayasada
toplumumuzun olmazsa olmazı, demokratik, laik, sosyal
bir hukuk devleti yapımız korunmalıdır.”

“YENİ ANAYASA KATILIMCI YAKLAŞIMLA HAZIRLANMALI”

LİDERLER TOBB’DA BULUŞTU

TÜRKİYE’NİN ekonomide olduğu gibi, demokraside de
dünya standardına ulaşması gerektiğini, bunu sağlamanın yolunun ise siyaseti tabana yaymak olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, millet ile vekilleri arasındaki bağın
güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Türk demokrasisinin
kalitesinin artırılması isteniyorsa, siyasi partiler ve seçim

TOBB’UN 66. seçimsiz olağan genel kuruluna Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu’ndan sonra salona gelen Erdoğan ve beraberindekiler, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere
protokoldekilerle tek tek tokalaştılar.
Ankara / aa
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Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir önceki!..
M Serdar ARSEVEN
Başlığın işaret ettiği meseleye geleceğim de... Öncelikle şunu halledeyim: Efendim; Kemal Kılıçdaroğlu,
TOBB Genel Kurulu’nda ayakta alkışlanmış!.. Muhalefet Liderine gösterilen ilgi, Başbakan’a gösterileni
gölgede bırakmış... Orada olmasaydık, inanabilirdik!..
Hayır, dün sıcağı sıcağına kaleme aldığımız gibi Kemal
Kılıçdaroğlu, seçime çok az bir süre kalmış olmasının da etkisiyle “Baykal’ın gördüğünden daha fazla”
alâkaya mazhar oldu. Baykal kürsüye yöneldiğinde
salondakilerin büyük bir bölümü dışarı çıkmış olurdu.
Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu izlendi, farkın biri bu.
ikincisi de, “Esnafı Maliye kıskacından kurtaracaklarını” söylediğinde alkışlanmış olması. Esnafla Maliye
arasında öylesine yaman bir çekişme ve anlaşmazlık var ki; bu lafları bir başka partinin genel başkanı,
mesela Osman Pamukoğlu da söylemiş olsaydı, alkışı
alırdı!.. Evet, meselenin o tarafını netleştirdikten sonra söz verdiğimiz üzere gelelim TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun performansına... Dur direkt olarak
maksadıma geleyim: Ya arkadaş; benim bir derdim
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var; Bizim takım, yani “maneviyatçı” takımı, maalesef son derece edilgen, son derece ezik, son derece
kompleksli. Bunun sosyolojik tahliline girecek değilim;
köyden kopuş, şehirde eziliş, sisteme sonradan dahil
oluş... Bunların hepsi önemli mazeretler de... Yeter
artık!.. Dünyaya -affedin- Marksist Sol’un apış arasından bakmayı adet edinmiş kompleks yığını... Halbuki
şunu görüyoruz ki; mukaddesat düşmanları içleri boş
birer tenekeden ibaret. Kim oğlum bunlar; ne üretmişler, ülkeye beladan sıkıntıdan başka ne vermişler,
neyi becermişler, hangi başarıları var?.. Bunları adam
yapan bizleriz maalesef, gece gündüz içmekten, ona
buna yaltaklanmaktan başka bir halta yaramayan züppe takımına gösterdiğimiz itibarı, bizim adamlarımıza
göstermiyoruz!.. Bir bakın; rahmetli Adnan Menderes,
rahmetli Turgut Özal, rahmetli Necmettin Erbakan,
Recep Tayyip Erdoğan... “Lider’ler hep bizden çıkıyor;
Kenan Evren’inden Ecevit’ine, İnönü’sünden Deniz
Baykal’ına kadar bu adamların batırdığını bizler kurtarıyoruz... Bu iğrenç adamların kullandıkları kanali-
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zasyon şebekesinden bindikleri hızlı trene kadar her
bir şeyi bizler yapıyoruz! Bu eziklik niye, bu büzüklük
niye?... Bakıyorum; Rifat Hisarcıklıoğlu gibi alanında devrim gerçekleştirmiş bir sivil toplum örgütü liderini bile takdir etmek zorumuza gidiyor!.. Hatırla;
TOBB, Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan evvel ne haldeydi?..
Sütü bozuk darbecilere kuyruk olan, esnafın bütün
kaynaklarını darbecilere akıtan kirli yönetimlerden,
“beşli çete mensupluğundan” aldı TOBB’u, dünyanın
en saygın sivil toplum örgütlerinden biri haline getirdi.
TOBB’un bir önceki yönetimi ile bu yönetimi arasındaki fark, “inanan” insanın, inancına “azmi”, “irade”yi,
“usul, erkan bilmeyi” eklediğinde neler yapabileceğinin de kanıtı. Bakın; Türkiye ekonomisi Avrupa’nın en
büyüklerinden değil ama... TOBB, karşılığı olan sivil
toplum örgütlerinin en büyüklerinden! Rifat Hisarcıklı-

oğlu, TOBB’un muadili olan sivil toplum örgütlerini bir
araya getiren Eurochambers’ın Başkan Yardımcısı...
OECD, komşu coğrafyadaki tüm ülkelere TOBB’un yapılanmasını örnek gösteriyor. TOBB üniversitesi, kısa
sürede Türkiye’nin en çok tercih edilen lisans, lisans
üstü eğitim kurumu haline geldi. Dünyanın en önemli
liderleri,TOBB’un önünden geçiyor, TOBB’un desteğini
almaya çalışıyor. Vesaire vesaire... Bir 28 Şubat sürecinin TOBB’una bakın, bir de bugünkü TOBB’a... Aradaki
fark muazzam; Bu fark da inanan ile inanmayan arasındaki farktır bir yönüyle. Son sözüm ilgilisine: Aptallığı bırak, adamına sahip çık!.. Adamlarına sahip çık!..
Kaybetmeden anla kıymetlerini!.. Ezilme, büzülme.
Adam ol!..
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‘Demokrasi ve istikrarı girişimcilik sağlar’
WASHINGTON-AA
ABD’nin başkenti Washington’da temaslarda bulunan
ve ABD’nin Müslüman çoğunluklu ülkelerle iktisadi
fırsatlar, bilim-teknoloji, eğitim ve halklar arasındaki
bağlan içeren ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla
başlattığı, “Yeni Başlangıç İçin Ortaklar (PNB)” adlı
girişimin zirvesine katılan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin güçlendirilmesinin sadece Türkiye için değil, tüm
bölge için kritik önem taşıdığını ifade ederek, “Sadece
girişimci bir orta sınıf, bölgede demokrasi ve istikran
sağlayabilir” dedi.
Ekonomimizin kaynağı girişimcilerimiz
Washington’da düzenlenen ve önceki gün başlayan iki
günlük zirvede de, hedef ülkelerde PNB çerçevesinde
hangi adımların atıldığı, ne gibi projelerin yürütüldüğü
gibi konularda görüş alışverişinde bulunuluyor ve karşılıklı deneyimler paylaşılıyor. Zirvede, hem hedef ülkeler ve ABD’deki girişimciler arasındaki bağlantıları
artırmanın hem de bu ülkelerin kendi aralarındaki iliş-
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kilerini geliştirebilmelerinin yollan üzerinde duruluyor.
Hisarcıklıoğlu da zirvede, Türkiye-ABD iktisadi ve ticari
ilişkileri ile özel sektörün ve girişimciliğin geliştirilmesi konularında, TOBB tarafından başta Filistin, Pakistan ve Afganistan olmak üzere, İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde Türkiye’de ve bölgede gerçekleştirilen
çalışmaları kapsayan bir konuşma yaptı.
Hisarcıklıoğlu, projelerinin Türkiye’de girişimciliğin
daha da geliştirilmesi ve başarılı girişimcilerin daha
görünür hale getirilmesi üzerine odaklandığını anlatarak, “Girişimcilerimiz, Türk ekonomisinin en önemli
kaynağı, onlar bizim en büyük varlığımız” diye konuştu.
‘Kadın girişimciler üzerine odaklanmalıyız’
Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin güçlendirilmesinin sadece Türkiye için değil, tüm bölge için kritik önem taşıdığını ifade ederek, “Sadece girişimci bir orta sınıf,
bölgede demokrasi ve istikran sağlayabilir” dedi. Türkiye ve ABD’deki girişimciler, yatırımcılar ve üniversi-
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teler arasındaki ağları geliştirmek istediklerini, kadın
girişimciliğinin güçlendirilmesine de odaklandıklarını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, PNB bünyesinde Türkiye’de
oluşturdukları platformun geniş bir temsiliyeti içermesine önem verdiklerini, bu bağlamda özel sektörün
platformda hem küçük hem büyük, hem yabancı hem
Türk şirketleri ve İstanbul’dakilerin yanı sıra Anadolu
kentlerinden de temsilcileri içerir şekilde tüm düzeylerde temsil edildiğini belirtti. Konuşmasında, PNBTürkiye platformu olarak geliştirdikleri projelerden
bahseden Hisarcıklıoğlu, “Yeni hedef, Türk-Amerikan
ilişkilerinde de yeni bir çağı temsil ediyor. Geçmişte askeri ve bürokratik ilişkiler egemendi. Askeri değişim
programlarına odaklanmıştık. Ancak şimdi ekonomik
ilişkilere, başarılı girişimcilerin ağları üzerine odaklanma zamanı. Özellikle genç ve kadın girişimciler
üzerinde odaklanmalıyız” diye konuştu.
PNB Türkiye Platformu’nda kimler var?
‘Yeni Başlangıç İçin Ortaklar-Türkiye” adlı platformun
Yürütme Kurulu, Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, aralarında Cisco Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Deniz Sungurlu, Intel Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Yöneticisi Melih Gezer, Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkam Güler Sabancı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, MÜSIAD Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Coca-Cola Türkiye Başkanı Galya Frayman Molinas, Kayseri Sanayi
Odası Başkan Mustafa Boydak, TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ata Ceylan’ın da yer aldığı iş adamı,
sektör temsilcileri ve öğretim üyelerinden oluşuyor.

TOBB tarafından Ankara ve İstanbul Forumu kapsamında yürütülen çalışmalar ve özellikle Cenin Sanayi
Bölgesi kurulmasında gelmen asama,
TOBB tarafından Harvard Üniversitesi ile işbirliğinde
başlatılan “En Hızlı Büyüyen 25” firma projesi,
TOBB ve Cisco System Türkiye tarafından yürütülen
kadın gırıslmılıgının geliştirilmesine yönelik proje
TOBB ve Intel Türkiye tarafından yürütülen Üniversitelerde Girişimciliğin özendirilmesine ilişkin proje
TOBB-lslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlanılan “Oda Akademisi” projelen hakkında bilgi verdi.
PNB’nin fikir babası Obama
PNB, ABD Başkanı Barack Obama’nın Müslüman
dünyasına yönelik Kahire konuşmasında dile getirdiği
“yem başlangıç” hedefini karşılamak üzere, ABD Dışişleri Bakanı Hıllary Clinton tarafından, ABD’nin eski
Dışişleri Bakanı Madeleıne Albrıght, Aspen Enstitüsü
Başkanı Walter Isaacson ve Coca-Cola şirketinin Başkanı ve Üst Yöneticisi Muhtar Kent ile birlikte 27 Nisan
2010’da başlatılmıştı. Girişimin hedef ülkeleri arasında
Türkiye de yer alıyor ve Türkiye ayağı, Ankara ile Washington arasındaki siyası ve asken ilişkilerde var olan
iyi düzeyin ekonomik ilişkilerde de sağlanması gerektiğini uzun suredir savunan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki bir Yönlendirme Komitesi tarafından yürütülüyor.

Hisarcıklıoğlu, Clinton ile yemek yedi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, zirvenin ardından ABD
Dışişleri Bakanı Clinton’ın ev sahipliğinde PNB zirvesi
çerçevesinde düzenlenen aksam yemeğine katıldı. Yemekte Türkiye’nin gösterdiği ekonomik performanstan
övgüyle söz eden ABD tarafı, PNB yapılanmasını en
hızlı biçimde Türkiye’nin oluşturduğu ve projelen hayata geçirmede yine Türkiye’nin onculuk ettiği mesajını vererek, Türkiye’den diğer ülkelerle daha yakından
çalışmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, Clinton ile yemekte
şunları gündeme getirdi:
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Müslüman ülkelere dönük ‘Yeni Başlangıç’ta
Türkiye öne geçti
ABD’nin başkenti Washington’da temaslarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeni Başlangıç için Ortaklar (PNB) adlı girişimin
zirvesine katıldı. ABD’nin Müslüman çoğunluklu ülkelerle
iktisadi fırsatlar, bilim-teknoloji, eğitim ve halklar arasındaki bağları içeren ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla
başlatılan PNB’ye Türkiye damga vurdu. Türkiye’nin ekonomisinden övgüyle söz eden ABD tarafı, PNB yapılanmasını
en hızlı biçimde Türkiye’nin oluşturduğu ve projeleri hayata
geçirmede yine Türkiye’nin öncülük ettiği mesajını verdi.

İlişkiler gelişecek
Washington’da düzenlenen zirvede de, hedef ülkelerde PNB
çerçevesinde hangi adımların atıldığı, ne gibi projelerin yürütüldüğü gibi konularda görüş sahipliğindeki akşam yemeğine katıldı. alışverişinde bulunuluyor ve karşılıklı deneyimler paylaşılıyor. Zirvede, hem hedef ülkeler ve ABD’deki
girişimciler arasındaki bağlantıları artırmanın hem de bu
ülkelerin kendi aralarındaki ilişkilerini geliştirebilmelerinin
yolları üzerinde duruluyor. Türkiye’nin hem PNB bünyesindeki yapılanmasını tamamlaması hem de somut projeleri
uygulamaya başlamasıyla girişimin diğer hedef ülkelerinden ileri bir konumda olduğuna işaret edilirken, ABD’den bu
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projeleri daha çok gündeme getirmeleri ve desteklemelerini
istediklerini kaydetti.

En büyük varlığımız
Türk girişimcilerinin önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “PNB Türkiye platformu olağanüstü ilerleme
gösterdi. Projeler Türkiye’de girişimciliğin daha da geliştirilmesi ve başarılı girişimcilerin daha görünür hale getirilmesi
üzerine odaklandı. Girişimcilerimiz, Türk ekonomisinin en
önemli kaynağı, onlar bizim en büyük varlığımız. Girişimciliğin güçlendirilmesi tüm bölge için kritik önem taşıyor. Sadece girişimci bir orta sınıf, bölgede demokrasi ve istikrarı
sağlayabilir.”

PNB nedir?
PNB, ABD Başkanı Barack Obama’nın Müslüman dünyasına yönelik Kahire konuşmasında dile getirdiği “yeni başlangıç” hedefini karşılamak üzere, ABD Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton tarafından, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine
Albright, Aspen Enstitüsü Başkanı Walter Isaacson ve The
Coca-Cola Company Başkan ve CEO’su Muhtar Kent ile birlikte 27 Nisan 2010’da başlatılmıştı.
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10 yıldır ABD’ye gidiyorum böyle bir yaklaşım
olmadı...
Obama’nın ‘yeni ortaklık modeli’ yaklaşımının ABD’de benimsendiğini söyleyen
Hisarcıklıoğlu, “Her kurum ticari ilişkilerimizi geliştirecek öneriler sundu” dedi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Washington’daki temasları çerçevesinde ABD’deki iki büyük Türk çatı kuruluşu Türk
Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından onuruna düzenlenen resepsiyonda konuştu. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ve askeri ilişkilerin
ekonomi alanına yansımadığını ve ABD’nin, Türkiye’nin
ekonomik ilişkilerinin en zayıf olduğu ülkelerden biri
olduğunu söyledi. “Yeni Başlangıç İçin Ortaklar (PNB)”
adlı girişim zirvesine katıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Harvard Üniversitesi’yle birlikte Türkiye’nin on hızlı
büyüyen 25 şirketiyle ABD’deki denkleri olan şirketleri
bir araya getireceklerini söyledi.

Obama Türkiye’ye gelmek istiyor
ZİRVE yemeğine Hillary Clinton’ın da katıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl Türkiye’de yapılacak zirveye
Obama da katılmak istiyor. Obama’nın “yeni ortaklık
modeli” tabiri herkesi etkilemiş Her kurum ilişkilerimizi geliştirmek için pratik öneriler sundu 10 yıldır gidip geliyorum, bu tıp bir yaklaşım yoktu” dedi.
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TOBB genel kurulunda daha fazla üretim, daha fazla yatırım ve istihdam sağlama sözü
veren Başkan Hisarcıklıoğlu, üyelere seslendi:

Büyüyerek güçleneceğiz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 66. olağan genel kurulunda konuşan TOBB/DEİK Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023 vizyonunun siyasetin de, toplumun da ortak hedefi haline geldiğine işaret ederek,
“3 büyük siyasi partimizin de ekonomik büyümede özel
sektörün önemine vurgu yapmaları, destek vermeleri,
bizlere umut veriyor. Eksik bıraktıklarımızı, yapamadıklarımızı tamamlamalıyız, yeni başarılara imza atmak
için 12 Haziran’ı yeni bir başlangıç yapmalıyız” dedi.
Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar ellerinde çantalarla dil,
iz bilmeden dünyanın dört bir yanında iş yaptıklarını
belirterek, “Şimdi ihracat ve yatırım yapacak müteşebbisimizin ayağına, hizmet götürmeliyiz. Sizlerin yurtdışındaki faaliyetleri kolaylaştırılmalı, “desteklenmelidir.
Yeni pazarlara daha kolay ulaşmak ve pazar payımızı
artırmak için hedef pazarlarda ‘Türk Ticaret Kapısı’
ofisleri açılmalıdır. Bunu da ticaret müşavirlerimizle
kol kola birlikte yapmalıyız” şeklinde konuştu.
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Genel kurulun açılışında bir konuşma yapan TOBB/
DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2001 yılındaki büyük ekonomik krizde pek çok insanın işini ve servetini
kaybettiğini, hepsinden önemlisi ise umudunu kaybettiğini söyledi. Türkiye’nin yeniden ayağa kalkmasının
yıllar alması beklenirken, bu karamsar tablo içinde
bile umutlarını hiç kaybetmediklerini, tanı aksine umul
aşıladıklarını dile getirdi.
2002 yılındaki genel kurulda Türkiye için koydukları
hedefleri hatırlatan Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak 2010 yılı sonu itibariyle 3 alanda daha rekorlara
imza altıklarını söyledi. İmalat sanayi üretimi, makine
yatırımları ve kayıtlı istihdamda tarihi zirveye ulaştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, sadece son bir yıl irinde
özel sektörün tanı l milyon 57 bin kişiye kayıtlı istihdam
sağladığını bildirdi.
Bu başarının mimarı olan tüccar ve sanayicilerle ve
özel sektörle, yani İm salonu dolduranlarla gurur duy-
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duğunu ifade eden TOBB/DEİK Başkanı, “Sadece kazanmadınız, bu millete de kazandırdınız, iyi ki kazanıyorsunuz, iyi ki yatırım yapıyorsunuz, iyi ki istihdam
ediyorsunuz, iyi ki sizler varsınız” dedi.
Ancak zamanın, rehavete kapılına zamanı olmadığını
belirten Hisarcıklıoğlu, içeride cari açığın daha tehlikeli
hale geldiğine dikkat çekti. Dışarıdaysa Avrupa’daki finansal krizin büyüdüğünü, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da
kargaşanın artarak devam ettiğini, içinde bulunulan
coğrafyada değişim sancılarının çekildiğini,Türkiye’nin
içinde bulunduğu bölgenin riskler ve belirsizliklerle
dolu olduğunu kaydetti. Türkiye’nin tam bu coğrafyanın ortasında olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, söz
konusu bölgenin zor ve çetin bir bölge olduğunu ve
dünya politikalarının odağında bulunduğunu bildirdi.
“12 Haziran’ı yeni bir başlangıç yapmalıyız” Bu yüzden
Türkiye’nin bu coğrafyada hem iktisadi, hem de siyasi
açıdan güçlü olma mecburiyeti bulunduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, 12 Haziran’da yapılacak genel seçimlere değinerek şunları kaydetti: “Bu süreci, istikrar
ve reform ortamının yeniden ivme kazanması için bir
fırsata dönüştürmeliyiz. Eksik bıraktıklarımızı, yapamadıklarımızı, tamamla malıyız. Yeni başarılara imza
atmak için, 12 Haziran’ı yeni bir başlangıç yapmalıyız.
Şimdi önümüze yeni hedefler koyduk. 2023 vizyonumuz
siyasetin de, toplumun da ortak hedefi haline geldi. 3
büyük siyasi partimizin de ekonomik büyümede özel
sektörün önemine vurgu yapmaları, destek vermeleri,
bizlere umut veriyor. Sadece bir seçim dönemi için değil, 2023’e yönelik vizyon belirlemeleri hepimizin motivasyonunu arttırıyor. ()zel sektör olarak bizler son 10
yılda olduğu gibi, daha fazla çalışacağımıza, daha fazla
üreteceğimize, daha fazla yatırım ve istihdam sağlayacağımıza söz veriyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda nasıl başardıysak, emin olun ki önümüzdeki 10 yılda daha iyisini
başarırız. Biz kendimize güveniyoruz.” Konuşmasında
siyasetçilere de seslenen Hisarcıklıoğlu, “Siyasetçilerimizden de istikrar ve reform için daha fazla bir araya
gelmelerini, siyasette diyalog ve uzlaşmayı sağlamalarını bekliyoruz” dedi. Bugünün yeniden büyük hedefler etrafında kenetlenme zamanı olduğuna işaret eden
TOBB/DEİK Başkanı, herkesin ortak paydasının memleket sevdası, ortak amacının da ülkenin kalkınması
ve milletin bekası olduğunu kaydetti. Müteşebbislerin faaliyetleri desteklenmeli “Bugüne kadar elimizde
çantalarla, dil bilmeden, iz bilmeden, dünyanın dört
bir yanında iş yaptık. Şimdi ihracat ve yatırım yapacak
müteşebbisimizin ayağına, hizmet götürmeliyiz” diyen
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Sizlerin yurtdışındaki
faaliyetleri kolaylaştırılmalı, desteklenmelidir. Yeni pazarlara daha kolay ulaşmak ve payımızı aratmak için,
hedef pazarlarda, Türk Ticaret Kapısı’ ofisleri açılmalıdır. Bu ofislerde, gümrük müşavirliğinden, lojistik
danışmanlığına, pazar araştırmasından, yatırım danışmanlığına, girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm
alanlarda hizmet sağlanmalıdır. Bunu da, dünyanın
dört bir yanma yayılmış ticaret müşavirlerimizle kol
kola, birlikte yapmalıyız. Özel sektör eliyle yürütüle-

cek bu yapı, kamu tarafından da desteklenmelidir.”
Türkiye’nin ekonomide olduğu gibi, demokraside de
dünya standardına ulaşması gerektiğini, bunu sağlamanın yolunun ise siyaseti tabana yaymak olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, millet ile vekilleri arasındaki
bağın güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Türk demokrasisinin kalitesinin artırılması isteniyorsa, siyasi partiler ve seçim kanunlarının, seçenle seçilen arasındaki
bağı güçlendirecek şekilde değiştirmesi gerektiğine
vurgu yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortak sorunlarımıza, birlikte çözümler bulacak, daha demokratik, şeffaf ve katılımcı bir siyaset
anlayışını öne çıkartmalıyız. Yeni anayasa tartışmaları,
böyle bir zeminini oluşturmak için uygun bir başlangıçtır. Anayasamız yenilenmelidir. Zira yeni ve daha sağlam bir toplumsal mutabakata ihtiyacımı/, var. Sadece
siyaseten değil, ekonomik ve toplumsal olarak da yeni
ve çağdaş bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasanın
yenilenme süreci en az içeriği kadar önemlidir. Yeni
Meclisimiz, yeni anayasayı katılımcı bir yaklaşımla hazırlamalıdır. Türkiye kendisini oluşturan tüm unsurları
ile kaynaşmak, farklılıklar içinde bütünleşmeli ve yeni
anayasasını konuşarak, tartışarak ve uzlaşarak yapmalıdır. Bu da yeni bir kavga alanı olmamalıdır. Yeni
Anayasada toplumumuzun olmazsa olmazı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti yapımız korunmalıdır.”
“Yapısal reformlar bayata geçirilmesi gerekiyor” Seçimden sonra oluşacak yeni meclise milletvekillerine
tarihi görevler düştüğünü, eğitimden yargıya, vergi sisteminden kamu yönetimine kadar birçok alanda yapısal değişimi sağlayacak reformların hayata geçirilmesi
gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Öncelikle ekonomik büyümenin daha adil paylaşımını sağlamalıyız.
İşsizlikle, yoksullukla ve kayıt dışılıkla mücadelemizi
güçlendirmeliyiz” dedi. Konuşmasının son bölümünde
Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Hisarcıklıoğlu,
ticaretin en büyük barış kaynağı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, “Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Bugüne kadar
bu coğrafyanın güvenlik unsuru olan Türkiye, bundan
sonra refahın ve ticaretin yayılmasının da kaynağı olacaktır” şeklinde konuştu.
Genel kurulda Türkiye’nin muhasebesi yapılıyor
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN genel Kurulda
yaptığı konuşmada,TOBB’un Genel Kurullarının, Türkiye ekonomisinin bir muhasebesinin yapıldığı, sorunların masaya yatırıldığı, çözüm önerilerinin, dilek ve
temennilerin dile getirildiği çok önemli bir platform olduğunu dile getiren Erdoğan, kendisinin de başbakanlığı döneminde,TOBB’un birçok genel kuruluna katılarak görüşlerini ifade ettiğini ve konuşmacıları dinleme
fırsatı bulduğunu kaydetti.
Gecen yılki genel kurulda verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, çıkardıkları çeşitli yasalarla iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağladıklarını söyledi. Son 8.5 yılda Türkiye’nin çok farklı bir
konuma yükseldiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan,
“Bunu birlikte yaptık, birlikte basardık. 8.5 yıl boyunTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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ca istişareyle birbirimize danışarak yürüdük; Türkiye’yi
birlikte büyüttük. Her aşamada bir olmaya, beraber olmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi. Genel
Kurul’un, 12 Haziran’da yapılacak seçimlere 27 gün
kala gerçekleştirildiğini anımsatan Erdoğan, burada
bugünün muhasebesini yapmayı, gelecek adına bir vizyon ortaya koymayı daha cok önemsediğini ifade etti.
Verdikleri vatlerı secimi kazandıktan sonra yerine getirmeyen adayları eleştiren Erdoğan, bunun bir müeyyidesinin bulunduğunu, bu müeyyideyi secim sandığında
milletin uyguladığını söyledi. 12 Hazıran’ın sonrasında
çıkacak sonuçların, piyasalarda şimdiden satın alındığını, Türkiye’yi bu seviyelere taşımış olmanın memnuniyetim yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun senet ve çeklerle ilgili sözlerine işaret etti. Erdoğan, “Bunlar Türkiye’nin
nereden nereye geldiğini gösteriyor. Daha da iyi olacak,
bundan endişem yok. İşsizlikte şubat ayı rakamlarını
aldık. Bugün orada da 11.5’e düştü, daha da düşecek.
Artık su anda mevsim lehimize gelişiyor” diye konuştu.
Anayasa için TOBB’un katkıları da alınacak 12 Haziran seçimlerinin hemen ertesinde, yeni, katılımcı, sivil,
ozgurlukcu bir anayasa çalışmalarını başlatacaklarını
kaydeden Erdoğan, bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar Bıdığının de katkılarını alacaklarını anlattı. Erdoğan, “Söyleyecek sözü olan herkesi dinleyerek, herkesin katkısını, yapıcı eleştirisini alarak, milletin, ‘işte bu
benim anayasam’ diyeceği bir anayasayı hep birlikte
yapacağız. Zira bugünkü Anayasa, sadece demokrasinin önünü tıkamakla kalmıyor, iş dünyasının da ayağına prangalar takıyor. Hukukun güçlü olmadığı, hızlı
islemediği hiçbir zeminde ekonomi büyümez. Bunu zaten siyasi tarihimizde defalarca gördük, yaşadık. Simdi,
12 Haziran’dan sonra, en önemli hukuki metni, Anayasayı da Türkiye’ye yaraşan bir yapıya kavuşturacak,
demokrasinin olduğu kadar ekonominin de önündeki
engelleri kaldıracağız” diye konuştu.
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Çin malları pazarı gibi olduk
TÜRK Lirası’nın değerli olmasıyla övündüğünü ancak
ABD’nin kriz döneminde para basarak doların değerini düşürdüğünü anlatan CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, “Biz sanayiciyi perişan ettik, bugün ülkeyi
Cm mallarının pazarı haline getirdik. Bedelini bu ülkenin sanayicisi çekti” diye konuştu. Ekonomi bürokrasisinin dağınık olduğunu ve sağlıklı planlanmadığını
savunan Kılıçdaroğlu, ekonominin sadece para politikasıyla yönetilmeye çalışıldığını ifade etti. Kılıçdaroğlu,
ıs dünyasının sağlıklı eleştiri getirmekten ürktüğünü
de ifade ederek, söyle konuştu: “Neden ürktüğünüzü
sız de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ürktüğü için de
ödediği vergilerin nereye harcandığını bilmiyor. Bu kayıt dışının dışında bir olay, bu demokrasi olayı, özgürlük
olayı. Eğer ıs dünyası sağlıklı eleştiri getiremiyorsa bu
ülkede demokraside bir sorun var demektir, demokrasi kaliteli değildir. Bir ilde yaptığım ziyarette, ticaret
ve sanayi odası başkanı toplantının basına kapalı yapılmasını istedi. ‘Basına acık yaparsak hükümeti eleştiremeyiz, eleştirirsek maliye memuru ertesi gün kapının önünde, geliyor ve bize ceza yazıyor’ dedi. Maliye
memuru arıyor, ‘matrahı artır’... Artırmazsan ben geleceğim. Böyle şantaj düzeni olur mu? Korkutan devlet değil, korkan mükellef değil, özgür, özgürlükçü bir
hükümet, ülke istiyoruz. Özgürlüğü sınırlarsanız, demokrasiye en büyük darbeyi vurmuş olursunuz.” CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ekonomi politikasının üreteni cezalandırdığını da savunarak, malın yurt dışından
getirilmesi halinde ucuz, Türkiye’de üretilmesi halinde
pahalı olduğunu söyledi. “Bu düzenin değişmesi lazım”
diyen Kılıçdaroğlu, 1 milyon dolar sıcak paraya iki ayda
60 bin dolar kazanıldığını, bu parayı hiçbir sanayicinin,
tüccarın, esnafın kazanamayacağını kaydetti. Cari açığın, rekor kırdığının altını çizen Kılıçdaroğlu, bu durumun Türkiye ekonomisinin ne kadar kırılgan olduğunu
gösterdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Bu-cari acık, Türkiye için felakettir. Bunu ben söylemiyorum, bu ülkenin
yazmışları, okumuşları, sağduyu sahibi insanları söylüyor. Bu carı acık, yeni bir duvara toslama sinyali veriyor. Herkesi uyarmak da bizim görevimizdir” dedi.
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Son dönemde Türkiye’ye ABD’den yatırım gelmiyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Model Ortaklık, ABD yönetiminin kılcal damarlarına
yayılmaya başlamış. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, IMF, Dünya Bankası, Dışişleri Bakanlığı,
Ulusal Güvenlik Konseyi gibi kurumları kapsayan ABD
temaslarını değerlendirdi, önceki gün ABD’de yerleşik
Türk işadamlarıyla biraraya gelen Hisarcıklıoğlu, ABD
Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’yi ziyaretinde gündeme gelen Model Ortaklık’ı hatırlattı. Hisarcıklıoğlu,
“Model ortaklık yaklaşımı, ABD yönetiminin kılcal damarlarına yayılmaya başlamış, bu fırsatı değerlendirmemiz lazım” dedi.
ORAN AZALDI
ABD’den Türkiye’ye son dönemde yatırım da gelmediğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, son dönemde en çok
akılda kalan yatırımın da, GE Finans ile Çiti Bank olduğunu bildirdi. Kalite sorunu olmayan Türkiye’nin ABD
pazarına giriş sorununu aşması gerektiğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, burada ABD’deki Türk işadamlarına çok
görev düştüğünü, Türkiye’den daha fazla firmanın bu-

raya girmesine katkı sağlanması, daha fazla firmanın
elinden tutulması gerektiğini söyledi.
ABD ile Türkiye’nin ilişkilerinin güçlü olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Ancak ilişkilerin
bir yönü ihmal edildi. Türk-ABD ilişkilerinin iktisadi boyutu geliştirilemedi. ABD’ye ihracatımız, 2000’li yılların
başında toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 11,2’siydi.
2000’li yılların başında, 27,7 milyar dolar ihracatımız
vardı. ABD’ye ihracatımız da 3,1 milyar dolardı. Aradan
geçen süre içinde Türkiye’nin ihracatı büyüdü, ihracat
rakamları arttı. Ancak, ABD’ye olan ihracatımız azalmaya başladı. ABD’ye ihracatımız ise ancak 3,7 milyar dolar oldu. Oran olarak azaldı. ABD’nin toplam ihracatımız
içindeki payı yüzde 3’lere geriledi. ABD en çok ihracat
yaptığımız ilk 5 ülke içinde yok.”
İlk 10’da olamayız
Hisarcıklıoğlu, “ABD piyasasında daha fazla yer almadan dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olamayız” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Meksika Başkanı’na kayısı fındık ve nazar boncuğu
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, Meksika’da düzenlenen 7. Dünya Odalar Kongresi
kapsamında, Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon ile biraraya geldi. Kongrede
Calderon’la görüşen Hisarcıklıoğlu, Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye’nin daha yakın
ilişkiler içerisinde olması gerektiğini belirtti. Calderon daha sonra TOBB standını ziyaret
etti. Kendisine Malatya kayısısı, fındık, nazar boncuğu, Türk-Meksika bayraklı rozet hediye
edildi.
Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon ile
görüşen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Ticaretin önündeki engeller
kaldırılmalı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, Doha sürecinin 2011 ‘de sonuçlandırılması ve korumacı politikalarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
ANKARA - DÜNYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye’nin,
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daha yakın ilişkiler içerisinde olması gerektiğini belirtti. TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Hisarcıklıoğlu, yedincisi Meksika’da düzenlenen Dünya Odalar
Kongresi’ne katıldı. Meksika Ticaret Odası (CANACO)
ev sahipliğinde, Meksika’nın başkenti Mexico City’de
yapılan kongrede Cumhurbaşkanı Calderon’la görüşen
Hisarcıklıoğlu, Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye’nin
daha yakın ilişkiler içerisinde olması gerektiğini belirtti. Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon, Kongre
kapsamında gerçekleştirilen sergide, TOBB standını da
ziyaret etti. TOBB standında kendisine Malatya kayısısı, fındık, nazar boncuğu ve iki ülke arasındaki ilişkileri sembolize eden Türk-Meksika bayraklı rozet hediye
edildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Meksika’nın
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başkenti Mexico City’de yapılan Dünya Odalar Kongresi kapsamındaki sergiyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı
Felipe Calderon’a Malatya kayısısı hediye etti. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 7. Dünya Odalar Kongresi öncesinde Meksika’nın başkenti Mexico Cit/de düzenlenen Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey
toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, kongrede yaptığı
konuşmada, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, Doha müzakerelerinin 2011 yılı içerisinde sonuçlandırılması ve korumacı politikalarla mücadele edilmesi
gerektiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir kalkınma için yeşil ekonominin geliştirilmesi yönünde somut politikalar üretilmesi ve tüm sektörleri kapsayan
global anlamda etkili bir koordinasyonun ve işbirliğinin
sağlanması gerektiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, özel
sektörün ülkelerin büyümesinde ana aktör olduğunu,
kamu özel sektör ortaklıklarına büyük önem verilmesi
gerektiğini ve özel sektörün hükümetler ile işbirliği içerisinde bulunabileceği bir koordinasyon mekanizması-

nın gerekliliğini vurguladı. İkili görüşmeler yapıldı Hisarcıklıoğlu, Genel Konsey Toplantısı kapsamında ICC
Genel Sekreteri Jean Guy Carrier, İran Ticaret, Sanayi
ve Madenler Odası Başkanı Mohammad Nahavandian,
Slovakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Peter Mihok,
Doha Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa Bin
Jassim Al-Thani, Meksika Şehri Ticaret Odası Başkam
Arthuro Mendicutti Narro, Japonya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Toshio Nakamura ve Macaristan Ticaret
ve Sanayi Odası Başkam Laszlo Parragh ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Milletlerarası Ticaret Odası’mn
(ICC) şemsiyesi altında faaliyet gösteren ve global anlamda odaların temsilciliğini üstlenen ve Başkanlığını
Rona Yırcalı’nın yürüttüğü Dünya Odalar Federasyonu
(WCF), dünyanın farklı bölgelerinde iki senede bir düzenlediği Kongrelerinde, iş dünyasını, odaları, bürokratları ve akademisyenleri ortak bir platformda buluşturuyor.
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Meclis’e işadamlarının girmesine mutlu oldum
gündem ekonomiye dönsün
Vahap MUNYAR
ÖNCEKİ gün Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Hasan Hüseyin Erkoç aradı:
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya’ya yeteri kadar destek
vermediğini söylüyor.
- Nasıl olur? Birkaç seyahatte Cumhurbaşkanı Abdullah Güle, “En çok Malatya’yı yazıyor, Kayseri’nin yüzüne
baktığı yok” diye şikayet eden kendisi.
- Bilemiyorum. “Meksika Cumhurbaşkanı’na birlikte
kayısı verdik. Dünyaya Malatya kayısısının reklamını
yaptık. Bunu köşesinde yazmalıydı” diyor.
- Gazetemizde kayısı ve fındık verirken çekilmiş fotoğrafınız yayınlandı, yetmez mi?
Telefonu kapattıktan sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nu aradım:
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- Malatya kayısısına sahip çık, hep birlikte dünyadaki marka gücünü daha yukarı taşıyalım. Kısa Malatya
ve kayısı sohbetinin ardından konu seçim sonuçlarına
geldi:
- TOBB çatısı altındaki bazı odaları başkanları Meclis’e
girdi.
- Yeni Meclis’e çok sayıda işadamının girmesinden
memnuniyet duydum. Daha güçlü bir Türkiye için ekonomiyi yeniden gündemin ilk sıralarına taşımalıyız.
- En çok hangi partiden TOBB’un adayları Meclis’e girmiş oldu?
- Bu konuda çeşitli yorumlar yapılıyor. Kimi, “TOBB’un
adaylarının çoğu CHP’den Meclis’e girdi” diyor. Kimileri de, “AK Parti’nin en büyük destekçisi TOBB” diye
yazıyor. Tüm bunlar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.
Hisarcıklıoğlu, hemen şu noktanın altını çizdi:

Basında
TOBB
- Parti ayrımı gözetmeksizin, iş dünyasından insanların Meclis’e girmelerini isterim. Ne kadar çok işadamı
Meclis’e girerse, bundan memnuniyet duyarım. Ardından bazı isimleri örnek verdi:
- Meclis’teki 3 büyük partimizde TOBB’un oda ve borsa
camiasından isimler var. Bu dönem iki yönetim kurulu
üyemiz, Nejat Koçer ile Hüseyin Üzülmez AK Parti’den
Meclis’e girdi. TOBB Sanayi ve Ticaret Odaları Konsey
Başkanı Galip Ensarioğlu da AK Parti’den seçimi kazandı.

- Zaman Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile röportajında, “TOBB Başkanı, adaylarınız arasında ne kadar çok
işadamı yer alırsa o kadar çok mutlu olurum” dediğinizi aktarmıştı.
- O röportajda Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine hiçbir şekilde isim zikretmediğimi de belirtiyor. Hisarcıklıoğlu,
ardından genel beklentisine dikkat çekti: - Bizim aynı
şekilde AK Parti, MHP ve diğer partilerden de beklentimiz işadamlarını aday göstermeleriydi.

- Ya CHP’den kazananlar?

Elini taşın altına koyar, iş hızlanır

- TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Sinan Aygün,
CHP’den Meclis’e girenler arasında yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın da daha önce
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı yaptığını, TOBB Hazır Giyim Meclisi görevini de bir süre önce
Aynur Bektaş’a bıraktığını anımsattım, o AK Parti’den
bir örnek daha verdi:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu na işadamlarının
Meclis’e girmesine dönük ısrarlı isteğinin nedenini
sordum: - Müteşebbislerimiz, ekonominin refah ve istihdam açısından önemini gayet iyi bilirler. Hergün ellerini taşın altına koyan, sıkıntıları ve zorlukları bizzat
yaşayan insanların Meclis’te görev alması, hızlı ve etkin
icraat yapılmasını sağlar. Aralarından bakan olanlar
hariç, bugüne kadar Meclis’e giren işadamlarının çoğu
Hisarcıklıoğlu’nun altını çizdiği performansı gösterme
fırsatı pek bulamadı... Bu dönem farklı olabilir mi?

- Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özlem Yemişçi
de AK Parti’den seçildi. Hisarcıklıoğlu, konuyu bağlarken, bir kez daha şu noktanın altını çizdi:
- TOBB’da her görüşten işadamları var. Bunun doğal
yansıması olarak da bütün siyasi partilerde TOBB kökenli işadamları bulunuyor. Bu bilinsin, kimse TOBB
üzerinden siyasi mücadele yürütmesin... Söze kayısıdan girdik, siyasetle bitirdik... Hisarcıklıoğlu’nun ortaya atılan senaryolardan çok rahatsız olduğunu bir
kez daha gördüm... iş dünyasının 1.3 milyon üyeli çatı
örgütü TOBB’un Başkanı’nın duygularını aktarmak istedim...
Bütün partilerden beklentimiz işadamlarını aday
göstermesiydi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu na bir gazetedeki şu
röportajı anımsattım:
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‘Halk iradesine herkes saygı duymak zorunda’
Demokrasiye inanmak gerek
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eğer demokrasiye inanıyorsanız, insanların yönetimi için,
insanoğlunun bulduğu en üst şey demokrasi... Demokrasiye inanıyorsanız, halkın iradesi
nasıl tecelli etmişse herkes ona saygı duymak durumunda” dedi.
‘Halk iradesine herkes saygı duymak zorunda’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eğer demokrasiye inanıyorsanız, insanların yönetimi için, insanoğlunun bulduğu en üst şey demokrasi... Demokrasiye inanıyorsanız, halkın iradesi nasıl tecelli etmişse herkes ona
saygı duymak durumunda” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirirken, insanoğlunun bulduğu en üst yönetim şeklinin demokrasi olduğunu belirterek, “Demokrasiye inanıyorsanız, halkın
iradesi nasıl tecelli etmişse herkes ona saygı duymak
durumunda. Halk iradesini gösterdi. Buna hepimizin,
hem ülkemizin, hem ülkemiz dışındaki herkesin saygı duyması lazım” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi
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Daştan’ın sahibi olduğu Lazenza Mobilya Mağazasının
açılış töreninde gazetecilerin seçim sonuçlarına ilişkin sorularını yanıtladı. Seçimlerin Türkiye’ye hayırlar
getirmesi dileğinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti: “Eğer demokrasiye inanmıyorsanız, insanların yönetimi için insanoğlunun bulduğu en üst şey
demokrasi. Bundan daha üstün bir şey yok. O zaman
demokrasiye inanıyorsanız halkın iradesi nasıl tecelli
etmişse herkes ona saygı duymak durumunda. Halkta iradesini gösterdi. Buna hepimizin, hem ülkemizin,
hem ülkemiz dışındaki herkesin saygı duyması lazım.
Bundan sonra önümüze bakmamız lazım. Türkiye önüne bir hedef koydu. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında olmak.
Yani bu sadece ülkenin zenginleşmesi değil, halkında
zenginleşmesi demektir. Bugünkü gelir düzeyinin ikiye
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katlanması demektir. Hedef bu. Bu hedef doğrultusunda, inşallah esas yol haritamızı önümüze koyup, bunu
yapıyor olmamız lazım. Bunda da en önemli unsur bu
dönemde 2023 hedeflerine, Cumhuriyet’in 100.yıl hedeflerine ulaşılabilmesi için öncelikle yeni bir anayasa yapılması noktasında herkes mutabakat içinde.”
Türk iş âleminin başkam olarak 11 yıldır kendilerinin
de bunu söylediğini belirten Hisarcıklıoğlu, ilk defa bu
konsensüsün sağlanmış olmasından da memnuniyet
duyduklarını anlattı. “Bunu Türkiye’nin birlik ve beraberliğine helal getirmeyecek şekilde hazırlayıp, tasarlayıp önümüze koyabilirsek, bundan 74 milyon artı
sadece bizim ülkemiz değil, bize gözünü dikmiş olan
balkanlar dahil olmak üzere Kuzey Afrika, Ortadoğu,
Orta Asya olmak üzere bütün hepsinin umudu olmaya
inşallah devam edeceğiz” dedi. Önlerindeki dönemin
birinci gündeminin bu olduğunu tekrarlayan Hisarcıklıoğlu, bu konunun birlik ve beraberlik içerisinde çözülmesini istediklerini bildirdi.

ASO BAŞKANI ÖZDEBİR
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin özdebir
de seçim sonuçlarını değerlendirirken halkın “İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün” sloganını tercih ettiğinin aşikâr olduğunu söyledi. Halkın yüzde 49,9’luk bir
oy farkıyla Ak Parti iktidarına devam dediğini belirten
Özdebir, bundan sonraki süreçte yapılması gerekenin
Türkiye’de seçim çalışmaları sırasında gelinen ortamın yumuşatılması olduğunu bildirdi. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın bu konuda olumlu bir adım attığını,
balkon konuşmasında (helallik) istediğini ve gazetecilerle, siyasetçilere açtığı davaları geri çektiğini anımsatan Özdebir, bu davranışın yumuşama için olumlu
olduğunu kaydetti. Özdebir, Türkiye’nin daha iyi yönetilebilmesi için anayasa değişikliğinin yapılması gerektiğine de dikkat çekti.
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Çorum’a demiryolu istiyoruz
Hisarcıklıoğlu: Biz Çorum için Ankara’dan tek bir şey istiyoruz. Hadis-i şerifte insanın en
hayırlısı insanlara faydalı olandır’ buyruluyor ya, ne olur Çorum’a tren yolunu kazandırın ki
Çorum sanayisi kazansın, Çorumlu kazansın.
Muttalip Yalçın ÇORUM /İHA

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ticaret Borsası
tarafından düzenlenen vergi rekortmenleri ödül töreni
gerçekleştirildi. Anitta Otel’deki törene Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Çorum
Valisi Nurullah Çakır, AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, sivil toplum kuruluşları ve
siyasi partilerin temsilcileri ile davetliler katıldı. TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilerin desteklenmesi için çağrıda bulundu.
1991 yılında yatırım yapmak için Çorum’a geldiğinde
‘buraya yatırımcı gelmez, çünkü sizin uçağınız yok’ dediğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, tadilatta olan Merzifon
Havaalanı’nın bölgenin havaalanı olduğunu belirterek
“Bir dönem Sayın Başbakan’a burada üretilen ürünlerin dünyaya gidebilmesi için tren yolu taşımacılığı olmazsa olmaz dedik. Tren yolu insan taşımacılığı için
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olsun mu olsun. Ancak Çorum’un ihracatını geliştirebilmek için, Çorum ‘u dünyaya bağlamayabilmek için
muhakkak tren yolunu istiyor olmamız lazım. Burada
şimdi 4 tane vekilimiz var. Biz Çorum için Ankara’dan
tek bir şey istiyoruz. ‘İnsanın en hayırlısı insanlara
faydalı olandır’ diyor ya, ne olur Çorum’a tren yolunu
kazandırın. Kazandırın ki Çorum sanayisi kazansın,
Çorum işçisi kazansın. Sayın Başbakan’a dosya olarak sunduk, Sayın Başbakan da bunu bekletmeyeceğini söyledi. Bizim Çorum için sizden isteğimiz bu”
diye konuştu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Oda -olarak tren
yolu talebini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek
“Çorum’da ilk sefer yapılana kadar tren yolu mücadelemiz bitmeyecek” dedi.
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ÇORUM’UN MUHALİFİ OLMAYACAĞIM

ATILIM YAPMAMIZ LAZIM

Milletvekili Tufan Köse, Çorum’un cazibe merkezi
haline getirilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını, son seçimlerde CHP’nin ana muhalefet partisi
olarak parlamentoya girmesine rağmen, kendisinin
Çorum’un muhalefeti olmayacağını, iş dünyasını ilgilendiren, Çorum’u ilgilendiren her konuda imzasının
bulunacağını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisiyle lisanslı depo kurduklarını
ancak bürokrasi ve özel sektör ortaklığının yarı yarıya olduğu için atılım yapamadıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Lisanslı depoculukta atılım yapmamız
lazım. Bütün dünya böyle yapıyor. Eğer biz de bunu
yapabilirsek, ürün iktisat borsası ve lisanslı depoculukla birlikte batıdan ürün alış satışı konusunda hiçbir
farkımız olmayacak” ifadelerini kullandı. Konuşmalar
ve yapılan duanın ardından borsa kompleksinin açılış
kurdelesini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve davetliler
birlikte kesti.

KURDELEYİ HİSARCIKLIOĞLU VE DAVETLİLER KESTİ
Çorum Ticaret Borsası Kompleksi düzenlenen törenle
hizmete açıldı. Borsa kompleksinin açılış kurdelesini
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve davetliler birlikte kesti.
Çorum Ticaret Borsası Kompleksi düzenlenen törenle
hizmete açıldı. Açılışa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Nurullah
Çakır, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, CHP
Çorum Tufan Köse, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü,
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Güney ve davetliler katıldı.

TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU:
Türkiye ürettiği ürünün FİYATINI BELİRLEMELİ
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, dünyadaki fındık
üretiminin yüzde 80’nini karşılayan Türkiye’nin kendi
ürettiği ürünün fiyatını belirleyemediğine dikkat çekti.

AYNI YÖNETİMİ UYGULAYACAĞIZ
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, dünyadaki fındık
üretiminin yüzde 80’nini karşılayan Türkiye’nin kendi
ürettiği ürünün fiyatını belirleyemediğine dikkat çekerek, Türkiye’nin ürettiği ürünün fiyatını kendisinin belirlemesi gerektiğini söyledi. Ülkedeki tahıl ürünlerinin
rekoltesinin tespitinde gördüğü eksikliklere de değinen Hisarcıklıoğlu, “Gelişmiş ülkelerde her şey uydudan takip edilirken biz hala basit tekniklerle yıllık ürün
tespiti yapıyoruz. Ne ürettiğimizi bilmezsek ne yapacağımızı bilemeyiz. Batıda hangi yöntem uygulanıyorsa
bizde de aynısı uygulanmalı” dedi.
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YENİ MECLİSTEN 3 ACİL TALEP
1 YENİ BİR ANAYASA.
2 DEMOKRATİK BİR SİYASÎ PARTİLER VE SEÇİM KANUNU.
3 HUKUK, YARGI VE KAMU REFORMU,
11 YILDIR SÖYLÜYORUZ

KAMU MEVZUATI DÜZELMELİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “11 yıldır yeni anayasa diyoruz. Almanya’da bir vatandaşın devleti karşısında ne hakkı varsa ben de onu istiyorum. Fazlasını
değil, ama eksiğini de istemiyorum. Bunun için yeni
anayasa lâzım.”

“Hukuk, yargı ve kamu mevzuatının da düzeltilmesi
lâzım. Bir tek hedefimiz var, bu ülkeyi zenginleştirmek
istiyoruz. Biz hırsız filan değiliz, kazandığımızı bu ülkenin insanıyla paylaşıyoruz. Önümüzü açın. Biz bu ülkeyi
30 yılda 27. büyük ekonomiden aldık, 16. büyük ekonomi yaptık.”

MILLET-VEKIL BAĞI GÜÇLENSİN
“ Milletle vekil arasındaki bağı güçlendirmezseniz her
yıl otomatik milletvekili eskitme makinesi gibi çalışırsınız. Vekilin seçilmesinde söz sahibi olmalıyız. Yoksa
önüne fiks menü gelir, ona oy verirsin. Hepiniz lidere oy
veriyorsunuz, ama lideri nerede bulup derdini söyleyeceksin? Sen vekiline ulaşmalısın.”
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Yeni Meclis’ten üç acil talep
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU TOBB’UN YENİ MECLİSTEN TALEPLERİNİ ŞÖYLE
SIRALADI: YENİ ANAYASA, YENİ SEÇİM VE SİYASÎ PARTİLER KANUNU, YARGI VE MEVZUAT
REFORMU.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Milletiyle vekilin arasındaki bağı
güçlendirmezsen her yıl otomatik milletvekili eskitme
makinesi gibi çalışırsınız” dedi. Hisarcıklıoğlu, Anitta
Otelde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası(ÇTSO) tarafından düzenlenen vergi rekortmenleri ödül töreninde
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmesi ve işsizliğin önlenmesi için girişimci
sayısının arttırması gerektiğini, özellikle kadın girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. TOBB olarak Türkiye’deld kadınları örgütlediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, bütün yöneticilerden kadın girişimcilerin
ön plana çıkarılmasına destek vermelerini istedi.
YENİ ANAYASADAN BEKLENTİLER VAR
Hisarcıklıoğlu, yeni hükümetten TOBB’un bazı beklentileri olduğunu kaydederek, TOBB’un önüne 2003

yılında Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde
olacağı hedefini koyduğunu, bugün bu hedefin devletin ve milletin ortak hedefi haline geldiğini söyledi.
Bu hedefe ulaşmanın yolunun girişimcilerinin önünün
açılmasından geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti: “TOBB olarak 11 yıldır yeni anayasa diyoruz.
Bugün çok şükür iktidarı da muhalefeti de bu noktada
birleşmiş durumda. Bu meclisin asıl görevi Türkiye’yi
2023’e hazırlamak olacak, bu da yeni anayasa demek.
Almanya’da bir vatandaşın devleti karşısında ne hakkı
varsa ben de onu istiyorum. Fazlasını değil ama eksiğini de istemiyorum, benim Almanya’daki vatandaştan
eksiğim yok. Ben bunu istediğim için yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Elimin hür olması, önümün açık, olması
için buna ihtiyaç var. İkincisi de siyasi partiler ve seçim
yasası. Milletiyle vekilin arasındaki bağı güçlendirmezsen her yıl otomatik milletvekili eskitme makinesi gibi
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çalışırsınız. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum
Ticaret Odasının vergi rekortmenleri töreninde yaptığı
konuşmada yeni Meclisten TOBB’un taleplerini dile getirdi.
VEKİL ADAYLARINI MİLLET BELİRLEMELİ
“Vekilin seçilmesinde biz söz sahibi olmalıyız” diyen
Hisarcıklıoğlu, “Yoksa önüne fiks menü gelir, ona oy verirsin. Hepiniz lidere oy veriyorsunuz ama lideri nerede
bulup derdini söyleyeceksin. Sen vekiline ulaşmalısın,
bu bağın güçlendirilmesi lâzım. Üçüncüsü de hukuk,
yargı ve kamu mevzuatının düzeltilmesi lâzım. Bir tek
hedefimiz var, bu ülkeyi zenginleştirmek istiyoruz. Biz
hırsız filan değiliz, kazandığımızı bu ülkenin insanıyla paylaşıyoruz, işçi kardeşimle benim bir farkım yok.
Gözünüzü dikmeyin bize, kaynağı heder etmeyin. Bizim önümüzü açın, biz bu ülkeyi 30 yılda 27’inci büyük
ekonomiden aldık, 15’ıncı büyük ekonomi yaptık. Türkiye bugün 130 milyar dolar ihracat yapıyor. Bu ihra-
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catı yapan işadamlarımız. Avrupa’da satılan beyaz eşyadan biri Türk ‘ malı. Biz de petrol yok, altın yok ama
müteşebbis var. Biz devletten para istemiyoruz, bizim
oynayacağımız futbol sahasını, rakiplerimiz hangi futbol sahasında oynuyorsa aynı standartlara getirin.”
Hisarcıklıoğlu, Kayseri, Malatya, Gaziantep gibi marka
şehirlerin başarı hikâyesinin herkes tarafından merak
edildiğini, bu başarının sırrının birlik ve beraberlik olduğunu, bütün yöneticilerin farklı düşüncelerde olmalarına rağmen şehrin ortak paydasında buluştuklarını
kaydetti. Çorumun demiryolu ihtiyacına da değinen
Hisarcıklıoğlu, demiryolu için başbakana bir dosya sunulduğunu hatırlatarak, Çorum milletvekillerinin de
bu konuyu gündemde tutması gerektiğini kaydetti. Konuşmaların ardından Çorum’daki vergi rekortmenleri
plaketle ödüllendirildi. Çorum / aa
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Tezkere’ye bozulan ABD’yle aradaki buzları 8 yıl önce
Irak’a 24 saatte giden 10 milyon dolarlık tüp eritmiş
Vahap Munyar

- Elbette... Irak’a doğrudan mal satma kapısını yeniden açan
“anahtar” oldu...

Kudbettin, hemen kolları sıva 10 milyon dolarlık tüpgaz bul
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, dönemin ABD Savunma Bakan
Yardımcısı Paul Wolfowitz’in yanından ayrılır ayrılmaz, o günlerde
Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığını yürüten Kudbettin
Arzu’yu aradı:

2003 YILI sonbaharı... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Washington’a indiğinde Isabel Fırtınası alarmının telaşı yaşanıyordu. Alarma
rağmen kalacağı otelin yolunu tuttu. Otele giriş yaparken
görevliler uyardı:

- Kudbettin, hemen çevredeki illere de haber yolla, Irak’a 10 milyon
dolarlık tüpgaz göndermen gerekiyor.

- Isabel Kasırgası çok yaklaştı. Washington’da kalmayın isterseniz.

- Ne zaman göndereceğiz Başkanım?

- Yarın çok önemli randevum var. Kalmak zorundayım. Otel
görevlileri alarmın düzeyine örnek verdi:

- 24 saat zamanın var. 24 saat içinde tüpgazların Irak sınırından
geçmiş olması gerekiyor... Geçen perşembe günü TOBB Medya
ve İletişim Meclisi Başkanı Hakan Güldağ, Başkan Yardımcıları
Alper Tan, Fügen Toksü ve ben, meclis toplantısı sonrasında Rifat Hisarcıklıoğlu’na uğradık. Hisarcıklıoğlu, son günlerde ortaya
atılan çeşitli siyasi senaryolarda isminin yer almasından duyduğu
rahatsızlığı aktardı. Ardından 2003 yılı sonbaharındaki Wolfowitz
görüşmesini anlattı.
- Tüpgazlar söz verdiğiniz gibi 24 saatte Irak’a ulaştı mı?

- ABD Başkanı dahil, birçok kimse Washington’u geçici
olarak terk etti. Hisarcıklıoğlu, ortadaki riske karşın ertesi
gün orada olmak zorundaydı. Hine tutuşturulan el feneri
ve 1,5 litrelik suyu alıp odasına çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ABD’ye Türkiye üzerinden Irak’a asker göndermesine izin verecek “tezkere”yi reddetmesi sonrasında
ilişkiler gerilmiş, görüşmeler hemen hemen kesilmişti.

- Ulaşmaz olur mu? Kudbettin hemen örgütledi. 24 saat içinde tüpgazlar Irak sınırını geçmişti. - Bu sözü yerine getirmeniz işe yaradı
mı?

Bu ortamda dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul
Wolfowitz’den randevu koparmıştı. Ertesi gün saat 12.30’da
randevuya gitmesi gerekiyordu:
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- Randevuyu çok zor kopardık, mutlaka görüşmeliyim.

- Wolfowitz de Washington’u terk etmiş olabilir mi?

Aradan birkaç ay geçti, Hisarcıklıoğlu’na Paul Bremer’le
görüşme randevusu haberi ulaştı. Bunun üzerine Dışişleri
Bakanlığı başta olmak üzere yetkililere bilgi verildi, Irak’a
uçuş için gerekli izinler alındı. Hisarcıklıoğlu, aralarında
TEPAV Başkanı Prof. Güven Sak’ın da bulunduğu dar bir
grupla Irak’a uçtu.

Aralıklarla birkaç kez aradı, Pentagonda telefonlara bakan
yoktu. Bunun üzerine toparlandı, spor kıyafet giyip, valizini
arabaya yükledi:

TOBB’un Irak’taki görüşmelerine o dönemde Türkiye’nin
Irak Özel Temsilcisi Osman Korutürk’le Bağdat Büyükelçisi
Osman Paksüt de yer aldı.

- Bir an önce New York’a geçelim. Oradan İstanbul’a uçarız.

Ekip görüşme kapsamında Paul Bremer’in yanısıra yardımcısı Büyükelçi Richard Jones’la da görüştü. Toplantıların
yapıldığı odaya bir ara ABD’li bir subay girdi. Hisarcıklıoğlu,
subayın kim olduğunu anımsamaya çalıştı. Çözemeyince
Osman Paksüt’ün kulağına eğilip sordu:

Ertesi sabah uyandığında Washington’da Isabel Fırtınası paniği sürüyordu. Bu yüzden Pentagon’u arama gereği
duydu:

Tam arabaya binmek üzereyken otel görevlileri arkasından
koşturdu:
- Beyefendi, size telefon var. Hisarcıklıoğlu merakla telefona yanıt verdi. Pentagon’dan arıyorlardı:
- Sayın Wolfowitzie randevunuz vardı. Neden gelmediniz?
- Sabahtan beri randevuyu teyit etmek için arıyoruz. Kimseye ulaşamadık. Biz de Sayın Wolfowitz’in Washington’dan
ayrılmış olabileceğini düşündük.
- Hâlâ görüşmek istiyor musunuz?
- Elbette...
- Öyleyse bir an önce gelin.
Yeniden valizi arabadan indirtti. Hızla takım elbise giyip,
Pentagon’un yolunu tuttu. Tüm Pentagon’da neredeyse 4-5
asker kalmıştı. Wolfowitz, randevuyu vermiş olmasına rağmen çok soğuk karşıladı. Hisarcıklıoğlu, hemen asıl konuya girdi:
- Irak’a ihracat yapabilmemiz için bize kapıları açın.
Wolfowitz’in yüzündeki sert ifade aynen dururken, Hisarcıklıoğlu durumu örneklerle anlattı:
- Bizim ürünlerimiz Irak’a zaten gidiyor. Ürdün ve Kuveyt
üzerinden mal girişi oluyor. Ancak giden ürünler Iraklı
komşularımızın ihtiyacını tam olarak karşılamıyor. Onlar
sizi sevinçle karşıladılar ama 6 aydır sıcak bir kap yemek
yiyemediler.
- Şimdi sipariş versem Irak’a tüpgaz gönderebilir misiniz?
- Ne kadar istiyorsunuz?
- 10 milyon dolarlık...
- 24 saat sonra sınırı geçmiş olur...
Wolfowitz’le görüşme işe yaramış, ABD’yle en azından
Irak’a dönük ticaret konusunda buzların eritilmesi fırsatı
ortaya çıkmıştı...
10 milyon dolarlık tüpgaz, Irak’a ihracat kapısını yeniden
açacak “anahtar” olacaktı...
Aman ‘çuvalcı’ Amerikalıyla görüşmüş havası yaratmayalım
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Irak’a 10 milyon dolarlık tüpgazın 24 saat içinde gönderilmesinin ardından dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz’i aradı: - 10 milyon dolarlık tüpgazı Irak’a gönderdik. Şimdi bize
Irak’taki sivil yöneticiniz Paul Bremer ve diğer yetkililerle
görüşme sağlamanızı rica ediyoruz.

144

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

- Sayın Büyükelçim, kim bu?
- Askerlerimizin kafasına çuval geçiren Albay William Mayville.
- Öyle mi? O zaman biz hemen buradan çıkalım. Bu adamla
görüşmek bizim açımızdan doğru olmaz. Prof. Güven Sak
durumu idare eder.
Ekip Ankara’ya döndükten bir-iki gün sonra Wolfowitz, Hisarcıklıoğlu nu aradı:
- Görüşmeleriniz nasıl geçti?
- Çok iyi geçti...
- Albay Mayıville sizden özür diledi mi?
Bu soru üzerine, Maywille’nin toplantıya giriş nedenini anladı...
Wolfowitz’in sorusuna geçiştirme amaçlı yanıt verdi. Başta
Paul Bremer olmak üzere Irak’taki görüşmeleri ayarlaması
nedeniyle teşekkür etti.
Hisarcıklıoğlu, bunları anlattıktan sonra gülümsedi:
- Çuvalcı Amerikalının kameralar önünde bizden özür dilemesi fırsatını böylece kaçırmış olduk...
Hisarcıklıoğlu’yla sohbetten sonra arşive girip baktım, o
dönemde Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı olan Nihat
Özdemir’in Şubat 2004’te yayınlanmış şu sözlerini buldum:
- Türk askerine çuval giydiren ABD’li Albay Mayville, Türk
şirketlerini Kerkük’te projelere ortak olmaya çağırdı. Ben
bunu iyi niyetli bir davet kabul ediyorum...
O günlerden bugünlere hükümet siyasi adımlan attı,
TOBB’un girişimleri işe yaradı... Türk işadamları Irak’ta
önemli işler aldı... Irak, Türk ihracatçısının en önemli adresleri arasındaki yerini yeniden aldı...
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TOBB, fakir İslam ülkelerine ticaret yapmayı
öğretecek
Uganda’dan Suudi Arabistan’a kadar 21 İslam ülkesinin oda yöneticilerini Ankara’da
toplayan TOBB, bu ülkelere ticaret ve üretim yapmayı öğretecek
Ticaret hacmi çok düşük
İSLAM ülkeleri arasındaki ticaretin çok düşük oranda
kaldığını gören TOBB, bu oranı artırmak için düğmeye
bastı. TOBB, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile İslam
Ticaret ve Sanayi Odası (ICO) işbirliğinde, İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin ticaret ve sanayi odaları yöneticileri için bir eğitim programı başlattı. “Oda
Akademisi” adıyla gerçekleştirilen eğitim programının
açılışını yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyanın
ABD ve Rusya olmak üzere iki kutuplu olduğuna dikkat çekerek İslam ülkelerinin de hızla pozisyon alması
gerektiğini kaydetti. Avrupa ülkelerinin, ticareti yüzde
50 oranında komşularıyla yaptığını belirten Hisarcıklıoğlu, “İKÖ üyesi ülkeler arasındaki gelir farkı 220 kat.
Bu K bize yakışmıyor. Komşumuzun da zenginleşmesi
lazım. Komşumuz aç iken tok yatamayız” diye konuştu.

İSLAM Ticaret ve Sanayi Odası Genel sekreteri Attiye
Navazish Ali, İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacminin düşük olduğunu, 2015’e kadar bu hacmin yüzde
20’ye çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Afrika’daki
bir çok İslam ülkesinde insanların açlık sınırının altında gelire sahip olduğunu anlatan Ali, bu ülkelere yardım edilmesi gerektiğini, bunun da ticaret alanlarının
geliştirilmesiyle sağlanacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

145

Basında
TOBB

2011

HAZİRAN

21 Haziran 2011

‘Doğal kaynaklar devletleri değil halkları
zenginleştirsin’
Hisarcıklıoğlu, doğal kaynakların insanları zenginleştirmesi için tek bir anahtar olduğunu
belirterek “0 da ticaret ve üretimdir” dedi.
Ekonomi Servisi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, doğal kaynakların insanları ve-halkları
değil devletleri zengin ettiğini belirterek “Eğer halkın zenginleşmesini istiyorsanız tek bir anahtar var, o
da ticaret ve üretimdir” dedi. TOBB, İslam Kalkınma
Bankası ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde,
İslam ülkelerinin ticaret ve sanayi odaları yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitim programı başladı. Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, ekonomik krizin
ve “Arap Baharı” olarak nitelendirilen politik değişimin
de dünyayı yeni bir noktaya getirdiğini söyledi. İslam
dünyasının bu değişimi takip edip, ona göre pozisyon
alması gerektiğini ifade eden Hisarcıkloğlu, “Ekonomik ve siyasi değişimin farkına varamazsak kaybedenler oluruz” dedi. 1990’larda başlayan ekonomik ve
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siyasi değişim sürecinin dünyayı zenginleştireceğinin
ifade edildiğini belirten Hisarcıkloğlu, şöyle konuştu:
“1970’te en az gelişmiş ülke sayısı 21. Şimdi bu sayı
48. Yani dünyada fakirleşme söz konusu. Bu 48 ülkenin
22’si İslam Kalkınma Örgütü’ne üye. 57 İKÖ üyesi ülke
dünya nüfusunun yüzde 22’sini oluşturuyor. Ama dünya üretiminin sadece yüzde 7.2’sini yapıyor. Oysa doğal
kaynaklar itibarıyla İslam ülkeleri dünyanın en zenginleri. Doğal kaynaklar insanları, halkları zengin etmiyor.
Halkın zenginleşmesini istiyorsanız tek bir anahtar var,
o da ticaret ve üretimdir. Bunun için de bölgede huzur
lazım.”
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İslam ülkelerine TOBB’lu açılım
TOBB, İslam Kalkınma Bankası ile yaptığı eğitim işbirliğiyle yatırımların önünü açacak
projeler için kapı araladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, doğal kaynakların insanları ve halkları değil
devletleri zengin ettiğini belirterek, “Eğer halkın zenginleşmesini istiyorsanız tek bir anahtar var o da ticaret ve üretimdir” dedi. TOBB, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret ve
Sanayi Odası işbirliğinde, İslam ülkelerinin ticaret ve sanayi
odaları yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitim programı,
TOBB ikiz kuleler sosyal tesislerinde başladı.
YATIRIMIN ÖNÜ AÇILACAK
Hisarcıklıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada,
2009 yılında TOBB olarak İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği protokolü imzaladıklarını, bu protokolün, özel sektörün
gelişimi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu-özel sektör
ortaklığı, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları
yönetim sistemi alanındaki deneyimlerini, İslam Kalkınma
Bankası üyesi ülkelerle paylaşma imkanı sunduğunu kaydetti. Hisarcıkloğlu, programa Afganistan, Azerbaycan, Bangla-

deş, İran, Ürdün, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Paladan,
Suudi Arabistan, Oman, Nijerya, Filistin, Suriye, Moritanya,
Uganda, Arnavutluk, Özbekistan, KKTC, Gana ve Türkiye’den
oluşan 21 ülkeden 22 kursiyerin katıldığını kaydetti. Hisarcıkloğlu, Eurochambres, Almanya, Avusturya, Polonya ve
Türkiye’den de eğitimcilerin bulunduğunu söyledi.
TİCARETİ ARTIRALIM
İslam Ticaret ve Sanayi Odası Genel sekreteri Attiye Navazish Ali de, İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacminin düşük
olduğunu, 2015 yılma kadar İslam ülkeleri arasındaki ticaret
hacminin yüzde 20’ye çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.
Afrika’daki birçok ülkede insanların açlık sınırının altında
gelire sahip olduğunu anlatan Ali, bu ülkelere yardım edilmesi gerektiğini, bunun da ticaret alanlarının geliştirilmesiyle sağlanacağını söyledi. ANKARA (A.A)
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20 milyar $’lık imza
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Irak Ticaret Odaları Federasyonu (FCCI) Başkanı Jaafar Rasol Jaafar
El Hamdani arasında iki ülke ikili ticareti ve ekonomik
ilişkileri geliştirmek amacıyla dün bir eylem planı imzalandı. Burada bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Irak arasındaki karşılıklı
ticaretin bu yılsonunda 10 milyar dolara yaklaşacağına inandığını belirterek, “10 milyar doları yakaladıktan sonraki hedefimiz 20 milyar dolar” dedi. Türk-Irak
iş Konseyi’nin bu konuda yoğun çalışmalar yaptığına
işaret eden Hisarcıklıoğlu, kurulacak yeni Irak-Türk iş
Konseyi’yle birlikte iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin
daha da geliştireceğine inandığını bildirdi.
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Tecrübenizi aktarın
FCCI Başkanı Jaafar Rasol Jaafar El Hamdani de, Irak
halkının şimdiye kadar yoksul kaldığına vurgu yaparak, Türk ekonomisinin gücü ve tecrübelerine ihtiyaçları bulunduğunu anlattı. Irak’ın toprağı, suyu ve petrolü bulunduğunu anlatan El Hamdani, bu kaynakları
Türkiye’nin ekonomik gücü ve tecrübesiyle bir araya
getirerek ekonomik entegrasyonu sağlayabileceklerini
bu oluşumun da her iki ülkenin halkına hizmet edeceğini bildirdi.
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Zenginleşmenin yolu üretimden geçiyor
TOBB, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, İslam
ülkelerinin ticaret ve sanayi odaları yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, doğal kaynakların insanları ve halkları değil devletleri zengin
ettiğini belirterek, “Eğer halkın zenginleşmesini istiyorsanız tek bir anahtar var o da ticaret
ve üretimdir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

149

Basında
TOBB

2011

HAZİRAN

YENİ SÖZ
22 Haziran 2011

İslam ülkelerine eğitim
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, doğal belirterek, “Eğer halkın zenginleşmesini
kaynakların insanları ve halkları değil devletleri zengin ettiğini istiyorsanız tek bir anahtar
var o da ticaret ve üretimdir” dedi.
TOBB, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret ve Sanayi
Odası işbirliğinde, İslam ülkelerinin ticaret ve sanayi odaları yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitim programı, TOBB
ikiz kuleler sosyal tesislerinde başladı.
Hisarcıklıoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada,
2009 yılında TOBB olarak İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği protokolü imzaladıklarını, bu protokolün, özel sektörün
gelişimi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu-özel sektör
ortaklığı, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları
yönetim sistemi alanındaki deneyimlerini, İslam Kalkınma
Bankası üyesi ülkelerle paylaşma imkânı sunduğunu kaydetti.
TOBB Başkanı, 1990’larda dünya siyasi ve ekonomik dengelerinin değiştiğini, artık günümüzde girişimciliğin önem kazandığını, girişimciliğin olmadığı yerde kalite ve fiyat anlayışından söz edilemeyeceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Sovyetler
Birliği’nin dağılmasının ardından ticaretin önündeki sınırların kalktığını, demokrasinin en önemli unsur haline geldiğini
ifade etti. İslam ülkeleri olarak dünyadaki bu ekonomik değişimin çok farkına varamadıklarını anlatan Hisarcıkloğlu,
2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin, “Arap Baha-

150

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

rı” olarak nitelendirilen politik değişimin de dünyayı yeni bir
noktaya getirdiğini, 57 İslam ülkesi olarak bunların farkında
olunması gerektiğini söyledi.

Programa 21 ülkeden temsilci katılıyor
Hisarcıkloğlu, 5 gün sürecek eğitim programının her yıl minimum bir kez düzenleneceğini ifade ederek, programa Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, İran, Ürdün, Kazakistan,
Kırgız Cumhuriyeti, Pakistan, Suudi Arabistan, Oman, Nijerya, Filistin, Suriye, Moritanya, Uganda, Arnavutluk, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ve Türkiye’den
oluşan 21 ülkeden 22 kursiyerin katıldığını kaydetti. Hisarcıkloğlu, Eurochambres, Almanya, Avusturya, Polonya ve
Türkiye’den de eğitimcilerin bulunduğunu söyledi.
Program kapsamında oda yönetimlerinin ana unsurlarını
oluşturan; stratejik yönetim, finans yönetimi, küçük ve orta
ölçekli işletmelere dış ticaret dahil sağlanabilecek diğer danışmanlık hizmetleri, oda kalite yönetimi, mesleki eğitim ve
girişimcilik konularında tartışmalar ve bilgi paylaşımı olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, uzmanların, kendi deneyimlerini
kursiyerlere anlatacaklarını bildirdi. AA
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TOBB yerli Bill Gates’ler yaratmak için kolları sıvadı
TOBB ve ABD, birlikte bir girişimcilik programı başlatırken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin ABD pazarına girmek zorunda olduğunu belirterek, bunun yolunun da Türk ve
Amerikajı girişimcilerin birlikte ileri teknoloji ürünleri üretmesinden geçtiğini söyledi
TOBB ve ABD arasında, Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesi
konusunda “Küresel Girişimcilik Programı” başlatılırken, konuya yönelik mutabakat zaptı, dün TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone arasında imzalandı. Türkiye’nin ABD’nin Global Girişimcilik Programından
yararlanmasını sağlayacak mutabakat zaptı ile önümüzdeki bir
yıl içinde Türkiye’de girişimciliği geliştirmeye yönelik bir dizi etkinlik geliştirilecek. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
yeni piyasalara girmek zorunda olduğunu belirterek, “Bu piyasalar içinde kuşkusuz en önemlisi ABD piyasasıdır. Amerikan
pazarına girmeyi başarabilirsek, ihracat yapamayacağımız pazar
yoktur” dedi.
ÇİN VE HİNDİSTAN YAPTI
ABD pazarında varlık göstermenin, ülkenin gelecek meselesi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bunun da daha fazla yüksek teknoloji ürünü satarak, Türk ve Amerikan girişimcilerini bir araya
getirerek ve birlikte üretim yapmalarına imkân sağlayarak başarılabileceğini kaydetti. Çin ve Hindistan’ın son 10 yıldaki başarılarını, Amerikan girişimcileri ile yakın ilişki kurmalarına borçlu
olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Biz de girişimcilerin beraber teknoloji geliştirmelerinin önünü açmalıyız” diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu: Silikon Vadisi’nden girişimciler gelecek
ARALIK ayında Silikon Vadisi’nde başarılı olmuş girişimcilerden
ve yatırımcılardan oluşan bir heyeti Türkiye’ye getireceklerine
işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu heyeti hem Türkiye çapında organize edilen iş planı yarışmaları ile seçilen genç girişimcilerle hem
de Allworld yarışmasıyla seçilen Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleriyle buluşturacaklarını kaydetti. Steve Jobs Mark Zuckerberg ve Bili Gates gibi kendi değerlerimizi ortaya çıkarmalıyız.
Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz.
ABD Büyükelçisi Ricciardone de girişimciliğin hem Türkiye’nin
hem de ABD’nin ortak ilgi alanı olduğunu belirterek, “Türkiye
ile işbirliği yapmak istiyoruz. ABD kendi deneyimini Türkiye ile
paylaşmak istemektedir. Bu deneyim birçok mucidin ortaya çıkmasını ve insanların hayallerini büyük şirketlere dönüştürmesini
sağlamıştır” dedi.
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Ricciardone ile Hisarcıklıoğlu, Küresel Girişimcilik Programı Mutabakat Zaptı’na imza attı.

‘Türkiye rekabetten korkmayan bir ülke’
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, Google Yönetim Kurulu Başkanı Schmidt’le öğle yemeğinde
Türkiye’yi konuştuklarını, belirterek, “Ona Türklerin rekabetten korkmadığını anlattım” dedi
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, internet devi Google’ın Türkiye’de yatırımını ve ticaretini
büyütmek istediğini açıkladı. ABD hükümeti ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteklediği
Küresel Girişimcilik Programı Mutabakat Zaptı’nın
imza törenine katılan Büyükelçi, Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt’le öğle yemeğinde Türkiye’yi
konuştuklarını aktardı. Ricciardone, görüşmedeki izlenimlerini şöyle özetledi: “Schmidt, Türkiye’deki dinamizmden ve girişimcilik ruhundan çok etkilenmiş,
ifade özgürlüğü ve internet konusunda kaygıları vardı.
Ben de 10 yıl önce Türkiye’de bulunmuş ve geri dönmüş biri olarak deneyimlerimi paylaştım; Türkiye’nin
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heyecan verici, dinamik, fikirlerin yarışmasından korkmayan bir ülke olduğunu aktardım. İşletmelerin global
arenada da rekabetten korkmadığını söyledim. Google
da Türkiye’deki yatırımını ve ticaretini büyütmek istiyor.
‘ABD PAZARINDA OLMALIYIZ’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Amerikan pazarında varlık göstermenin Türkiye’nin gelişim meselesi
olduğunu, Türk şirketlerinin Amerikan fonlarından yatırım alarak küresel arenaya çıkmalarının önünü açmak gerektiğini belirtti.
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‘Sıcak para Avrupa’ya yönelirse kriz bize gelir’
En önemli sorunun cari açık olduğunu belirten Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Alınan kısa vadeli tedbirler doğru. Ancak ilave tedbirler gerekli. Krizdeki Avrupa, faiz
artırır ve bizim cari açığı finanse eden sıcak para oraya yönelirse kriz olur” diye uyardı.
İlave önlemler gerekli
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işsizlikten sonra en önemli sorunun
cari açık (döviz açığı) olduğunu, cari açığın milli gelirin yüzde 6.6’sma
(63.4 milyar dolar) geldiğini belirterek, “Kısa ve uzun vadeli tedbirler
gündemde. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası tarafından alınan tedbirleri doğru buluyoruz ancak ilave
tedbirler gerekli. Şu anda kriz yok. Ama Avrupa faizi yükseltir de sıcak
para oraya giderse cari açık finanse edilemez” diye konuştu.
Başımıza iş açılabilir
İzmir Ticaret Borsası’nın (İZTB) 120’nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘120’nci Yıl Borsa Söyleşileri’ programına katılan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Avrupa’nın durumuna gülüyoruz ama başımıza iş
açabilir. Yunanistan, Portekiz, İspanya’nın ardından iki tane daha Avrupa Birliği(AB) üyesi ülke bu krizin içine girebilir. Girerse bu sıcak para
bize gelmez, onlara gider. Onlara gittiği zaman, 120 lira harcaman var,
gelirin 100 lira, 20 lirayı bulamayınca ne olur? Kriz olur.”
Ara malını biz üretelim
Uzun vadeli tedbir olarak Türkiye’de yatırım ve üretimin teşvik edilmesi
gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “2010’da ara malı ithalatı yüzde

33 arttı. Ara malını bizim üretmemiz gerekiyor. Bunun için de teşvik
lazım” dedi. Tarımın öneminin hızla arttığını belirten Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye, ekilebilir arazi büyüklüğünde ilk 10 ülkeden biri. Ancak bunu
kullanamıyor. Tarım artık karın doyurma değil, para kazanma işi. Tarımda arazi toplulaştırılması yapılmalı” diye konuştu.
Anayasanın kavgasız çıkmasını umuyoruz
Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi: “Yeni bir anayasa yapılmasını TOBB olarak 11 yıldır
söylüyoruz. Şu an tüm siyasi partiler mutabakat içinde. Tek isteğimiz
kavga dövüş etmeden, birlik beraberlik içinde 74 milyonun mutabakat
sözleşmesini yürürlüğe koymalarıdır. Yeni dönemde bürokratik sistem
dahil köklü değişiklikler bekliyoruz.”
5 milyon işsize iş için yılda yüzde 7 büyüme gerek
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu, 5 milyon işsize iş bulmak için Türkiye’nin yılda yüzde 7 büyümesi gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Meslek edindirecek eğitim
sistemine ihtiyaç var. Meslek liselerindeki eğitim yetersiz. Bu amaçla
başlattığımız Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi’yle 5
yılda 1 milyon işsiz eğitim alacak” dedi
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Türkiye ve Çin demiryolu ile bağlanabilir’
DEİK ve HKTDC arasındaki imza töreninde Victor Fung TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı bir araya geldi.
ARAM EKİN DURAN / İSTANBUL

Dünyanın 40 ülkesinde faaliyet gösteren dev tedarik şirketi Li&Fung’un
Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Victor
Fung, Türkiye ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin küresel ölçekte önem
taşıdığını belirterek, “Türkiye dünya ticareti için çok önemli bir konumda. Türkiye ile Çin arasında bir demiryolu hattı kurulabilir” dedi.
Önceki gün Rahmi Koç başkanlığındaki Global İlişkiler Forumu tarafından ağırlanan Fung, dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve
Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi (HKTDC) arasında iş konseyi
kurulmasına yönelik iyi niyet anlaşması ödül töreni sırasında bir grup
gazetecinin sorularını yanıtladı. Aynı zamanda Milletlerarası Ticaret
Odası (ICC) Onursal Başkanı olan Fung, Türkiye’nin bölgesinde hem
kaynak hem de dağıtım açısından çok önemli bir üs olduğunu dile getirdi. Fung, “Türkiye’yi tüm bölge için bir kapı olarak görüyoruz, Güçlü ilişkiler geliştirebilirsek o zaman ticaret ve yatırım için daha büyük
adımlar atabiliriz” dedi.

‘Türkiye’nin fanatiğiyiz”
Li&Fung olarak kendilerini ‘Türkiye’nin fanatiği’ olarak niteleyen Victor
Fung, “Türkiye kalite ve stil anlamında iyi girişimcilerin ülkesi. Tabii ki
talebe hızlı cevap verebilmeleri de çok önemli. O yüzden biz Türkiye’yi
çabuk cevap veren ülke kategorisinde görüyoruz. Avrupa siparişlerine
hızlı cevabı Türkiye’den verebiliyoruz, Asya’dan vermek çok zaman alıyor” dedi. Fung, Türkiye’deki şirketlerin en zayıf noktasının ise İngilizce
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bilgisi olduğuna dikkat çekerek, “Büyük holdinglerle anlaşabiliyoruz,
ama daha küçük firmalarda çok zorlanıyoruz” dedi. Geçen yıl dünya
genelinde 16 milyar dolarlık alım yapan Li&Fung’un Türkiye’den de
400 milyon dolarlık tekstil ve cam ürünleri alımı gerçekleştirdiğini ifade
eden Fung, şirketin Türkiye ofisinin aynı zamanda Kuzey Afrika, Doğu
Avrupa ve Akdeniz ülkelerindeki operasyonlarının da merkezi olduğunu söyledi. Türkiye’de şu an 400 kişi istihdam ettiklerini ve bu sayıyı
arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Fung, şunları söyledi: “Tedarik ettiğimiz kalemlerle küçük üreticileri desteklemiş oluyoruz. Simdi biraz
daha Türk KOBİ’lereAsya’da nasıl satış yapabileceklerini göstermeye
ve buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Çin’e satış yapılabilmelerini istiyoruz. KOBİ’leri çok önemsiyoruz.”

‘Koç bizim için fırsat’
Fung, Koç Holding yönetimine girmekten memnuniyet duyduğunu da
vurgulayarak, “Koç Ailesi’ni birkaç senedir tanıyorum. Holdinglerinin
bir parçası olmaktan çok mutluyum, İlişkimiz arkadaş olarak başladı, sonra profesyonelliğe dönüştü. Ben onlara Çin başta olmak üzere
Asya’da iş yapmak üzerine yardımcı oluyorum, Biz de onlar sayesinde
bölgeye yeni bir pencereden bakma fırsatı buluyoruz. Çünkü bizim için
önemli ama az bilgi sahibi olduğumuz bir bölge” dedi. İmza töreninde
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin 19 milyar dolara çıktığını ancak ikili ticarette Türkiye aleyhine ‘müthiş’ bir dengesizlik olduğunu kaydetti.
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Sanayici Çin kapısını Hong Kong’la çalacak
DEİK ile Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi arasında iş konseyi kurulmasına yönelik
iyi niyet anlaşması imzalandı. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya
Pasifik ülkeleriyle ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek, “Türk özel
sektörü olarak Çin’in bir fırsat denizi haline geldiğini görüyoruz” dedi
Konseyin eksikliğini hissediyorduk
DEİK Başkanı Rona Yırcalı, bu yıl dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelen Çin’in en önemli pazar olduğunu, artık küresel pazarlarda birçok eğilimi Çin’in
belirlediğini, dünyanın tüm perakende devlerinin bu
pazara girmek için çalıştığını, bu pazarın taleplerine ve
zevklerine uygun ürünler geliştirme çabasının sürdüğünü anlattı. Yırcalı. “Dünyanın Çin’e açılan kapısı olarak kabul edilen Hong Kong’da. tekstil, elektronik eşya
üretimi gibi alanlar genişleyen bir ağırlığa sahip. DEİK
olarak Hong Kong ile bir iş konseyi kurmamış olmanın
eksikliğini hissediyorduk” dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) arasında iş konseyi kurulmasına yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK İcra Kurulu
Başkanı Rona Yırcalı, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)
Onursal Başkanı Victor Fung’un şahitliğinde, TürkHong Kong iş Konseyi Kurucu Başkanı Hakan Bulgurlu
ve HKTDC Avrupa Bölge Direktörü Lore Buscher tarafından Dünya Odalar Federasyonu (WFC) Başkanı Rona
Yırcalı’nın Türkiye ziyareti onuruna Fung için Four Seasons Otel’de verdiği yemekte imzalandı.
EKONOMİK İLİŞKİLER GÜÇLENECEK
Türk özel sektörü olarak Asya Pasifik ülkeleri ve özellikle Çin ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çin’in
küresel ekonominin büyüme motoru haline geldiğini
belirterek, geçen yılın sonunda Türkiye ile Çin arasınTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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daki ticaretin 19 milyar dolara çıkarken, Türkiye’nin
bölge ülkeleri ile ticaretinin de 43 milyar dolar olarak
gerçekleştiğini kaydetti. Ancak ikili ticarette “müthiş” bir dengesizlik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin 33 milyar dolarlık açık verdiğini, Çin ile de
15 milyar dolarlık bir açıktan söz edilebileceğini kaydetti.
ONLARI İHMAL ETTİK
Hep ucuz bir pazar olduğu düşüncesiyle Çin ve
Hindistan’ı, özellikle Asya ~ Pasifik ülkelerini ihmal
ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Çin’in bir fırsat okyanusu” olduğunu gördüklerini,
Çin’de iç tüketimin arttığını, şehirleşmenin hız kazandığını ve tüketimdeki kalitenin yükseldiğini. Çin’in yaşamakta olduğu bu ekonomik dönüşüm sürecinin Türk
şirketleri için bir çok fırsatı beraberinde getirdiğini
anlattı. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile
Çin’e yaptığımız ziyarette hayatımda en çok gördüğüm
BMW arabası Pekin’deydi. Ama çoğu çakmaydı. Müthiş
bir marka ve tüketim merakı var. Müthiş bir pazar var.
Markaya yönelik bir pazar var. Bu fırsatı kaçırmamalıyız’’ şeklinde konuştu.
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Türkler iyi girişimciler
Li & Fung Group Başkanı olan Victor Fung. Türkiye’nin
bütün bölge için merkezi bir güç olduğunu kaydetti. Koç Holding Yönetim Kurulu’nda bulunan Fung,
Türkiye’nin ticaret anlamında daha da büyümesi için
İT ve lojistik altyapısını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’deki işlerimizi daha da büyütmek
istiyoruz. Türkler iyi girişimciler” diye konuştu.
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Bankalar ve Odalar Birliği KOBİ’ler için el ele verdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye’de her yıl kapanan şirketten
birkaç kat daha fazla yeni şirket kurulduğunu, ancak
bunların büyüyemediğini belirterek “Türkiye Bankalar Birliği ile Anadolu’da firma sahiplerine finansman
imkânlarına en kısa yoldan nasıl ulaşacaklarını anlatacağız” dedi
Üretim KOBİ’ler üzerine kurulu
Türkiye’nin üretim kapasitesinin küçük ve orta boy işletmeler (KOBÎ) üzerine kurulduğunu belirten Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de her yıl kapanan şirketten birkaç
kat daha fazla yeni şirket açıldığını, ancak bunların
büyüyemediğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Anadolu’nun
pek çok ilindeki firmaların sahiplerine ve yöneticilerine Türkiye’deki mevcut finansman imkânlarına en kısa
yoldan nasıl ulaşacağını anlatacağız” diye konuştu.

Bankalarla ilişkiler gelişecek
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladıkları ‘TOBBTBB İşbirliği Protokolü’ sayesinde bankacılık ve sanayi
arasındaki ilişkilerin geliştirileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, özel sektörün güçlü olabilmesi için çalışıldığını ifade etti. İmza töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’de 1 milyon faal firma var. Firmaların ömrü
5-10 yıl arasında. Hâlbuki Batı’da 500 yıllık şirketler
var. Bizim sorunumuz sermayemizin olmaması. Çünkü
kurumsallığı geliştiremiyoruz” dedi.
Finansman araçları anlatılacak
Protokolle iş dünyasına yönelik finansmana erişim
imkânları ve işlerinin kolaylaştırılması için bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerini anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Yatırım projelerinin ve ihracatın
güçlü finansmanı, ihracat sigortası, kur riski başta olmak üzere piyasa risklerini azaltma, sermaye piyasalarından kaynak sağlama gibi konularda üyelerimizin
bilgi birikimini artırmak istiyoruz. Finansal araçlardan
tüm şirketlerin haberdar olmasını sağlamalıyız.”
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Tüketicilerin banka borcu 1 haftada 1.417 milyar TL
arttı
Kart borcu 47 milyar lira
Ekonomi yönetiminin azaltmak için önlem almaya çalıştığı tüketici kredileri 17-24 Haziran arasında 1 milyar 417 milyon TL artışla 149 milyar 718.7 milyon TL’ye
yükseldi. Kredi kartı borçları 480.1 milyon TL artışla 47
milyar 624.6 milyon TL’ye çıktı. Bu dönemde tüketicilerin bankalara toplam borcu 197 milyar 343.4 milyon
TL’ye ulaştı. 17-24 Haziran haftasında konut kredileri
355.8 milyon TL artışla 66 milyar 330.4 milyon, taşıt
kredileri 45.6 milyon TL artarak 6 milyar 104.5 milyon
TL’ye çıktı.
Toplam borç 197 milyara çıktı
Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre;
17-24 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde diğer
tüketici kredileri 1 milyar 15 milyon TL’lik artışla 77
milyar 283.8 milyon TL’ye çıktı. Tüketicilerin kredi kartı
borçlarının 47 milyar 557.5 milyonu TL cinsinden, 67.1
milyon TL’sinin ise yabancı para cinsinden olduğu belirlendi. Böylece anılan bir haftalık dönemde tüketicilerin bankalara olan toplam borcu 1 milyar 897.8 milyon
TL artışla 197 milyar 343.4 milyon TL’ye ulaştı.
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Kredi iştahını azaltan düzenlemeler gelebilir
BDDK’nın önlemleri sürüyor
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Halkbank Genel
Müdürü Hüseyin Aydın, ekonomi yönetiminin bankaların kredi genişlemesini yıllık yüzde 25 ile sınırlama
hedefi doğrultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi iştahını azaltan
düzenlemelere devam edebileceğini söyledi. BDDK yılbaşından bu yana aldığı kararlarla tüketici kredilerinin
genel kredilere oranı yüzde 20’nin üzerindeki bankalar
için karşılık oranını yüzde 1’den yüzde 4’e yükseltmişti.
Kartlarla ilgili çalışma var
BDDK, ayrıca tüketici kredilerindeki tahsili gecikmiş
alacaklar oranı yüzde 8’in üzerindeki bankaların ayırması gereken karşılık oranını da yüzde 8’e çıkarmıştı.
Hüseyin Aydın, sektörün yüzde 25’lik sınıra riayet edeceğini belirterek, “Kredideki talebin kısılması süreci
bankalarca devam ettiriliyor. BDDK, kredi kartlarıyla
ilgili bir düzenleme yapmadı, ama bir çalışma var. Tüketici kredilerinde yapılan bir düzenleme ile kredi kartı
düzenlemesi benzer olabilir” dedi.
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Protokolü, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın imzaladı.

Bankalarla reel sektör işbirliği için anlaştı
EKONOMİ SERVİSİ

Sermayeler yetersiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye
Bankalar Birliği(TBB) arasında işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolü sayesinde, bankacılık sektörü ile reel sektör arasındaki ilişkiler geliştirilecek.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Protokol sayesinde Anadolu’nun pek çok ilindeki firmaların sahiplerine
ve yöneticilerine Türkiye’de hangi finansman imkânı
varsa, o finansman imkânına en kısa yoldan nasıl ulaşılacağını anlatacağız” dedi.

Bir süredir TOBB bünyesinde ‘Ticaret Sicil Gazetesini
Elektronik Arşivleme’ çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu çalışma Türkiye’de kurulan bütün firmaların tarihçesine kolayca ulaşmayı
sağlıyor. İlerleyen günlerde açıklayacağımız bu proje
adeta Türk özel sektörünün röntgenini çekiyor. Firmaların ömrü yaklaşık olarak 5-10 yıl arasında değişiyor.
Halbuki Batı’da ve Doğu’da asırlardır ayakta duran şirketler görüyorsunuz. Sorunumuz şurada: Kolay şirket
kuruyor ama bunları büyütemiyoruz, Çünkü sermayemiz yeterli değil” dedi. İmza törenine katılan Türkiye
Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise gazetecilerin sorusu üzerine BDDK’nın kredi talep edenlerin
iştahına yönelik düzenlemelere devam edebileceğini
söyledi.
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Simav’a sıfır faizli kredi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Halkbank işbirliği ile depremden etkilenen Simav Ticaret ve Sanayi Odası
üyelerine sıfır faizli kredi desteği verecek.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) yapılan açıklamada, Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimleriyle harekete geçen Birliğin, 19 Mayıs’ta Simav’da
meydana gelen deprem sonrasında, işyerlerini kapatma riskiyle karşı karşıya kalan Simav TSO’ya kayıtlı
üyelerine, Halkbank’tan kullanacakları banka kredilerinde faizi karşılayarak destek sağlayacağı bildirildi.
Buna göre, TOBB Yönetim Kurulu, Simav TSO’ya kayıtlı
üyelerin, üretimlerini ve ticari faaliyetlerini sorunsuz
şekilde sürdürebilmeleri ve riskleri en aza indirebilmeleri için 10 milyon liraya kadar banka fonlarından
kullandırılacak kredilere işverenin ödeyeceği kredilerin
faizlerini ödemeyi taahhüt etti. TOBB ve Halkbank arasında yapılan protokole göre, bankanın kaynaklarından
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sağlanacak kredilerin vadesi 12 ay ve aylık eşit taksitle
geri donuşlu olacak. Kredinin kullanım suresi 2 ay ile
sınırlı olacak ve faizin tamamı TOBB tarafından karşılanacak. Kişi ya da firmaların kredi için ödeyecekleri
faiz, bankaya TOBB tarafından ödenecek. Böylece firmalar sıfır faizli kredi imkânına kavuşacak. Kişi ya da
firma başına en az 5 bin lira, en fazla 50 bin lira kredi
kullandırılacağı belirtilen protokole göre, bu kredilerin
toplamı 10 milyon lirayı geçmeyecek. Başvuru sırasında, bankanın talep edeceği kredi evraklarının yanı sıra
Simav TSO’dan temin edecekleri, ‘TOBB-Halkbank işbirliği ile Simav TSO üyelerine destek kredisi için kredi
talebi beyan belgesini doldurmaları gerekiyor. AA
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TOBB ETÜ, bilimsel başarıda birinci oldu
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi(TOBB ETÜ),
2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında
bilimsel başarıda birinci oldu. Üniversiteden yapılan
açıklamaya göre, ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ne bağlı
URAP (University Ranking by Academic Performance)
Laboratuarlarında yürütülen “Üniversitelerin Akademik Performansa Dayalı Genel Sıralaması” sonuçları
açıklandı. Buna göre, 2010 yılında yapılan değerlendirmede de “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler”
kategorisinde 1. olan TOBB ETÜ, bu yıl da. 1.liği elde

etti. TOBB ETÜ, beş alt değerlendirme kategorisinde
toplam 421.98 bilimsel başarı puanı aldı. Toplam bilimsel başarı puanıyla Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralamasında geçen yıla göre bir basamak yükselerek 6.
olan TOBB ETÜ, Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler
Genel Sıralamasında ise 11. oldu.
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18.5 milyon euroluk fon
TOBB, Avrupa Birliğinden sağladığı fonlarla Anadolu’daki KOBİ ve odaların AB uyum sürecine hazırlanmalına katkıda bulunacak.
TOBB 18.5 milyon Euro fonla KOBİ’lere AB köprüsü
kuracak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa
Birliği’nden sağladığı fonlarla Anadolu’daki KOBİ’lerin ve odaların AB uyum sürecine hazırlanmasına ve
küresel ekonomideki değişimlere ayak uydurmasına
katkıda bulunacak. AB’den toplam 18.5 milyon Euro
fon sağlayan TOBB, üç ayrı proje başlatıyor. Bu projelerin KOBİ’ler için önemli faydalar sağlayacağını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Her yıl, mevcut şirket sayısının yüzde 10-12’si civarında yeni şirket
kurulmakta. Ve bu oran AB ortalamasının neredeyse
iki katı. Ancak bir sıkıntımız var. Şirketlerimiz büyüyemiyor, başladıkları yerde kalıyorlar. Sonra da küresel
rekabet ortamında ya geride kalıyor, ya da siliniyorlar.
Dolayısıyla şirket kurmakta gösterdiğimiz başarıyı,
büyütmekte gösteremiyoruz. Hedefimiz, bugünün KOBİ’lerini, yarının küresel ölçekte iş yapabilen, Türk sir-
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keden haline getirmek. İşte bu yüzden, TOBB olarak,
firmalarımızın bunu başarmalarına ve küresel ekonomiye entegre olmalarına yardımcı olacak projeler üretip uyguluyoruz” dedi. Kapsamı üç yıl olarak belirlenen
8.5 milyon euroluk proje kapsamında Türkiye-AB İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) Sivas, Antakya, Batman
ve Van illerinde de kurulacak. Bu proje kapsamında en
az 500 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti verilecek. En az
bin 250 kişinin katılımıyla 50 eğitim programı düzenlenecek. Odaların KOBİ’lere hizmet verme kapasitesi
artırılacak, 150’si kadın olmak üzere en az 300 kişinin
katılımıyla 30 girişimcilik programı düzenlenecek. Türkiye’deki ABİGEM sayısı ise 19’a ulaşmış olacak.
Patron ve çalışana eğitim
KOBİ çalışanlarının küresel ekonomideki değişimlere
ve teknolojik gelişmelere uyum yeteneğinin artırılmasını amaçlayan bir diğer proje kapsamında ise hem
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çalışanlara hem de işverenlere eğitim verilecek. Bu
yılsonunda başlayacak ve 2 yıl sürecek olan bu proje,
hızlı büyüyen 15 ilde Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep, Kars, Erzurum, Kahramanmaraş ve
Batman’da uygulanacak. Proje kapsamında genel ve
mesleki alanlarda eğitim ihtiyaç analizi yapılacak. Bu
analiz rehber alınarak eğitimler verilecek. KOBİ işveren ve çalışanları ile Oda çalışanları bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik seçilecek AB ülkelerine çalışma
ziyaretlerine katılacak. KOBİ’lere hizmet verilmeye devam etmek üzere, TOBB’da ve 5 Oda bünyesinde (Kayseri, Gaziantep, Samsun, Elazığ, Kastamonu) Eğitim ve
Danışmanlık Merkezleri kurulacak. Projenin bütçesi
ise 5 milyon Euro.

20 yerli ve yabancı oda ortaklık yapacak
‘Türkiye-AB Oda Forumu2’ adlı 3. proje kapsamında TOBB ve Eurochambers arasındaki işbirliği ve AB
katılım sürecindeki rolleri pekiştirilecek. Bu proje
kapsamında TOBB bünyesindeki yaklaşık 20 oda ile
Avrupa’daki odalar arasında ortak projeler yapılacak.
50-150 bin Euro hibe sağlanacak projeler, Eylül 2011
tarihinde başlayıp 2013 yılında tamamlanacak. Projenin bütçesi 5 milyon Euro.
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Enerji vanası olacağız hâlâ vize sorunu var
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazar ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya gaz
taşıması planlanan Nabucco Projesi’yle birlikte Türkiye ile Bulgaristan’ın stratejik ortak olacağını; ancak
Bulgaristan’ın vize politikasının iki ülke arasındaki ticareti engellediğini vurguladı.
300 FİRMALI KATILIM
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bulgaristan ziyareti
vesilesiyle iki ülke cumhurbaşkanlarının katılımıyla 11
Temmuz’da Sofya’da TOBB ve DEİK tarafından TürkBulgar İş Forumu düzenlendi. Foruma 300’ü aşkın firma katıldı. Forumda konuşan Hisarcıklıoğlu, Bulgar
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atasözü olan “Torbada ne varsa çorbada o vardır” vecizesini hatırlattı ve yetkililerden ticareti kolaylaştıracak
adımların atılmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede Bulgaristan’ın vize bedelini düşürmesini ve vize
işlemlerini basitleştirmesini talep etti.
AÇIK DENGELENSİN
Bulgaristan ile Türkiye arasında 3 milyar doların üzerinde bulunan ticaret hacmini orta vadede 10 milyar
dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden TOBB/
DEİK Başkanı, son yıllarda Türkiye aleyhine artmaya başlayan ticaret açığının dengelenmesi gerektiğini
söyledi.
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Kıdem sorunu çözülmezse başa bela olur
Kıdem Tazminatı Fonu yeniden gündeme otururken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Eğer
ders almazsak Avrupa’yı sallayan bu konu Türkiye’nin başına bela olur” uyarısında bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan’ı makamında ziyaret ederek bir
süre görüştü. Hisarcıklıoğlu “Kıdem tazminatı ve esnek
çalışma konusunda hükümetimizin programın da koymuş olduğu prensipleri tamamıyla destekliyoruz” dedi.
“Üretemezseniz, yani başınızdaki komşularınızın haline düşersiniz. Hiçbir zaman bunu unutmayın” ifadesini
kullanan Hisarcıklıoğlu, bugün Avrupa’nın tamamının
sallandığını, yakın gelecekte Türkiye’nin başındaki en
büyük belanın bu olacağını belirtti

‘BİZ TAM DESTEKLİYORUZ’
‘Eğer bu dersi iyi almazsak Allah korusun bugün büyük felaket bizim başımıza gelir.Bugün Fransa’nın,
Almanya’nın, İtalya’nın, Yunanistan’ın vazgeçmek istediği sistemi bizim koruyup kollamamız mümkün değil”
diyen Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Onun için burada
sizin desteğiniz de çok önemli. Bu belki Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde yılda 750 bin kişi istihdam piyasasına girerken bunlara iş ve aş bulabilmenin yolu
üretimden geçiyor. Üretim olmadan bir şey yapamazsınız. Onun için de üretiminiz de rekabetçi olmak durumunda. Halk yetkiyi AK Parti hükümetine verdi. Yüzde
50’lik oyla. Bu hükümet programında da var. Biz tam
destekliyoruz.” ANKARA
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‘Ülkedeki Büyümenin Arkasında Bulunan Gerçek
Kahramanlar Türk Özel Sektörüdür’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum’daki İşadamları Bilgilendirme Toplantısında, ülkedeki büyümenin arkasındaki gerçek kahramanlann Türk özel sektörü olduğunu ifade etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde ülkedeki büyümenin arkasındaki
gerçek kahramanların Türk özel sektörü olduğunu ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, Palandöken Dağı’ndaki Polat Renaıssance Otel’de düzenlenecek İşadamları Bilgilendirme Toplantısı ile 201ü Yılı Vergi Ödül Töreni’ne katılmak için geldiği
Erzurum’da, Vali Sebahatün Öztürk’ü makamında ziyaret
etti.
Erzurum’a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Son dönemde Türkiye’deki büyümenin arkasındaki gerçek
kahramanlar Türk özel sektörüdür. Türk özel sektöründe
düzenlenen vergi ödül törenlerinde Odalar Birliği Başkanı
olarak, onlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başkan olarak bu Erzurum’a 9. gelişim. Son 3 senedir
gelmedim. Gelirken baktım, Erzurum’da geçmişe göre son
3 senede müthiş değişim var.
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‘KAR ARTIK PARA EDİYOR’
Erzurum’un geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. Eskiden kar bir zulüm gibi görünürken, bugün kar artık para. O
açıdan Erzurum da şanslı, Türkiye de şanslı.”
Hisarcıklıoğlu, son dönemde özellikle özel sektöre verdikleri destekten ötürü valilere teşekkür ederek, “Bugün Türkiye
zenginleşecekse, özel sektörle zenginleşecek. Devletimizin
tüm kurumlarında, kuruluşlarında bu anlayışın yerleşmesinden dolayı ben başta Sayın Valime ve diğer bürokratlara
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Vali Sebahattin Öztürk de Hisarcıklıoğlu’nun Erzurum’a gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Son yıllarda
Erzurum büyük başarılara imza attı. özel sektörün şehrimize ilgi göstermesini ve burayı yatırım programlarına almalarını bekliyoruz” dedi.
Daha sonra ziyaret anısına Öztürk, Hisarcıklıoğlu’na porselen bir tabak ile olta taşı ürünleri hediye ederken, TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu da Öztürk’e gümüş tabak sundu. (AA)
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Clinton’dan İş Dünyasına Ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türk iş dünyasının
temsilcileriyle bir araya geldi. Hillary Clinton, Türkiye ziyareti kapsamında bulunduğu İstanbul’da, Conrad Otel’de TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,TÜSlAD Başkanı Ümit Boyner,
MÜSİAD Başkam Ömer Cihad Vardan, TÜMSİAD Başkanı
Hasan Sert, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ve Coca-Cola Türkiye Başkanı Galya Molinas’ı
kabul etti. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra
Arap Baharı sonrasında özellikle Kuzey Afrika ile ilişkilerin
geliştirilmesi için öncelik verilmesi gereken konular üzerin-

de durulduğu, Türkiye ile ABD arasında ve üçüncü ülkelerde
yapılabilecek projelerin de değerlendirildiği öğrenildi. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, görüşmede Clinton’a “Yeni Başlangıçlar için Ortaklar - Türkiye” girişimi tarafından geliştirilerek uygulanan projeler hakkında bilgi verdi. TÜSİAD Başkanı
Boyner, MÜSİAD Başkanı Vardan ve TÜMSİAD Başkanı Sert
de konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Yeni Başlangıçlar İçin
Ortaklar projesine özel bir önem verdiğini belirten Clinton,
bu çer çevede gerçekleştirilen çalışmaları ilgiyle izlediğini
ifade etti.;
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ABD: Türkiye Girişimciliğin Gelişimi İçin İslam
Dünyasına Örnek Olacak
Clinton’dan Yeni Başlangıçlar İçin Ortaklar Projesi’ne
destek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton’a “Yeni Başlangıçlar İçin OrtaklarTürkiye” girişimi tarafından geliştirilerek uygulanan projeler
hakkında bilgi verdi. TÜSİAD Başkam Boyner, MÜSİAD Başkam Vardan ve TÜMSIAD Başkam Sert de konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Yeni Başlangıçlar için Ortaklar Projesi’ne
özel bir önem verdiğini belirten Clinton, “Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmaları ilgiyle izliyorum” dedi.
ABD Dışişleri Bakam Hilary Clinton, Türk iş dünyasının
temsilcileriyle biraraya geldi. Clinton’un kabulünden önce
iş dünyası temsücüeri, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Robert Hormats’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda
Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir sunum yaparak görüşlerini aktardı. Türkiye’nin girişimcilik alanında yaptığı çalışmaları değerlendüen Hormats, “Türkiye İslam dünyasına
girişimciliğin geliştirilmesi için bir çok açından örnek olacak
durumdadır” dedi. Hükümetin son dönemlerde girişimcilere yaptığı desteğin önemine işaret eden Robert Hormats,
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şu bügileri verdi: “Türkiye’nin ekonomik gelişmişlik düzeyi,
gerçekleştirilen projelerin içeriği ve hedef kitleye bakıldığında, Türkiye’de gelişmiş bir sivil toplumun olduğu açıkça
görülmektedir. Türkiye, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere İslam dünyasına girişimciliğin geliştirilmesi için
bir çok açından örnek olacak durumda. ABD ile Türkiye’nin
ortak çalışma alanının sadece ikili ilişkileri dep, üçüncü ülkelerde de işbirliğini kapsaması gerekir.” Clinton, Türkiye
ziyareti kapsamında bulunduğu İstanbul’da, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk
Sanayicileri ve İşadamlan Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit
Boyner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Başkanı Ömer Cihad Vardan, Tüm Sanayici ve İşadamları
Derneği (TÜMSIAD) Başkanı Hasan Sert, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ve Coca Cola Türkiye
Başkanı Galya Molinas’ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye-ABD
ilişküerinin yanı sıra Arap Baharı sonrasında özellikle Kuzey
Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi için öncelik verilmesi gereken konular üzerinde durulduğu, Türkiye ile ABD arasında
ve üçüncü ülkelerde yapılabilecek projelerin de değerlendirildiği öğrenildi.

Basında
TOBB

2011

TEMMUZ

24 Temmuz 2011

30 yıl önce üniversite diploması yetiyordu, şimdi en iyi
olmak şart
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eskiden sanayicilere ‘ne kadar üretim yapabiliyorsun?’ diye sorulduğunu, şimdilerde
ise soruların ‘En kaliteliyi ne kadar ucuza üretebiliyorsun’, ‘Ne kadar katma değer yaratıyorsun’, ‘Yenilikçi misin’, ‘Patentin var mı’ şeklinde olduğunu söyledi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (ETÜ) Spor Salonu’nda düzenlenen
2010-2011 Akademik Yılı mezuniyet törenine Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, TOBB
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Altunbaşak da katıldı. Doğu ve
Güneydoğu’nun ilk kadın Bakanı olmanın çok önemli büyük bir emanet olduğunu söyleyen Şahin, “Bu o kadar büyük bir sorumluluk ki anlatamam” dedi. Bakan Şahin üniversite sonrasında ilk kez iş dünyasına girişini şu sözlerle
anlattı: “İTÜ’yü dört yılda bitirdim. Haziran mezunu olarak
Gaziantep’e döndüm. Bavulumu bıraktığım gün anne ve ba-

bama; ‘Kardeşlerim okuyor. Benim işe girmem lazım” dedim. Bavulu bıraktım ve İşçi Bulma Kurumu’na gittim. Buradan Sanko Holding olarak bildiğimiz Sayın Konukoğlu’nun
şirketinde İşletme Mühendisi olarak aynı gün işe başladım.
Yani azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor.”
Günümüzde kalite önem kazandı
HİSARCIKLIOĞLU, artık günümüzde kalitenin çok önemli olduğuna işaret ederken şöyle konuştu: “30 yıl önce üniversite
mezunu olmak, iş hayatında bir adım öne çıkmak için yeterliydi. Ama bugün en iyilerin arasında olmanız gerekiyor.”
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TOBB ETÜ, BİLİMSEL BAŞARIDA ÖDÜLLÜ ÜNİVERSİTE
TOBB ETÜ, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 2011’de bilimsel başarıda birinci oldu ve
başarıyı sürdürmeye kararlı
Üniversitemizin vizyonu; küresel ölçekte üretilmiş, en
son bilimsel ve teknolojik bilgiyi elde edip yeniden üretmek ve topluma sunmak, uluslararası rekabete hazır,
cumhuriyetin temel ilkelerini ve Atatürk’ün inkılâplarını
içselleştirmiş kuşaklar yetiştirmek, özel sektörün gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi üniversite işbirliğini yaşama geçirmek ve böylece Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ivme kazandırmaktır.
Üniversitemizin misyonu, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu
nitelikli, girişimci küresel rekabete hazır insan gücünü yetiştiren, öğrencilere analitik düşünme yeteneği
kazandıran, yaratıcılıklarını teşvik eden bir eğitim ve
öğretim ortamı sunan, dünya standartlarında araştırma ve yayın yapan bilim insanlarına ihtiyaç duydukları
altyapıyı ve ortamı sağlayan, ulusal değerlere duyarlı,
toplumsal sorunların farkında, çözüm üreten bir üniversite olmaktır.
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TOBB’un yerleşkesi
TOBB ETÜ Yerleşkesi, Ankara’nın önemli yaşam, iş ve
eğitim merkezlerinden Söğütözü Mevkii’nde bulunmaktadır. Yerleşkede toplam 128.418 metrekare açık
alanda 139.301 metrekare kapalı alan vardır. Yerleşkede; Ana Bina, TEPAV binası, Sosyal Tesisler, Kapalı
Spor Salonu, Yabancı Dil Bölümü ile Öğrenci Konukevi
Binası bulunmaktadır. TOBB ETÜ’de, 5 fakülte 18 bölüm (lisans programı) ile Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Okulu’nda eğitim öğretim hizmeti verilmektedir.
Bilimsel başarıda birinci
TOBB ETÜ, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler
arasında bilimsel başarıda 2011’de de birinci oldu.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ne bağlı URAP (University
Ranking by Academic Performance) Laboratuarları’nda
yürütülen ‘Üniversitelerin Akademik Performansa Dayalı Genel Sıralaması’nın yeni açıklanan sonuçlarında,
TOBB ETÜ geçen yıl yakaladığı başarılı performansı bu
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yıl da sürdürdü. Buna göre 2010 yılında yapılan ilk değerlendirmede kendi kategorisinde yani ‘2000 Yılından
Sonra Kurulan Üniversitelerde birinci olan TOBB ETÜ,
2011 yılında da birinciliği elde etti. TOBB ETÜ’nün 5 alt
değerlendirme kategorisinden aldığı toplam bilimsel
başarı puanı 421,98 oldu. Bu alt değerlendirme kategorileri ‘2010 Yılı Makale Puanı (102,32 puan)’, ‘Toplam
Atıf Puanı (125.01 puan)’, ‘Toplam Bilimsel Doküman
Puanı (111.02 puan)’, ‘Doktora Öğrencisi Puanı (21.22
puan)’ ve ‘Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı (62.41 puan)’
olarak sıralandı.
TOBB ETÜ aldığı toplam bilimsel başarı puanıyla, ‘Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralaması’nda ise 2010 yılma
kıyasla bir basamak yükselerek, 2011’de 6’ıncı oldu.
TOBB ETÜ, ‘Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Genel Sıralaması’nda ise 2010 yılına göre bir basamak
çıkarak 11’inci olmayı başardı. Başka bir deyişle TOBB
ETÜ, ‘genç üniversiteler’ arasındaki üstün başarı gösterme geleneğini iyice pekiştirdi.
İlk mezunlar 2008’de
TOBB ETÜ, ilk öğrencisini 2004 yılında almış, ilk mezununu 2008’de vermiştir. TOBB ETÜ, daha önceki yıllarda
YÖK’ün akademik yayına göre yapılan değerlendirmelerinde de ön sıralarda yer alma başarısını göstermişti.
2008 YÖK verilerine göre TOBB ETÜ’de öğretim üyesi
başına düşen SCI, SSCI ve AHCI yayın sayısı 1,66’dır.
Öğretim elemanı başına 15 öğrencinin düştüğü TOBB
ETÜ’de öğrencilerimiz akademisyenlerine kolaylıkla
ulaşabilmektedir.
TOBB ETÜ, 2010 yılı ÖSS sınavında ilk ıoo’e giren öğrenciler arasından 24’ünü kayıt etti. 2009’da bu rakam
17 idi. TOBB ETÜ, öğrenciler tarafından en çok tercih
edilen üniversitelerden biridir. Birçok bölümde öğrenci
doluluk oranı yüzde 100 veya buna çok yakındır.
48 öğrenci topluluğu
Üniversitemizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK,
Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programları, TİKA tarafından desteklenen 45 adet proje yürütülmekte olup,
yaklaşık olarak 9. milyon TL değerinde bütçesi bulunmaktadır.

TOBB ETÜ’de oldukça aktif bir Öğrenci Konseyi görev
yapmaktadır. Konsey Başkanı Rektör tarafından Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına davet
edilmektedir. Yani Üniversite yönetiminde öğrenciler
de söz sahibidir.
Öğrencilerin memnuniyeti sağlamak için yapılan sosyal çalışmalar kapsamında, çok sayıda öğrenci topluluğu kurulmuştur ve bu sayı 48’e çıkmıştır. Topluluklar,
ciddi tutarda maddi kaynaklar ile desteklenmektedir.
Barınma sorununu çözmek için TOBB ETÜ Öğrenci Konukevi inşa edilerek Eylül- 2010’da hizmete girmiştir. 5
yıldızlı otel konforunda, tek kişilik ve çift kişilik odalar
vardır. Yıllık tek kişilik oda 15 bin TL., çift kişilik oda 8
bin TL’dir. Öğrencilerin kendi katında yemek pişirebileceği mutfak ve dinlenme odası vardır. Giriş katında
çalışan kafeterya, jetonlu çamaşır makinası, ütü odası bulunmaktadır. Spor salonu, lobi oda, etüt salonları
vardır. 12 katlı, 4 blok, 624 oda, 1.200 yatak kapasitelidir.
Elli bin ciltlik kitap
Bilimsel çalışmanın olmazsa olmazlarından kütüphane imkânları günümüz koşulları da dikkate alınarak geliştirilmektedir. TOBB ETÜ Kütüphanesi, 2 kat
üstünde 2 bin metrekare alanda hizmet vermektedir.
Kütüphanede 50 bin cilde yakın kitap, 140’ı aşkın yerli
ve yabancı dergi aboneliği, 4 binden fazla basılı dergi
cildi, 8 bin dolayında tam metin elektronik dergi, 51 bin
elektronik kitap ile milyonlarca belgeye 53 veri tabanından ulaşılabilmektedir.
TOBB ETÜ’DE GÜÇLÜ BİR GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VAR
TOBB ETÜ’de 3. Sınıfta okuyan tüm öğrencilere zorunlu olarak ‘Girişimcilik ve Liderlik’ dersi verilmektedir.
TOBB ETÜ’de ayrıca KOSGEB işbirliği ile ‘Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi vardır. Programa 4. sınıf öğrencileri
ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilmektedir. Girişimciler, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni
bitirirlerse KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği’nden yararlanabilmektedir.
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TOBB ve Diyanet işbirliği yaptı

Somali İçin Kampanya
Afrika’da milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden açlık felaketine karşı TOBB-Diyanet işbirliğiyle yardım
kampanyası başlatıldı.
Türkiye iş dünyası, Afrika ülkesi Somali’de 40 milyon
insanı tehdit eden açlık felaketine karşı harekete geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Diyanet
İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa yardım kampanyası başlattı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 2004 yılında Endonezya’nın ^ Sumatra ve Java adalarında yaşanan tsunami felaketinde ve 2005 ile 2010 yıllarında
Pakistan’da meydana gelen deprem ve sel felaketlerinde nakdi yardımda bulunduklarını hatırlattı.
TOBB’dan 1 milyon TL
Şimdi de Türk iş dünyası olarak Afrika halkına destek olmak istediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
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“Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı ile bulikte bir
kampanya başlatıyoruz. Tüm Türk iş âlemine buradan
sesleniyor ve katkılarını bekliyorum. Herkesi Afrika’ya
yardıma çağırıyorum. Kampanyaya 1 milyon TL tutarındaki ilk nakdi yardımı TOBB olarak yapıyoruz” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının gönderilecek yardımların
fitre yerine geçeceğini açıklamasının çok olumlu olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Başbakanlık’ın 2011/9
genelgesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’na aktarılacak ve resmi kanallar üzerinden Afrika’ya ulaştırılacaktır” diye konuştu. ubesi HESAP NUMARASI:
Türkiye _ “TOBB - Afrika Açlık Felaketi Yardım Hesabı”
IB AN numarası TR88 0006 4000 0014 3750 0003 33
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TOBB Öncü Oldu Odalar Sıraya Girdi
İhracatçılar 500 bin lira gönderdi

İTO’dan 300 bin TL

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri, Somali için nakdi ve ayni yardım kampanyası başlattı. TİM, Türk Kızılayı ile birlikte düzenlediği kampanyaya
500 bin TL bağışlayarak öncülük yaptı. Vatandaşları da
davet eden kampanyada, TİM yazarak 2868’e gönderilecek her mesaj, Somali’ye 5 liralık yardım sağlamış
olacak. Her mesaj bir kişinin günlük yemek ihtiyacını
karşılayacak. Ayrıca, kampanyaya katılarak 3 SMS atan
herkes 15 TL’lik fitre görevini yerine getirecek.

Doğu Afrika’ya 300 bin lira yardımda bulunan İTO’nun
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, ramazanda
yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığını ve tüm İstanbul iş alemini yardıma çağırdıklarını vurguladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte başlattığı Afrika’ya yardım kampanyasına bir çok oda destek verdi. İstanbul
Ticaret Odası (İTO), kampanyaya 300 bin lira destekte
bulunma kararı alırken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) da
üyelerine TOBB’un yardım kampanyası hakkında bilgi
vererek, destek çağrısında bulundu.

Her ilden destek
Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Harun Karacan,
kampanyaya 15 bin lira bağışta bulunduklarını söyledi.
İzmir Ticaret Borsası ve VOB Yönetim Kurulu Başkanı
Işmsu Kestelli, iki kurumun toplam 40 bin lira bağışta
bulunduğunu belirtti.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
(TSO), 50 bin lira toplarken, Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası (ALTSO), Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO)
ve Burdur Ticaret Borsası (BTB), kampanyaya 10’ar bin
lira ile destek verdi.
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TOBB’un Somali için topladığı
yardım 7 milyon lirayı aştı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
Afrika’da kuraklıktan etkilenen bölgelerde yaşayan insanlar için başlattığı kampanyadaki yardım miktar 7
milyon lirayı aştı.
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, Diyanet işleri
Başkanlığı ile birlikte başlatılan “Afrika’daki Açlık Felaketi İçin Yardım Kampanyasına desteğin giderek arttığı belirtildi. Açıklamada, TOBB bünyesindeki oda ve
borsalar, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların
katıldığı kampanyadaki ayni ve nakdi yardımların toplam tutarının 7 milyon lirayı geçtiği bildirildi.
Kampanya çerçevesinde “fitre” bağışlarının da Diyanet
işleri Başkanlığı hesabına aktarılmaya devam edildiği
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ifade edilen açıklamada, fitrelerin, bayram öncesinde
yerine ulaştırılması gerektiği hatırlatıldı. TOBB açıklamasında, “Vatandaşlarımızın büyük teveccühü ile
yatırılan fitre paralarının, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
hesabına aktarıyoruz. Oradan da hemen Afrika’daki
ihtiyaç sahibi insanlara yiyecek vb. malzemeler olarak
bayramdan önce “ulaştırılacak” denildi. Açıklamada,
TOBB’un kampanyasının, Ramazan ayı sonuna kadar
devam edeceği de vurgulandı. Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Salih Bezci de, ATO’nun başlattığı yardım kampanyasında Somali için toplanan rakamın 1
milyon 144 bin TL’ye ulaştığını açıkladı.

Basında
TOBB

2011
EYLÜL

7 Eylül 2011

‘Lisanslı depoculukla sofralar bereketlenecek’
Hüseyin GÖKÇE
Polatlı’da tanıtım töreni
Ankara Polatlı’da Lisanslı Depoculuk Şirketi’nin tamum töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üreticilerin ve tüketicilerin sofrasının lisanlı
depoculuk sistemiyle bereketleneceğini ifade ederek,
“Çiftçi ürününü, fiyatların düşük olduğu ha sat zamanında elden çıkarmak zorunda kalmayacak. Elde ettiği
ürününü uygun zamanda ürününü satabilecek” dedi.
Çiftçi daha çok kazanacak
Şu anda Türkiye’de bir yıl içinde tüketilecek hububatın yüzde 90’ının, yeterli depolar olmadan piyasalara
arz edildiğini söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’nin topraklarını nakış nakış işleyerek; zenginliğimizi ortaya çıkaran çiftçimiz daha fazla para kazanmayı; insanlarız sofrasında daha kaliteli ürünleri
tüketmeyi hak ediyor” diye konuştu.

Lisanslı depoculukta bir adım daha atıldı, ilk işlem
yapıldı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TOBB’un ortaklaşa kurduğu Lisanslı Depoculuk AŞ faaliyete başladı.
Polatlı’da düzenlenen törene, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.
Bakan Mehdi Eker konuşmasında, Türkiye’nin tarım
ürünleri hasılasında 8 senede 23 milyar 62 milyar dolara çıktığını belirterek, bu kalemde Avrupa’da ilk sıraya geldiğini söyledi. Lisanslı depoculuk sisteminin Türk
hazinesinin yükünü büyük oranda azaltacağını ifade
eden Eker, ilk etapta ürünlerin, senetle el değiştireceğini, gerekli düzenlemelerin ardından elektronik ortamda ticaretin başlayacağını belirtti. Bakan Eker, bu
sistemle sanayicilerin istediği miktarda urunu kolayca
temin edebileceğini bildirdi.
Öte yandan, Bakan Mehdi Eker, Şu anda hububat piyasasına müdahale eden sistemin benzerinin hayvansal
ürünlerle ilgili de kurulmasına yönelik çalışmaların
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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başladığını duyurdu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı ise konuşmasında lisanslı depoculuk sayesinde
çiftçilerin ürünlerini değerin altında ellerinden çıkarmak zorunda kalmayacaklarını vurguladı. Şu ana kadar tek bir şirketin lisans aldığını ve kapasitenin 40 bin
ton olduğunu belirten Yazıcı, lisans alan şirket sayısının artırılması ve kapasitenin 2 milyon tona ulaşması
için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte çalışacaklarını vurguladı.
Üretici, sanayici ve tüketici kazanacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında,
sistemin daha etkin bir tarımsal politika oluşturulmasına yarayacağını kaydetti. Hisarcıklıoğlu devlet, üretici, sanayici ve tüccarın kazanacağı modelde Türkiye’nin
tarımsal ürün ticaretinde çağ atlayacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, dünyada spot borsacılık devrinin bittiğini,
ürünlerin elektronik ortamda el değiştirdiğini belirterek, “Şu anda ülkemizde bir yıl içinde tüketilecek hububatın yüzde 90’ı lisanslı depolar olmadan piyasaya
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arz ediliyor. Arz fazlası oluşunca doğal olarak ürünün
fiyatı düşüyor. Böyle olunca hem üretici, hem tüketici
kaybediyor. Lisanslı depoculuk bunun önünü kesecek”
diye konuştu. Bakan Yazıcı buğday fiyatını ikiye katladı
Lisanslı depoculuk tanıtım toplantısının ardından bakanlar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sistemin uygulanacağı Polatlı Ticaret Borsası’na geçtiler. Borsa seans salonunda Bakan Eker ile Bakan Yazıcı alım-satım
işlemi yaptılar. Polatlılı bir üreticinin 12 tonluk ürünü
Bakan Eker tarafından tonu 650 liradan açık artırmaya çıkarıldı. Yapılan açık artırmada en yüksek fiyatı ton
başına 1200 lira ile Bakan Yazıcı verdi. Üreticiye alım
satım işlemi karşılığında 18 bin lira ödeyecek olan Bakan Yazıcı piyasa fiyatını da ikiye katlamış oldu.
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Öğrencilere ‘İcat’ Çağrısı Yaptı, Hocalardan Başbakan
ve Cumhurbaşkanı İstedi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve
TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ilk 100’e giren
ve TOBB ETÜ’yü tercih eden 14 öğrenciyle biraraya geldi. TÜBİTAK Başkanlığına atanan eski TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Altunbacak’ın da katıldığı toplantıda Hisarcıklıoğlu, Anadolu’nun dört bir yanından gelen
öğrencilerin her birinin kendine özgü başarı hikayeleri
olduğunu anlattı.
Hisarcıklıoğlu, öğrencilere şöyle seslendi: “Önünüzde
sizi zor bir 4 yıl bekliyor. Ama sonunda ödül de çok büyük. Ben onlardan icat çıkaran gençler olarak mezun
olmalarını istiyorum. Üç tane de öğüdüm var. Muhakkak hayal kurun. Hayal kurmadan başarıya ulaşmak
mümkün değil. Hayali en geniş şekilde kurup, kurulan
hayali de hedefleri ortaya koyup bunun için çok çalışmak lazım.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasının ardından
sözü TOBB ETÜ’ye kayıt olan öğrencilere bıraktı. Öğrenciler, konuşmalarında üniversiteyi tercih etme sebepleri olarak özetle üniversitenin orta eğitim fırsatı,
çift anadal ve yurt dışı imkanlarını sıraladılar. Hisarcıklıoğlu, konuşmalar sırasında öğrencilerin hayalleri
ve mezuniyetlerine ilişkin yorumlar yaptı. Öğrencilerden Hakan Koçak, “Hukuk fakültesine kayıt yaptırdım,
Anayasa Mahkemesi ile ortak eğitim imkanı olduğu
için burayı tercih ettim” derken Hisarcıklıoğlu öğretim
üyelerine dönerek, “Hocam arkamda geleceğin cumhurbaşkanı oturuyor. Hedefi cumhurbaşkanı olmak”
dedi. Ankara Fen Lisesi mezunu Bilgehan Yurtcan da
lisesinden eşit ağırlık tercihi yapan iki öğrenciden biri
olduğunu dile getirdi ve 10 yıldır başbakan olma hedefinin bulunduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu da öğrencinin bu sözleri üzerine “Bu öğrenciyi de başbakan olarak yetiştireceksin haberin olsun” diye konuştu.
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Buğday depoya konulacak vatandaş pahalıya satacak
Çiftçiler artık ürünü hasat eder etmez ‘yok pahası na’ satmak zorunda değil. Ürün önce depoya konulacak,
ihtiyaç halinde paraya çevrilecek
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TMO ve TOBB’un
Polatlı’da bulunan Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketinin
tanıtım toplantısına katıldı. Polatlı’daki Törende konuşan
Yazıcı, Türkiye topraklarının önemli bir kısmının tarıma
elverişli olduğunu belirterek, yeterli su kaynağına da sahip olduğunu anlattı. Bugüne kadar tarımla uğraşan .iş
adamının, çiftçinin büyük sıkıntılar yaşadığını, hükümetleri döneminde bunların çözüme kavuştuğunu söyledi.
Artık Türk çiftçisinin ürettiği ürünü depolayacak sağlıklı
imkâna kavuştuğunu da söyleyen Yazıcı, “Çiftçimiz hem
ürününü değerlendirecek, hem de depodaki sağlıklı ve
kalitesi belirlenmiş ürününü karşılık gösterip finansmana kolayca ulaşabilecek” diye konuştu.
DÜŞÜK FİYATA SON
Bakan Yazıcı, çiftçinin ürün fiyatlarının dalgalandığı dönemlerde ürününü düşük fiyatlarla elinden çıkarma kaygısı taşımayacağını belirterek, depoya teslim ettiği ürünü
dilediği zaman kendisine en uygun piyasa koşullarında
depodan almak veya depoya satmak imkânına kavuşacağını söyledi. Türkiye’de üretimin 20 milyon tonu aştığını,
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yakın zamanda depoculuk kapasitesinin 2 milyon tona
çıkacağım söyledi. Bakan Yazıcı ve Tarım Bakanı Mehdi
Eker, Polatlı’daki 40 bin ton kapasiteli depo hakkında,
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı Hisarcıklıoğlu ve yetkililerden ürün teslim sürecine ilişkin bilgi
aldı.
Çiftçiye bonkör bakan
Lisanslı depoculuk tanıtım toplantısının ardından bakanlar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sistemin uygulanacağı Polatlı Ticaret Borsası’na geçtiler burada borsa seans
salonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker
ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı alım satım işlemini yaptılar. Polatlılı Faruk Ceylan adlı bir üreticinin
12 tonluk ürünü Bakan Eker tarafından tonu 650 liradan
açık artırma ile satışa çıkarıldı. Yapılan açık artırmada en
yüksek fiyatı ton başına 1200 lira ile Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı verdi. Üreticiye alım satım işlemi
karşılığında 18 bin lira ödeyecek olan Bakan Hayati Yazıcı
piyasa fiyatını da ikiye katlamış oldu.
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İş dünyası Somali’ye 10 milyon TL’lik yardımda
bulundu
SOMALİ’YE yardım kampanyası çerçevesinde üyelerinden toplanan yardım miktarını içeren çeki Başbakan Erdoğan’a sunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
kabulün ardından Başbakanlık Merkez Bina’dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, Türk iş alemi olarak başlattıkları kampanyanın
bugüne kadar toplanan miktarını içeren çeki, Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile beraber Başbakan
Erdoğan’a takdim ettiklerini belirterek, “Bugün neredeyse her gün 3 bin çocuğun öldüğü bir coğrafyaya,
iş dünyası olarak gösterilen hassasiyetle yaklaşık 10
milyona TL’ye yaklaşan bu katkıdan dolayı iş dünyasına
teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

ANAYASAYA TAM DESTEK
BAŞBAKAN Erdoğan’a, özellikle Ramazan ayında 365
oda, borsa ve meclis başkanlarıyla yaptıkları toplantının sonuçlarını da sunduklarını belirten Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “Yeni dönemde Türk iş dünyası olarak
yeni bir anayasanın yapılması noktasında yüzde 100’e
yakın bir mutabakatın var olduğunu, bu çerçevede
TOBB olarak her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik.”
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yeni anayasa’ konusunda hükümetle görüş birliği içindeyiz.

TOBB’dan hükümete yeni anayasa desteği
TOBB’dan hükümete yeni anayasa desteği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetle birlikte uzun zamandır
görüşmek için beklediği Başbakan Erdoğan’ı ziyaret
etti. Görüşmede Somali’ye toplanan yardımların yanı
sıra yeni anayasa da gündeme geldi
ANKARA-DUNYA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir anayasa
yapılması konusunda Hükümet ile yüzde 100’e yakın
görüş birliğinde olduklarını söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde, TOBB’un başlattığı Somali’ye yardım kampanyasında toplanan para Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a
teslim edildi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk
iş dünyası olarak topladıkları yardımı, Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Görmez ile birlikte teslim ettiklerini
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belirterek, toplanan kaynağın yaklaşık 10 milyon TL olduğunu belirtti.
‘Her türlü katkıya hazırız’
Görüşmede, bunun yanında, Ramazan ayında bütün
oda ve borsa başkan ve meclis başkanları ile yaptıkları
toplantının sonuçlarına dair Başbakan’a bilgi verdiklerini de kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Yeni dönemde Türk iş
dünyası olarak yeni bir anayasanın yapılması noktasında yüzde 100’e yakın bir mutabakatın var olduğunu, bu
çerçevede TOBB olarak her türlü katkıyı yapmaya hazır
olduğumuzu ifade ettik” dedi.
Avrupa Birliği katılım sürecinin de görüşmede gündeme geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, görüşme fasıllarında Türkiye’ye mutlak bir haksızlık yapıldığını ancak
Türkiye’nin bu vesileyle yapısal reformları sürdürmesi
gerektiği görüşünü vurguladı.
Teşvik sisteminin yenilenmesinin şart olduğunu belir-
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ten Hisarcıklıoğlu, bütün bölgelerde çeşitli sıkıntılar
olduğunun altını çizdi. Hisarcıklıoğlu ayrıca, Çalışma
Bakanlığı ile birlikte TOBB ve TOBB-ETÜ’nün yürüttüğü, özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara kademe elemanları yetiştirmeyi kapsayan “Beceri 10 Projesi” mesleki
eğitim projesinde, katılımcı bulmakta sıkıntı çekildiğini
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, özel sektörün ara elaman talebi bulunduğunu hatırlattı.
Rifat Hisarcıklıoğlu, kalkınma ajanslarının işleyişinin
de yeniden yapılandırılması talebini ilettiklerini açıkladı.
Somali için yardım kampanyası
Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Somali’ye
yardım kampanyası için iş dünyasına teşekkür etti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yönetim kurulu üyelerini kabulünde konuşan Başbakan Erdoğan,
Türkiye’de toplanan yardım miktarının 450 milyon TL’ye
ulaştığını açıkladı. Kampanyaların halen sürdüğünü
belirten Erdoğan, “Öyle zannediyorum ki kısa zaman
içinde 300 milyon dolan aşacağız, görünen o. Fakat bu
arada gerek gıda, gerek ilaç, gerek çadır vesaire ile
ilgili şu anda çok acil olan yardımların da Somali’ye
gönderilmesi de sürüyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın iki ayda bir
Somali’ye gitmesi için talimat verdiğini belirten Erdoğan, Somali’de alt ve üstyapıya yönelik çalışmalar
başlattıklarını kaydetti. Yardımlar çerçevesinde sivil
toplum örgütlerinden de temsilci almak istediklerini
kaydeden Erdoğan, Büyükelçi atamasının tamamlanma aşamasında olduğunu ve Somali’de 100 dönüm bir
arazi içinde elçilik kurulacağını, acil bir hastane inşaatına da başlanacağını kaydetti.
BM’de gündeme getireceğim
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulu’nda bu yıl yapacağı konuşmada Somali ve benzeri ülkelerin kendi ayakları üzerinde durması için yapılacaklar konusunu gündeme getireceğini
belirtti
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Bugüne kadar daha çok TOBB ile TÜSİAD’ın öncülüğünde yürüyen yeni anayasa talepleri tüm STK’lara yayıldı.

STK’ların yeni anayasa hazırlıkları
Türkiye, ekim ayından itibaren yeni anayasaya kilitlenecek. îş dünyasının sivil toplum kuruluşları da bu
konuda katkı sunmak için harekete geçti. Birçok STK
Anayasa Çalıştayı yaparken, bazıları da hazırladığı
taslakları hükümete sunmaya hazırlanıyor...
TÜRKİYE kendisine dar gelen anayasasını sil baştan
yapmak üzere harekete geçti. Başta iktidardaki AK
Parti olmak üzere tüm siyasi partiler anayasanın değişmesi gerektiğinde hemfikir. Bu yüzden, ekim ayıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) en
önemli gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları
olacağı kesin gibi görünüyor.
Nitekim TBMM Başkanı Cemil Çiçek de ekim ayında
yeni anayasa çalışmalarının hızlanacağım açıkladı.
Çiçek, 19 Eylül’de anayasa hukuku profesörleriyle bir
toplantı yaparak çalışmalarının fitilini ateşlemiş olacak. Ardından da tüm siyasi partilere yeni anayasa çalışması için birer mektup gönderecek.
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AK Parti de yeni anayasa çalışmalarına kilitlenmiş
durumda. Parti grubu, 14-16 Ekim tarihleri arasında
yapacağı Kızılcahamam kampında yeni anayasa çalışmalarını konuşacak. Adeta ‘anayasa kampına dönüşecek bu etkinlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
öncelikle AK Parti grubuyla yeni anayasa çalışmalarını
değerlendirecek. Ardından da Erdoğan yeni anayasa
konusunda grubunun görüş ve önerilerini alacak.
STK’LAR HAREKETE GEÇTİ
Siyasi cephede bu çalışmalar devam ederken, hem
TBMM Başkanı hem de Başbakan sivil toplum kuruluşlarından azami katkı beklediklerini açıkladılar. Bunun üzerine birçok iş dünyası sivil toplum kuruluşu da
harekete geçti. Bugüne kadar daha çok TOBB (Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği) ile TÜSİAD’ın (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) öncülüğünde yürüyen yeni
anayasa talepleri ve çalışmaları tüm sivil toplum ku-
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ruluşlarına yayılmış durumda. Örneğin, Kamu-Sen’in
öncülüğünde kurulan ve 70 sivil toplum kuruluşunun
katıldığı Türk Dayanışma Konseyi de geçen hafta sonu
bir anayasa calıştayı düzenledi. MÜSIAD (Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği) da kendi hazırladığı bir
yeni anayasa taslağına son noktayı koymak üzere. TİM
(Türkiye İhracatçılar Meclisi) özel bir danışmanlar grubuyla çalışmaya hazırlanırken, birçok sivil toplum kuruluşu önümüzdeki günlerde hükümete ve taraflara
raporlarla görüş ve önerilerini sunmaya hazırlanıyor.
TOBB, 11 YILDIR ÇALIŞIYOR
Türk iş dünyası, yeni anayasa gerekliliğiyle ilgili görüşlerini net olarak dile getiriyor. Büyüyen ve gelişen
Türkiye’ye mevcut anayasanın hem demokratik özgürlükler hem de gelişme açısından cevap vermediğini düşünen iş dünyasının temsilcileri, ağırlıklı olarak
değiştirilemez ilk üç maddenin değiştirilmesinin bile
teklif edilmemesi konusunda hemfikir... Aslında yeni
anayasayla ilgili talepleri ilk kez TOBB dile getirmişti. Türk iş dünyasının en büyük örgütlenmesi olan, 365
oda ve borsadaki 1 milyon 200 bin işadamını temsil
eden TOBB, bu konuyu Türkiye’nin gündemine 11 yıl
önce getirmişti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

1982 anayasasıyla yola devam edilemeyeceğini, yeni bir
anayasanm elzem olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
Rifat HİSARCIKLIOĞLU/TOBB Başkanı
“Güçlü bir ülke olmak için yeni anayasa şart”
TOBB olarak 11 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin 1982
anayasasıyla yola devam edemeyeceğini her platformda dile getiriyoruz. İş dünyası olarak yeni bir anayasaya
ihtiyacımız var. Dünyamız daha önce hayal bile edilemeyecek bir değişime tanık oluyor. Bilişim, ulaşım ve
iletişim teknolojileri ile genetik ve nanoteknoloji alanlarında devrim niteliğinde bilimsel değişiklikler gerçekleşiyor. Küreselleşme giderek hız kazanıyor. Bireyden
aileye, işletmelerden devlet organizasyonlarına kadar
her türlü yapıda köklü değişimler gerçekleşiyor. İşte bu
değişim sürecinden işletmelerimiz ile çalışanlarımızın
bu küreselleşme sürecinden azami fayda elde ederek
çıkması bizler için yaşamsal önemde. Bulunduğumuz
bu noktada Türkiye bir tercih yapmak zorunda. Ya değişen koşullara uyarak güçlü, zengin, sözü gecen,
etkili bir ülke olacağız, ya da kaybedenler safına gerileyeceğiz. Bu değişimin birinci basamağı çağdaş bir
anayasadır. Yeni bir anayasa ihtiyacını çok net olarak
görüyoruz. Bu nedenle yeni anayasa yapım sürecine
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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herkesin katkı yapmasının bir yurttaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Anayasa, toplumsal bir sözleşmedir
ve tüm toplum kesimlerinin mutabakatını temsil eder.
Farklı toplum kesimlerinin duyarlıklarını dikkate alarak, yapılacak değişikliklerin toplumsal uzlaşı halinde
yapılması faydalı olacaktır.
ANAYASA PLATFORMU KURDULAR
TOBB, Nisan 2000”de yayınladığı “Anayasa 2000” kitabında yeni bir anayasa metni önermişti. Bir başka
deyişle TOBB, 1982 anayasasının değiştirilmesi için ilk
çalışmalardan birini hazırlayarak sivil topluma öncülük etmişti. Yeni anayasa talebi, son 10 yıldır neredeyse
bütün TOBB genel kurullarında dile getiriliyor.
2007 yılında yeni anayasaya ilişkin çalışmaların başlaması üzerine Ekonomik ve Sosyal Konsey’in hükümet
dışı kanadını oluşturan TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş,
Kamu-Sen. TESK ve TZOB’un girişimiyle bir Anayasa
Platformu Girişimi kuruldu. 83 sivil toplum kuruluşu
ve meslek örgütünü katılımıyla “Anayasa Platformu
Ulusal Çalıştayı” toplandı. Anayasa Platformu Girişimi,
halen TOBB’un öncülüğünde kurulan TEPAV(Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) da desteğiyle
çalışmalarını sürdürüyor. Türk iş dünyasının etkin örgütlenmelerinden olan TÜSİAD da yeni anayasa çalışmalarına somut katkılarını mart ayından itibaren ortaya koymaya başladı. TÜSÎAD, Prof. Ergun Özbudun ve
Prof. Turgut Tarhanlı başkanlığındaki 22 akademisyen
ve kanaat önderine “Yeni anayasanın beş temel boyutu*’ başlıklı bir rapor hazırlattı. Ardından da bu raporu
kamuoyuna ve üyelerine 22 Mart 2011 ‘deki Yüksek İstişare Konseyi toplantısında açıkladı. Ancak akademisyenlerin “Değiştirilemez üç maddesinin de tartışmaya
açılması yönündeki mesajı hem kamuoyundan hem de
TÜSlAD’ın bazı üyelerinden ciddi tepki gördü. Bunun
üzerine TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, “Anayasanın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesi yönünde, ne
bugün ne de geçmişte bir önerimiz olmuştur’ açıklamasını yaptı...
İş dünyası yeni anayasa için ne diyor?
Ömer Cihat Vardan (MÜSİAD Başkanı]: Yeni bir anayasa taslağı hazırlıklarımız sürüyor. MÜSİAD da bir taslak
hazırlatıyor. Halen madde madde üzerinden geçiyoruz.
Taslak son haline geldikten sonra Sayın Başbakanımıza ve tüm sivil toplum kuruluşlarına takdim edeceğiz.
Bu taslak üzerinde epeydir çalışıyoruz. Hatırlanacağı
gibi, tüm siyasi parti liderleri seçime girmeden önce
‘Yeni anayasa yapalım” dediler. Bunu yapacakları yönünde topluma vaatte bulundular. Simdi siyasi partilerin bu sözlerini T yerine getirme zamanı. Bu konuda
kimsenin ideolojik düşünmemesi lazım. Ülkenin yararı
neyi gerektiriyorsa, ortak akılla o doğrultuda yeni anayasanın yapılması gerekiyor.
Başaran Ulusoy [Türkiye Seyahat Acenteleri Birli-
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ği Başkanı): Önümüzdeki aylarda gündeme gelmesi
planlanan t yeni anayasa paketinin içeriği demokratik
bir Türkiye için çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, din, dil,
ırk, etnik, köken, cinsiyet yönelim, medeni hal, cinsiyet kimliği, politik, ekonomik, felsefi farklılık ve benzeri
hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun her kesiminin
katılımıyla hazırlanmalı. Tüm kesimlerin fırsat eşitliğine sahip olduğu bir anayasa paketinin hazırlanmasından yanayım. Biz TOBB’la birlikte çalışmalara destek
veriyoruz.
Tarkan Kadooğlu [TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı): Ülkenin bu saatten sonra geri adım
atılamayacak tek gündemi yeni anayasanın yapılmasıdır. Türkiye’nin önünü açacak en önemli çalışma da
budur. Ülkemizde birçok konudaki çözüm üretmek isteyenler eski anayasaya takılıyor. Cunta hükümetinin
yaptığı anayasayla bu ülkeye özgürlükler gelemez. 10
yıllara değil 100 yıllara yetecek bir anayasa hazırlamak
lazım. Kürt meselesinin çözümünün de yeni anayasada
olacağına inanıyorum. Bölge insanı da aynı düşüncede.
Hazım Sesli (TUGİK Yüksek İstişare Konseyi Başkanı): Global bir oyuncu olabilmek için yeni anayasaya
ihtiyacımız var. Türkiye bu konuda uzlaşma fırsatı yakaladı. Bütün partiler yeni anayasaya destek vermeye
hazır. Bu fırsat kullanılıp, Anayasamız A’dan Z’ye yeniden yapılmalı. Türk iş dünyasının global oyuncu olması
adına anayasada i değişiklikler olmalı. Değiştirilemez
üç madde haricindeki tüm maddelerin * değiştirilebileceğine inanıyorum. Önümüzdeki ekim ayında Yüksek
İstişare Konseyi toplantımız var. Burada da gündemimizin en önemli maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.
Harun Karacan (Eskişehir Ticaret Odası Başkanı):
Türkiye için yeni bir anayasa yapılmasını biz de istiyoruz. Çalışmaları destekliyoruz. Katkı sunmak için kurumumuzla ve tüm yetkili organlarımızla hazırız. Türk
iş dünyasının, Türkiye’nin önünü açabilecek bir anayasa gerekli. Özgürlükleri savunan bir anayasa olursa iş
dünyası da rahat çalışır, potansiyelini ortaya koyar. Bu
anayasaya toplumun tüm kesimlerinin eşit ölçüde katkı sunması ve yararlanması gerekiyor.
İsmail Koncuk (Kamu-Sen Başkanı): Toplumun her
kesiminde anayasanın değiştirilmesinin gerekliliği kanaati oluştu. Biz de yeni bir anayasa yapılmasının şart
olduğunu düşünüyoruz. Kamu-Sen’in öncülüğünde
2003 yılında kurulan Türk Dayanışma Konseyi’ndeki
70 sivil toplum örgütüyle anayasa çalışmalarına katkı
sunmak istiyoruz. 17-18 Eylül’de bir Anayasa Çalıştayı yapmak üzere bir araya geldik. 30 akademisyenin
katıldığı bu çalıştayda üç komisyon oluşturuldu. Yöntem ve genel esaslar, temel haklar ve özgürlükler ile
devlet teşkilatı komisyonları çalışmalarını ekim ayında
tamamlayacak. Sonra da bir raporla başta hükümet
olmak üzere ilgili taraflara sunacağız.
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İthalatınızın içinde 4.4 milyar dolarlık taklit ürün var
MİLLETLERARASI Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) düzenlediği “Türkiye’de Fikri Hak Değerlerinin
En Üst Seviyeye Çıkarılması” konferansı, Türkiye’deki taklit ve korsan ürün piyasasının 10 milyar doları ulaştığını ortaya koydu. Universal Music Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Milletlerarası Ticaret
Odası’na (ICC) bağlı, Sahtecilik ve Korsanlığın Durdurulması İçin İş
Dünyası Eylemi (BASCAP) İcra Komitesi Başkanı David Benjamin,
Türkiye’nin dünyada taklit ve korsancılığın yaygınlığı açısından ilk
5’e girdiğini söyledi.
10 milyar dolarlık pazar
David Benjamin, taklitçiliğin ve korsan ürünlerin bütün sektörlerde ortaya çıktığını, bunun insan sağlığına, vergi kaybına ve Ar-Ge
çalışmalarına büyük zararlar verdiğini vurguladı. Benjamin, şöyle
konuştu: “Taklit ve korsancılığın Türkiye’deki toplam ekonomik
değeri yıllık 10 milyar dolar civarında. Her yıl değeri 3.54.4 milyar
dolar arasında taklit ürünler Türkiye’ye ithal ediliyor. Taklit ve korsanın, devlete 2.4 milyar dolar maliyeti oluyor. Bu 135 bin kişinin iş
kaybına ve 60 bin kişinin yeni bir iş bulamamasına neden oluyor.”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, taklit ve korsanlığın, İnovasyon ve keşfetme kabiliyetini zedelediğini, hükümetleri vergi gelirinden yoksun Benjamin bıraktığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de
fikri mülkiyet haklarının gelişmesinin en büyük destekçileri arasında yer aldığını belirtti. ABD Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone de, Türkiye’nin dünya standartlarında mülkiyet haklarına
sahip olması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın
ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi amaçladığını anımsatan Ricciar-

done, “Bunu yaparken dünya çapında fikri mülkiyet hakları rejimi,
Türkiye’nin ekonomik büyümesinde itici güç olacaktır. Fikri mülkiyet haklarının korunması yabancı doğrudan yatırımları da artıracaktır” diye konuştu. Procter&Gamble Orta ve Doğu Avrupa, Orta
Doğu, Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yönetim Kurulu
Başkam Saffet Karpat da, önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini ancak yetersiz olduğunu anlattı.
Mevlana’dan Nazıma uzanan mirasa sahibiz.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Türkiye’nin dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayarak, “Mevlana’dan
Mimar Sinan’a, Yunus Emre’den Nazım Hikmet’e kadar çok zengin
entelektüel mirasınız var. Atatürk’ün dediği gibi bütün ilerlemeler
insan fikrinin eseridir. Korumalıyız” dedi.
Ar-Ge Harcamalarına ayrılan pay artacak
GÜMRÜK ve Ticaret Bakam Hayati Yazıcı, etkili bir fikri ve sınai
mülkiyet politikasının sürdürülmesi konusunda kararlı olduklarını
söyledi. Ülkedeki fikri mülkiyet değerlerinin korunarak, Ar-Ge’nin,
yenilikçiliğin ve üretkenliğin önünü açmak istediklerini anlatan Yazıcı, şöyle konuştu: “Türkiye, marka ve endüstriyel tasarım başvurularında Avrupa’nın en çok başvuru yapılan ilk üç ülkesi arasına
girmiştir. Ar-Ge ve İnovasyon için ayırdığımız pay, günden güne artış
göstermektedir. 2013 sonuna kadar, Ar-Ge harcamalarının GSYİH
içindeki payını yüzde 2’ye çıkaracağız.”
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Rifat Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Konseyi’nin ilk toplantısına katıldı.

Kadın Girişimci Desteklenmeli
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kadına şiddetin yok olması için kadın girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
TOBB tarafından düzenlenen, Balkan Odalar Birliği
(ABC) Kadın Girişimciler Konseyi’nin ilk toplantısında
yaptığı konuşmada 2007’de TOBB Kadın Girişimciler
Kurulu’nu kurduklarını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bir
de tapudaki kayıtlara bakmak lazım. Tapuların yüzde
kaçı kadınların üzerinde? Bunu dengelediğimiz zaman
kadına olan şiddet de kendiliğinden bitecek” dedi. Hisarcıklıoğlu, ülke olarak zengin olmak isteniyorsa,
bunun yolunun kadın girişimci sayısının artmasından
geçtiğine de dikkat çekti.

186

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

Basında
TOBB

2011
EKİM

10 Ekim 2011

TOBB, ‘TTK Metre’yle ölçüm yaptı, şirketlerin yüzde
88’i risklere hazırlıksız çıktı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte ile birlikte şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na ne kadar hazır olduklarım
görebilmek için yaptığı ankete göre, küresel risklerin
arttığı, döviz ve emtia fiyatlarında hızlı ve öngörülemeyen dalgalanmaların yaşandığı dönemde Türk şirketlerinin yüzde 88’i olası risklere karşı hazırlıksız çıktı.
Şirketlerin yüzde 12’si şirketin gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için
gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin
yönetilmesi amacıyla bir ekip kurduğunu ifade ediyor.
TOBB’un internet sitesinden firmalarla yaptığı ‘TTK
Metre isimli ankete 51 ilden bine yakın firma katıldı.
Katılan firmaların yüzde 80’i anket sorularının tamamını cevaplandırdı.
Sadece yüzde 15’e geçer not
TOBB’un “TTK Metre” anketinden çıkan bazı sonuçlar
şöyle:
• Şirketlerin kurumsal yönetişim, şeffaflık ve ulusla-

rarası standartlar getiren yeni Türk Ticaret Kanunu’na
uyum sürecinin başında olduğu görülüyor. Şirketlerin
yüzde 14.8’i geçer not alırken, yüzde 85.2’sinin yeni kanuna hazır olmadığı ortaya çıktı.
• 10 üzerinden 7 geçer not olarak baz alındığında mevcut şirketlerin değerlendirme ortalaması 4.38’de kalıyor. . Yeni Türk Ticaret Kanunu’na hazırlık sürecine
anonim şirketler limitedlere oranla daha aktif görülürken, 250 ve daha üstü çalişan sayısı olan şirketlerdeki
hazırlığın genel ortalamanın çok üstünde olduğu dikkat çekiyor.
• 10’dan az çalışanı olan KOBİ’lerde genel ortalama 3
bandında olurken, çalışan sayısı ve ciro açısından büyük şirketlerde bu oranın ortalama 6 baz puanda olduğu görülüyor.
Risklere karşı duyarsız
• Yeni Türk Ticaret Kanunu her sermaye şirketinin bir
internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi mevcutsa
bu sitenin belli bir bölümünü kanunda belirtilen asgari
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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konuların yayımlanmasına ayırmak ve elektronik dosyaları yedeklemeyi zorunlu kılıyor. Anket sonuçları da
şirketlerin teknolojik altyapı açısından diğer tüm kriterlere göre daha hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 70’nin web sitesi bulunurken yine yüzde 70 gibi yüksek bir oranı gerekli bilişim
güvenlik alt yapısının mevcut olduğunu ifade ediyor.
• Teknolojiyi yakından izleyen şirketlerin, olası ekonomik ve diğer risklerin takibinde ve önlem alınmasında
ise daha hantal davrandıkları göze çarpıyor. Şirketlerin
yüzde 88’i olası ekonomik risklere karşı herhangi bir
hazırlık yapmıyor.
• Şirketlerin yüzde 25’inde iç denetim birimi mevcut.
Orta ve küçük boy işletmeler TTK’ da erteleme bekliyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Deloitte ile Türkiye
genelinde 4 bini aşkın firmaya eğitim ve ücretsiz seminerler verdiklerini belirterek, “Anket sonuçlan şirketlerin yeni kanuna uyum sürecinin henüz çok başında
olduğunu gösteriyor. TOBB olarak yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun bazı maddelerine itirazımız olsa da şirketlerimizin geleceği için bu kanunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeni döneme uyum konusunda kamu
dahil bütün kesimler çalışmalarını hızlandırmalı” dedi.
Patronlar şirketlerinde borçlanmayı sürdürüyor
TOBB, Deolitte ile birlikte şirketlerin Türk Ticaret
Kanunu’yla devreye girecek yeni kurallara ne kadar
uyumlu olduğunu ‘TTK Metre’yle ölçtü. Anket, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 88lrün risklere karşı hazırlıksız, olduğu ortaya çıktı.
• Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketlerde yaygın olan ‘Ortaklar cari hesabı’ uygulamasını kaldırarak, anonim
ve limited ortaklıklarda pay sahibine ve ortağa şirkete borçlanma yasağım getiriliyor. Anketi cevaplandıran
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şirket yetkililerinin yüzde 50’si şirket ana sözleşmelerini yeni kanun ile uyumlu hale getirmeleri gerektiğini
bildiklerini vurgularken, yüzde 40 gibi bir oran yönetici,
ortak ve yakınlarının şirkete borçlanmaya devam ettiğini ifade ediyor.
Şirketlerin yüzde 20’si yöneticilerine ücret/huzur hakkı/ikramiye/kâr payı şeklinde yapılan ödemelere ana
sözleşmede veya genel kurul bilgilendirmelerinde yer
verirken, şirketlerin yüzde 15’inin genel kurul yönergesi, yüzde 35’inin teşkilat yönetmeliği bulunuyor. Şirketlerin yüzde 55’i yıllık faaliyet raporu hazırlarken, yüzde
35’i 1 Mart 2013’e kadar bağımsız denetçi seçimi için
hazırlıklara başlamış durumda.
En hazırlıklı iller Kocaeli ve İzmir
•  ‘TTK Metre sonuçları sektörel olarak kimya/plastik/
kâğıt ve gıda sanayilerinin, il bazında ise İzmir ve Kocaeli’ndeki şirketlerin yeni Türk Ticaret Kanunu’na daha
hazırlıklı olduğunu gösteriyor.
• Yeni Türk Ticaret kanunu 01.01.2013 tarihinden itibaren gerek ticari defterlerin tutulmasında, gerek münferit ve pekiştirilmiş finansal tablolarının düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasını
zorunlu kılıyor. Ankete katılan firmaların yüzde 64 gibi
yüksek bir oranı bu konuda yükümlülükleri bildiklerini
belirtirken, yüzde 29’u Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) aşina olduğunu bildiriyor.
Şirketlerin yalnızca yüzde 15’i yeni muhasebe sistemine uyum için kaynak ayırıyor veya ayırmayı planlıyor.
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Şirketler ekonomik risklere hazır değil
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret Kanunu’na uyum için 4 bini aşkın firmaya
eğitim verdiklerini söyledi.

51 ilden bin firma

rası danışmanlık şirketi Deloitte ile birlikte şirketlerin
Türk Ticaret Kanunu’na ne kadar hazır olduklarını görebilmek için yaptığı anket çalışması çarpıcı sonuçlar
ortaya koydu, TOBB’un internet sitesinden firmalarla
yaptığı ‘TTK Metre’ isimli ankete 51 ilden bine yakın firma katıldı. Katılan firmaların yüzde 80’i anket sorularının tamamını cevaplandırdı. Şirketlerin genetik yapısını değiştirmesi beklenen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile
ilgili anketin önemli bulgular ortaya koyduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Anket sonuçları şirketlerin yeni kanuna uyum sürecinin henüz çok
başında olduğunu gösteriyor. TOBB olarak yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerine itirazımız olsa
da şirketlerimizin geleceği için bu kanunun çok önemli
olduğunu düşünüyoruz, Yeni döneme uyum konusunda
kamu dahil bütün kesimler çalışmalarını hızlandırmalı” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) uluslara-

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve ortağı M. Sait

ANKARA / RADİKAL
Küresel risklerin arttığı, döviz ve emtia fiyatlarında hızlı
ve öngörülemeyen dalgalanmaların yaşandığı dönemde Türk şirketlerinin yüzde 88’inin olası risklere karşı
hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Şirketlerin yüzde 12’si
ise şirketin gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren
sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler
ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla bir ekip kurduğunu ifade ediyor. Şirketlerin yüzde
70’i web sitesi olduğunu ve bilişim güvenlik altyapısına
yatırım yaptığını belirtiyor. Şirketlerin yapısını ve işleyişini kökten değiştirecek olan ve Temmuz 2012 tarihinden itibaren aşama aşama yürürlüğe girecek Türk
Ticaret Kanunu’na ülkemizdeki şirketlerin yüzde 85’i
hazır değil.
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Gözüm ise, orta ve küçük boy işletmelerin önemli bir
kesiminin kanunun yürürlüğünün erteleneceği yönünde bir beklenti içinde olduğunu söyledi. Anket sonuçlan, şirketlerin yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum sürecinin başında olduğunu gösteriyor. Şirketlerin yüzde
14.8’i geçer not alırken, yüzde 85,2’sinin yeni kanuna
hazır olmadığı ortaya çıktı. Ankete katılan şirketlerin
yüzde 70’inin web sitesi bulunurken, şirketlerin, olası
ekonomik ve diğer risklerin takibinde ve önlem alınmasında ise daha “hantal” davrandıkları göze çarpıyor.

ANKETTEN ÇARPICI TESPİTLER
• Şirketlerin yüzde 85,2’si yeni kanuna hazır değil, yüzde 14,8’i geçer not aldı.
• 10 üzerinden 7 geçer not baz alındığında şirketlerin
ortalaması 4,38’de kalıyor.
• Çalışan sayısı 250 ve üstünde olanlar yeni kanuna
daha hazır.
• Ankete katılan şirketlerin % 70’inin web sitesi bulunuyor,
• Şirketlerin yüzde 88’i olası ekonomik risklere karşı
herhangi bir hazırlık yapmıyor.
• Sektörel bazda kimya/plastik/ kâğıt ve gıda, il bazında ise İzmir ve Kocaeli’ndeki şirketler yeni kanuna
daha hazırlıklı.
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Kardeş kavgasını önlersek rahmet ve bereket gelir
KARDEŞ KAVGASININ TÜRKİYE’Yİ HİÇBİR YERE GÖTÜRMEYECEĞİN BELİRTEN
HİSARCIKLIOĞLU, “KARDEŞ KAVGASI RAHMET VE BEREKET; KAÇIRIR. BUNU ÖNLERSEK
RAHMET VE BEREKET GELİR” DEDİ.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kardeş kavgasının rahmeti ve bereketi kaçıracağını söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen
“Üretim Yıldızları” ödül töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasında kardeş kavgasının Türkiye’yi hiçbir yere götürmeyeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bana soruyorlar, Türkiye’nin
çözümü ne? Kardeş kavgası bizi hiçbir yere götürmez. Kardeş kavgası rahmeti ve bereketi kaçırır. Zenginlik ve farklı
düşünceleri bir araya getirip nasıl daha zenginliğe götürebiliriz, nasıl vatandaşlarımızı sorumlu insanları ileriye götürebiliriz bu konuda çalışmak durumdayız. İşte o zaman rahmet
ve bereket gelir” dedi.
TIKANIKLIĞIN ONUNU AÇABİLMEK İÇİN YENİ ANAYASA
ŞART
UZUN süredir sistemin tıkandığını söylediklerini, yeni anayasa isteklerini dile getirdiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu.
konuşmasını şöyle tamamladı:” Türkiye yapısal reformlarını yapamaz ise yerinde patinaj yapmaya devam eder Nedir

bu yapısal reformlar. 10 yıldır söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaş sistem tıkandı. Onun için Türkiye’nin binasını yeniden
inşa etmeye başlaması lazım. Temelden yeni bir anayasa.
74 milyonun birliğini ve beraberliğini temsil eden ama ortak bir anayasa. Bu sistemin önündeki tıkanıklığı açabilmek
için bu anayasayı yeniden inşa etmek zorundayız, işte iktidarı muhalefeti seçim meydanlarında ‘yeni bir anayasa’ dedi.
Zenginliğe gidebil menin yolu buradan geçiyor. Ve buna hepimizin katkı sağlaması lazım.
TEK BAŞINA OLMAZ
Siyaset kurumuyla tek başına olmaz. Sivil toplum ve meslek kuruluşları olarak bunu yapmamız lazım. Yani biz bunu
yapabilirsek Türkiye bunu yapabilirse 2023de ilk 10ekonomi
içinde olacaktır. Hep beraber göreceğiz. Ama bizim hedefimiz2023debitmiyor 2023 bizim için kısa vadeli hedef. Bizim
hedefimiz başka. Dünyada bir numara olmak.”
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Zengin-Yoksul İslam Ülkeleri Arasında 220 Kat Fark Var
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Rifat Hisarcıkhoğlu,
“48 en az gelişmiş ülke arasında 22 İslam ülkesinin bulunmasından ve en zengin İslam ülkesi ile en fakir İslam ülkesi arasındaki gelir farkının 220 kat olmasından rahatsızlık
duyduğunu” söyledi. Hisarcıkhoğlu, TOBB-İslam Kalkınma
Bankası İşbirliği Anlaşması 2011 yılı İkinci Gözden Geçirme
Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde temaslarda bulundu. Hisarcıkhoğlu, İslam Kalkınma Bankası
Başkanı Dr. Ahmed Muhammed Ali, İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Ahmet Tıktık, İslam Ticaret ve Sanayi
Odası Başkam Şeyh Salih Kamil ve İslam İşbirliği Teşkilatı
(ÜT) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile ikili
görüşmeler yaptı.
Tabloyu düzeltelim
İslam Kalkmma Bankası-TOBB işbirliği kapsammda, 2011
yılında gerçekleştirilen projeler ve 2012 yılı için iş planının
ele alındığı toplantıda konuşan Hisarcıkhoğlu, “TOBB-İslam
Kalkınma Bankası İşbirliği Anlaşması bu olumsuz tablonun
düzeltilmesi açısından önemli bir işlevi yerine getirecek. İslam dünyasımn kalkınması ve gelir farkının azaltümasında
anahtar, girişimci orta sınıftır” dedi. Hisarcıkhoğlu, özel sektörün ve buna bağlı olarak oda sisteminin geliştirilmesine
yönelik projelerin son derece önemli olduğunu ifade etti.
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İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmed Muhammed Ali de,
TOBB’la işbirliğinin, İslam Kalkınma Bankası’nın misyonuna
katkı sağladığını belirtti. Muhammed Ali, işbirliği süresince
elde edilen başarıların sadece başlangıç olduğunu, bu sürecin devamında birlikte çalışılarak İslam ülkelerinin kalkınmasına daha faydalı olunacağına inandığını kaydetti.
Girişimcilik ve demokrasi
TOBB Başkanı Hisarcıkhoğlu, ÜT Genel Sekreteri İhsanoğlu
ile yaptığı görüşmede de, “İslam ülkelerinde girişimciliğin
ve dolayısıyla özel sektörün hızlı bir şekilde gelişmesi gerekir. Bu, zenginleşmek için de demokratikleşmek için de
anahtar önemdedir. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıyla aslında bu alanda önemli adım atılmış olacaktır”
diye konuştu. İslam işbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Arasında
Tercihli Ticaret Sistemi’nin (TPS-OIC) yürürlüğe girmesinin taşıdığı öneme işaret eden Hisarcıkhoğlu, İhsanoğlu’na
TOBB’nin Tarihi ipek Yolu ve İslamabad-İstanbul Tren Yolu
projeleri hakkında bilgi vererek destek istedi. İhsanoğlu da,
TPSOlC’nin yürürlüğe girmesi için ülkelerin taviz listelerini bir an önce iletmeleri gerektiğini, anlaşmanın yürürlüğe
girmesiyle ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasında
önemli adım atılmış olacağını ifade etti.
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İslam ülkeleri arasındaki gelir uçurumuna isyan etti
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve
İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, “48 en az gelişmiş ülke arasında 22 İslam
ülkesinin bulunmasından ve en zengin İslam ülkesi üe
en fakir İslam ülkesi arasındaki gelir farkının 220 kat
olmasından rahatsızlık duyduğunu” söyledi. İslam Kalkınma Bankası-TOBB işbirliği kapsamında, 2011 yılında gerçekleştirilen projeler ve 2012 yılı için iş planının
ele alındığı toplanüda konuşan Hisarcıklıoğlu, “İslam
dünyasının kalkınması ve gelir farkının azaltılmasında anahtar, girişimci orta sınıftır” dedi. Hisarcıklıoğlu,
TOBB-lslam Kalkınma Bankası işbirliğinde özel sektö-

rün ve buna bağlı olarak oda sisteminin geüştirilmesine yönelik projelerin son derece önemli olduğunu ifade
etti. İslam Kalkınma Bankası Başkam Dr. Ahmed Muhammed Ali de TOBB üe işbirliğinin, | İslam Kalkınma
Bankası’nın misyonuna katkı sağladığım belirtti, işbirliğine verdiği önem ve hayata geçirdikleri somut projeler için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Muhammed
Ali, işbirliği süresince elde edilen basanların sadece
başlangıç olduğunu, bu sürecin devamında birlikte çalışılarak İslam ülkelerinin kalkınmasına daha faydalı
olunacağına inandığını kaydetti.
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Gün, birlikte hareket etme günü
TOBB,Türk-iş, TESK, TİSK, TZOB, Hak-İş, MemurSen, Kamu-Sen, TBB’nin de aralarında bulunduğu 13
sivil toplum örgütü, parti liderlerini ziyaret etti. ‘Terör 74 milyonun ortak meselesi’ diyen TOBB Başını
Hisarcıklıoğlu, ‘huzurlu ve ,Jü bir Türkiye icjn birlikte hareket etme’ çağrısı yaptı.
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Gün slogan atma günü değil
‘Başbakan Erdoğan, “Terör örgütü hak ettiği cevabı alıyor, Türkiye bu beladan kurtulacak dedi ve muhalefeti gündemin reytinginden nemalanmaya çalışmakla suçladı
BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan Türkiye’nin terör belasından kurtulacağını belirterek muhalefete “Bu işi fırsatçılığa dönüştürmeyin. Gün, slogan atma, gündemin reytinginden nemalanma
günü değil” uyarısında bulundu. Hak-İş Genel Kurulu’na katılan
Başbakan’ın gündemindeki ağırlıklı konu terör saldırılarıydı.
Erdoğan, özetle şunları söyledi:
CEVABINI ALIYORLAR:5 ayrı bölgede 22 taburumuzun katıldığı geniş kapsamlı, hava destekli kara operasyonları yapılıyor.
Terör örgütü hak ettiği cevabı alıyor ve almaya devam edecek.
Türkiye bu beladan kurtulacaktır. Bu meselenin komşumuz
Irak’la koordineli yürütülmesi gereken yönleri var. ABD Başkanı
Obama’nın bizzat arayarak desteğini ifade etmesiyle üçlü mekanizmayı çalıştırma hassasiyetimizi de paylaştık. Artık sözün
ötesine geçmelerini, terörü kınayan beyanların ötesinde adımlar beklediğimizi özellikle ifade ettim.
ORTAK AKIL ÇAĞRISI: Medyamızın bu kirli hesabının maskesini somut örneklerle düşürmesi lazım. STK’ların ortak aklın
oluşmasına katkı sağlaması lazım. İspanya’da ETA 48 yıl sonra
silah bıraktı. Eğer biz de iktidarıyla, muhalefetiyle STK’larıyla
bir olamazsak, beraber olamazsak, bu süreç daha da uzayabilir.
NEMALANMA GÜNÜ DEĞİL: bu işi fırsatçılığa dönüştürmeyin.

Gün slogan atma zamanı değildir, hamaset zamanı hiç değildir.
Böylesine hassas bir gündemin reytinginden nemalanma günü
hiç değildir. Bu zor zamanlarda kendilerine menfaat devşirmeye çalışanları, gerekli olgunluğu gösteremeyenleri ibretle izliyoruz.”
BDP’YE: Bunlar hiçbir zaman Kürt kardeşlerimin temsilcisi olmadı ve olamayacak.
CHP’YE: Hükümetin istifasını isteyenler siz yüzde 25 oy alabildiniz. Böyle safça, böyle düşünceden mahrum, aklıselimden uzak
bir yaklaşım tarzı olabilir mi?
MHP”YE: Geçmiş iktidarlarında bu mücadelenin içinde olmuşlar. OHAL talep etmekle çözülemeyeceğini gayet iyi biliyorlar.
ZAMLAR İÇİN KILI KIRK YARDIK
OTV ayarlamasıyla gelen zamları da savunan Erdoğan, “Dert
varsa, ortak derdimiz olacaktır. Zaman zaman bazı kalemlerde zam yapıyorsak, bunları da kılı kırk yararak yapıyoruz” dedi.
Başbakan, TOBB, Türk-İş, TESK, TİSK, TZOB, Hak-İş, MemurSen, Kamu-Sen, TBB’nin de aralarında bulunduğu 13 sivil toplum örgütünün başkanlarını da kabul etti. “Terör 74 milyonun
ortak meselesi” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Huzurlu
ve güçlü bir Türkiye için birlikte hareket etmeliyiz” dedi. “
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İş dünyasından teröre karşı uzun soluklu adım
TOBB öncülüğündeki iş dünyasının önde gelen örgütleri Ankara’ya ‘terör çıkarması’ yaptı. Başbakan Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Gül ve siyasileri ziyaret eden heyet, terör bitene kadar çalışma kararı aldı.
HAKKARİ’DEKİ kanlı baskının ardından sivil toplum kuruluşları ‘terör bitene kadar’ ortak mücadele hareketi
başlattı. Başta TOBB olmak üzere TURK-İŞ, TESK, TZOB,
Kamu-Sen, Memur-Sen, Barolar Birliği, Noterler Birliği,
TURMOB, Veteriner Hekimleri Birliği, HAK-İŞ, TİSK veTURSAB başkanlarının yer aldığı heyet dun Ankara’ya ‘terör’ çıkarması yapü. Heyet Cumhurbaşkanı Abdullah Gul,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra tum siyasi
partileri ziyaret etti.
Ortak çalışma duyurulacak
Toplantıya yakın kaynaklann verdiği bilgiye göre; görüşmelerde sivil toplum örgütlerinin (STK) başkanlan terör
eylemlerinin bitmesi için neler yapılması gerektiğine dair
fikirlerini söyledi. Siyasi parti liderlerinden de görüşler
ve öneriler alındı. Ziyarete katılan kaynaklar, bu fikirlerin daha sonra 13 STK başkanının yapacağı toplantıda tek
potada eritileceği ve ardından yapılacak çalışmanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söylediler.
Alınan bilgiye göre, dun yapılan ziyaretlerin ana ama-
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cı son günlerde artan tansiyonu düşürmekten ote daha
kalıcı çözümler için nelerin yapılacağını ortaya çıkarmak
oldu. Bu hareketin kısa vadeli bir oluşum olmadığını belirten kaynaklar “Amacımız, terörün kesin şekilde ve tamamen bitmesidir. Burada alman sonuçlar bir toplantıyla
kamuoyuna mal edilecek” dediler. Ziyaretlerdeki amacın
liderlerin görüşlerini almaktan ote STK liderlerinin de
görüşlerini belirtmek olduğunu söyleyen kaynaklar “Toplantılarda siyasi parti liderlerine Türkiye’de teröre oluşan
hassasiyet anlatıldı. Bu soruna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Bu ziyaretler
Doğu ve Guneydoğu’ya yeni yatırımlar ya da bu bölgelere
yatırımların yönlendirilmesi konusunda olmadı. Amacımız terör bitene kadar uzun soluklu bir çalışmaya dikkat
çekmek” dediler.
Türkiye’nin önde gelen 13 sivil toplum örgütü dun önce
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek terörün
bitirilmesi ıcın yapılması gerekenler konusunda görüşlerini anlattı STK’lar dun, teröre karsı alınması gereken
önlemler konusunda bilgi alışverişi yaptı.
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SENSİZ OLMAZ!
Türkiye tarihinde ilk kez, 24 STK’nın öncülüğünde bir
araya gelecek milyonlar terörü lanetleyecek. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Aynı hissiyatı paylaşan herkesi davet ediyoruz. Sensiz olmaz” diye konuştu
Türkiye tarihinde ilk kez milyonlar terörü lanetlemek için İstanbul’da Türk bayrağı altında yürüyecek.
TOBB, TÜRK-IŞ, HAK-IŞ. MEMURSEN, TİSK, TBB
(Türkiye Barolar Birliği) ve TÜSlAD’ın da aralarında
bulunduğu milyonlarca üyesi bulunan 24 sivil toplum
kuruluşu (STK) başkanları ve temsilcileri TOBB Genel
Merkezi’nde bir araya gelerek “teröre karşı yapılacak
eylem planını” kamuoyuna açıkladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşçiyiz, işvereniz,
esnafız, memuruz, emekliyiz, çiftçiyiz; doğuyuz, batıyız, kuzeyiz, güneyiz. Biriz, beraberiz! Kirli oyuna hep
birlikte karşı duracağız. Birlikteliğimizi savunacağız”
dedi. Kurdukları “Birliğe Çağrı Platformu”nun herkese
açık olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“30 Ekim Pazar günü, toplumun tamamını temsil eden
meslek örgütlerinin, sendika konfederasyonlarının ve
derneklerin öncülüğünde, siyasi partilerimizin des-

teğiyle, İstanbul’da büyük bir yürüyüş yapacağız.” Hisarcıklıoğlu, yürüyüşte sadece, birliğin ve bütünlüğün
simgesi ay yıldızlı bayrağı taşıyacaklarını belirterek,
“Bu büyük yürüyüşe, bizimle aynı hissiyatı paylaşan
herkesi davet ediyoruz. Herkesi bu yürüyüşe bekliyoruz. Çünkü, sensiz olmaz” diye konuştu
İletişim kanallarında kaza: KESK’e davet yok, DİSK
son anda
Hisarcıklıoğlu’nun ‘davet ettik’ dediği KESK, TTB,
TMMOB’a davet gitmediği öğrenildi. Sadece DİSK önceki akşam platforma katılmaya davet edildi. KESK
Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, “Bize doğrudan
çağrı gelmedi.
Tutumumuzu 4 örgüt olarak ayrıca belirtiyoruz. Eylem,
saldırıları protesto etmekle sınırlı olmamalı. Bu ülkede
kanın durması için siyeset sorumluluk almalıdır, bir an
evvel demokratik adımların atılması istenmeli” dedi.
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Teröre karşı dev miting
Son yaşanan terör olaylarına bir tepki de meslek örgütlerinden geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden 24 kuruluşun, teröre karşı
30 Ekim’de İstanbul’da büyük bir yürüyüş yapacağını söyledi.
İstanbul’da yürüyüş yapılacak
Son dönemde artan terör olayları nedeniyle 24 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan ‘Birliğe Çağrı Platformu’ 30 Ekim
2011 tarihinde İstanbul’da yürüyüş düzenleme kararı aldı. Geçen
hafta Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı
Cemil Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerine
bir dizi ziyaret gerçekleştiren 24 sivil toplum kuruluşunun başkanları, görüşmelerin sonucunda alman kararları dün Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nde açıkladı.
24 meslek örgütü katılacak
‘Birliğe Çağrı Platformu’ adına konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hassas bir süreçten geçtiğini, insanların içini yaralayan, ciğerini yakan olayların yaşandığını söyledi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, artan terör olayları neticesinde şehit düşen
polis, asker ve sivil halkın acısını toplumun her kesiminin derin-
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den hissettiğini belirterek bu olaylara tepki göstermek için toplumun tamamını temsil eden 24 kuruluştan oluşan bir platform
kurduklarını kaydetti.
‘Terörü nefretle kınıyoruz’
Bu vahim olayların tek hedefinin milletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, milletin
birlik ve bütünlüğünü hedef alan bu olaylar karşısında sessiz
kalmayacaklarını ve terörü nefretle kınadıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “İşçiyiz, işvereniz, esnafız, memuruz, emekliyiz, çiftçiyiz, doğuyuz, batıyız, kuzeyiz, güneyiz, biriz beraberiz. Oynanan
kirli oyuna hep birlikte karşı duracağız. Birlikteliğimizi savunacağız” diye konuştu.
Yürüyüş herkese açık
Bu yaklaşımdan alınan güçle, 30 Ekim Pazar günü, toplumun
tamamını temsil eden kuruluşların öncülüğünde İstanbul’da
büyük bir yürüyüş yapacağını bildiren Rifat Hisarcıklıoğlu, yürüyüşte, sadece, birliğin ve bütünlüğün simgesi ay yıldızlı bayrağın
taşınacağını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Bu büyük yürüyüşe bizimle
aynı hissiyatı paylaşan herkesi davet ediyoruz” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu, platformun herkese açık olduğunu, bugünden sonra
da çağrılarının devam edeceğini söyledi.
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Prefabrik ya da kalıcı konut her ne gerekiyorsa
yapacağız
İş dünyasından Van çıkarması... TOBB öncülüğünde
Van ve Erciş’te bulunan ‘Birliğe Çağrı Platformu’,
“Siz ne hissediyorsanız biz de onu hissediyoruz demeye geldik ama gördük ki herkes zaten bunun farkında” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ekledi:
“Hangi noktada eksiklik varsa elimizden geleni yapacağız” mesajı verdi.
İşadamları, sanayici ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri
ile gazeteciler, TOBB Başka nı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
önderliğinde deprem bölgesi Van’da incelemelerde bulundu. Kurulan kriz merkezini ziyaret etti. 17 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu “Birliğe Çağrı Platformu” üyeleri Van ve Erciş incelemesinin ardından Van
Ticaret ve Sanayi Odası’nda basın toplantısı düzenledi.
Birlik adına konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gördük ki afet çok büyük ancak diğer depremlere göre daha hızlı müdahale edilmiş. Bundan büyük

memnuniyet duyduk, devletimiz burada aynı zamanda
tüm Türkiye burada” dedi. “Biz sizle beraberiz siz ne
hissediyorsanız biz de onu hissediyoruz demeye geldik ama gördük ki herkes zaten bunun farkında” diyen Hisarcıklıoğlu, “önümüzdeki süreçte ne yapılacağı
çok önemli bu birliği toplayarak hangi ihtiyaçta eksiklik
var, prefabrik ya da kakçı konut noktasında elimizden
geleni yapacağız” dedi. Toplantı öncesinde heyete bilgi
veren Van Valisi Münir Karalıoğlu, çadır sorununun çözüldüğünü belirtirken, “Kış yaklaşıyor burada çadırda
yaşamak mümkün değil, prefabrik ev konteynere ihtiyacımız var” dedi.
VALİ: HALK, EVLERİNE DÖNMELİ
VAN ve Erciş’te artçı depremler yaşandığı için halkın
korku nedeniyle sağlam ya da az hasarlı evlere girmeyerek çadır talep ettiğini belirten Vali Karalıoğlu, “Bu
nedenle çadıra olan ihtiyaç artıyor artık artçı depremTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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lerin sayısı da azaldı. Artık normale dönmeliyiz halk
evlerine dönsün” çağrısı yaptı. Valilik önünde çadır ve
diğer yardımlar için bekleyen vatandaşlar ise valinin bu
talebine itiraz ederek “Vali ölmeme belgesi verecekse
dönelim” dedi.
Naylon bile karaborsa metresi 5 TL’den pahalı
VAN Valiliği’nin önünde bekleyen halk ise çok sinirli.
Daha kalabalık olduğunu heyet gelmeden dağıtıldığını
belirten depremzedeler “Sadece çadır istiyoruz. Devlet
getirsin parayla satsın onu da almaya razıyız. Burada
naylon bile karaborsaya düştü. Metresini 5 liraya alamıyoruz” dediler. Bir polisin çadır isteyen bir yurttaşa
kafana sıkarım demesi de dikkat çekiciydi..
Depremin sigorta şirketlerine maliyeti 170 milyon
dolar
RİSK modelleme kurumu AIR Worldwide, Van’da pazar günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin
sigortacılara maliyetinin 170 milyon doları bulabileceğini, bölgede sigortalanma yaygınlığının düşük olması
nedeniyle etkinin sınırlı kalacağını belirtti. AIR’e göre,
Van’da 459 kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce
kişinin evsiz kalmasına neden olan depremin sigortacılara maliyeti 55 milyon dolar ila 170 milyon dolar arasında gerçekleşebilir. Swiss Re şirketine göre, sigorta
sektörünün 2011 yılı ilk yarısına ilişkin zararları rekor
seviye olan 70 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu rakamın yaklaşık yarısı 11 Mart’ta Japonya’da yaşanan
deprem ve tsunamiden kaynaklandı.
Her deprem felakete dönmesin
TÜSİAD adına Van ziyaretine katılan Yönetim Kurulu
Üyesi Muharrem Yılmaz, şu açıklamayı yaptı: “Artık
her depremin bir felakete dönüşmesini ve aynı tabloyla karşılaşmayı istemiyoruz. Bu konuda yapılacak her
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türlü çalışmaya TÜSİAD olarak destek vermeye hazırız.
TÜSİAD nakdi ve ayni yardımlar için gerekli organizasyonu yaptık. Ayni yardımlarımızı DOGUNSIFED aracılığıyla bölgeye ulaştırıyoruz.”
17 akrabamı kaybettim onlara üzülecek zamanım
bile yok
GÖLCÜK ve Düzce depremlerinde de bölgeye gitmiş
biri olarak ilk gözlemim şu oldu. 7.2’lik depreme karşın hasar Yalova, İstanbul, Gölcük, Kocaeli’nde^ ki kadar çok değil. Depremden en fazla etkilenen Erciş’te
dahi çok sayıda hasarsız bina var ancak yıkılan binalar
tuzla buz olmuş, bu nedenle de enkaz altından canlı çıkarmak oldukça zor. Şehir merkezlerinde oluşturulan çadır kentler^ de hayat biraz normale dönmüş
en azından günlük ihtiyaçlar karşılanıyor ancak çadır
kentte olmayanların durumu oldukça zor. Konuştuğum
çok sayı^ da kadın “Gidip yardım almak için sıraya giriyoruz ancak hiçbir şey alamadan dönüyoruz, komşulardan bulduğumuz brandalarla soğuktan korunmaya
çalışıyoruz 7-8 aile bir arada kalıyoruz, çocukların maması da bezi de yok. I 17 akrabamı kaybettim onlara
üzülecek zaman bile yok” diyor.
HERKES ENKAZ BAŞINDA
ARAMA kurtarma çalışmalarında artık binaların altında kalan cesetlerin çıkarılması için çalışılıyor. Üniversitelerin dağcılık kulüpleri, şirketlerin kurtarma ekipleri,
belediyeler, madenciler, jandarma, Greenpeace’ciler
Erciş halkının yardımına koşuyor.
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İş dünyası yardım yolu, bölge Kürtçe bilen psikolog
arıyor
TOBB ve TÜSİAD’ın başını çektiği iş dünyası heyeti
Van’daydı. Amaç ‘ihtiyaç listesini’ yerinde çıkarmak.
Halk ise ilk şoku atlatmış. Yaşlılar ve Türkçe bilmeyenler Kürtçe bilen psikolog istiyorlar
Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) organize
ettiği heyetle Van’dayız. İş dünyasını tek çatıda buluşturan Birliğe Çağrı Platformu ihtiyaçları yerinde tespit
edip yapılacak yardımları organize etmek adına 23 sivil
toplum kuruluşunun üst düzey temsilcileriyle birlikte
deprem bölgesinde.
Birliğe Çağrı Platformu’nda TOBB’la birlikte TÜSİAD, TÜRK- 3 İŞ, TİSK, TESK, HAK-İŞ, MEMÜR-SEN,
TÜRSAB, MÜSİAD, TİM’in de bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu yer alıyor. Heyette TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Emin
Sazak, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihat Vardan, Türk-İş

Başkanı Mustafa Kumlu var. Havaalanına ayak basar
basmaz, Van’daki yılgınlık karşılıyor beni. En az 100 asker bitkin oturuyor havaalanında. Kimi Van’da yapıyor
vatani görevini kimi başka illerden gönderilmiş. “Nasılsınız” diyorum. “72 saattir ayaktayız. 2 gündür gelen
yardım malzemelerini indiriyoruz. Bu sabah iki uçak
geldi, akşama da bir uçak dolusu malzeme gelecek”
diyor askerler. Dışarı çıkıyoruz. Kalabalık. Hacı uğurlayan da var, başka şehre yakınlarının yanma gitmek için
bekleyen, yolcusunu karşılayan da.
Ekipten kopup sokaklara giriyorum. Üç gündür uykusuzluktan bitkin düşmüş yaşlı bir amca, Mehmet Güven. “Geçmiş olsun” diyorum. Van şehir Merkezi’nde
Perihanoğlu adh sitede oturuyormuş. Apartmanlarında tahribat azmış. Ancak hemen yanlarındaki aşağı
Nurcin Cami’sinin yıkıldığını söylüyor. Etrafımız kalabalıklaşıyor. Yardımların hakkaniyetsiz dağıtıldığı çadırların yetersiz olduğunu söyleniyor.
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İlk şok atlatıldı, ama!
Halk ilk şoku atlatmış. Kayıplarının ayırdına yeni yeni
varıyor. Bu acılarla nasıl yaşayacağız, “psikologlar gelsin diyorlar. Yaşlılar ve Türkçe bilmeyenler için Van’a
Kürtçe bilen psikolog gönderilmesini istiyorlar. Travma için hepsi. Psikolojileri nasıl düzelecek, bundan
sonraki hayatlarını nasıl sürdürecekleri belirsiz. Hayat
devam ediyor ama daha üç gün önce birlikte oldukları yakınlarının kaybını nasıl kabullenecekler. Çadırda
karşılaştığım Ayten adh bir kadın ailesinde 16 kayıp olduğunu söylerken aniden susuyor.
Yapı denetimi çöktü
Yaşlı bir amcanın dediği gibi bölgeye Kürtçe bilen bölgeden olan psikologlar başta olmak üzere psikolojik
hizmet verecek danışmanlara ihtiyaç olduğu açık.
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Van’dan sonra Erciş’e geçiyoruz. Yerle bir olmuş binaların yanında depremi az hasarla atlatan binalar var.
Yanına yaklaştığım, isminin Dilaver olduğunu söyleyen
amcanın yakını varmış altında.
“Nasıl olur bu amca” diyorum. “Belge veriyorlar, güvenip geçip o evlere oturuyoruz. Evler mezarımız oldu”
diyor gözleri dolarak. Yapı denetim firmalarını kastediyor. Geçtiğimiz ocak ayından itibaren yapılan konutlar, yapı denetim firmaları tarafından denetleniyormuş.
Denetimi yapanı yüklenici firma seçiyor, ücretini ödüyor. Türkiye... Erciş’teki manzaraya şaşırmamak gerek.
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27 Ekim 2011

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birliğe Çağrı Platformu üyeleri dün deprem bölgesindeydi.

TOBB Van’ın İhtiyaçları İçin 78 Kişilik Ekip Kurdu
EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Birliğe
Çağrı Platformu üyeleri, 7.2 büyüklüğünde deprem
olan Van’a gitti. İşadamları, sanayici ve sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler ve TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoglu’nun Van’da kurulan kriz merkezini
ziyaret etti. Hisarcıklıoglu, düzenlediği basın toplantısında, Türk toplumunun bütün kuruluşlarının temsilen
burada olduklarını belirterek, Türk insanının son günlerde birbirine sımsıkı sarıldığını söyledi. Tüm sivil toplum kuruluşları olarak Van halkının yanında oldularını

kaydeden Hisarcıklıoglu, depremin ilk dakikasından
itibaren Türkiye’nin her yerinden Van’a yardım gönderme çabasında olduklarını ifade etti. Hisarcıklıoglu,
“78 arkadaşımla beraber Van’ın ihtiyaçlarını karşılamak için neler yapabileceğimizi Van Sanayi Odası’nda
değerlendireceğiz. Bugün burada Van’ın ihtiyaçlarını
belirleyip, neler yapabileceğimizin kararını vereceğiz”
dedi. Toplantı sırasında olan artçı sarsıntılar korkuttu.
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Eurochambres genel kurulunda 45 ülkeden 43’ünün oyunu alan Rifat Hisarcıklıoğlu, birliğin başkan yardımcılığını 2012-2014 döneminde de üstlenecek

Hisarcıklıoğlu rekor oyla yeniden Eurochambres’da
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği (Eurochambres) başkan yardımcılığına rekor
oyla yeniden seçildi. Hisarcıklıoğlu, Eurochambres’ın
Brüksel’de yapılan genel kuruluna katılan 45 ülkeden 43’ünün oyunu aldı. Hisarcıklıoğlu, 45 ülkeden 19
milyon işletme ve 120 milyon istihdamı temsil eden
Eurochambres’ın başkan yardımcılığını 2012-2014
döneminde de üstlenecek. Avrupa’daki en yaygın iş
dünyası kuruluşu olan Eurochambres’ın başkan yardımcılığına Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin ivme kaybettiği bir dönemde yeniden bir Türk
üyenin seçilmesinin önemli olduğunu belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
“Avrupa işdünyasının bir Türk aday üzerinde rekor oyla
birleşmesi bizi gururlandırdı. Avrupa’da birçok ülke
kriz girdabına girmişken, Türkiye ekonomisinin güçlü

204

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

görünümü Türk işadamlarının da konumunu güçlendirdi. Eurochambres seçimleri bir kez daha göstermiştir ki; Avrupa’da entegrasyonun gerçek öncüsü ve
motoru ekonomidir, iş dünyasıdır.
Ekonominin %37’sini temsil ediyor
“ EUROCHAMBRES üyesi ülkeler, 22 trilyon dolarla
dünya ekonomisinin yüzde 37’sini temsil ediyorlar. Birliğin, 27 Avrupa Birliği ülkesi ve 18 AB üyesi olmayan
ülkeden üyeleri bulunuyor. Eurochambres, üye ülke
oda ve birliklerin katılımıyla oluşturduğu “ortak pozisyon” aracılığıyla ekonomik gelişmeler karşısındaki görüş ve tavırlarını Avrupa Birliği kurumlarına aktarıyor.
Bu çerçevede oluşturulan 12 çalışma grubunda, Türkiye TOBB aracılığıyla temsil ediliyor.

Basında
TOBB

2011
KASIM

2 Kasım 2011

TOBB’den depremzedeye faksız kredi
Birlik, Van’daki depremde zarar görenlere İş Bankası aracılığıyla kullandıracağı faizsiz kredi için 25 milyon
liralık kaynak ayırdı.
Ekonomi Servisi - Van’daki depremde zarar görenler için harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bölgeye
gönderdiği ayni ve nakdi yardımların yanı sıra, faizsiz kredi desteği ile acil ihtiyaçlara yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası
başlattı. Yapılan açıklamaya göre, TOBB deprem sonrası acil
insani yardımları bölgeye ulaştırdı ve 1 milyon liralık bağışta
bulundu. Bunun yanı sıra işletmeler için 25 milyon lira faizsiz
kredi desteği vereceklerini açıkladı.
İşletmeler en az 10 bin lira Türkiye İş Bankası aracılığı ile kullandırılacak krediler Van ve depremden zarar gören ilçelerdeki işletmeleri kapsıyor. İşletmelere dosya masrafı dahil hiçbir
masraf çıkarılmayacak, firmaların bu kapsamda kullanacakları
kredilerin faizleri ile diğer yükümlülüklerinin tamamını TOBB
karşılayacak. Firmalar asgari 10 bin, azami 75 bin lira kredi
kullanabilecek. Açıklamada, öncelikle bölgeden bildirilen acil
ihtiyaçları karşıladıklarını belirten TOBB desteklerin süreceğini aktardı. TOBB’nin yaptığı acil yardımlar içerisinde ise 50
deprem evinin yapımına katkı, 75 sobalı çadır, 150 yeni deprem
evi için kaynak aktarımı, 34 bin battaniye, 4 bin soba, 2 bin 500
mont/kaban, 3 bin bot/kışlık ayakkabı, 320 bin çocuk bezi, 410
ton su ve 350 ton gıda ve muhtelif ihtiyaç malzemesi gönderildi.

‘Model ortaklığı’ yeniden tarif edelim
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’la bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu,
Clinton’ı bugün Türkiye, Afganistan ve Pakistan’dan gelen kadın
girişimcilerle yapılacak toplantıya davet etti.
TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Başkanı Barack
Obama’nın Türkiye ile ABD arasındaki ilişki için kullandığı ‘model ortaklık’ kavramının Türkiye’nin değişimine paralel olarak
yeniden kurgulanması gerektiğini söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Amerikan İş Konseyi ve American Turkish Council tarafından düzenlenen ‘Ortak Yıllık Konferans’ Milli Savunma’ Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla Washington’da
yapıldı. Türkiye’nin ‘Arap Baharı’yla birlikte değişen ülkeler
için en ilham verici model olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin inovasyonun itici güç olduğu ekonomiye doğru dönüştüğünü belirtti ve model ortaklığın, yeni ekonomik yapılara
göre inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Açılışta, Anadolu Grubu
kurucularından Tuncay Özilhan’a “Seçkin Kariyer Ödülü” verildi.
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ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile bir araya gelen Hisarcıklıoğlu görüşmede, Türkiye’nin Avrupa Birliği
katılım sürecinde ve Kıbrıs sorununun çözümünde ABD’nin yardımını istedi.

‘Model Ortaklığı Yeniden Tarif Edelim’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ABD Başkanı Barack Obama’nm Türkiye ile ABD arasındaki ilişki için kullandığı ‘model ortaklık’ kavramının Türkiye’nin değişimine paralel olarak
yeniden kurgulanması gerektiğini söyledi. Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DElK) Türk-Amerikan İş Konseyi
ve American Turkish Council tarafından düzenlenen
Ortak Yıllık Konferans’m 30’uncusu Washington’da ya-
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pıldı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki model
ortaklığının, “Eğer model ortaklık, Türk ekonomisinin
dönüşümüne yardım etmekse iki ülke girişimcileri, yatırımcıları ve bilim adamları arasında gelişen bağlara
odaklanmalı” dedi.

Basında
TOBB

2011
KASIM

2 Kasım 2011

TOBB, Van’a 1 milyon lira bağışladı, faizsiz kredi için
25 milyon lira ayırdı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van depreminin
yaralarının sarılabilmesi için başlattıkları yardım
kampanyasıyla Van’a 1 milyon TL’lik bağışta bulunmanın yanı sıra işletmeler için 25 milyon TL’lik faizsiz
kredi desteği vereceklerini açıkladı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Van depreminin yaralarının sarılabilmesi için başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde Van’a 1 milyon TL’lik bağışta bulunmanın yanı
sıra işletmeler için 25 milyon TL’lik faizsiz kredi desteği vereceklerini açıkladı. Hisarcıklıoğlu ayni ve nakdi
yardım, faizsiz kredi desteği ve acil ihtiyaçlara yönelik
kapsamlı bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade
ederek, işletmeler için 25 milyon TL’lik faizsiz kredi
desteği vereceklerini açıkladı.
İş Bankası aracılık edecek
Türkiye İş Bankası aracılığı ile kullandırılacak kredilerin Van ve depremden zarar gören ilçelerdeki işletme-

leri kapsadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İşletmelere
dosya masrafı dâhil hiçbir masraf çıkartılmayacaktır.
Firmaların bu kapsamda kullanacakları kredilerin faizleri ile diğer yükümlülüklerinin tamamını TOBB karşılayacaktır. Firmalar asgari 10 bin TL, azami 75 bin TL
kredi kullanabilecektir” dedi. Hisarcıklıoğlu, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın “Van’a Kurban Bağışı Kampanyasını da desteklediklerini ifade etti.
Ayni yardımlar da sürüyor
Hisarcıklıoğlu, depremin hemen ardından ortaya çıkan
acil ihtiyaçların karşılanması için TOBB ve Odalar, Borsalar tarafından hızla yardım konvoyları düzenlendiğini
ve deprem bölgesine gönderildiğini söyledi. Bu kapsamda 31 Ekim tarihine kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlar arasında 50 deprem evinin yapımına
katkı, 75 sobalı çadır, 150 yeni deprem evi için kaynak
aktarımı; 34 bin battaniye, 4 bin soba, 2 bin 500 mont,
3 bin bot, 320 bin çocuk bezi, 410 ton su, 350 ton gıda
gönderirken bunlara ilaveten TOBB tarafından 600 bin
TL’lik muhtelif ihtiyaç malzemesi bölgeye gönderiliyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Basında
TOBB
Nakdi yardım 2.5 milyon TL
TOBB Başkanı, 1 milyon TL nakdi yardım yapıldığını,
Oda ve Borsaların da TOBB’un ve Başbakanlığın yardım hesaplarına toplam 1.5 milyon TL yardım aktardıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, böylece TOBB ve Oda/
Borsalardan yapılan toplam nakdi yardım tutarının 31
Ekim 2011 tarihi itibariyle 2.5 milyon TL’ye ulaştığını
açıkladı.
Kredi almak için başvurular 30 Aralık’a kadar yapılacak
DEPREM bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya yönelik
desteklere ihtiyaç bulunduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Türkiye iş Bankası ile
yaptığı anlaşma ile Van ve Erciş’teki işletmelere faizsiz kredi imkânı sunulacağını açıkladı. Hisarcıklıoğlu,
işletmelere dosya masrafı dâhil hiçbir masraf çıkartılmayacağını, kredilerin faiz ve diğer yükümlülüklere
ilişkin ödemelerin TOBB tarafından karşılanacağını,
firmaların 12 ay vadeli asgari 10 bin TL, azami 75 bin
TL kredi kullanabileceklerini açıkladı. 3 ay ödemesiz
krediyi firmalar kendi tercihlerine göre 3 aylık ödemesiz dönemden sonra aylık 10 eşit taksitle, ya da üçer
aylık 4 eşit taksitle ödeyebilecek. İşletmeler krediye 30
Aralık 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar bölgedeki İş Bankası şubelerine başvurabilecek.
Van’a kapalı spor salonu da yapılacak
DEPREM bölgesinde sosyal yaşamın normale dönmesi, özellikle çocukların ve gençlerin depremin yol açtığı
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olumsuz etkileri atlatması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 2010 Dünya
Basketbol Şampiyonası sponsorluğu çerçevesinde Türkiye Basketbol Federasyonu ile spor salonu yapılması
konusunda bir anlaşma yaptığım ve TOBB’un finanse
ettiği kapalı spor salonunun Van’da yapılması kararının alındığını açıkladı. Toplumun her kesimini temsil
eden 145 meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve
derneğin destek verdiği Birliğe Çağrı Platformu’nun,
da yardım kampanyası başlattığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, yardımların Başbakanlık AF AD hesaplarına aktarılacağını söyledi.
Clinton,ı İstanbul’a davet etti
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, Washington’da ABD
Dışişleri Bakam Hillary Clinton ile görüştü. Hisarcıklıoğlu, Türk-Amerikan İlişkileri Konferansı’nda açılış
konuşması yapmak üzere bulunduğu Washington’da,
ABD Dışişleri Bakam Hillary Clinton’la bir araya geldi.
Hisarcıklıoğlu, görüşmede Clinton’a Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği İçin İstanbul Forumu’nun 6. toplantısı hakkında bilgi verdi ve bu
ülkelerden kadın girişimcilerle yapılacak toplantıya davet etti. Hisarcıklıoğlu, 2 Aralık 201 l’de gerçekleşecek
“Yeni Başlangıç İçin Ortaklıklar Zirvesi” hakkında da
Clinton’a bilgi verdi
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Türkiye eski Türkiye değil, model ortaklığı yeniden tarif edelim
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Başkanı Obama’ ran Türkiye ile ABD arasındaki ilişki için kullandığı ‘model ortaklık’ kavramının Türkiye’nin
değişimine paralel olarak yeniden kurgulanması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Model ortaklık iki ülke girişimcileri, yatınmcılan ve bilim adamlan arasında gelişen bağlara odaklanmak” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEÎK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye ile ABD arasındaki ilişki için
kullandığı ‘model ortaklık’ kavramının Türkiye’nin değişimine paralel olarak yeniden kurgulanması gerektiğini söyledi. Washington’da DEİK TürkAmerikan İş Konseyi ve American Turkish Council tarafından düzenlenen
30’uncu Ortak Yıllık Konferans’ta konuşan Hisarcıklıoğlu, Batı dünyası ile
Müslüman ülkeler arasındaki ilişkilere örnek oluşturması hedeflenen ve
ABD Başkanı Barack Obama’nın ‘model ortaklık’ diye tanımladığı TürkiyeABD ilişkisinin değişmesi gerektiğine işaret etti. İki ülkenin ekonomik yapı
ve ihtiyaçları temel alınarak model ortaklığa yön verilmesi gerektiğini ifade
eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Arap Baharı’yla birlikte değişen ve bu süreçten etkilenen ülkeler için en ilham verici model olduğunu kaydetti.
Yeni yapıya göre inşa edilmeli
Türkiye’nin inovasyonun itici güç olduğu ekonomiye doğru dönüştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki model ortaklığının,
Türkiye’nin sahip olduğu bu yeni ekonomik yapılara göre inşa edilmesi, gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Eğer model ortaklık, Türk ekonomisinin
dönüşümüne yardım etmekse ve bu ekonomiyi daha üst seviyelere çekmekse, iki ülke girişimcileri, yatırımcıları ve bilim adamlan arasında gelişen
bağlara odaklanmalı” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki model ortaklığın istenilen noktada olmadığını ama bu konuda siyasi
bir irade olduğunu ve bunun da özel sektör faaliyetleriyle desteklenmesi ve
iş dünyasının da bu sürece katkı sağlaması gerektiğini anlattı.
TOBB’dan Van’daki işletmelere faizsiz kredi
Van’daki depremde zarar görenler için harekete geçen TOBB, bölgeye gönderdiği ayni ve nakdi yardımların yanı sıra, faizsiz kredi desteği ile acil ihtiyaçlara yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. TOBB Başkanı

Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalarla 2.5 milyon liralık bağışta bulunduklarını, İş Bankası ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde işletmeler için 25 milyon lira faizsiz kredi desteği vereceklerini açıkladı. Hisarcıklıoğlu, firmalar
asgari 10 bin, azami 75 bin lira kredi kullanabileceğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, 3 ay ödemesiz olarak kullandırılacak olan krediyi firmaların aylık 10
eşit taksitle ya da üçer aylık 4 eşit taksitle ödeyebileceğini, işletmelerin bu
krediye 30 Aralık 2011 ‘e kadar başvurabileceği bilgisini verdi.
Clinton: Türkiye bizim için değerli bir ortak
KONFERANS dolayısıyla düzenlenen akşam yemeğine katılan ABD Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton ise “Türkiye’nin, Arap Baharı olarak adlandırılan büyük tarihi değişimlerin olduğu bir zamanda, kapsayıcı demokrasinin gücünü ve sorumlu bölgesel liderliği göstermesi yolunda eşsiz bir fırsata sahip
olduğunu” söyledi. Clinton, “ABD, Türkiye’nin bölgede ve dünya sahnesinde
artan rolünden memnuniyet duyuyor” dedi. Clinton, Türkiye’nin ekonomik
liderliğinin, ülkenin kendi sınırlarının ya da yakın çevresinin çok ötesinde
olumlu değişimleri destekleme potansiyelini içinde barındırdığını belirterek, “Türkiye, ihraç mallarının dörtte birinden fazlasını Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’daki ülkelere gönderiyor. Türk şirketleri bölgede yoğun yatırımlar
yapıyor. Türk iş çevreleri Irak’ın yeniden inşasına yardımcı oluyor. Mısır’daki en büyük yabancı doğrudan yatırım kaynaklarından biri konumundalar.
Türk uçakları Libya’ya uçuşlara yeniden başladı. Bu bölgede siyasi değişim ve reformlara, ekonomik reformlar da eşlik etmeli. Başarılı olmak için,
Arap siyasi uyanışı, ekonomik bir uyanış da olmalı” dedi. Obama’nın, bölgede süren demokratik dönüşümleri desteklemek için kapsamlı ekonomik
program açıkladığını ve bu çabada Türkiye’nin değerli bir ortak olduğunu
belirten Clinton, geçiş sürecindeki demokrasilerin ABD, Avrupa ve Türk pazarlarına erişimini artırmak istediklerini kaydetti.
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Global Girişimcilik Haftası GONG töreniyle başlıyor
Global Girişimcilik Haftası, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde bugün İMKB’de gerçekleşecek gong töreniyle başlıyor. Hisarcıklıoğlu, 14-20 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta için, “Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına
gireceksek ve zengin olacaksak girişimci sayısını artırmak zorundayız” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde Global Girişimcilik Haftası bugün başlıyor. TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları, Endeavor ve MİT EF Türkiye tarafından üstlenilen Global Girişimcilik
Haftası, bu yıl İMKB’de gerçekleşecek sembolik gong töreni ile
başlayacak ve 14-20 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, IMKB
Başkanı Hüseyin Erkan ve Global Girişimcilik Haftası Platformu
Başkanı Gülden Yılmaz’ın yanı sıra; TOBB Genç Girişimciler Kurul Başkanı Ali Sabancı,TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı
Aynur Bektaş, Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin,
MİT EF Başkan Yardımcısı Selçuk Kiper’in ve hafta paydaşlarının katılımıyla düzenlenecek hafta için TOBB Başkanı M.Rıfat
Hisarcıklıoğlu “Türkiye eğer dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi
arasına girecekse ve zengin olacaksa girişimci sayısını artırmak zorunda” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir
araya geldiği yemeğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Global Girişimcilik Haftasının kutlanmaya başlanacağını söyledi.
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİMİZ
Bu haftada girişimciliğin farkında’lığını ortaya çıkaracaklarını

210

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr

vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Girişimcilik, son 30
yıldır Türk in sanı olarak kendimizde keşfettiğimiz en büyük
özelliğimiz. O açıdan inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye
eğer dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi ara sına girecekse ve
zengin olacaksa girişimci sayısını artırmak zorunda Her yıl 750
bin kişi istihdama katılıyor. Nüfus artıyor. Bu çerçevede bunlara iş bulabilmenin tek bir yolu var, Türkiye’nin girişimci sayısını
artırması lazım.”
82 ülkeden girişimcinin katılması bekleniyor
Gelecek hafta sonu Türk iş adamlarını bir araya getireceklerini de anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Dünya Türk
İş Konseyini, Türk diasporasını İstanbul’da topluyoruz. Her İki
yılda bir düzenleniyor. Bunun kurultay başkanlığını ben yapıyorum. İki yıl önce yaklaşık 81 ülkeden 2 bine yakın katılımcıya ev
sahipliği yapmıştık. İnşallah bu sayı bu sene daha da artacak.
Tum dünyada iş yapan Türk girişimcileri bir araya getirerek, yabancıların kendi ülkelerinde düzenlemiş oldukları ülke menfaatleri doğrultusundaki diasporayı biz de harekete geçireceğiz.
Dünyada iş yapan Türk iş adamlarının gerek siyaseten gerek
ekonomik olarak faaliyetlerde bulunması için iki günlük bir zirvemiz var.”
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‘Türkiye’nin petrolü, güçlü girişimcisidir’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çin ekonomisinin yükselişinde ucuz işgücünün,
ABD ekonomisinin kalkınmasında birikmiş sermaye avantajının ön plana çıktığını, Türkiye ekonomisinin ise girişimci
ruhun başansı üzerinde yükseldiğini belirtti. Hisarcıklıoglu,
“Türkiye’nin petrolü aslında girişimcisi. Toprağın altından
değil üstünden çıkar. Zenginliğimiz toprağın üstünde. Bizim
zenginliğimiz hızlı öğrenen, şartlara hızlı uyum sağlayan,
refleksi kuvvetli girişimci insanımız.” dedi.

samında geçen yıl 23, bu yıl 25 şirketin, 30’un üzerinde özel
sektör tahvilinin piyasaya dahil olduğunu, yine bu yıl hisse
senedi ve tahviller üzerinden toplam 16 milyar liraya yakın
bir halka arz hasılatı elde edildiğini söyledi. Türkiye’de son
8-10 senedir yaşanan ekonomik büyümenin, ekonomik ve
siyasi istikrar çerçevesinde sermaye piyasalarını belli boyutlara ulaştırdığını hatırlatan Erkan, girişimciler için borç ve
kredinin ötesinde özsermaye yoluyla fon sağlamanın önemine işaret etti.

İMKB’de düzenlenen Global Girişimcilik Haftası toplantısına
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu, İMKB Başkanı Hüseyin
Erkan, Global Girişimcilik Haftası Platformu Başkanı Gülden
Yılmaz, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyegin ve MİT EF
Başkan Yardımcısı Selçuk Kiper katıldı. Katılımcılar “İçindeki girişimciyi harekete geçir” sloganıyla birlikte gongu çaldı.
Girişimciliği Türkiye’nin kalkınmasının temel unsuru olarak
gördüğünü, yastık altına saklanan ya da kısır bir faiz döngüsü içinde kalan sermayenin atıl hale gelebileceğini ve ekonomik kapasite olmadığında işgücünün de atıl kalabileceğini belirten Hisarcıklıoglu, “Dünyanın 10 büyük ekonomisi
arasına girmek istiyorsak girişimci ormanı kurmamız artık
bir zorunluluk.” şeklinde konuştu.

Gong töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan
Erkan, İMKB yönetimine ilişkin değişiklikle ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Eskiden kamu 5 üyeden 2’sini atarken,
şimdi 7 üyeden 4’ünü atayacak. Bu yeni düzenlemeyle bütün görevleri 31 Aralık itibarıyla bitiriyorlar. Mevcut yönetim
kurulu üyeleri, ben dahil olmak üzere yeniden seçilebilir,
yeniden atanabilir durumdayız. Yine bir kanun değişikliği ya
da kanun hükmünde kararname ile buranın anonim şirkete
dönüştürülmesi gerekir.”

İMKB Başkanı Hüseyin Erkan da halka arz seferberliği kap-

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise girişimciliğin gelişmesi için finansmanın önemine dikkati çekerek, “Girişimciliği Türkiye’de daha benimsetebilmek için
İMKB’yi muhakkak omuzlarımızda taşıyor olmamız lazım.”
dedi.
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İnsanlar ‘yeşil kartımı kaybederim’ diye sigortalı işi kabul etmiyor

Yeşil kartın cazibesi kayıtdışını artırıyor
Yeşil Karta sahip işsiz vatandaşlar sigortalı işte çalışmak istemiyor. Sigortalı oldukları takdirde ‘Yeşil Kart* haklarını kaybedecek olan bu kişiler işvereni de kayıt dışılığa zorluyor.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, insanların yeşil kartını kaybetme korkusu nedeniyle
sigortalı işi kabul etmeyerek işvereni kayıt dışılığa zorladığını
söyledi. Yeşil karttan kimsenin vazgeçemediğini belirten Hisarcıklıoğlu, insanları çalışmaya teşvik edecek bir sistem getirilmesini istedi.
UMEM’e yeterince ilgi yok
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’nm 2011 geleneksel
ödül töreni ATSO Konferans Salonu’nda yapıldı. Törene, TOBB
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, CHP
Antalya milletvekilleri ve çok sayıda işadamı katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, kalifiye eleman
yetiştirmek amacıyla başlattıkları Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM Beceri’10)’ne yeterli ilginin olmamasından yakındı. Proje kapsamında sadece Antalya’da 45
bin açık belirlediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Antalya’da 45
bin sanayici eleman istiyor. İşsiz kardeşimize, gel seni meslek
sahibi yapacağız. Hem de cebine her gün 15 TL harçlık koyacağız. Baba oğluna yapmaz bunu. Hem meslek sahibi olacak hem
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cep harçlık alacak. Rüşvet gibi. 3 ay boyunca günlük 15 TL cep
harçlığı. Eğitimleri boyunca sigortası da alacak. Bu eğitimleri başarıyla bitirirse iş garantisi de var. Ama başvuru yok” diye
konuştu.
Yeşil Kart’ı kaybetme korkusu
Bu duruma yeşil kartın sebep olduğunu ileri süren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Adam geliyor. İşe alıyorsun. Aman beni
sigorta yapma’ diyor. Eğer beni sigorta yaparsan yeşil karttan
olurum. Kusura bakma ben seninle çalışmam. Yani vatandaş
işvereni kayıt dışına teklif ediyor. Adam yeşil karttan vazgeçmiyor. Onun için yeşil kart meselesinin bir an çözülmesi lazım.”
SGK’nın çabalan yetersiz
Hisarcıklıoğlu’nun bu sözleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürü Selim Erol, söz alarak Torba Yasası ile
bu sorunun çözüldüğünü aktardı. Erol, kişinin çalıştığı sürece
yeşil kartının askıya alındığını, tekrar işsiz kalınca aktif hale
getirildiğini kaydetti. Erol’un açıklamasının ardından konuşmasına devam eden Hisarcıklıoğlu, tek bir sigorta ile bu sorunun
çözülmediğini savundu. Devletin yiyeceğinden kömürüne kadar
verdiği birçok ihtiyaç malzemesinin olduğunu vurgulayan TOBB
Başkanı, “İnsanlar bundan da vazgeçmiyor. Bu çerçevede yeşil
kartla ile birlikte yapılacak düzenlemeyle beraber insanları çalışmaya teşvik edilen bir sistem getirilmesi lazım.” dedi.
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Hisarcıklıoğlu: icat çıkarın eski köye yeni adet getirin
Global Girişimcilik Haftası’nda artık sermayenin para değil, bilgisayar olduğunu söyleyen
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İcat çıkarma ve eski köye yeni adet getirme sözleri
artık geride kaldı. Para kazanmak için eski köye yeni adet getirin” dedi.
İSTANBUL – DÜNYA

Dünyanın 123 ülkesinde kutlanan Global Girişimcilik
Haftası’nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın tek anahtarının girişimcilik olduğunu belirterek, ‘”Bana girişimci olmak için ihtiyacımız
olan parayı nereden bulacağız?’ diye soruyorlar. Artık
zengin olmak için gerekli olan şey para değil. İhtiyacınız olan tek şey sadece bir bilgisayar ve bir garaj.
Bugün bir garajı ve bir bilgisayarı olanlar Bili Gates
olabilir” diye konuştu. Turkcell’in ana sponsorluğunda,
TOBB’un liderliğinde, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Endeavor ve MİT
EF Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilen Global Girişimcilik Forumu, dün Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda
gerçekleşti. 2000’e yakın katılımcının olduğu foruma,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Global Girişimcilik
Haftası Platform Başkanı Gülden Yılmaz ve Turkcell

Genel Müdürü Süreyya Ciliv de katıldı. “Yarının Küresel
Lideri” ödüllü Iqbal Z. Quadir de forumda konuşmacı
olarak yer aldı.
Kızlarınızı girişimci yapmak zorundasınız’
Bugüne kadar girişimcilik soz konusu olduğunda kadın ıs gücünün ihmal edildiğim söyleyen Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’de, 1 milyon 396 bin şahıs ve firma şirketi var.
Bu sayıda kadın girişimcilerin yen ise 72 bin. Biz tek
kolla boks yapıp, rakibimizi yenmeye çalışıyoruz. Kızlar, diplomayı iyi bir koca ıcın alıyor. Hz. Muhammed’ın
esi bile tüccardı. Örnek Hz. Muhammed ise kızlarınızı
girişimci yapmak zorundasınız” yorumunu yaptı.
Konuşmasında zenginliğe ulaşmada en önemli unsurun girişimcilik olduğu vurgusu yapan Hisarcıklıoğlu,
“Bize çalışanın kazanacağı, çaba sarf edenin ödüllendirileceği öğretildi. Ancak çocukluğumuzdan beri duyTürkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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duğumuz ve benim de 81 ilde karşılaştığım, ‘icat çıkarma’ ve ‘eski köye yeni, adet getirme’ sözleri de var.
Artık biz tam tersini söylüyoruz. Para kazanmak için
eski köye yeni adet getirin” diye konuştu.
Zengin olmak için girişimcileri destekledim
Türkiye’de zenginliğin ayıp bir şeymiş gibi algılandığım
söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu algının yanlış olduğunu ifade ederek, “Ben zengin olmak için TOBB bünyesinde
kadın girişimcileri ve genç girişimcileri biraraya getirdim. Çünkü ben zenginsem ülkem de zengin olur. Girişimciliğin olduğu yerde, rekabet, kalite ve hizmet olur”
dedi. Kişiler ile değil sistemler ile mücadele edilmesi
gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Hangi sektörde çalışıyor olursanız olun, yaptığınız işte markalasın”
mesajı verdi.
Ciliv: Teknolojik dünya şirketi yaratmamız şart
Gelecek 20 yılda dünyaya yön verecek girişimcilerin
ABD’den değil, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, hızla büyüyen ülkelerden çıkacağım kaydeden Turkcell
Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “Türkiye’nin kendisi bile
bir girişimcilik hikayesi. Son 20 yılda en fazla değer yaratan dört marka, Facebok, Google, Micosoft ve App-
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le. Kurucuları 30 yaşın altında. Türkiye’de de nüfusun
yüzde 60’ı, 30 yaşın altında. Genç, hırslı ve meraklı insanlarımız var. Artık dezavantajlı değil, avantajlı bir ülkeyiz” yorumunda bulundu. Girşimcilik ve telmolojinin
içice yürümesi gerektiğini vurgulayan Ciliv, sözlerini
şöyle sürdürdü: “2007’de gerçekleştirdiğimiz Girşimcilik Konferansı, küçücük bir odada yapılmıştı. Şimdi ise
burada yaklaşık 2 bin kişi var. Girşimcilik sadece Türkiye için değil, insanlık için de çok önemli. Girişimcilik
önümüzdeki yıllarda daha fazla katma değer getirecek. Artık fark yaratacak olan girşimciliğin teknoloji ile
birlikte ilerlemesi. Teknoloji konusunda, girişimcilikte
dünya şirketi yaratmamız lazım.”
Gülden Yılmaz: Devlete büyük işler düşüyor
Global Girişimcilik Haftası Platform Başkanı Gülden
Yılmaz ise girişimciliğin zenginlik ve istihdamı artırmak için tek yol olduğunu belirterek, “Girişimcilik kültürü, finansman ve Ar-Ge konusunda devlete büyük
işler düşüyor. Cesaret ve heyecanımızı Türkiye’ye ulaştırmaya çalıştık. Bu anlamda 81 ilde pek çok etkinlik
gerçekleştirdik” dedi.
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Sermin Hanım salca ve tarhanayla bir köyün kaderini
değiştirdi
Demet CENGİZ BİLGİN

TOBB liderliğinde; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu,
TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Endeavor ve MİT EF
Türkiye’nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen
Global Girişimcilik Haftası kapsamında “Bursa kadın
girişimcilerini bekliyor” başlıklı konferans düzenlendi.
Bursa’da en çok dikkat çeken kadın girişimcilerden
biri, bir diziyle ünlenen Cumalıkazık köyüne imrenerek
kendi köyü Saitabat’ta kadınları bir araya getiren Sermin Cakalıoğlu. Eşinin onayım alan ve köydeki sadece
9 aileyi ikna edebilen Sermin Cakalıoğlu, Saitabat Köyü
Kadınları Dayanışma Derneği’ni kurmuş. Piknikçilerin
çöplerini bıraktığı şelale yanındaki mezbeleliği muhtarın desteğiyle derneğin merkezi haline getirmişler.
Mayıs 2002’de Hıdrellez şenliği düzenleyerek faaliyetlere başlamışlar.
Odun ateşinde salça
Sermin Cakalıoğlu, Hıdrellez şenliğinin herkesin hoşu-

na gittiğini belirterek, öykülerini şöyle anlatıyor: “Gelir
elde etmek için gözleme evi yaptık, odun ateşinde salça
yaptık. Salçamız çok beğenildi. Sonra buna tarhana, ev
makarnası, erişte, ev reçelleri ilave ettik. Katkı maddesi olmayan ürünler... Salçaya 1 tonla başladık şu anda
21 ton üretiyoruz. Ocakbaşı ekledik. 700 metrekare
kapalı alanda köyümüzü ziyarete gelenleri ağırlıyoruz.
Pazar günleri 400 kişi ağırladığımız oluyor. Ağırladığımız bakanlar bile oldu.”
Köye göç hareketi
150 haneli köyün kaderi, girişimci kadınlar sayesine
değişmiş. Yazın köy 300 haneye çıkıyormuş. Cakalıoğlu, yaklaşık 10 yılda köyün büyük gelişim yaşadığını ve
köyden göç edenlerin geri gelmeye başladığını söylüyor. Bursa’da temsilcilikleri olduğunu belirten Cakalıoğlu, “Şimdi köyümüz ciddi bir ekonomi yaratıyor. Yola
çıkarken Cumalıkazık köyünü örnek almıştık. Onlar bizi
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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örnek alıp köy kadınları derneği kurdu. Bizden sonra
Bursa’da 11 köy böyle dernekleşti” diye konuşuyor.
Erkekleri derneğe almadılar
Cakalıoğlu, Ankara’da doğal ürünler marketi açan bir
girişimcinin yaptıkları ürünleri satmak istediğini ifade
ederek, “Bursa’da ve Ankara’da şubemizin açılması
için girişimler var” diyor. Köyün kadınlarının gelir kapısı yarattıktan sonra köyün erkeklerinden daha çok
değer görmeye başladığını anlatan Cakalıoğlu şöyle
konuştu: “Köyümüzde sadece erkeklerin üye olduğu
bir kooperatif vardı, kadın üye almazlardı. Bizim derneğe muhtarımız üye olmak isteyince kadınlar itiraz
etti. Muhtar fahri üye olabildi. Köyün bazı erkekleri kıskançlık gösterdi ama her başarılı kadının arkasında da
bir erkek var.”
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30 kavanozla başladık bugün 1500 kavanoz üretiyoruz.
Kestel’de 5 bin imalatçının bir çatı altmda toplanacağı
sanayi sitesinde 600 metrekarelik fabrikamız olacak.
Four Seasons, Ritz Carlton, Boutique Alkoçlar otelleri
ürünlerimizi kullanıyor. Babam çok başarılı olunca ‘Kızım kızlık soyadını kullan’ dedi.”
2023 hedefleri kadınsız tutmaz
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkam Aynur Bektaş, Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10
ekonomisi araşma girebilmesi için 1.2 milyon erkek
girişimciye karşı sadece 80 bin olan kadın girişimci
sayısını hızla arttırması gerektiğini belirterek, “Şuna
inanıyorum ki Türkiye’de kadın girişimci sayısı artmadığı, ekonomiye katılmadığı sürece bu, hayalden öteye
gidemeyecektir” dedi.

Başarılı olunca babası kızlık soyadını istedi

Erkekler dinlensin

BURSA’dan başka bir girişimci kadın öyküsü ise Dilek
Düvenci Şeker’e ait. Onun hikayesi biraz da Türk filmi
gibi. Eşi 1998’de sahip olduğu boyahaneyi kapatmak
zorunda kalır. 2002’de TESK’in yürüttüğü Avrupa Birliği
Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesinde sabun
projesi olan Şeker, kazandığı 10 bin TL ile reçel atölyesi kurmuş. Citifarm’ın reçellerini satmak için aradığını ve bir telefonla hayatının değiştiğini belirten Şeker
şunları anlattı: “Eşim, yengem ve ben 3 kişi başladık.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Koordinatör Başkanı
İlhan Parseker, “Gelecek 10 yılda Türkiye’nin yapacağı
en iyi icat kadın girişimci sayısını Batı ülkeleri seviyesine getirmektir. Kadınlar arası rekabet de kadınları
engelliyor” dedi. CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli,
bunun üzerine “Erkekler kadın gibi olmaktan hoşlanmaz ama biz erkek gibi olmaktan gocunmayız” deyince
Parseker “biraz da biz yatalım” yanıtını verdi. Kaleli de
“Biraz dinlenin, güçlenip gelirsiniz” dedi.
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Küresel Türkler, İstanbul’da buluştu...

10’LAR KULÜBÜNÜN SIRRI GÜÇLÜ DİASPORADA
SAKLI
10’LAR KULÜBÜNÜN SIRRI GÜÇLÜ DİASPORADA
SAKLI
Küresel Türkler İstanbul’da… Dünya’ya yayılmış 2 bin
200 Türk işadamı İstanbul’daki kurultayda buluştu.
Açılışta konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 90 ülkeye yayılmış Türk işadamlarını yap-bozun parçalarına
benzetti ve “Buna puzzle sendromu diyorum. Parçaları
birleştirirsek bu güç bizi Turbo-Türkiye yapar” dedi
90 ülkeden 2 bin 200 işadamının buluştuğu ‘ Dünya Türk
Girişimciler Kurultayı (DTİK) İstanbul’da dün başladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye ve Odalar
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizim
hedefimiz 10’lar Kulübüne girmek. 10’lar kulübünün
kilidi güçlü ekonomi, anahtarı güçlü diaspora” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
tarafından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda dü-

zenlenen “Dünya Türk Girişimciler Kurultayı”nın açılışında yaptığı konuşmada, artık yeni bir küresel düzen
kurulduğuna, güç dengelerinin yeniden şekillendiğine
işaret etti. Bu dönüşümün arkasındaki en dinamik aktörün, Türkiye’den dünya’ya yayılmış girişimciler olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu 6 milyona yaklaşan
Türk diasporasıdır” dedi. Türklerin dünyanın 10. büyük
diasporasını oluşturduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu
konuşmasını şöyle sürdürdü: Sayıları 6 milyona yaklaşan Türk diasporası, acı gurbet hikayelerinden, küresel
başarı öyküleri çıkardı. Japonya’da bankacıyken emekli olup, şimdi Mozambik’te 50 bin tonluk maden işleten, Avustralya’da 3 kız çocuğunu büyütürken, 2()01’de
garajda başladığı işini 6 şirketle 5 ülkeye yayan; 20 yıl
önce 300 sterlinle İngiltere’ye gidip, 450 satış noktasına, 40 milyon dolarlık ciroya ulaşan Türk girişimci var.
Bu gücü ortak ülkü etrafında birleştirdiğimizi düşünün.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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Bu güç ‘Dağılım’ ve ‘ekilen tohum’ gibi anlamları var
başaramaz? Bu güç bizi Turbo-Türkiye yapar” dedi.
DEİK, bir diaspora yol haritası oluşturdu. Çalışma, bugün Başbakan Erdoğan’a sunulacak. Önerilerden bazıları şöyle: . GİRİ liği olduğuna işaret ederi Çağlayan,
“Türkiye’de de böylesine başarılı, böylesine bir ekonomi başarısı elde etmenin arkasında yatan sebep siyasi
istikrardır” dedi..

DİASPORADAN BAZI RAKAMLAR
YURTDİŞİNDA 3.900 Türk demeği, 130 bin üniversite
öğrencisi var.
VİYANA’NIN batısında Türklerin 140 bin işletmesi bulunuyor.
ALMANYA’DA yaşayan 3 milyon Türk, 50 yılda 75 bin işyeri açtı,
MICROSOFTTA 350, Google’da 35, Boeing’de ise 75
Türk mühendis görev yapıyor. ALMANYA’DA, 50 yılda
1.500 işçiden, 75 bin patron çıktı.
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GURUR TABLOSU
Dünya Türk Girişimciler konuşan Başbakan Erdoğan,
dünyanın her yerinde Türk işadamları bulunduğunu
gururla gördüğünü söyledi.

nice kardeşimiz, göğsümüzü kabartan işlere imza attı.
Nice kardeşimiz, işçi olarak gittiği ülkelerde işveren
oldu...”

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından İstanbul’da
düzenlenen ‘Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’nın
ikinci gününe katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar dünyanın hangi ülkesine gittiyse
orada mutlaka Türk işadamlarıyla, karşılaştığım gururla ifade etmek istediğini belirtti. Erdoğan, “Çin’den
Kanada’ya, Güney Afrika’dan Rusya’ya kadar 5 kıtada
Türk işadamlarının eserleriyle, yatırımlarıyla, girişimleriyle karşılaştık. Hangi ülke lideriyle görüştüysem,
Türk işadamlarından övgüyle söz ettiğini gördüm”
dedi. Türk işadamları ve girişimcilerinin modern dünyada Türkiye’nin öncü güçleri olduğunu vurgulayan
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siz, tarihi ifadesiyle bu milletin akıncılarısınız. Sizlerin açtığı yoldan
bugüne kadar birçok arkadaşınız yürüdü ve hamdolsun
Türkiye, ortaya koyduğu eserlerle dünyada kendisine
müstesna bir yer edindi. Eğitim için, yatırım için, yeni
bir hayat kurmak için farklı ülkelere, gurbete giden

Paramız değer kazandı.
• Dünya’da yaşanan krizle ilgili de görüşlerini açıklayan Erdoğan, şu mesajları verdi:
Krizin faturasını ödeyen her ülke, Türkiye’nin yaşadığı
deneyimi incelesin. Biz yere sağlam basıyoruz, tedbirlerimizi önceden alıyor, kararlılıkla uyguluyoruz.
• Bakınız, şu anda Eurozone atışılıyor. Niye? Daha yeni
başladınız buna. Ne oldu da vazgeçeceksiniz? Ama
Türkiye’nin böyle bir derdi yok.
• Biz karşılıksız para basmayı modern hırsızlık olarak
tanımladık. Çünkü o, alnının teriyle kazananın cebindeki parayı sömürmekti. İşte biz buna tevessül etmedik. Eğer bugün paramız değer kazandıysa, böyle değer kazandı.
• 2008 sonunda başlayan krizi şu ana kadar başarıyla
idare ettik; en az zararla geride bıraktık.
Türkiye Odalar ve Borsalar birliği / www.tobb.org.tr
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ELEKTRİKLİ AVANTAJ

KURULTAYDA 8 bakanın katılımıyla yapılan oturumda
önemli mesajlar verildi. Bakanlar, kendi konularında
görüşlerini açıkladı. Sanayi, Tarım ve Maliye Bakanlarının vatandaşlara müjdeleri şöyle:

Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün: Yerli markanın elektrikli veya içten yanmak motorlu bir araç olması fark etmiyor. Sektörü iki açıdan da teşvik edeceğiz. 1600 CC’ ye kadar olan motorlarda ÖTV yüzde 37
iken, elektriklide yüzde 3’e indirildi.

ET UCUZLAYACAK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker: Toptan
ette KDV yüzde 8’di, yüzde 1 olması kararlaştırıldı. Huzurunuzda arkadaşım Mehmet’e (Maliye Bakam Mehmet Şimşek) teşekkür ediyorum; destek verdi. Tabii
Sayın Başbakan’ımıza çok şükran borçluyuz; Başbakan’ımızın onayı ile oldu...
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ADALETLİ VERGİ Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Vergi
kanunlarım etkinlik, basitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde gözden geçirdik. Gelir Vergisi reformu yapacağız.
Vergi Usul Kanunu’nu yeniden yazacağız; gözden geçireceğiz. Çalışma bu yıl bitecek.
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Gençlere çağrı: Eski köye yeni adet getirin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu İtalya ve Çin arasındaki en büyük ekonomik gücün Türkiye olduğunu söylerken, kadın ve gençlere
“İcat çıkaran parayı kazanır, eski köye yeni adet getirin”
çağrısında bulundu
Gençleri girişimciliğe teşvik etmek amacıyla 123 ülkede
kutlanan Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen Girişimcilik Forumu’nda konuşan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkçedeki ‘icat çıkarma’ deyimini hatırlatarak şunları söyledi:
“Çocuklarınıza böyle demeyin. Bugün para kazanmak istiyorsan icat çıkaracaksın, eski köye yeni adet getireceksin.
Bugün bilgisayarı olan herkesin sermayesi hazır. Facebook
üye sayısı itibarı ile bugün Çin ve Hindistan’dan sonra 3’üncü
büyük ülke.”
Girişimcilik Özal ile başladı
Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği’nin bir tane kurşun
atılmadan yıkıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ülkenin yıkılmasının temel sebebinin girişimci yetiştirmemesinden
kaynaklandığını söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de ise
bu zihniyet değişiminin 1980’lerde Turgut Özal’la başladığını
söyledi. Markalaşmanın önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, Simit Sarayı’nın başarısına değinerek, “Simit tablada 25

kuruş, sarayda 1 lira. Ne iş yaparsanız yapın sarayda yapın”
dedi.
Geleceğin Bili Gates’leri Türkiye’den
Forumun Ana Sponsoru Turkcell Genel Müdürü Süreyya
Ciliv’de girişimciliğin teknolojisiz olmayacağını belirterek
şunları söyledi: “Microsoft’un kurucusu Bili Gates, Apple’ın
mucidi Steve Jobs, Facebook’un kurucusu Marc Zuckerberg ve Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’in
Amerikalı olması tesadüf değil. Çünkü bu ülkede teknolojik
imkanlar vardı. Ama artık Türkiye’de de teknolojik imkanlar
çok gelişti. Geleceğin Bili Gates’leri için en iyi aday Türkiye.”
300 etkinlik düzenlenecek
Global Girişimcilik Haftası Platformu Başkanı ve TOBB Genç
Girişimciler Üyesi Gülden Yılmaz da Arman Kırım’ın kitabından yaptığı bir girişle girişimciliğin gelişmenin ve istihdamın
yegane çözüm yolu olduğunu dile getirdi. Gülden Yılmaz,
Global Girişimcilik Haftası kapsamında Türkiye’de 250 paydaş ile 81 ilde organizasyon düzenlediklerini hafta kapsamında 300’ün üzerinde etkinlik planlandığını anlattı. Yılmaz,
“Bu işe gönül verdik, 82’nci il olsa oraya da giderdik” dedi.
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Bize Dair
Rauf Tamer

Bize dair Rauf TAMER Dünya Türk İşadamları Kurultayı ‘na, sırf
yurt dışından 2260 girişimci katıldı.

Son kararı biliyorsunuz. Büyük takımların derbi maçlarına, rakip
takımın seyircileri alınmıyor.

Öğreniyoruz ki 90 tane ülkede 1100 Türk şirketi var. Rıfat
Hisarcıkoğlu’nun verdiği şu rakama bakar mısınız: Diasporadaki
Türk şirketlerinin cirosu, 50 milyar Euro’yu bulmuş.

Bu ne demektir:

Dünyanın en popüler firmalarının başında da yüzlerce Türk Yönetici.
Düşünebiliyor musunuz, bu ne güçlü bir lobidir.
Sadece sayısal değil, ekonomik ağırlığı da var.
Eksik olan nedir?
Daha önce bilmiyordum. Hisarcıklıoğlu söyleyince öğrendim ki, Alman Genç Milli Futbol Takımı’nın ilk 11’inde 7 Türk varmış.
Yani, Mesut’lar, Nuri’ler, Hamit’ler, Halil’ler şunlar bunlar hariç...
Ayrıca 7 genç Türk. Bir taraftan üzülüyorum, biz burada futbolcu
sıkıntısı çekerken gençlerimiz dış ülkelerde top koşturuyor diye...
Bir taraftan da seviniyorum, iyi ki buraya gelmediler diye...
Gelselerdi belki disiplinlerini kaybedeceklerdi. Belki onlar da tribünlerle yüzgöz olacaklardı.
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- Biz, birlikte maç seyredebilecek kadar medeni insanlar değiliz.
Açıkça bu demek.
Halbuki biz, 30 yıl, 40 yıl önce yanyana oturup birlikte maç seyredebilecek kadar medeni insanlardık... Demek ki geriye gitmişiz.
Şimdi bizi cezalandırıyorlar.
Eh, haksız da değiller ama bir avuç holigan yüzünden hepimizi yakıyorlar.
Rıfat Hisarcıklıoğlu nun çizdiği tablo, bize moral verirken, içeride
üzüldüğümüz şeylere bakın. Okyanusları geçip gölde boğuluyoruz.
Sert tedbirler alsan, bu ne despotluk... Koyverip bıraksan, nerede
bu devlet.
Eski Cumhurbaşkanı kırmızı ışıkta durdu diye kimimiz takdir etmişti, kimimiz tenkit etmişti ya, nasıl davranılması gerektiğini öğrenebildiniz mi?
Hadi söyleyin.
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2 Bin Kobi Patronuna Eğitim Verilecek
TOBB, çalışan ve işverenlerin küresel ekonomiye uyum
sağlamaları için 2 bin KOBİ patronuna ve 3 bin çalışana
eğitim verecek. 2012’nin son çeyreğinde başlayacak uygulama, Çalışma Bakanlıgı’nın sorumluluğunda olacak.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ‘KOBİ Çalışan
ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum
Yeteneğinin Artırılması Projesi’ (KUYAP) kapsamında 2 bin
işveren ve 3 bin çalışanı eğitecek. S milyon Euro bütçesi olan
proje Elazığ, Malatya, Diyarbakır. Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep, Kars, Erzurum, Kahramanmaraş, Batman’da uygulanacak. Eğitim, konusunda yetkin bir firma ile birlikte yapılacak. Projenin 2012
yılı son çeyreğinde başlaması öngörülüyor, insan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ve KUYAP dahil
program kapsamındaki tum projelerden genel anlamda sorumlu olan kurum ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olacak. Proje kapsamında, işveren ve çalışanların eğitim
ihtiyaç analizleri yapılacak, bu analiz sonuçlarına göre genel
ve mesleki alanlarda eğitimler düzenlenecek, işverenler, çalışanlar ve Oda personeli için AB ülkelerine ve gelişmiş sanayi bölgelerimize çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, TOBB
ve beş ilimizdeki oda bünyesinde (Elazığ TSO, Kayseri SO,

Samsun TSO, Caziantep SO, Kastamonu TSO), Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezleri kurulacak.
Okul-sanayi işbirliği kurulacak
Bu merkezler, KOBl’lere mesleki eğitim alanında destek
vermek ve okul-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütecekler. Birlik bünye sinde kurulan merkez ise
hem üyelerine hizmet verecek, hem de diğer merkezlerin
koordinasyonunu sağlayacak. TOBB bünyesinde kurulacak
olan merkeze, tum Oda ve Borsalara uzaktan eğitim verilmesine imkan sağlayacak uzaktan öğrenme donanımı kurulacak. TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu “Günümüzün
rekabet şartlan içinde ayakta kalmanın tek yolu yeterli donanıma sahip kişilerin yetişmesi ve şirket yönetiminin bu kişilere bırakılmasıdır. Patron olmak sermayenin sahibi olmak
kimseyi başarılı bir yönetici yapmaz. İş hayatında asıl olan
bunun anlaulabilmesi, bu farkmdalığm ortaya çıkanlabilmesidir. Ama sevinerek görüyoruz ki artık ülkemizin en uç noktalarındaki kuçuk şirketlerde bile kurumsallaşmanın önemi
fark edilmiş durumda. Önümüzdeki yıl başlamayı planladığımız çalışmayla, hem KOBİ patronlannı hem de çalışanlan
eğitime tabi tutacağı” dedi.
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ANTALYA SİHİRLİ FORMÜLÜ BULDU
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm kentlerin özlediği ‘ayrılıkları kenara bırakarak ortak çıkarlar etrafında birleşme’
örneğini, Antalya’nın EXPO fuarı konusundaki başarısı ile
kanıtladığına dikkat çekti, “Kazanmanın sihirli formülü işte
budur” dedi.

OLAĞANÜSTÜ BASARI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Dünya Botanik Fuarı - Expo 2016’yı düzenlemeye hak
kazanan Antalya’nın, birlik içinde hareket ederek olağanüstü bir başarıya imza attığını anlattı, işbirliği yapan kent yöneticilerini kutladı.

YILLARDIR ÖZLEDİK
Hisarcıklıoğlu, “Bir kentin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına yön verenlerin, kentin ortak çıkan söz konusu
olduğunda, bütün ayrılıkları bir kenara bırakması konusunda yıllardır özlediğimiz sihirli formülü, Antalya buldu” dedi.

Antalya özlenen sihirli formülü sonunda buldu
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Dünya Botanik Fuarı-Expo
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2016’yı düzenlemeye hak kazanan Antalya’nın, birlik içinde
hareket ederek olağanüstü bir başarıya imza attığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, ‘Bir kentin siyasi, ekonomik, sosyal ve
kültürel yaşamına yön verenlerin, kentin ortak çıkarı söz konusu olduğunda, bütün ayrılıkları bir kenara bırakması konusunda yıllardır özlediğimiz sihirli formülü, Antalya buldu
ve Türkiye’ye gösterdi.’dedi.

Kentin büyük başarısı
Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye
Başkam Mustafa Akaydın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Başkam Çetin Osman Budak ve diğer yöneticileri,
‘Expo 2016 Bayrağı’nı kente getirdikleri için kutlayan TOBB
Başkam Hisarcıklıoğlu, “Antalya, validen bürokrata, milletvekilinden işadamına, sivil toplum kuruluşlarından sokaktaki gençlere kadar birlik içinde hareket etmeyi başararak,
büyük bir basan öyküsü yazdı. Hisarcıklıoğlu, bu basan, bir
kentin ortak eseridir .Küskünlükler geride bu akılmış ve başarıya kilitlenmiş” diye konuştu.
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“İslam ülkeleri arasındaki ticaretin önündeki engeller
kaldırılmalı”
Sudan’daki İslam Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısı için sudan’da bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri
arasındaki ticaretin düşüklüğüne vurgu yaparak, ticaret önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.
İSLAM Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılmak
üzere, beraberindeki heyetle Sudan’a giden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin önündeki engellerin
kaldırılması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile de görüştü.
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, El Beşir ile
görüşmesinde, Türkiye’nin ekonomik başarısını ve ekonomik dönüşüm sürecini anlatarak, Sudan’daki Türk yatırımcıların sorunlarını
gündeme getirdi. Sudan Devlet Başkanı El Beşir ise, Türkiye’nin ekonomik başarılarından gurur duyduklarını ve Türkiye’nin Sudan’daki
ekonomik dönüşüm programına katkı sağlamasından mutlu olacaklarını belirtti. El Beşir, Türk yatırımcıları Sudan’da yatırım yapmaya
davet etti.
Halkları zengin edecek tek yol yatırım ve ticarettir
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu’nda yaptığı konuşmada ise İslam ülkeleri arasındaki ticaretin
önündeki engellerin kaldırılması üzerinde durdu. İslam ülkelerinde
girişimciliğin teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, güçlü ekonomi için kaliteli demokrasinin önemini vurguladı.
Müslümanlar için sadece zengin olmanın önemli olmadığını, bu zenginliğin adaletli bir şekilde paylaşılmasının da büyük önem arz ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Komşumuz işsiz, aç, yoksulluk içinde

yaşarken, biz buna kayıtsız kalamayız” dedi.
Değişen sistemlerin altında yatan tek nedenin işsizlik olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, bu soruna kayıtsız kalmamak için iş dünyasının
daha fazla yatırım ve ticaret yapması gerektiğinin altını çizdi. Hisarcıklıoğlu erkeklerin yanında kız çocuklarının da ekonomik hayata
dahil edilmesini isterken, bu konuda, Hazreti Muhammed (SAV)’in
hayatını örnek gösterdi.
Doğal zenginliklerin ancak devletleri zengin ettiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, halkları zengin edecek tek yolun yatırım ve ticaretten
geçtiğine ifade etti.
Ticaret rakamlarının düşüklüğüne vurgu
57 İslam işbirliği Teşkilatı üyesi ülkenin dünya üretimi içindeki payının, Almanya’dan da Japonya’dan da daha düşük olduğuna işaret
eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Üretim miktarımız gibi, ticaret
rakamlarımız da son derece rahatsız edicidir. Dünya ticareti içindeki
payımız %10.5’i geçmemekte. Kendi içimizdeki ticaret de 2010 yılı itibariyle toplam ticaretimizin ancak % 17’si.” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, özel sektör gelişimi
ve girişimcilik deneyimlerini, bilgi birikimlerini paylaşmaya hazır olduklarının altını çizerek, islam Kalkınma Bankası ve islam Ticaret ve
Sanayi Odası’yla birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve TÜSİAD Başkanı Ümit
Boyner’in de olduğu aile fotoğrafında ABD Türkiye Büyükelçisi Francis J. Ricciardone de yer aldı.

Türkiye’nin ‘en hızlı’ları
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 25 şirketinin belirlendiği yarışmada birinciliği yüzde 2.609 büyüme ile KÇS
Kahramanmaraş Çimento Beton aldı. İstanbul’dan
Netvvork Uluslararası Taşımacılık ile Cebi İnşaat Mimarlık 2. ve 3. oldu.

alanında satış ve satış sonrası verdiği kaliteli hizmet
ile 2008-2010 yıllan arasında gerçekleştirdiği büyüme
oram ile yüzlerce firmanın başvuru yaptığı yarışmada
ilk 25’e girdiği belirtildi. Yarışmada, katılımcı şirketler
20082010 yıllan arasındaki ciro artışlanna göre yer aldı.

Ekonomi Servisi - TEPAV’ın (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı), TOBB ve Harvard Üniversitesi
bünyesindeki AllWorld Netvvork ile düzenlediği Türkiye
25 yarışması sonuçlandı. En hızlı büyüyen 25 şirketinin belirlendiği yarışmada birinciliği yüzde 2.609 büyüme ile KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton aldı.
İstanbul’dan Netvvork Uluslararası Taşımacılık ile Cebi
inşaat Mimarlık ve Mühendislik ise 2. ve 3. oldu.

Listede ayrıca sırasıyla, Cebi inşaat, Kayaş Kurubuz
Ambalaj, Ankaref Bilişim Teknolojileri, Koza İnşaat,
PIWorks TR Bilişim, Collection Platform Yazılım, Mirsis Bilgi Teknolojileri, Tecfyl Metal Ürünleri, ZNR Yapı
Kimyasalları, Tabim Bilgisayar, Venice Pazarlama, Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon, Keymen ilaç Sanayi,
Timsan Taahhüt İmalat, Endersys Danışmanlık Yazılım, Altis Danışmanlık ve SMMM, ARP Otomobil Aksesuar Yedek Parça, BRN Yatak Baza Ev Tekstili, S.Aras
Turizm Ticaret, Ozon Giyim, Karaoğlu Peyzaj Mimarlık
Mühendislik yer aldı.

Sonuçlar İkinci Küresel Girişimcilik Zirvesi’nde açıklandı. Listede FiloTürk Servis ve Telekomünikasyon
Hizmetleri de 25. sırada yer aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, “ilk ve tek mobil takip operatörü” olan
FiloTürk’ün 8.000’i aşkın müşteri portföyü, mobil takip
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Her çocuk, başarılı bir girişimci olma hayaliyle
büyüyecek
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir övünç kaynağı
yapılması gerektiğini belirterek, “Güzel örnekler sayesinde girişimcilik Türkiye’nin gözdesi haline gelecek. Her çocuk başarılı bir girişimci olma umuduyla
büyüyecek. Her anne evladını başarılı bir girişimciyle
evlendirmek isteyecek” dedi. Hisarcıklıoğlu, 2. Küresel
Girişimcilik Zirvesi’nin TOBB Etkinlikleri bölümünün
açılışında yaptığı konuşmada, “Kızlar evde otursun”
anlayışının silinmesinin şart olduğunun altını çizdi ve
“Kadın girişimcilerin sayısının, erkek girişimcilerin sayısıyla eşit olması lazım” dedi.
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Kızlar Artık Evde Oturmasın’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin bir övünç kaynağı yapılması gerektiğini belirterek, “Her çocuk başarılı bir
girişimci olma umuduyla büyüyecek. Her anne evladını
başarılı bir girişimciyle evlendirmek isteyecek” dedi.
Hlsarcıklıoğlu, 2. Küresel Girişimcilik Zirvesi’nin TOBB
Etkinlikleri bölümünün açılışındaki konuşmasında,
Türkiye’nin, bölgesinin girişimcilik merkezi haline geleceğini söyledi. Hlsarcıklıoğlu, Türkiye’de 1 milyon 396
bin girişimciden yalnızca 72 bininin kadın olduğunu belirterek ‘Kızlar evde otursun’ anlayışının silinmesinin
şart olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Ticaret
ve İş Özel Temsilcisi Lorraine Hariton, girişimciliği dış
politikalarının başhca unsurlarından biri haline getirdiklerini belirtti.
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‘2023’e Doğru Özel Ekonomi Bölgeleri Calıstayı’na (soldan sağa) TİM Başkanı Mehmet Büyükeksi, TOBB Serbest Bölgeler Meclis Başkanı Mehmet Özmen, TOBB Başkanı Rlfat Hisarcıklıoglu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
katıldı.

Yeni Nesil Sanayi Bölgeleri Kurulacak
Mevcut serbest ve organize sanayi bölgeleri yeniden yapılandırılıyor Yeni nesil OSB’lerde teknoparklar, üniversiteler, rezidanslar
da olacak.
TÜRKİYE’DEKİ mevcut serbest ve organize sanayi bölgelerinin gelişmiş ülkelere göre rekabet avantajının hızla düşmesiyle harekete geçen sanayiciler ve Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’nin her yerine
içinde teknoparklar, rezidanslar, üniversiteler, meslek okulları olan
hava ve demiryollarına yakın lokasyona sahip yeni nesil organize
sanayi bölgeleri kurma kararı aldı. Çin ve Cüney Kore’deki özel
ekonomi bölgelerinin örnek alındığı proje için en kısa sürede teşvik
programları da devreye girecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ekonomi Bakanlığı’nm
öncülüğünde düzenlenen ‘2023’e Doğru Özel Ekonomi Bölgeleri
Çalıştayı’ Caziantep’te başladı. Yeni şeyler kin konjonktür uygun
Çalış tayın açılışında konuşan TOBB Serbest Bölgeler Meclisi ve
Caziantep Serbest Bölgesi Başkanı Mehmet Özmen “2004’te serbest bölgeleri yanlış tanıyan bürokrasimiz ve IMF’nin de baskılarıyla yapılan mevzuat değişikliğine kadar serbest bölgeler ülke
ekonomisinde azımsanmayacak bir güç ve model olmayı başardı.
Ancak 2004’teki yasa değişikliğiyle serbest bölgeler adeta kurban
verilmiş, varlık nedenleri sorgulanır noktaya itilmiştir. Bu süre içinde serbest bölgelerin düşen trendinde kaybeden sadece serbest
bölgeler değil, Türkiye oldu” dedi. Özmen, şunları söyledi: “Bu
çalıştayı serbest bölgeler için bir fırsat olarak değerlendirmemiz

gerekiyor. Her şeye yeniden başlayalım. Yeni şeyler söylemek için
konjonktürel yapı her zamankinden çok daha uygun. Türkiye artık
güçlü ve umut vadeden bir ekonomiye sahip. Bir zamanlar Türkiye
masası şeflerinin bile adını ezberlediğimiz IMF’nin, bugün başkanının kim olduğunu bilmediğimiz bu güzel günleri yaşıyoruz. Ceçmişte kobaya çevrilen Türkiye ekonomisi, artık AB ülkelerinde ekonomik model olarak inceleniyor. İşte bu konjonktürel fırsatlar içinde
ve yeni bir anlayışla serbest bölgelerin geleceğini hep birlikte masaya koyacağız. Yeni şeyler söylemek lazım dedik ve yeni bir kavram
ortaya çıktı: ‘Yeni Nesil Serbest Bölgeler’. Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan tarafından Mersin’de kamuoyu ile paylaşılan bu kavram
hepimizi heyecanlandırdı. Hedef belli, serbest bölgeleri yapılandırmak ve yeniden ayağa kaldırmak. Artık yeni bir sayfa açılıyor.”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu ise “Yeni bölge kavramı, hem
serbest bölgelerin hem OSB’lerin hem teknoparklarm bir karışımı
olmak durumunda” dedi. TİM Başkanı Mehmet Büyükeksi de yeni
nesil serbest ve organize sanayi bölgelerinde Ar-Ce’ye ağırlık veren
firmaların yer alması gerektiğine dikkat çekerek, “Çin 1990’lardan
sonra yenilenmiş bölgeleri sayesinde çok büyük bir dönüşüm geçirdi. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç etti. Biz de atılımımızı bu yönde
yapmalıyız. Bunun için tüm altyapıya sahibiz” diye konuştu. GAZIANTEP Varol Nalbant
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Artık kaynak bulmak zorlayacak
Çünkü Türkiye’de özel sektörün kredilerinin dörtte üçü Avrupa’dan. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çözümün üretimden vazgeçmemenin yollarım aramaktan geçtiğini söyledi

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediğini 10’uncu
Sanayi Kongresi başladı. Kongrenin ana gündem maddesi tabii ki dünya, Avrupa ve Türkiye ekonomisi oldu.
Avrupa’daki krizin Türkiye’ye nasıl yansıdığını ve bu sürecin etkisinin tartışıldığı toplantıda Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği TOBB’un Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’de özel sektörün kredilerinin dörtte üçünün
Avrupa’dan olduğunu söyledi ve ekledi: Artık kaynak
bulmak zorlaşacak.
Dalganın boyu yükseliyor
Hisarcıklıoğlu, kongre açılışında yaptığı konuşmanın
devamında ise küresel çalkantı döneminde Türkiye
ekonomisinin dinamizmini ve iğrencini kanıtladığını
vurguladı ve “Gelişmiş ülkeler sallanırken, biz rüzgârı
arkamıza aldık, tam yol ileri dedik” dedi. Türkiye’nin 2
trilyon dolan aşan bir ekonomiye sahip olması için ileri
teknoloji üretiminde atılım yapması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Şimdi yapmamız gereken açık: Bu
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kendine güven kazanma sürecini, iyi bir ekosistemle
desteklememiz gerekiyor. Girişimcinin içinde bulunduğu ortamı hızla iyileştirmemiz, sırtına koyduğumuz
yükü hafifletmemiz gerekiyor” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, 2012’nin dünya için zorlu bir yıl olacağına dikkat
çekerek, “Gelişmiş ülkelerin durumu dalgaların boyunu yükseltiyor. Yükselen dalgalar karşısında sanayiciler olarak önümüzdeki dönemde, müdebbir ve basiretli
hareket etmek zorundayız. Yani işin arkasını ve sonunu düşünmek zorundayız, özellikle yatırım yaparken
borçlanmaya daha tedbirli yaklaşmalıyız” dedi. Gelecek yıl Avrupa’dan ilave kaynak bulmanın zorlaşacağım, Türkiye’de özel sektör kredilerinin dörtte üçünün
Avrupa’dan kaynaklandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
“Bu gerçeği görerek, üretimden vazgeçmemenin yollarını aramalıyız. Hükümetin atacağı adımlar da dalgakıran görevi görecektir” dedi.

Basında
TOBB
Yüzmeyi başardık ama...
Kongrenin ev sahibi İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük de, sanayinin durumunu, yüzme öğrenmek
üzere derin sulara atılan bir insanın durumuna benzeterek, “Zorluklara, eksiklere rağmen sanayimiz, bir şekilde su üstünde kalmayı ve hatta yüzmeyi başarmıştır.
Hedefimiz artık, sanayimizi, çok daha uzun mesafeler
kat edebilen, tekniği güçlü, kondisyon sahibi bir yüzücüye dönüştürmek olmalıdır. Beklentimiz, hükümetin,
sanayimize daha fazla destek verebilmesidir” dedi.
2008’de ılıman iklimin yerini sert rüzgârlara bıraktığım
belirten Küçük, “Rüzgârların şiddeti 2009’da en üst seviyeye çıkarken, 2010, tüm dünya ekonomisinin nispeten toparlandığı bir yıl oldu. Türkiye ise krizden çıkışta
dikkati çekici bir başarı ortaya koydu. Ancak 2010’daki
toparlanmaya rağmen küresel ekonomi endişeleri yatişmamıştı. 2011’in ikinci yansı itibarıyla, Avrupa’daki
sorunların etkisiyle, belirsizlik bulutlan ortalığı yeniden kapladı” diye konuştu.
Büyümek sevinilecek bir şey
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,
Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 8.2 büyümesine sevinmek gerektiğini söylerken, “Büyüme üzüleceğimiz
bir şey değil. Nihayetinde Türkiye’nin üretim, ihracat
yapmaya ve istihdam meydana getirmeye ihtiyacı var.
Dolayısıyla Türkiye üretirken bu üretimini stoklara
yapmıyor. Eğer üretimin bir karşılığı olmasa, istihdam,
ihracat olarak karşımıza çıkmamış olsa o zaman bi-

zim açımızdan sevineceğimiz bir durum olmayabilir”
dedi. Alınan tedbirlerle kontrol mekanizmasının devreye girdiğini belirten Ergün, Büyümede cari açığın gün
geçtikçe daha da büyümesinin ilerde meydana getireceği riskler üzerinde durulmaktadır. Ama son çeyrekte
gördüğümüz gibi ihracattaki artış oranı ithalattaki artış oranından daha fazladır. İthalat son çeyrekte yüzde
7 oranında artarken, ihracat yüzde 10’dan daha fazla
artmaktadır. Bu da alınan tedbirlerin aslında işe yaramaya başladığını, ithalatı frenleyen ve cari açığın azalmasına katla sağlayan tedbirler olduğunu gösteriyor.
Yılbaşından itibaren yeni teşvik sistemiyle birlikte yeni
mekanizmaların da devreye girmesiyle elbette bu makas daha da daralacak, cari açık büyük bir risk olmaktan uzaklaşacaktır” dedi.
Sanayi Kongresi’nin “Dalgaları Yöneterek Geleceği Tasarlamak” temasıyla düzenlenen paneline katılan Ergün, gazetecilerin soruları üzerine teşvik sisteminde
yatırımların, istihdamın, yatırımların bölgesel dağılımının, sektörlerin, önemli olduğunu ve teşvik sisteminde,
bunların ön plana çıkacağını anlattı. Ergün, ancak teşviklerin omurgasını oluşturacak konunun cari açığın
önlenmesi konusu olacağını belirterek, “Hangi alanlarda cari açık veriyoruz ve bu cari açığın önlenmesiyle
ilgili hangi teşvik mekanizmalarını devreye sokmamız
lazım’ konusu, yeni teşvik sisteminin en önemli konularından bir tanesi” dedi.
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IKB üyelerine müşterek ticaret borsası önerisi
Tarım ve gıdanın, kalıcı ihtiyaçlar olduğunu, hiçbir zaman modasının geçmeyeceğini ve ihtiyaç etkisinin azalmayacağını dile getiren
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İKB üyesi ülkeler arasında müşterek ticaret borsası kurulması gerektiğini söyledi.

ANKARA-DÜNYA
İslam Kalkınma Bankası (İKB) üyesi ülkelerde tarımsal
alanda işbirliğinin artırılması için çalışma başlatıldı.
TOBB tarafından Ankara’da “İslam Kalkınma Bankası
Üyesi Ülkelerde Etkin Ticaret Borsaları Kurulması Deneyimleri” başlığı altında bir seminer düzenlendi. Gıda
Tarım Bakanı Mehdi Eker, lisanslı depo ve borsacılık
alanlarında Türkiye’nin deneyimini paylaşmaya hazır
olduklarını belirtirken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tarımsal üretimin küresel ihtiyaçlara göre belirlenmesinin gerekli olduğunu savundu.
İKB üyesi 57 ülkeden temsilcilerin yer aldığı seminerde
konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,
taraflara üç aşamalı bir planla işbirliği yapmayı önerdi.
Mehdi Eker, Türkiye dahil tarımsal üretimin İKB üyesi
ülkelerin gıda güvenliğini sağlama konusunda bir envanter çalışmasına ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak,
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“Önce bir envantere sahip olmamız, sonra bu üretim
kapasitemizin ne olduğunu bilmemiz, potansiyelimizi
bilmemiz lazım. Eğer eksik varsa hangi usul, esas ve
hangi projelerle giderebildiğimize dair bir çalışma yapmamız gerekli. Ondan sonra da üye ülkeler arasındaki
bu manada modern çağdaş, ticaret mekanizmalarını
nasıl geliştiririz, nasıl tesis ederiz bunların cevabını
vermemiz lazım. Örneğin, İKB üyesi ülkeler arasında
neden müşterek ticaret borsası gibi bir kuruluşumuz
yok? Bu çok mu zor bir şey? Çok zor bir şey değil” dedi.
İşbirliği için imkan, altyapı ve potansiyel ve birikimin
bulunduğunu vurgulayan Eker, Türkiye’nin tarım hasılasının 62 milyar dolara yükseldiğini hatırlatarak, altyapı, üretim artışı ve pazarlama aşamalarında işbirliği
imkanları bulunduğunu kaydetti
Türkiye’nin pazarlama konusunda lisanslı depoculuk
sisteminin önemli bir aşama ve örnek olduğunun altım
çizen Mehdi Eker, ‘Türkiye bu tür altyapıya sahip. Bu

Basında
TOBB
tecrübesini rahatlıkla paylaşabilecek noktada. Biz bu
tecrübemizi de bilgi birikimlerimizi de İslam Kalkınma
Bankası üyesi ülkelerle paylaşmaya, her türlü bilgi ve
tecrübemizi yeni projeler için milletlerimizin, içinde yaşadığımız büyük alemin, insanlığın ortak çıkarları için
bunu geliştirmeye ve kullanmaya hazırız. Bu alanda
açık bir işbirliğine hazırız” diye konuştu. Rifat Hisarcıkloğlu: Küresel planlama gerekli Tarım yatırımları ve tarımsal üretim konusunda küresel ve bölgesel bir planlamaya duyulan ihtiyacın görüldüğünü söyleyen TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu ise “Bu ilk meselemizdir.
İkincisi, dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen, tarım alanlarım genişletmemiz mümkün değil. O zaman
elimizdeki tek çözüm verimliliği artırmaktır. Ve üçüncü
olarak üretilen tarım ürünlerinin en kısa zamanda ve
verimli şekilde ticaretini gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor” diye konuştu. TOBB’un ticaret borsası sistemi
konusundaki deneyimine değinen Rifat Hisarcıklıoğlu,
TOBB sistemi içinde 113 ticaret borsasında spot işlem
yapıldığını, 67 borsanın denetim ve tanımlama laboratuarı bulunduğunu, çok sayıda akredite laboratuar
ile uluslar arası yeterlilikte hizmet verildiğim kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk sisteminin başlaması ve ürün ihtisas borsasının kurulmasının son aşama
olacağını belirterek, sistemi hızla yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “21. yüzyılda iki temel konu dünya siyasetinin
çerçevesini çizecek. Bunlardan biri enerji kaynaklan,

diğeri de tarım ve su kaynaklandır. 2003’te 200 dolar
olan 1 ton pirinç, 600 dolara çıktı. Artan gıda Ayadan,
küresel eşitsizlikleri de arttırıyor. Önümüzdeki süreçte
gıda fiyattan üzerindeki baskı artmaya devam edecek.
Gıda sorunu bu yüzyılın en can alıcı sorunlarından biridir. Bu mesele başka hiçbir şeye benzemez. Çünkü
mesele açlık meselesidir. Mesele insanların karnını
doyurma meselesidir. Günde 1 doların alanda yaşayan insanlar bizimle aynı küreyi paylaştığı sürece öbür
dünya için sınavı geçme şansımız yoktur. Bu soruna
kafa yormadan, çözüm bulunmadan bizim de rahat bir
nefes almamız mümkün değildir. Çünkü biz komşusu
açken tok yatamayanlardanız” dedi.
‘İklim müsait, finansal destek gerekebilir’
Birçok İslam ülkesinde kullanılmayan, kullanılmayı
bekleyen milyonlarca hektar tarım arazisi bulunduğu
belirten Eker, şunları kaydetti: “Iklım müsait. Eğer bu
ortak yatırım oluşturulursa bu konsept oluşur. Bununla ilgili finansal bir mekanizması kurulur ve sonrasında Üretilen bu ürünlerin yine bu üye ülkeler arasında
dağılımı ve ticaretinin serbestleştirilmesiyle ilgili mekanizmalar oluşturulursa o zaman biz bu gıda güvenliğini meselesini çok daha kolay bir şekilde çözebiliriz.
Potansiyel var, üretimi artırabiliriz. Bunun için gerekli
malı kaynağın bulunduğunu da biliyoruz. Belki biraz finans desteği gerekir. IKB’de bu ıs için uzun vadeli, özel
finansal krediler bulur.”
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Polatlı depoculukta model oluyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İslam Kalkınma Bankası (1KB) üyesi ülkelerin katıldığı ‘Etkin Ticaret
Borsaları Kurulması’ konulu iki gün süren toplantıda, Türkiye’deki hububat borsacılığı ve ilk lisanslı depoculuk sisteminin bulunduğu Polatlı, 1KB üyesi ülkelere örnek oldu.
Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyon Başkanı Ahmed Al Wakil, “Birlikte borsacılık sektöründe çalışabiliriz”
dedi. TOBB binasında yapılan toplantı, önceki gün sona erdi.
Toplantıya Mısu, Endonezya, Malezya, Malavi, Nijerya, Pakistan, Güney Afrika, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda
ve Zimbabve temsilcileri katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında dünya gıda güvenliğine dikkat çekerken Türkiye’nin ilk lisanslı depoculuk sistemini Polatlı’ya
kurduklarını ve önümüzdeki yıllarda bunu Türkiye’nin tüm
bölgelerinde yaygınlaştıracaklarını vurguladı.
Birlikte borsa kurma teklifi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise Türkiye’nin
2002’de 23 milyar dolar olan tarımsal hasılasının 2011 yılı
sonu itibarıyla 62 milyar dolara çıktığını ve böylece dünyanın
yedinci büyük tarımsal üretimine sahip olduğunu vurguladı. Eker, 1KB üyesi ülkelerin ortak olabileceği uluslararası
ticaret borsası kurabileceklerini ve Türkiye’nin buna hazır
olduğunu söyledi. 1KB üyesi ülkelerin temsilcilerine, Türki-
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ye’deki ticaret borsaları anlatılırken Polatlı Ticaret Borsası
model olarak sunuldu ve Polatlı’da kurulu olan Türkiye’nin
ilk lisanslı depoculuk tesisleri anlatıldı. Borsa Başkanı ve
Lisanslı Depoculuk Başkanı Yahya Toplu, kuruluşun süreci
hakkında konuk heyeti bilgilendirdi.
Konuk Mısır heyeti, konferansın ardından Polatlı Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti. Toplu tarafından karşılanan heyet,
hububat satış salonunda işlemleri inceledi ve laboratuar bölümünü gezdi. Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Konfedarasyonu Başkanı Ahmet Al VVakil, Türkiye ve dolayısıyla Polatlı ile
birlikte hububat borsası kurabileceklerini ve bu alanda işbirliği ya*- pabileceklerini söyledi. Al Wakil, 1952 yılında yapılan
devrimle Mısır’da ticaret borsalarının kapatıldığını vurguladı. Gazetecilerin, “Mısır’da ürün ortada yokken makbuz üzerinde alım satım yapmaya haram ve helal noktasında halk
nasıl bakar” şeklindeki soruya Al VVakil, “Kağıt üzerinde de
olsa alım satımlar neticede ürüne dayalı olarak yapılacaktır.
Bunun haram olduğunu sanmıyorum” diye yanıt verdi.
Toplu da, şartların oluşması durumda Mısır’da kurulması
planlanan hububat borsasına her türlü desteği verebileceklerini söyledi ve işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
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TÜRKİYE TAVLAYI BIRAKTI ARTIK SATRANÇ OYNUYOR
Sarkozy’nin sözde Ermeni soykırım tasarısı işadamlarından büyük tepki görüyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkler gibi Fransız işadamlarının da ilişkilerin bozulmamasından yana olduğunu söyledi

Simdi ise bu durum birlik olmayı öğretti. Meclisten geçer mi,
bana kalırsa yüzde 51 geçer. İyi olan tarafı şu, geçen sefer bir
buçuk saat anlatıyordum, uğraşıyordum. Şimdi bu yok, hepsi
benimle aynı fikirde.

Fransa Devlet Başkam Sarkozy’nin getirdiği Ermeni soykırım tasarısına Türk ve Fransız işadamlarının tepkileri artıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu ile TÜSİAD Başkam Ümit Boyner’in temasları
sonrasında yapılan açıklamalar bu tepkilerin büyük boyutlara ulaştığım gösterdi.

2006’da ortak hareket etme imkanı yoktu. Şimdi onu yakaladık. Ümit Hanım’la bir araya gelmemizi çok önemsediler ve
etkilendiler. Ben ne anlatıyorsam hepsini biliyorlar. 2006’da
bu yoktu.

SURİYE ÜZERİNDE DURULUYOR
Hisarcıklıoğlu, kendileri gibi Fransa tarafının da derslerine
iyi çalıştığım söyledi. Türkiye’nin önceden tavla oynadığım
vurgulayan Hisarcıklıoğlu,Şimdi satranç oynuyoruz. Hassasiyetle üzerinde durdukları konu Suriye. Suriye ile dış politika anlamında herkes Türkiye’nin lehine. Dış politikamız
birbiriyle örtüşüyor. Şubat sonuna kadar bu işin lobisini yapıyor olmamız lazım. Şartlara bağlı olarak yeniden gelebiliriz”
dedi.
2006’nın kendilerine Türk diasporasını kurmayı öğrettiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu’nun, temaslar sonrasında yaptığı
değerlendirme şöyle:

HEPSİNDE DESTEK TAM
Önce International Chamber of Commerce (ICC-Uluslararası
Ticaret Odası) Başkam Gerard Worms ile bir araya geldik.
Worms, 132 ülkeye başkanlık ediyor.
Türkiye’deki Fransız firmaları da zaten aramışlar. Hepsinde
destek tam. Bu konuda gerekli temasları yapacaklarım söylediler. Türkleri de sever.
Pierre Simon ile görüştük. 2006’da Paris Ticaret Odası başkanıydı. 2006’dan bu yana tam bir Türk dostu oldu, bizden
önce senato başkanıydı, meclis tutanaklarım da gönderen
isim kendisi. Tamamen bizim yanımızda olan biri. Profesyonelce lobiciliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. “Biz gerekli
temasları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
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TOBB, Türkiye Konuşuyor’ diye yola çıkacak, anayasa
için ‘eğilim’ belirleyecek
VAHAP MUNYAR
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen pazar akşamı Paris’e giderken, Başkan
Yardımcıları Tanıl Küçük ve Murat Yalçıntaş’la birlikte, anayasa” konusundaki çalışmalarını anlattı.
Hisarcıklıoğlu. TOBB un anayasa üzerindeki ilk çalışmasını
2000 yılında ortaya koyduğunu vurguladı:
- O dönemde yaptığımız çalışmalar kriz yüzünden gündem
dışı kaldı. Sonra diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya
gelişlerini anımsattı:
- 185 sivil toplum kuruluşu yeni anayasa için bir araya gelmiştik. Bu kez de gündemi 2008’deki AK Parti kapatma davası değiştirdi. Ardından bugünkü durumun farkına dikkat
çekti:
- Şimdi başta muhalefet partileri olmak üzere toplumun hemen tüm kesimleri, mevcut anayasanın Türkiye’nin önünü
tıkadığı konusunda hem fikir. Toplum yeni anayasa istiyor.
Bu durumun anayasaya da yansıması gerektiğini vurguladı:
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- Hazırlanacak yeni anayasa, 72 milyonun mutabık kalabileceği bir metin olmalı. Kendilerine umut veren bir başka
noktanın altını çizdi:
- TBMM’de anayasa için “Uzlaşma Komisyonu” kuruldu. Bizi
en çok umutlandıran da böyle bir komisyonun kurulabilmesi
oldu.
- TOBB. yeni anayasa için neler yapacak? Bir metin mi yazacaksınız?
- Daha önce metin oluşturulmasına dönük çalışmalarımız
oldu ama bizim işimiz anayasa metni yazmak değil. Biz, toplumun yeni anayasanın içeriğine dönük eğilimlerini ortaya
koymak istiyoruz.
- Bunu nasıl yapacaksınız?
- “Türkiye Konuşuyor” başlıklı bir çalışma başlatıyoruz. En
az 10 ilimizde 1000’er kişinin katıldığı “Türkiye Konuşuyor”
buluşmaları yapacağız. Hisarcıklıoğlu, bu konuda “Amerika
Konuşuyor”u örnek aldıklarını belirtti:
- Gidilen illerdeki 1000 kişi, toplumun her kesimini yansıtabilecek şekilde seçilecek. Kürt milliyetçisinden imam hatip

Basında
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mezununa her görüşten insan olacak. Anayasanın hassas
maddeleri” de tartışmaya açılacak.
- Hedefiniz ne?
- Toplumun anayasa konusundaki “ortak aklı’nı masaya koyabilmek. Yeri gelmişken demokrasinin gereğini anımsattı:
- Demokrasi, çoğunluğun azınlığa tahakküm etmediği bir
düzendir.
- “Türkiye Konuşuyor” programlarını kim. nasıl yapacak?
- Ekipleri biz oluşturacağız. Her ile 10’ar kişilik moderatör
ekibi gidecek. 1000 kişi, 100 masaya dağıtılacak. Gidilen illerde söz konusu buluşma için spor salonları kullanılacak.
- 1000 kişinin görüşlerini ortaya koyması nasıl sağlanacak?
- Danışman ekibimiz yeni anayasanın içeriğine dönük sorular hazırlayacak. Toplanan 1000 kişiye bu sorular yöneltilecek, elektronik ortamda yanıtları alınacak.
- O buluşmalara TOBB Başkanı olarak siz de katılacak mısınız?
- İlkine biz de katılacağız. Deneme olacağı için basına kapalı
tutacağız. Sonra, oluşturulan ekipler belirlenen illerde buluşmaları gerçekleştirecek.
- Çıkan sonucu kamuoyuyla paylaşacak mısınız?
- Çıkan sonuç anayasa metni yazmak olmayacak. Oluşan
“ortak akıl” metni, eğilim kamuoyuna da sunulacak. Ayrıca
anayasa metnini yazacaklara da ulaştırılacak.
- Soruların hazırlanmasında TBMM’de oluşturulan “Uzlaşma Komisyonu”nun katkısı olacak mı?
- Hayır... Bu işi tümüyle kendi kuracağımız ekiplerle yürüteceğiz. Aksi halde güdümlü iş yapmış görüntüsü verebiliriz.
TOBB’un “Türkiye Konuşuyor” projesi sadece 10 ilde gerçekleşse bile, ulaşılacak kitle 10 bin kişiyi bulacak... 10 bin
kişinin sorulara vereceği yanıtlar toplumun “ortak aklı”nı
yansıtmaya yardımcı olacak...
10 bin 500 kadın, 10 bin 500 genç girişimci istiyoruz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. geçen pazartesi gecesi
Döysa’dan kiraladıkları uçakla Paris’ten dönerken TürkFransız Ticaret Derneği Başkanı Zeynep Necipoğlu na sordu:
- TOBB çatısı altındaki “Kadın Girişimciler Kuruluna üye misiniz?
- Hayır, değilim... Bunun üzerine TOBB Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük ile TOBB Başkan
Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş a döndü:
- Türkiye’nin en büyük odaları olarak sizlere görev düşüyor.
Hem kadın girişimcilerle, hem de genç girişimcilerle irtibata
geçelim. İki kurulun da kadrosunu büyütelim.

- Her iki kuruldaki üye sayısını 10 bin 500’er kişiye çıkarmak
istiyoruz. Böyle bir yapıya 2012 Nisan ayında ulaşmayı planlıyoruz. Kadın girişimcilere önemli bir örnek verdi:
- Bir Müslüman kimi örnek alır? Peygamber efendimizi değil mi? Peygamber efendimizin eşi Hazreti Hatice annemiz,
Mekke’nin önde gelen tüccarlarındandı. Hazreti Hatice annemizi örnek alalım, kadın girişimci sayısının artması için
çalışalım. Hisarcıklıoğlu. bu konuda valilerden farklı bir destek istedi:
- TOBB bünyesindeki Kadın Girişimciler Kurulu ile Genç Girişimciler Kurulu başkan ve yöneticilerini illerinizin protokol
listesinde ön sıralara alın. Girişimcilik konusunda son attıkları adıma dikkat çekti:
- TOBB bünyesindeki sektör meclislerine en son Girişim
Sermayesi Meclisi’ni de ekledik. Başkanlığını eski bakanlarımızdan Vehbi Dinçerler’in oğlu Göktekin Dinçerler yürütüyor. TOBB’un Nisan 2012ye kadar 10 bin 500 kadın. 10 bin
500 de genç girişimciye ulaşma hedefi, ciddi bir hareketlenme yaratacak gibi görünüyor...
Acıbademin satışında 2.1 milyar doları bulduk
ACIBADEM Sağlık Hizmetlerinin yüzde 75’inin Malezya-Japon Mitsui ortaklığının Integrated Healtchare Holdinge (IHH)
satış işleminin 1.7 milyar dolarlık toplam değer üzerinden
tamamlanması üzerine bazı okurlardan soru geldi:
- Siz bu işlemin 2.1 milyar dolarlık Mey İçki satışını değer
olarak geçeceğini yazmıştınız. Neden böyle oldu? Soruyu yöneltmek üzere önce Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınları aradım. Aydınlar in Singapur’dan
dönüş uçağında olduğunu öğrenince. Acıbadem deki yüzde
50 hissesini İHH’ya devreden Abraaj Capital in Kıdemli Ortağı Selçuk Yorgancıoğlu nu aradım:
- Bu tür işlemlerde toplam bedel, hisse değeri artı şirketin
taşıdığı borç üzerinden hesaplanır. Şirketin taşıdığı borçlar
da dikkate alındığında işlem toplamı 2.1 milyar doları rahat
buluyor. Belki de geçiyor. Yorgancıoğlu, hisse devir işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle tam rakamları paylaşamadığını aktarıp, ekledi:
- Ayrıca, doların 1.90 TL’ye çıktığı bir dönemde bu işlemi
gerçekleştirmiş olduk. Mey içki işleminin tamamlandığı dönemle bugün arasında ciddi bir kur farkı oluşmuş durumda.
Yani, bu işlemi Mey İçki’yle aynı kur düzeyinde tamamlamış
olsaydık, o zaman 2.1 milyar doları rahatlıkla geçebilirdik.
Yorgancıoğlu, işlemin büyüklüğünün altını bir kez daha çizdi:
- Acıbadem hisselerinin yüzde 75’inin IHH’ya satışı, gelişmekte olan ülkeler içinde ve Avrupa pazarında ön sıralarda
yer alan bir işlem oldu. 1981 yılında mali müşavir olarak iş
hayatına atılan Mehmet Ali Aydınların 1993te kurduğu Acıbadem i taşıdığı borçla birlikte 2.1 milyar dolarlık değere
ulaştırması, önemli bir başarı öyküsünü ortaya koyuyor...

- Şu anda Kadın Girişimciler Kurulu ile Genç Girişimciler
Kurulunun kaç üyesi var? - İki kurulun da ayrı ayrı 1500’er
üyesi var. Kadın Girişimciler Kurulu nun başkanlığını Aynur
Bektaş, Genç Girişimciler Kurulu’nun başkanlığını da Ali Sabancı yürütüyor. Ardından bu konudaki hedefini ortaya koydu:
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TOBB TÜRKİYE’Yİ ANAYASA İÇİN KONUŞTURACAK
Sivil toplum, yeni Anayasalın ısınma turlarına başlıyor. Kuracağı ‘Türkiye Konuşuyor* platformunda en
az 10 ilde 1000’er vatandaşı spor salonlarında buluşturmayı amaçlayan TOBB, bu kişilere, “Özgürlükten
ne anlıyorsun, başörtüsüyle, imam hatiple, Kürtçe
ite ilgili ne düşünüyorsun?” diye soracak.
Meclis’te yeni Anayasa için çalışmalar sürerken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de ülke çapında
en az 10 ilde 1.000’er kişinin katılımıyla ‘Türkiye Konuşuyor’ platformunu kurarak Anayasa konusunda geniş çaplı bir fikir alışverişi ortamı yaratmayı amaçlıyor.
Sözde Ermeni soykırımını inkarı cezalandırmayı öngören yasa karşısında lobi için gerçekleştirdiği Fransa
ziyaretinin dönüşünde, uçakta gazetecilerin yeni anayasaya ilişkin sorularını yanıtlayan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu şu bilgileri verdi:
“Amacımız yeni bir Anayasa taslağı hazırlayıp vermek
değil. Yeni bir Anayasa yazılacaksa 72 milyonun Anayasası olması, bir mutabakat sözleşmesi haline gelmesi
lazım. Bu yüzden Meclis’te kurulan uzlaşma komisyonunu çok önemsiyoruz. Bu kaygılardan hareketle
ciddi bir anayasal tartışma platformu oluşturuyoruz.
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Türkiye’de en az 10 ilde 1.000’er kişinin katılımıyla
‘Türkiye Konuşuyor’ platformu kurulacak. Her düşünce ve inanıştan insanların olduğu bu platformda insanlara sorular sorup yeni Anayasa konusunda cevaplar
aranacak. Örneğin, ‘Özgürlükten ne anlıyorsun, başörtüsüyle, imam hatiple, Kürtçe ile ilgili ne düşünüyorsun?’ gibi hassas konularda katılımcıların tartışmaları
istenecek.
“ Hisarcıklıoğlu, platformun nasıl yönetileceğini de
şöyle anlattı:
“Örneğin, bir ildeki bir spor salonuna 100 masa kurulacak, her masaya da 10’ar kişi oturacak. Grupların başında ise bir moderatör tartışmayı yönlendirecek. Genel tartışma bittikten sonra sahnede herkesin elinde,
kimin nereye oy verdiği belli olmayan keypad’lerle belli
konularda ne düşünüyorsunuz gibi sorular ve yanıtlar
cevaplanacak. 1.000 kişiyi toplumun her kesimi temsil
eden kişilerden seçeceğiz. Burada olmayan tek kesim
emekliler. Emeklilerin Anayasa çerçevesinde kurulmuş
resmi bir örgütü yok. Onun dışında toplumun tamamının temsil edildiği kuruluşlarla gerçekleştireceğiz.”
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‘Azınlık da fikrini söylemeli’

Ara eleman açığına Almanya formülü

Bu sistemin çoğunluğun isteklerini öğrenmek konusunda çok iyi bir yöntem olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

Hisarcıklıoğlu girişimcilik ve sanayide ara eleman açığına ilişkin konularda da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sanayide ara eleman açığına dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, dünyada gençler arasında en
düşük işsizliğin yüzde 8.6 ile Almanya’da olduğunu
belirterek şöyle dedi: “Çünkü, Almanya’da ara eleman
yetiştirilmesinde meslek liseleri önemli rol oynuyor.
Almanya’da işveren örgütlerinin talebi doğrultusunda meslek lisesi açılıyor. Hangi derslerin okunması
gerektiğine odalann kurduğu komiteler karar veriyor,
öğrenciler stajlarını oda üyesi fabrikalarda yapıyor.
Türkiye’de olduğu gibi meslek liseleri torna tezgahı almıyor. Devletin verdiği eğitim bittikten sonra, öğrencinin imtihanını da oda yapıyor ve sınıfı geçen öğrencinin
işe yerleştirmesini oda üstleniyor.

“Çoğunluk ne istiyor bilmiyoruz ki... Çoğunluk böyle
düşünüyor diyoruz hep. Aslında demokrasi dediğin,
çoğunluğun azınlığa tahakküm etmediği, azınlığın da
fikrini söyleyebildiği bir platform... Bu çerçevede bütün Türkiye’nin katılımıyla bir tartışma platformu ortaya çıkaracağız. Bunu, ortak metin ve imzayla Meclis Başkan’ımıza sunacağız. Komisyona gidip bunları
anlatacağız. Toplam 4-5 ayda bitireceğimiz, her ay iki
şehirde gerçekleştireceğimiz bu tartışma platformları
oluşacak.”
İlk meşaleyi biz yaktık
Yeni Anayasa konusunda çok umutlu olduklarını dile
getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Yeni Anayasa konusunda ilk meşaleyi yakan biziz.
2000 yılında yeni bir Anayasa taslağı ortaya attık. Fakat o yıllarda Türkiye’nin şartlarında, ekonomik krizle
beraber yeni Anayasa tartışması gündeme gelemedi.
Daha sonra 2007’de yine aktif olarak devreye girdik.
185 sivil toplum ve meslek kuruluşu bir araya gelmiştik. Fakat o da olmadı. Bu Anayasa tartışmaları yapılırken 2008 Şubat’ta parti kapatma davası açıldı. Biz kendi içimizde çalışmaya başladık ama yeni bir Anayasa
çalışmamızı kamuoyuyla çok paylaşmadık. Şimdi ise
ciddi anlamda umutlandık. Seçim sürecinde bütün siyasi partilerin yeni bir Anayasa konusunda mutabakat
vermeleri üzerine harekete geçme kararı aldık.

Odalarda 10 bin 500 kadın ve genç girişimci hedefi
TOBB kadınları ve gençleri girişimci yapmak için kolları sıvadı. Halen bütün odalardaki meclislerde toplam
1.500 kadın ve 1,500 genç girişimci üye olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu sayıyı 2012 Nisan ayına kadar 10
bin 500’e çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Kadın girişimci oram toplam girişimciler içinde yüzde 6.5 civarında. Hedefimiz 2023 yılında kadın ve
erkek girişimci oranının yüzde 50-50 olması” dedi.
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TOBB, 10 İLDE TARTIŞMA PLATFORMLARI KURACAK

10 bin kişiyle yeni anayasa
Yeni anayasaya hazırlık sürecine TOBB da katkı sağlayacak. TOBB, 10 şehirdeki spor salonlarında biner kişiyi
toplayarak yeni anayasa konusundaki eğilimlerini tespit edecek.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2012’nin
en önemli gündem maddelerinden yeni anayasa için
kolları sıvadı. Toplam 10 bin kişinin katılacağı toplantılarda yeni anayasayı tartışmayı planlayan TOBB,
düzenleyeceği forumlarda oluşan genel eğilimi de
Ankara’ya aktaracak. Çeçen hafta Ermeni iddialarıyla ilgili lobi çalışmaları için gittiğimiz Paris yolunda
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ‘yeni anayasa’
konusunu da konuştuk. Meclis’te oluşan yeni anayasa
mutabakatını çok önemseyen Hisarcıklıoğlu, bu süreci
desteklemek için geniş katılımlı vatandaş toplantıları
planladıklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu’nun anlattıklarına göre Türkiye’de en az 10 ilde biner kişinin katılımıyla ‘Türkiye konuşuyor platformu’ kurulacak.
Meclis Başkanına da sunulacak
Hisarcıklıoğlu “Bizim işimiz anayasayı yapmak değil,
biz burada eğilimleri ortaya koyacağız, komisyona ve-
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receğiz. Sorulacak soruları profesyoneller çalıştıktan
sonra hep beraber değerlendireceğiz. Sorularda yönlendirme olmaması, bir tarafa yontulmaması, objektif
olunması lazım. Bu konuların hepsine dikkat edeceğiz”
dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun verdiği
bilgilere göre bu platformlarda yöntem ise şu şekilde
olacak. Örneğin bir ildeki bir spor salonuna 100 masa
kurulacak, her masaya da 10’ar kişi oturacak. Grupların başında ise bir moderatör tartışmayı yönlendirecek.
Genel tartışma bittikten sonra sahnede herkesin elinde, kimin nereye oy verdiği belli olmayan keypad’lerle
‘şu konuda ne düşünüyorsunuz’ gibi sorular ve yanıtlar cevaplanacak. Bu sistemin çoğunluğun isteklerini öğrenmek konusunda çok iyi bir yöntem olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu “Çoğunluk ne istiyor bilmiyoruz
ki. Çoğunluk böyle düşünüyor diyoruz hep. Aslında demokrasi dediğin, çoğunluğun azınlığı tahakküm etmediği, azınlığın da fikrini söyleyebildiği bir platform. Bu
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çerçevede bütün Türkiye’nin katılımıyla bir tartışma
platformu ortaya çıkaracağız. Biz buna, ortak metin ve
imzayla Meclis Başkan’ımıza sunacağız. Komisyona
gidip bunları anlatacağız. Sonrasında toplam 4-5 ayda
bitireceğimiz, her ay 2 şehirde gerçekleştireceğimiz bu
tartışma platformları oluşacak” diye konuştu.
Halka acık toplantılara her kesim katılacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 10 ilde düzenleyecekleri
platformlara katılacak bin kişiyi, her kesimi temsil eden
kişilerden seçeceklerini söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Burada olmayan tek kesim
emekliler. Emeklilerin anayasa çerçevesinde kurulmuş
resmi bir örgütü yok. Onun dışında toplumun tamamının temsil edildiği kuruluşlarla gerçekleştireceğiz. Bu
oturumların ilkinde kendi içimizde basma kapalı ola-

rak kendimiz gerçekleştireceğiz. Daha sonra da diğer
illere yayılacağız. Bu işin başında arama konferansı
yapmış olan deneyimli isimler olacak. Kendi içimizdeki
toplantı hariç diğerleri hem basma hem de halka açık
olacak.”
Kadın ve gençler yönetime geliyor
HİSARCIKLIOĞLU TOBB olarak bütün odalarda toplam meclis üye sayısında bin 500’er olan kadın ve gene
girişimci sayısını 2012 Nisan ayına kadar 10 bin 500’e
çıkarma kararı aldıklarını da açıkladı. Hisarcıklıoğlu
“Kadın girişimci sayısı yüzde 6.5’i buluyor. Önümüze
bir hedef koyduk. 2023 yılında kadın ve gene girişimci
oranını yüzde 50’ye çıkarmak” dedi.
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En büyük 10 ekonomi arasına girmek için
büyükelçilerimiz işadamlarımızın emrinde olacak
DIŞİŞLERİ Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Dünyanın ilk 10
ekonomisi arasına girme hedefinin gerçekleşmesini
istiyorsak bütün büyükelçiliklerimiz, temsilciliklerimiz bütün işadamlarımızın emrinde, hizmetinde olacaklar” dedi.
TOBB: Tempolu büyümek zorundayız
TOBB Başkam Rıfat Hisarcıklıoğlu, diplomasi mesleğinin özverili çalışmalar gerektiren kutsal bir iş olduğunu belirterek, “Çok önemli bir misyonunuz var. Sizler Türkiye’nin dışa bakan yüzlerisiniz. Dış dünya bizi
sizlerle tanıyor” dedi. Türkiye’nin bir cazibe merkezi
görünmesinde diplomatların rolünün çok önemli olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye iş dünyasının dışa açılmasını anlamak için Türkiye
ekonomisinin dönüşüm süreci iyi kavranmalı. Türkiye
son 30 yılda müthiş bir yol kat etti. Bu başarının arkasında ciddi bir emek var, birikim var, vizyon var. 2023
hedefimiz çok önemli, dünyamn en büyük 10 ekono-
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misi arasına girmek için mutlaka tempolu büyümek
zorundayız.
DIŞİŞLERİ Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 200’e yakın büyükelçinin katılımı ile düzenlediği 4’üncü Büyükelçiler
Konferansı’nda, “Büyükelçilerin en büyük destekçileri yurt dışında başarılı olan Türk işadamlarıdır” dedi.
Dünyanın en büyük 10 ekonomisi araşma girebilmek
için ‘ekonomik coğrafyayı’ siyasi coğrafyadan daha hızlı büyütmek gerektiğini belirten Davutoğlu, artık diplomasinin karakterinin değiştiğini ifade etti.
Ekonomik coğrafya büyümeli
Bu değişikliğe uyumlu olacak şekilde diplomatların da
yöntemlerinin değişmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu: “Büyükelçiler olarak hepimizin
bilmesi gereken ve TOBB gibi iş dünyamızın bütününü
temsil eden kurumlarımızın stratejilerinde göz önüne
alması gereken husus şu ki; bizim kültürel coğrafyamız, siyasi coğrafyamızdan daha geniştir. Ekonomik
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coğrafyamız da kültürel coğrafyamızdan daha geniştir.
Dolayısıyla işadamlarımızın ekonomik kapasitelerinin
artırılmasını, dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefinin bizim için gerçekleşebilir bir hedef olmasını
istiyorsak bütün büyükelçiliklerimiz, temsilciliklerimiz
bütün işadamlarımızın bu anlamda emrinde, hizmetinde olacaklar.”
Kıta ekonomileriyle yarış
Diplomatların da işadamı mantığı içinde o ülkenin ekonomilerini bir Türk işadamının bilmesi gerektiğinden
daha fazla bilmeleri gerektiğini kaydeden Davutoğlu,
şunları dile getirdi: “Böylece büyükelçilerimiz işadamlarımıza yönlendirmelerde bulunabilirler. Bizim bütün
Afro-Avrasya’yı işadamlarımızın ayaklarına sermemiz
gerekiyor. Ekonomik coğrafyada sınır tanımamamız
gerekiyor. Çünkü yarıştığımız diğer 9 ekonominin tümü
kıta ölçekli ekonomiler. Yani bir ulus devlet ölçeğinin
çok ötesinde ekonomiler. Amerika, Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Kanada. Her biri Türkiye’nin 10 misli büyüklüğünde ülke. Peki biz o zaman ne yapacağız? 10
misli büyüklüğümüzde bir coğrafyayı işadamlarımızın
önüne açacağız. Vizeleri bunun için kaldırıyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarını bunun için yapıyoruz.”

cün önde görüldüğü bir paradigma ile işleniyordu. Ama
son kriz bile bu paradigmayı yerle bir etti. Eskiden her
girdiği yerde büyük itibar gören bazı ülkelerin dışişleri bakanları, büyükelçileri şimdi hafif acıyan simalarla
onlara bakılan büyükelçiler, diplomatlar veya dışişleri
bakanları oldular.”
Eşitler ilişkisi olmalı
Ekonomi diplomasisi anlamında Türk işadamlarının
geliştirmesi gereken stratejiler konusunda önerilerini
de paylaşan Davutoğlu, Türkiye’nin geleneksel olarak
iş yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD gibi ülkelerle olan ticari ilişkilerin doğasını değiştirmesi gerektiğine dikkati çekti. Davutoğlu, “Onların bize makine ve
teknoloji sattığı bizim de onlara işlenmiş mamul anlamında tarım, tekstil ağırlıklı sattığımız yapıyı daha
da değiştirip, geleneksel ekonomik partnerlerimizle
bağımlılık ilişkisini eşitler ilişkisine ve hatta daha sonra bizim teknoloji satacağımız bir ilişkiye getirmemiz
lazım” dedi.

Eskiden şüpheyle bakılırdı
20-30 yıl öncesine kadar büyükelçilerin işadamlarıyla
temasa geçmelerinin bile şüphe uyandırdığını dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti: “Eski güç algısında
devletlerin gücü, genellikle askeri, stratejik, siyasi gü-
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Türk diaspora ağı’ kurulacak
TOBB/DEIK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir taraftan
Türkiye’nin ekonomik potansiyelini ortaya çıkarırken,
diğer taraftan Türk diasporasının etkinliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bu çerçevede önümüzdeki
dönemde diasporanın “ülke ve şehir örgütlenmelerini
kuracaklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Bölge komitelerimize ilaveten, ülkelerde ve şehirlerde diasporamızı
temsil edecek ve yönlendirecek, anavatan ile eşgüdümlü çalışabilecek küresel bir ağ oluşturacağız” dedi.
DEİK Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, küreselleşme paralelinde dünyada yaşanan değişimin merkez üssünün, Türkiye’nin tam ortasında
bulunduğu coğrafya olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu,
“Tehlikeye yakın olmak, fırsata yakın olmaktır. Eğer
biz herkesin kendi sorunlarına odaklandığı bu süreci
iyi değerlendirebilirsek, atmamız gereken adımları zamanında atarsak, sancılı sürecin sonunda kazanan biz
olacağız” diye konuştu.
DEİK, 2012’de Asya ve Güney Amerika nazarına odaklanacak Fransa’da kabul edilen Ermeni soykırım tasa-
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rısının ardından DEİK, Türk diasporası oluşturmak için
çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor. TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Güney Amerika ve Asya pazarını ıskalamamalıyız. Bu coğrafyalara açılamazsak 500
milyar dolarlık ihracatı maalesef ıskalarız” dedi. Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun dün gerçekleşen olağan
genel kurulu, 2012 yılının ihracat vizyonuna dair önemli ipuçları verdi. TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk ihracatçısının Çin’deki gelişimi ıskaladığına işaret ederek, son yıllarda büyük ilerleme gösteren
Güney Amerika’nın yeni hedefleri olduğunu açıkladı.
Önümüzdeki dönemde üyeleri ile özellikle Asya ve Güney Amerika ülkelerine odaklanmayı hedefleyen DEİK,
son olarak Fransa’da kabul edilen Ermeni soykırım
tasarısının ardından Türk diasporası oluşturmak için
çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor. Genel kurulun
açılışında konuşan TOBB/DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik alandaki değişimlerin merkezinde yer aldığım kaydetti. Özel sektörün 2011’de 85 milyar dolarlık sabit sermaye yatırımı
ile son 9 ayda 1 milyon yüz bin kayıtlı istihdam yarattı-
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ğını belirten Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak değişim
rüzgarın olumlu yönde kullandıklarım anlam. Bundan
sonraki süreçte ise Türkiye’nin daha dikkatli olması
gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, özellikle Avrupa’daki krizin Türkiye’yi 2012 yılında doğrudan etkileyeceğini
vurguladı. 2012’de finansal anlamda Avrupa’da bir daralma olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, özel sektörü
farklı coğrafyaları keşfetmeye davet etti. Hisarcıklıoğlu,
2050 yılında dünyanın 30 büyük ekonomisinin 12’sinin
Asya Bölgesi’nde yer alacağına işaret ederek, “DEİK
olarak bu konuda pozisyonumuzu hızla alıyoruz. Bu yıl
Afrika’da 8 ülkeyle Asya’da 8 ülkeyle yeni iş konseyleri kurduk. Güney Amerika’da 6 ‘Sarkozy, Başbakan
Erdoğan’ı kıskanıyor’ Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin, Yunanistan ve diğer ülkelere kaptırdığı paraları gen almak için Ermeni yasasını çıkardığını öne surdu. Ayrıca Sarkozy’nin,
Başbakan Erdoğan ve hükümetini, Türkiye’nin icraatlarını kıskandığını ifade eden Bakan Çağlayan, “Sarkozy kendi ülkesinin batırdığı paraların hesabını vermemek için cambaza bak oyununu oynuyor. Halbuki
soykırımı en son o konuşmalı. Fakat biz de hazmedememeye karsı mide rahatlatıcı ilaçlar da mevcut” dedi.
yeni ülkeyle iş konseyi kurduk. Biz Çin’i ıskaladık Türk
girişimcileri olarak. Ama bugün Vietnam büyük bir
potansiyel olarak gelişiyor. Bir Güney Amerika’yı ıskalamamalıyız. Bu coğrafyalara açılamazsak 500 milyar
dolarlık ihracatı maalesef ıskalarız” diye konuştu. İşadamlarına yeni rota çizildi Eskiden ihmal ettikleri coğrafyalara gitmek, dünyayı yeniden keşfetmek zorunda
olduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “İşadamlarımızı,
firmalarımızı bu bölgelere götürmek zorundayız. Bu
‘Türkiye yumuşak iniş yapabilir’ Türkiye’de bankaların
sağlam olduğunu vurgulayan Maliye Bakanı Mehmet
Simsek “Yeter ki bu kötümser hava bir şekilde kontrol
edilsin. Türkiye’de ûneml bir ıc talep var. Türkiye yumuşak iniş yapabilir. Kredi hacminde addı bir yavaşlama var. Yumuşak inisin temelim kurmak gerekir. Reel
efektif kurda düzeltme yasandı. Bu da Türkiye’nin rekabet gucune önemli katkı sağlayacak. Yem pazarların
geliştirilmesi ve zayıf olduğumuz Asya ve Latin Amerika pazarlarında yayılmak için DElK’ın güçlendirilmesi gerekir. Biz ihracatçılarımız ıcın gerekeni yapmaya
hazırız.” bölgelerin başında da Asya ve Güney Amerika
geliyor” dedi. Konuşmasmda şehirleşme ve artan gıda
fiyatlarına de değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin gıda
potasiyelini kullanmasının hayati bir önem taşıdığını
iletti. Tüm dünyada şehirleşme oranlarının da arttığın
aktaran Hisarcıklıoğlu, dış yatırımların da bakanlık düzeyinde sahip çıkılır duruma geldiğini dile getirerek,
20 yıla Türkiye’nin dış yatınmının 50 milyar dolara ulaşacağım aktardı. Fransa’nın Ermeni Diasporasımn da
etkisi ile meclisten geçiridği soykırım tasarısma işaret
eden 2012’de yeni is konseyleri kurulacak DEİK İcra
Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, ‘ 2012’inın İlk yansında
yatırımları daha organize şekilde gerçekleştirebilmek
amacıyla dış çalışmalar grubunun kurulacağını açıkladı. Yırcalı, sûyle devam etti: “Afrika, Asya Pasifik, Latin
Amerika’da yeni ıs konseyleri kuracağız. Bu yıl Enerji

ve Lojistik Is Konseyleri’ni oluşturacağız. Bu yıl içinde
26 bölgede kurulmuş olan kalkınma ajanslarının DEİK
ile bılrıkte olmalarını ve oralara gittiğimizde butun ekonomik ağırlığı üzerine alan ajansların da önemli olacağını düşünüyoruz.” Hisarcıklıoğlu, bu noktada Türk
diasporasımn oluşturulması için daha sıkı bir çalışma
içine gireceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki dönemlerde ülke ve şehir örgüüenmelerini
kuracağız. Bölge komitelerimize ilaveten ülkelerde ve
şehirlerde diaspoamızı temsil edecek ve yönlendirecek
anavatan ile eşgüdümlü küresel bir ağ oluşturacağız.”
Yazıcı: Güçlü diaspora lazım Toplantıda konuşan Hayati Yazıcı da, güçlü bir Türk diasporasımn gerekliliğine
işaret etti. Yurtdışında örgüdenmiş ve bulunduğu ülkelerde ekonomik ve siyasal yaptırım gücüne sahip bir
Türk diasporası’mn ‘sözde Ermeni soykınmı meselesi’
gibi pek çok konuda ciddi destek sağlayacağına işaret
eden Yazıcı, “Böylesi bir diasporanın oluşması, Türkiye olarak meşru ve haklı bir noktada bulunduğumuz
birçok meselede tarihi gerçeklerin dünya kamuoyuna
doğru biçimde yansıtılmasına imkân verecek. Fransa
Meclisinde kabul edilen Sözde Ermeni Yasa Tasarısı,
bu diasporanın önemini daha da arttırdı. Türkiye, artık masa başında kaybeden bir ülke olmayacak” diye
konuştu. Şimşek: Tüketimi ötelersek sıkıntı yaşanabilir
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Bölgesinin önemine işaret ederek, bu bölgeye yoğunlaşmanın kritik
önem taşıdığını iletti. Avrupa krizinin birkaç 10 yıllık
kayıp yaratacağını ifade eden Şimşek, farklı coğrafyalara ihtiyaç duyulacağını belirti. Dünya ekonomisinde
kınlgan bir toparlanma yaşandığını anlatan Şimşek,
1929 buhranım andıran yüksek işsizlik oranlarının en
büyük sıkıntı olduğunu söyledi. Türkiye’nin orta vadeli
program hedeflerini uygulaması durumunda gelişmiş
ülkeler ile aradaki mesafenin kapanacağınım belirten
Şimşek, Türkiye’nin sıkı para politikası ve büyüme hızı
ile gelişmiş ülkelerden aynştğma işaret etti. Şimşek,
bu durumun Türkiye’ye geniş bir manevra alanı sağladığım, ülkenin büyük bir stres testinden geçtiğine
dikkat çekerek, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bundan
soma gelecek bir şoku da kalıcı bir tahribat olmadan
atlatacağımız yönünde önemli bir artı yarattı. Bizim
amacımız, bu kırılgamkları 2012 ve sonrasında da
azaltmak. Maliye politikası açısından önemli bir dönemden geçtik. MEB ve Ulaştırma Bakanlığı’na ekstra
kaynaklar nedeniyle bu yıl kamu maliyesini yüzde l’lik
bir ekstra açıklajcapatacağız. 2012 yılında Avrupa kaynaklı riskler söz konusu. İhracat pazarlarım çeşitlendirsek de bu bölge ile olan ilişkimiz oldukça güçlü. Avrupa’daki borç kaynaklı bir kriz. Türkiye Devleti olarak
haziran ayı itibari ile net borcu sıfırlamış durumdayız.
Kamu olarak kırılganhğmız oldukça düşük. İstihdam
yarattık büyümenin devamı açısından önemli. 2008’den
bu yana 4 milyon isitihdam yarattık. Avrupa ile ilgili endişeler var. Biz yatırım ve tüketimi ötelersek Türkiye,
önemli sıkıntılar yaşayabilir.”
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