


2Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

ISBN: 978-605-137-464-2
TOBB Yayın No: 2015/252

TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi
Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

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

Tasarım: Merdiven Reklam Tanıtım
GMK Bulvarı Özveren Sokak No: 13/14 Demirtepe - Ankara

Basım: Özyurt Matbaacılık
Büyük Sanayi 1. Cad. Süzgün Sk. No: 7 İskitler - Ankara



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

BASINDA TOBB

2014
OCAK

“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 2014 – 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN) 

 YAZILI VE GÖRSEL BASINDA  NİCELİK ANALİZİ

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

*YÜZÖLÇÜMÜ 2.207.399 CM2 (2.207 M2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN 130 SAAT 59 DAK. 38 SAN.

*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL) 384 SAAT 25 DAK. 49 SAN.

(TOPLAM 30 BİN 925 DAKİKA; GÜNLÜK, 85 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER BÜLTENİNE KONU EDİL-
MİŞTİR.)
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İŞ ADAMLARI 
TÜRK VE JAPON CEO’LAR İŞ BİRLİĞİNİ 
GÖRÜŞTÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Japonya’nın önde 
gelen firmalarının üst yöneticileriyle (CEO) bir araya 
geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tokyo’da, 
Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 
Türkoloji Kongresi’nde bir konuşma yaparken, 
Japonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Toshio 
Nakamura ile de Tokyo TSO’da bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşmede, Japonya Ticaret ve 
Sanayi Odası ile TOBB arasında var olan MoU’nun 
eylem planım da içererek güncellenmesi, şubat 

ayında Türkiye’ye gelecek Japon TSO KOBİ 
heyetinin organizasyonunda işbirliği yapılması 
kararlaştırıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Uzakdoğu ziyaretine iştirak eden Hisarcıklıoğlu 
ayrıca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin 
Tokyo’da Japonya’nın önde gelen firmalarının üst 
yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere katıldı. 
Toplantıda, Japonya Perakendeciler Birliği ile 
İTO YOKADO, Uniclo ve Toray gibi firmaların da 
bulunduğu kuruluşların üst yöneticileriyle işbirliği 
ve yatırım imkanları ele alındı.

09.01.2014
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TOBB, Japonlarla işbirliği yapacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, Japonya’nın önde 
gelen firmalarının üst yöneticileriyle (CEO) 
görüştü. Başbakan’ın Japonya ziyaretine katılan 
Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin 
Tokyo’da Japonya’nın önde gelen firmalarının üst 
yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere katıldı. 
Toplantıda, aralarında Japonya Perakendeciler 
Birliği ile İTO YOKADO, Uniclo ve Toray 

gibi firmaların da bulunduğu kuruluşların üst 
yöneticileriyle karşılıklı işbirliği ve yatırım imkânları 
ele alındı. Görüşmede, Şubat ayında Türkiye’ye 
gelecek KOBİ heyetinin organizasyonunda birliği 
yapılması da kararlaştırıldı.

09.01.2014
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TOBB Başkanı’ndan
Malezyalı işadamlarına yatırım çağrısı

Malezya’da temaslarda bulunan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, İki ülke arasındaki 
yatırımların artırılması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malezya ve Türkiye 
arasındaki ilişkilerin daha da artması için iki 
ülke işadamlarına yatırım çağrısında bulundu. 
Hisarcıklıoğlu “TOBB ve Türk iş dünyası olarak 
buna hazırız” dedi. 

Daha fazla proje olmalı 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Uzak 

Doğu programı kapsamında Malezya’da 
bulunan Hisarcıklıoğlu, Kuala Lumpur’da çeşitli 
temaslarda bulundu. Türk-Malezya İş Forumuna 
katılan Hisarcıklıoğlu, ekonomik dinamizm ve 
siyasi istikrarın son on yılda Türkiye’nin çehresini 

değiştirdiğine dikkati çekerek, gelişmiş ve gelecek 
vadeden ekonomilerin daha fazla ilişki içinde 
olması gerektiğini kaydetti. “1.5 milyar doların 
altındaki ticaret hacmimiz, yapacak çok daha 
fazla işimizin olduğunu gösteriyor” diyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: 
“Başbakanımızın bu ziyaretini çok önemsiyoruz. 
Daha fazla ikili ve çok taraflı projelerde yer 
almalıyız. Biz, TOBB olarak, Türk iş dünyası olarak 
buna hazırız. Türk-Malezya İş Konseyi olarak da 
buna hazırız.” Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Asya 
Pasifik Bölgesi Malezya toplantısına da katılan 
Hisarcıklıoğlu, Malezya’daki Türk işadamlarına 
birlikte çalışma önerisinde bulundu. 

12.01.2014
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İş Dünyası Malezya’da toplandı
Hisarcıklıoğlu, Malezya ile 1,5 milyar dolarlık 

ticaretin yetersiz olduğunu söyledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Uzakdoğu 

^ programı kapsamında Malezya’da bulunan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Kuala Lumpur’da çeşitli 
temaslarda bulundu. “Daha fazla ikili ve çok 
taraflı projelerde yer almalıyız. Biz, TOBB olarak, 
Türk iş dünyası olarak buna hazırız” ifadelerini 
kullanan Hisarcıklıoğlu, “iki ülkenin ekonomik 

büyüklüklerinin toplamı 1 trilyon doların üzerinde. 
İki ülkenin toplamda yaklaşık 105 milyon nüfusu 
var. Dünya ile toplam ticaret hacimleri 1 trilyon 
dolara yaklaşmış. 1,5 milyar doların altındaki 
ticaret hacmimiz, yapacak çok daha fazla 
işimizin olduğunu gösteriyor. O nedenle, Sayın 
Başbakanımızın bu ziyaretini çok önemsiyoruz. 
Bu iş forumunu çok önemsiyoruz. Daha fazla bir 
araya gelmeliyiz” dedi. 

12.01.2014
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STK’lardan birlik çağrısı 
Aralarında işveren ve işçi sendikalarının da 

bulunduğu 7 sivil toplum kuruluşu ortak açıklama 
yaptı: Yolsuzluk ve paralel devlet iddiaları barışı 
ve istikrarı tehdit ediyor. 

ANKARA’DA bir araya gelen TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TZOB Başkanı Şemsi 
Bayraktar, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK 
Genel Sekreteri Bülent Pirler, HAK-İŞ Başkanı 
Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken 
ortak bir açıklama yaptı. Yolsuzluk ve paralel 
devlet iddialarının toplumsal barışı ve istikrarı 
tehdit ettiğini söyleyen Palandöken, ortak talepleri 
aktardı:

Palandöken, “Evrensel hukuka uygun, AB 
normlarının hayata geçirilmesini kolaylaştıracak, 
demokratik bir anayasa gerekiyor” dedi. 

KUVVETLER ÇATIŞMAMALI
Demokrasi, ekonomi ve iş dünyasını tehdit eden 

iddiaların üzerine kararlılıkla gidilmesini istiyoruz. 
Kuvvetler ayrılığını çatışmaya dönüştürecek 
tartışmalardan kaçınılmalı. Küresel krize rağmen 
sürdürdüğümüz ekonomik başarımızın sekteye 
uğramamalı. Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin 
hızlandırılmasını, imaj sarsacak girişimlerden 
uzak durulmalı. İfade, inanç ve teşebbüs hürriyetini 
güçlendirecek, özel hayata saygıyı pekiştirecek 
bir anayasa olmalı.

18.01.2014
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Başkanlar kandil akşamı bildiri kararı aldı

TÜRKİYE HEPİMİZİN MESAJI 
İŞVEREN ve işçi örgütlerini temsil eden 7 büyük 

sivil toplum örgütü, son dönemdeki ‘yolsuzluk ve 
paralel devlet’ tartışmalarının Türkiye ekonomisini 
olumsuz etkilememesi için önerilerini içeren ortak 
‘bildiri’ yayınladı. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ), 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK), HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), MEMUR Sendikaları Konfederasyonu 
(MEMUR-SEN) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) dün bir araya gelerek, 
son gelişmeleri değerlendiren bir ortak bildiri 
yayınladı. “Çünkü Türkiye Hepimizin” başlıklı 
bildiride şöyle denildi: 

EKONOMİK BAŞARI ÖNEMLİ 
“Demokrasiyi, ekonomiyi ve iş dünyasını tehdit 

eden yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının üzerine 

kararlılıkla gidilmesini istiyoruz. Demokrasinin 
temel ilkelerinden kuvvetler ayrılığını kuvvetler 
çatışmasına dönüştürecek tartışmalardan ve 
ayrışmalardan kaçınılmasını istiyoruz. Türkiye’nin 
güçlenmesinden huzursuz olanlara fırsat 
verilmemesini istiyoruz. Küresel krize rağmen 
sürdürdüğümüz ekonomik başarımızın sekteye 
uğramasına izin verilmemesini istiyoruz. 

Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin 
zayıflatılmamasını, aksine sürecin hızlandırılmasını 
istiyoruz. Türkiye’nin uluslararası imajını sarsacak 
girişimlerden hassasiyetle uzak durulmasını 
istiyoruz. Türkiye için üretenlerin, istihdam 
sağlayan kurum, kuruluş ve şirketlerimizin, 
itibarlarının zedelenmemesini, kamplaşmalara 
kurban edilmemesini istiyoruz. İfade, düşünce, 
inanç ve teşebbüs hürriyetim güçlendirecek, özel 
hayata saygıyı pekiştirecek bir anayasa istiyoruz.” 

KANDİL AKŞAMI KARAR
Ortak bildiri fikrinin de Mevlid Kandili 

18.01.2014
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kutlandığı pazar akşamı oluştuğu öğrenildi. 
Buna göre kandil kutlamak için telefonlaşan STK 
başkanları, birbirlerine 17 Aralık sonrası yaşanan 
gelişmelerden dolayı kaygılarını aktardılar. 
Anadolu’dan da benzer kaygıların geldiğini ifade 
eden STK başkanları, bir şey yapılması gerektiği 
konusunda anlaştı ve müzakereler sonucunda bir 
bildiri yayınlanması kararı alındı. 

KAMU-SEN KATILMADI 
İşveren ve işçi örgütlerinin ortak bildiri 

kararına Türkiye Kamu-Sen katıldı. Görüşmelerde 
ilk aşamada var olan Kamu-Sen, daha sonra 
sürece katılmaktan vazgeçti ve dün yapılan basın 
toplantısında Kamu-Sen’i temsilen kimse yer 
almadı.

YAPMAK ZOR YIKMAK KOLAY
• Birlik ve beraberlik yerine kamplaşmaları 

derinleştiren,’ kurumlara ve kurallara güveni ve 
ülke istikrarım tehdit eden gelişmeler, enerjimizi 
kalkınmaya, daha fazla refah ve demokrasiye 
odaklamamızı zorlaştırmaktadır. 

• Bizler, demokrasiyi, ekonomiyi ve iş 
dünyasını tehdit eden bu yolsuzluk ve paralel 
devlet iddialarının üzerine kararlılıkla gidilmesini 
istiyoruz. 

• Türkiye için üretenlerin, istihdam sağlayan 
kurum, kuruluş ve şirketlerimizin itibarlarının 
kamplaşmalara kurban edilmemesini istiyoruz. 

• İfade, düşünce, inanç ve teşebbüs 
hürriyetim güçlendirecek, özel hayata saygıyı 
pekiştirecek yeni bir anayasa istiyoruz. 

• Yapmak zor yıkmak kolaydır. Bir ülkeyi 
yıpratacak, ortak kazanımlarımızı heba edecek 
tutumlar, hepimize kaybettirir. 

• Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz, bu ülke 
için üretiyoruz. 

• Gün ayrışma değil, bütünleşme günüdür. 
Gün, günlük çekişmelerden sıyrılıp, ortak 
geleceğimiz için birlikte hareket etme günüdür. 
Çünkü Türkiye hepimizin. 
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Sivil toplumdan demokrasi çıkışı 
Yolsuzluk ve paralel devlet iddialarıyla ilgili 

ortak açıklama yapan TESK, TOBB, TZOB, TÜRK-
İŞ, TİSK, HAK-İŞ ve MEMUR-SEN temsilcileri, 
demokrasi ve AB vurgusu yaparken, uluslar 
arası imajı sarsacak girişimlerden kaçınılması 
gerektiğini belirtti 

Türkiye’nin önde gelen yedi sivil toplum 
kuruluşu 17 Aralık’la başlayan yargı-siyaset 
gerilimiyle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Demokrasi 
vurgusunun yapıldığı ortak açıklamada, yolsuzluk 
ve paralel devlet iddialarının üzerine kararlılıkla 
gidilmesinin gerektiği belirtilerek, 

Türkiye’nin uluslararası imajını sarsacak 
girişimlerden hassasiyetle uzak durulması istendi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu 

(MEMUR-SEN) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonumdan (TESK) oluşan yedi sivil 
toplum örgütünün temsilcileri, ortak açıklama yaptı. 
Toplantıya TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, TÜRK-İŞ Başkanı 
Ergün Atalay, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, 
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN 
Başkanı Ahmet Gündoğdu ve TESK Başkanı 
Bendevi Palandöken katıldı. Türkiye’nin içinden 
geçmekte olduğu süreci değerlendirmek için bir 
araya geldiklerini belirten TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken, toplan katılan sivil toplum örgütleri 
adına hazırladıkları ortak metni okudu. 

AB SÜRECİ HIZLANSIN 
İçinde bulunulan olumsuz süreçten bir an 

evvel çıkabilmek için önerilerini de sıralayan 
Palandöken, şunları kaydetti: “Demokrasiyi, 
ekonomiyi ve iş dünyasını tehdit eden bu 
yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının üzerine 
kararlılıkla gidilmesini istiyoruz. Demokrasinin 

18.01.2014
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temel ilkelerinden kuvvetler ayrılığını kuvvetler 
çatışmasına dönüştürecek tartışmalardan ve 
ayrışmalardan kaçınılmasını istiyoruz. Türkiye’nin 
güçlenmesinden huzursuz olanlara fırsat 
verilmemesini istiyoruz. Küresel krize rağmen 
sürdürdüğümüz ekonomik başarımızın sekteye 
uğramasına izin verilmemesini istiyoruz. Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik sürecinin zayıflatılmamasını, 
aksine sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. 
Türkiye’nin uluslararası imajını sarsacak 
girişimlerden hassasiyetle uzak durulmasını 
istiyoruz. Türkiye için üretenlerin, istihdam 
sağlayan kurum, kuruluş ve şirketlerimizin, 
itibarlarının zedelenmemesini, kamplaşmalara 
kurban edilmemesini istiyoruz. İfade, düşünce, 
inanç ve teşebbüs hürriyetini güçlendirecek, özel 
hayata saygıyı pekiştirecek bir anayasa istiyoruz. 
Yeni bir toplumsal mutabakat zeminine her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” 

DAHA FAZLA DEMOKRASİ 
Etrafı saran yolsuzluk iddiaları ve paralel 

devlet iddialarının, toplumsal barışı ve istikrarı 
tehdit ettiğini, demokrasiye ve iç barışa açık 
şekilde tehlike oluşturduğunu ifade eden 
Palandöken, “Küresel ekonomide yeni dengelerin 
oluştuğu bu dönemde, bu tartışmalara saplanıp 
kalmamız, dünya yeniden kurulurken hızımızı 
kesme riski doğurmaktadır. Birlik ve beraberlik 
yerine ayrışmaları ve kamplaşmaları derinleştiren, 
kurumlara ve kurallara duyulan güveni ve ülke 
istikrarını tehdit eden gelişmeler, enerjimizi 
kalkınmaya, daha fazla refah ve demokrasiye 
odaklanma zorlaştırmaktadır” dedi.

Yeni Anayasa bekleniyor 
Türkiye’nin bugün hâlâ yeni anayasasını 

beklediğini dile getiren Palandöken, evrensel 
hukuk ilkelerine uygun, AB normlarının hayata 
geçirilmesini kolaylaştıracak, demokratik 
bir anayasanın gerekliliğinin toplumun tüm 
kesimlerince kabul edildiğini söyledi. Yasama, 
yürütme ve yargı erklerinin tekrar bir çatışma 
yaşamamasının ancak yeni bir anayasa ile 
sağlanabileceğine işaret eden Palandöken, 
şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizi güçlendirmek 
ve demokratik, laik, sosyal hukuk devletini 
kurumsallaştırmak, gelecek nesillere örnek bir 
Türkiye bırakmak hepimizin görevidir. Bu ülkeyi 
yıpratacak, ortak kazanımlarımızı heba edecek 
tutumlar hepimize kaybettirir.” Palandöken Ülkenin 
istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını 
çizdi. 



16Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

2014
OCAK

BİRLİK MESAJI VERDİLER
DÜNYA YENİDEN KURULUYOR, HIZ 
KESMEYELİM 7 KURULUŞUN TEMSİLCİLERİ 
KATILDI

Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, paralel 
devlet iddiaları üzerine kararlılıkla gidilmesi 
gerektiğini belirterek, “Küresel ekonomide yeni 
dengelerin oluştuğu bu dönemde, hızımızı 
kesmeye çalışanlara izin verilmemeli” dedi.

TESK’in binasındaki toplantıya TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TZOB Başkam Şemsi 
Bayraktar, TÜRK-İŞ Başkam Ergün Atalay, TİSK 
Genel Sekreteri Bülent Pirler, HAK-İŞ Başkanı 
Mahmut Arşları, MEMUR-SEN Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken 
katıldı.

Sendika ve iş dünyasının temsilcilerinden 
oluşan 7 sivil toplum kuruluşu, 17 Aralık 
operasyonuna karşı birlik mesajı verdi. STK’lar 
adına açıklama yapan TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken, son gelişmelerin dünyanın yeniden 
kurulduğu bir dönemde Türkiye’nin hızını kesme 
riski taşıdığını söyledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB), Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Hak 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur 
Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN) ve 
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan 
(TESK) oluşan 7 sivil toplum örgütünün temsilcileri, 
operasyonlarla ilgili ortak açıklama yaptı. TESK’te 
düzenlenen toplantının ardından bir açıklama 
yapan Palandöken, etrafı saran yolsuzluk iddiaları 
ve paralel devlet iddialarının, demokrasiyi, 
toplumsal barışı ve istikrarı tehdit ettiğini ifade etti. 
Palandöken, “Küresel ekonomide yeni dengelerin 
oluştuğu bu dönemde, bu tartışmalara saplanıp 
kalmamız, dünya yeniden kurulurken hızımızı 
kesme riski doğurmaktadır. Birlik ve beraberlik 
yerine ayrışmaları ve kamplaşmaları derinleştiren, 
kurumlara ve kurallara duyulan güveni ve ülke 
istikrarını tehdit eden gelişmeler, daha fazla refah 
ve demokrasiye odaklanmamızı zorlaştırmaktadır” 
dedi. 

Demokrasiyi, ekonomiyi ve iş dünyasını tehdit 
eden bu yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının 
üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurgulayan 
Palandöken, şunları kaydetti: “Türkiye’nin 

güçlenme sinden huzursuz olanlara fırsat 
verilmemesini istiyoruz. Küresel krize rağmen 
sürdürdüğümüz ekonomik başarılarınızın sekteye 
uğramasına izin verilmemesini istiyoruz Avrupa 
Birliğine tam üyelik sürecinin zayıflatılmamasını 
istiyoruz. Türkiye’nin uluslararası imajını sarsacak 
girişimlerden hassasiyetle uzak durulmasını 
istiyoruz. Türkiye için üretenlerin, istihdam 
sağlayan kurum, kuruluş ve şirketlerimizin, 
itibarlarının zedelenmemesini, kutuplaşmalara 
kurban edilmemesini istiyoruz. Gün ayrışma değil, 
bütünleşme günüdür. Gün, günlük çekişmelerden 
sıyrılıp, ortak geleceğimiz için birlikte hareket 
etme günüdür.” Türkiye’nin bugün hala yeni 
anayasasını beklediğini dile getiren Palandöken, 
yasama, yürütme ve yargı erklerinin tekrar bir 
çatışma yaşamamasının ancak yeni bir anayasa 
ile sağlanabileceğine söyledi. 
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7 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN SON OLAYLARA KARŞI ORTAK AÇIKLAMA

Yolsuzluk ve paralel devletle savaşılmalı
17 Aralık sürecini değerlendiren 7 sivil toplum 

kuruluşu dün yaptığı ortak açıklamada bütün 
yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının üzerine 
kararlılıkla gidilmesini istedi 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Hak-İş), Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(Memur-Sen) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu’ndan (TESK) oluşan 7 sivil 
toplum örgütünün başkan veya temsilcileri, 
TESK’in ana binasında bir araya geldi. Toplantıya 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TZOB 
Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk-İş Başkanı Ergün 
Atalay, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, Hak-
İş Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı 

Ahmet Gündoğdu ve TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken katıldı. 

Sivil toplum örgütlerine adına açıklama yapan 
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Etrafı saran 
yolsuzluk iddiaları ve paralel devlet iddiaları, 
toplumsal barışı ve istikrarı tehdit etmekte, 
demokrasiye ve iç barışımıza açık şekilde tehlike 
oluşturmaktadır” dedi. İçinde bulunulan olumsuz 
süreçten bir an evvel çıkabilmek için önerilerini de 
sıralayan Palandöken, şunları kaydetti: 

Üzerine gidilmeli 
“Demokrasiyi, ekonomiyi ve iş dünyasını 

tehdit eden bu yolsuzluk ve paralel devlet 
iddialarının üzerine kararlılıkla gidilmesini 
istiyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden 
kuvvetler ayrılığını kuvvetler çatışmasına 
dönüştürecek tartışmalardan ve ayrışmalardan 
kaçınılmasını istiyoruz. İfade, düşünce, inanç ve 
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teşebbüs hürriyetini güçlendirecek, özel hayata 
saygıyı pekiştirecek bir anayasa istiyoruz. Yeni bir 
toplumsal mutabakat zeminine her zamankinden 
fazla ihtiyaç duyuyoruz.” 

Palandöken, “Gün ayrışma değil, bütünleşme 
günüdür. Günlük çekişmelerden sıyrılıp, ortak 
geleceğimiz için birlikte hareket etme günüdür. 
Çünkü, Türkiye hepimizin” dedi. 

İŞ DÜNYASI NE İSTİYOR?
• Birdenbire etrafı saran yolsuzluk iddiaları 

ve paralel devlet iddiaları, toplumsal barışı ve 
istikrarı tehdit etmektedir. 

• Birlik ve beraberlik yerine ayrışmaları 
ve kamplaşmaları derinleştiren, kurumlara ve 
kurallara duyulan güveni ve ülke istikrarını tehdit 
eden gelişmeler asıl meseleler odaklanmamızı 
imkânsız hale getirmektedir. 

• Bütün yolsuzluk iddiaları ile paralel devlet 
iddialarının üzerinde kararlılıkla gidilmesini 
istiyoruz. 

• Demokrasinin temel ilkelerinden kuvvetler 
ayrılığım kuvvetler çatışmasına dönüştürecek 
çatışmalardan ve arayışlardan kaçınılmasını 
istiyoruz. 

• Türkiye’nin güçlenmesinden huzursuz 
olanlara fırsat verilmemesini istiyoruz.

• Küresel krize rağmen sürdürdüğümüz 
ekonomik başarımızın sekteye uğramasına izin 
verilmemesini istiyoruz. 

• Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin 
zayıflatılmamasının, aksine sürecin 

hızlandırılmasını istiyoruz. 
• Türkiye için üretenlerin, istihdam sağlayan 

kurum, kuruluş ve şirketlerimizin kamplaşmalara 
kurban edilmemesini istiyoruz. 

Çözüm yeri Meclis 
• Türkiye bugün hâlâ yeni anayasasını 

beklemektedir. Evrensel hukuk ilkelerine uygun, AB 
normlarının hayata geçirilmesini kolaylaştıracak, 
demokratik bir anayasanın gerekliliği toplumun 
tüm kesimlerince kabul edilmektedir. 

• Yasama, yürütme ve yargı erklerinin tekrar 
bir çatışma yaşamaması ancak yeni bir Anayasa 
ile sağlanabilir. 

• Meclisimize, siyasi partilerimize, bütün 
kurumlarımıza ve sivil topluma büyük bir 
görev düşmektedir. Bu görev, Cumhuriyetimizi 
güçlendirmek ve demokratik, laik, sosyal hukuk 
devletini kurumsallaştırmak, gelecek nesillere 
örnek bir Türkiye bırakmaktır. 

• Unutulmamalıdır ki, yapmak zor 
yıkmak kolaydır. Bu ülkeyi yıpratacak, ortak 
kazanımlarımızı heba edecek tutumlar, hepimize 
kaybettirir. 

• Ülkemiz güçlü devlet geleneğiyle bu zorlukları 
da aşacak kuvvete sahiptir. 

• Açıktır ki, sorunların çözüm yeri her zaman 
için Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. 

• Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Gün 
ayrışma değil bütünleşme günüdür. Çünkü Türkiye 
hepimizin.



20Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

2014
OCAK

STK’lardan hükümete ‘kararlılık desteği
Türkiye’nin önde gelen 8 sivil toplum 

kuruluşu (STK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonunda bir araya gelerek, son 
günlerde yaşanan olayları değerlendirdi. STK’lar 
adına konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu (TESK) Başkam Bendevi 
Palandöken, son günlerde yaşanan yolsuzluk 
olaylarının ve ‘paralel devlet’ iddialarının kararlılıkla 
üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Yasama, 
yürütme ve yargı kurumlarının çatışmaması 
için yeni bir Anayasa’nın şart olduğunu belirten 
Palandöken, herkesin Türkiye’nin geleceği için 
ortak hareket etmesi gerektiğine değindi. 

BERABERLİK VURGUSU 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren 
Sendikalar Konfederasyonu, Hale İşçi 
Sendikalar Konfederasyon, Memur Sendikalar 
Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları 
Sendikalar Konfederasyonu ve TESK birlik ve 
beraberlik mesajı vermek adına bir araya geldiler. 

ÇATIŞMADAN KAÇINILMALI
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan 

kurtulması için STK’lar olarak önerilerinin 
olduğunu ifade eden Palandöken, şunları söyledi: 
“Demokrasiyi, ekonomiyi ve iş dünyasını tehdit 
eden bu yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının 
üzerine kararlılıkla gidilmesini istiyoruz. Kuvvetler 
ayrılığını kuvvetler çatışmasına dönüştürecek 
tartışmalardan kaçınılmalı.”

18.01.2014
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Yeni Bir Dönem Başlıyor

CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, ziyaretle 
iki ülke arasında yeni bir dönemin başlayacağını 
ve algının değişeceğini söyledi. Konuşmasında 

AB üyeliği sürecine de değinen Cumhurbaşkanı 
Gül, “Türkiye’nin 50 yıldır AB ile ilişkisi vardır ama 
Türkiye yüzyıllardır Avrupa’dadır” dedi. 

Vize için talimatları verdim işadamları 
kolayca gelsin

Türk-Fransız İş Forumu için Türkiye’ye gelen 
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Fransa’da 
Türkler için büyük imkânlar olduğunu söyledi. 
Hollande, 12 milyar euroluk ticaret hacmini 
katlayacaklarını belirtti. 

FRANSA Cumhurbaşkanı François 
Hollande’dan Türkiye’ye vize müjdesi... Türk-
Fransız İş Forumu’nun kapanışında konuşan 
Hollande, Türk işadamları için Fransa’da büyük 
imkânlar olduğunu, bu kişilerin ülkelerinde çok 
iyi karşılanacağını kaydederek, kısıtlama ve 
vizelere dikkat çekti. Hollande, vize kolaylığı 

için Dışişleri Bakanlığı’na gerekli tüm talimatları 
verdiğini söyledi. Hollande, “Şu anda vize 
sorununun yaşandığı tek ülke Fransa değil ama 
talimatları verdim. Şirket temsilcileri, yöneticileri, 
aydınlar, sanayiciler, sanatçılar kolayca Fransa’ya 
gelebilsinler, işlerini görebilsinler. Kendilerine 
bütün kolaylıklar sağlanacaktır” diye konuştu. 

ELYSEE SARAYI’NA DAVET 
Çok yakında Elysee Sarayı’nda Fransa’ya 

yatırım yapan yabancı şirketleri ağırlayacağını 
kaydeden Hollande, “Bu şirketler arasında 
Türkiye’den yatırımcı olmasını çok isterim. 2 Türk 
şirketi şimdiden olumlu cevap verdi çağrıma” diye 
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konuştu. Hollande, Türkiye ile j} ̂  Fransa arasındaki 
ilişkilerin 500 yıldan fazla süredir devam ettiğini 
ve 12 milyar euroluk bir ticaret hacmi olduğunu 
söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, 1.450 
Fransız şirketinin Türkiye’de faaliyet gösterdiğini 
belirterek, 100 binden fazla doğrudan-dolaylı 
istihdam sağladığını da dile getirdi. 

YHT İHALELERİNE KATILACAĞIZ 
François Hollande, Türkiye’nin 10 bin kilometre 

yüksek hızlı tren için demiryolu döşeyeceği 
yatırımlarını takip ettiklerini ifade etti. Bu konuda 
yapılacak bütün ihalelere katılacaklarını dile 
getiren Hollande, Fransız şirketlerin otomobil 
yatırımlarından, THY’nin Fransız şirketlerinden 
yaptığı alımlardan bahsetti. 

BU YATIRIMI KABUL EDEMEM! 
Hollande, Türkiye’nin yükselişte olduğu son 10 

yılda Fransız yatırımlarının sürekli kan kaybettiğini 
ifade etti. 2002’de yüzde 6 olan Fransız yatırım 
oranının 2012’de yüzde 3’e düştüğünü ve bunu 
kabul edemeyeceğini vurgulayan Hollande, bu 
durumun bazı sebepleri olduğunu, bunların siyasi 
ve hukuki sebepler, belki de vize problemleri 

olduğunu kaydetti.
Hedefimiz ticaret hacmini 20 milyar Euro’ya 

yükseltmek 
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci’yle toplantı 

aralarında sohbet eden Fransa Dış Ticaret Bakanı 
Nicole Bricq de, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
Fransa için önemli bir ticari partner olduğunu 
söyledi. İki ülke ticaretinin 10 yılda iki misli 
arttığını ifade eden Bricq, şunları söyledi: “Ticaret 
hacmini 20 milyar Euro’ya çıkarma hedefi bizim 
tahminlerimize aşağı yukarı uygun. İstihdam bizim 
için de çok önemli” diye konuştu.

Amacımız illa ki AB’ye girmek değil bu süreci 
yaşamak

ZEYBEKCİ DE, güneyden kuzeye kadar 
Fransa’nın büyük şehirlerinin, altyapısının, 
kentleşmesinin, ulaşımının, sosyal devlet yapısının 
dünyada en iyi bildiği ülkelerden biri olduğunu 
ifade etti. Zeybekci, Türkiye’nin AB üyeliğine 
başvurduğu tarihte kendisinin doğduğunu ve 
aradan 52 yıl geçtiğine işaret ederek, “Bizim illa 
ki AB’ye üye olmak gibi amacımız, hedefimiz yok. 
Biz o sürecin peşindeyiz” ifadelerini kullandı.
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Fransa işadamlarına vizeyi kolaylaştırıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande işadamlarına 

vize kolaylığı sağlanması konusunda destek 
mesajı verdi. Hollande “Gerekli talimatları verdim. 
Bütün kolaylıklar sağlanacaktır” dedi. 

FRANSA Cumhurbaşkanı François Hollande’n 
Türkiye ziyaretinde iki ülke arasındaki siyasi ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atıldı. 
Temaslarda Fransa’dan Türkiye’nin AB üyeliği 
sürecinde yeni müzakere başlıklarının açılması 
ve Türk işadamlarına vize kolaylığı sağlanması 
konularında da destek sinyali geldi. Hollande’n 
temasları kapsamında Türk-Fransız İş Forumu 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK Başkam Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 
Forum’a Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransa 
Cumhurbaşkanı François Hollande ve her iki 
ülkeden çok sayıda bakan ve işadamı katıldı. 
Forum’da konuşan Fransız Cumhurbaşkanı 
“Dışişleri Bakanlığıma gerekli bütün talimattan 

verdim. Şirket temsilcileri, yöneticileri, aydınlar, 
sanayiciler, sanatçılar kolayca Fransa’ya 
gelebilsinler, işlerini görebilsinler. Kendilerine 
bütün kolaylıklar sağlanacaktır” diye konuştu. 

Yatırımcıları Elysee’ye çağırdı 
Yakında Elysee Sarayı’nda Fransa’ya yatırım 

yapan yabancı şirketleri ağırlayacağını kaydeden 
Hollande “Bu şirketler arasında Türkiye’den 
yatırımcı olmasını çok isterim. 2 Türk şirketi olumlu 
cevap verdi çağrıma. Karşılıklı çapraz yatırımlar 
yapmamız gerekiyor” dedi. Hollande, Türkiye ile 
Fransa arasındaki 12 milyar Euro’luk ticaret hacmi 
olduğunu aktararak, “Bunun 20 milyar Euro’ya 
çıkmasını i istiyoruz “ diye konuştu. 

Gül: Hedef 20 milyar Euro 
Hollande, Türkiye ile Fransa arasında yeni 

hedefler belirlenmesi gerektiğini belirterek, 
“Enerjiye, nükleer enerjiye yatırım yapmalıyız. 
Türkiye tarafından bu yönde bir tercih yapıldı. 
Japon ortağımızla bunu gerçekleştireceğiz 

29.01.2014
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ve yeni enerji kaynaklan alanlarında 
anlaşmaların imzalanmasından mutluyum” 
dedi. Cumhurbaşkanı Gül de ticaret hacmi için 
koydukları hedefe, engeller aşıldığında kolayca 
ulaşmalarının mümkün olacağını kaydetti. Gül, 
şunları söyledi: “Ticaret 15 milyar dolar dedik. 
Şimdi artık Euro olarak hedefimizi koyduk. 20 
milyar Euro olarak. Bunlar çok kolay ulaşılacak 
hedeflerdir. Çünkü gerçek hedefin gerisinde 
kalması için adeta gemlendi ticaret, engellendi 
açıkçası. Karşılıklı olarak. Çünkü siz daha iyi siyasi 
ilişkiler içerisinde olduğunuz, daha ön yargısız ülke 
alternatifi varken, önyargıların olduğu bir ülkeyle 
mi ticareti tercih edersiniz... Bu sizin açınızdan 
da geçerli, bizim açımızdan da geçerli. Bunların 
hepsi lüzumsuzdu, bunları bir kenara koymamız 
lazım.” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ve Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK) ev 
sahipliğinde düzenlenen Türk-Fransız is Konseyi 
dün İstanbul’da gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın 

olduğu Forum’da Cumhurbaşkanı Gül ve Fransa 
Cumhurbaşkanı François Hollande birer konuşma 
yaptı. 

Müzakere baslıklarında blokajı kaldırın 
CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, Türk-

Fransız is Konseyi’nde yaptığı konuşmada 
Fransa’ya müzakere baslıkları üzerindeki blokajını 
kaldırması çağrısını yeniledi. Cumhurbaşkanı 
Gül “Fransa’nın beş fasılda siyasi blokajı vardı. 
Birini kaldırdınız. Diğer fasıllarda da aldırın. 
Biz üzerimize düşeni yapmazsak, zaten fasıl 
kapanmayacak. Bu, bizi test etmek için de güzel 
bir fırsat” diye konuştu. 

Ekonomimiz sağlam 
Enerji basta olmak üzere, savunma sanayi, 

uçak, otomotiv sanayi gibi pek cok alanda 
Türkiye’nin Fransa ile işbirliğine hazır olduğunu 
belirten Gül, Türkiye ekonomisinin temel 
göstergelerini sarsacak bir güvensizliğin söz 
konusu olmadığını da sözlerine ekledi.
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60 milyarlık barış 
Fransa ile Sarkozy döneminde bozulan siyasi 

ve ekonomik ilişkilerde yeni sayfa açılıyor. Fransa 
Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransa’nın 
Türkiye’deki ticari payının yüzde 3’e düştüğüne işaret 
ederek, “Bunu kabul edemem. Türkiye ile yeni bir sayfa 
açmanın zamanı geldi. Aramızdaki ticaret hacminin 20 
milyar avroya (60 milyar TL) çıkmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye’ye 22 yıl aradan sonra ilk defa resmi bir 
ziyarette bulunan Fransa’nın Cumhurbaşkanı François 
Hollande, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 
döneminde bozulan ticari ilişkileri tamir edecek. 
Fransa’nın, Türkiye’de 10 yıl önce yüzde 6 olan ticaret 
payının, 2012’de yüzde 3’e düştüğüne işaret eden 
Hollande, “Bunu kabul edemem. İki ülke arasında yeni 
bir sayfa açılması ve ilişkilerin dostluğa dönüştürülme 
zamanını gelmiştir. Ticaret hacminin 20 milyar Euro’ya 
çıkmasını istiyoruz” dedi. Türk-Fransız İş Forumu’nda 
konuşan Hollande, Türkiye’ye ziyaretin istisnai bir ziyaret 
olduğuna değinerek, “İstisnai oluşunun sebebi aradan 
geçen 22 yıl değil. Bunun sebebi ilişkilerimizde yeni bir 
sayfa açtık” dedi. 

FRANSA TÜRKİYE’YE HAYRAN 
Siyasi ve ekonomik ilişkilerde bir eşik atlandığını 

belirten Hollande, “Fransa Türkiye’ye hayranlıkla bakıyor. 
Çünkü yıllardır Türkiye’de önemli çalışmalar yapıldı. 
Burada Türkiye’nin son on yıldaki dönüşümünden 
bahsetmek istiyorum. Türkiye dünyanın 17. büyük 
ekonomisi haline geldi. Türkiye ile dünyanın geri kalan 
ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler 3 katına çıktı. Bir bağ 
oluştu Türkiye ile Avrupa arasında Sizler Avrupa’dasınız 
aslında. Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi değilsiniz belki ama 
Avrupa’da bulunuyorsunuz” dedi. 

12 MİLYAR AVROLUK İLİŞKİ 
Hollande, “12 milyar avroluk ticaret hacmimiz var. Son 

on yılda Türkiye’nin tam da yüksek büyüme rakamlarına 
ulaştığı dönemde yaşanan gelişmeler baktığınızda 
Fransa Türkiye’de sürekli piyasa payı kaybetti Türkiye’de. 
Fransa’nın 2002’de yüzde 6’ya tekabül eden Türkiye’deki 
ticaret payının, 2012’de yüzde 3’e düştüğünü görüyoruz. 
Bunu kabullenemem. Bunun siyasi ve hukuku sebepleri 
vardı. Demek ki yeterince bu aramızdaki ilişkiyi yeterince 
ileriye götürmemişiz. Benim bugünkü görevim bu 
ziyaretimle bunu yeniden başlatmak. İki yıldır bu ortam 
zaten değişmiştir. Bir güven ortamı yeniden oluşturuyoruz 
aramızda, icaret hacmini 20 milyar Euro’ya ulaşmasını 
istiyoruz” diye konuştu. 

29.01.2014
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hürriyet için yazdı 
Marka sayımız artmalı

Küresel gelişmelerin sonucu ortaya çıkan 
günümüz rekabet ortamı fuarların önemini arttırdı, 
niteliği ve kapsamında yeni açılımlar getirdi. 

YENİ BÖLGESEL EKONOMİLER 
Türkiye, üç kıtanın kesişme noktasında 

önemli buluşma platformlarından biri olma 
potansiyeline sahiptir. Asya olmak üzere yeni 
bölgesel ekonomilerin oluşması, fuarcılığa da yeni 
boyut kazandırdı. Bu da ülkemize önemli fırsatlar 
sunmakta. Bu nedenle küresel marka haline gelmiş 
fuarlarımızın sayışım artırmak durumundayız. 

Fuarlar, pazar genişletmeye geleceğe yönelik 
ticari ilişkilerin kurulmasını sağlayan önemli 
platformlardır.

2014 yılında 118’i uluslararası olmak üzere 
toplam 411 fuar düzenlenecek. Yıl içinde 53 fuar 
ile en yoğun fuar programı Mart’ta, 52 fuar ile de 
Nisan’da olacak. 411 fuarın 241’i İstanbul’da, 28’i 

İzmir’de, 22’si Bursa’da gerçekleşecek. 2014’de 
tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri 
konusunda 40 fuar yapılacak. 

Küresel marka olmuş fuar sayısını 
artırmalıyız.

DÜNYA üzerinde gittikçe yoğunlaşan 
rekabet ortamı, mal ve hizmetlerin daha etkin 
biçimde tanıtılmasını gerektirmektedir. Bu 
tamum ihtiyacının karşılanmasında başta gelen 
araçlardan biri de fuar organizasyonlarıdır. 
Küresel gelişmelerin sonucu ortaya çıkan 
günümüz rekabet ortamı fuarların önemini 
arttırmış, niteliği ve kapsamında da yeni açılımlar 
getirmiştir. Fuarlar, ticarete konu mal ve hizmetler 
ile bunlara ilişkin teknolojik gelişme, bilgi ve 
yeniliklerin paylaşılması yoluyla pazar genişletme 
ve geleceğe yönelik ticari ilişkilerin kurulmasını 
sağlayan, iç ticaretin yanı sıra yabancı katılımcı 

31.01.2014
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ve ziyaretçileri fuar düzenlenen ülkeye çekmek 
münasebetiyle dış ticaretin de geliştirilmesine 
büyük katkısı olan önemli platformlardır. 

TÜRKİYE İÇİN FUARLARIN ÖNEMİ
Türkiye, üç kıtanın kesişme noktasında 

yer alan coğrafi konumu ve bölgesel ekonomi 
merkezlerine olan yakınlığının bir sonucu olarak 
arz ve talebin önemli buluşma platformlarından 
biri olma potansiyeline sahiptir. 

Günümüzde başta Asya olmak üzere yeni 
bölgesel ekonomilerin oluşması, fuarcılık sektörüne 
de yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu durum, 
ülkemize önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle 
fuarcılığımız ile ilgili altyapıyı güçlendirmek, 
yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek ve küresel 
marka haline gelmiş fuarlarımızın sayışım artırmak 
durumundayız. 

Bunun başarılması hafinde ülkemiz, 
uluslararası arz ve talebin buluştuğu, stratejik bir 
iş platformu haline gelecektir. İhracata ve turizme 
dayalı bir ekonomik büyümeyi hedefleyen Türkiye, 
fuarcılık alanında sektörel bir derinlik kazanarak 
bu atılımı gerçekleştirmelidir. 

TOBB’UN GÖREVLERİ 
Ülkemiz fuarcılığının büyüme potansiyelinin 

en iyi şekilde değerlendirilmesi amacı 
doğrultusunda 5174 sayılı Kanun’un verdiği 
görev ile yurtiçi fuarcılık alanında yeni bir dönem 
başlatan Birliğimiz, ülkemiz fuarcılığında yeni 
açılımlar yapılmasına ve yapısal dönüşümler 
gerçekleştirilmesine yönelik önemli ve kararlı 
adımlar atmaktadır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56. Maddesi 
uyarınca, yurt içi fuarlar konusunda yapılan 
müracaatların incelenip karara bağlanması ve 
fuar şirketlerine “Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki 
Belgesi” verilmesi ile ilgili işlemler TOBB tarafından 
yürütülmektedir. Bu Kanunun Birliğimize verdiği 
görev ile yurt içi fuarcılık alanında yeni bir dönem 
başlamıştır. Nitekim Birliğimiz tarafından yürürlüğe 
konulan “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair 
Usul ve Esaslar”da; 

Öncelikle “Yurt İçinde Fuar ‘ Düzenleme Yetki 
Belgesi”ne sahip olunabilmesi için şirketlerin 
amaçlarının fuar odaklı, sermaye yapısının bu 
sektörde aktif olarak faaliyet gösterebilecek 

31.01.2014



28Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

2014
OCAK

düzeyde olması dikkate alınmıştır. 
Katılımcı ve ziyaretçilerin beklentilerinin etkin 

bir biçimde karşılanabilmesi bakımından, fuarların 
belirli fiziki özelliklere ve donanıma sahip alanlarda 
düzenlenmesine büyük önem verilmiştir. 

FUAR REHBERİ 
Birliğimiz tarafından 2007 yılından bu yana hem 

Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanan “Türkiye 
Fuar Rehberi” gerek içeriği, gerekse baskı sayısı 
ve yurt içi ve yurt dışına geniş kapsamlı ücretsiz 
dağıtımıyla ülkemizde bir ilk niteliğindedir. 

Rehber içeriğinden oluşan DVD de rehberle 
birlikte dağıtılmakta olup, son 3 yıldır fuar rehberi 
içeriğine Google Playstore ve Apple Store’dan 
indirilebilen uygulama ile de ulaşılabilmektedir. 
Rehberin güncel haline fuarrehberi.org.tr internet 
adresinden de ulaşılabilmektedir. 

Fuar Rehberinde yıl içinde yapılacak fuarların 
tarihlere göre, kategorilere göre ve şehirlere göre 
dizininin yanı sıra Türkiye ekonomisine ilişkin 
temel bilgiler, TOBB’a ilişkin temel bilgiler, yetki 
belgesi sahibi fuar firmaları ve bölgeler tanıtımına 
da yer verilmektedir. 

ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN FUARLAR
Türkiye’de fuarlar; genel fuar ve ihtisas fuarı 

olmak üzere iki farklı türde; ulusal ve uluslararası 
olmak üzere iki farklı nitelikte düzenlenmektedir. 
Sektörde “Yetki Belgesi” sahibi 182 fuar firması 
faaliyet göstermektedir. 

2014 yılı Fuar Takvimi’nde 118’si uluslararası 
nitelikte olan 432 fuar bulunmaktadır. Bu fuarlar 
29 il ve 4 ilçe merkezinde düzenlenmekte olup; 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, 
Konya, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Kayseri ve 
Kocaeli mevcut fuar alanları itibarıyla ilk şuradaki 
illerdir. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2007 
yılından bu yana hem Türkçe hem İngilizce olarak 
hazırladığı Türkiye Fuar Rehberi’nin 2014 yılına ait 
Fuar Rehberi yayımlandı. Gerek içeriği, gerekse 
baskı sayısı, yurt içi ve yurt dışına geniş kapsamlı 
ücretsiz dağıtımıyla bir ilk olan Türkiye Fuar 
Rehberi’nin DVD’si de rehberle birlikte dağıtılıyor. 
Rehber’e güncel haline fuanehberi.org.tr internet 
adresinden de ulaşılabiliyor.
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Dünya Örgütlerinde Ön Saftalar
14 ETKİLİ TÜRK

Önemli uluslararası kuruluşların başında yer 
alan Türkler, ülkemizin gurur kaynağı oluyor.

Etkin bir dış politika yürüten Türkiye, 
uluslararası örgütlere de damgasını vuruyor. Çok 
sayıda Türk, bu örgütlerin başında yer alıyor. Son 
olarak Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkam İlker 
Aya’nın, Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkam 
seçilmesiyle, Türkiye’nin üst düzeyde temsil 
edildiği uluslararası kuruluş sayısı 14’e yükseldi. 

İşte o isimler. 
İLKER AYCI: 24 Ocak’ta iki yıllığına Dünya 

Yatırım Ajansları Birliği(WAIPA) Başkanı seçildi.
PROF. DR. TALİP KÜÇÜKCAN: Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Müslümanlara 
Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele 
Özel Temsilcisi oldu. 

TACAN İLDEM: Türkiye’nin AGİT Daimi 

Temsilcisi. “İhtilaf Döngüsü” Koordinatörü olarak 
atandı.

AHMET ÜZÜMCÜ: 2008’den beri Kimyasal 
Silahların Yasaklanması Örgütünde (OPCW) 
Genel Direktör. Örgüte, Nobel Barış Ödülünü 
kazandırdı. 2018’e kadar bu görevde... 

DR. KADİR TOPBAŞ: İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı. İki dönemdir de Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Başkam.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: TOBB Başkanı. 
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkan 
Yardımcılığı görevine ikinci defa getirildi. 

TUĞRUL APAKAN: Uluslararası Kalkınma 
Hukuku Örgütü (IDLO) Danışma Kurulu Başkanı. 

PROF. DR. BAHADIR ERDEM: Uluslararası 
Özel Hukukun Birleştirilmesi Ens. Yönetim 
Konseyi üyesi.

01.02.2014
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DOÇ DR. GÜN KUT: Her Türlü Irk 
Ayırımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
BM Sözleşmesi’nin (CERD) uygulanmasını 
denetlemekle sorumlu komiteye seçildi. 

ŞAFAK PAVEY: CHP milletvekili. BM, İnsan 
Hakları Komitesi üyesi. 

CİHANGİR AKŞİT: NATO Standardizasyon 
Ajansı Direktörü. 

HASAN BAYTEKİN: Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreter Yardımcısı. 
LEVENT BİLMAN: BM Siyasal ve Arabuluculuk 

Bölümü Direktörlüğü’nü 2011 yılından bu yana 
sürdürüyor. 

CELAL ÜNVER: Asya-Pasifik Uzay İşbirliği 
Örgütünün Genel Sekreteri. Görevinin ikinci 
yılında. 6 yıldır Kimyasal Silahların Yasaklanması 
Örgütünde Genel Direktörlük yapan Ahmet 
Üzümcü, kurumuna Nobel kazandırdı



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

BASINDA TOBB

ŞUBAT
2014

Ekonominin Patronları Türkiye’ye Geliyor 
DEV BULUŞMA 

İŞ dünyasının küresel liderleri Türkiye’ye 
çıkarma yapıyor. Milletlerarası Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantısı 
Türkiye’de yapılacak. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun davetine olumlu cevap veren 
liderler arasında S&P’nin de sahibi olan McGraw-
Hill Companies Başkan ve CEO’su Harold 
McGravv da bulunuyor. 

İş dünyasının küresel liderleri “dünya 
ekonomisini” tartışmak üzere Türkiye’ye geliyor. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetiyle gelen isimler 
arasında Standard and Poor’s (S&P) şirketini 
bünyesinde barındıran McGraw Hill Companies 
Başkan ve CEO’su Harold McGraw, dünyanın en 
büyük mali danışmanlık gruplarından Rothschild’ın 
Avrupa Başkan Yardımcısı Gerard Worms, Katar’ın 
en önemli işadamlarından Mohammad Al-Thani da 

bulunuyor. Hisarcıklıoğlu, “Küresel ekonominin ve 
özellikle yükselen piyasaların kritik bir dönemden 
geçtiği bir süreçte, iş dünyası liderleri Türkiye’de 
küresel ekonomiyi değerlendirecek” dedi. 

GÜNDEM DÜNYA EKONOMİSİ 
Küresel iş dünyasını Türkiye’de buluşturacak 

olan organizasyon, Milletlerarası Ticaret Odası 
(ICC) Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı 
toplantısını içeriyor. Hisarcıklıoğlu’nun, “ICC’nin 
2014’teki ilk toplantısını Türkiye’de yapalım” 
teklifini kabul eden patronlar, 6-7 Mart’ta Ankara 
ve İstanbul’da olacaklar. Toplantının gündeminde 
ise dünya ekonomisindeki gelişmeler, ticaret 
politikaları ve ICC’nin projeleri olacak. Türkiye’ye 
gelen davettiler Ankara’da temaslarda da 
bulunacak. 

KÜRESEL SİSTEMİN MERKEZİ
Hisarcıklıoğlu, ICC toplantının Türkiye’de 

05.02.2014
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yapılmasının önemli bir gelişme olduğunu 
söyledi. Küresel ekonominin ve özellikle yükselen 
piyasaların kritik bir dönemden geçtiği bir süreçte iş 
dünyası liderlerinin Türkiye’de küresel ekonomiyi 
değerlendireceğim belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Dünyanın en büyük iş örgütü ve önde gelen iş 
insanlarının burada bir araya gelmesi, Türkiye’nin 
küresel sistemin merkez ülkelerinden biri olduğunu 
gösteriyor. Resmin bütününü görenler için Türkiye 
yeni iş ve yatırım fırsatları sunuyor. Türk iş alemi 
olarak, biz de kendi gücümüze ve potansiyelimize 
inanıp ona göre hareket etmeliyiz” diye konuştu. 

En etkili iş örgütlerinden
BİRİNCİ Dünya Savaşı sonrasında iktisadi 

ve sosyal hasarın onarılması amacıyla kurulan 
ICC, bugün özel sektör tarafından yönetilen, özel 
sektörün ticaret ve yatırım işlemlerine yön veren, 
dünyanın en büyük ve etkili iş örgütlerinden biri 
olarak kabul ediliyor. Bünyesinde Dünya Odalar 
Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı, Dünya 
İş Hukuku Enstitüsü bulunan ICC, 89 ülkede milli 
komiteleri ile temsil ediliyor ve 124 ülkeden üyeyi 
bünyesinde barındırıyor. 2012 yıl Haziran ayında 
ICC Yönetim Kurulu’na seçilen Hisarcıklıoğlu da 
halen yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor.
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EUROCHAMBERS’ta bir görev daha
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve 
Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) AB 
Genişleme ve Komşuluk Politikası Komitesi 
Başkanlığı’na seçildi. TOBB’dan yapılan yazılı 
açıklamaya göre, EUROCHAMBRES Başkan 

Yardımcılığı görevini yürüten Hisarcıklıoğlu’nun 
yeni görevi, AB genişleme ve komşuluk 
politikalarının belirlenmesi ve bu kapsamdaki 
çalışmalarda EUROCHAMBRES’ı, AB kurumları 
ile üye devletlerde Rjfaj temsil etmek olacak. 
Hisarcıklıoğlu

08.02.2014
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Hisarcıklıoğlu’na Avrupa’da yeni görev
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Avrupa Ticaret ve 
Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Avrupa 
Birliği (AB) Genişleme ve Komşuluk Politikası 
Komitesi Başkanlığı’na seçildi. Hisarcıklıoğlı, 

Avrupa’da EUROCHAMBRES Başkan 
Yardımcılığı görevini de yürütüyor. Hisarcıklıoğlu 
AB genişleme ve komşuluk politikalarının 
belirlenmesi çalışmalarında EUROCHAMBRES’ı, 
AB kurumları ile üye devletlerde temsil edecek.

08.02.2014
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Eurochambres’da ‘Komşuluk’ başkanı
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa iş dünyasının 
çatı örgütü Eurochambres’da ‘AB Genişleme 
ve Komşuluk Politikası Komitesi’ Başkanlığına 
seçildi. Halen Eurochambres Başkan Yardımcısı 
da olan Hisarcıklıoğlu, Brüksel’de gerçekleştirilen 
Eurochambres Başkanlık Divam toplantısına 
katıldı. Bu toplantıda, ekim ayında istanbul’da 
gerçekleştirilen Genel Kurul’da seçilen Başkan 
ve Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu Yardımcıları 
ile Başkan Vekillerinin görev dağılımı yapıldı. 
Eurochambres Genel Kurulunda tüm oyları 

alarak Başkan Yardımcısı seçilen TOBB Başkam 
Hisarcıklıoğlu, Brüksel’deki toplantıda da oy birliği 
ile Eurochambres AB Genişleme ve Komşuluk 
Politikası Komitesi Başkanhğı’na seçildi. 
Hisarcıklıoğlu, “Ülkem ve iş dünyamız adına gurur 
duyuyorum” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun görevi, AB 
genişleme ve komşuluk politikasıyla ilgili olarak 
Eurochambres’ın politikalarının belirlenmesi 
ve yürütülmesi çalışmalarım yönetmek ve bu 
kapsamdaki çalışmalarda Eurochambres’ı, AB 
kurumları ve üye devletlerde temsil etmek olacak.

08.02.2014
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Hisarcıklıoğlu yeni bir görev daha kazandı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni 

bir göreve daha hak kazandı. Hisarcıklıoğlu, 
Brüksel’deki toplantıda oybirliği ile 
EUROCHAMBRES AB Genişleme ve Komşuluk 
Politikası Komitesi Başkanlığı’na seçildi. 
Seçim sonucuna ilişkin bir açıklama yapan 
Hisarcıklıoğlu, “Ülkem ve iş dünyamız adına gurur 

duyuyorum” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun görevi, AB 
genişleme ve komşuluk politikasıyla ilgili olarak 
EUROCHAMBRES’in politikalarının belirlenmesi 
ve yürütülmesi çalışmalarını yönetmek ve bu 
kapsamdaki çalışmalarda EUROCHAMBRES’ı, 
AB kurumları ve üye devletlerde temsil etmek 
olacak.

08.02.2014
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‘Uzak pazarları yakın yapmalıyız’
Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası 

Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 
Başkanlığı’na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
yeniden seçildi. Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının 
uzak pazarlara odaklanması gerektiğini işaret 
ederek, “Uzak pazarları yakın yapmalıyız. Bunun 
için yeni partnerlere ihtiyaç var” dedi. ICC Türkiye 

Milli Komitesi Yönetim Kurulu’na, TOBB Yönetim 
Kurulu üyesi Faik Yavuz, Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın, Adana Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çalışkan, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat 
Hacısalihoğlu ve Balıkesir Sanayi Odası Başkanı 
İsmail Uğur da Başkan Yardımcılığı’na seçildiler.

09.02.2014
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Büyük zirve öncesi ‘milli komite’ tamam
MİLLETLERARASI Ticaret Odası (ICC) 

Türkiye Milli Komitesi Başkanlığına Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi. ICC Türkiye Milli . 
Komitesi 59. Seçimli Genel Kurulu TOBB İstanbul 
binasında yapıldı. 6-7 Mart’ta yönetim kurulu 
‘toplantısını Türkiye’de yapacak ICC’nin, Türkiye 
Milli Komitesi Yönetim Kuruluna üye şirketleri 
temsilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın, Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Türkiye 
Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, 
Kent Kart Yönetim Kurulu Başkam Mazhar 

Basmacı ve Galatasaray Üniversitesi öğretim 
görevlisi ve ICC Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. 
Ziya Akıncı seçildiler. 

Hisarcıklıoğlu, bünyesinde Standard and 
Poor’su bulunduran McGraw Hill’in CEO’su Harold 
McGraw, Rothschild’in Avrupa Başkan Yardımcısı 
Gerard Worms, Katar TSO Başkanı Mohammad 
t Al-Thani, Bank of China Aviation’ın Başkanı 
Yanling Zhang ve Sunil Mittal gibi isimlerin bu 
toplantıya katılacağına dikkati çekti.

09.02.2014
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‘Uzak pazarlara odaklanmalıyız’
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli 

Komitesi Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden 
seçildi. Genel Kurul’da konuşan Hisarcıklıoğlu, iş 
dünyasının uzak pazarlara odaklanması belirten 
şöyle dedi: “Doğru bir stratejiyle ihracat ve dış 
yatırımlar, büyümenin lokomotifi olabilir. Bunu 
yaparken, öncelikle sadece yakın coğrafyamıza 
değil, uzak pazarlara da odaklanmamız lazım. 
Bunun için de yeni partnerlere ihtiyacımız var.” 

Genel Kurulda ICC Türkiye’nin 20 kişiden 
oluşan yönetim kurulu da belirlendi. Yönetim 
kuruluna üye şirketleri temsilen Ziraat Bankası 
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Koç Holding 
CEO’su Turgay Durak, Türkiye Şişecam Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, Kent Kart Yönetim 
Kurulu Başkanı Mazhar Basmacı ve Galatasaray 

Üniversitesi öğretim görevlisi ve ICC Tahkim 
Divanı Üyesi Ziya Akıncı seçildi. 

TOBB ve oda-borsaları temsilen ise 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz, Balıkesir Sanayi Odası 
Başkanı İsmail Uğur, Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkam Suat Hacısalihoğlu, Siirt TSO 
Başkanı Güven Kuzu, Sinop TSO Başkanı Erol 
Derici, İsparta TSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 
Afyonkarahisar TSO Başkam Hüsnü Serteser, 
Çorlu TSO Başkanı Enis Sülün, Bucak TSO 
Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Mersin Ticaret 
Borsası Başkanı Ömer Abdullah Özdemir, 
Adana TB Başkam Muammer Çalışkan, Nizip TB 
Başkanı İbrahim Sarı, Ankara TB Meclis üyesi 
İbrahim Öztürk ve TOBB Genel Sekreteri Mustafa 
Saraçöz seçildi.

09.02.2014
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İhracatımızın çapı az
uzaklara odaklanmalıyız

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli 
Komitesi Başkanlığı’na yeniden seçilen TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ihracatın ortalama 
çapının düşük olduğunu belirterek, uzak pazarlara 
odaklanılması gerektiğini söyledi. 

DÜNYANIN en büyük iş örgütü Milletlerarası 
Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 
Başkanlığı’na TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
yeniden seçildi. Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının 
uzak pazarlara odaklanması gerektiğine işaret 
ederek, bunun için yeni partnerlere ihtiyaç 
olduğunu söyledi. ICC Türkiye Milli Komitesi 59. 
Seçimli Genel Kurulu TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda yapıldı. Genel Kurul’un açılışında 
konuşan Hisarcıklıoğlu, ICC’nin, tüm dünyada 
kabul gören iş kuralları oluşturduğunu belirterek, 
ICC Türkiye olarak, bu kuralları Türk iş camiasına 

tanıtmak amacıyla eğitimler verdiklerini ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu, ICC Yönetim Kurulu’nun da 6-7 
Mart tarihleri arasında Türkiye’de toplanacağını 
söyledi. 

‘Rakiplerimiz tur bindiriyor’ 
Türk iş dünyasının uzak pazarlara 

odaklanması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti. “2014’ü bir sıçrama yılı yapmak, 
ihracatta patlama gerçekleştirmek bizim elimizde. 
İhracatımızın ortalama çapı 2 bin 846 kilometre. 
Yani batıda Fransa’dan, doğuda Kazakistan’a, 
kuzeyde Moskova’dan, güneyde Yemen’e kadar 
bir coğrafyada iş yapıyoruz. Ama rakiplerimiz bize 
tur bindiriyor. Meksika’nın ortalama ihracat çapı 4 
bin 574 kilometre, Kore’nin 6 bin 651 kilometre, 
Çin’in 6 bin 884 kilometre.”

09.02.2014
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20 KİŞİLİK YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ
SEÇİMLİ Genel Kurul’da ICC Türkiye’nin 

20 kişiden oluşan Yönetim Kurulu da belirlendi. 
Hisarcıklıoğlu’nun başkan olduğu ICC Türkiye Milli 
Komitesi Yönetim Kurulu’na üye şirketleri temsilen 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Koc 

Holding CEO’su Turgay Durak, Türkiye Şişecam 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, Kent 
Kart Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar Basmacı 
ve Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi ve 
ICC Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. Ziya Akıncı 
seçildiler.
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Hisarcıklıoğlu yeniden ICC Türkiye’nin 
başkanı

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye milli 
komitesi başkanlığına Türkiye Odalar Ve Borsalar 
Birliği (TOBB) başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden 
seçildi. ICC Türkiye Milli Komitesi 59. Seçimli 
Genel Kurulu’nda yönetim kuruluna üye şirketleri 
temsilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 

Aydın, Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Türkiye 
Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, 
‘’Kent Kart Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar 
Basmacı Ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Ve ICC Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. 
Ziya Akıncı getirildi.

09.02.2014
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Başbakan Yardımcısı Babacan reel sektörle buluşuyor
Hasar tespit zirvesi

Son dönemde yaşanan gelişmelerin reel 
sektördeki ‘hasar’ını görüşmek için Babacan 
harekete geçti. 60 ana sektörün temsilcileri 4 
Mart’ta Babacan’a 5 dakikada anlatacak.

Ekonomi yönetimi son dönemde yaşanan 
dalgalanmalardan sonra reel sektörle “hasar tespit 
toplantısında” buluşacak. Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan başkanlığındaki ekonomi yönetimi, 
4 Mart’ta TOBB’da 60 ana sektörün temsilcileri 
ile buluşacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıya 
katılacak sektör temsilcilerine “5 sorununuzu ve 5 
çözüm önerinizi getirin” tavsiyesinde bulundu. 

Paket görüşülecek 
4 Mart günü yapılacak toplantıya 60 sektörün 

temsilcileri katılacak, Toplantı 4 Mart sabah 
9.30’da başlayacak ve akşam 19.00’a kadar 
sürecek. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 

başkanlığını yapacağı toplantıya, ekonomi 
yönetimi adına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
başkanlığında geniş bir bakan ve bürokrat ekibi 
katılacak. Ekonomiyle ilgili tüm bakanların ve 
bürokratların katılımı nedeniyle toplantıdaki ana 
gündem maddelerinden biri halen çalışmaları 
süren ekonomi paketi olacak. Hükümet tarafından 
son dönemde yapılan açıklamalarda, reel sektörü 
rahatlatacak bir dizi önlem içeren bir paket hazırlığı 
yapıldığı belirtiliyor. Ekonomide görev yapan özerk 
kurullar ve yolsuzluklarla ilgili yeni düzenlemelerin 
de pakette olması öngörülüyor. 

5 soru, 5 çözüm 
Toplantı öncesi Hisarcıklıoğlu, sektör 

temsilcilerine “5 sorununuzu ve 5 çözüm önerinizi 
anlatın. Böylece bir sonuç alınması daha kolay 
olur” tavsiyesinde bulundu. Bu kapsamda tüm 
sektörler adına konuşacak isimlerin 5’er dakikada 

14.02.2014
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sorun ve çözüm önerilerini anlatması öngörülüyor. 
Sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor halinde de, 
katılımcılara iletilecek. 

Kart sınırı da gündemde 
Toplantının önemli gündem maddelerinden biri 

de kredi kartı düzenlemeleri olacak. Kredi kartlarıyla 
yapılan satışlara getirilen taksit sınırlamasından 
birçok sektör olumsuz etkilenmişti. Bu kapsamda, 
kredi kartı sınırlamalarını kuyumculuk ve 

perakende sektörü başta olmak üzere birçok 
sektörün gündeme alacağı ve yaşadıkları sıkıntıyı 
aktaracağı öğrenildi.

İŞTE TOPLANTININ GÜNDEMİ 
SGK primleri ve vergiler 
Gıdada kayıt dışılık 
Bankacılık sektörüyl,

14.02.2014
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dünyada üç kritik değişim olduğunu söyledi

Iskalarsak üçüncü dünyada oluruz

‘Hürriyet Bölge Buluşmaları’nın Trabzon 
ayağında konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, dünyada paranın azaldığını, 
ticaretin kurallarının yeniden yazıldığını ve 
enerji alanında kaya gazı devriminin yaşandığını 
belirterek, “Türkiye bu gelişmeleri ıskalarsa 
üçüncü dünya ülkeleri arasında olur” dedi. 

1. Dünyada bol para dönemi bitiyor
2. Ticaretin kuralları yeniden yazılıyor
3. Kaya gazı enerjide ezber bozuyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hürriyet 
Dünyası’nın 2002 yılında başlattığı ‘Hürriyet 
Bölge Buluşmaları’nın Trabzon ayağında konuştu. 
Başkan Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomideki 
yeni düzeni anlattığı konuşmasında, Türkiye’nin 
fırsatları kaçırmaması için 3 önemli gelişmeye 
odaklanmasını istedi. Hisarcıklıoğlu, “Birincisi 

küresel dengesizlikler azalıyor ve finans akımları 
yavaşlıyor. Bundan dolayı eskisi gibi devasa 
dengesizlikler olmayacak ama para da eskisi 
kadar bol olmayacak. İkinci olarak küresel ticarette 
tüm kurallar değişiyor. Üçüncüsü ise kaya gazı 
enerjide tüm ezberler bozacak. Türkiye olarak bu 
değişimleri ıskalarsak üçüncü dünyada kalırız” 
dedi. 

KURALLAR DEĞİŞİYOR 
Özellikle Amerika’nın eskisi gibi devasa açık 

veren bir ülke olmak istemediğini kaydeden 
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunun için dünyada 
ticaretin kurallarını değiştirecek yeni bir süreç 
başlattılar. ABD 3 yıldır pasifik ülkeleri ile TPP 
anlaşmasının müzakerelerini yürütüyordu. TPP 
ne demek? ‘Pasifik bölgesi stratejik ekonomik 
ortaklığı’ demek ve ABD, Kanada, Meksika, 
Avustralya, Şili, Peru, Malezya, Japonya, 

18.02.2014
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Singapur, Vietnam’ı kapsıyor. Bu yıl da Avrupa 
Birliği ile TTIP adı verilen görüşmeler başladı. 
TTIP ise Atlantik bölgesi ticaret ve yatırım ortaklığı. 
Yani; ABD ve Avrupa Birliği’ni kapsıyor. Sonuçta, 
bu gelişmelerle küreselleşmenin tanımı değişiyor. 
Bu iki anlaşmayla küresel ekonominin üçte ikisi 
tek bir blok oluyor. 

DIŞINDA KALAMAYIZ 
Bu zincirin dışında kalırsak bize kalan pazar Çin, 

Hindistan, Rusya, Ortadoğu ve Afrika olur. Günlük 
işlerle uğraşmaktan dünyada nelerin değiştiğini 
kovalayamıyoruz. Bu resimlere odaklanmamız 
lazım. Yaşamımızdaki bütün standartları bu 3 
coğrafya tek hale getirecek. Elektrik 110 mu 220 
volt mu olacak? 110 volt olursa ürettiğimiz ürünleri 
satabilmemiz için buna göre şekillendirmeliyiz. 
Tüm yaşam biçimi yapacakları anlaşmaya göre 
şekillenecek. Bunu ıskalamamak lazım. O zincirin 
halkasının içinde olursak o müzakerelerde tarafız.

Müzakerelerin içine giremiyorsak ne kural 
koydularsa ona göre hareket edeceğiz.” Kaya 
gazının da enerji dengelerini sarstığını söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, yüzyıllardır tüm çekişmelerin 
temelinde enerji olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“Şimdilerde ABD kaya gazı ile ezberleri bozuyor. 
10 liraya satın aldığı gazı 3 liraya mal eder hale 
geldi. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde enerji ihracatçısı 
haline gelmesi planlanıyor. Bu ne demek? imalat 
ABD’ye geri dönecek. Hem Avrupa’ya, hem 
Çin’e karşı ciddi avantaj elde edecekler. Enerji 
üreticisi ülkeler için de bu çok ciddi bir sorun. Çin 
de yavaş yavaş bu alana girmeye başladı. Yani 
enerji dengeleri yeniden yazılacak. Türkiye’de de 
Trakya ve Güneydoğu’da kaya gazı var. Bu fırsatı 
değerlendirmeliyiz.” 

Hayalim Türk Sanayi Bölgeleri kurmak
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında en büyük 

hayalini de anlattı; “Ben bölge ülkelerinde içinde 
Türkçe konuşulan, kapısında Türk bayrağı 
dalgalanan sanayi bölgeleri hayal ediyorum. 
Çünkü, Türkiye bölgemizin sanayi devi. Bölgemize 
bu deneyimi aktarabilir, oralardaki imkânlardan 
da Türk iş dünyası olarak faydalanabiliriz. 
Madem yurtiçindeki maliyetleri düşüremiyoruz, 
bölgemizde bize bağlı üretim zincirleri kurmalıyız. 
İlk projeye Filistin’de Cenin’de başladık. Yemen, 
Moritanya, Benin ve Kazakistan için görüşmeler 
yapıyoruz.” 

Trabzon; Fatih’in fethettiği, Yavuz’un 

yönettiği, Kanuni’nin doğduğu şehir 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Hürriyet’in düzenlediği toplantıların Anadolu’nun 
ekonomisindeki değişimi görebilmek adına 
müthiş bir fırsat olduğunu, bu nedenle Hürriyet’i 
kutladığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Karadeniz, 
Trabzon Türkiye ekonomisi için çok önemli. 
Eskiden de böyleydi. Trabzon ticaret yollarının 
kesiştiği çok önemli bir nokta. Fatih’in İstanbul’dan 
sonra fethettiği ilk coğrafya burası. Trabzonluların 
çok güzel bir lafı var. ‘Trabzon, Fatih’in fethettiği, 
Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu şehir.’ 
Kanuni’nin kılıcında da hami simgesi bulunuyordu” 
dedi. 

Katkınız bizim için önemli 
TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

M. Suat Hacısalihoğlu ve Trabzon Ticaret Borsası 
Başkanı S. Güngör Köleoğlu da Trabzon’un turizm 
ve ticaret potansiyelinin tanıtılmasına Hürriyetin 
destek olmasının kendileri için çok önemli katkısı 
olduğunu söylediler.

Evdeki her şey TÜRK MALI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda 

bir anısını da anlattı; “1.5 yıl önce İngiltere 
Kraliçesi’nin sarayında Cumhurbaşkanımızla 
yemekteyiz. Yanımda da şimdi görevde olmayan 
Dışişleri Bakanı Jack Straw oturuyordu. 
Türkiye’nin başarılarını anlatırken, ‘Anlatma 
başkan, bunları biliyorum’ dedi. ‘Raporlardan mı 
biliyorsun?’ dedim. ‘Yok yok raporlardan değil 
evden biliyorum. Çamaşır makinem, buzdolabını, 
fırınım hepsi Türk malı’ dedi. Avrupa’da satılan 
her 4 beyaz eşyadan, her 3 televizyondan birini 
biz üretiyoruz. Bu büyük başarı” 

Bir cep telefonu 20 ton saca bedel
İLERİ teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki 

payının sadece yüzde 4.4 olduğunu hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Üniversite ve 
ticaretin işbirliği yapması lazım. Bir cep telefonu 
20 ton saca eşdeğer. Yüksek teknolojinin yatırımı 
da ucuz. Ereğli Demirçelik’i kurmak 10 liraysa 
telefon fabrikası kurmak 5 lira. Bizim gibi toplumlar 
için ileri teknoloji büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye 
olarak ihracatımızın çapı 2 bin 846 kilometre. Ama 
Brezilya’nın dairesi tam 10 bin 251 kilometre. Çin’in 
dairesi 6 bin 844 kilometre. İhracat pazarlarımızı 
artırıp, dışarıya açılmamız lazım.

Trabzon zirvesine kimler katıldı
TRABZON’da Zorlu Otel’de düzenlenen 
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‘Hürriyet Bölge Buluşmaları’na TOBB Başkam 
Rifat Hisarcıklıoğlu, CHP Trabzon Milletvekili 
Volkan Canalioğlu, Trabzon Vali Yardımcısı Halil 
İbrahim Kantekin, Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkam 
Başaran Ulusoy, TFF Yönetim Kurulu üyesi 
Mustafa Beyazlı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yayın Direktörü Fatih 
Çekirge, Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, Hürriyet 
Ekonomi Müdürü Sefer Levent, bölgedeki ticaret 
ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının başkan ve 
üyeleri, işadamları ve girişimciler katıldı. 
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Stadyum gibi bir şehir 
FATİH ÇEKİRGE
PERDE ARKASI 

Hisarcıklıoğlu’ndan ders gibi konuşma 
TRABZON’un bir ucuna bir kale, öteki 

ucuna da bir başka kale kursanız... Sokaklarda, 
caddelerde, dükkânların arasında değil... 
Stadyum gibi bir şehirde yürürsünüz. Bir hayal 
edin. Trabzon’un iki yakasında birer kale... Bütün 
bir kent futbolcu, yorumcu ve taraftar. Stadyum 
gibi bir şehir burası. Baştan aşağı futbol... Her 
yer Trabzonspor. Yani fıkır fıkır, ateşli, enerjik, 
canlı bir şehir. Ama ne yazık... Karadeniz’in bu 
tarihi kalesinde turizm öylesine goller yemiş ki... 
O yemyeşil dekor, yaylalarında, kıyılarında sürekli 
ofsayta düşürülmüş. Bir örnek versem... Bu 
“stadyum kenf’teki gişelerin nasıl kurulduğu daha 
iyi anlaşılır. Buyurun siz ölçün. 

BU İŞTE BİR KIRMIZI KART VAR?
İngiltere’deki Stonehenge kalıntılarını yılda 1 

milyon 100 bin kişi geziyor. Ve turistler o kente 22 
milyon lira gelir bırakıyor. Trabzon’daki Sümela 
Manastırı’T yılda 450 bin kişi geziyor. Peki kaç lira 
bırakıyorlar?

Sadece 2 milyon lira. Düz hesapla orantı 
kursanız; 1 milyon kişi orada 21 milyon bıraktığına 
göre, 450 bin kişinin burada en az 10 milyon lira 
bırakması gerekir. Ama hayır. Turist geliyor para 
bırakmıyor. Turist para mı bırakmıyor? Yoksa 
Trabzon mu almıyor? İşte tam burada bir kırmızı 
kart var. O kırmızı kartın adı yasak! Cevabı Vargit 
Turizm’den Ayla Hanım veriyor: “Fatih Bey, bir 
haftalığına tur getiriyoruz. İkinci gün iptal edip 
gidiyorlar. Diyorlar ki, yahu tamam, gündüz tarihi 
yerleri, yaylaları gezdik. Ama gece bir yerde keyifli 
bir yemek ve müzik yok mu?” Yok... Turistler 
içki içecek, eğlenecek, Karadeniz’in o kıvrak 
müziklerini dinleyecek bir lokanta bulamıyor. E 

18.02.2014
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tabii o zaman da para bırakmıyor. Uzun sokaktaki 
plakçılara bakın. Karadeniz’in genç sanatçıları ne 
besteler yapmışlar. Karadeniz rock patlamış. Ama 
bir tane rock kafe bulamazsınız. Şehir donmuş... 
Nitekim Başaran Ulusoy diyor ki: “Tamam sen 
içmeyebilirsin. Sevmeyebilirsin, inancına aykırı 
olabilir. Ama turizm geliri istiyorsan, turistlerin de 
ne istediğine bakacaksın.” DÜN Hürriyet’in bölge 
toplantılarının sonuncusu Karadeniz’deydi... 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 500 kişilik 
seçkin bir girişimci topluluğuna konuştu... 
Karadeniz’den başladı, Türkiye’ye, oradan 
dünyaya açılan ticaretin, yatırımın, üretimin sihirli 
macerasını anlattı. Başarılı bir konuşmaydı. 
Türkiye’nin 30 yıllık basan hikâyesini, rakamlarıyla, 
grafikleriyle, esprileriyle hatırlattı. Konuşması 
bittiğinde, yanımda oturan Enis Berberoğlu ve 
Ahmet Hakan’la doğaçlama bir “bravo” çektik. 
Ne gariptir, Hisarcıklıoğlu konuşurken hafızamın 
en kuytu yerlerinden bir gün çıkıp geldi. 1992 yılı. 
Sanıyorum bir kış ayıydı. Rahmetli Özal Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği’ni kuracaklarını anlatıyordu. Yani 
Trabzon için, Karadeniz için bir hayali anlatıyordu. 
Gerçekten de kuruldu. Ama şimdi esamisi 
okunmuyor. En çarpıcı örneği de Trabzon’a bütün 
hayatını vermiş olan Ali Osman Ulusoy verdi: “40 
sene önce, Trabzon’da 5 tane yazlık sinema vardı. 
İçkili müzikli lokantalarda yer bulmak için önceden 
yer ayırtmak gerekirdi? Şimdi nerede?” Ve Başaran 
Ulusoy... Türkiye’nin dünyaya açılan bir kapısı 
varsa, Türkiye’de eğer turizm diye bir mücadele 
varsa... En açık kahramanı Başaran Ulusoy’dur. 
Dedi ki: “Bizim için üç sihirli kelime vardır. Tanıtım. 
Tanıtım. Tanıtım... Ama eğer turistin taleplerini 
anlamıyorsanız. Onu eğlendiremiyorsanız. Nasıl 
olacak bu?” Evet, Hürriyet bölge toplantılannın 
sonuncusunu Trabzon’da yaptık. Trabzonlular, 
sözü hep aynı yere getirdiler? “Trabzonspor için 
adalet!” Haklarıdır. Sonuçta bu stadyum gibi 
şehirde tam bir Karadenizli ev sahipliği gördük. 
Sarılarak ayrıldık.
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Taksit Sınırlamasına Çözüm Formülü 

TOBB bünyesindeki 59 sektör meclisi, 
yaşadıkları sorunları ve önerilerini hükümete 
anlattı. Öneriler arasında “Taksit sınırlandırması 
küçük mağazaların durumunu düzeltecek 
şekilde revize edilmeli, POS cihazlarına taksit 
sınırlandırması getirmek yerine kredi kartlarına 
kişilerin gelirleriyle orantılı limit getirilmeli” gibi 
talepler yer aldı. Toplantıda otomotivciler, “Motorlu 
Taşıtlar Vergisi bir servet vergisi gibi uygulanmak 

yerine AB’deki gibi her araç için ‘Yol Kullanım ve 
Çevreyi Kirletme Vergisi’ olarak düzenlenmeli” 
önerisinde bulundu. 

TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen 7’nci 
Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası’na Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu katıldı

Bankalara kriz fırsatçılığı uyarısı
Başbakan Yardımcısı Babacan, 59 sektör 

temsilcisini dinledi. Zirvede bankalara ‘kriz 
fırsatçılığı yapmayın’ uyarısında bulunuldu. 

KREDİ kartında taksit sınırlaması kredi artışını 
frenlerken, reel sektör, Ekonominin patronuna 
şikayette bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren çok 

sayıda sektör temsilcisi Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’a kredi kartı taksit sınırlandırmasına 
ilişkin yeni çözüm önerilerini sundu. Toplantıda 
bankalara seslenen TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu “Aynı gemide olduğumuz söylemini 
en güzel teyit edecek zaman, böyle günlerdir. Kriz 
fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece iyi 

05.03.2014
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gün değil, kötü gün dostu da olduğunuzu gösterin” 
dedi. Son 5 yıldır süren bol likidite döneminin 
sona erdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Eskisi 
gibi, rahat ve ucuz borçlanma imkânlar azalıyor. 
Hem şirketlerimiz, hem vatandaşlarımız artık 
daha temkinli hareket etmek zorunda” dedi. Siyasi 
istikrar ve güven önemli 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise 
ekonominin ilerlemesi için siyasi istikrar ve güven 
ortamının önemli olduğunu belirterek hukukun 
önemine işaret etti. Hukukun üstünlüğünü baz alan 
bir ülke görmek istediklerini ifade eden Babacan 
“11 yıldır bunun için çaba gösteriyoruz ama 
eksiklerimizin olduğunu son 2-3 aydır yaşanan 
gelişmelerden de hep beraber izledik” dedi. 
Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğine 
dikkat çeken Babacan “Hele hele bağımsızlık 
alanını farklı amaç ve hedeflere yönelik kullanmak 
isteyenler olduğunda bunlar da mutlaka disipline 
edilmeli. Bunlara mutlaka dur denilmeli” diye 
konuştu. Başbakan Yardımcısı Babacan, hukukun 
üstünlüğü açısından AB ve Avrupa Konseyinin 
referans alındığını kaydetti. 

VERGİYİ DÜŞÜRMEK COK KOLAY DEĞİL 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Türkiye 

Sektörel Ekonomi Şûrası’nda konuşan Babacan 
güven ortamının oluşmasının zaman aldığını 
ifade ederek, güvenin kazanılmasının basamak 
basamak kaybın ise hızlı olduğunu söyledi. 10 
yılların emeğinin haftalarla, aylarla ifade edilen 
sürelerde yok olabildiğini dile getiren Babacan, 
güven ortamının kıymetinin bilinmesi gerektiğine 
vurgu yaptı. Daha önceki şuralardan farklı olarak 
6 ay sonra bir değerlendirme yapmak istediklerini 
ifade eden Babacan, taleplerin bütçe dengeleri 
ve mali disiplin acısından önemli olduğunu 
kaydetti. Babacan, reel sektörün talep ettiği ÖTV 
ve KDV gibi indirimler için ise “Vergi düşürmek 
kolay değil, bütçe dengeleri acısından” diye 
konuştu. Yolsuzluğun üstü örtülmez Babacan, 
yolsuzlukla mücadeleye çok önem verdiklerini 
söyledi. Türkiye’nin 1. sınıf bir demokrasiye 
sahip olması acısından fırsat eşitliği ve şeffaflığın 
önemli olduğunun altını çizen Babacan, “Şeffaflık 
deyince, yolsuzlukla mücadele bunun ayrılmaz bir 
parçası. Hiçbir yolsuzluğun üzerinin örtülmemesi 
ve buna müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. 
Bu, hükümet olarak son derece önem verdiğimiz, 
hiçbir taviz vermeden önümüzdeki dönemde de 
uygulayacağımız bir husus” dedi.
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Şikâyetim var
Ekonomi yönetimi iş dünyasıyla bir araya 

geldi. 59 sektör temsilcisi bankalardan şikâyet 
etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara 
“Fırsatçılık yapmayın” dedi.

Babacan: Yargı tarafsız olmalı
ŞURA’NIN açılış konuşmasını yapan 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ekonomide 
hukuki güvenliğin önemine dikkat çekerek, 
“Yargının bağımsızlığı kuşkusuz önemli ama 
tarafsız olması da gerekiyor” dedi. Sektörlerin 
sorunlarını dinleyen Babacan, 25 öncelikli 
maddeyi tespit ederek yeni bir ekonomi paketi 
hazırlayacaklarının mesajını verdi. Babacan, 17 
Aralık operasyonuna atıfta bulunarak, “2-3 aylık 
gelişmeleri gördük. Hukukun üstünlüğü deyince 
neyi anlayacağız. Referanslarımız Avrupa 
Konseyi ve AB’dir. Başka yerlerde aramayacağız” 
yorumunu yaptı. Ekonominin 3 yıllık yol haritasında 
cari açığı azaltmayı bir numaralı öncelik alanı 
olarak belirlediklerini söyleyen Babacan, “KOBİ 

ve sanayici kredileri artıyorsa artsın ama tüketici 
kredilerine dikkat etmemiz gerekiyor” dedi. 

Ekonomi yönetimi, Türkiye ekonomisini hedef 
alan 17 Aralık operasyonunun ardından ilk kez 
reel sektörle bir araya geldi. Ekonomi röntgeninin 
çekildiği toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Hazine 
Müsteşarı İbrahim Çanakçı ile TOBB’un 59 sektör 
temsilcisi katıldı. Sekiz saatlik toplantıdan yeni bir 
ekonomi paketi mesajı çıktı. 

5 DAKİKA KONUŞMA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Aynı 

gemideyiz. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına 
kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu 
da olduğunuzu göstermenin tam zamanı” dedi. 

Her sektör meclisi başkanı 5 dakika söz aldı. 
12 sektörün talebi ön plana çıktı. Perakende ve 
kuyumculuk başta olmak üzere birçok sektör kredi 
kartına taksit sınırlamasından dert yandı. 

05.03.2014
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Uzun vadeli kredi ve finansman olanaklarının 
yetersiz geldiğini belirten işadamları şunları 
vurguladı: “Elektrik üretici ve tedarikçisi firmalar, 
satış üzerinden pay ödüyor, bu nedenle maliyetler 
yükseliyor. Bankacılıkta haksız rekabete neden 
olan düzenlemeler ortadan kaldırılmalı. Yatırım 

malı niteliğindeki ürünlere uygulanan yüzde 8 
KDV haksız rekabete ve kayıt dışılığa yol açıyor. 
Vergi mevzuatı otomotive uyumlu olmalı. Turizm 
için hazine ve orman arazilerinde tahsis süreleri 
azaltılmalı. Hazır giyime yatırım teşviki verilmeli.”
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Ortak dert kredi kartı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 

60 sektör temsilcisi Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’a 5 dakikada 5 sorunlarını ve çözüm 
yollarını anlattı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
bünyesindeki 60 sektör, Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan ve ekonomi yönetimine gün boyu 
sorunlarını anlattı. 254 sayfalık bir rapor haline 
getirilen sorunlar listesinin kredi kartı düzenlemesi 
yer aldı. Birçok sektör kredi kartı düzenlemesinin 
gözden geçirilmesini talep ederken, vergi 
indirim talebi de birçok sektörün ortak talebi 
oldu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise 
işadamlarına, “yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık” 
mesajı verdi. 

7. Türkiye Sektörel Ekonomik Şurası dün 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
toplandı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı toplantıda, 

gün boyu her sektör kendisine ayrılan 5 dakikalık 
süre içinde 5 sorun ve 5 çözüm önerisini aktardı. 
Sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor haline 
de getirilerek, ekonomi bürokrasisine aktarıldı. 
Toplantıda dile getirilen sorunların öne çıkarılan 
söyle sıralandı: 

Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri: 
Kredi kartlarına getirilen sınırlamayla, küçük 
mağazaların tüketici açısından bir çekiciliği 
kalmadı. Söz konusu karar gözden geçirilmeli.

Eğitim: Dershanelerin dönüşümünü öngören 
düzenlemelerle okul veya açık liseye dönüşüm, 
domino etkisi yapacak, yan kapasite ile çalışan 
özel okullar, kurslar, resmi okullar dahil eğitim 
sistemine zarar verecektir, 3 binden fazla kurum 
kapanacak, 1 milyarlık yatırım heba olacak, 60 
binden fazla insan işsiz kalacak. Öğrenciler, 
denetim dışı özel ders almaya yönelecek kayıt 
dişilik artacak. Bu sorunların giderilmesi için 
dönüşüm gönüllü olmalı. 

05.03.2014
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Konfeksiyon ve hazır giyim: AB ile ABD 
arasındaki serbest ticaret anlaşmasının dışında 
kalınması halinde hem önemli bir ihracat pazarı 
kullanılamayacak, hemde ABD pazarına ihracat 
için yatırım ve üretim AB ülkelerine kayacak. Bu 
nedenle ABD ile paralel görüşmelere resmen 
başlanmalı. 

Kuyumculuk: Kredi kartı ile taksitli alışveriş 
yeniden başlatılmalı. Kıymetli taş ithalinde ÖTV 
tamamen kaldırılmalı.

Madencilik: Başbakanlık genelgesiyle 
madencilikte tüm izinler Başbakanlık onayına 
tabi hale geldi. İzinlerin alınmasındaki gecikmeler 
nedeniyle üretimde yüzde 8.9’lara varan düşüş 
gerçekleşti. Bu durum devam ettiği sürece 2023 yılı 
15 milyar dolarlık ihracat hedefi tutturulmayacak, 
sanayinin yoğun olarak kullandığı maden 
ürünlerinin de yerli maden kaynaklarından 
tedarikinde darboğaza girilecek. Bu nedenle 
madencilik faaliyetleri, Başbakanlık genelgesi 
kapsamındaki uygulamalardan muaf tutulmalı. 
Sektörde ruhsat güvencesi de bulunmuyor.

KDV’ler yüksek 
Müteahhitlik: Kamu İhale Yasasında 

sayısız değişiklik yapıldı, ama sorunlara çözüm 
bulunamadı. Aksine kanunun kapsamı darıltıldı, 
birçok idarenin ihaleleri kanun kapsamı dışına 
çıkarıldı. Bu nedenle yeni ihale mevzuatı 
hazırlanmalı.

Otomotiv: Binek otomobillerde AB ortalaması 
yüzde 18 KDV iken, ülkemizde 1600cc’den küçük 
silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 65’tir 
ve daha büyük silindir hacimli araçlarda bu oran 
yüzde 171’e çıkıyor. Bu nedenle pazardaki arz-
talep dengesini yönetecek “satış ve kullanma 
vergi sistemi” kurulmalı. 

Perakendecilik: İnternetten ambalajsız veya 
son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapılıyor. 
Ürünler arasında taksit farkı da kaldırılmalı.

YOLSUZLUK VE GÜVEN VURGUSU
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da güven 

ortamının oluşmasının zaman aldığım kaydederek, 
güven kaybının ise çok hızlı olduğunu söyledi, 
Babacan, “Eğer güven ortamı diyorsak hukuki 
güvenliği tam olarak sağlamamız gerekiyor. 
Yargı sisteminin hızlı, tutarlı, güvenilir çalışması.. 
Yargının bağımsızlığı kuşkusuz önemli, ama 
tarafsız olması da çok önemli” dedi. Türkiye’nin 
1. sınıf bir demokrasiye sahip olması açısından 
fırsat eşitliği ve şeffaflığın önemine dikkati çeken 
Babacan, “Şeffaflık deyince, yolsuzlukla mücadele 
bunun ayrılmaz bir parçası. Hiçbir yolsuzluğun 
üzerinin örtülmemesi ve buna müsamaha 
gösterilmemesi gerekiyor. Bu, hükümet olarak son 
derece önem verdiğimiz, hiçbir taviz vermeden 
önümüzdeki dönemde de uygulayacağımız bir 
husus” ifadesini kullandı. İlaç: 3 yılı aşkın süredir 
Euro değeri güncellenmedi. Euro değerinin 1,95 
seviyesinde tutularak güncellenmemesi, sunulan 
hizmete göre yetersiz olan ilaç bütçeleri, düşük 
fiyatlar ve yüksek iskonto nedeniyle endüstriyi 
sürdürülemez bir duruma getirdi. Sabitlenen döviz 
kuru ve mevcut referans sistemi revize edilmeli. 

AYNI GEMİNİN İÇİNDEYİZ 
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, mali sektöre 

çağrıda bulunarak, “Aynı gemide olduğumuzu 
söylemenin en güzel zamanı. Böyle günlerden 
geçiyoruz. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına 
kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu 
da olduğunuzu göstermenin tam da zamanı” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, ekonomide yeni dönemi de “Kısa 
vadede bizi yeni bir küresel iktisadi ortam bekliyor. 
Hem şirketlerimiz, hem de vatandaşlarımız artık 
daha tedbirli ve temkinli hareket etmek zorunda. 
Uzun vadede ise bizi başka bir zorluk bekliyor. 
Dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor”dedi.



56Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

MART
2014

İnternet lüks değil alınan vergi düşsün
TOBB tarafından düzenlenen Sektörel 

Ekonomi Şurası’nda sektörlerin sorunları masaya 
yatırıldı. Raporda, “Bilişim lüks ürün kategorisinden 
çıkarılıp vergisi indirilsin” denildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 
ev sahipliğinde düzenlenen 7. Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası’nda, şirketlerin yaşadığı 
ekonomik sıkıntılar konusunda çarpıcı tespitler 
yer aldı. Şurada açıklanan raporda, bankacılıktan 
teknolojiye, gıdadan eğitime, taşımacılıktan 
hayvancılığa kadar birçok sektörün çözüm 
bekleyen sorunlarına yer verildi. 

‘Taksit sınırı vurdu’ 
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri: Türkiye’deki 

en büyük 1000 sanayi kuruluşundan 21’ini 
bilgisayar ve iletişim şirketleri temsil ediyor, 
bilgisayar ve iletişim işletmeleri, vergiler nedeniyle 
istenen pazar büyüklüğüne ulaşamıyor. 

Şura raporunda, “Yüksek hızlı genişbant 
internete uygulanan vergi azaltılmalı. 1 TL 

vergilendirme 5 TL ekonomik kayba yol 
açmaktadır. Bilişim temel ihtiyaç kabul edilerek 
lüks tüketim kategorisinden çıkarılmalı ve KDV 
indirimi sağlanmalıdır” denildi. 

Şurada, cep telefonunda kredi kartına taksit 
yasağında geri adım istenerek, “Büyük mağazalar, 
mağazaları içinde banka şubesi açarak kredi 
kullandırılması gibi farklı yöntemlerle kredi kartına 
taksit sınırlandırmasını aşmaya çalışmaktadır. Bu 
imkanı olmayan diğer mağazalar ise büyük ciro 
kaybına uğramaktadır” denildi. 

Vergi üstüne vergi 
Bilgisayarda KDV oranı yüzde 18 olarak 

uygulanıyor. Sektör ise KDV oranının okullarda 
kullanılan kalem ve defterdeki gibi yüzde 8’e 
çekilmesini istiyor. Geniş bant internette de yüzde 
18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve yüzde 15 Özel 
İletişim Vergisi alınıyor. Kablosuz ve mobil internet 
kullanıcılarından da yüzde 5’lik Özel İletişim 
Vergisi tahsil ediliyor. Cep telefonunda da sadece 
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120 lira ÖTV’ye gidiyor. Bilişim vergilerinin “lüks 
tüketim” yerine ihtiyaç kapsamında değerlendirilip 
ona göre vergilendirilmesi talep ediliyor.\) 

‘Güven ortamı güçlenmeli’ 
Başbakan Yardımcısı Alı Baba can “Ülkemizdeki 

güven ortamının kıymetini mutlaka bilmemiz ye 
güçlendirilmesiyle ilgili ne gerekiyorsa Ekonomi 
Şurası’nda yaptığı konuşmada, ekonominin 
olmazsa olmaz unsurlarının “siyasi istikrar ve 
güven ortamı” olduğunu söyledi. Babacan, 
“Hiçbir yolsuzluğun üzerinin örtülmemesi ve buna 
müsamaha gösterilmemesi gerekiyor” dedi. 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da, “Aynı 
gemide olduğumuzu söylemenin en güzel zamanı. 
Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece 
iyi gün değil, kotu gun dostu da olduğunuzu 
göstermenin tam da zamanı” diye konuştu. 

RAPORDAN BAŞLIKLAR
Bankacılık: Her 1000 TL’lik Kurumlar 

Vergisi’nin 105 TL’sini bankacılık sektörü ödüyor. 
Vergiler nedeniyle aracılık maliyeti yükseliyor, 
finansal işlemlerin riskleri artıyor ve talepleri 
yurtdışına kayıyor. BSMV, KKDF kaldırılmalı.

Eğitim: Türkiye’de 5 bin 317 özel okul, 3 bin 
639 özel dershane bulunuyor. Dershanelerin 

kaldırılmasıyla 3 binden fazla kurum kapanacak, 
1 milyarlık yatırım heba olacak, 60 binden fazla 
insan işsiz kalacak, öğrenciler, denetim dışı özel 
ders almaya yönelecek, kayıt dışılık artacak. 
Dönüşüm gönüllü olmalı. 

Gıda: Uzman olmayan kişilerin medyada 
tüketiciyi olumsuz yönde etkileyecek yanlış 
ve/veya taraflı konuşmaları nedeniyle gıda 
mevzuatına uygun üretim yapan sanayiciler zor 
duruma düşmekte, tüketiciler ise yanıltılmaktadır. 

İlaç: Türkiye’de üretilen ve katma değer 
sağlayan birçok ilacın yerine hiç bir katma 
değeri olmayan ithal ürünler kamu tarafından 
alınmaktadır. Türkiye’de üretilmesi mümkün olan 
birçok ilaç ithal edilmekte. 

Hayvancılık: Piyasadaki hayvan sayısı, 
ihtiyacı karşılayamadığı için besi işletmelerinde 
kapasite kullanım oranı yüzde 50’nin altına kadar 
düşmüştür. 

Taşımacılık: Taşımacılıktaki zorunlu sigorta 
bedelleri sektörü zorlamaktadır. Manevi 
tazminatlar nedeniyle çok büyük ekonomik 
kayıplar yaşanmakta ve uzun süren davalar 
nedeniyle iflaslarla karşı karşıya kalınmaktadır.
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Beş dakika BİR UMUT
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

bünyesindeki 60 sektör, Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan ve ekonomi yönetimine gün boyu 
sorunlarını anlattı. 254 sayfalık bir rapor haline 
getirilen sorunlar listesinin başında kredi kartı 
düzenlemesi yer aldı. Birçok sektör kredi kartı 
düzenlemesinin gözden geçirilmesini talep 
ederken, vergi indirim talebi de birçok sektörün 
ortak talebi oldu. Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan ise işadamlarına, “yolsuzlukla mücadele 
ve şeffaflık” mesajı verdi. 

1 MİLYAR TL HEBA OLACAK 
7. Türkiye Sektörel Ekonomik Şurası dün TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
toplandı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı toplantıda, 
gün boyu her sektör kendisine ayrılan 5 dakikalık 
süre içinde 5 sorun ve 5 çözüm önerisini aktardı. 
Sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor haline 

de getirilerek, ekonomi bürokrasisine aktarıldı. 
Toplantıda öne çıkan sorunlar söyle sıralandı: 

Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri: 
Kredi kartlarına getirilen sınırlamayla, küçük 
mağazaların tüketici açısından çekiciliği kalmadı. 
Söz konusu karar gözden geçirilmeli. 

Eğitim: Dershanelerin dönüşümünü öngören 
düzenlemelerle okul veya açık liseye dönüşüm, 
domino etkisi yapacak, yarı kapasite ile çalışan 
özel okullar, kurslar, okullar dahil eğitim sistemine 
zarar verecektir. 3 binden fazla kurum kapanacak, 
1 milyarlık yatırım heba olacak, 60 binden fazla 
insan işsiz kalacak. Kayıt dışılık artacak. Dönüşüm 
gönüllü olmalı. 

MADENCİLİKTE İZİN SORUNU
İlaç: 3 yılı aşkın süredir Euro değeri 

güncellenmedi. Euro değerinin 1,95’te tutularak 
güncellenmemesi, sunulan hizmete göre yetersiz 
olan ilaç bütçeleri, düşük fiyatlar ve yüksek iskonto 
nedeniyle endüstriyi sürdürülemez bir duruma 
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getirdi. Sabitlenen döviz kuru ve mevcut referans 
sistemi revize edilmeli. 

Konfeksiyon ve hazır giyim: AB ile ABD 
arasındaki serbest ticaret anlaşmasının dışında 
kalınması halinde hem önemli bir ihracat pazarı 
kullanılamayacak, hem de ABD pazarına ihracat 
için yatırım ve üretim AB ülkelerine kayacak. ABD 
ile paralel görüşmelere resmen başlanmalı. 

Kuyumculuk: Kredi kartı ile taksitli alışveriş 
yemden başlatılmalı. Kıymetli taş ithalinde ÖTV 
tamamen kaldırılmalı. 

Madencilik: Başbakanlık genelgesiyle 
madencilikte tüm izinler Başbakanlık onayına 
tabi hale geldi. İzinlerin alınmasındaki gecikmeler 
üretimde yüzde 8.9’lara varan düşüşe neden oldu. 
Bu devam ettiği sürece 2023,15 milyar dolarlık 
ihracat hedefi tutturulamaz, sanayinin yoğun 
olarak kullandığı maden ürünlerinin de yerli maden 
kaynaklarından tedarikinde darboğaza girilecek. 
Madencilik faaliyetleri, Başbakanlık genelgesi 
kapsamındaki uygulamalardan muaf tutulmalı.

KDV’LER YÜKSEK 
Müteahhitlik: Kamu İhale Yasasında 

sayısız değişiklik yapıldı, ama sorunlara çözüm 
bulunamadı. Kanunun kapsamı darıltıldı, birçok 
idarenin ihaleleri kapsam dışına çıktı. Yeni ihale 
mevzuatı hazırlanmalı. 

Otomotiv: Binek otomobillerde AB ortalaması 
yüzde 18 KDV iken, ülkemizde 1600 cc’den küçük 
silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 65 ve daha 
büyük silindir hacimli araçlarda oran yüzde 171’e 
çıkıyor. Pazardaki arz talep dengesini yönetecek 
“satış ve kullanma vergi sistemi” kurulmalı. 

Perakendecilik: İnternetten ambalajsız, 
taklit kullanılmış veya son kullanma tarihi geçmiş 
ürün satışı yapılıyor. Ayrıca ürün bazlı taksit 
sınırlandırması kayıt dışılığı artıracak. Ürünler 
arasında taksit farkı da kaldırılmalı. 

Babacan’dan yolsuzluk ve güven vurgusu
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan da 

açılışta yaptığı konuşmada, yolsuzlukla mücadele 

vurgusu yaptı. Güven ortamının oluşmasının 
zaman aldığım dile getiren Babacan, güvenin 
kazanılmasının basamak basamak, kaybının 
ise çok hızlı olduğunu söyledi. Babacan, “Eğer 
güven ortamı diyorsak hukuki güvenliği tam olarak 
sağlamamız gerekiyor. Bu, kanunların açık olması, 
gri alanların mümkün olduğunca temizlenmesi, 
geriye doğru asla yürümemesi, edinilmiş hakların 
sonuna kadar korunması anlamındadır. Yargı 
sisteminin hızlı, tutarlı, güvenilir çalışması.. 
Yargının bağımsızlığı kuşkusuz önemli, ama 
tarafsız olması da çok önemli” dedi. Türkiye’nin 
1. sınıf bir demokrasiye sahip olması açısından 
fırsat eşitliği ve şeffaflığın önemine dikkati çeken 
Babacan, “Şeffaflık deyince, yolsuzlukla mücadele 
bunun ayrılmaz bir parçası. Hiçbir yolsuzluğun 
üzerinin örtülmemesi ve buna müsamaha 
gösterilmemesi gerekiyor. Bu, hükümet olarak son 
derece önem verdiğimiz, hiçbir taviz vermeden 
önümüzdeki dönemde de uygulayacağımız bir 
husus” ifadesini kullandı. 

AYNI GEMİNİN İÇİNDEYİZ
TOPLANTININ açılış konuşmasını yapan 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mali sektöre 
çağrıda bulunarak, “Aynı gemide olduğumuzu 
söylemenin en güzel zamanı. Böyle günlerden 
geçiyoruz. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına 
kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu 
da olduğunuzu göstermenin tam da zamanı” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, ekonomide yeni dönemi de 
“Kısa vadede bizi yeni bir küresel iktisadi ortam 
bekliyor. Son 5 yıldır süren bol likidite dönemi 
sona erdi. Eskisi gibi, rahat ve ucuz borçlanma 
imkanları azalıyor. Hem şirketlerimiz, hem de 
vatandaşlarımız artık daha tedbirli ve temkinli 
hareket etmek zorunda. Uzun vadede ise bizi 
başka bir zorluk bekliyor. Dünyada bölgeselleşme 
hız kazanıyor. Bunda da öncülüğü ABD yapıyor. 
Önce Pasifik ülkeleri ile Trans-Pasifik Ortaklık 
Anlaşması başlatıldı” diyerek anlattı.
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Yolsuzlukla mücadeleden asla taviz 
verilmeyecek

Başbakan Yardımcısı Babacan, “Hiçbir 
yolsuzluğa müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. 
Bu, çok önem verdiğimiz, önümüzdeki dönemde 
de uygulamayacağımız bir husus” dedi. 

TÜRKİYE  Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
düzenlediği 7. Ekonomi Şurası’nda konuşan 
Ali Babacan güvenin kazanılmasının basamak 
basamak, kaybının ise hızlı olduğunu anlattı. 
Babacan, şöyle konuştu: “Yılların, 10 yılların 
emeği haftalarla, aylarla ifade edilen sürelerde yok 
olabiliyor. Ülkemizdeki güven ortamının kıymetini 
mutlaka bilmemiz ve güçlendirilmesiyle ilgili ne 
gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. 

‘GÜNDEMİ FARKLI OLAN’ VURGUSU
 Bütün kanunların mutlaka bir hukuk devletine 

yaraşır hale gelmesi gerektiğini ifade eden 
Babacan, ekonomi açısından hukuki güvenliğin 
son derece önemli olduğu vurguladı. Babacan, 

şunları kaydetti: “Bu, kanunların açık olması, 
geriye doğru asla yürümemesi, edinilmiş hakların 
korunması anlamındadır. Yargı bağımsızlığı 
kuşkusuz önemli ama tarafsız olması da çok 
önemli. Hele hele bağımsızlığı farklı amaçlara 
dönük kullanmak isteyenler de mutlaka disipline 
edilmeli.” 

DEMOKRASİNİN ŞARTI ŞEFFAFLIK...
Türkiye’nin 1. sınıf bir demokrasiye sahip 

olması açısından fırsat eşitliği ve şeffaflığın 
önemine dikkati çeken Babacan, “Şeffaflık 
deyince, yolsuzlukla mücadele bunun ayrılmaz bir 
parçası. Hiçbir yolsuzluğun üzerinin örtülmemesi 
ve buna müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. 
Bu, hükümet olarak son derece önem verdiğimiz, 
hiçbir taviz vermeden önümüzdeki dönemde de 
uygulayacağımız bir husus” diye konuştu. 
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Bu paket ne ilk, ne son paket olacaktır 
“ÖNÜMÜZDE uzun bir yapılacaklar listesi 

var” diyen Babacan şöyle konuştu: “Önemli 
adımlar attık ama daha eksiklerimiz var. Bunun 
da farkındayız. En son ekim ayında Sayın 
Başbakanımızın açıkladığı demokratikleşme 
paketi, önemli bir adım daha oldu. Ama Sayın 
Başbakanımızın da söylediği gibi bu, ne ilk adım ne 
son adım. Bunu mutlaka yenileri izlemek zorunda. 
Bu noktada AB normları son derece önemli. Her 
ülke kendini demokratik olarak tanımlayabilir 
ama bunu evrensel standartlarla mukayese edip 
kalite kontrolü yapmadan ‘gerçek anlamda bir 

demokrasiyiz1 dememiz kolay değil, işte AB bize, 
bunu sağlıyor.” 

Aşılamayacak sorunumuz yok
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mali sektöre 

çağrıda bulunarak, “Aynı gemide olduğumuzu 
söylemenin en güzel zamanı. Böyle günlerden 
geçiyoruz. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına 
kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu 
da olduğunuzu göstermenin tam da zamanı” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında “Elbette sorunlar 
var, ama bunlar aşılamayacak sorunlar değil. 
Daha da önemlisi, artık sorunları daha rahat aşma 
imkanını yakaladık” değerlendirmesinde bulundu.
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Ekonomik istikrar için gri alan temizlenmeli
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Yılların, 

10 yıllann emeği haftalarla, aylarla ifade edilen 
sürelerde yok olabiliyor. Ülkemizdeki güven 
ortamının kıymetini mutlaka bilmemiz ve 
güçlendirilmesiyle ilgili ne gereldyorsa yapmamız 
gerekiyor” dedi. 

Babacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Türlüye 
Sektörel Ekonomi Şurası’nda yapüğı konuşmada, 
ekonomiyle ilgili yaptıklarının, yapacaklannın 
önümüzdeki dönemde önem kazanacağım söyledi 

GÜVEN ORTAMI ŞART 
Bir ülkenin ekonomisinin olmazsa olmaz 

unsuriannın “siyasi istikrar ve güven ortamı” 
olduğunu vurgulayan Babacan, siyasi istikrarın 
son derece önemli olduğunu ifade etti 

YARGI TUTARLI OLMALI 
Babacan, Anayasadan başlayarak tek tek 

bütün kanunların, tüm düzenlemelerin mutlaka bir 
hukuk devletine yaraşır hale gelmesi gerektiğini 
ifade etti Babacan, şunlan kaydetti: “Eğer güven 
ortamı diyorsak hukuki güvenliği tam olarak 

sağlamamız gereldyor. Bu, kanunlann açık olması, 
gri alanların mümkün olduğunca temizlenmesi, 
geriye doğru asla yürümemesi, edinilmiş hakların 
sonuna kadar korunması, kanunlann sile sile 
değişmemesi anlamındadır. Yargı sisteminin tutarlı 
olması önemli” Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
(sağ 2), Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci (sağda), 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz (solda) ve TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu (sol 2), TOBB’da 
düzenlenen Sektörel Ekonomi Şurası’na katıldı. 

KREDİLERE DİKKAT 
O Babacan, “Türkiye’de kredi hacmi tabii ki 

artsın ama ölçülü artsın, bu artış ağırlıklı olarak 
reel sektör yatırımlarıyla, üretimle ve ihracatla 
olsun. KOBİ kredileri artıyorsa problem yok, 
artsın. Üretimle, yatırımla ilgili artıyorsa sorun 
yok, artsın. Sanayicimize krediler artıyorsa bunun 
önü açık. Ama öte yandan tüketici kredilerine 
dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu. Babacan, 
piyasa ekonomisinin kurallara da dayalı olmasının 
önemini dile getirdi ve 1. sınıf demokrasi ve 
şeffaflığa dikkat çekti.
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Referans Şanghay değil, AB hukuku
Hukukun üstünlüğünü işaret eden Başbakan 

Yardımcısı Ali Babacan, “Bizim referansımız 
Afrika Birliği, Şanghay’da değil, AB ve Avrupa 
Konseyi’nde” dedi 

BAŞKA YERDE REFERANS ARAMAYIZ
GÜVEN deyince, en önemli unsur TOBB’un 

hukuk. Hukukun üstünlüğünü baz alan düzenle- 
bir ülke görmek istiyoruz. Hukukun dişi 
üstünlüğü deyince neyi anlayacağız? Ekonomi 
Referanslarımız, Avrupa Konseyi ve lirasında 
konuşan AB dedir. Başka yerlerde aramayacağız. 
Babacan, Hukuk konusundaki referanslarımız 
gündeme ilişkin Afrika Birliği ve Şanghay’da değil.” 
çarpıcı açıklamalar 

EKONOMİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN HUKUK “
EKONOMİK açıdan güven ortamı diyorsak, 

hukuki güvenliği tam olarak sağlamamız gerekiyor. 
Yargının bağımsızlığı önemli ama tarafsız olması 
da çok önemli. Türkiye’nin gerçek bir hukuk 
devleti olması, gelişmiş bir ekonomi ve birinci sınıf 

bir demokrasi olması açısından olmazsa olmaz 
bir husustur.” »9ABabacan: Bizim referansımız 
Şanghay değil, Avrupa Birliği Türkiye’nin hukuki 
referansının Şanghay Beşlisi ya da Afrika değil 
AB olduğunu söyleyen Babacan, “Gerçek bir 
hukuk devleti olmalıyız” dedi Bakan Bozdağ: AB 
çifte standartlı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Türkiye’nin Şanghay Beşlisi ya da Afrika Birliği’ni 
değil AB’yi referans aldığını söyledi. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği 
“7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası”nın açılış 
konuşmasını yapan Ali Babacan, Türkiye’de 
yolsuzlukların üzerinin örtülmemesi gerektiğini de 
belirtti. 

BAŞKA YERLERDE ARAMAYACAĞIZ 
Babacan’ın sözlerinden satırbaşları şöyle: 

“Hukuk açısından referanslarımız Avrupa 
Konseyi’dir ki; onun tam üyesiyiz. Avrupa Birliği’ne 
adayız. Başka yerlerde aramayacağız. Hukuk 
referanslarımız başka uluslararası oluşumlar 

05.03.2014
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değil, Afrika Birliği’nde değil, Şanghay’da değil, bu 
Avrupa Birliği’nde Avrupa Konseyi’nde. 

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ 
Bu yıl AB için iki fasıl açmayı planlıyoruz. 

Birincisi yargı ve temel haklar diğeri adalet 
özgürlük ve güvenlik. 23,24 no’lu fasıllar. Bu iki 
fasıl, hukuk sistemimiz açısından çok önemli. 
Güven nasıl güçlenecek, güvenin oluşması 
zaman alıyor. Ama güvenin kaybedilmesi çok 
daha hızlı oluyor. 10 yılların emeği haftalarla 
aylarla yok olabiliyor. Güven ortamının kıymetini 
bilmemiz gereldyor. Bunu güçlendirmek için ne 
gerekiyorsa onu yapmalıyız. Güven deyince akla 
ilk gelen hukuk. Biz hukukun üstünlüğü baz alan 
bir ülke görmek istiyoruz. 10 yıldır bunun için çaba 
gösteriyoruz ama eksikliklerimizi şu 2-3 ay içindeki 
gelişmelerde hep beraber gördük. Türldye’nin 
gerçek anlamda hukuk devleti olması, gelişmiş 
bir ekonomi ve birinci sınıf demokrasi açısından 
olmazsa olmaz. BUNU BİZE AB SAĞLIYOR 
Hükümet olarak son 11 yıldır yapmış olduğumuz 
reformlar, ülkede demokrasinin ilerlemesini 
sağladı. Bunlar, temel insan hakları ve özgürlükler 
konusundaki uygulamaları iyileştirdi. Bununla 
ilgili önümüzde uzun bir yapılacaklar listesi var. 
Önemli adımlar attık ama daha eksiklerimiz var. 
Bunun da farkındayız. En son ekim ayında Sayın 
Başbakanımızın açıkladığı demokratikleşme 
paketi, önemli bir adım daha oldu. Ama Sayın 
Başbakanımızın da söylediği gibi bu, ne ilk adım ne 
son adım. Bunu mutlaka yenileri izlemek zorunda. 
Bu nokta da AB normları son derece önemli. Her 
ülke kendini demokratik olarak tanımlayabilir 
ama bunu evrensel standartlarla mukayese edip 
kalite kontrolü yapmadan ‘gerçek anlamda bir 
demokrasiyiz’ dememiz kolay değil. İşte AB bize, 
bunu sağlıyor. 

YARGI BAĞIMSIZ OLMALI
Anayasa, hukuk devletine yaraşır bir düzene 

girmeli. Çünkü ekonomi açısından hukuki 
güvenlik çok önemli. Hukuki güvenliği ülkemizde 
tam anlamıyla sağlamamız gerekiyor. Kanunların 
çok açık olması gri alanların mümkün olduğunca 
temizlenmesi. Edinilmiş hakların sonuna kadar 
korunması. Kanunların sık sık değişmemesi, bir 

mevzuat varsa ona göre yola çıktığında yatırım 
yaptığında, her yıl farklı farklı uygulamalarla karşı 
karşıya kalmamalıyız. Yargı sistemi hızlı, tutarlı ve 
güvenilir çalışması lazım. Yargının bağımsızlığı 
kuşkusuz önemli ama yargının tarafsızlığı da 
son derece önemli.” Babacan, hiçbir yolsuzluğun 
örtülmemesi gerektiğini de kaydetti. AA/CİHAN 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Anadolu Ajansı’nın 
(AA) ofisini ziyaret eden Adalet Bakanı Beldr 
Bozdağ, AB’nin Türldye’ye HSYK düzenlemesi 
konusunda çok açık çifte standart uyguladığını 
iddia etti. Bozdağ’m sözlerinden saürbaşlan şöyle: 

BAKANIN YETKİLERİ
AZ Türkiye’de HSYK’nın oluşumu, kaynakları, 

görev ve yetkileri ile Adalet Bakam’nm pozisyonuna 
bakıldığında başka ülkelerdekinden çok farklı 
yönler taşıyor. Kurul başkanı olan Adalet Bakanı 
ve yürütmenin konumu bakımından Türkiye’nin 
yaptığı düzenlemenin Avrupa’daki bazı ülkelerden 
çok daha ileri. Almanya’daki Adalet Bakam’nm 
pozisyonu Almanya’daki kuvvetler ayrılığını 
yok etmiyorsa Türkiye’dekinin onunla kıyas 
edilemeyecek kadar az yetkileri var. 

“FASILLARI AÇSALAR GÖRECEKLER”
AB ile üyelik müzakerelerinde 23 numaralı 

“Yargı ve Temel Haklar” ile 24 numaralı “Adalet, 
Özgürlük ve Güvenlik” fasıllan bloke edildi. Ancak 
Türkiye olarak sanki fasıllar açılmış da Türkiye’nin 
yapması gereken şeyler belli olmuş gibi çalışıyoruz. 
O fasılların içindeki muhtemel konuların tamamını 
hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Avrupalı 
dostlarımız bu fasılların açılması konusunda bir 
karar alırlarsa görecekler ki Türkiye şu an açılacak 
olan fasıllann içerisinde yer alan pek çok konuyu 
hayata geçirmiş durumda. 

“ÇALIŞMALAR SÜRECEK”
Fasılların açılması halinde daha hızlı, 

daha net hareket etme imkanı doğacak. Biz 
çalışmalanmızı fasıllar açılmış gibi sürdüreceğiz. 
Çünkü yapacaklarımızın sadece AB üyeliği için 
değil, Türkiye vatandaşları için yapılması lazım 
gelen şeyler olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki 
hafta bu fasıllara konmuş blokajın kaldmlmasım 
umuyorum. 
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60 Sektörün istek ve sorunları masada
Bakan Babacan sektörlerin dertlerini dinleyip 

“Türkiye’nin birinci ekonomik önceliğinin cari 
işlemler açığı olduğunu söyledi”.

TOBB bünyesindeki 60 sektörün talep ve 
önerilerinin aktarıldığı toplantı TOBB Genel 
Merkezi’nde yapıldı. 

Toplantıda sektörlerin istekleri dinlenip 
sorunları kale me alındı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı toplantıya 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci katıldı. Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Türkiye’nin birinci ekonomik önceliğinin 
cari işlemler açığının azaltılması olduğunu söyledi. 
Babacan, büyümenin sosyal olarak da fayda 

sağlaması gerektiğine işaret ederek, “Sosyal yapı 
iyileşmezse, orada doğan bir sosyal gerginlik 
geliyor ve büyümeyi vuruyor” dedi. Başbakan 
Yardımcısı Babacan, bütün küresel tahminlerde 
Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin büyümesinin 
süreceği öngörülerini vurguladı. 

AYNI GEMİDEYİZ
Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında finans 

kesimine de seslenerek, dalgalanma ortamında 
finansal yaklaşımlarını katılaştırmamaları 
çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Aynı gemide 
olduğumuz söylemini en güzel teyit edecek zaman, 
böyle günlerdir. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına 
kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu 
da olduğunuzu gösterin” dedi.

06.03.2014
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‘6 AY SONRA DA BİZİ DİNLEYİN’
TOBB’un Sektörel Ekonomi Şurası’na katılan Ali 

Babacan, sanayicilerin sorunlarına çözüm mesajını, “6 
ay sonra da bizi dinleyin” diyerek verdi.

TOBB’UN önceki gün düzenlenen Sektörel 
Ekonomi Şurası’na katılan Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, kapalı kapılar ardında akşam saatlerine 
kadar süren toplantının sonunda sanayicilere “6 ay 
sonra da bizi dinleyin” dedi. Edinilen bilgilere göre 
sanayicilerin sektörlere ilişkin şikâyet ve sorunlarını 
dinleyen Babacan, “Notlarımı aldım. 6 ay sonra biz de 
bürokratlarımızla çalışıp gelip size anlatacağız. 6 ay 
sonra da bizim sunumumuzu dinleyin” diye konuştu. 
Sektör temsilcileri Babacan’ın bu sözlerinden büyük 
memnuniyet duyduklarını belirterek, “Babacan, 
anlattıklarınız burada kalmayacak, gereğini 
yapacağız, çözüm üzerinde çalışacağız taahhüdünü 
verdi” yorumunu yaptılar. TOBB yönetiminin de bu 
gelişmeden memnun olduğu belirtildi. 

Sanayicilerin istekleri 
Toplantıda Babacan’a aktarılan sorunlar arasında 

şu başlıklar öne çıktı: 
• Libya’da Türk müteahhitlik firmalarının 

alacaklarının hala tahsil edilmediği, kayıpların nasıl 
tazmin edileceğinin hala bilinmediği vurgulandı. 

• İşadamları 2013’te gerçekleştirilmiş işlere 
ilişkin 4.1 milyar TL hak ediş ödemesinin 2014’e 
sarkmış durumda olduğunu vurguladılar.

• Uçak bilet ücretlerine yüz de 18 KDV 
uygulandığı, iç hat uçak biletlerindeki KDV oranının 
yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi istendi. 

• Vatandaşları kandırmaya dönük kampanyalara 
yönelik de istek geldi. Bazı perakendecilerin tüketicileri 
yanıltıcı kampanyalar düzenlediği ve bu sorunun bir 
türlü bitirilemediği vurgulandı. 

İflas erteleme aldırılsın 
Sanayiciler İcra ve İflas Kanununda yer alan “iflasın 

ertelenmesi ne ilişkin düzenlemenin kaldırılması talebi 
oldu. İşadamları, “iflasın ertelenmesi” kurumunun 
uygulamada borçlular tarafından sıklıkla istismar 
edildiğini belirterek bununda finansal kuruluşların 
alacaklarının tahsilini olumsuz yönde etkilediğini 
ve sektörü zor duruma düşürdüğünü vurguladılar. 
Düzenlenin, gözden geçirilmesi istendi.
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Türkiye’de yaşananlar kısa vadeli refah ve 
büyüme devam edecek

Türkiye’ye dönük olumsuz analizleriyle 
dikkat çeken S&P’nin patronu dün Ankara’daydı. 
Aynı zamanda ICC Başkanı da olan McGravv, 
Türkiye’nin büyümeye devam edeceğini belirterek 
“Yasam standardı yükseliyor, bunun geri dönüsü 
yok” dedi

TÜRKİYE’DE TOPLANDILAR
Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) 2014 Yılı 

ilk Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde TOBB 
Birlik Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi. 
TOBB ve ICC Türkiye rance Company Yönetim 
Kurulu Üyesi Khalifa Bin Jassim Al Thani, Dünya 
Odalar Federasyonu Başkanı, ICC Yönetim Kurulu 
Üyesi Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki 
toplantıya; ICC Başkanı Peter Mihok, Daesung 
Industrial Başkanı Young Tae Kim, Bank of China 
Aviation’ın Başkanı, McGravv Hill Financial 
Başkanı Harold McGravv, Nokia Danışma Ortağı, 

Finlandiya Eski Yönetim Kurulu Başkanı Yanling 
Zhang, ICC Genel Sekreteri Jean Guy Carrier 
katıldı. 

MİLLETLERARASI Ticaret Odası’nın (ICC) 
2014 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı Ankara’da 
yapıldı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı toplantı öncesi 
soruları yanıtlayan Uluslararası Ticaret Odaları 
Başkanı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin 
ana şirketi olan McGravv Hill Financial’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı Harold McGravv, Türkiye’de 
yaşanan çalkantının kısa vadeli olduğunu söyledi. 
McGravv “Yaşananların siyasi sonuçlarına Türk 
halkı karar verecektir. Gelişmeler kısa vadelidir 
ve Türkiye, refah ve büyüme vaat etmeye devam 
edecektir. Yaşam standartlarının yükselmesi 
süreci başladı ve bunun geri dönüşü yok” dedi. 

07.03.2014



68Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

MART
2014

Not için büyümeye bakılır 
S&P’yi bünyesinde barındıran şirketin yönetim 

kurulu başkanı olması sebebiyle, yaşanan 
siyasi gelişmelerin bir not indirimine sebep olup 
olmayacağı da sorulan McGravv, 2000-2005 
arasında Türkiye’de ortalama yüzde 5-6 büyüme 
oranlarının görüldüğünü ifade ederek, küresel 
krize Türkiye’nin çok büyük direnç gösterdiğini 
belirtti. McGravv, 2014-2015’te Türkiye’nin yüzde 
3.5 büyümesinin beklendiğini de belirterek, 
kredi derecelendirme kuruluşlarının önümüzdeki 
12 ayın gelişmelerine göre değerlendirmede 
bulunacağını söyledi. McGravv şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin 2014-2015 yıllan için belirlediği 
büyüme beklentisine sahip olmak isteyen çok ülke 
var. Ama soru şu: Önümüzdeki 12 ayda, büyüme 
oranını etkileyecek daha sert bir düşüşe sebep 
olacak ne olabilir? Buna bakılacak. Ama eminim 
ki; Türkiye büyüme yolunda ilerliyor. Yönetim, iş 
dünyasının öngörülebilirliği, refah yolunda ilerleme 
gibi konular önemlidir. Kredi derecelendirme 
kuruluşları bunu dikkate alacaktır.” 

TRANSATLANTİĞE AB ÜZERİNDEN 
ÜYELİK ŞART 

AB ile ABD arasında devam eden 
Transatlantik Ticaret Anlaşması görüşmelerinde 
de rol alan McGravv, Türkiye’nin anlaşmadan 
ne şekilde etkileneceğinin Türkiye-AB ilişkilerine 
bağlı olacağını belirterek “Eğer Türkiye, AB üyesi 
olursa, anlaşmanın otomatik üyesi olacaktır. ABD-
Türkiye STA’sı olabilir; ancak bizim odağımız 
Transatlantik Anlaşması üzerinedir ve Türkiye’nin 
AB üzerinden üye olması üzerinedir” dedi. 
Türkiye, AB üyesi olmaması sebebiyle, AB ile 
ABD arasında imzalanacak bir serbest ticaret 
anlaşmasının Türkiye aleyhine ticari sonuçlar 
doğurmasını bekliyor. 

Dünya ekonomisinin 57 trilyon$’lık altyapı 
yatırımına ihtiyacı var

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası 
Ticaret Odası (ICC) 2014 yılı ilk yönetim kurulu 
toplantısında yaptığı konuşmada “Uluslararası 
ticaretin gelişimi odaklı hareket eden ICC ile 
G20’nin birlikteliği büyük önem kazanıyor” dedi. 
Dünyanın artık eskisi gibi olmadığını, karmaşık 
küresel ekonomik yapının ortak eylemlerini gerekli 
kıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu “Gecen hafta 
G20 toplantıları için Sayın Başbakan Yardımcımız 
Ali Babacan ile Sydney’deydim. Altyapı yatırımları 
için is dünyası liderleri ile hükümetler bir masa 
etrafında oturduk ve altyapı yatırımlarını nasıl 
artırırız diye konuştuk. Çünkü bu konunun hayati 
bir önemi var. Küresel ekonominin 2030’a kadar 57 
trilyon dolarlık altyapı yatırımına ihtiyacı var .Eğer 
önlem alınmazsa bu projelerin 20 trilyon dolarlık 
kısmı rafta kalacak. Bunun da küresel büyümeyi 
yavaşlatmasından ve dünya çapında yaklaşık 160 
ile 200 milyon kişinin bu yüzden issiz kalmasından 
korkuluyor, iste bu yüzden G20 hükümetleri 
resmen altyapı için yatırımcı arayışına girişmiş 
durumda” seklinde konuştu. 

Değişen Türkiye tartışılacak 
Bu arada ICC Başkanı ve bünyesinde 

derecelendirme kurulusu Standard and Poor’su 
da bulunduran McGravv Hill’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Harold McGravv bugün İstanbul’da 
“Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye” paneline 
konuk olacak. Toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın da katılması bekleniyor. Panelde, 
Avustralya G20 Sherpası Robert Milliner, Hazine 
Müsteşarı İbrahim Çanakçı, İstanbul Sanayi Odası 
Başkanı Erdal Bahçıvan ve Garanti Bankası 
Genel Müdürü Ergun Özen de değişen küresel 
ekonomi ve Türkiye üzerine değerlendirmelerde 
bulunacak.
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YÜKSELİŞE GEÇTİNİZ GERİ DÖNÜŞÜ YOK
Not kuruluşu S&P’yi de bünyesinde barındıran 

finansal grubun başkanı McGravv, “Türkiye, 
büyüme vaat etmeye devam edecek. Standartları 
yükseliyor ve bunun geri dönüşü yok” dedi.

Milletlerarası Ticaret Odaları (ICC) 
Başkanı ve kredi derecelendirme kuruluşu 
Standard&Poor’s’un (S&P) ana şirketi olan 
McGraw Hill Financial’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
Harold McGravv, Türkiye’de yaşanan çalkantının 
kısa vadeli olduğunu ve ülkenin büyüme vaat 
etmeye devam edeceğini söyledi. 

ICC’nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ev sahipliğinde bu yılki ilk yönetim kurulu 
toplantısı için Türkiye’de bulunan McGravv, 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemdeki 
siyasi gelişmeleri değerlendiren McGravv, 
“Yaşananların siyasi sonuçlarına Türk halkı karar 
verecek. Gelişmeler kısa vadeli ve Türkiye, refah 
ve büyüme vaat etmeye devam edecek. Yaşam 
standartların yükselmesi süreci başladı ve bunun 

geri dönüşü yok” dedi. 
Not için değerlendirme 
S&P’yi bünyesinde barındıran şirketin 

yönetim kurulu başkanı olması sebebiyle, 
siyasi gelişmelerin bir not indirimine sebep olup 
olmayacağı da sorulan McGravv, not kuruluşlarının 
12 aylık gelişmeleri değerlendirdiğini belirterek 
şöyle konuştu: 

“Türkiye’nin 2014 - 2015 yıllan için belirlediği 
büyüme beklentisine sahip olmak isteyen çok ülke 
var. Harold McGravv Ama soru şu: Önümüzdeki 12 
ayda, büyüme oranını etkileyecek, geçmiş yılların 
büyümesine oranla daha sert bir düşüşe sebep 
olacak ne olabilir? Buna bakılacak. Ama eminim 
ki Türkiye büyüme yolunda ilerliyor. Yönetim, 
iş dünyasının öngörülebilirliği, refah yolunda 
ilerleme gibi konular önemli. Kredi derecelendirme 
kuruluşları bunu dikkate alacaktır.” 

Küresel mali krize Türkiye’nin çok büyük bir 
direnç gösterdiğine işaret eden McGravv, 2014-

07.03.2014
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2015’te Türkiye’nin yüzde 3.5 büyümesinin 
beklendiğini kaydetti. Orta Vadeli Program’a göre 
2014’te yüzde 4 ve 2015’te yüzde 5 büyüme 
öngörülüyor. 

AB’ye üyelik beklentisi 
McGravv, ABD ile Avrupa Birliği (AB) 

arasındaki serbest ticaret görüşmelerine ilişkin, 
“Türkiye AB üyesi olursa otomatik Transatlantik 
Ticaret Ortaklığı üyesi haline gelecek. ABD ile 
Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması olabilir 
ama bizim için odak Türkiye’nin AB üzerinden 
ortaklığa dahil olması” dedi.

Küresel ekonominin lokomotifi ticaret
ICC Türkiye Başkanı da olan, TOBB 

Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, son 60 yıldır dünya 
ekonomisinin lokomotifinin uluslararası ticaret 
olduğunu belirterek, “Bundan sonra da küresel 
kalkınma, ticaret sayesinde sürecektir” dedi. 

ICC yönetim kurulu toplantısı nedeniyle 
düzenlenen toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, 
karmaşık küresel ekonomik yapının ortak eylemler 
geliştirmeyi zorunlu kıldığım dile getirdi. 

Küresel ekonominin 2030 yılma kadar 57 
trilyon dolarlık altyapı yatırımına ihtiyacı olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, önlem alınmadığı takdirde 
söz konusu projelerin 20 trilyon dolarlık kısmının 
gerçekleştirilemeyeceğine işaret etti. Bu durumun 
doğal olarak dünya ekonomisinin büyümesini 
yavaşlatacağım kaydeden Hisarcıklıoğlu, ICC 
olarak bu tür sorunlarda çözümler ürettiklerini 
belirtti.

2015’te G-20 Dönem Başkanlığı’nın 
Türkiye’ye geçeceğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
ICC toplantısında küresel ekonominin masaya 
yatırıldığını söyledi.
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TOBB BAŞKANI HISARCIKLIOGLU’NDAN UYARI: 
200 milyon kişi işsiz kalacak

Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye paneli 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
ev sahipliğinde dün İstanbul’da düzenlendi. 
Milletlerarası Ticaret Odası ICC’nin Başkanı 
Harold McGraw, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
Gümrük ve Ticaret Bakam Hayati Yazıcı’nın da 
katıldığı panelin açılış konuşmasını TOBB Başkam 
Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. İki hafta önce Sidney’de 
düzenlenen G20 toplantısına katıldığım belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Altyapı yatırımları için iş dünyası 
liderleri ile hükümetler bir masa etrafında oturduk 
ve altyapı yatırımlarını nasıl artırırız diye konuştuk. 
Küresel ekonominin 2030’a kadar 57 trilyon dolarlık 
altyapı yatırımına ihtiyacı var. Eğer önlem alınmazsa 
bu projelerin 20 trilyon dolarlık kısmı rafta kalacak. 
Bunun küresel büyümeyi yavaşlatmasından ve 
dünya çapında yaklaşık 160 ile 200 milyon kişinin 
bu yüzden işsiz kalmasından korkuluyor. İşte bu 
yüzden G20 hükümetleri resmen altyapı için yatırıma 

arayışına girişmiş durumda” dedi. 
Sistemdeki üç değişim 
Küresel sistemdeki üç önemli değişime hazır 

olunması gerektiğinin altım çizen Hisarcıklıoğlu, 
şu yorumda bulundu: “Küresel kriz öncesinde 
ve küresel kriz sonrasındaki parasal genişleme 
dönemindeki bol likidite dönemi sona erdi. Bizi 
değişime zorlayan ikinci konu ise küresel ticaret ve 
yatırımlarda yaşanan yeniden yapılanmadır. Bunda 
da öncülüğü ABD yapıyor. Önce pasifik ülkeleri 
ile Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması başlatıldı. 
ABD geçen sene de AB ile Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı girişimine hız verdi. Bizleri 
etkileme potansiyeli taşıyan bir diğer önemli konu 
da küresel enerji haritasıyla ilgili. Biliyorsunuz ABD 
başta olmak üzere birçok enerji bağımlısı ülke kaya 
gazı üretimiyle kendine yeter noktaya geldi. Enerji 
dengelerinin yeniden kurulduğu bu yeni ortamda, 
üretim ilişkileri de yeniden şekillenecek.”
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72Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

MART
2014

S&P değil ama patronundan ‘yatırım 
yapılabilir’ notu aldık

Türkiye’ye yatırım yapılabilir’ notu vermekte 
direnen kredi derecelendirme kurulusu S&P’nin 
patronu McGravv, Türkiye’yi övdü. “Son yıllardaki 
gelişmeler yabancı için teşvik edici” diyen 
McGravv, Türkiye’yi yatırım yapılabilir’ buldu. 

TOBB ve ICC Türkiye’nin ev sahipliğinde 
‘Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye’ paneli 
İstanbul’da dün yapıldı. Toplantıya, (soldan-
sağa) TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hazine 
Müsteşarı İbrahim Çanakçı, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve ICC 
Başkanı Harold McGravv katıldı.

TÜRKİYE’ye yatırım yapılabilir’ notu vermekte 
direnen kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin 
de sahibi olan McGraw-Hill Companies Başkan 
ve CEO’su Harold McGravv, Türkiye’yi ‘yatırım 
yapılabilir’ buldu. Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası 
(ICC) Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
‘Değişen Küresel Ekonomi ve Türlüye’ paneline 
katılan McGravv, STAR’ın ‘Türkiye yatırım yapılabilir 
düzeyde mi?’ sorusuna “Son yıllardaki gelişmeler 
yabancı yatırımcı için teşvik edici” yanıtını verdi. 
Türkiye parlayan bir yıldız’ McGravv paneldeki 
konuşmasında, Türkiye’yi parlayan bir yıldız olarak 
nitelendirdi. Türkiye’nin büyüme hikâyesinin, 
birçok alanda sağladığı liderlik ve rol sayesinde, 
dünyanın geri kalanı tarafından yakından takip 
edildiğini ifade eden McGravv “Bu bölgede hep bir 
takım gerilimler var ama yine de siz toplumunuza 
nasıl bakacağınızı, ülkenizi nasıl büyüteceğinizi 
çok güzel bir şekilde gösteriyorsunuz” dedi. Panel 
sonrası STAR’ın sorularını yanıtlayan McGravv, 
şu değerlendirmede bulundu: “Kriz sonrası 
gelişmekte olan ülkeler için fırsatlar arttı. Bazıları 
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bundan faydalanırken bazıları ise faydalanamadı. 
Türkiye bu durumu fırsata çeviren ülkeler 
arasındaki en iyi örneklerden bir tanesi. İşsizliğin 
azaltılması, orta sınıfın güçlendirilmesi, yeni iş 
alanları açılması, altyapı ve enerji alanındaki 
yatırımlar gelişmenin önemli bir göstergesi olarak 
karşımıza çıkıyor. Bir ülkenin gelişmesi için irade, 
taahhüt, liderlik ve cesaretlendirme gerekli. Türkiye 
neler yapılabileceğini göstermesi konusunda 
muhteşem bir örnek. “ Türkiye’de son yıllardaki 
gelişmeleri ‘muazzam’ olarak nitelendiren 
McGravv, Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyede 
olup olmadığına ilişkin olarak ise “Türkiye büyük 
bir büyüme ve iş yaratma potansiyeline sahip 
olduğunu kanıtladı. Tüm bunlar yabancı yatırımcı 
için teşvik edici” yorumunda bulundu. Başbakan 
Yardımcı Ali Babacan’ın sıra dışı bir lider 
olduğunu söyleyen McGravv “Babacan, Meksika 
G-20’ye ev sahipliği yaparken ticaret gündemini 
ortaya atan ve bunu çok güçlü bir şekilde savunan 
en önemli liderlerden biriydi. İşte böyle liderlere 
güvenmeliyiz” dedi. 

ZEYBEKCİ: CESUR ADIMLAR ATACAĞIZ 
TOBB’UN organize ettiği toplantıda konuşan 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Türkiye gelişmiş 
ekonomilerdeki tasarrufları Türkiye’ye çekmek, 
yatırım yapmak ve onlarla beraber 3. coğrafyalarda 
yatırım yapmak ile ilgili önemli adımlar yapacaktır. 
Bu Türkiye’nin önümüzdeki dönemde ekonomik 
görüşmelerle ilgili atacağı adımların şifreleridir” 

dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 
Türkiye’nin zor ama fırsatlarla dolu bir coğrafya

DOHA SİGORTA YEŞİL IŞIK YAKTI
KATAR Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve 

Doha Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Khalifa bin 
Jassim bin Mohammad Al-Thani, Türkiye’nin 
yatırım acısından çok iyi bir ülke olduğunu 
söyledi. Özellikle turizm, inşaat ve bankacılık 
alanında çok sayıda Katarlı’nın Türkiye’de yatırımı 
olduğunu söyleyen Al-Thani “Fırsat olursa biz de 
yatırım planlıyoruz” diye konuştu. da yer aldığını 
belirterek, “Ülke olarak bölgemizde barısı, istikrarı, 
dayanışmayı ve demokrasiyi her zaman ve her 
zeminde savunuyoruz” dedi. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ise gelecek dönemde kendilerini 
yeni bir küresel iktisadi ortam beklediğini 
belirterek, “Hükümetler ve özel sektör olarak, 
bu yeni ortama nasıl uyum sağlayacağımıza ve 
büyüme-istihdam-refah artısı dengesini nasıl 
koruyacağımıza odaklanmalıyız” dedi. 

ÇİNLİLER YATIRIM İÇİN ÇOK İSTEKLİ 
BANK of China Aviation Yönetim Kurulu 

Başkanı Yanling Zhang, Türkiye ve Çin’in çok iyi 
partner olduklarını belirterek, Cinli işadamlarının 
Türkiye’de yatırım için çok istekli olduklarını 
söyledi. Türkiye’de gecen yıl kurdukları temsilcilik 
ofisleriyle iki ülke arasında bilgi alışverişi 
sağladıklarını aktaran Zhang, bankacılık faaliyetini 
ise şimdilik düşünmediklerini kaydetti.
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Dünyada 200 Milyon Kişi İşsiz

TOBB ve Türkiye Milletlerarası Ticaret 
Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
“Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye” paneline 
yurt dışından ticaret ataşeleri ve banka müdürleri 
katıldı. Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin 2030’a 

kadar bütün dünyada 57 trilyon dolarlık altyapı 
yatırımına ihtiyacı olduğunu belirterek, “Eğer 
tedbir alınmaz ise bu projelerin 20 trilyon dolarlık 
kısmı rafta kalacak” dedi. 

YENİDÜNYA DÜZENİ İLE BİRLİKTE... 

TÜRKİYE Yİ ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE BEKLİYOR
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; riskleri “bol 

likidite döneminin sona ermesi”, “küresel ticarette 
yeniden yapılanma” ve “kaya gazı” olarak sıraladı, 
yeni döneme hazırlıklı olunmasını istedi Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, dünyanın oldukça önemli bir 
süreçten geçtiğini belirterek küresel sistemde 
3 önemli değişime karşı uyardı. Hisarcıklıoğlu 
ciddi anlamda Türkiye’yi etkileme potansiyeli 

olan bu faktörleri “bol likidite döneminin sona 
ermesi”, “küresel ticaret ve yatırımlarda yaşanan 
yeniden yapılanma” ve “kaya gazı” olarak sıraladı. 
Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Türkiye Milletlerarası 
Ticaret Odası’nın (ICC) ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “Değişen Küresel Ekonomi ve 
Türkiye” panelinde yaptığı konuşmada, gelecek 
dönemde kendilerini yeni bir küresel iktisadi 
ortam beklediğini söyledi. Bol likidite döneminin 
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sona erdiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu hem 
şirketlerin hem de vatandaşların artık daha tedbirli 
ve temkinli hareket etmek zorunda olduğunu dile 
getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Bizi değişime zorlayan ikinci 
konu ise küresel ticaret ve yatırımlarda yaşanan 
yeniden yapılanmadır. ABD’nin öncülüğünde 
dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor. ABD, 
Japonya, Kore, Kanada, Avustralya, Malezya, 
Meksika gibi önemli ülkelerle başlattığı Trans-
pasifik Ortaklık Anlaşmasının ardından geçen yıl 
da AB ile ortaklık girişimine hız verdi. Bu girişimler 
ticaretin serbestleştirilmesi görüşmelerine bir 
alternatif olarak çıkıyor. Bu da sadece ticareti ve 
yatırımları değil, üretim standartlarını belirleme 
konusunda da büyük bir güç elde etmelerini 

sağlıyor. Şu an bizim ürettiğimiz ürünler 220 
volta, göre dizayn ediliyor. Eğer bunlar 110 voltu 
benimserse, tüm üretim kapasitemizi yeniden 
yapılandırmamız gerekecek. Bir başka deyişle 
sistemin içinde olanlar ile dışında kalanlar 
arasında ciddi bir makas açılacak” dedi. Türkiye’yi 
ilgilendiren üçüncü konunun ise enerji olduğunu 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “ABD kaya gazı 
üretimiyle dışarıdan 10 liraya aldığı gazı artık 
3 liraya üretiyor. Son 20-30 yılda Amerika’dan 
Uzak Doğuya kayan imalat sanayi yavaş yavaş 
Amerika’ya geri dönmeye başlayacak. Bu yeni 
ortamda, üretim ilişkileri de yeniden şekillenecek” 
diye konuştu.
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Zeybekci: Ekonomimizin Temelleri 
Sağlam 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Türkiye 
ekonomisinin temelleri sağlam. Hem Türkiye’deki 
hem de uluslararası piyasalardaki oyuncuların 
bunun farkında olduğunu düşünüyorum. 
Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde de küresel 
düzeyde Türkiye’ye olan güven devam edecektir. 

YAZICI: BASARI TİCARİ AHLAKLA 
MÜMKÜN 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 
Türkiye’nin zor ama fırsatlarla dolu bir coğrafyada 
yer aldığını belirterek, “Ülke olarak bölgemizde 
barışı, istikrarı, dayanışmayı ve demokrasiyi her 
zaman ve her zeminde savunuyoruz. Ekonomik 
başarı ticari ahlak ile mümkündür” dedi.

G20 DONEM BAŞKANLIĞINA 
HAZIRLANIYORUZ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Hükümetler ve 
özel sektör olarak büyüme-istihdam-refah artışı 
dengesini nasıl koruyacağımıza odaklanmalıyız. 

2015 yılında G20 dönem başkanlığı Türkiye’ye 
geçecek. Tüm gayretimizle buna hazırlanıyoruz.”

TÜRKİYE PARLAYAN 
YILDIZ

İstanbul’da düzenlenen “Değişen Küresel 
Ekonomi ve Türkiye” panelinde konuşan 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı 
McGravv, “Türkiye gerçekten de parlayan bir yıldız. 
Bu bölgede hep birtakım gerilimler var ama yine 
de siz toplumunuza nasıl bakacağınızı, onlarla 
nasıl ilgileneceğinizi, ülkenizi nasıl büyüteceğinizi 
ve halkınızı nasıl koruyacağınızı çok güzel bir 
şekilde gösteriyorsunuz” dedi. 

BABACAN SIRADIŞI BİR LİDER – Başbakan 
Yardımcı Ali Babacan’ın sıra dışı bir lider olduğunu 
söyleyen McGravv, “Babacan, Meksika G-20’ye 
ev sahipliği yaparken ticaret gündemini ortaya 
atan ve bunu çok güçlü bir şekilde savunan en 
önemli liderlerden biriydi, işte böyle liderlere 
güvenmeliyiz” dedi. 
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Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye paneli; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye ev 
sahipliğinde dün İstanbul’da yapıldı. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcının açılış oturumuna 
katıldığı panelde konuşan Milletlerarası Ticaret 
Odası (ICC) ve McGraw Hill Financial Grubu’nun 
Yönetim Kurulu Başkanı Harold McGraw, 
Türkiye’yi “parlayan bir yıldız” olarak nitelendirdi. 
Türkiye’nin büyüme hikâyesinin, birçok alanda 
sağladığı liderlik ve rol sayesinde, dünyanın 
geri kalanı tarafından yakından takip edildiğini 
söyleyen Harold McGravv, Türkiye’nin dünyada 
ve bölgesindeki önemine dikkati çekti ve şu 
değerlendirmede bulundu: 

TÜRKİYE POZİTİF GELİŞMELERE GEBE
“Türkiye gerçekten de parlayan bir yıldız. 

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın tam ortasında bir 
yerdesiniz. Bu bölgede hep birtakım gerilimler var 

ama yine de siz toplumunuza nasıl bakacağınızı, 
onlarla nasıl ilgileneceğinizi, ülkenizi nasıl 
büyüteceğinizi ve halkınızı nasıl koruyacağınızı 
çok güzel bir şekilde gösteriyorsunuz. Öyle bir 
örnek ki bu, gerçekten dünyanın geri kalanı 
çok büyük bir dikkatle sizi takip ediyor.” Panelin 
ardından sorulan cevaplayan Harold McGraw, 
gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye’nin 
konumuna ilişkin şunları söyledi: “Mali kriz gelişmiş 
ülkeler arasında sarsıcı olurken, gelişmekte olan 
ülkelerin ön plana çıkmasına katkıda bulundu. 
Türkiye bu konuda muhteşem bir örnektir. Diğer 
gelişmekte olan piyasalara kıyasla Türkiye çok 
ileri bir düzeyde. Türkiye, büyümeyi sürdürüyor 
ve burada olup bitenden heyecanlanmamak elde 
değil. Yalnızca bulunduğunuz coğrafya içinde 
değil, sizler Duyuyorsunuz kalkmıyorsunuz. 
AB’nin son iki ayda Türkiye’ye gösterdiği ilgi bile 
bunun işaretidir. O yüzden Türkiye çok pozitif 
gelişmelere gebe.”
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Yeni bir dönemin kapısındayız
TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, 

GELECEK DÖNEMDE KENDİLERİNİ YENİ BİR 
KÜRESEL İKTİSADÎ ORTAM BEKLEDİĞİNİ 
BELİRTEREK, “HÜKÜMETLER VE ÖZEL 
SEKTÖR OLARAK, BU YENİ ORTAMA NASIL 
UYUM SAĞLAYACAĞIMIZA VE BÜYÜME-
İSTİHDAM-REFAH ARTIŞI DENGESİNİ NASIL 
KORUYACAĞIMIZA ODAKLANMALIYIZ” DEDİ. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, gelecek dönemde 
kendilerini yeni bir küresel iktisadî ortam beklediğini 
belirterek, “Hükümetler ve özel sektör olarak, 
bu yeni ortama nasıl uyum sağlayacağımıza ve 
büyüme-istihdam refah artışı dengesini nasıl 
koruyacağımıza odaklanmalıyız” dedi. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, bugün “Değişen Küresel Ekonomi 
ve Türkiye” başlığı altında toplandıklarını ifade 
ederek, dünyanın gerçekten oldukça önemli bir 
süreçten geçtiğini ve küresel sistemde 3 önemli 

değişime karşı hazırlıklı olunması gerektiğini 
söyledi. Öncelikle, gelecek dönemde kendilerini 
yeni bir küresel iktisadî ortam beklediğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, küresel kriz öncesinde ve küresel 
kriz sonrasındaki parasal genişleme dönemindeki 
bol likidite döneminin sona erdiğine dikkati çekti. 

TEDBİRLİ HAREKET ETMELİYİZ
Hisarcıklıoğlu, eskisi gibi, rahat ve ucuz 

borçlanma imkânlarının azaldığının alanı çizerek, 
hem şirketlerin hem de vatandaşların artık 
daha tedbirli ve temkinli hareket etmek zorunda 
olduğunu dile getirdi. Hükümetler ve özel sektör 
olarak, bu yeni ortama nasıl Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu uyum 
sağlayacaklarına ve büyüme-istihdam-refah artışı 
dengesini nasıl koruyacaklarına odaklanmaları 
gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bizi 
değişime zorlayan ikinci konu ise küresel ticaret 
ve yatırımlarda yaşanan yeniden yapılanmadır. 
Dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor. Bunda 

08.03.2014
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da öncülüğü ABD yapıyor. Önce pasifik ülkeleri 
ile Transpasifik Ortaklık Anlaşması başlatıldı. 
Burada ABD, Japonya, Kore, Kanada, Avustralya, 
Malezya, Meksika gibi önemli ülkeler bulunuyordu. 
ABD geçen yıl da AB ile Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı girişimine hız verdi. Bu iki 
girişimin önemi şurada. Birincisi Dünya Ticaret 
Örgütü’nün dünya çapında uygulamaya çalıştığı 
ticaretin serbestleştirilmesi görüşmelerine bir 
alternatif çıkıyor. Bu iki girişim, birlikte dünya 
ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor. Bu 
da sadece ticareti ve yatırımları değil, üretim 
standartlarını belirleme konusunda da büyük bir 
güç elde etmelerini sağlıyor” değerlendirmesini 
yaptı. 

DÜNYA EKONOMİSİNİ YENİ STANDARTLAR 
BELİRLEYECEK 

Ortaklık nihayete erdiğinde dünya ekonomisinin 
üçte ikisini artık yeni standartların belirleyeceğini 

belirten Hisarcıklıoğlu, açıklamasına şu örnekle 
devam etti: “Şu an bizim ürettiğimiz ürünler 220 
volta göre dizayn ediliyor. Eğer bunlar 110 voltu 
benimserse, tüm Liretim kapasitemizi yeniden 
yapılandırmamız gerekecek. Bir başka deyişle, 
bu yeni küresel sistemin içinde olanlar ile dışarda 
kalanlar arasında ciddî bir makas açılacak. Bizleri 
etkileme potansiyeli taşıyan bir diğer önemli konu 
da küresel enerji haritasıyla ilgili. Biliyorsunuz 
ABD başta olmak üzere birçok enerji bağımlısı 
ülke kaya gazı üretimiyle kendine yeter noktaya 
geldi. Örneğin, ABD dışardan 10 liraya aldığı 
gazı artık 3 liraya üretiyor. Bu şu anlama geliyor. 
Son 20-30 yılda Amerika’dan Uzak Doğu’ya 
kayan imalat sanayi yavaş yavaş Amerika’ya geri 
dönmeye başlayacak. Enerji dengelerinin yeniden 
kurulduğu bu yeni ortamda, üretim ilişkileri de 
yeniden şekillenecek.”
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 Dengeli büyümemiz sürecek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelecek 

dönemde kendilerini yeni bir küresel iktisadi 
ortam beklediğini belirterek, “Hükümetler ve 
özel sektör olarak, bu yeni ortama nasıl uyum 
sağlayacağımıza ve büyüme-istihdam-refah artışı 
dengesini nasıl koruyacağımıza odaklanmalıyız” 

dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Türkiye Milletlerarası 
Ticaret Odasının toplantısında konuştu Ekonomi 
Balanı Nihat Zeybekçi’nin, iş dünyasını çok 
yakından tanıyan ve aralarından çıkıp siyasete 
atılan bir bakan olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu 
desteklerin önemini vurguladı.

08.03.2014
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Filistin’e yatırım çağrısı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Prag’da düzenlenen 
‘Filistin Ekonomisi İçin Girişim’ toplantısında 
Filistin ekonomisine hayat verecek olan 
Cenin Sanayi Bölgesi’ne yatırım çağrısı yaptı. 
Hisarcıklıoğlu, Ortadoğu Dörtlüsü (QUARTET), 
Yeni Başlangıç için Ortaklar (PNB) ve ABD Ticaret 
Odası tarafından Prag’da gerçekleştirilen ‘Filistin 
Ekonomisi İçin Girişim’ toplantısına katıldı. Ev 
sahipliğini İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair ve 
ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeline Albright’in 
yaptığı toplantıda, Filistin Başbakan Yardımcısı 
Muhammet Mustafa ile ABD ve Filistin’den çok 
sayıda işadamı hazır bulundu. Hisarcıklıoğlu, 
toplantının açılış konuşmasında, TOBB olarak 
Cenin Sanayi Bölgesi için yaptıkları çalışmalar 

hakkında bilgi verdi ve yatırımcıları Cenin Sanayi 
Bölgesi’ne yatırım yapmaya çağırdı. Hisarcıklıoğlu 
Kudüs Tahkim Merkezi, Orta Doğu Ticaret Merkezi 
(MECC) ve Yeni Başlangıçlar için Ortaklar (PNB) 
kapsamındaki çalışmalara da işaret etti. 

ALBRIGHT İLE GÖRÜŞME 
Prag programı kapsamında, ABD Eski Dışişleri 

Bakam ve PNB Başkam Madeline Albright ile 
İngiltere Eski Başbakanı ve QUARTET Özel 
Temsilcisi Tony Blair ile de görüşen Hisarcıklıoğlu, 
görüşmelerde Cenin Sanayi Bölgesi’ne ilişkin 
faaliyetler konusunda açıklamalarda bulunarak 
destek talep etti. TOBB Başkanı, Türkiye’nin Prag 
Büyükelçisi Cihat Erginay’ı ziyaret etti ve Türk-
Çek iktisadi ilişkileri, ticaret ve yatırım imkanları 
hakkında bilgi aldı.

10.03.2014
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TOBB’dan Filistin’e yatırım çağrısı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zor 

durumda olan Filistin ekonomisine büyük katkı 
yapacak olan Cenin Sanayi Bölgesine yatırım 
için iş dünyasına seslendi. Prag’da düzenlenen 
‘Filistin Ekonomisi İçin Çirişim’ toplantısında 
konuşan Hisarcıklıoğlu, iş dünyasını Filistin 

ekonomisine hayat verecek olan Cenin Sanayi 
Bölgesi yatırım yapmaya davet etti. İngiltere Eski 
Başbakanı Tony Blair ve ABD Eski Dışişleri Bakanı 
Madeline Albright’in ev sahipliğindeki toplantıda 
Hisarcıklıoğlu, uluslararası siyasi çevrelerden de 
Filistin’e ekonomik destek istedi.

10.03.2014
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Hisarcıklıoğlu, ‘Filistin Ekonomisi için 
Girişim Toplantısı’na katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Prag’da, 
Filistin ekonomisine destek için Cenin Sanayi 
Bölgesinde yatırım yapılması çağrısında bulundu. 

Prag’da düzenlenen Filistin Ekonomisi İçin 
Girişim toplantısında konuşan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Filistin ekonomisine hayat 
verecek olan Cenin Sanayi Bölgesi hakkında bilgi 
verirken, iş dünyasını bölgeye yatırım yapmaya 
davet etti. TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, 
Hisarcıklıoğlu, Ortadoğu Dörtlüsü (QUARTET), 
Yeni Başlangıç için Ortaklar (PNB) ve ABD Ticaret 
Odası tarafından Prag’da gerçekleştirilen Filistin 
Ekonomisi İçin Girişim toplantısına iştirak etti. Ev 
sahipliğini İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair ve 
ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeline Albright’in 
yaptığı toplantıya, Filistin Başbakan Yardımcısı 
Muhammet Mustafa ile ABD ve Filistin’den çok 
sayıda işadamı katıldı. Hisarcıklıoğlu, toplantının 

açılış bölümünde yaptığı konuşmada, TOBB olarak 
Cenin Sanayi Bölgesi için yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Yatırımcıları Cenin Sanayi 
Bölgesine yatırım yapmaya çağıran Hisarcıklıoğlu, 
Kudüs Tahkim Merkezi, Orta Doğu Ticaret Merkezi 
(MECC) ve Yeni Başlangıçlar için Ortaklar (PNB) 
kapsamındaki çalışmalara da değindi. Prag 
programı kapsamında ABD Eski Dışişleri Bakanı 
ve PNB Başkanı Madeline Albright ile İngiltere 
Eski Başbakanı ve QUARTET Özel Temsilcisi 
Tony Blair ile de görüşen Hisarcıklıoğlu, Cenin 
Sanayi Bölgesine ilişkin faaliyetler konusunda 
açıklamalarda bulunarak destek talep etti. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, programının sonunda 
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Cihat Erginay’ı 
ziyaret etti ve Türk-Çek iktisadi ilişkileri, ticaret ve 
yatırım imkanları hakkında bilgi aldı.

10.03.2014
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Krizin Ardından Önemi Arttı 
KRİZİN ardından, doğu ülkelerinin daha fazla 

büyüklüğünü dikkate aldığımızda Dilucu sınır 
kapısının önemi de ortaya çıkmaktadır. İnşallah 
yılsonunda hizmete açacağımız bu gümrük 
kapısının bölgemize, dost komşu ülke Azerbaycan 
ve Nahcivan’a büyük katkılar sağlayacağına 
inanıyorum. 

YUMURTA TOKUŞTURDULAR 
Konuşmaların ardından Bakan Yazıcı ve 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ‘yumurta tokuşturdu’. 
Yazıcı, Hisarcıklıoğlu’nun yumurtasını kırmayı 
başardı. Tören, yetkililerin temel atma butonlarına 
basmalarıyla sona erdi. 

15.03.2014
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Nahcivan kapısından 150 bin tır geçecek
Bütçeden tek kuruş çıkmadı
Iğdır’ın Aralık İlçesi sınırlarından Nahcivan’a 

bağlantıyı sağlayan Dilucu Sınır Kapısı’nın 
TOBB tarafından YİD modeli ile modernizasyon 
edilmesini içeren Dilucu Sınır Kapısı temelini 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birlikte gerçekleştirdi.

YILSONUNA TAMAM 
TOBB Başkan Yardımcısı Çamur Ali Kopuz 

konuşmasında sınır kapısının 8 ayda bitirilerek, 
yılsonuna yetiştirileceğini ifade etti. Bu kapsamda 
da 75 milyon lira yatırım gerçekleştirileceğini 
kaydeden Kopuz, Dilucu Sınır Kapısı’nın doğu ve 
güney sınır kapılan arasında Habur’dan sonra en 
fazla kara taşımacılığının yapıldığım, böylece her 
100 araçtan 6’sının bu kapı üzerinden yapıldığım 
ifade etti. 

400 MİLYON TL TASARRUF 
Kopuz, şu anda Dilucu’ndan 150 bin TIR, 

715 bin yolcu geçtiğini belirterek, önümüzdeki 

5 yılda 500 bin TIR ve 5 milyon yolcunun bu 
kapıyı kullanmasının beklendiğini söyledi. Kopuz, 
beldeme süresini yarı yarıya indirildiğini, özel 
sektöre bu kapsamda yıllık 400 milyon liralık 
tasarruf yaptığım kaydetti. Kopuz, Kapıkule, 
Hamzabeyli, İpsala, Habur, Nusaybin ve Cilvegözü 
olmak üzere 7 sınır kapısına 300 milyon liralık 
yatırım yapıldığını da kaydetti. O 

Bakanlığın gümrüklerin modernizasyonu ile 
ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Yazıcı, 
“TOBB’la modernizasyon son derce verimli ve iş 
dünyası açısından kolaylaştırıcı sonuçları olan bir 
uygulamadır. Kapıları modernize ederken, çağdaş 
bir görünüme de kavuşturuyoruz. Tek kuruş 
bütçeden ve hazineden harcama yapılmadan, 
TOBB ile birçok odamızın ortaklığı olan Gümrük 
Ticaret A.Ş ile Çevre Bakanlığı’nın birim fiyatları 
ile hesaplamaları, maliyet hesabı ve maliyetin geri 
dönüşü ve makul bir kar ile süreleri belirleniyor” 
şeklinde konuştu.

15.03.2014
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOCLU’NDAN ÇAĞRI

İstikrarı muhafaza edelim
Hafta sonu yapılacak yerel secimler öncesi 

STAR’ın sorularını yanıtlayan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ‘istikrar çağrısı yaptı. Hisarcıklıoğlu 
“Ülkede istikrar muhafaza edildikçe Türkiye 
ekonomisi büyümeye devam edecek” dedi. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “İstikrarı 
muhafaza edelim” çağrısı yaptı. Pazar günkü 
seçimler öncesi STAR’ın sorularını yanıtlayan 
Hisarcıklıoğlu “İstikrar muhafaza edildikçe Türkiye 
ekonomisi büyümeye devam eder” dedi. “Küresel 
ekonomi kritik bir dönemden geçiyor. Küresel 
kriz sonrasında alıştığımız yapı değişiyor. Eskisi 
gibi, rahat ve ucuz finansman imkânları azalıyor. 
Tüm dünyada bu değişim karşısında sıkıntılar 
yaşanıyor” diyen Hisarcıklıoğlu, buna rağmen 
Türkiye’nin tek başına tüm Avrupa’dan daha fazla 
istihdam sağladığını söyledi. 

Yeniden büyümeye dönelim 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Büyük iktisatçı 

Hayek’in tespiti ile iktisat insan yapımı değildir 
ama içinde insan vardır. Yani iktisat sosyal bir 
olaydır. İktisadi faaliyetlerin en önemli belirleyicisi 
insanların beklentileri ve davranışlarıdır. 
Beklentileri etkileyen en önemli faktör de istikrardır. 
Türkiye olarak potansiyelimize güvenelim. Bakın 
tekbir çarpıcı örnek vereyim. 2008 sonrası bizde 
istihdam 4.3 milyon arttı. Aynı dönemde Avrupa’da 
birçok insan işsiz kaldı. Sıkıntılara rağmen 2013’te 
700 bin kişiyi daha istihdam ettik. Ekonomide 
sorunlar yok mu? Tabii ki var. Ama bunları aşacak 
bilgi ve tecrübeye sahibiz.” 

“Yapılması gereken, reel sektöre ağırlık 
vererek, üretim ve ihracatı milli mesele olarak 
algılamak ve artırmaktır” diyen Hisarcıklıoğlu, 
maliyetlerin azaltılması, reel sektörün üzerindeki 

28.03.2014
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yüklerin indirilmesi, girdi maliyetlerinin makul 
seviyelere çekilmesinin öncelikli hedef olması 
gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu “Yüksek hızda 
nasıl büyüyeceğimize ve rekabet gücümüzü 
nasıl koruyabileceğimize ilişkin gündeme geri 
dönmeliyiz. Yeni bir büyüme hikâyesi ortaya â. 
koymalıyız” dedi. 

BALO’NUN TREN SEFERLERİ 3’E ÇIKTI 
HİSARCIKLIOĞLU, TOBB’un başarıyla 

uyguladığı Büyük Anadolu Lojistik Organizasyon 
(BALO) projesine is dünyasından yoğun ilgi 
olduğunu da söyledi. Hisarcıklıoğlu projeyle ilgili 
işadamlarına bir de müjde verdi. Hisarcıklıoğlu, 
Manisa, Bandırma, Eskişehir, Ankara, Konya’dan 
ve Tekirdağ’dan Almanya’ya ve Almanya’dan 
Türkiye’ye haftada karşılıklı 2 tarifeli seferi olan 
BALO treninin artık haftada karşılıklı 3 sevkiyata 
çıktığını açıkladı. 

Hükümetin attığı güzel adımlar gözden 
kaçıyor 

HİSARCIKLIOĞLU, ekonomi yönetiminin 
son aldığı yeni kararları da övdü. Hisarcıklıoğlu 
“Bankaların elinin rahatlaması bizim de elimizi 
rahatlatıyor. Bu hafta basında zorunlu karşılıklarda 
bankaların maliyetini düşürecek bir düzenleme 
haberi bile piyasalarda rahatlama yarattı” dedi. 

Hazine’den destek 
Hisarcıklıoğlu, bir diğer önemli kararı da 

geçtiğimiz hafta Hazine’nin aldığını belirterek, bu 
konuda şunları söyledi: “Girişimci fikirler hayata 
geçebilsin diye 500 milyon liralık üst fon kurulması 
kararı alındı. Üst fonlar 500 milyon liralık kaynağı 
girişim sermayesi fonlarına aktaracak ve bu 
kaynak profesyonel fon yöneticileri tarafından 
girişim şirketlerine yatırılacak. Bu, orta vadede 
şirketlerimize ciddi fayda sağlayacak. Yoğun 
gündemin içinde alınan güzel kararlar unutuluyor, 
gözden kaçıyor. Ama aslında ekonomi yönetimi 
küresel ekonominin şartlarına göre gereken 
tedbirleri alıyor. Atılan bu adımları desteklemeliyiz.”
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Patronlar ‘Seçim bitti, çalkantılar sona ersin’ dedi

‘Artık bu gerilim azaltılsın’ 
2014 yerel seçimi geride kalırken dün 

iş dünyasından art arda açıklamalar geldi. 
Seçimden önce zaman zaman zirveye çıkan 
kutuplaşma ve gerilim ortamı açıklamalarda ortak 
gündemi oluşturuyordu. Türkiye’nin önde gelen 
işadamları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, 
şimdiye kadar yaşananların artık geride 
bırakılarak ekonomiye odaklanılması gerektiğini 
belirterek “Kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, 
çalkantılara son verecek siyasi ortam yaratalım. 
Gerilimler ülkeye bir şey kazandırmadı” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
RİFAT HİSARCIKLIOGLU:

Milletin zenginleşmesi huzurdan geçiyor 
Milletimiz büyük bir olgunluk ve yüksek bir 

katılım ile sandıklara gitmiş ve bir defa daha 
demokrasiye sahip çıkmıştır. Seçimin sona 
ermesiyle, yeniden ekonomiye ve yapısal 
reformlara odaklanmalıyız. Reel sektöre ağırlık 

vererek, üretimi ve ihracatı milli mesele olarak 
algılamalı ve artırmalıyız. Küresel rekabetin 
giderek arttığı günümüz koşullarında, üretim 
ve ihracat öncelik verilmeli Yatırımların artarak 
devam edebilmesi için küresel koşulların zorlaştığı 
bu günlerde yatırımcıların sorunları öncelikli ele 
alınmalı. olmalıdır. Hep vurguluyorum. Milletimizin 
daha zengin ve müreffeh olmasının yolu huzur 
ve istikrardan geçer. Çünkü huzur ticareti, ticaret 
zenginliği getirir. Bunun için artık hepimizin günlük 
çalkantılardan sıyrılıp işine odaklanması lazım.

Yatırımcıya öncelik verilmeli
Yatırımların artarak devam edebilmesi 

için küresel koşulların zorlaştığı bu dönemde 
yatırımcıların sorunları öncelikli olarak ele alınmalı.

GYİAD Başkanı BURCU AKDARI TOPRAK:
Güçlü ekonomi için çalışma zamanı

Seçim sonuçlarından her kesime önemli 

01.04.2014
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mesajlar olduğuna ve mesajların doğru okunup 
doğru değerlendirmeler yapılacağına inanıyoruz. 
Ülkemiz vatandaşları seçim sandığında kendi 
badelerini kullanmışlardır. Şimdi birlik ve beraberlik 
içinde yeniden insanımıza iş, aş ve refah getirecek 
çalışmalara odaklanmamız gerekiyor. Türkiye’yi 
daha da zenginleştirecek adımların atılmasını 
istiyoruz.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
GÜLER SABANCI:

Süreçte yaşananları arkada bırakalım.
Geride bıraktığımız 2014 yere seçim sonuçlan 

ülkemize hayırlı olsun. Çok yıpratıcı bir seçim 
sürecini geride bıraktık. Bu ülken hepimizin olduğu 
ve birlikte barış içinde yaşamamız gerektiği 
bilinci ile seçim sürecinde yaşananları arkamızda 
bırakmalıyız. Seçilen tüm belediye başkanlarına 
bu dönemde görevlerinde başarılar diliyorum. 

Erken seçimle sandık süreci bu yıl 
bitirilmeli’ 

Anadolu Endüstri Holding Başkanı 
TUNCAY ÖZİLHAN: 

Genel seçim öne alınsın bu kadar uzun 
dönemi Türkiye kaldıramaz

Tabii çok gergin bir dönem geçirdik seçim 
öncesi. Liderlerin gerginliği topluma da intikal 
etti. Arkasından Cumhurbaşkanlığı ve genel 
seçimler var. Bu kadar uzun bir seçim dönemini 
Türkiye kaldıramaz. Seçimlerin öne alınıp 
Türkiye’nin ekonomiye, demokrasiye, büyümeye, 
Anayasa değişikliklerine odaklanması gerektiğini 
düşünüyorum. Türkiye açısından erken seçim 
faydalı olur diye düşünüyorum. Seçim dönemleri 
gerginliğin oluştuğu bir dönem oluyor, yatırımcı 
açısından belirsizlikler oluşuyor. TL’deki 
değerlendirme bir miktar daha devam edebilir 
ama çok önemli etki etmez. 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
ihracatçıları Birliği Başkan 

HİKMET TANRIVERDI: 
Erken seçimle 2015 parlak bir yıl olabilir
Ülkemizin devamlı seçim ortamında 

kalması ekonomide tahribatlara yol açıyor. Artık 
bu atmosferden çıkıp 2014’ün kayıp yıl olmaması 
için ekonominin önünde bekleyen sorunlarla ilgili 
kararların hızla alınması gerekiyor. Önümüzde 
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler var. Genel 
seçimleri erkene alır, ekonomik tedbirleri hayata 
geçirebilirsek, 2015 Türkiye için parlak bir yıl 
olabilir. Ayrıca ekonominin kurtarıcısı ihracatçıların 
desteklenmesi gerekiyor. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
MEHMET BÜYÜKEKŞİ:
Olayların tortusu geride kalsın Kutuplaşma 

bitirilmelidir.
Yoğun seçim gündeminin ardından bugünden 

itibaren tüm Türkiye’yi tekrar ekonomi ve ihracat 
gündemine dönmeli. Artık ivedilikle tüm kesimlerin 
yeniden ekonomiye odaklanmasını istiyoruz. Şimdi 
sırada uzun vadeli sınavlarımız var. Bu sınavlara 
şimdiden sıkı bir şekilde hazırlanmak gerekiyor. 
Son dönemde yaşadığımız olayların tortularını 
geride bırakalım, geleceğe bakalım. Ülkemizin 
temel gündemi rekabet gücünün geliştirilmesi 
olmalıdır. 

Türk Sanayici ve işadamları Derneği 
Başkanı MUHARREM YILMAZ:

Kutuplaşma bitirilmelidir
Son dönemlerde kaygı verici düzeye yükselmiş 

bulunan, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir siyasi 
tutumun ve söylemin oluşmasına siyasetin tüm 
taraflarının katkı vermesini umut ediyoruz. Hızla 
ve partiler üstü bir anlayışla demokrasimiz 
ve ekonomimizi güçlendirecek reformlara 
yönelmeli, çözüm süreci ve Avrupa Birliği uyumuna 
hız kazandırmalıyız. 

Kibar Holding Başkanı ALI KİBAR: 
Gerginlikten dolayı tüketim yavaşlamıştı 
Birkaç aydır ortamdaki gerginlikten dolayı 

tüketimde yavaşlamalar söz konusuydu. 
Faizlerdeki artış, tüketici kredileri
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SECİMDEN AK PARTİ’YE ÇIKAN GÜÇLÜ DESTEK İS DÜNYASINA GÜVEN VERDİ

Sandıktan istikrar çıktı şimdi işe dönüş 
zamanı

İş dünyası seçim sonucundan memnun.
Milli iradenin ‘kaosu değil ‘istikrarı seçtiğini 

belirten is dünyası temsilcileri, secimin ekonomide 
tahribat yaptığını belirterek, ekonominin tekrar 
gündemin ilk sırasına çıkarılmasını istiyor.

Ekonomiye odaklanmalıyız 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 

Mehmet Büyükekşi: Sonuçlar tüm ülkeye hayırlı 
olsun. Türkiye büyük bir demokrasi sınavını daha 
başarıyla geçti. Halkımız yoğun bir katılımla 
demokratik iradesini sandıkta ifade etti. Artık 
ivedilikle gerek siyaset kurumunun gerekse 
toplumun tüm kesimlerinin yeniden ekonomiye 
odaklanmasını istiyoruz. Şimdi sırada uzun 
vadeli sınavlarımız var. Bu sınavlara sıkı bir 
şekilde hazırlanmak gerekiyor. Son dönemde 
yaşadığımız olayların tortularını geride bırakalım, 

geleceğe bakalım. Ülkemizin temel gündemi 
rekabet gücünün geliştirilmesi olmalıdır.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak: Sağduyu ve 
aklıselim kazandı. MÜSİAD olarak her zaman 
huzur, güven ve pozitif istikrardan yana olduk. 
Sonuçlar, milletimizin de tercihinin bu yönde 
olduğunu ortaya koymuştur. Milletimizin iradesine 
farklı yöntemlerle ipotek koymaya çalışanlar, siyasi 
bir yarışta siyaset dışı müdahalelerden medet 
umanlar, milletimizin ortaya koyduğu takdirinden 
gereken dersleri çıkarmalıdırlar. Diğer taraftan, bu 
sonuçlar, mevcut iktidara güçlü bir destek anlamı 
taşırken, aynı zamanda, daha fazla sorumluluk da 
yüklemiştir. 

TÜMSİAD Başkanı Dr. Hasan Sert: Gezi Parkı 
olayları, 17 ve 25 Aralık operasyonları ülkemizdeki 

01.04.2014
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ekonomik ve siyasi istikrarı hedef alan çalışmalar 
olarak ortaya çıkmaktadır. Seçim sonuçları ile 
milletimiz, ekonomik ve siyasi istikrarın devam 
etmesi amacıyla iktidar partisine olan güvenini 
ortaya koymuştur.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan: seçim sonuçlarının 
önemli ölçüde ekonomik başarıya endeksli olduğu 
görülmektedir. Yani seçmen, ekonomik refahı ve 
istikrarlı büyümeyi ödüllendiriyor. Ortaya çıkan 
seçim sonuçları, toplumda uzun vadeli istikrarın 
korunması adına gösterilen hassasiyetin de bir 
göstergesi olarak da algılanmalı.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı 
Ömer Cihad Vardan: Ortaya çıkan tablo ile 
halkın çoğunluğu, sadece önümüzdeki 5 yıl 
için bölgelerindeki yerel yöneticilerini seçmekle 
kalmamış, aynı zamanda ülkede kaos oluşturacak 
bir durum yerine, istikrarın devamı yönünde 
tercihini kullanmıştır. Bizim de arzumuz, ülkemizin 
bir an önce bu seçim atmosferinden sıyrılıp, 
huzur ve güven ortamı içinde 2023 hedefleri 
doğrultusunda planlanan ekonomik, sosyal ve 
demokratik reformlara devam etmesi ve bilhassa 
AB sürecine hız vermesidir.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Hüseyin 
Doğan: Demokrasimizin daha da güçlendiğini 
görmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Türkiye olarak çok daha güçlü hedeflere 
yöneleceğiz. Şimdi ekonomi öne çıkacak. Bu iklim 
içinde marka ekonomisini geliştirmek, ülkemize 
sağladığı katkıyı daha da artırmak için çalışacağız. 
Perakende sektörü olarak uluslararası alanda 
Türk markası algısını yerleştirirken, ‘güçlü Türkiye 
imajına’ da katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. 
Güçlenen markalarımız, Türkiye’nin imajına katkı 
sağlayacak. 

YAŞANANLARI GERİDE BIRAKALIM
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Güler Sabancı: 2014 yerel secim sonuçları 
ülkemize hayırlı olsun. Çok yıpratıcı bir secim 
sürecini geride bıraktık, iu ülkenin, hepimizin 
olduğu birlikte barış içinde yaşamamız gerektiği 
bilinci ile seçim sürecinde yaşananları arkamızda 
bırakmalıyız. Seçilen tüm elediye başkanlarına 
görevlerinde başarılar diliyorum. 

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi: 2014’ün kayıp yıl olmaması için 
ekonominin önünde bekleyen sorunlarla ilgili 
kararların hızla alınması gerekiyor. Bu çerçevede 
Türkiye’nin ekonomik programını ve büyüme 

planlarını gecikmeksizin revize etmesi lazım. Hızlı 
bir şekilde ekonomiye odaklanmalıyız. 

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatca: 
Türkiye artık geçmiş tartışmaları bir kenara 
bırakarak orta gelir ve orta demokrasi tuzaklarından 
kurtulmaya odaklanmak. Seçmenlerin 
yüksek bir katılım oranıyla sandığa giderek 
vatandaşlık görevim yerine getirmiş olması, Türk 
demokrasisinin başarısı ve gelişmişliğinin bir 
göstergesi. Artık ekonomik istikrar ve büyümeye 
odaklanmanın zamanım geldi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı 
(TGSD) Cem Negrin: Şimdi yeni ve güzel şeyler 
söyleme zamanı. Bir gün bile gecikmeksizin bu 
kasvetli havadan çıkıp, daha çok üretim, daha 
çok çalışan, daha çok ihracat için, yeniden 
dört elle işimize sarılmamız gerekiyor. Türkiye 
ekonomisinin çarkları, bizleri gelişmiş ülke sınıfına 
taşıyacak, güçlü, özgürlükçüye halkına zenginlik 
vadeden bir gelecek için dönmeli. 

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 
(ASKON) Başkanı Mustafa Koca: Sonuçlar 
iktidara güvenin bir göstergesi. Şimdi iktidara 
düşen, siyaseten milleti rahatlatmak, gizli 
hesapları olanlar açısından devleti rahatlatmak 
ve yeni bir ruhla ileri düzey bir ekonomi politiği 
ortaya koymayı başarmak. İktidar 2023 hedeflerim 
gerçekleştirmek için umut olduğunu göstermeli. 

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz: Seçimler 
geride kalırken, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak 
siyasi tutumun ve söylemin oluşmasına siyasetin 
tüm taraflarının katla vermesini umut ediyoruz. 
Hızla ve partiler j üstü bir anlayışla demokrasimizi 
ve ekonomimizi ve sosyal yapımızı güçlendirecek 
reformlara yönelmeli.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Ülkemiz 
2023 hedeflerine doğru yol alırken, hür iradesini 
ortaya koyan milletimiz için seçimlerin hayırlı 
olmasını diliyor, seçilen tüm başkanlara ve 
yöneticilere başarılar diliyorum. Secim döneminin 
sona ermesiyle, yeniden ekonomiye ve yapısal 
reformlara odaklanmalıyız. Reel sektöre ağırlık 
vererek, üretimi ve ihracatı milli mesele olarak 
algılamalı ve artırmalıyız. Küresel rekabetin 
giderek arttığı günümüz koşullarında, üretim ve 
ihracat maliyetlerinin azaltılması, reel sektörün 
üzerindeki yüklerin indirilmesi, girdi maliyetlerinin 
makul seviyelere çekilmesi öncelikli hedeflerimiz 
olmalı. Milletimizin daha zengin ve müreffeh 
olmasının yolu huzur ve istikrardan geçer. Çünkü 
huzur ticareti, ticaret zenginliği getirir. 
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Millet seçimini yaptı, yolumuza bakabiliriz
30 Mart 2014 yerel seçimleri sonrasında bir 

mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
mesajında, “30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 
milletimiz büyük bir olgunluk ve yüksek bir katılım 
ile sandıklara gitmiş ve bir defa daha demokrasiye 
sahip çıkmıştır. Milli iradenin sandığa yansımasıyla 
yerel yönetimlerde yeni bir dönem başlamıştır. 
Ülkemiz 2023 hedeflerine doğru yol alırken, hür 
iradesini ortaya koyan milletimiz için seçimlerin 
hayırlı olmasını diliyor, seçilen tüm başkanlara 

ve yöneticilere başarılar diliyorum” dedi. Seçim 
döneminin sona ermesiyle birlikte yeniden 
ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanılması 
gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Reel 
sektöre ağırlık vererek, üretimi ve ihracatı milli 
mesele olarak algılamalı ve artırmalıyız. Küresel 
rekabetin giderek arttığı günümüz koşullarında 
üretim ve ihracat maliyetlerinin azaltılması, reel 
sektörün üzerindeki yüklerin indirilmesi, girdi 
maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi öncelikli 
hedeflerimiz olmalıdır” dedi.

01.04.2014
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Artık ekonomiye odaklanmalıyız
Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB: Milli iradenin 

sandığa yansımasıyla yerel yönetimlerde yeni 
bir dönem başlamıştır. Seçim döneminin sona 
ermesiyle birlikte, yeniden ekonomiye ve yapısal 
reformlara odaklanmalıyız. Reel sektöre ağırlık 
vererek, üretimi ve ihracatı milli mesele olarak 
algılamalı ve artırmalıyız. Küresel rekabetin 
giderek arttığı günümüz koşullarında, üretim ve 

ihracat maliyetlerinin azaltılması, reel sektörün 
üzerindeki yüklerin indirilmesi, girdi maliyetlerinin 
makul seviyelere çekilmesi öncelikli hedeflerimiz 
olmalıdır. Milletimizin daha zengin ve müreffeh 
olmasının yolu huzur ve istikrardan geçer. Çünkü 
huzur ticareti, ticaret zenginliği getirir. Bunun için 
artık hepimizin günlük çalkantılardan sıyrılıp işine 
odaklanması lazım.

01.04.2014
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İslam ülkeleri birbirine sürekli engel 
çıkarıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Krizden 
sonra alınan tedbirlerle dünyada sermaye 
akımı azaldı” dedi. 

İSLAM Ticaret ve Sanayi Odası 30. Genel 
Kurul Toplantısı Tunus’ta yapıldı. Burada 
konuşan Hisarcıklıoğlu, İslam ülkelerinin, dünya 
ekonomisindeki yeni eğilimleri dikkate almaları, bu 

gelişmelere göre kendilerini hazırlamaları ve İslam 
ülkeleri arasındaki gümrük vergileri, kotalar dahil 
tüm tarife dışı engellerin kaldırılması gerektiğini 
ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Birbirimize sürekli 
engeller çıkarıyoruz. Gümrük prosedürlerimiz 
arasında uyum yok” diye konuştu.

03.04.2014
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Hisarcıklıoğlu, İslam ülkelerine uyarı yaptı
Dünya ekonomisindeki yeni eğilimler
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam 

ülkelerini, dünya ekonomisindeki yeni eğilimleri 
dikkate almaları ve bu gelişmelere göre kendilerini 
hazırlamaları konusunda uyardı. 

İslam Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu’na 
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam ülkelerini dünya 
ekonomisindeki yeni eğilimleri dikkate almaları 
ve bu gelişmelere göre kendilerini hazırlamaları 
konusunda uyarırken, İslam ülkeleri arasındaki 
gümrük vergileri, kotalar dahil tüm tarife dışı 
engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

İslam Ticaret ve Sanayi Odası 30. Genel Kurul 
Toplantısı Tunus’ta gerçekleştirildi. İslam Odası’na 
üye 57 ülkenin Odalar Birliği temsilcilerinin katıldığı 
toplantıya TOBB Başkam M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Necdet Özer ile 
Selçuk Öztürk ve Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi 
Ömer Gücük de iştirak etti.

TOBB’dan yapılan açıklamaya göre toplantının 
açılışında bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, 
dünya ekonomisindeki gelişmeler ve İslam Ülkeleri 
arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
konusundaki görüşlerini aktardı. 

İslam ülkelerinin küresel ekonomideki rolünün 
göz ardı edilemeyeceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, 
“Küresel ticaret yollarının ve küresel politikaların 
şekillendiği coğrafyanın merkezindeyiz. Dünya 
ekonomilerinin gıdası olan enerji kaynaklarına biz 
sahibiz. İslam ülkeleri olarak çok önemli bir turizm 
gücümüz var. Bu gücümüz her yıl daha da artıyor.

İnşaat yatırımlarında ciddi bir payımız var. Öte 
yandan sanayileşme alanında önemli yatırımlar 
yapıyoruz. Pek çok İslam ülkesi Sanayileşme 
konusunu öncelikleri arasına koymuş durumda. 
Yani hemen her sektörde küresel ekonomi ile 
entegre olmuş durumdayız. Küresel dengenin 
önemli bir parçasıyız. İşte bu nedenle bizler, 
dünya ekonomisindeki gelişmeleri çok iyi okumak, 

04.04.2014
GÜNBOYU GAZETESİ
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kendimizi bu gelişmelere çok iyi hazırlamak 
zorundayız” diye konuştu.

Önümüzdeki sürecin eskisine göre çok daha 
zor olacağı üzerinde duran Hisarcıklıoğlu “Çünkü 
küresel ekonomide yepyeni bir sürece giriyoruz. 
Elbette dünya ekonomisinde bir canlanma eğilimi 
var. 2008 yılında başlayan küresel krizin etkileri 
zayıfladı. Amerika’dan sonra, Avrupa ekonomileri 
de toparlanma sinyalleri veriyor. Bu gelişme 

hepimizi olumlu etkileyecektir” dedi.
Bu olumlu gelişmenin yanında küresel 

sistemde de 3 büyük değişiklik olduğunu dile 
getiren TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, “Adeta 
bütün ekonomik kurallar yeniden yazılıyor. Bu 3 
değişikliğe ayak uyduramazsak, İslam ülkeleri 
olarak bizi büyük bir tehdit bekliyor” uyarısında 
bulundu.

04.04.2014
GÜNBOYU GAZETESİ
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Serbest ticaret anlaşmasına Avrupa Birliği 
üzerinden taraf olmak istiyoruz

Dünya Bankası Grubu tarafından organize 
edilen ‘AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirmesi’ 
raporu tanıtım toplantısında konuşan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu. Avrupa Birliğinin geçmiş yıllarda 
Türkiye’yi Serbest Ticaret Anlaşmalarına taraf 
etmeye çalıştığını söyledi. O günkü yanlış politika 
ve geleceği görememe sonucunda Türkiye’nin bu 
teklifi kabul etmediğim belirten Hisarcıklıoğlu, “Biz 
o gün yanlış yaptık, bu yanlıştan dönmek istiyoruz, 
Serbest Ticaret Anlaşmalarına bizi de taraf edin.” 
dedi. Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliğine 18 yıl önce 
adım attığını ve Gümrük Birliğinin AB üyeliğinin 
bir aşaması olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 20 
yıldır sürecin devam ettiğini belirterek bu süreç 
içerisinde dünyada Gümrük Birliğinin kurulduğu 
ekonomik temellerin değiştiğini kaydetti. 
Hisarcıklıoğlu, “Avrupa Birliğinin hızla gelişen, 

Türkiye ile benzer gelir ve üretim koşullarına sahip 
13 yeni üyesi oldu. 15 üye şu anda 28’e çıktı. 
Gelişmiş Avrupa pazarlarından pay almak isteyen 
Gümrük Birliği içindeki ülke sayısı katlanarak arttı. 
1995’te yani Gümrük Birliğine girdiğimiz yıl 15 AB 
ülkesinin toplam ithalatından aldığımız pay yüzde 
1,7. Gümrük Birliği’nden sonra ise 2004 yılında 
AB pazarındaki payımız yüzde 2,7 ile zirveye 
ulaşmış. Fakat 2004 yılı sonrasında yeni giren 
ülkelerle beraber, 10 AB üyesi ülkeyle beraber 
bizim pazardaki payımız 2,7’den 2,2’ye düştü. 
İşte Gümrük Birliği’nin iyi mi, kötü mü tartışmaları 
da buradan çıktı. Çünkü Gümrük Birliği bizim yeni 
AB ülkelerine karşı rekabet koşullarımızı korumak 
üzerine yapılmadı.” şeklinde konuştu. Ekonominin 
bunalıma girmesinin ardından AB’nin önemli 
ülkeler ile STA yaptığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
Amerika ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasına 

09.04.2014
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Kanada ve Meksika’nın da dahil olacağını 
belirterek Türkiye’nin de AB’nin ortağı olarak 
anlaşma içinde yer alması gerektiğini söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, vize sorunu ile ilgili olarak 
da “Bu konuya çare üretilmeli. 150 milyar dolar 
yatırım yaptık ülkemize. Bunun 100 milyar doları 
makine ve teçhizata gitti. Ya biz güç gittiğimiz 
ülkelerden nasıl makine ve teçhizat alırız? Ha 
biz mal almaktan yanayız ha siz satmaktan yana 
değilseniz bilmem. Yani artık vize engelimiz 
kaldırılmalı.” dedi. Dünya Bankası Türkiye Ülke 
Direktörü Martine Raiser ise Gümrük Birliği’nin 
AB ile Türkiye ticaretini 4 kat artırdığını kaydetti. 

AB’nin önemli bir kavşakta olduğunun altım çizen 
Raiser, “Şu an AB’ye yeni kan katmak gerekiyor. 
Başarıya, gümrük birliği anlaşmasına yeni şeyler 
eklemek gerekiyor. Her iki tarafın menfaatine 
olacak adımlar atmak gerekiyor.” dedi. AB 
Türkiye Delegasyonu Temsilci Yardımcısı Bela 
Szombati ise gümrük birliğinin katkısı ile Türkiye 
ve Avrupa’nın karşılıklı olarak 100 milyar Euro 
tutarında mal alıp sattığını açıkladı. Türkiye’nin 
Avrupa’ya ihracatının ve yatırımlarının arttığını 
hatırlatan Szombati, Gümrük Birliği’nin yeni bir 
haneye İhtiyaç duyduğunu dile getirdi.
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Hisarcıklıoğlu’ndan AB’ye ültimatom 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, AB’nin geçmişte müzakereler 
sürecinde, Serbest Ticaret Anlaşmalarımda 
Türkiye’nin de taraf olmasını önerdiğini belirterek, “O 
günkü yanlış düşünce, yanlış politika ve ya geleceği 
görememe sonucunda reddeden taraf biz olduk. 
Şimdi biz, AB Komisyonu’na ve AB üyesi ülkelere 
‘Arkadaş biz o gün yanlış yaptık, biz yanlıştan dönmek 
istiyoruz, bu Serbest Ticaret Anlaşmalarıma bizi de 
taraf edin’ diyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği 
(AB) -Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirme Raporu 
lansman toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 
AB’nin yapısında yaşanan değişime vurgu yaparak, 
Türkiye AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını imzalarken, 
AB’nin 15 ülke olduğunu, gelişmiş ve zengin 15 AB 
ülkesiyle Gümrük Birliği anlaşması imzalayan bir 
Türkiye olduğunu anımsattı.

ENGELLE KARŞILAŞIYORUZ
Rifat Hisarcıklıoğlu sonradan pazara dahil olan 

ülkeler AB pazarında serbestçe gezerken, Türkiye’nin 
transit kotaları ile karşı karşıya kaldığını, rakip 

işadamlarının AB pasaportuyla tüm dünyada gezerken, 
Türk işadamlarının vize engeliyle boğuşmaya devam 
ettiğini hatırlattı. AB’nin karar alma süreçlerinde, karar 
noktasında yetki verilmese de en azından istişari olarak 
yer almayı savunduklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, 
“Biz ihtilafların çözümü için sağlıklı bir mekanizma 
bulamazken, yeni AB üyeleri ortak AB hukukunun 
avantajlarını yaşamaktalar” değerlendirmesinde 
bulundu.

AB’nin bir ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalarken, o ülkenin Türkiye’yle anlaşma imzalama 
mecburiyeti olmadığını, bunun bir haksızlık olduğunu, 
böyle bir haksızlığı hiçbir ülkenin kabul etmeyeceğini 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanan ülkenin tüm mallarının Türkiye’ye sıfır 
gümrükle girmesine rağmen, Türkiye’nin o ülkeye mal 
satması durumunda gümrük duvarlarıyla karşı karşıya 
kalındığını belirterek, “Bunun adaletle, hukukla hiç 
örtüşür yanı yok, bunun tartışılacak yanı yok.’ Bizi bu 
işin içine alın, talebimiz bu kadar basit” dedi.

09.04.2014
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AB genişledikçe dışarıda kalan Türkiye, 
zarara uğradı
BİZİ 10 YENİ ÜLKE YAKTI

1996, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ne 
adım attığı yıl.

147 milyar $, AB ile Türkiye arasındaki ticaret 
hacmi.

38 milyar $, Türkiye’nin Almanya ile ticaret 
hacmi.

%80, Almanya ile son 10 yılda ticaret 
hacmindeki artış. 

DÜNYA Bankası ile TOBB’un hazırladığı 
Gümrük Birliği Raporu, Türkiye’nin, yeni üyeler 
geldikçe AB ithalatından aldığı payın yüzde 2,2’ye 
gerilediğini ortaya koydu.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile Dünya Bankası’nın hazırladığı “Gümrük 
Birliği Değerlendirme” raporunda ilginç sonuçlar 

ortaya çıktı. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 
Ocak 1996’dan sonra Türkiye’nin AB üyesi 15 
ülkenin ithalatından aldığı pay yüzde 1,7’den, 
2,7’ye yükseldi. Ancak 2004’te 10 yeni ülke daha 
AB’ye katıldı. Türkiye’nin aynı 15 AB ülkesinin 
ithalatından aldığı pay yüzde 2,2’ye düştü. 
Rapora göre, işadamlarının en çok şikâyet ettiği 
konuların başında ise vize ve karayolu taşımacılığı 
ruhsatlarıyla ilgili sorunlar geldi.

Gümrük Birliği’nin işleyişinde de zamanla 
sorunlar ortaya çıktığını anlatan TOBB Başkam 
Rifat Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “2004 yılı 
çok önemli. Çünkü AB’nin en büyük genişleme 
hamlesini yaptığı yıl oldu. Yani yeni 10 AB üyesinin 
birliğe girdiği yıl. 2004 sonrasında AB pazarında 
Türkiye için kayıplar başladı. 2004 yılında zirveye 

09.04.2014
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ulaşan payımız 2,7’den 2,2’ye kadar düşüyor. 
Bir başka deyişle, Gümrük Birliği’nin ilk 10 
yılında Gümrük Birliği’nden sağladığımız pazar 
kazancının yaklaşık yarısını 2004’ten sonra geri 
vermişiz.”

AB ülkesine çalışanını gönderen şirket oranı 
%70 Vize başvurularında Almanya’nın ret oranı 
%10 Vize başvurularında Fransa’nın ret oranı 

Türk işadamlarına ‘yeşil şerit’ önerisi 
HAZIRLANAN raporda işadamlarıyla yapılan 

anketler de dikkat çekiyor. Bu anketlerin başında 
da vize uygulaması geliyor. Birçok işadamı 
vizelerin ticarette en büyük engel olduğunu 
belirtirken, Dünya Bankası’nın hazırladığı özet 
raporda ise “İş amacıyla AB’ye seyahat eden iş 
insanları için bir, ‘yeşil şerit’ oluşturulmalı” dendi. 

1000’den fazla şirkete yapılan ankette ise şu ilginç 
sonuçlar çıktı:

En çok ihracat yaptığımız 10 AB ülkesi
ÜLKE   İHRACAT (milyar $)
ALMANYA  13,3 
İNGİLTERE  8,5 
İTALYA  6,5
FRANSA  6,3
İSPANYA  4,3
HOLLANDA  3,4
ROMANYA  2,6
BELÇİKA  2,5
POLONYA  2
BULGARİSTAN  1,9
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Halka kapanan yeşil hat işadamına açıldı
Türkiye’nin tezlerini destekliyor AB’nin isteği 

üzerine Dünya Bankası’nın hazırladığı Gümrük 
Birliği Raporu’ndan taslakta yer alan Türkiye’ye 
vizenin kaldırılması için “Derhal yol haritası 
hazırlayın” ifadesi çıktı. İş dünyası için uzun 
süreli, çok girişli vize kolaylığı getiren “yeşil hat” 
uygulaması istendi.

Habertürk’ün ilk kez geçtiğimiz kasım ayında 
taslağını gündeme getirdiği AB-Türkiye Gümrük 
Birliği Değerlendirmesi Raporu dün açıklandı. 
Taslakla nihai rapor arasında vize bölümünde 
büyük farklılıklar olduğu dikkat çekti. Taslaktaki 
tüm Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılmasına 
yönelik bir yol haritasının “derhal” hazırlanması 
talebi, raporun son halinde yer almadı.

Türkiye’nin uzun yıllardır Gümrük Birliği’nin 
(GB) koşullarının düzeltilmesi talepleri üzerine 
Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası’ndan bağımız 
taraf olarak rapor hazırlamasını istemişti. Raporun 
vize bölümünde ise Türk işadamlarına yönelik bir 

“yeşil hat” uygulaması istendi. Gerekli koşulları 
tamamlamış işadamlarına iş seyahatleri için 
uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi önerildi. 
Ayrıca işadamlarından istenen vize belgelerinin 
basitleştirilmesi talep edildi. Raporun son halinde 
Türk vatandaşlarının geneline yönelik “AB’nin nihai 
hedefinin tüm Türk vatandaşları için adil, güvenli 
ve öngörülebilir vize rejimi oluşturmak olmalıdır” 
ifadesi yer aldı. Böylelikle AB’nin vizeyi kaldırmasına 
yönelik çalışmalara bir an önce başlamasını içeren 
tavsiyelere raporda yer verilmemiş oldu. Taslakta, 
vizenin kaldırılması halinde Avrupa’ya yoğun 
göç yaşanacağı endişesinin geçerliliğini yitirdiği 
Türkiye’de iş arayan Almanya doğumlu Türkler ve 
Avrupalı profesyoneller örnekleriyle anlatılıyordu. 
Türkler’in vize kaldırılınca Avrupa turizmine katkı 
yapacağı vurgulanıyordu. Bu durumdan özellikle 
Yunanistan’ın yararlanacağına dikkat çekiliyordu. 
Türk öğrencilerin de Avrupa’da eğitim görmeyi 
daha fazla tercih edeceği savunuluyordu. Ancak 

09.04.2014
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bu ifadeler raporun dün açıklanan son halinde yer 
almadı.

BRÜKSEL’DE ÇIKARILDI
Vize bölümündeki farklılıkların nedenini 

sorduğumuz yetkililer, raporun Avrupa Komisyonu 
ve Ekonomi Bakanlığı’yla istişare edilerek 
hazırlandığını kaydetti. AB’nin iş dünyasına vize 
kolaylığında adım atma hazırlığı yaptığı belirtildi. 
Ancak bunu genele yaymak için çok erken olduğu 
düşünüldüğü için taslaktaki ifadelerin çıkarıldığı 
dile getirildi.

‘O GÜN YANLIŞ YAPTIK, ŞİMDİ 
DÖNMELİYİZ.’

Raporun tanıtımı İstanbul’da TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası Türkiye 
Direktörü Martin Raiser ve AB Türkiye Delegasyonu 
Temsilci Yardımcısı Bela Szombati’nin katılımıyla 
yapıldı. Hisarcıklıoğlu, “AB geçmişte Türkiye’yi 
serbest ticaret anlaşmalarına taraf etmek istedi, 
Türkiye kabul etmedi. Arkadaş biz o gün yanlış 
yaptık, biz yanlıştan dönmek istiyoruz, bu serbest 

ticaret anlaşmalarına bizi de taraf edin” diye 
konuştu.

Türkiye’nin tezlerini destekliyor
Rapor, vize bölümü dışında taslakta olduğu 

gibi ezici çoğunlukla Türkiye’nin tezlerini 
destekliyor. AB’nin imzaladığı serbest ticaret 
anlaşmalarına Türkiye’nin dahli, GB’yle ilgili 
karar mekanizmalarına Türkiye’nin katılımı, iki 
tarafın engtegrasyona devamı, GB’nin kapsadığı 
mallarda taşıma sınırlamalarının kaldırılması, 
tarımla hizmet sektörlerinin GB kapsamına 
alınması, Türkiye’nin yabancı firmaların kamu 
ihalelerine katılımını kolaylaştırması önerileri 
raporda dile getirildi. Kamu ihale uygulamalarının 
AB firmalarının katılımına engel oluşturduğu 
belirtildi. 

Habertürk, rapor taslağını 6-7-8 Kasım 
2013 tarihlerinde gündeme getirdi. Raporda 
STA’ların ve ABD-AB STA’sının Türkiye 
ekonomisine etkilerine yönelik projeksiyonlara 
da yer verildi. 
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Avrupa ile Gümrük Birliği çok şey kazandırdı ama serbest ticaret anlaşmaları 
belimizi büktü.

Madalyonun kara yüzü
Son 20 yılda dünya ekonomisinde değişen 

koşulların Serbest Ticaret Anlaşmalarına 
taraf olmayan Türkiye’nin aleyhine geliştiğini 
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu 
yapı revize edilmeli. Ağır vize ve vergi koşulları 
AB pazarında rekabeti engelliyor” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği ‘nin 
(AB) geçmişte serbest ticaret anlaşmalarına (STA) 
Türkiye’yi de taraf etmeye çalıştığını ifade ederek, 
“O günkü yanlış düşünce, yanlış politika veya 
geleceği görememe sonucunda reddeden taraf 
biz olduk. Biz o gün yanlış yaptık, bu yanlıştan 
dönmek istiyoruz, bu STA’lara bizi de taraf edin” 
çağrısında bulundu.

TOBB ve Dünya Bankası (DB) tarafından 
hazırlanan ve DB Kıdemli Ekonomisti Kamer 

Karakurum Özdemir tarafından sunulan “AB 
-Türkiye Gümrük Birliği (GB) Değerlendirme 
Raporu” tanıtım toplantısında konuşan 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin AB üyeliğinin bir 
aşaması olan GB’nin 20 yıla merdiven dayadığına, 
ancak nihai bir sonuca ulaşılamadığına dikkat 
çekti. 

GB’nin, Türkiye’nin sanayi üretimi yapısının 
çeşitlenmesinde, üretimde kalite ve sürekliliğin 
sağlanmasında, rekabet kurallarının tesisinde, 
rekabet edebilme gücünün artmasında öneminin 
büyük olduğuna belirten Hisarcıklıoğlu, “Böylece 
Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisiyle 
entegrasyonu sağlandı. GB ile Türkiye’nin sanayi 
ürünlerinde ciddi bir ihracat artışı gerçekleşti. 
Bunlar işin olumlu tarafları” diye konuştuktan 
sonra şunları söyledi; 

09.04.2014
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• Diğer taraftan tüm bu olumlu gelişmelerin 
yanında son yıllarda dünyada GB’nin kurulduğu 
ekonomik temeller değişti. AB’nin hızla gelişen, 
Türkiye ile benzer gelir ve üretim koşullarına 
sahip 13 yeni üyesi oldu. 15 üye şu anda 28’e 
çıktı. Gelişmiş Avrupa pazarlarından pay almak 
isteyen GB’deki ülke sayısı katlanarak arttı. 
1995’te yani GB’ye girdiğimiz yıl 15 AB ülkesinin 
toplam ithalatından aldığımız pay yüzde 1,7 idi. 
GB’den sonra ise 2004 yılında AB pazarındaki 
payımız yüzde 2,7 ile zirveye ulaşmış. Fakat 
2004 sonrasında yeni giren 10 AB üyesi ülkeyle 
beraber bizim pazardaki payımız 2,7’den 2,2’ye 
düştü. GB bizim yeni AB ülkelerine karşı rekabet 
koşullarımızı korumadı.

• Şimdi Türk işadamları vize problemi ile 

karşı karşıya. Rakiplerimiz AB pasaportuyla 
gezerken biz vize engeliyle boğuşuyoruz. Türkiye 
GB açısından önemli bir tehdit ile karşı karşıya. 
AB, STA’lar yapıyor, biz yetişmeye uğraşıyoruz. 
Trans Atlantik Ticaret Anlaşması imzalanırsa yıllık 
kaybımız 20 milyar dolar olacak. 95 bin kişi işini 
kaybedecek. Bu durum düzeltilmeli. 

• Şunları istiyoruz: AB ile Türkiye arasında, 
danışma mekanizmaları güçlendirilmeli. Türk 
özel sektörünün GB içinden veya dışından 
haksız rekabete maruz kalması engellenmeli. 
ABD dahil, üçüncü ülkelerle gerçekleştirilen STA 
müzakerelerine Türkiye’nin eş zamanlı müzakere 
yürütmesi sağlanmalı. Bir Anlaşmazlıkların 
Çözümü Mekanizması oluşturulmalı. Vize sorunu 
ortadan kaldırılmalı.
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‘Türkiye büyük tehditle karşı karşıya’
Dünya Bankası’nın hazırladığı Gümrük 

Birliği Raporu toplantısında konuşan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Gümrük Birliği 
açısından çok daha önemli bir tehditle karşı 
karşıya olduğunu söyledi.

Dünya Bankası’nın hazırladığı “AB-Türkiye 
Gümrük Birliği Değerlendirme Raporu”, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dün 
İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında 
kamuoyuna açıklandı.

Madalyonun diğer yüzü
Raporun açıklandığı toplantıda konuşan 

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser, 
Gümrük Birliği’nin hem AB hem de Türkiye’ye 
önemli katkılar sağladığım belirterek, “Gümrük 
Birliği’nde yeni bir yol kat etmenin zamanı olduğunu 
düşünüyorum. Birliğin bir STA’dan daha üstün 
olmasını sağlamalıyız” dedi. Gümrük Birliği’nin 
sağladığı yapısal değişim ve getirdiği yeni 
rekabet zihniyetinin Türkiye’nin dönüşümünde 

önemli bir rol oynadığım savunan TOBB Başkam 
Rifat Hisarcıklıoğlu, ancak madalyonun diğer bir 
yüzünün olduğuna da dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, 
AB’ye yeni katılan ve dinamik ekonomiye sahip 
ülkeler bütün haklardan yararlanırken Türkiye’ye 
aynı rekabet avantajı sağlanmaması nedeniyle 
olumsuz bir durumun oluştuğunu irdeledi. 
Türkiye’nin AB pazarında payı 2004’te yüzde 
2,7 iken sonraki yıllarda bu dezavantaj nedeniyle 
payın yüzde 2,2’ye gerilediğini anlattı.

95 bin kişi işsiz kalacak
Bunlardan ziyade Türkiye’nin Gümrük Birliği 

açısından çok daha önemli bir tehditle karşı 
karşıya olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
şöyle devam etti: “Bu da özellik le küresel kriz 
sonrasında AB’nin hız verdiği yeni nesil serbest 
ticaret anlaşmalarıdır. Biliyorsunuz, AB’ye tam 
üye olmadığımız için, Gümrük Birliği’ne rağmen, 
biz bu anlaşmalara dâhil olamıyoruz. Yani üçüncü 
ülkelerin malları rahatça bize gelirken, bizim 

09.04.2014
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mallar oraya gidemiyor. Ama özellikle, AB ve ABD 
arasında müzakereleri başlayan Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Anlaşması - TTIP’e müdahil 
olamamamız bu yöndeki endişelerimizi daha da 
ileri taşıyor. Brookings Enstitüsünün yayınladığı bir 
rapora göre, Türkiye’nin TTIP’ye dâhil olmaması 
halinde 95 bin kişinin işini kaybetme ihtimalinin 
ortaya çıkacağı ve Türkiye ekonomisinin 20 milyar 
dolar zarara uğrayacağı tahmin ediliyor.”

DB: Yatırımın olmaması siyasi?
Toplantı sonrası BloombergHT’den Arzu 

Maliki’nin sorularını yanıtlayan Dünya Bankası 
(DB) Türkiye Direktörü Martin Raiser, yabancı 

yatırımcıların ek kaynaklarını Türkiye’ye 
aktarmadan önce, siyasi risklere ve önümüzdeki 
seçimleri göz önünde bulundurduklarını söyledi. 
Merkez Bankası’na(MB) yönelik faiz indir 
baskılarına da değinen Raiser, “MB’nin eylemleri 
hakkında ne kadar az yorum yapılırsa, o kadar 
bağımsız kalır. Para birimini Ocak’ta istikrara 
kavuşturmak için adımlar attı. Bu nispeten başarılı 
oldu. Kredi hacmi özellikle iş dünyasında yüksek 
gidiyor. Kredi oranları özel yatırımları kısıtlayacak 
oranda değil. Faizden başka nedenler var. İş 
dünyasının tutumu ve siyasi belirsizlikler bence 
şuanda bunu engelliyor” dedi.
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“Serbest ticaret anlaşmalarına
TÜRKİYE’Yİ DE TARAF EDİN”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Arkadaş 
biz o gün yanlış yaptık, biz yanlıştan dönmek 
istiyoruz, bu Serbest Ticaret Anlaşmalarına bizi 
de taraf edin.” 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği (AB)-
Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirme Raporu 
lansman toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin AB ile Gümrük 
Birliği’ne 18 yıl önce adım attığını hatırlattı. 
Gümrük Birliği’nin AB üyeliğinin bir aşaması 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ama maalesef 
çeşitli sebeplerle ‘nihai aşama’ bir türlü nihayete 
ermemiştir. Ve üyelik sürecinin bir aşaması olarak 
tasarlanan Gümrük Birliği, 20 yıla merdiven 
dayamıştır” diye konuştu.

“Gümrük Birliği bizim yeni AB ülkelerine 

karşı rekabet koşullarımızı korumak üzerine 
yapılmadı” diyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: 
“Biliyorsunuz, AB o günkü müzakereler sürecinde 
özellikle Türkiye de Gümrük Birliği içinde olduğu 
için Serbest Ticaret Anlaşmaları’nda Türkiye’nin 
de taraf olmasını bize önerdi. O günkü yanlış 
düşünce, yanlış politika veya geleceği görememe 
sonucunda reddeden taraf biz olduk. Şimdi biz, AB 
Komisyonu’na ve AB üyesi ülkelere ‘Arkadaş biz o 
gün yanlış yaptık, biz yanlıştan dönmek istiyoruz, 
bu Serbest Ticaret Anlaşmaları’na bizi de taraf 
edin’ diyoruz, istediğimiz bu, siz bize önerdiniz, 
bunun bir mekanizmaya, tekrar tartışmaya gerek 
yok. Her iki tarafın da menfaatineyse, o gün bizim 
siyasetçimiz, işadamımız, bizler yanlış yapmışız. 
Şimdi Serbest Ticaret Anlaşması yaptığınız 
ülkelerle bizi masaya oturtun diyoruz.”

09.04.2014
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İşçi ve işverenden Erdoğan’a:
Gergin siyasi ortam yumuşasın

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan’ı 
Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde 
ziyaret eden TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
eşlik eden TESK, Türk-İş, Memur-Sen, Hak-İş-ve 
TİSK temsilcileri, Başbakan Erdoğan’a ortak bir 
bildiri sundu. Erdoğan ‘a sunulan bildiri, ziyaret 
çıkışında TESK Başkam Bendevi Palandöken 
tarafından okundu.

Herkes işine baksın
“Hepimiz, her şeyden önce huzur içinde 

çalışmak, üretmek ve ülkemizin büyümesine 
katkıda bulunmak isteriz” diye başlayan bildiri, 
“Bu yoğun siyaset gündeminin ardından, herkesin 
kendi işine odaklanabilmesine fırsat verebilmek 
için, siyasi ortamın bir an önce yumuşatılmasının 
son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” 
ifadesiyle devam etti. “Türkiye’nin dışa açık bir 
ülke olduğu belirtilen bildiride şeyle devam edildi: 

“Dışa açılarak zenginleşebileceğimizi, öğrendik. 
Dışa açık bir ülkenin, dışarıdan gelen şoklara 
her zaman hazır olması gerektiğini de biliyoruz. 
Dışarıdan gelen negatif iktisadi etkileri, çalışarak 
ve üreterek bertaraf edebilmemiz için, Türkiye’nin 
önümüzdeki aylarda daha huzurlu bir siyasi 
ortama ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.” AB kanlım 
sürecindeki kararlılığın sürdürülmesi gerektiği 
belirtilen açıklamada, “Yeni anayasa arayışımızla 
gündeme gelen daha fazla özgürlük, daha fazla 
demokrasi ve daha fazla hukuk sürecinin devam 
ettirilmesini yürekten istiyoruz. Milli iradenin 
elindeki yetkiler ve takdir yetkisi, bürokrasiye 
devredilmemelidir. Çünkü ülkemizin çıkarları her 
şeyin üstündedir.”

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen 
işçi ve işveren temsilcileri diğer siyasi partileri de 
ziyaret edeceklerini dile getirdi.

12.04.2014
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Siyasi gündem yumuşatılmalı
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan’la 

görüşen TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, MEMUR-SEN, 
HAK-İŞ ve TİSK heyeti, çıkışta yaptığı ortak 
açıklamada, seçimlerin bittiğini, siyasi gerginliğin 
sona erdirilmesini istedi. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Başbakanlık 
Çalışma Ofisi’nde, TOBB (Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 

beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı 
gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşme 
sonrası TOBB, TESK, TÜRK-IŞ, MEMURSEN, 
HAK-İŞ ve TİSK heyeti adına ortak açıklamayı 
yapan TESK Başkam Bendevi Palandöken özetle 
şunları söyledi: “Yerel seçimler bitti. Milli irade 
tecelli etti. Yoğun siyaset gündemin adından 
herkesin kendi işine odaklanmasına.

12.04.2014



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

BASINDA TOBB

NİSAN
2014

‘Siyasi gerginlik sona ersin’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 

konfederasyon yöneticileri yerel seçimlerin ardından 
siyasi ortamın yumuşaması için ziyaret turu başlattı. 
İlk olarak Başbakan Erdoğan’ı ziyaret eden heyet, 
küresel krizin devam ettiğine dikkat çekti ve 
ekonominin ana gündem maddesi olmasını istedi. 
Heyet muhalefetle de görüşecek 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 
Türk-İş, Memur-Sen ve Hak-İş siyasi gerginliğin 
sona erdirmesi talebiyle parti liderlerine ziyaret turu 
başlattı. İlk olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı 
ziyaret eden heyet, Türkiye’nin ana gündem 
maddesinin ekonomi olmasını istedi. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı, Başbakan’ın 
Dolmabahçe’deki ofisindeki basma kapalı görüşme 
yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından heyet 
adına açıklama yapan TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken, Başbakan’a sundukları yazıyı okudu. 

Seçim sürecinin geride kaldığına, küresel krizin 
devam ettiğine dikkat çeken Palandöken “Herkesin 
işine odaklanabilmesine fırsat verebilmek için, siyasi 
ortamın bir an önce yumuşatılması önemli” dedi. 

‘BÜROKRASİYE DEVREDİLMEMELİ’
Palandöken “Milli iradenin elindeki yetkiler ve 

takdir yetkisi, bürokrasiye devredilmemek” diye 
konuştu. 

‘Gelecek için iyimseriz 
destekleyin’
Diğer siyasi parti liderlerini de ziyaret edeceklerini 

belirten Palandöken “Bizler Türkiye’de gündemin 
artık ekonomi olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Sosyal devlet niteliğimize uygun sosyal politikalara 
ağırlık verilmesi gerektiği inancındayız. Türkiye’nin 
geleceğine ilişkin iyimserliğimize destek vermenizi 
diliyoruz. Avrupa Birliği katılım sürecindeki kararlılık 
sürdürülmeli” dedi.

12.04.2014
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Öyle sanıldığı gibi ekonomide işler
emir-komuta zinciriyle gitmiyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Rifat 
faizler düşük olsun mu? Olsun. İşadamı olarak ‘şu 
olsun’derim. Ama ekonomide ‘olsun’ demekle-emir 
komuta zinciriyle işler gitmiyor. Emir-komutaya 
döktüğümüz zaman, geçmişte bunları yaşadık, 
haberiniz olsun. Ekonominin gerekleri neyse o 
yapılsın. Ne bir eksik ne bir fazla.” 

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 
her yıl Kartepe’de düzenlediği Ekonomi 
Zirvesi’nin bu yıl 10’uncusu yapıldı. Zirvede 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuştu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın 
faiz politikası konusundaki görüşlerini açıklarken, 
“ekonomide işlerin emir-komuta zinciriyle 
yürümeyeceğini söyledi. Ekonomi Gazetecileri 

Derneği’nin(EGD) bu yıl 10.sunun yapıldığı Kartepe 
Zirvesi’nde, Hisarcıklıoğlu’na Merkez Bankası’nın 
faiz politikasıyla ilgili değerlendirmesi soruldu. 
Hisarcıklıoğlu, “Ben bugüne kadar hayatımda 
inancım gereği, söyleyeyim ben faiz almadım 
arkadaş. Ama şu var, ben de işadamı olarak 
faizlerin düşük olmasını tercih ederim. Yalnız son 
Merkez Bankası açıklamalarından gördüğümüz, 
şartlar uygun oldukça faizlerin düşeceğinin 
sinyalini de kamuoyuna, hepimize vermiş oldu. 
Muhakkak bu verileri Sayın Başbakan’ımızla, 
kamuoyuyla ihtiyaçları kadar paylaşıyorlardı, onu 
bilmem. Çünkü onların gördüğü birçok tabloyu 
benim görme şansım yok” dedi.

Aynı soruya cevap verirken ekonominin 
talimatla yürümeyeceğini vurgulayan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Rifat faizler düşük 
olsun mu? Olsun. İşadamı olarak ‘şu olsun’ 

15.04.2014
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derim. Ama ekonomide ‘olsun’ demekle, emir 
komuta zinciriyle işler gitmiyor. Emir komutaya 
döktüğümüz zaman, geçmişte bunları yaşadık, 
haberiniz olsun. Ekonominin gerekleri neyse o 
yapılsın. Ne bir eksik ne bir fazla.” diye konuştu.

Mevsim etkileri nedeniyle kayısı, çay ve 
fındık gibi meyvelerin üreticilerinin ciddi sorunlar 
yaşadığını da kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Çığ 
vurmuş, burada müthiş bir feryat var, millet 
yanıyor aslında, canı yanıyor. Bu aslında hepimizi 
etkileyecek bir olay.” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa 
Birliği ile ABD arasındaki ticari işbirliği anlaşmasını 
işaret ederek, Türkiye’nin son dönemde içine 
kapandığı için dünyadaki gelişmelerin farkında 
olmadığını söyledi. Bu anlaşma ile dünya 
ekonomisinin üçte ikisinin birleşeceğine dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, ülkenin iç gerilimlerle boş 
yere vakit kaybettiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, AB 
ile Gümrük Birliği içinde olan Türkiye’nin de bu 
müzakerelerin içinde olması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin yapısal sıkıntılarının başında cari 

açığı ilk sıraya koyan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 
etti: “Cari açık eskisi gibi büyümeyi tetiklemiyor. 
2013’teki mevcut büyüme hizmet sektörüne bağlı. 
Yunanistan hizmet sektörü olduğu için bu hallere 
düştü ve denetleniyor hâlâ. Biz ise 2002’de 6 ayda 
çıktık krizden, sanayi ve ihracatın katkısıyla.”

Hisarcıklıoğlu, bir soru üzerine de, 
“Bürokrasinin yetkilerinin artırılmasına karşıyız. 
Sonra ne olacağını bilemiyoruz.” dedi. Ülkede 
bir yumuşamaya ihtiyaç bulunduğunu ve TOBB 
olarak bu amaçla liderlere ziyaretler yaptıklarını 
belirten Hisarcıklıoğlu, Başbakan’a da gittiklerini 
söyledi. Bu ziyarette yumuşama talebine 
Başbakan’ın cevabının ne olduğunun sorulması 
üzerine Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu 
iletmemiz doğru olmaz. Sayın Başbakan bunu 
gerekirse zaten açıklamada bulunur... Ben hep 
pozitifim. İşadamıyım ben, hiçbir zaman negatif... 
Giderken de umutluydum, çıkarken de... Giderken 
de yüzüm gülüyordu, çıktığımda da gülüyordu. 
Ancak 
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
Reform ateşini birlikte yakalım

EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği 
Kartepe Zirvesi’nde konuşan TOBB Başkanı Rifat n 
Hisarcıklıoğlu, “Tekrar reform ateşini yakıp Türkiye’nin 
orta seviyedeki 10 bin dolarlık gelirini 25 bin dolara 
yani gelişmiş ülkeler sınıfına doğru yükseltmemiz 
lazım. Bu noktaya nasıl gelebildiysek bundan 
sonrasını da öyle başarabileceğimize inanıyorum” 
dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri 
Derneği’nin(EGD) her yıl düzenlediği Kartepe 
Ekonomi Zirvesi’nin 10’uncusunda özel sektörün 
gündemini değerlendirdi. Türkiye’deki yoğun siyası 
gündem nedeniyle ülkenin dünyanın tartıştığı 
konuları es geçtiğini ifa eden Hisarcıklıoğlu, dünya 
ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir bakış açısı sundu.

HİSARCIKLIOĞLU’NA GÖRE KÜRESEL 7 
TREND

Küresel gelişmelere dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 

şu önemli tespitlerde bulundu: 1-Finans haritası 
değişiyor. 2-Ticaretin kuralları değişiyor. 3-Enerji 
haritası değişiyor. 4-Orta sınıf büyüyor. 5-Ekonomide 
şehirler ön plana çıkıyor. 6-Ülkelerarası rekabette ana 
unsur girişimciliktir. 7-İnternet ekonominin belkemiği 
haline geliyor.

REFORMATEŞİNİ YENİDEN YAKMALIYIZ
Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelir düzeyinin 

10 bin dolar seviyesinde beklemeyip yukarı 
doğru hareketini sürdürmesi gerektiğini aktaran 
Hisarcıklıoğlu, yeni bir reform hamlesinin önemine 
dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, “Milli gelir 4 bin dolara giderken 
sıçrama yaptık, reformları yaptık 10 bin dolara 
geldik. Burada kaldık. Şimdi tekrar reform ateşini 
hep beraber yakmamız lazım. Onun için de 
birbirimizle uğraşacağımıza ülkenin geleceğine 
bakmamız lazım. Her yıl 1 milyon nüfus artıyor bu 
ülkede. Her yıl 1 milyon kişiye iş bulmamız lazım. 

15.04.2014
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Onun için tekrar reform ateşini yakıp Türkiye’nin 10 
bin dolarlık orta gelirini 25 bin dolara yanı gelişmiş 
ülkeler sınıfına doğru yükseltiyor olmamız lazım. Bu 
noktaya nasıl gelebildiysek bundan sonrasını da öyle 
başaracağımıza inanıyorum”dedi.

G20 BAYRAĞI TÜRKİYE’YE GEÇİYOR
Önümüzdeki1 Aralık’ta G20 dönem başkanlığının 

Türkiye’ye geçeceğine dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bugüne dek yaptığı en 
büyük organizasyonun NATO zirvesi olduğunu, 
G20 zirvesinin se Türkiye için daha çok büyük 
potansiyelleri barındıran bir adım olacağını dile 
getirdi. Bir yıl boyunca dikkatlerin Türkiye üzerinde 
olacağını anlatan TOBB Başkanı, dünyanın en 
gelişmiş 20 ülkesinin siyasi liderleri, iş dünyası 
temsilcileri, sendikaları gibi kesimlerin Türkiye’de 
ağırlanacağını kaydetti.

EKONOMİYE DÖNELİM
Türk özel sektörü temsilcisi oda ve borsa üyesi 

2 bin 570 kişiye yapılan anketten alıntılar yapan 
Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün Türkiye’nin 
geleceğine ümitle baktığını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, öze sektörün 
tartışmalardan sıyrılarak ekonomik gelişme ve 

büyüme odaklı ajandaya geri dönmeyi istediğini 
anlattı.

BANKALARA “VİCDANSIZLIK” ELEŞTİRİSİ
Reel sektörün temsilcisi olarak bankalardan 

şikayetçi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
bankaların aldıkları hizmet ve komisyon ücretlerinin, 
mevduat için verdikleri her 100 lira faize oranla 2011 
yılında 36 lira, 2012 yılında 46 lira ve 2013 yılında 
ise 53 liraya yükseldiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Bu 
müthiş bir vicdansızlık” nitelemesinde bulundu.

MİLLİ İRADE YETKİSİNİN BÜROKRASİYE 
DEVRİNE KARŞIYIZ

Toplantının son bölümünde soruları cevaplandıran 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bürokrasiye ilişkin 
düzenlemelerle ilgili bir soru üzerine şu eleştiride 
bulundu:

“Milli iradenin yetkilerinin bir bölümü yasayla 
bürokratlara devredilmesine karşıyız. Açık 
söylüyorum. Bürokrasinin takdir yetkisini genişleten 
yasal düzenlemelerin yarın nasıl kullanılacağını 
öngöremiyoruz. Bunu da hep beraber yaşayıp 
göreceğiz. Başbakanımıza bu konuda görüşlerimizi 
ilettik.”

15.04.2014
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Bankalar 100 liranın 53’ünü geri aldı, bu 
müthiş bir vicdansızlık

EGD’nin Kartepe Zirvesi’nde konuşan Rifat 
Hisarcıklıoğlu bankalara çattı. Hisarcıklıoğlu, 
bankaların mevduata ödediği faiz 100 lirayken 
hizmet ve komisyon ücreti olarak aldığı paranın 
53 liraya çıktığını belirterek “Bu vicdansızlık” dedi.

EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 
geleneksel Kartepe Ekonomi Zirvesi’nin 10’uncusu 
yapıldı. Zirveye katılan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
bankalara yüklendi. Temelleri güçlü bir finans 
sektörünün bu ülkeye güç katacağını, buna karşın 
hizmet ve komisyon ücretlerinde makul oranlara 
dönülmesi gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 
ilginç bir veriyi de paylaştı. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu “Bankaların Türkiye’nin 
toplamındaki mevduat sahiplerine ödediği faiz 
100 lirayken toplam hizmet ve komisyon gideri 

olarak hepimizden topladığı para 2011’de 36 lira. 
Bu rakam 2013’te 53 liraya çıktı” dedi.

Reel sektöre destek verin
Hisarcıklıoğlu “Eğer bu eğilim böyle giderse, 

kimse buna ‘dur’ demezse, 5 sene sonra bankalar 
verdikleri faizin karşılığını bırakın, o kredi faizlerini 
buradan alacak. ‘Hizmet’ ve ‘komisyon’ deyip 
alacak. Bu müthiş bir vicdansızlık” diye konuştu. 
Hisarcıklıoğlu, bankaları reel sektöre daha fazla 
destek olmaya çağırdı.

YUMUŞAMA İSTİYORUZ
HİSARCIKLIOĞLU, 2 bin 570 TOBB üyesiyle 

yapılan anket sonuçlarını da açıkladı. Ankete 
göre TOBB üyeleri önümüzdeki bir yıl içinde 
ekonomide ‘pozitif bir beklenti içinde. Dünya 
is aleminin geleceğe umutla baktığını, Türk is 
dünyasında da benzeri bir algının varlığını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu “Bir tek şundan kaygımız 
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var; enerjimizi birbirimizle kavgaya harcamayalım” 
dedi. Özel sektörün tartışmalardan sıyrılarak 
ekonomik gelişme ve büyüme odaklı ajandaya 
geri dönmeyi istediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
anket sonuçlarını ziyaret sırasında Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’la da paylaştığını 
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, görüşmede Başbakan’a 
aktardıklarına ilişkin “İyimserlik var. İsteğimiz 
talebimiz su; siyasette bir yumuşama ortamı 
istiyoruz. Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza 
dönelim. Gündem ekonomi olsun istiyoruz” diye 
konuştu. Türkiye’nin kişi basına düsen milli gelir 
düzeyinin 10 bin dolar seviyesinde beklemeyip 
yukarı doğru hareketini sürdürmesi gerektiğini 
aktaran Hisarcıklıoğlu, “Milli gelir 4 bin dolarda 
giderken sıçrama yaptık, reformları yaptık 10 bin 
dolara geldik. Burada kaldık. Simdi tekrar reform 
ateşini hep beraber yakmamız lazım” dedi. 

EKONOMİDE DÖRT DÖRTLÜK BASARI
THE Green Park Hotel’de gerçekleştirilen 

zirvede Hisarcıklıoğlu hazırladıkları ‘Türkiye 
Raporu’nu da paylaştı. Hisarcıklıoğlu’nun verdiği 

bilgiye göre küresel krize rağmen 2013’te iç 
piyasada düzelme yaşanırken, ekonomide 
de dört dörtlük başarı sağlandı. Hisarcıklıoğlu 
karşılıksız çek sayısının yüzde 13 düştüğünü, 
işyeri sayısında 77 bin artış olduğunu, Avrupa’da 
istihdam düşüşü yaşanırken, Türkiye’de istihdam 
artısının 620 bin olduğunu söyledi. “Aslında bunu 
Türk özel sektörü dünyada dengelerin değiştiği, 
müthiş karışık bir ortama rağmen basardı” diyen 
Hisarcıklıoğlu, yatırımların 2013’ün 2. yarısından 
itibaren artma trendine girdiğini de söyledi. 
Hisarcıklıoğlu “Bu, Türk özel sektörünün yurt içi ve 
yurt dışındaki çalkantıların geçici olduğuna inanıp, 
geleceğe umutla baktığının en somut göstergesi” 
dedi. Hisarcıklıoğlu faiz indirimi konusundaki soru 
üzerine ise “Ben bugüne kadar hayatımda inancım 
gereği, ben faiz almadım arkadaş. Ama su var 
ben de is adamı olarak faizlerin düşük olmasını 
tercih ederim. Merkez Bankası son açıklamasında 
şartlar uygun oldukça faizlerin düşeceği sinyalini 
verdi” dedi.



118Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

NİSAN
2014

Milletin kazancına ortak oldular 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bankalara 

sert çıktı. Mevduata verilen her 100 liralık faizin 
yarısından fazlasının ücret ve komisyon olarak 
geri alındığını söyleyen Hisarcıklıoğlu “Yanıyoruz 
burada. Bankalar milletin kazancına ortak oluyor” 
dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalardan 
şikâyetçi oldu. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 
(EGD) düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde 
konuşan Hisarcıklıoğlu, bankaların aldıkları hizmet 
ve komisyon ücretlerinin, mevduat için verdikleri 
her 100 lira faize oranla 53 liraya yükseldiğini 
kaydetti. Hisarcıklıoğlu “Eğer bu trend böyle gider, 
kimse buna ‘dur’ demezse, 5 sene sonra bankalar 
verdikleri faizin karşılığını ‘hizmet’ ve ‘komisyon’ 
deyip alacak. Bu müthiş bir vicdansızlık” dedi. 

YANIYORUZ BURADA
Bir yatırım için iki kişi arasındaki alışverişte 

teminat gösterilen bir mal için bankaların yüzde 4 

komisyon aldığını, buna karşın şirketlerin yatırımı 
için doğrudan bankaya gösterilen ipoteklerde 
masrafın sıfır olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Yanıyoruz biz burada. Bankalar milletin kazancına 
daha fazla ortak oldu” diye konuştu.

İNANCIM GEREĞİ FAİZ ALMAM
TOBB Başkanı, Merkez Bankası’nın faiz 

politikası konusunda da şunları söyledi: “Ben 
bugüne kadar inancım gereği faiz almadım. 
‘Rifat faizler düşük olsun mu?’ Olsun. İşadamı 
olarak derim. Ama ekonomide ‘olsun’ demekle, 
emir komuta zinciriyle işler gitmiyor. Ekonominin 
gerekleri neyse o yapılsın. Ne bir eksik ne bir 
fazla.”

Gündem ekonomi olsun 
TÜRKİYE’NİN iç gerilimlerle boş yere vakit 

kaybettiğini belirten TOBB Başkanı, “Siyasette 
bir yumuşama ortamı istiyoruz. Yumuşama olsun 
ki pozitif ajandamıza dönelim. Gündem ekonomi 
olsun istiyoruz. Önümüzde müthiş bir yol haritası 
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var. Biz bunu yapacağımıza inanıyoruz. Yeter ki 
birbirimizin üzerindeki negatifliği alalım. Reform 
ateşini hep beraber yakmamız lazım. Onun için 
de kardeş kardeşle uğraşacağımıza ülkenin 
geleceğine bakmalıyız. Enerjimizi birbirimizle 
kavgaya harcamayalım” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
2015’te yapılacak G20 zirvesi için de farkındalığın 
artması gerektiğini bildirdi. Dünyada finans ve 
enerji haritası ile ticaretin kurallarının değiştiğini, 
orta sınıfın büyüdüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
şöyle konuştu: “Orta sınıfta şu anda 2 milyar insan 
var. 2020’de bu 3.2 milyara, 2030’da 5 milyara 
çıkacak. Yani Türkiye için fırsat.

2 bin 570 kişiyle anket yaptık işadamlarının 
% 41.81 iyimser

“ 2 BİN 570 kişiyle yapılan anketten alıntılar 
yapan Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün 
ülkenin geleceğine ümitle baktığını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Bu iyimserliğe hepimizin destek 
olması gerekiyor” dedi. TOBB’un anketine katılan 
oda ve borsa başkanlarının yüzde 41.8’i bu yıl 
ekonominin daha iyiye gideceğini belirtti. Aynı 
kalacağını söyleyenlerin oranı yüzde 30.8, daha 
kötü olacağını belirtenlerin oranı ise daha kötü 
27.5. Anketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
sunduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, muhalefet 
liderleriyle de görüşme yapacaklarını bildirdi.

Kıdem Tazminatı Fonuyla ilgili olarak 
da Hisarcıklıoğlu, “Bu konuda ikiye ayrılmış 
durumdayız. Birinin işine fon geliyor, diğerine 
gelmiyor. Ama adam işten çıktığında parayı 
alamıyorsa bu vicdansızlık” dedi. 

‘Allah askına kaldırın su damga vergisini artık’
HİSARCIKLIOĞLU, oda başkanlarıyla 

yaptıkları ankette en acil reform yapılması 
gereken alanın yüzde 42,9 ile vergi çıktığını 
belirterek, “Kaldırın arkadaşım Allah aşkına şu 
damga vergisini” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
ABD ve AB arasında öngörülen Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasının dışında 
kalması halinde Brookings Enstitüsü raporuna 
göre yıllık 20 milyar dolar kaybı olacağını 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun başkanlık koltuğunun en kısa zamanda 
doldurulacağını belirterek, “Bu makam için liyakat 
ve gönüllülük esas” dedi. 

Özel sektöre altın madalya gerek
“2013 büyümesinden memnunuz” diyen 

Hisarcıklıoğlu, geçen yıl protesto olan senetlerde 
ödeme sıkıntısı olmadığını, karşılıksız çek adedi 
ve tutarında da yüzde 13 azalma olduğunu 
kaydetti. 2012’de 126 milyon metrekare olan 
inşaat ruhsatlarının geçen yıl 1*44 milyona 
çıktığını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Geçen yıl kurulan işyeri sayısı 
77 bin, sigortalı çalışan sayısı 620 bin arttı. Özel 
sektör yatırımları da 3 milyar dolar artış gösterdi. 
Özel sektör altın madalyayı hak ediyor” dedi. 10 
yılda Türkiye ekonomisinin yüzde 61 büyüdüğünü, 
buna hizmetler sektörünün katkısının yüzde 67, 
tarımın 5, sanayinin ise 28 olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Sanayiyi ihmal etmemek gerek” 
dedi.
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Türkiye’nin geleceğinden umutlu olan işadamları siyasilere seslendi

‘Kavgayı bırakalım ekonomiye bakalım’
İş dünyasının ‘ekonomiye odaklanalım’ 

çağrısını yineleyen Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Gündem ekonomi olsun istiyoruz. 

İş dünyası gelecekten umutlu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün 
tartışmalardan sıyrılarak ekonomik gelişme ve 
büyüme odaklı ajandaya geri dönülmesini istediğini 
söyledi. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 
her yıl Kocaeli’de düzenlediği Kartepe Ekonomi 
Zirvesi’nin 10’uncusunda konuşan Hisarcıklıoğlu, 
Türk özel sektörünün Türkiye’nin geleceğine 
ümitle baktığını dile getirdi.

Siyasette yumuşama istiyoruz
İşadamlarının gelecekle ilgili iyimser olduğunu 

kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ama bazı 
isteklerimiz var. Siyasette yumuşama istiyoruz. 

Gündem ekonomi olsun istiyoruz. Türkiye’nin 
müthiş bir ajandası, başarı hikayesi var. Milli 
gelirde 4 bin dolardan 10 bin dolara çıktık. 
Önümüzde müthiş bir yol haritası var. Dışarıdan 
gelecek negatif etkileri çalışarak, üreterek bertaraf 
edebiliriz” dedi.

Pastadaki payımız büyük
Dünya iş âleminin geleceğe umutla baktığını, 

Türk iş dünyasında da benzeri bir algının var 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bir tek 
şundan kaygımız var; enerjimizi birbirimizle 
kavgaya harcamayalım. Türkiye iç gerilimlerle boş 
yere vakit kaybediyor. Gelecekte çok büyük bir 
dünya var. Pastadan alacağımız çok büyük paylar 
var. Pozitif gündeme bakalım diyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Bankaların yaptığı vicdansızlık
Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında 
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bankalardan şikayet ederken, hizmet ve komisyon 
ücretlerinde makul oranlara dönülmesi gerektiğine 
dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “Kimse buna ‘dur’ 
demezse, 5 yıl sonra bankalar verdikleri faizin 
karşılığını ‘hizmet’ ve ‘komisyon’ deyip alacak. Bu 
müthiş bir vicdansızlık” dedi.

İşler emir komuta zinciriyle gitmiyor
Merkez Bankası’nın faiz politikasına da 

değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası 
şartlar uygun oldukça faizlerin düşeceğinin 
sinyalini verdi. Ama ekonomide ‘olsun’ demekle, 
emir komuta zinciriyle işler gitmiyor. Ekonominin 
gerekleri neyse o yapılsın. Ne bir eksik ne bir 
fazla” diye konuştu.

Ticaretin kuralları değişiyor
Daha fazla çaba gerek
Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD ve Avrupa Birliği 

(AB) arasında öngörülen Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına Türkiye’nin 
dahil olması için çaba sarfedilmesi gerektiğini 
vurguladı. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticaretin kuralları 
dünya ekonomisinin 4’te 3’ünü etkileyecek şekilde 
değişiyor” dedi.

Kayıp yıllık 20 milyar dolar
Anlaşmanın dışında kalırsa Türkiye’nin 

kaybının yıllık 20 milyar dolar olacağını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “ABD’nin liderlik yaptığı, dünya 
ekonomisinin 3’te 2’si tek çatı altında buluşacak. 
Bu anlaşmalar gümrük birliğini kapsıyor. Ayrıca 
yatırımları, dünya ekonomisinin 3’te 2’sinin 
standartlarını hep beraber koyacaklar” diye 
konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu 
yıl 10’uncusu düzenlenen zirvede özel sektörün 
gündemini değerlendirdi
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TOBB’un anketine katılanların yüzde 41.8’i ‘Ekonomi daha iyi olacak’ dedi.

İş dünyası İYİMSER
EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 

düzenlediği 10. Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde 
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Siyasette 
bir yumuşama ortamı istiyoruz. Gündem ekonomi 
olsun istiyoruz. Birbirimizin üzerindeki negatifliği 
alalım” dedi.

The Green Park Otel Kartepe’de gerçekleşen 
zirvede konuşan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 2 
bin 570 işadamını kapsayan bir anket yaptıklarım 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Onlara ‘Önümüzdeki 
1 yılda Türkiye ekonomisi nasıl olacak’ diye 
sorduk. Yüzde 41.8’i ‘daha iyi olacak’, yüzde 
30.8’i ‘aynı kalacak’ ve yüzde 27.5’i ‘daha kötü 
olacak’ dedi. Yani Türk özel sektörü Türkiye’nin 
geleceğine ümitle bakıyor. Anket sonuçlarını 
5 STK’yla gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la da paylaştık” 

dedi. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının taleplerini 
CHP Genel Başkam Kemal Kılıçdaroğlu’yla da 
paylaşacaklarını, diğer muhalefet partilerinden de 
randevu talep edeceklerini dile getirdi.

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMA BAŞLADI
Türkiye ekonomisinin 2013 yılında yüzde 

4 büyüdüğünü hatırlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, özel yatırımların ekonomik 
büyümeye katkısının geçen yılın 3. çeyreğinde 
yüzde 0,7’ye, 4. çeyrekte ise yüzde 0,9’a 
yükseldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Beni 
sevindiren, 1 milyon 500 bin tüccar-sanayicinin 
başkanı olarak benim için güzel olan 2013’ün 2. 
yarısından itibaren özel sektörün yatırımlarının 
artma trendine girmesi. Bu, Türk özel sektörünün 
yurt içi ve yurt dışındaki çalkantıların geçici 
olduğuna inanıp, geleceğe umutla baktığının en 
somut göstergesi” diye devam etti.

15.04.2014



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

BASINDA TOBB

NİSAN
2014

KARŞILIKSIZ ÇEK AZALDI
Geçen yıl karşılıksız çek adedi ve 

tutarında yüzde 13 düşüş görüldüğünü aktaran 
Hisarcıklıoğlu, çeklerin karşılıksız çıkma oranının 
ise 2012’de yüzde 4,6 iken geçen yıl yüzde 3,7’ye 
indiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri aktardı: 
“2013’te yeni şirket kuruluşunda bir önceki yıla 
göre yüzde 26 artış var. Özel sektörde bir önceki 
yıla göre iş yeri sayısında 77 bin artış var, 1 
milyon 576 bine gelmişiz. Sigortalı kayıtlı çalışan 
sayısında* 620 bin yeni kardeşimiz işe başlamış, 
11.7 milyona gelmişiz. Özel sektör yatırımları 
3 milyar dolar artarak 86 milyar dolara gelmiş. 
Sanayi üretimimiz de geçen yıl itibarıyla en yüksek 
rakama ulaştı. 4 milyar dolar artışla 126 milyar 
dolara geldi. Türk özel sektörü bunları dünyada 
dengelerin değiştiği, müthiş karışık bir ortama 
rağmen başardı.”

Reform ateşini yakalım, 25 bin dolara çıkarız 
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Milli 

gelir 4 bin dolarda giderken reformları yaptık 
10 bin dolara geldik. Şimdi tekrar reform ateşini 
hep beraber yakmamız lazım. Her yıl 1 milyon 
nüfus artıyor bu ülkede. Her yıl 1 milyon kişiye iş 
bulmamız lazım. Reform ateşini yakıp Türkiye’nin 
kişi başına düşen milli gelirini 25 bin dolara yani 
gelişmiş ülkeler sınıfına doğru yükseltiyor olmamız 
lazım. Bu noktaya nasıl gelebildiysek bundan 
sonrasını da öyle başarabileceğimize inanıyorum” 
dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 bin 570 
işadamına “Önümüzdeki 1 yılda Türkiye ekonomisi 
nasıl olacak” diye sorduklarını belirterek, “Yüzde 
41,8’i ‘daha iyi olacak’, yüzde 30,8’i ‘Aynı kalacak’ 
diye yanıtladı. İşadamı gayet iyimser” dedi. 

Dünyanın gündemi bizim için önemli
TÜRKİYE’deki, yoğun siyasi gündem nedeniyle 

ülkenin dünyanın tartıştığı konuları es geçtiğini ifade 
eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya 
ekonomisine ilişkin, “Dünyanın finans haritası 
değişiyor. 2002’den başlayıp artarak devam eden 
likidite bolluğu, kazanmadan, olmadan harcama 
dönemi yaşandı. Ama artık paranın eskisi kadar 
olmayacağı bir dönemi yaşayacağız. Para eskisi 
gibi bol değil, az ve kıymetli bir hale geliyor” 
değerlendirmesini yaptı. Dünya genelinde her yıl 
150 milyon insanın orta gelir sınıfına yükseldiğini 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, tüketim ihtiyacının da 
buna bağlı olarak gün geçtikçe artacağım söyledi.

2015’te G20 zirvesi Türkiye’de yapılacak
G20 zirvesinin 2015 yılında Türkiye’de 

yapılacağını da hatırlatan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bugüne dek yaptığı en 
büyük organizasyonun NATO zirvesi olduğunu, 
G20 zirvesinin ise Türkiye için daha çok büyük 
potansiyelleri barındıran bir adım olacağını dile 
getirdi. Bu organizasyonun Türkiye’nin dünyaya 
kendini göstermesi için çok kritik olacağını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Zirve bütün bir yıla yayılacak. 
Hepimizin buna odaklanması lazım” diye konuştu.

Küresel ekonominin düzeni değişiyor
ABD ve AB arasında öngörülen Transatlantik 

Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına 
Türkiye’nin dahil olması için daha fazla çaba 
sarfedilmesi gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, karar 
alma mekanizmalarının bu konuya odaklanmaları 
gerektiğini belirtti. Türkiye’nin TOP gibi önemli 
konuları göz ardı edip iç tartışmalarla çok fazla 
zaman kaybettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: “Dünya ekonomisinin 4’te 3’ünü 
etkileyecek şekilde ticaretin kuralları değişiyor. 
Türkiye olarak kendi içimize çok kapandığımız için 
dünya ticaretinin nasıl değiştiğini es geçiyoruz. 
Transatlantik - Transpasifik anlaşmalarıyla 
ABD’nin liderlik yaptığı, dünya ekonomisinin 
3’te 2’si tek bir çatı altında buluşuyor. Dünyada 
bugüne kadar var olmamış yeni bir dönem. Bunun 
müzakereleri sürüyor, biz bunu tartışmıyoruz, 
tam tersine bu halkın zenginliğini fakirliğini 
etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesi bu... 
Maalesef biz içerde kendi önümüze bakmaktan 
dünyada ne olduğuna bakmıyoruz. Bu anlaşmalar 
sadece gümrük birliğini kapsamıyor, yatırımları, 
dünya ekonomisinin 3’te 2’sinin standartlarını 
hep beraber koyacaklar. Eğer biz bu pazarın 
içinde olamazsak bize dünyada sadece Rusya, 
Hindistan, satabilirseniz Çin ve Afrika pazarları 
kalıyor.”

Faizi düşürmek için ekonominin gereği 
neyse o yapılsın

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
(TCMB) faiz politikası konusundaki görüşleri 
sorulan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
şöyle konuştu: “Ben de iş adamı olarak faizlerin 
düşük olmasını tercih ederim. Son Merkez 
Bankası açıklamalarından gördüğümüz, şartlar 
uygun oldukça faizlerin düşeceğinin sinyalini de 
kamuoyuna, hepimize vermiş oldu. Muhakkak 
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bu verileri sayın Başbakanımızla, kamuoyuyla 
ihtiyaçları kadar paylaşıyorlardır onu bilmem. 
Çünkü onların gördüğü birçok tabloyu benim 
görme şansım yok. ‘Rifat faizler düşük olsun mu?’ 
Olsun. İş adamı olarak ‘şu olsun’ derim. Ama 
ekonomide ‘olsun’ demekle, emir komuta zinciriyle 
işler gitmiyor. Emir komutaya döktüğümüz zaman, 
geçmişte bunları yaşadık haberiniz olsun... 
Ekonominin gerekleri neyse o yapılsın. Ne bir 
eksik ne bir fazla.”

Bankalar vicdansız
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası 

adına bankalardan şikayetçi olduğunu söyledi ve 
“Bankaların Türkiye’nin toplamındaki mevduat 
sahiplerine ödediği faiz 100 lirayken toplam hizmet 
ve komisyon gideri olarak hepimizden topladığı 
para 2013’te 53 Ura olmuş. Eğer, kimse buna ‘dur’ 
demezse, 5 sene sonra bankalar verdikleri faizin 
karşılığını buradan alacak. ‘Hizmet’ ve ‘komisyon’ 
deyip alacak. Bu müthiş bir vicdansızlık” dedi.

EGD Başkanı Celal Toprak, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Kartepe’de daha önce 
çekilmiş en güzel fotoğrafını hatıra olarak verdi. 
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Özel sektör 86 milyar $ yatırım yaptı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Özel sektörün 

yatırımları 3 milyar dolar arttı” dedi. EKONOMİ 
Gazetecileri Derneği’nin her yıl gerçekleştirdiği 
Kartepe Ekonomi Zirvesi, bu yıl Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ve Avea’nın 
katkılarıyla düzenlendi. Zirvede konuşan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Özel sektörde bir 
önceki yıla göre işyeri sayısında 77 bin artış ile 
1 milyon 576 bine gelindi. Sigortalı kayıtlı çalışan 

sayısında 620 bin yeni kardeşimiz işe başladı. 
Ayrıca özel sektör yatırımları da 3 milyar dolar 
artarak 86 milyar dolara yükseldi” ifadelerini 
kullandı.

MİLLİ GELİR SIÇRADI
HİSARCIKLIOĞLU, “Milli gelir 4 bin dolarda 

giderken sıçrama yaptık, 10 bin dolara geldik. 
Burada kaldık. Şimdi tekrar reform ateşini hep 
beraber yakmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.

15.04.2014
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: 
FAİZLER EMİRLE DÜŞMEZ

BAŞBAKAN Erdoğan ile Merkez Bankası 
arasındaki ‘faiz’ tartışmasına TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. “Ben de düşük faiz 
isterim ama ekonomide ‘olsun’ demekle, emir 
komuta zinciriyle işler gitmiyor. Emir komutaya 
döktüğümüz zaman, geçmişte bunları yaşadık 
haberiniz olsun” dedi. 

Ekonomide emir komuta 
olmaz
Başbakan Erdoğan ile Merkez Bankası’nın faiz 

tartışmasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 
katıldı: Ekonomide ‘olsun’ demekle, emir komuta 
zinciriyle işler gitmiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri 
Derneğinin (EGD) düzenlediği Kartepe Ekonomi 
Zirvesinde gündemi değerlendirdi. Türkiye’deki 

yoğun siyasi gündem sebebiyle ülkenin 
dünyanın tartıştığı konulan es geçtiğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisine ilişkin, 
“Dünyanın finans haritası ve dünya ekonomisinin 
4’te 3’ünü etkileyecek şekilde ticaretin kuralları 
değişiyor. Türkiye olarak kendi içimize çok 
kapandığımız için dünya ticaretinin nasıl değiştiğini 
es geçiyoruz. Maalesef biz içerde kendi önümüze 
bakmaktan dünyada ne olduğuna bakmıyoruz” 
dedi.

Düşük faiz isterim ama
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Merkez faizleri 

nasıl yükseltiyse öyle indirsin” çağrısına yönelik 
sorulara da cevap veren Hisarcıklıoğlu, şunları 
söyledi: “Rifat faizler düşük olsun mu?’ Olsun. 
İşadamı olarak ‘şu olsun’ derim. Ama ekonomide 
‘olsun’ demekle, emir komuta zinciriyle işler 
gitmiyor. Emir komutaya döktüğümüz zaman, 

15.04.2014
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geçmişte bunları yaşadık haberiniz olsun... 
Ekonominin gerekleri neyse o yapılsın. Ne bir 
eksik ne bir fazla.”

Gündem ekonomiye dönmeli
Özel sektör temsilcisi oda ve borsa üyesi 2 

bin 570 kişiyle yapılan anketten alıntılar yapan 
Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün Türkiye’nin 
geleceğine ümitle baktığını söyledi. Özel sektörün 
tartışmalardan sıyrılarak ekonomik gelişme ve 
büyüme odaklı ajandaya geri dönmeyi istediğini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, anket sonuçlarını cuma 
günü, 5 STK’yla gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında 
Başbakan Tayyip Erdoğan’la da paylaştığını 
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının taleplerini 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer 
muhalefet parti liderleriyle paylaşacaklarını ifade 
etti.

Bankalar vicdansızlık yapıyor
Reel sektörün temsilcisi olarak bankalardan 

şikayetçi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
bankaların aldıkları hizmet ve komisyon 
ücretlerinin, mevduat için verdikleri her 100 lira 
faize oranla 2011 yılında 36 lira, 2012 yılında 
46 lira ve 2013 yılında ise 53 liraya yükseldiğini, 
bunun müthiş bir vicdansızlık olduğu nu kaydetti.

Bürokrasinin yetkilerinin genişlemesine 
karşıyız

Bürokrasiye ilişkin düzenlemelerle ilgili bir 
soru üzerinde ise Hisarcıklıoğlu, “Milli iradenin 
yetkilerinin bir bölümü yasayla bürokratlara 
devredilmesine karşıyız. Bürokrasinin takdir 
yetkisini genişleten yasal düzenlemelerin yarın 
nasıl kullanılacağını öngöremiyoruz. Bunu da hep 
beraber yaşayıp göreceğiz” cevabını verdi.

15.04.2014
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, giderek tırmanan siyasal gerilimin 
pahalıya patladığını söyledi

‘Yumuşama istiyoruz’
Gündem ekonomi olsun: TESK, Türk-İş, 

Memur-Sen, Hak-İş ve TİSK temsilcileri ile geçen 
cuma günü Başbakan Tayyip Erdoğan’ı, dün de 
MHP lideri Devlet Bahçeli ve CMP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bütün liderleri ziyaret edeceğiz. 
Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza dönelim” 
dedi.

Ne olur kavgayı bırakalım: Ekonomi 
Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği Kartepe 
Ekonomi Zirvesi’nde ziyaretlerin nedeni ile ilgili 
bilgi veren Hisarcıklıoğlu sözlerini, “Ekonomi 
kaybediyor. Ne olur, kavgaları, çekişmeleri bir 
tarafa bırakıp dünya nereye gidiyor, ona bakalım, 
onu tartışalım” diye noktaladı.

Kendimizi çelmeliyoruz: Türkiye ekonomisinin 
sorunlarına odaklanılması gerektiğini belirten 

TOBB Başkanı’na göre ülkenin önünde müthiş 
bir yol haritası var. Oysa biz kendi kendimize 
çelme taktık, birbirimizle uğraşıyoruz. Sorunların 
üstesinden gelebiliriz. Yeter ki birbirimizin 
üzerindeki negatifliği alalım.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin iç 
gerilimlerle boş yere vakit kaybettiğini belirterek 
“Siyasette bir yumuşama ortamı istiyoruz. 
Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza dönelim. 
Gündem ekonomi olsun istiyoruz. Önümüzde 
müthiş bir yol haritası var. Biz bunu yapacağımıza 
inanıyoruz. Yeter ki birbirimizin üzerindeki 
negatifliği alalım” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri 
Derneği’nin (EGD) her yıl düzenlediği Kartepe 
Ekonomi Zirvesi’nin 10’uncusunda, Türkiye’deki 

15.04.2014
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yoğun siyasi gündem nedeniyle es geçilen 
dünyanın tartıştığı konulan şöyle özetledi:

1-Dünya finans haritası değişiyor
2002’den başlayıp artarak devam eden 

likidite bolluğu, kazanmadan harcama, olmadan 
harcama dönemi yaşandı. Ama artık para eskisi 
gibi bol değil, az ve kıymetli bir hale geliyor. Ama 
finansman bulmak da zorlaşacak.

2-Ticaretin kuralları yeniden belirleniyor
Biz farkında değiliz ama Transatlantik’i tek 

pazar haline getirecek görüşmeler sürüyor. 
Transpasifik’i, Japonya’sını, Kanada’sını, 
Meksika’sını, dünyanın diğer köşelerini buna 
ekleyin. Dünyanın üçte ikisi ABD liderliğinde tek 
pazara doğru gidiyor. Sadece tek pazar da değil. 
Örneğin, 110 volt mu 220 mi olacak, standartlar 
da tekleşiyor. Eğer bu pazarda olamazsak bize 
dünyada sadece Rusya, Hindistan, satabilirseniz 
Çin ve Afrika pazarları kalıyor. Hepimizin geliri 
etkilenecek. Buna odaklanacağımıza kendi 
içimizde çekişiyoruz.

3-Enerjide dünya dengeleri oynuyor
Amerika’da “kayagazı”nın keşfedilmesi bütün 

dengeleri değiştirecek. Kaya gazı ile diyelim 
ki 10 liralık enerji maliyeti 3 liraya düşecek. 
Bu, önümüzdeki 10 yıl içinde şimdiki stratejik 
konumlanmayı değiştirecek. Amerika yeniden 
üretimin merkezi olabilecek. Şimdiki petrol 
üreticileri olan Rusya’nın ve Körfez ülkelerinin 
geleceği değişecek. İlginç olanı, Çin’deki 
rezervler de tam Uygur bölgesinde, tşin iyi tarafı, 
bizde Trakya ve Güneydoğu’da bir miktar rezerv 
görünüyor. Kötüsü, hiç bunlarla ilgilenmiyoruz.

4-Orta sınıf büyüyor
Dünya genelinde her yıl 150 milyon insan orta 

gelir sınıfına yükseliyor. Bugün dünyada orta sınıf 
diyebileceğimiz 2 milyar insan var. Bu, 2020’de 
3,2 milyara, 2030’da 5 milyarın üstüne çıkacak. 
Bugün 7 trilyon dolar olan dünya ticareti 6 yıl sonra 
üçe katlanacak, insanlar zenginleşiyor. Tüketim 
ihtiyacı gün geçtikçe artacak. Bunları görmek, 
üretimi arttırmak lazım. Kendi içimizde boğuşarak 
bunu yapamayız.

5-Ülkeler yerine şehirler
Ülkelerin yerine şehirler öne çıkıyor. Bugün 

600 şehir dünya ekonomisinin yarısını karşılıyor 
ve 30 trilyon dolarlık üretim yapıyor. 10 yıl sonra bu 
rakam 64 trilyon dolara çıkacak ve bu kadar şehir 
dünya ekonomisinin yüzde 64’ünü oluşturacak. 
Ülkeler arası rekabetin yerini her geçen gün biraz 

daha fazla olmak üzere şehirler alacak.
6- Girişimcilik öne çıkıyor
Ülkeler arasındaki rekabette gençlerin 

dinamizmi ve girişimcilik ana etken haline geldi. 
Bugün ABD’deki Silikon Vadisi bilişim ve iletişim 
devriminin yuvası. Vadideki şirketlerin yüzde 60’ı 
ABD’li değil. Çalışanların yüzde 30’u ABD dışında 
doğmuş. Yani şartlan oluşturduğunda dünyanın 
en yaratıcı akılları sana çalışıyor. Biz TOBB olarak 
bunu gördük; genç ve kadın girişimcileri tek çatı 
altında topladık. Ama ülkenin de bunu görmesi, 
iç çatışmalarla zaman kaybetmek yerine bu 
kaynaktan yararlanmasını bilmesi şart.

7-Internet ekonominin bel kemiği haline 
geliyor

İnternet, üretim ve pazarlamanın belkemiği 
haline geliyor. Kapı kapı dolaşıp ihracatı 
büyütmenin, mal satmanın devri çoktan bitti. 
Oysa biz internete medya mecrası muamelesi 
yapıyoruz. Türkiye’de şirketlerin yüzde 99,6’sını 
oluşturan KOBİ’lerin toplam cirosunda e-ticaretin 
payı yüzde 1. Bu oran İngiltere’de yüzde 14. 
Onları geçebilmemiz için bizim yüzde 28’e 
çıkmamız lazım. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
dünyadaki gelişmeleri noktalarken sözlerini, “Ne 
olur, kavgaları, çekişmeleri bir tarafa bırakıp 
dünya nereye gidiyor, ona bakalım, onu tartışalım” 
diye noktaladı.

G20 gelecek haberimiz yok
Türkiye’nin kendi iç çekişmeleri ve ortamın 

giderek gerilmesi yüzünden yakın zamanda 
yapılacak önemli toplantılara bile hazırlanamadığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, “G20 zirvesi 2015 yılında 
Türkiye’de yapılacak. Türkiye’nin bugüne dek 
yaptığı en büyük organizasyon NATO zirvesiydi. 
G20 zirvesi ise Türkiye için daha çok büyük 
potansiyelleri barındıran bir adım olacak. Ama 
hâlâ kamuoyunda bir farkındalık yaratamadık” 
dedi. Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre yılın 
değişik zamanlarında Türkiye’nin 4 ya da 5 ilinde 
yapılacak G20 toplantılarına dünya ülkelerinden 
5 binin üzerinde işadamı, genç işadamı ve 
kadın girişimcinin yanı sıra uluslararası işçi 
sendikalarının temsilcileri de katılacak. Dünya 
ekonomisinin gözü Türkiye’ye odaklanacak. 
Ancak toplantıların teması hâlâ belirlenmiş değil. 
Bu konuda kamuoyu farkındalığı da yaratılamadı.

Vicdansız bankalar
Reel sektörün temsilcisi olarak bankalardan 

şikâyetçi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
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bankaların aldıkları hizmet ve komisyon 
ücretlerinin, mevduat için verdikleri her 100 lira 
faize oranla 2011 yılında 36 lira, 2012 yılında 46 lira 
ve 2013 yılında ise 53 liraya yükseldiğini kaydetti. 
Hisarcıklıoğlu eleştirilerini şöyle dile getirdi: 
“Bankaların Türkiye’nin toplamındaki mevduat 
sahiplerine ödediği faiz 100 lirayken toplam hizmet 
ve komisyon gideri olarak hepimizden topladığı 
para 2011’de 36 lira. Şimdi bu rakam 2013’te 
yine 100 lirayken, bütün mevduat sahiplerine 
100 lira faiz öderken, şimdi tekrar hizmet ve 
komisyon giderleri olarak aldıkları para 53 lira 
olmuş. Eğer bu trend böyle giderse, kimse buna 
‘dur’ demezse, 5 sene sonra bankalar verdikleri 
faizin karşılığını bırakın, o kredi faizlerini buradan 
alacak. Hizmet ve komisyon deyip alacak. Bu 
müthiş bir vicdansızlık.”

Büyümede tablo tersine döndü
Türkiye ekonomisinde bir birim büyüme artışı 

yapabilmek için artık cari açıkta iki birimlik artış 
gerekiyor.

Türkiye ekonomisinin bekleyen sorunlarının 

başında “artan cari açık bağımlılığımın geldiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Cari denge ile büyüme 
arasındaki ilişki ve orantı giderek bozuluyor. Bir 
süre öncesine kadar bir birim büyüme yapabilmek 
için cari açıkta bir birimlik açığa razı olmak 
yetiyordu. Şimdi o hale geldi ki büyümeyi bir 
birim artırabilmek için cari açıkta iki birimlik artış 
gerekiyor. Bu tabloyu değiştirmeliyiz” dedi.

Bu tip sorunların çözüm beklediğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, cuma günü Başbakan’la 
gerçekleşen görüşmeden umutlu ayrıldıklarını 
söyleyerek, “iyimserlik var. İsteğimiz talebimiz 
şu; siyasette bir yumuşama ortamı istiyoruz. 
Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza dönelim. 
Gündem ekonomi olsun istiyoruz. Türkiye’nin 
müthiş bir ajandası, başarı hikâyesi var. En 
umutsuz olduğumuz dönemde, 2002’den sonra 
milli gelirde 4 bin dolardan 10 bin dolara çıktık. 
Önümüzde müthiş bir yol haritası var. Biz bunu 
yapacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birbirimizin 
üzerindeki negatifliği alalım” diye konuştu. 
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Yılda, bir milyon kişiye iş gerekiyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 

iç gerilimlerle boş yere vakit kaybettiğini 
belirterek, “Siyasette bir yumuşama ortamı 
istiyoruz. Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza 
dönelim. Gündem ekonomi olsun istiyoruz” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, “Şimdi tekrar reform ateşini hep 
beraber yakmamız lazım. Onun için de birbirimizle 
uğraşacağımıza, ülkenin geleceğine bakmamız 
lazım” dedi.

BANKALAR DESTEKLESİN
Her yıl ülkenin nüfusunun 1 milyon arttığını 

söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Her yıl 1 milyon kişiye 
iş bulmamız lazım. Onun için P^ tekrar reform 
ateşini yakıp Türkiye’nin 10 bin dolarlık orta gelirini 
m 25 bin dolara yükseltiyor olmamız lazım. Bu 
noktaya nasıl gelebildiysek bundan sonrasını da 
öyle başarabileceğimize inanıyorum” ifadelerini 
kullandı. TOBB Başkanı, bankalardan şikâyetçi 
olduğunu belirtip bankaları reel sektöre daha fazla 
destek olmaya çağırdı.

15.04.2014
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TOBB BAŞKANI, ‘POZİTİF AJANDAMIZA DÖNELİM’ DEDİ

Siyasette yumuşama istiyoruz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Kartepe’de düzenlenen 
Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’nin iç gerilimlerle 
boş yere vakit kaybettiğini belirterek “Siyasette 
bir yumuşama ortamı istiyoruz. Yumuşama olsun 
ki pozitif ajandamıza dönelim. Gündem ekonomi 
olsun istiyoruz. Önümüzde müthiş bir yol haritası 
var. Biz bunu yapacağımıza inanıyoruz. Yeter ki 
birbirimizin üzerindeki negatifliği alalım” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, paranın daha az ve kıymetli 
olduğunu da söyledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri 
Derneği’nin (EGD) her yıl düzenlediği Kartepe 
Ekonomi Zirvesi’nde 2 bin 570 işadamıyla yapılan 
anketten söz ederek, Türk özel sektörünün 
Türkiye’nin geleceğine ümitle baktığını söyledi. 
Özel sektörün tartışmalardan sıyrılarak ekonomik 

gelişme ve büyüme odaklı ajandaya geri dönmeyi 
istediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, anket sonuçlarını 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la da paylaştığım 
kaydetti.

DAHA ÖNCE YAPTIK
Hisarcıklıoğlu, görüşmede Başbakan’a 

aktardıklarına ilişkin, “İyimserlik var. İsteğimiz 
talebimiz şu; siyasette bir yumuşama ortamı 
istiyoruz. Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza 
dönelim. Hepimiz pozitif ajandamıza dönelim. 
Gündem ekonomi olsun istiyoruz. Türkiye’nin 
müthiş bir ajandası, başarı hikâyesi var. Milli 
gelirde 4 bin dolardan 10 bin dolara çıktık. En 
umutsuz olduğumuz dönemde yaptık, 2002’den 
sonra yaptık biz bunu... Ama önümüzde müthiş 
bir yol haritası var. Biz bunu yapacağımıza 
inanıyoruz. Dışarıdan gelecek negatif etkileri 
üreterek çalışarak bertaraf edebiliriz diyorum. 

15.04.2014
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Yeter ki birbirimizin üzerindeki negatifliği alalım” 
diye konuştu. 

PARA BOL DEĞİL
Türkiye’deki yoğun siyasi gündem nedeniyle 

ülkenin dünyanın tartıştığı konuları es geçtiğini 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisine 
ilişkin, “Dünyanın finans haritası değişiyor. 
2002’den başlayıp artarak devam eden likidite 
bolluğu, kazanmadan harcama, olmadan harcama 

dönemi yaşandı. Ama artık paranın eskisi kadar 
olmayacağı bir dönemi yaşayacağız. Para eskisi 
gibi bol değil, az ve kıymetli bir hale geliyor” dedi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’ bu yıl 10. düzenlenen 
zirvede net mesajlar verdi.

Komisyonlar Vicdansızlık
Hisarcıklıoğlu banka komisyonlarının, 

mevduat faizinin yüzde 53’üne ulaştığını belirterek 
“Bu müthiş vicdansızlık” diye konuştu.
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Dünya ekonomisini etkileyen 7 ana trend 
ABDURRAHMAN YILDIRIM

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)’nin 10. 
yılında Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya ile 
bütünleşen Türkiye’nin artık küresel ekonomiden 
bağımsız hareket edemediğini belirterek dünya da 
oluşan 7 ana trende dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu bu 
trendleri şöyle sıraladı:

“1-Dünyanın finans haritası değişiyor. Son 
10 yılda 3 farklı dönem yaşandı. Şimdi azalan 
finansman dönemindeyiz. Para, eskisi gibi kıymetli 
ve değerli hale geliyor. En çok cari açık veren 10 
ülke ile fazla veren 10 ülke farkı yüzde 13,9 iken 
yüzde 6,6’ya indi. Küresel piyasalarda dengesizlik 
azaldı.

 2-Ticaretin kuralları değişiyor. ABD ve AB 
arasında öngörülen Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı dünya ticaretinin üçte ikisini 
domine ediyor. Anlaşma gümrük birliği, standartlar 

ve yatırımları kapsayacak. Dünyada bugüne 
kadar görülmemiş bir yeni dönem başlayacak. 
Türkiye’nin bu oluşumun içinde yer alması için 
karar alma mekanizmalarının mutlaka konuya 
odaklanması lazım. Aksi takdirde bize sadece 
Rusya, Çin, Hindistan ve Afrika pazarları kalıyor.

3-Enerjide dünya haritası değişiyor. ABD kaya 
gazı ile enerji maliyetini yüzde 70 düşürüyor. 
Bu maliyetteki düşüşten dolayı Amerika tekrar 
dünyanın üretim üssü olmaya yöneliyor. 
AsyaPasifik’e maliyetlerin yüksekliği nedeniyle 
giden ABD sermayesinin geri dönüp dönmeyeceği 
de tartışılıyor.

4-Orta sınıf dünyada büyüyor. Her yıl 2 Türkiye 
kadar az gelirli nüfus orta gelirli gruba yükseliyor. 
Bu gelir grubu 2020’de 3.2 milyar kişiye, 2030’da 
5 milyar kişiye ulaşacak. Orta sınıfın artışına bağlı 
olarak tüketim arttıkça ortaya müthiş bir üretim 
potansiyeli çıkıyor.

5-Şehirler öne çıkıyor. Orta sınıfın büyümesiyle 

15.04.2014
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ülkeler yerine şehirler öne çıkıyor. Şu an 600 
şehir dünya ekonomisinin 30 trilyon dolarını, yani 
yarısını oluşturuyor. Bu 600 şehrin ekonomisi 
10 yıl sonra 64 trilyon dolara çıkacak ve dünya 
ekonomisinden yüzde 60 pay alacak. 

6-Rekabette girişimcilik ana unsur. ABD’nin 
Silikon Vadisi’nde bile yatırımcıların yüzde 35’i 

yabancı.
7-İnternet ekonominin belkemiği haline geliyor. 

E ticaret internet üzerinden ilerliyor. Türkiye’de 
e-ticaretin payı yüzde 1 ama İngiltere’de yüzde 14. 
Sunduğu kolaylıklar ve maliyet düşürücü özellikleri 
ile ticaret internet üzerinden büyüyecek.”
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TOBB’un anketine katılanların yüzde 41.8’i ‘Ekonomi daha iyi olacak’ 
dedi.

İş dünyası İYİMSER
EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 

düzenlediği 10. Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde 
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Siyasette 
bir yumuşama ortamı istiyoruz. Gündem ekonomi 
olsun istiyoruz. Birbirimizin üzerindeki negatifliği 
alalım” dedi.

The Green Park Otel Kartepe’de gerçekleşen 
zirvede konuşan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 2 
bin 570 işadamını kapsayan bir anket yaptıklarım 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Onlara ‘Önümüzdeki 
1 yılda Türkiye ekonomisi nasıl olacak’ diye 
sorduk. Yüzde 41.8’i ‘daha iyi olacak’, yüzde 
30.8’i ‘aynı kalacak’ ve yüzde 27.5’i ‘daha kötü 
olacak’ dedi. Yani Türk özel sektörü Türkiye’nin 
geleceğine ümitle bakıyor. Anket sonuçlarını 
5 STK’yla gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la da paylaştık” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının taleplerini 
CHP Genel Başkam Kemal Kılıçdaroğlu’yla da 
paylaşacaklarını, diğer muhalefet partilerinden de 
randevu talep edeceklerini dile getirdi.

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMA BAŞLADI
Türkiye ekonomisinin 2013 yılında yüzde 

4 büyüdüğünü hatırlatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, özel yatırımların ekonomik 
büyümeye katkısının geçen yılın 3. çeyreğinde 
yüzde 0,7’ye, 4. çeyrekte ise yüzde 0,9’a 
yükseldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Beni 
sevindiren, 1 milyon 500 bin tüccar-sanayicinin 
başkanı olarak benim için güzel olan 2013’ün 2. 
yarısından itibaren özel sektörün yatırımlarının 
artma trendine girmesi. Bu, Türk özel sektörünün 

15.04.2014
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yurt içi ve yurt dışındaki çalkantıların geçici 
olduğuna inanıp, geleceğe umutla baktığının en 
somut göstergesi” diye devam etti.

KARŞILIKSIZ ÇEK AZALDI
Geçen yıl karşılıksız çek adedi ve 

tutarında yüzde 13 düşüş görüldüğünü aktaran 
Hisarcıklıoğlu, çeklerin karşılıksız çıkma oranının 
ise 2012’de yüzde 4,6 iken geçen yıl yüzde 3,7’ye 
indiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri aktardı: 
“2013’te yeni şirket kuruluşunda bir önceki yıla 
göre yüzde 26 artış var. Özel sektörde bir önceki 
yıla göre iş yeri sayısında 77 bin artış var, 1 
milyon 576 bine gelmişiz. Sigortalı kayıtlı çalışan 
sayısında* 620 bin yeni kardeşimiz işe başlamış, 
11.7 milyona gelmişiz. Özel sektör yatırımları 
3 milyar dolar artarak 86 milyar dolara gelmiş. 
Sanayi üretimimiz de geçen yıl itibarıyla en yüksek 
rakama ulaştı. 4 milyar dolar artışla 126 milyar 
dolara geldi. Türk özel sektörü bunları dünyada 
dengelerin değiştiği, müthiş karışık bir ortama 
rağmen başardı.”

Reform ateşini yakalım, 25 bin dolara 
çıkarız 

TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Milli 
gelir 4 bin dolarda giderken reformları yaptık 
10 bin dolara geldik. Şimdi tekrar reform ateşini 
hep beraber yakmamız lazım. Her yıl 1 milyon 
nüfus artıyor bu ülkede. Her yıl 1 milyon kişiye iş 
bulmamız lazım. Reform ateşini yakıp Türkiye’nin 
kişi başına düşen milli gelirini 25 bin dolara yani 
gelişmiş ülkeler sınıfına doğru yükseltiyor olmamız 
lazım. Bu noktaya nasıl gelebildiysek bundan 
sonrasını da öyle başarabileceğimize inanıyorum” 
dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 bin 570 
işadamına “Önümüzdeki 1 yılda Türkiye ekonomisi 
nasıl olacak” diye sorduklarını belirterek, “Yüzde 
41,8’i ‘daha iyi olacak’, yüzde 30,8’i ‘Aynı kalacak’ 
diye yanıtladı. İşadamı gayet iyimser” dedi. 

Dünyanın gündemi bizim için önemli
TÜRKİYE’deki, yoğun siyasi gündem nedeniyle 

ülkenin dünyanın tartıştığı konuları es geçtiğini ifade 
eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya 
ekonomisine ilişkin, “Dünyanın finans haritası 
değişiyor. 2002’den başlayıp artarak devam eden 
likidite bolluğu, kazanmadan, olmadan harcama 
dönemi yaşandı. Ama artık paranın eskisi kadar 

olmayacağı bir dönemi yaşayacağız. Para eskisi 
gibi bol değil, az ve kıymetli bir hale geliyor” 
değerlendirmesini yaptı. Dünya genelinde her yıl 
150 milyon insanın orta gelir sınıfına yükseldiğini 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, tüketim ihtiyacının da 
buna bağlı olarak gün geçtikçe artacağım söyledi.

2015’te G20 zirvesi Türkiye’de yapılacak
G20 zirvesinin 2015 yılında Türkiye’de 

yapılacağını da hatırlatan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bugüne dek yaptığı en 
büyük organizasyonun NATO zirvesi olduğunu, 
G20 zirvesinin ise Türkiye için daha çok büyük 
potansiyelleri barındıran bir adım olacağını dile 
getirdi. Bu organizasyonun Türkiye’nin dünyaya 
kendini göstermesi için çok kritik olacağını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Zirve bütün bir yıla yayılacak. 
Hepimizin buna odaklanması lazım” diye konuştu.

Küresel ekonominin düzeni değişiyor
ABD ve AB arasında öngörülen Transatlantik 

Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına 
Türkiye’nin dahil olması için daha fazla çaba 
sarfedilmesi gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, karar 
alma mekanizmalarının bu konuya odaklanmaları 
gerektiğini belirtti. Türkiye’nin TOP gibi önemli 
konuları göz ardı edip iç tartışmalarla çok fazla 
zaman kaybettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti: “Dünya ekonomisinin 4’te 3’ünü 
etkileyecek şekilde ticaretin kuralları değişiyor. 
Türkiye olarak kendi içimize çok kapandığımız için 
dünya ticaretinin nasıl değiştiğini es geçiyoruz. 
Transatlantik - Transpasifik anlaşmalarıyla 
ABD’nin liderlik yaptığı, dünya ekonomisinin 
3’te 2’si tek bir çatı altında buluşuyor. Dünyada 
bugüne kadar var olmamış yeni bir dönem. Bunun 
müzakereleri sürüyor, biz bunu tartışmıyoruz, 
tam tersine bu halkın zenginliğini fakirliğini 
etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesi bu... 
Maalesef biz içerde kendi önümüze bakmaktan 
dünyada ne olduğuna bakmıyoruz. Bu anlaşmalar 
sadece gümrük birliğini kapsamıyor, yatırımları, 
dünya ekonomisinin 3’te 2’sinin standartlarını 
hep beraber koyacaklar. Eğer biz bu pazarın 
içinde olamazsak bize dünyada sadece Rusya, 
Hindistan, satabilirseniz Çin ve Afrika pazarları 
kalıyor.”
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Faizi düşürmek için ekonominin gereği 
neyse o yapılsın

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
(TCMB) faiz politikası konusundaki görüşleri 
sorulan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
şöyle konuştu: “Ben de iş adamı olarak faizlerin 
düşük olmasını tercih ederim. Son Merkez 
Bankası açıklamalarından gördüğümüz, şartlar 
uygun oldukça faizlerin düşeceğinin sinyalini de 
kamuoyuna, hepimize vermiş oldu. Muhakkak 
bu verileri sayın Başbakanımızla, kamuoyuyla 
ihtiyaçları kadar paylaşıyorlardır onu bilmem. 
Çünkü onların gördüğü birçok tabloyu benim 
görme şansım yok. ‘Rifat faizler düşük olsun mu?’ 
Olsun. İş adamı olarak ‘şu olsun’ derim. Ama 
ekonomide ‘olsun’ demekle, emir komuta zinciriyle 
işler gitmiyor. Emir komutaya döktüğümüz zaman, 

geçmişte bunları yaşadık haberiniz olsun... 
Ekonominin gerekleri neyse o yapılsın. Ne bir 
eksik ne bir fazla.”

Bankalar vicdansız
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası 

adına bankalardan şikayetçi olduğunu söyledi ve 
“Bankaların Türkiye’nin toplamındaki mevduat 
sahiplerine ödediği faiz 100 lirayken toplam hizmet 
ve komisyon gideri olarak hepimizden topladığı 
para 2013’te 53 Ura olmuş. Eğer, kimse buna ‘dur’ 
demezse, 5 sene sonra bankalar verdikleri faizin 
karşılığını buradan alacak. ‘Hizmet’ ve ‘komisyon’ 
deyip alacak. Bu müthiş bir vicdansızlık” dedi.

EGD Başkanı Celal Toprak, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Kartepe’de daha önce 
çekilmiş en güzel fotoğrafını hatıra olarak verdi. 
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Türkiye’nin geleceğinden umutlu olan işadamları siyasilere seslendi

Kavgayı bırakalım ekonomiye bakalım
İş dünyasının ‘ekonomiye odaklanalım’ 

çağrısını yineleyen Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Gündem ekonomi olsun istiyoruz. 

İş dünyası gelecekten umutlu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün 
tartışmalardan sıyrılarak ekonomik gelişme ve 
büyüme odaklı ajandaya geri dönülmesini istediğini 
söyledi. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 
her yıl Kocaeli’de düzenlediği Kartepe Ekonomi 
Zirvesi’nin 10’uncusunda konuşan Hisarcıklıoğlu, 
Türk özel sektörünün Türkiye’nin geleceğine 
ümitle baktığını dile getirdi.

Siyasette yumuşama istiyoruz
İşadamlarının gelecekle ilgili iyimser olduğunu 

kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ama bazı 
isteklerimiz var. Siyasette yumuşama istiyoruz. 

Gündem ekonomi olsun istiyoruz. Türkiye’nin 
müthiş bir ajandası, başarı hikayesi var. Milli 
gelirde 4 bin dolardan 10 bin dolara çıktık. 
Önümüzde müthiş bir yol haritası var. Dışarıdan 
gelecek negatif etkileri çalışarak, üreterek bertaraf 
edebiliriz” dedi.

Pastadaki payımız büyük
Dünya iş âleminin geleceğe umutla baktığını, 

Türk iş dünyasında da benzeri bir algının var 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bir tek 
şundan kaygımız var; enerjimizi birbirimizle 
kavgaya harcamayalım. Türkiye iç gerilimlerle boş 
yere vakit kaybediyor. Gelecekte çok büyük bir 
dünya var. Pastadan alacağımız çok büyük paylar 
var. Pozitif gündeme bakalım diyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Bankaların yaptığı vicdansızlık
Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında 
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bankalardan şikayet ederken, hizmet ve komisyon 
ücretlerinde makul oranlara dönülmesi gerektiğine 
dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “Kimse buna ‘dur’ 
demezse, 5 yıl sonra bankalar verdikleri faizin 
karşılığını ‘hizmet’ ve ‘komisyon’ deyip alacak. Bu 
müthiş bir vicdansızlık” dedi.

İşler emir komuta zinciriyle gitmiyor
Merkez Bankası’nın faiz politikasına da 

değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası 
şartlar uygun oldukça faizlerin düşeceğinin 
sinyalini verdi. Ama ekonomide ‘olsun’ demekle, 
emir komuta zinciriyle işler gitmiyor. Ekonominin 
gerekleri neyse o yapılsın. Ne bir eksik ne bir 
fazla” diye konuştu.

Ticaretin kuralları değişiyor
Daha fazla çaba gerek
Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD ve Avrupa Birliği 

(AB) arasında öngörülen Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına Türkiye’nin 
dahil olması için çaba sarfedilmesi gerektiğini 
vurguladı. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticaretin kuralları 
dünya ekonomisinin 4’te 3’ünü etkileyecek şekilde 
değişiyor” dedi.

Kayıp yıllık 20 milyar dolar
Anlaşmanın dışında kalırsa Türkiye’nin 

kaybının yıllık 20 milyar dolar olacağını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “ABD’nin liderlik yaptığı, dünya 
ekonomisinin 3’te 2’si tek çatı altında buluşacak. 
Bu anlaşmalar gümrük birliğini kapsıyor. Ayrıca 
yatırımları, dünya ekonomisinin 3’te 2’sinin 
standartlarını hep beraber koyacaklar” diye 
konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu 
yıl 10’uncusu düzenlenen zirvede özel sektörün 
gündemini değerlendirdi
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Milletin kazancına ortak oldular 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bankalara 

sert çıktı. Mevduata verilen her 100 liralık faizin 
yarısından fazlasının ücret ve komisyon olarak 
geri alındığını söyleyen Hisarcıklıoğlu “Yanıyoruz 
burada. Bankalar milletin kazancına ortak oluyor” 
dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalardan 
şikâyetçi oldu. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 
(EGD) düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde 
konuşan Hisarcıklıoğlu, bankaların aldıkları hizmet 
ve komisyon ücretlerinin, mevduat için verdikleri 
her 100 lira faize oranla 53 liraya yükseldiğini 
kaydetti. Hisarcıklıoğlu “Eğer bu trend böyle gider, 
kimse buna ‘dur’ demezse, 5 sene sonra bankalar 
verdikleri faizin karşılığını ‘hizmet’ ve ‘komisyon’ 
deyip alacak. Bu müthiş bir vicdansızlık” dedi. 

YANIYORUZ BURADA
Bir yatırım için iki kişi arasındaki alışverişte 

teminat gösterilen bir mal için bankaların yüzde 4 

komisyon aldığını, buna karşın şirketlerin yatırımı 
için doğrudan bankaya gösterilen ipoteklerde 
masrafın sıfır olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Yanıyoruz biz burada. Bankalar milletin kazancına 
daha fazla ortak oldu” diye konuştu.

İNANCIM GEREĞİ FAİZ ALMAM
TOBB Başkanı, Merkez Bankası’nın faiz 

politikası konusunda da şunları söyledi: “Ben 
bugüne kadar inancım gereği faiz almadım. 
‘Rifat faizler düşük olsun mu?’ Olsun. İşadamı 
olarak derim. Ama ekonomide ‘olsun’ demekle, 
emir komuta zinciriyle işler gitmiyor. Ekonominin 
gerekleri neyse o yapılsın. Ne bir eksik ne bir 
fazla.”

Gündem ekonomi olsun 
TÜRKİYE’NİN iç gerilimlerle boş yere vakit 

kaybettiğini belirten TOBB Başkanı, “Siyasette 
bir yumuşama ortamı istiyoruz. Yumuşama olsun 
ki pozitif ajandamıza dönelim. Gündem ekonomi 
olsun istiyoruz. Önümüzde müthiş bir yol haritası 
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var. Biz bunu yapacağımıza inanıyoruz. Yeter ki 
birbirimizin üzerindeki negatifliği alalım. Reform 
ateşini hep beraber yakmamız lazım. Onun için 
de kardeş kardeşle uğraşacağımıza ülkenin 
geleceğine bakmalıyız. Enerjimizi birbirimizle 
kavgaya harcamayalım” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
2015’te yapılacak G20 zirvesi için de farkındalığın 
artması gerektiğini bildirdi. Dünyada finans ve 
enerji haritası ile ticaretin kurallarının değiştiğini, 
orta sınıfın büyüdüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
şöyle konuştu: “Orta sınıfta şu anda 2 milyar insan 
var. 2020’de bu 3.2 milyara, 2030’da 5 milyara 
çıkacak. Yani Türkiye için fırsat.

2 bin 570 kişiyle anket yaptık işadamlarının 
% 41.81 iyimser

“ 2 BİN 570 kişiyle yapılan anketten alıntılar 
yapan Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün 
ülkenin geleceğine ümitle baktığını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, “Bu iyimserliğe hepimizin destek 
olması gerekiyor” dedi. TOBB’un anketine katılan 
oda ve borsa başkanlarının yüzde 41.8’i bu yıl 
ekonominin daha iyiye gideceğini belirtti. Aynı 
kalacağını söyleyenlerin oranı yüzde 30.8, daha 
kötü olacağını belirtenlerin oranı ise daha kötü 
27.5. Anketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
sunduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, muhalefet 
liderleriyle de görüşme yapacaklarını bildirdi.

Kıdem Tazminatı Fonuyla ilgili olarak da 
Hisarcıklıoğlu, “Bu konuda ikiye ayrılmış 
durumdayız. Birinin işine fon geliyor, diğerine 
gelmiyor. Ama adam işten çıktığında parayı 
alamıyorsa bu vicdansızlık” dedi. 

‘Allah askına kaldırın su damga vergisini artık’
HİSARCIKLIOĞLU, oda başkanlarıyla 

yaptıkları ankette en acil reform yapılması 
gereken alanın yüzde 42,9 ile vergi çıktığını 
belirterek, “Kaldırın arkadaşım Allah aşkına şu 
damga vergisini” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
ABD ve AB arasında öngörülen Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasının dışında 
kalması halinde Brookings Enstitüsü raporuna 
göre yıllık 20 milyar dolar kaybı olacağını 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun başkanlık koltuğunun en kısa zamanda 
doldurulacağını belirterek, “Bu makam için liyakat 
ve gönüllülük esas” dedi. 

Özel sektöre altın madalya gerek
“2013 büyümesinden memnunuz” diyen 

Hisarcıklıoğlu, geçen yıl protesto olan senetlerde 
ödeme sıkıntısı olmadığını, karşılıksız çek adedi 
ve tutarında da yüzde 13 azalma olduğunu 
kaydetti. 2012’de 126 milyon metrekare olan 
inşaat ruhsatlarının geçen yıl 1*44 milyona 
çıktığını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Geçen yıl kurulan işyeri sayısı 
77 bin, sigortalı çalışan sayısı 620 bin arttı. Özel 
sektör yatırımları da 3 milyar dolar artış gösterdi. 
Özel sektör altın madalyayı hak ediyor” dedi. 10 
yılda Türkiye ekonomisinin yüzde 61 büyüdüğünü, 
buna hizmetler sektörünün katkısının yüzde 67, 
tarımın 5, sanayinin ise 28 olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Sanayiyi ihmal etmemek gerek” 
dedi.



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

BASINDA TOBB

NİSAN
2014

Bankalar 100 liranın 53’ünü geri aldı, bu 
müthiş bir vicdansızlık

EGD’nin Kartepe Zirvesi’nde konuşan Rifat 
Hisarcıklıoğlu bankalara çattı. Hisarcıklıoğlu, 
bankaların mevduata ödediği faiz 100 lirayken 
hizmet ve komisyon ücreti olarak aldığı paranın 
53 liraya çıktığını belirterek “Bu vicdansızlık” dedi.

EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 
geleneksel Kartepe Ekonomi Zirvesi’nin 10’uncusu 
yapıldı. Zirveye katılan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
bankalara yüklendi. Temelleri güçlü bir finans 
sektörünün bu ülkeye güç katacağını, buna karşın 
hizmet ve komisyon ücretlerinde makul oranlara 
dönülmesi gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 
ilginç bir veriyi de paylaştı. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu “Bankaların Türkiye’nin 
toplamındaki mevduat sahiplerine ödediği faiz 
100 lirayken toplam hizmet ve komisyon gideri 
olarak hepimizden topladığı para 2011’de 36 lira. 

Bu rakam 2013’te 53 liraya çıktı” dedi.
Reel sektöre destek verin
Hisarcıklıoğlu “Eğer bu eğilim böyle giderse, 

kimse buna ‘dur’ demezse, 5 sene sonra bankalar 
verdikleri faizin karşılığını bırakın, o kredi faizlerini 
buradan alacak. ‘Hizmet’ ve ‘komisyon’ deyip 
alacak. Bu müthiş bir vicdansızlık” diye konuştu. 
Hisarcıklıoğlu, bankaları reel sektöre daha fazla 
destek olmaya çağırdı.

YUMUŞAMA İSTİYORUZ
HİSARCIKLIOĞLU, 2 bin 570 TOBB üyesiyle 

yapılan anket sonuçlarını da açıkladı. Ankete 
göre TOBB üyeleri önümüzdeki bir yıl içinde 
ekonomide ‘pozitif bir beklenti içinde. Dünya 
is aleminin geleceğe umutla baktığını, Türk is 
dünyasında da benzeri bir algının varlığını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu “Bir tek şundan kaygımız 
var; enerjimizi birbirimizle kavgaya harcamayalım” 

15.04.2014



144Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

NİSAN
2014
dedi. Özel sektörün tartışmalardan sıyrılarak 
ekonomik gelişme ve büyüme odaklı ajandaya 
geri dönmeyi istediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
anket sonuçlarını ziyaret sırasında Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’la da paylaştığını 
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, görüşmede Başbakan’a 
aktardıklarına ilişkin “İyimserlik var. İsteğimiz 
talebimiz su; siyasette bir yumuşama ortamı 
istiyoruz. Yumuşama olsun ki pozitif ajandamıza 
dönelim. Gündem ekonomi olsun istiyoruz” diye 
konuştu. Türkiye’nin kişi basına düsen milli gelir 
düzeyinin 10 bin dolar seviyesinde beklemeyip 
yukarı doğru hareketini sürdürmesi gerektiğini 
aktaran Hisarcıklıoğlu, “Milli gelir 4 bin dolarda 
giderken sıçrama yaptık, reformları yaptık 10 bin 
dolara geldik. Burada kaldık. Simdi tekrar reform 
ateşini hep beraber yakmamız lazım” dedi. 

EKONOMİDE DÖRT DÖRTLÜK BASARI
THE Green Park Hotel’de gerçekleştirilen 

zirvede Hisarcıklıoğlu hazırladıkları ‘Türkiye 
Raporu’nu da paylaştı. Hisarcıklıoğlu’nun verdiği 

bilgiye göre küresel krize rağmen 2013’te iç 
piyasada düzelme yaşanırken, ekonomide 
de dört dörtlük başarı sağlandı. Hisarcıklıoğlu 
karşılıksız çek sayısının yüzde 13 düştüğünü, 
işyeri sayısında 77 bin artış olduğunu, Avrupa’da 
istihdam düşüşü yaşanırken, Türkiye’de istihdam 
artısının 620 bin olduğunu söyledi. “Aslında bunu 
Türk özel sektörü dünyada dengelerin değiştiği, 
müthiş karışık bir ortama rağmen basardı” diyen 
Hisarcıklıoğlu, yatırımların 2013’ün 2. yarısından 
itibaren artma trendine girdiğini de söyledi. 
Hisarcıklıoğlu “Bu, Türk özel sektörünün yurt içi ve 
yurt dışındaki çalkantıların geçici olduğuna inanıp, 
geleceğe umutla baktığının en somut göstergesi” 
dedi. Hisarcıklıoğlu faiz indirimi konusundaki soru 
üzerine ise “Ben bugüne kadar hayatımda inancım 
gereği, ben faiz almadım arkadaş. Ama su var 
ben de is adamı olarak faizlerin düşük olmasını 
tercih ederim. Merkez Bankası son açıklamasında 
şartlar uygun oldukça faizlerin düşeceği sinyalini 
verdi” dedi.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
Reform ateşini birlikte yakalım

EKONOMİ Gazetecileri Derneği’nin 
düzenlediği Kartepe Zirvesi’nde konuşan TOBB 
Başkanı Rifat n Hisarcıklıoğlu, “Tekrar reform 
ateşini yakıp Türkiye’nin orta seviyedeki 10 bin 
dolarlık gelirini 25 bin dolara yani gelişmiş ülkeler 
sınıfına doğru yükseltmemiz lazım. Bu noktaya 
nasıl gelebildiysek bundan sonrasını da öyle 
başarabileceğimize inanıyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Gazetecileri 
Derneği’nin(EGD) her yıl düzenlediği Kartepe 
Ekonomi Zirvesi’nin 10’uncusunda özel sektörün 
gündemini değerlendirdi. Türkiye’deki yoğun siyası 
gündem nedeniyle ülkenin dünyanın tartıştığı 
konuları es geçtiğini ifa eden Hisarcıklıoğlu, 
dünya ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir bakış 
açısı sundu.

HİSARCIKLIOĞLU’NA GÖRE KÜRESEL 7 
TREND

Küresel gelişmelere dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, şu önemli tespitlerde bulundu: 
1-Finans haritası değişiyor. 2-Ticaretin kuralları 
değişiyor. 3-Enerji haritası değişiyor. 4-Orta sınıf 
büyüyor. 5-Ekonomide şehirler ön plana çıkıyor. 
6-Ülkelerarası rekabette ana unsur girişimciliktir. 
7-İnternet ekonominin belkemiği haline geliyor.

REFORMATEŞİNİ YENİDEN YAKMALIYIZ
Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelir 

düzeyinin 10 bin dolar seviyesinde beklemeyip 
yukarı doğru hareketini sürdürmesi gerektiğini 
aktaran Hisarcıklıoğlu, yeni bir reform hamlesinin 
önemine dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, “Milli gelir 4 bin dolara giderken 
sıçrama yaptık, reformları yaptık 10 bin dolara 
geldik. Burada kaldık. Şimdi tekrar reform ateşini 
hep beraber yakmamız lazım. Onun için de 
birbirimizle uğraşacağımıza ülkenin geleceğine 
bakmamız lazım. Her yıl 1 milyon nüfus artıyor bu 
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ülkede. Her yıl 1 milyon kişiye iş bulmamız lazım. 
Onun için tekrar reform ateşini yakıp Türkiye’nin 10 
bin dolarlık orta gelirini 25 bin dolara yanı gelişmiş 
ülkeler sınıfına doğru yükseltiyor olmamız lazım. 
Bu noktaya nasıl gelebildiysek bundan sonrasını 
da öyle başaracağımıza inanıyorum”dedi.

G20 BAYRAĞI TÜRKİYE’YE GEÇİYOR
Önümüzdeki1 Aralık’ta G20 dönem 

başkanlığının Türkiye’ye geçeceğine dikkat çeken 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bugüne 
dek yaptığı en büyük organizasyonun NATO 
zirvesi olduğunu, G20 zirvesinin se Türkiye için 
daha çok büyük potansiyelleri barındıran bir adım 
olacağını dile getirdi. Bir yıl boyunca dikkatlerin 
Türkiye üzerinde olacağını anlatan TOBB Başkanı, 
dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin siyasi liderleri, 
iş dünyası temsilcileri, sendikaları gibi kesimlerin 
Türkiye’de ağırlanacağını kaydetti.

EKONOMİYE DÖNELİM
Türk özel sektörü temsilcisi oda ve borsa üyesi 

2 bin 570 kişiye yapılan anketten alıntılar yapan 
Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün Türkiye’nin 
geleceğine ümitle baktığını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, öze sektörün 
tartışmalardan sıyrılarak ekonomik gelişme ve 

büyüme odaklı ajandaya geri dönmeyi istediğini 
anlattı.

BANKALARA “VİCDANSIZLIK” ELEŞTİRİSİ
Reel sektörün temsilcisi olarak bankalardan 

şikayetçi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
bankaların aldıkları hizmet ve komisyon 
ücretlerinin, mevduat için verdikleri her 100 lira 
faize oranla 2011 yılında 36 lira, 2012 yılında 
46 lira ve 2013 yılında ise 53 liraya yükseldiğini 
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Bu müthiş bir vicdansızlık” 
nitelemesinde bulundu.

MİLLİ İRADE YETKİSİNİN BÜROKRASİYE 
DEVRİNE KARŞIYIZ

Toplantının son bölümünde soruları 
cevaplandıran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
bürokrasiye ilişkin düzenlemelerle ilgili bir soru 
üzerine şu eleştiride bulundu:

“Milli iradenin yetkilerinin bir bölümü 
yasayla bürokratlara devredilmesine karşıyız. 
Açık söylüyorum. Bürokrasinin takdir yetkisini 
genişleten yasal düzenlemelerin yarın nasıl 
kullanılacağını öngöremiyoruz. Bunu da hep 
beraber yaşayıp göreceğiz. Başbakanımıza bu 
konuda görüşlerimizi ilettik.”
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Öyle sanıldığı gibi ekonomide işler emir-
komuta zinciriyle gitmiyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Rifat 
faizler düşük olsun mu? Olsun. İşadamı olarak ‘şu 
olsun’derim. Ama ekonomide ‘olsun’ demekle-emir 
komuta zinciriyle işler gitmiyor. Emir-komutaya 
döktüğümüz zaman, geçmişte bunları yaşadık, 
haberiniz olsun. Ekonominin gerekleri neyse o 
yapılsın. Ne bir eksik ne bir fazla.” 

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) 
her yıl Kartepe’de düzenlediği Ekonomi 
Zirvesi’nin bu yıl 10’uncusu yapıldı. Zirvede 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuştu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın 
faiz politikası konusundaki görüşlerini açıklarken, 
“ekonomide işlerin emir-komuta zinciriyle 
yürümeyeceğini söyledi. Ekonomi Gazetecileri 
Derneği’nin(EGD) bu yıl 10.sunun yapıldığı Kartepe 

Zirvesi’nde, Hisarcıklıoğlu’na Merkez Bankası’nın 
faiz politikasıyla ilgili değerlendirmesi soruldu. 
Hisarcıklıoğlu, “Ben bugüne kadar hayatımda 
inancım gereği, söyleyeyim ben faiz almadım 
arkadaş. Ama şu var, ben de işadamı olarak 
faizlerin düşük olmasını tercih ederim. Yalnız son 
Merkez Bankası açıklamalarından gördüğümüz, 
şartlar uygun oldukça faizlerin düşeceğinin 
sinyalini de kamuoyuna, hepimize vermiş oldu. 
Muhakkak bu verileri Sayın Başbakan’ımızla, 
kamuoyuyla ihtiyaçları kadar paylaşıyorlardı, onu 
bilmem. Çünkü onların gördüğü birçok tabloyu 
benim görme şansım yok” dedi.

Aynı soruya cevap verirken ekonominin 
talimatla yürümeyeceğini vurgulayan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Rifat faizler düşük 
olsun mu? Olsun. İşadamı olarak ‘şu olsun’ 
derim. Ama ekonomide ‘olsun’ demekle, emir 
komuta zinciriyle işler gitmiyor. Emir komutaya 

15.04.2014



148Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

NİSAN
2014
döktüğümüz zaman, geçmişte bunları yaşadık, 
haberiniz olsun. Ekonominin gerekleri neyse o 
yapılsın. Ne bir eksik ne bir fazla.” diye konuştu.

Mevsim etkileri nedeniyle kayısı, çay ve 
fındık gibi meyvelerin üreticilerinin ciddi sorunlar 
yaşadığını da kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Çığ 
vurmuş, burada müthiş bir feryat var, millet 
yanıyor aslında, canı yanıyor. Bu aslında hepimizi 
etkileyecek bir olay.” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa 
Birliği ile ABD arasındaki ticari işbirliği anlaşmasını 
işaret ederek, Türkiye’nin son dönemde içine 
kapandığı için dünyadaki gelişmelerin farkında 
olmadığını söyledi. Bu anlaşma ile dünya 
ekonomisinin üçte ikisinin birleşeceğine dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, ülkenin iç gerilimlerle boş 
yere vakit kaybettiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, AB 
ile Gümrük Birliği içinde olan Türkiye’nin de bu 
müzakerelerin içinde olması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin yapısal sıkıntılarının başında cari 
açığı ilk sıraya koyan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 
etti: “Cari açık eskisi gibi büyümeyi tetiklemiyor. 
2013’teki mevcut büyüme hizmet sektörüne bağlı. 
Yunanistan hizmet sektörü olduğu için bu hallere 
düştü ve denetleniyor hâlâ. Biz ise 2002’de 6 ayda 
çıktık krizden, sanayi ve ihracatın katkısıyla.”

Hisarcıklıoğlu, bir soru üzerine de, 

“Bürokrasinin yetkilerinin artırılmasına karşıyız. 
Sonra ne olacağını bilemiyoruz.” dedi. Ülkede 
bir yumuşamaya ihtiyaç bulunduğunu ve TOBB 
olarak bu amaçla liderlere ziyaretler yaptıklarını 
belirten Hisarcıklıoğlu, Başbakan’a da gittiklerini 
söyledi. Bu ziyarette yumuşama talebine 
Başbakan’ın cevabının ne olduğunun sorulması 
üzerine Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bunu 
iletmemiz doğru olmaz. Sayın Başbakan bunu 
gerekirse zaten açıklamada bulunur... Ben hep 
pozitifim. İşadamıyım ben, hiçbir zaman negatif... 
Giderken de umutluydum, çıkarken de... Giderken 
de yüzüm gülüyordu, çıktığımda da gülüyordu. 
Ancak bu kadar söyleyebilirim. Pazartesi günü 
(dün) Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey’e gideceğiz. Şimdi 
bir şey istiyoruz, ne istediğimiz belli, ortada...”

Kalkınmanın ancak kaliteli eğitimle 
olabileceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Eğitimin 
kalitesini artırmadan ekonomide bu zıplamayı 
yapamayız. OECD’nin PISA değerlendirmesine 
baktığımız zaman Türkiye matematikte 44., fende 
43. ve okumada 41. sırada, İngilizcede 162 ülke 
içinde 116’ncıyız. Onun için olmazsa olmazımız; 
eğitimin kalitesi. Birinci önceliğimiz. Şimdi o 25 
bin dolar, bugüne göre 2,5 misli daha zengin 
olabilmenin yolu eğitimden geçiyor.” dedi.
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“Hedef İtalya-İtalya’ya Yatırım” toplantısında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Yatırım yapalım da vize ne olacak?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk müteşebbislerin 
yurtdışında yatırım ve ticaret yapmak isterken 
karşılaştığı vize sorununa dikkati çekerek, 
“Yatırım gelsin istiyorsunuz ama yatırım 
getirecek işadamından vize istiyorsunuz, Türk 
müteşebbislerin yurtdışında yatırım yapması için 
vize engelinin kaldırılması önemli” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İtalya 
Büyükelçiliği ve İtalya Yatırım Ajansı Invitalia 
işbirliğinde gerçekleştirilen “Hedef İtalya-İtalya’ya 
Yatırım” toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, 
Türk şirketlerinin uluslararası piyasalarda marka 
toplamaya başladığına da dikkati çekerek, 
Türkiye’nin uluslararası şirket birleşme ve satın 
almalarının yükselen yıldızı haline geldiğini 
söyledi.

İtalya’nın içinden geçtiği ekonomik krize 

rağmen yatırımcı çekme yarışında “biz de 
varız” tavrını önemli bulduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, Türk yatırımcıların ve işadamlarının 
Avrupa’da karşılaştıkları vize sorununun çözülmesi 
gerektiğini vurguladı.

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Gianpaolo 
Scarante ise, “İtalyan girişimciler bu ülkeye 
inandılar, güvendiler ve güvenlerini sürdürüyorlar. 
Nasıl İtalyanlar bu ülkeye inandıysa şimdi artık 
Türk girişimcilerin bizim ülkemize inanması ve 
yatırım yapması dönemidir” dedi.

Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur 
Okyay da iki ülkenin birbirlerinin öncelikli ticari 
ortağı olduğundan bahsederek, “İtalya Türkiye’nin, 
Almanya ve Rusya’dan sonra en büyük üçüncü 
ticaret ortağıdır ayrıca İtalya, Türkiye’deki en 
büyük 5. yabancı yatırımcı konumunda olan 
ülkedir” bilgilerini verdi.

17.04.2014
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Hisarcıklıoğlu: Hz. Peygamber
İNSANLIĞIN GÜNEŞİDİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kutlu Doğum Haftası 
dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hazreti 
Muhammed’in, doğru ve ahlaklı bir yaşam sürmek 
isteyenler için, en güzel rehber olduğunu ifade 
etti. Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti: 

“Peygamberimiz, bütün insanlığa kucak açarak, 
doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi 
hayatıyla göstermiştir, insanlığın güneşi, sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya 
gelişinin sevincini paylaştığımız Kutlu Doğum 
Haftası, bütün İslam âlemine kutlu olsun.”

17.04.2014
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TOBB’un düzenlediği çalışma yemeğine Malezya Başbakanı Razak 
katıldı.

Malezya ile vizeler karşılıklı kalkıyor
MALEZYA ile ticarette yeni dönem başlıyor. 

Dün Ankara’ya gelen Malezya Başbakanı Dato’ 
Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak ve beraberindeki 
heyet bir dizi anlaşmaya imza attı. Yeni dönemde 
Malezya ile serbest ticaret anlaşması ve vizesiz 
seyahat de devreye girecek. TOBB’un düzenlediği 
çalışma yemeğinde konuşan Malezya Başbakanı 
Razak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 5 
yıl için 5 milyar dolarlık iddialı bir hedef ortaya 
koyduklarım ve şimdi iş dünyasının buna cevap 
vermesi gerektiğim belirterek, “Önümüzdeki yıl 
1,1 milyar dolarlık yatırımla 20 hastaneyi işletiyor 
olacağız. Bununla birlikte İstanbul’un ikinci 
havalimanını da işleteceğiz. Gelecekte daha yakın 
çalışalım ve bu potansiyeli gerçeğe dönüştürelim” 
dedi. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan da serbest ticaret anlaşmasının 
gururunu yaşadıklarını belirterek “Bu iki kapı 

ülkenin birbiriyle daha yoğun iş yapması kazan 
kazan sonuçlarını oluşturacaktır ve hem Malezya 
hem Türk iş dünyası için de eşsiz fırsatlar 
sunacaktır” dedi.

Uçak seferi artıyor
Türkiye ve Malezya’nın yükselen ülkeler 

arasında bulunduğunu ifade eden Babacan, 
bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaretin ve 
yatırımların ilerlemesi için çok önemli bir altyapı 
oluşturacağını söyledi. Babacan Türkiye’nin son 
11 yılda çok önemli bir dönüşüm geçirdiğini de 
dile getirdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
da THY’nin İstanbul ve Kuala Lumpur arasında 
haftada dört sefer yapma kararı aldığını, bir süre 
sonra seferlerin her gün yapılmasının planlandığım 
da belirtti.
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Malezya ile STA anlaşması tamam
Türkiye ve Malezya’nın bulundukları 

coğrafyalarda önemli birer kapı durumunda 
olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, “Bu iki kapı hem Malezya hem Türk iş 
dünyası için eşsiz fırsatlar sunacaktır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye-
Malezya Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) 
imzalayacak olmanın gururunu yaşadıklarını 
belirterek, “Bu iki kapı ülkenin birbiriyle daha yoğun 
iş yapması kazan kazan sonuçlarını oluşturacaktır 
ve hem Malezya hem Türk iş dünyası için de eşsiz 
fırsatlar sunacaktır” dedi.

Babacan, Türkiye’ye gelen Malezya 
Başbakanı Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak 
ve beraberindeki heyetle TOBB’da düzenlenen 
çalışma yemeğine katıldı. Buradaki konuşmasına, 
düşen Malezya uçağındakilere Allah’tan rahmet 
dileyerek başlayan Babacan, enkaz arama 
çalışmalarının çok yakın zamanda neticeye 
ulaşmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Türkiye ve Malezya’nın ekonomik büyümede 

yükselen ülkeler arasında bulunduğunu ifade 
eden Babacan, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki 
ticaretin ve yatırımların ilerlemesi için çok önemli 
bir altyapı oluşturacağını söyledi.

İŞ DÜNYASI HEDEFİ TUTTURMALI
Malezya Başbakanı Dato Sri Mohd Najib Tun 

Abdul Razak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ile 5 yıl için 5 milyar dolarlık iddialı bir hedef ortaya 
koyduklarını ve şimdi iş dünyasının buna cevap 
vermesi gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki yıl 
1,1 milyar dolarlık yatırımla 20 hastaneyi işletiyor 
olacağız. Bununla birlikte İstanbul’un ikinci 
havalimanını da işleteceğiz. Gelecekte daha yakın 
çalışalım ve bu potansiyeli gerçeğe dönüştürelim” 
dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, 
“Malezya’nın Asya Pasifik ülkeleri arasında çok 
önemli bir yeri vardır. Türkiye ise Asya ile Avrupa’yı 
birbirine bağlamaktadır. Yarınları bugünden 
planlamak lazım. Avantajlarımızı ekonomik 
işbirliğimizin temeli haline getirelim” diye konuştu.

18.04.2014
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Big data ve dünya ekonomisinin ana 
trendleri

Yeryüzündeki kum tanelerinin sayısını biliyor 
musunuz? Peki, ya dijital veri sayısını?..

Büyük resmi görelim diye bir tanım vardı. 
Şimdi “büyük veri” yani big data’yı görmekten 
bahsediyoruz. Kum tanelerini de büyük veriyi 
anlamak için örneklemek istiyorum. Size iki büyük 
resim göstermek istiyorum.

Her bilgi veya veri, farklı boyutlarda toplanılıyor 
veya paylaşılıyor. Mobil ve internet ağları ile bu 
verilerin artışı her geçen sürede katlanmaya 
devam ediyor.

2000 yılında tüm dünyada 800 bin petabyte 
büyüklüğünde veri saklanıyordu. Bu veri 
büyüklüğü 2020 yılında 40 zetabyte yani 40 trilyon 
gigabyte veya tüm dünyadaki kum tanelerinin 57 
katı olacağı tahmin ediliyor.

Adem Aleyhisselam’dan bugüne gelen 
bilgilerin “1 terabyte” yani bin gigabyte olduğunu 

unutmayalım.
Veri ile ihtiyacımız olan bilgi arasında ince bir 

çizgi var. Okyanusun kenarında durup, içinden 
bir balık almak gibi düşünün. Yani büyük veriyi 
yönetemiyorsan, bu bilginin hızı ve büyüklüğü 
aleyhine dönüşebilir.

Avea Mobil Pazarlama Müdürü Ömer Şen, 
EGD Kartepe Zirvesi’nde big data ve bunun 
kullanımına yönelik Avea uygulamalarından 
bahsetti. Big Data ile şirketler, kurumlar akıllanıyor 
ve verimliliği artıyor.

Zirvedeki diğer büyük resim sunumu ise TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından yapıldı. 
Dünya ekonomisindeki yedi ana eğilimi gösteren 
resmi sizinle paylaşmak istedim.

1- Dünyanın finans haritası değişiyor. Son 
10 yılda 3 farklı dönem yaşandı. Şimdi azalan 
finansman dönemindeyiz. Para, eskisi gibi kıymetli 

18.04.2014
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ve değerli hale geliyor. Küresel piyasalarda 
dengesizlik azaldı. Türkiye, iki yıl önce yatırım 
yapılabilir ülkeler listesine girmesine rağmen, 
beklenen yatırımların gelmemesinin bir sebebi 
budur.

2- Ticaretin kuralları değişiyor. ABD ve AB 
arasında öngörülen Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı dünya ticaretinin üçte ikisini 
domine ediyor. Anlaşma gümrük birliği, standartlar 
ve yatırımları kapsayacak. Dünya pazarının 
dörtte üçü yeni kurallar belirlediğinde diğerlerinin 
uymaması söz konusu olabilir mi? Türkiye’nin 
bu oluşumun içinde yer alması için karar alma 
mekanizmalarının mutlaka konuya odaklanması 
lazım.

3- Enerjide dünya haritası değişiyor. ABD 
kaya gazı ile enerji maliyetini yüzde 70 düşürüyor. 
Bu maliyetteki düşüşten dolayı Amerika tekrar 
dünyanın üretim üssü olmaya yöneliyor. Yeni 
enerji haritası üretim eksenlerini de değiştirecek 
ve maliyetlerin yeniden hesaplanması sonucunu 
doğuracak.

4- Orta sınıf dünyada büyüyor. Her yıl 2 Türkiye 
kadar az gelirli nüfus orta gelirli gruba yükseliyor. 
Bu gelir grubu 2020’de 3.2 milyar kişiye, 2030’da 
5 milyar kişiye ulaşacak. Orta sınıfın artışına 
bağlı olarak ülkelerin nüfus stratejileri ve tüketim 
eksenleri de değişecek. 6 yıl sonra orta kesimin 
harcama limiti 30 trilyon dolar olacak. Şimdi 7 
trilyon dolar.

5- Şehirler öne çıkıyor. Orta sınıfın 
büyümesiyle ülkeler yerine şehirler öne çıkıyor. 
Şu an 600 şehir dünya ekonomisinin 30 trilyon 
dolarını, yani yarısını oluşturuyor. Bu 600 şehrin 
ekonomisi 10 yıl sonra 64 trilyon dolara çıkacak 
ve dünya ekonomisinden yüzde 60 pay alacak. 
2030 yılına kadar altyapı çalışmalarına 57 trilyon 
dolar harcanacak.

6- Rekabette girişimcilik ana unsur. ABD’nin 
Silikon Vadisi’nde bile yatırımcıların yüzde 35’i 
yabancı. Türkiye’de girişimcilik konusunda en 
olumlu şey, artık kadınların girişimciliği hızla 
artıyor. Girişimci yüksekliği önemli bir rekabet 
unsuru olacak.
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DÜNYA NE KONUŞUYOR,
BİZ NE KONUŞUYORUZ? 

17 Aralık 2013’te yapılan yolsuzluk ve rüşvet 
operasyonu ile ülkede yükselen tansiyon hâlâ 
normale dönmedi. Yerel seçim geride kalalı 3 
hafta oluyor ama gündem hâlâ ‘paralel’. Normale 
dönmesine de müsaade (!) edilmiyor. İş dünyası 
da bu durumdan rahatsız. Çünkü dünyada çok 
önemli ekonomik gelişmeler yaşanıyor. İşte birkaçı; 
Amerikan Merkez Bankasının dolar musluğunu 
kısmasıyla bol ve ucuz para (kredi) dönemi sona 
eriyor. Avrupa Birliği ile Amerika ticari ortaklık 
için neredeyse anlaştılar. Kaya gazının keşfi 
global enerji oyununu yeniden şekillendirecek 
gibi görünüyor. Biz yasaklan tartışırken, internet 
ticaretin vazgeçilmez bir parçası hâline geliyor.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
küresel gelişmeleri 7 ana başlık altında toplamış. 
Başbakan Erdoğan ile görüşmesinden sonra 

katıldığı Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 
geleneksel Kartepe Zirvesi’nde bunları açıkladı. 
Özetle aşağıdaki gibi.

1-Finans haritası değişiyor. Artık döviz 
bolluğunun bittiği, paranın değer kazandığı bir 
dönem geliyor.

2-Ticaretin kuralları değişiyor. Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Trans Pasifik 
Ortaklığı anlaşmalarıyla dünya ticaretinin üçte 
ikisi aynı çatı altında birleşiyor.

3-Dünyanın enerji haritası değişiyor. Kaya 
gazının keşfi ile ABD ucuz enerjiye kavuşuyor, 
hatta ihracatçı hâline geliyor.

4-Orta sınıf büyüyor ve daha çok tüketiyor. 
Hâlihazırda orta sınıfın harcadığı para 7 trilyon 
dolar. Her yıl 150 milyon kişi orta sınıfa geçiyor. 
2020’de bu sınıfın nüfusu 3 milyar olacak. Daha 
çok kazanınca daha çok harcayacaklar. Bu da 

21.04.2014

AKSİYON
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daha çok üretim demek.
5-Ekonomide şehirler öne çıkıyor. Artık rekabet 

ülkeler değil şehirler arasında yaşanacak. Örneği; 
ABD’deki ağır sanayi şehri Walden. Hayalet şehre 
dönmüşken, en hızlı internet altyapısını kurdular. 
Şimdi bütün şirkeler, üniversiteler şehre akın 
ediyor.

6-Uluslararası rekabette girişimcilik ana unsur 
hâline geliyor. Silikon Vadisi’ndeki girişimcilerin 
yüzde 52’si ABD vatandaşı değil.

7-İntemet ekonominin belkemiği hâline geliyor. 
Her ne kadar biz interneti hâlâ iletişim amaçlı 
kullansak da e-ticaret dünyada hızla büyüyor. İşte 
böyle, gözleri kapamakla gece olmuyor! 

Kullanmadığınız banka hesaplarını kapatın!
Bankalar, ‘hareketsiz hesaplardan ‘işletim 

ücreti’ kesebilecek. 180 gün süreyle hareket 
görmeyen kredi kartları, vadesiz mevduat 
hesaplan ve diğer bankacılık ürünleri ‘hareketsiz 
hesap’ olarak tanımlanıyor. Böyle bir fatura İle 
karşılaşmak istemeyenlerin 26 Nisan’a kadar 
varsa bu tur hesaplarını kapatması gerekiyor. 
Bankalar Birliği, konuyla ilgili olarak, “Müşterilere 
bilgi verilmeksizin bu türlü hesaplardan ücret 
alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Müşterilerin, 
bankalardan aldıkları bilgilendirme içerikli mesajları 
dikkatli şekilde izlemeleri ve değerlendirmelerinde 
yarar görülmektedir.” uyarısını yapıyor.

Küresel ticaretin haritası yenileniyor.
Kriz yüzünden uzun bir durgunluk döneminden 

geçen Amerika, ekonomisini hareketlendirmek, 
serbest ticaretinin kapsama alanını genişletmek 

için hamleler yapıyor. Zaten Meksika, Kanada, 
Şili, Yeni Zelanda, Singapur, Avustralya, Peru, 
Vietnam, Malezya, Bruneı, Japonya, Tayvan ve 
Güney Kore ile böyle bir anlaşması fTrans-Pasifik 
OrtaklıkTPP) olan ABD, Temmuz 2013’ten bu 
yana Avrupa Birliği ile de Transatlantik Ticaret 
ve Yatınm Ortaklığı (Transatlantic Trade and 
Investment PartnershipTTIP) için masada 
Böylece; Pasifik’ten Karadeniz’e uzanan alanda 
yer alan ülkeler Amerika’nın önderiiğincle ortak 
bir ticaret ve yatınm pazan kurrruş olacak. 
Anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesi hâlinde 
AB ekonomisine 120 milyar, ABD ekonomisine 90 
milyar, dünyanın geri kalanına da 100 milyar Euro 
katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. İş sadece 
ortak pazar kurulmasıyla da kalmayacak, standart 
birliğine de gidilecek. Örneğin elektrik akımındaki 
110-220 volt ayrımı ortadan kalkacak. İkisinden 
birinde karar kılınacak. Eğer 110 volt tercih edilirse, 
220 kullanan ülkelerin elektrik sistemi ve elektrikle 
çalışan makinelerini ya yenilemesi ya da uyumlu 
hâle getirmesi gerekecek. Ayrıca başta lisanssız 
yazılım ve orijinal olmayan donanım olmak üzere 
bütün mevzuatlar gözden geçirilecek. Türkiye, AB 
ile Gümrük Birliği içinde ama henüz üye değil. Bu 
durumdan mevcut haliyle oldukça zararlı çıkacak. 
Brookings Birleşik Devletler ve Avrupa Merkezi 
tarafından hazırlanan bir çalışmaya göre dünya 
ekonomisinin üçte ikisinin içinde olacağı bu oluşum 
içinde yer almaz ise Türkiye’nin uluslararası 
ticaretinde 20 milyar dolarlık kayıp yaşanacak ve 
95 bin kişi de işsiz kalacak. İşin şakası yok.
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BİZİ MEVZUATA uygun öldürmeyin!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, göreve başlayacak 
vergi müfettiş yardımcılarına seslenerek 
“Kayıtlı ekonomi güçlü demokrasinin olmazsa 
olmazı” dedi.

“Kayıtlı ekonomi güçlü demokrasinin 
olmazsa olmazı diyen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu anlamlı seslendi:

Hisarcıklıoğlu, mart ayında göreve başlayan 
yaklaşık bin 700 vergi müfettiş yardımcısının 
katıldığı “Kişisel Gelişim ve Motivasyon Eğitimi” 
konulu programda, göreve yeni başlayan vergi 
müfettiş yardımcılarının Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’i örek almalarını önerdi. Maliye Bakanının 
sınırlı imkânlarla okuyan herkes için önemli bir rol 
model olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kendisinin 
önemli bir başarı hikâyesine sahip olduğunu 
söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ilgili bölümlerin ilk dersinde 

üniversite hocaları tarafından vergi oranlarının 
yükselmesi durumunda kayıt dışı ekonominin 
artacağının anlatıldığını kaydederek Al Capone’un 
bile vergi müfettişlerinden kaçamadığını belirtti.

Türkiye’de kayıt dışı ekonomiden en 
rahatsız olan kişinin kendisi olduğunu söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, “İki komşu aynı işi yapıyor. Biri vergi 
kaçırırken, diğeri vergisini zamanında ödüyor. 
Bu müthiş bir haksız rekabet” değerlendirmesini 
yaptı.

Hisarcıklıoğlu, “hesabını veremeyenin 
hesabını soramayacağını” belirterek “Ben 
hesabımı veremiyorsam, yani defoluysam o 
zaman hesap da soramam. Kayıtlı ekonomi güçlü 
demokrasinin olmazsa olmazı” diye konuştu.

Vergi müfettişlerinden, şirketleri “potansiyel 
hırsız” olarak görmemelerini isteyen Hisarcıklıoğlu, 
şunları söyledi:

“Türk özel sektörü kendisine biraz imkân 
verilmesiyle son 30 yılda müthiş bir başarı 

24.04.2014
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hikayesi yazdı. 30 yıl önce Türkiye’nin ihracatı 
sadece 3 milyar dolardı. Bugün 152 milyar dolar 
yapıyor. O zaman ihracatımızın sadece yüzde 8’i 
sanayi ürünüydü. Biz de sermaye birikimi yoktu 
ancak yeni yeni oluşuyor. Özel sektörün başarı 
hikâyesine, ülkemiz için hepimiz katkı sağlamamız 
lazım.”

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 11 ayrı otomobil 
markasıyla ABD’den sonra en fazla araba 
markasının üretildiği ikinci ülke olduğunu, beyaz 
eşya üretimi konusunda da önemli başarılar 
gösterildiğini anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
göreve başlayacak vergi müfettiş yardımcılarına 
da seslenerek yazılı olan kurallara uymak zorunda 
olduklarını ancak “bu kuralların hepsi doğrudur” 
demenin yanlış olduğunu dile getirdi.

Elektronik ticaretle dünyanın her yerine 
ulaşılabildiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“E-ticarette dünyadaki yerimiz yüzde 1. 
İngiltere’nin payı ise yüzde 14. E-ticaret kapsamında 
ben bir mal sattım. Sizlerden herhangi biri (vergi 
müfettiş yardımcıları) bana geldi. Baştakiler yaz 
bir ceza diyorlar ya, bakacaksınız ben onayı 
vermişim nerede bunun damga vergisi dediğiniz 
zaman biz ‘ayvayı yedik’. Yazmayalım mı? Yazın 

ama analitik düşünerek gördüğünüz yanlışları bir 
üste ileterek bunları düzeltiyor olmamız lazım.

Türkiye cumhuriyetinde elektronik ortamda 
sipariş almış her kişiyi vergi kaçakçısı olarak 
yargılayabilir, ceza kesebilirsiniz. Yazılı olan 
kuralları değiştirebilme hakkımız yok, ama bunun 
değişmesi için yoğun çaba sarf etmeliyiz.”

Hisarcıklıoğlu, bürokrasideki işleri anlatan bir 
fıkrayı örnek vererek vergi müfettiş yardımcılarına, 
“Bizi mevzuata uygun öldürmeyin” dedi. Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken de kayıt 
dışı ekonomiyi azaltma konusunda yoğunlaşmak 
gerektiğine dikkati çekti. 

Gelişen teknoloji ile vergi kaçıranların işlerinin 
kadar zorlaştığını kaydeden Palandöken, “Bundan 
25 - 30 yıl önce beyan dışı bırakılan bir gelirin 
tespiti için ya bir ihbar yapılması ya da tesadüfen 
vergi incelemesine alınması gerekiyordu. Şimdi 
ise BA - BS formları, yeni nesil POS cihazı ve 
yazar kasalar sayesinde kayda girmeyen bir gelir 
olduğunda, bunlar otomatik olarak sistemden 
çıkıyor. Geriye sadece beyan dışı bırakılan vergi 
için vergi incelemesi başlatmak ve raporlama 
kalıyor” diye konuştu.
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TOBB’dan itidal çağrısı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın 
Türkiye’ye kavga değil, huzur ve umut getirmesini 
istedi. TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, 
coğrafyanın ve küresel ekonominin zorlu bir 
dönemden geçtiği, bu dönemde Türkiye’nin birlik 

ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç 
duyduğuna dikkat çekildi. Beklentinin, 1 Mayıs’ta 
her türlü şiddet ve çatışmadan uzak durulması 
ve meydanların bayram yerine çevrilmesi olduğu 
vurgulandı.

26.04.2014
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TOBB: 1 Mayıs huzur getirsin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tüm 

emekçilerin 1 Mayıs bayramım kutlarken 1 
Mayıs’ın Türkiye’ye kavga değil, huzur ve umut 
getirmesini diledi. TOBB’dan yapılan açıklamada 
1,5 milyon üyesi ve 13,5 milyon çalışanıyla, huzur 
içinde çalışmak, üretmek ve ülke büyümesine 
katkı sağlamak istenildiği belirtildi. Açıklamaya 
şöyle devam edildi:

ZORLU DÖNEMDEN GEÇİYORUZ
“Coğrafyamız ve küresel ekonomi zorlu bir 

dönemden geçiyor. Bu dönemde, Türkiye’nin 
birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç 

duyduğunu görüyoruz. Beklentimiz, 1 Mayıs’ta 
her türlü şiddet ve çatışmadan uzak durulması ve 
meydanların bayram yerine çevrilmesidir. 1 Mayıs, 
emeğe verilen yüce değerin bayramıdır. Anlamına 
yakışır bir şekilde özgürlük ve sorumluluk dengesi 
gözetilerek kutlanmalıdır.” 1 Mayıs’ın uzun aradan 
sonra yeniden tatil kabul edildiği hatırlatılan 
açıklamada bunun Türkiye’de sivil ve demokratik 
yönetiminin gelişmesinin sembolü olduğu 
kaydedildi. Açıklamada “Toplumsal kesimlerin 
dayanışmasının gururunu yaşamak için bu yıl 1 
Mayıs’ı coşkuyla yaşamak istiyoruz” denildi.

26.04.2014
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TOBB Başkanı: Banka komisyonları 
vicdansızlık

Adana Odalar ve Borsalar Müşterek 
Toplantısı’nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bankaların aldıkları hizmet ve komisyon 
ücretlerinin, mevduat için verdikleri her 100 lira 
faize oranla 2011 yılında 36 lira, 2012 yılında 
46 lira ve 2013 yılında ise 53 liraya yükseldiğini 
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, bunun müthiş bir 
vicdansızlık olduğunu vurguladı. Temelleri güçlü 
bir finans sektörünün bu ülkeye güç katacağını, 
buna karşın hizmet ve komisyon ücretlerinde 
makul oranlara dönülmesi gerektiğine dikkati 
çeken Hisarcıklıoğlu, bankalara tepki gösterirken, 
reel sektöre daha fazla destek olmaya çağırdı. 

TOBB Başkanı sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Bankaların Türkiye’nin toplanandaki mevduat 
sahiplerine ödediği faiz 100 lirayken toplam hizmet 
ve komisyon gideri olarak hepimizden topladığı 
para 2011’de 36 lira. Şimdi bu rakam 2013’te 
yine 100 lirayken, bütün mevduat sahiplerine 
100 lira faiz öderken, şimdi tekrar hizmet ve 
komisyon giderleri olarak aldıkları para 53 lira 
olmuş. Eğer bu trend böyle giderse, kimse buna 
‘dur’ demezse, 5 sene sonra bankalar verdikleri 
faizin karşılığını bırakın, o kredi faizlerini buradan 
alacak. ‘Hizmet’ ve ‘komisyon’ deyip alacak. Bu 
müthiş bir vicdansızlık.”

28.04.2014
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Hisarcıklıoğlu’ndan bir övgü, bir beklenti
TOBB Başkam Rıfat Hisarcıklıoğlu, Avrupa 

Birliği (AB) -Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirme 
Raporu lansman toplantısının açılışında yaptığı 
konuşmada yaptığı konuşmada, önemli mesajlar 
verdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gümrük 
Birliği, Türkiye’nin ekonomik dönüşümünün 
aslında mihenk taşıdır” diye konuştu. 

Gümrük Birliğinin sağladığı yapısal değişim 
ve getirdiği yeni rekabet zihniyetinin, Türkiye’nin 
dönüşümünde önemli bir rol oynadığını belirten 
Hisarcıklıoğlu. “AB geçmişte Türkiye’yi Serbest 
Ticaret Anlaşmalarına taraf etmek istedi, Türkiye 
kabul etmedi. Arkadaş biz o gün yanlış yaptık, biz 
yanlıştan dönmek istiyoruz, bu Serbest Ticaret 
Anlaşmaları’na bizi de taraf edin” dedi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa 
Birliği (AB) -Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirme 
Raporu lansman toplantısının açılışında yaptığı 
konuşmada, “AB geçmişte Türkiye’yi Serbest 

Ticaret Anlaşmalarına taraf etmek istedi, Türkiye 
kabul etmedi. Arkadaş biz o gün yanlış yaptık, biz 
yanlıştan dönmek istiyoruz, bu Serbest Ticaret 
Anlaşmaları’na bizi de taraf edin” dedi.

Hisarcıklıoğlu’nun ‘GB’ övgüsü 
ve ‘STA’ beklentisi 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB’nin geçmişte 
müzakereler sürecinde, Serbest Ticaret 
Anlaşmalarında Türkiye’nin de taraf olmasını 
önerdiğini belirterek, “O günkü yanlış düşünce, 
yanlış politika ve ya geleceği görememe 
sonucunda reddeden taraf biz olduk. Şimdi biz, 
AB Komisyonu’na ve AB üyesi ülkelere ‘Arkadaş 
biz o gün yanlış yaptık, biz yanlıştan dönmek 
istiyoruz, bu Serbest Ticaret Anlaşmalarina bizi de 
taraf edin’ diyoruz “ dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği (AB) -Türkiye 
Gümrük Birliği Değerlendirme Raporu lansman 

11.04.2014

BELDE



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

BASINDA TOBB

NİSAN
2014

toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ne bundan tam 
18 yıl önce, 1996 yılında adım attığını hatırlatarak, 
Gümrük Birliği’nin kapsamının, Ortaklık Konseyi 
kararıyla belirlendiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği’nin, Türkiye-AB 
Ortaklık ilişkisinin önemli bir aşaması olduğunu 
vurgulayarak, “Ankara Anlaşmasında tam üyeliğe 
kadar öngörülen, ‘geçiş dönemi’nin sonudur ve 
‘nihai aşama’dır. Ama maalesef çeşitli sebeplerle 
‘nihai aşama’ bir türlü nihayete ermemiştir. Ve 
üyelik sürecinin bir aşaması olarak tasarlanan 
Gümrük Birliği, 20 yıla merdiven dayamıştır” 
ifadelerini kullandı. 

AB’nin ürün bazında oldukça yüksek 
standartlara sahip olduğunu dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, pazara girişin bu standartlar 
sebebiyle kolay olmadığını aktardı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, sürecin başında, AB’nin 
bu özelliklerinden dolayı, Türk üreticisinin ciddi 

bir endişe yaşadığını belirterek, şunları kaydetti: 
“Ama zaman içinde gördük ki, Gümrük Birliği’nin 
sağladığı yapısal değişim ve getirdiği yeni rekabet 
zihniyeti, Türkiye’nin dönüşümünde önemli 
bir rol oynadı. Öncelikle son söyleyeceğimi ilk 
söyleyeyim. Gümrük Birliği, Türkiye’nin ekonomik 
dönüşümünün aslında mihenk taşıdır.

Türkiye’nin iktisadi gelişimi için 1980 
sonrasında rahmetli Özal’ın imza attığı serbest 
piyasa reformlarından sonraki önemli adımlardan 
bir tanesidir.

 AB ile Gümrük Birliği ilişkimiz, sanayi üretimi 
yapısının çeşitlenmesinde, üretimde kalite ve 
sürekliliğin sağlanmasında, rekabet kurallarının 
tesisinde, rekabet edebilme gücünün artmasında, 
son derece önemli rol oynadı. Böylece, Türkiye 
ekonomisinin dünya ekonomisiyle entegrasyonu 
sağlandı. Gümrük Birliği ile Türkiye’nin sanayi 
ürünlerinde ciddi bir ihracat artışı gerçekleşti.”

11.04.2014
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KURUMSALLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ‘KIZ-ERKEK EVLAT’ AYRIMI

Tapuyu çözmeden bu iş düzelmez
KOBİ’lerde aile içi çekişmeler şirketlerin 

geleceğini karartıyor. Kurumsallaşabilen şirketler 
ise daha sağlıklı ve uzun ömürlü oluyor. Türkiye’de 
kurumsallaşmanın önündeki en önemli engel ise 
kurucuların, mal ve fabrika konusunda ‘kız-erkek 
evlat’ ayrımı yapması.

ASLINDA, aile şirketleri her ekonominin 
olmazsa olmazıdır. Her girişimin temelinde bir 
insan ve onun yakın çevresi en çok da ailesi vardır. 
Ancak şirket ve aile büyüdükçe sorunlar başlıyor 
ve daha önce ‘iş geliştirmek’ için harcanan enerji 
‘didişmek için’ harcanmaya başlanıyor. Kısa bir 
süre sonra da şirketler parçalanıyor ve batıyor. 
Türkiye’de şirketlerin sadece yüzde 10’u üçüncü 
kuşağa intikal edebiliyor. Küçük ve Orta Boy 
İşletmelerin (KOBİ) doğru zamanda ve doğru 
kurallar koyarak ‘kurumsallaşması’ çok önemli.

500 YILLIK ŞİRKET OLUR MU?
Türkiye’de aile şirketlerinin kurumsallaşmasını 

en çok dert edinen kurumlardan biri olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Elbette ekonomilerin bel kemiği 
aile şirketleridir. Halen dünyadaki şirketlerin dörtte 
üçü aile şirketi. Ancak aile şirketlerinin ancak yüzde 
30’u ikinci nesle ve sadece yüzde 12’si üçüncü 
nesle aktarılabiliyor” diyor. Aile şirketlerindeki 
kurumsallaşmanın bir ülkenin geleceğini doğrudan 
ilgilendirdiğini anlatan Başkan Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuşuyor: “Japonya’da Mitsui isimli 500 yıllık 
şirket var. Aile şirketi ama başarıyla kurumsallaştığı 
için bugün var. Bugün dünya üzerinde 200 yıllık 
tarihi olan birçok aile şirketi olduğu biliniyor. Pek 
çok dünya devi var, aile şirketi olarak kurulup 
kendisini kurumsallaştırarak dönüştüren, nesilden 
nesil’e büyüyerek insanlığa hizmet eden. Bizde ise 

01.05.2014
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en büyük şirketlerimiz kurumsallaşamadıkları için 
yok oluyorlar. Bizim şirketlerimiz ‘kurumsallaşmak’ 
yerine ‘kurumu sallıyorlar.’ Müteşebbis bir milletiz. 
Her sene çok sayıda yeni şirket kuruyoruz. 
Ama bunları yaşatamıyoruz. Şirketlerimizin 
hepsi aslında ülkemizin, 77 milyonun malıdır, 
o yüzden kurumsallaşarak ayakta kalmalılar. 
Bunu niye başaramıyoruz? Bunun birçok nedeni 
var. Akademisyenlerimiz de bu konuda yüzlerce 
kitap yazıyor. Yurtdışı ve yurtiçi gözlemlerim 
kapsamında ben çok daha farklı bir bakış açısı ile 
birkaç noktanın alünı çizmek istiyorum

TAPULARIN YÜZDE 901 ERKEKLERİN 
ÜZERİNDE

Öncelikle tapu sorunun çözmeden 
kurumsallaşanlayız. Ne alaka diye mi 
düşünüyorsunuz? Bakın anlatayım. Gidin tapu 
kayıtlarına yüzde 90’a yakını erkekler üzerine 
kayıtlı. Şirket ve fabrika tapuları da erkekler 
üzerine kayıtlı. Bunu sonucunda ne oluyor? Kız 
çocuklarını, damat gelecek diye mirastan arındırıp, 
işi erkek çocuklarının üzerine bina ettiğiniz zaman, 
işletmeler ikinci nesle ulaşmıyor. Çünkü anne baba 
olarak haksız miras bırakmış oluyorsun. Ondan 
sonra iki erkek çocuk birbiriyle anlaşamıyor. 
Sonrasında ne zorluklar çekerek büyüttüğün 
işletme, yok olup gidiyor. Bu kayıp sadece o 
ailenin değil, tüm Türkiye’nin kaybı. Annelere ve 
babalara sesleniyorum, çocuklarınız arasında kız-
erkek ayrımı yapmayın. Çünkü adaletsiz olan her 
şey yıkılmaya mahkûmdur. İşinizi hem erkek hem 
de kız çocuklarına eşit devredin. Girişimci olmak 

erkeğin hakkı da kadının hakkı değil mi?”
Patron olmak başka yönetici olmak başka
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

kurumsallaşmanın önündeki önemli engellerden 
birini şöyle anlatıyor: “Patron olmak, sermayenin 
sahibi olmak, kimseyi başarılı bir yönetici yapmaz. 
Artık bunu anlamamız gerekiyor. Duvar ustalığının, 
marangozluğun, elektrik mühendisliğinin belirli bir 
eğitim ve donanım gerektirdiği, herkesin bu işleri 
yapamayacağı bilinir. Ancak sermayesi olan herkes 
patron olmak istiyor. Günümüzün rekabet şartları 
içinde ayakta kalmanın tek yolu yeterli donanıma 
sahip kişilerin yetişmesi ve şirket yönetiminin 
bu kişilere bırakılmasıdır. Dünya genelindeki 
çalışmalar, profesyonel yönetim kadrolarına sahip 
şirketlerin aile şirketlerinden daha iyi yönetildiğini 
kanıtlıyor. Yönetim puanı açısından en yüksek 
puanı alan şirketler, pek çok hissedarın olduğu ve 
genellikle halka açık şirketler. Aile şirketi olmasına 
karşın, profesyonel tepe yöneticisi çalıştıran 
şirketler de daha iyi yönetiliyor. Türkiye’de de artık 
profesyonellere daha çok şans vermeliyiz.”

Eltiler kardeşler kavgası son “ bulmalı
Anadolu’da sık karşılaşılan bir sorunun da 

“Eltiler, kardeşler ve ortaklar çekişmesi içinde 
şirketlerimizin boğulup gitmesi” olduğunu anlatan 
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ticari zekâmız 
çok yüksek ama aynı zekâ ortaklık kültüründe 
sınıfta kalıyor. Yaşamak isteyen şirketler, ‘aile ve 
şirket Anayasası’nı bir an önce yazmak zorunda” 
diyor.
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SELİMİYE CAMİİ YENİLEMEYE ALINACAK 
EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 

Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan 
Selimiye Vakfı aracılığıyla, Selimiye Camii’nde 

yenileme çalışması yapılacağını söyledi. 
Zıpkınkurt, “Cami elektrik tesisatından halılarına, 
aydınlatmalarına kadar yenilenecek” dedi.

02.05.2014
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Fırtınalı ve dalgalı günler geride kaldı
TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi 

Toplantısında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan, denizciliğimizin 
dalgalı ve fırtınalı günleri artık geride bıraktığını 
belirterek, “Ancak geçmişte yapılan ihmallerinin 
izlerini silmek için daha çok çalışmak zorundayız. 
2023 yılına kadar Türk sahipli deniz ticaret 
filosunun tonaj bazında 50 milyon dedveyte 
ulaşması ve dünyada ilk 10 arasında yer 
almasını amaçlıyoruz” dedi. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ise, “Denizcilik sektörümüzde 
pervaneler döndükçe Türkiye, dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri olma rotasında yola devam 
edecek” diye konuştu. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan, Türk denizciliğinin dalgalı ve fırtınalı 
günleri artık geride bıraktığını ancak geçmişte 
yapılan ihmallerinin izlerini silmek için daha çok 
çalışılması gerektiğini söyledi. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Deniz Ticaret Odaları 

Konseyi toplantısının açılışında konuşan Bakan 
Elvan, Türkiye’nin son 12 yılda denizcilik alanında 
önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti. Söz 
konusu süreçte Türkiye’nin denizcilikte kara 
listeden beyaz listeye geçen, denizci kökenli 
yöneticilerle, uzmanlarla denizcilik idaresini 
buluşturan, marinalarıyla, limanlarıyla, uygulanan 
yap-işlet-devret modelleriyle bu alanda önemli ve 
verimli hizmetleri başarmış bir ülke haline geldiğini 
belirten Bakan Elvan, “Hatta AB standartlarını 
yakalamış, denizcilikte dünyanın lider ülkeleri 
arasına girmiş bir Türkiye var. Bunun en büyük 
kanıtlarından biri ise ülkemizin Üye Devlet Gönüllü 
Denetim Programı (VIMSAS) kapsamındaki 
denetimlerden başarıyla geçerek düşük risk 
grubuna girmesidir” dedi.

ELVAN: HEDEF DENİZCİLİKTE İLK 10’DA 
OLMAK

Dünya deniz ticaret filosunun yaklaşık yüzde 
94’ünü kontrol eden 30 ülke arasında, Türkiye’nin 

03.05.2014
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30,4 milyon dedveyttik (DWT) kapasiteyle 
13. sırada yer aldığını anlatan Elvan, Türk 
limanlarında elleçlenen toplam yük miktarı ise 385 
milyon tonu geçtiğini bildirdi. Kurulu kapasitenin 
ise 548 milyon ton olduğunu dile getiren 
Elvan, planlaması yapılmış olanlarla birlikte bu 
kapasitenin 867 milyon tona ulaşacağım söyledi. 
Elvan, kabotajda elleçlenen yük miktarının 28 
milyon tondan 54 milyon tona kadar çıktığını ifade 
ederek şunları kaydetti: “Kabotajda taşman yolcu 
sayısı da 99 milyondan 165 milyona yükseldi. 
Kabotaj taşımacılığımızın daha hızlı ve daha 
güvenli büyümesi için ise kabotajda taşımacılık 
yapılan hatlarını izne bağladık 64 farklı hatta 238 
gemiye hat izni verdik, kabotaj hatlarının denetimli 
ve güvenli ha le getirdik.” 

RO-RO SEFERLERİNİ YÜZDE 120 
ARTIRDIK

2002 yılında 200 bin uluslararası düzenli Ro-
Ro hatlarında taşman araç sayısının bugün 440 
bini bulduğuna ifade eden Elvan, “Sadece 3 yılda 
16 yeni Ro-Ro hattını daha devreye alarak aktif 
Ro-Ro hattı sayısını 25’e çıkardık Sizlerle birlikte 
Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu (BALO) 
Projesini hayata geçirerek demiryolu-denizyolu 
kombine taşımacılığını bir üst düzeye çıkardık 
Kruvaziyer taşımacılığına yönelik yaptığımız 

düzenlemeler de meyvelerini verdi. Limanlarımıza 
uğrayan kruvaziyer gemi sayısı 2002 yılında 
821 iken, bugün 1.572’ye ulaştı. Bununla birlikte 
limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı 
da 332 binden 2 milyon 240 bine çıktı. 12 yılda 
ülkemiz, kruvaziyer turizminde İspanya, İtalya 
ve Yunanistan’dan sonra 4’üncü sıraya tırmandı. 
Gemi inşaat sanayisini de geliştirecek adımlar 
attık Tersane sayısını da 72’ye, kapasitesini ise 
3,6 milyon dedveytte çıkardık” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Denizciliği yakından takip 
ediyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da denizcilik 
sektörünü yakından takip ettiklerini belirterek, 
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin büyüme trendini 
yüzde 4’ün üzerine çekmede denizcilik sektörünün 
kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Denizcilik 
sektöründe önemli gelişmeler sağlandığını ancak 
yeterli olmadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, hem 
gemi sanayisini hem deniz taşımacılığını hem de 
limanları geliştirmeye ve büyütmeye devam etmek 
zorunda olunduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, yeni 
yatırım teşvik sisteminde denizyolu ile yük ve 
yolcu taşımacılığının “öncelikli yatırım konuları” 
içinde yer aldığını hatırlatarak, Bakan Elvan’dan 
gemi inşa sektörünün de “büyük ölçekli yatırımlar” 
arasına alınmasını istedi.
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TOBB, Selimiye’de yenileme çalışması 
yapacak

Edirne TSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, “TOBB 
bünyesinde kurulan vakıf aracılığıyla Selimiye 
Camisinin elektrik tesisatından halılarına kadar 
yenileme çalışması yapılacak” dedi. 

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 
Başkam Recep Zıpkınkurt, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan 
Selimiye Vakfı aracılığıyla, Selimiye Camisi’nde 
yenileme çalışması yapılacağım söyledi. 
Zıpkınkurt, yaptığı açıklamada, TOBB bünyesinde 
önceleri Selimiye Camisi için kurulan Selimiye 
Kültür Vaktinin daha sonra tüm Türkiye’de kültürel 

eserlerin ihtiyacına yönelik çalışmalar için alanını 
genişlettiğini söyledi. Edirne Valiliği ile ETSO’nun 
ortaklaşa çeşitli projeler hazırladığını belirten 
Zıpkınkurt, şöyle konuştu: “TOBB bünyesinde 
kurulan vakıf aracılığıyla Selimiye Camisinin 
elektrik tesisatından haklarına, aydınlatmalarına 
kadar yenileme çalışması yapılacak. Edirne 
Valiliği bir elektrik projesi hazırladı. Biz bu 
projeyi Ankara’daki birliğin teknik ofise götürdük. 
Vakıftaki çalışmalar sonucunda çıkacak netice 
ile Selimiye’nin aydınlatılması, elektrik tesisatı 
komple elden geçirilecek.”

04.05.2014
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‘Reform maratonundan bahsetmek 
zorundayız’

TOBB Başkanı; “Reform yarışında öne geçenler 
kazanıyor, geride kalanlar yerinde sayıyor. İşte bu 
yüzden artık reform paketlerinden değil, reform 
maratonundan bahsetmek zorundayız” dedi 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Reform yarışında 
öne geçenler kazanıyor, geride kalanlar yerinde 
sayıyor. İşte bu yüzden artık reform paketlerinden 
değil, reform maratonundan bahsetmek 
zorundayız” dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Yüksek 
Koordinasyon Kurulu Strateji Geliştirme 
Yüksek Kurulu Müşterek Toplantısında yaptığı 
konuşmada, bugün dünyanın en büyük küresel 
krizlerinden biri yaşandığı halde, bütçenin olumlu 
gidişinin bozulmadığını söyledi. Bundan ötürü 
toplantıda bulunan Maliye Bakanımız Mehmet 
Şimşek’e, teşekkürlerini sunan Hisarcıklıoğlu, 
bütçesini yönetemeyenin işini büyütemeyeceğini 

ifade etti. Hisarcıklıoğlu, ülke ekonomileri için 
de aynı kuralın geçerli olduğunu vurgulayarak, 
“Ülkenin sağlıklı büyümesi, sektörlerin gelişmesi, 
vatandaşların zenginleşmesi bütçenin iyi 
yönetilmesine bağlıdır” dedi. Geçmişte bunun acı 
tecrübelerini gördüklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
ülkenin büyümesi ve kalkınmasında en önemli 
çıpanın, güçlü mali olduğunu dile getirdi. TOBB 
Başkam Hisarcıklıoğlu, dün gecikmiş vergi 
borçlarını ödeme zorluğu çeken mükellefler için 
ödeme taksit sayısı arttırıldığım da anımsatarak, 
bu adımları olumlu bulduklarını ve uygulayıcılarına 
teşekkür ettiklerini söyledi.

REFORM SÜRECİ
Reform sürecinin daha da hızlanarak devam 

etmesini arzu ettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu iki gerçeği gözden 
kaçırmamamız gerekiyor. Birincisi küresel sistem 

06.05.2014

GÜNBOYU
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daha önce hiç olmadığı kadar baş döndürücü bir 
hızla değişiyor. İş yapma şartları, kurallar o kadar 
hızlı değişiyor ki, bu değişimi takip edemeyen, 
reformlarla kendini bu değişime hazırlamayan 
ülkeler geride kalıyor. İkincisi de ülkeler arasındaki 
rekabet hiç olmadığı kadar artıyor. Artık her 
ülke, rakibine bakarak adım atıyor. Siz reform 
yaptığınızda, rakibiniz daha büyük bir reformla 
cevap veriyor. Reform yarışında öne geçenler 
kazanıyor, geride kalanlar yerinde sayıyor. İşte 
bu yüzden artık reform paketlerinden değil, 
reform maratonundan bahsetmek zorundayız.” 
Hisarcıklıoğlu, reformu, özel günlerde verilen bir 
hediye paketi olmaktan çıkarıp, bir yaşam tarzı 
haline getirmek zorunda olduklarını ifade etti. Kayıt 
dışılığın en önemli reform alanlarından biri olarak 
önlerinde durduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Sayın Bakanımızın kayıt dışı ekonomi ile istikrarlı 
mücadelesini özel sektör olarak destekliyoruz. 
Tüm ekonomimiz kayıt altına girene kadar bu işin 
devam etmesini talep ediyoruz” diye konuştu. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, bunu sağlayacak en önemli aracın 
adalet duygusunu sağlayacak uygulamaların 
ortaya konması olduğunun altım çizdi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞRİRLİĞİ
Toplantı öncesinde, Maliye Bakam Şimşek 

ve TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ 
Teknoloji Merkezi’ni gezdi. Şimşek’e merkez 
hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ 
Teknoloji Merkezi’nin üniversite-sanayi işbirliğinin 
başarılı bir çalışması niteliğinde olduğunu söyledi. 
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında açılan ve 
ağırlıklı olarak mühendislik, güzel sanatlar ile 
mimarlık eğitimine yönelik eğitim ile araştırma alt 
yapısının bir araya toplandığı Teknoloji Merkezinde 
74 araştırma laboratuvarı, 13 tasarım stüdyosu, 
37 eğitim laboratuvarı bulunuyor. Teknoloji 
Merkezinde eğitim ve araştırma faaliyetleri aynı 
çatı altında toplanarak öğrencilerin disiplinler arası 
araştırmaları kolayca yapmaları ve yeni fikirler 
geliştirerek uygulamalarının önünün açılması 
hedefleniyor.
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TOBB’dan fındık ve kayısı için destek talebi 
geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirai don nedeniyle 
mağdur olan fındık ve kayısı üreticisinin acil destek 
talebini, Maliye Bakam Mehmet Şimşek’e iletti.

Malatya, Ordu ile Giresun Ticaret ve Sanayi 
Odaları, kar ve zirai don felaketi nedeniyle sıkıntı 

yaşayan kaysı ve fındık çiftçisine destek talep 
ederek, Hisarcıklıoğlu’na rapor söz konusu 
talepleri Maliye Bakam Mehmet Şimşek’e ilettiği 
ifade edildi.

13.05.2014



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

BASINDA TOBB

MAYIS
2014

TOBB’a DONDUK raporu 
TARIMDA yaşanan don felaketinden dolayı 

zarar gören üreticiler destek istedi. Ordu ve 
Giresun Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO), bölgenin 
yaşadığı kar ve zirai don felaketinden dolayı fındık 
üretimiyle uğraşan bölge çiftçisine destek talep 
ederek, konunun takipçisi olmasını istedikleri 
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir rapor 
sundu. Ayrıca Malatya Ticaret Borsası TOBB’a 
başvurarak zirai don nedeniyle, mağdur olan 
kayısı üreticilerinin sorunları için çözüm önerilerini 
bildirdi. Hisarcıklıoğlu söz konusu talepleri TOBB 
Yüksek Koordinasyon Kurulu ve Strateji Geliştirme 

Yüksek Kurulu Müşterek Toplantısı’nda Maliye 
Bakam Mehmet Şimşek’e ileterek, bölgedeki 
üretici ve tacirin yaşadığı sıkıntıyı hükümete 
taşıdı. Rifat Hisarcıklıoğlu, kendilerine iletilen 
raporları incelediklerini ve 1 milyonu aşkın kişinin 
bu felaket üzerine büyük sıkıntıya girdiği bilgisini 
verdi. Hisarcıklıoğlu’nun ilettiği söz konusu 
raporda; başta bölge çiftçilerinin desteklenmesi ve 
borçlarının ertelenmesi olmak üzere bir dizi tedbir 
talebinde bulunuldu.

13.05.2014
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Fındık ve kayısı üreticisi acil destek bekliyor 
ZİRAİ don felaketinden dolayı zarar gören 

üreticiler destek istedi. Ordu ve Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odaları (TSO), bölgenin yaşadığı kar 
ve zirai don felaketinden dolayı fındık üretimiyle 
uğraşan bölge çiftçisine destek talep ederek, 
konunun takipçisi olmasını istedikleri TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir rapor 
sundular. Ayrıca Malatya Ticaret Borsası TOBB’a 
başvurarak zirai don nedeniyle, mağdur olan 

kayısı üreticilerinin sorunları için çözüm önerilerini 
bildirdi. Hisarcıklıoğlu söz konusu talepleri 3 Mayıs 
2014 Cumartesi günü gerçekleşen TOBB Yüksek 
Koordinasyon Kurulu ve Strateji Geliştirme Yüksek 
Kurulu Müşterek Toplantısı’nda Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’e ileterek, bölgedeki üretici ve 
tacirin yaşadığı sıkıntıyı hükümete taşıdı.

13.05.2014

MİLAT
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sorunun çözümü için Bakan Şimşek’e rapor sundu.

Dondan zarar gören çiftçiler için devrede
Zirai don felaketinden mağdur olan fındık ve 

kayısı üreticisinin acil des tek talebi Ankara’da 
yankı buldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
sorunun çözümü için sıkıntıyı hükümete 
aktardı. Odalardan gelen ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’e sunulan raporlarda, çiftçinin 
mağduriyetinin gi derilmesini önceleyen bir dizi 
talep yer alıyor. 

Zirai don felaketinden dolayı zarar gören 
üreticiler destek istedi. Ordu ve Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odalarının; bölgenin yaşadığı kar ve zirai 
don felaketinden dolayı fındık üretimiyle uğraşan 
bölge çiftçisine destek talep ederek, konunun 
takipçisi olmasını istedikleri TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na bir raporla bildirdi. Ardından da 
Malatya Ticaret Borsası TOBB’a başvurarak zirai 
don nedeniyle, mağdur olan kayısı üreticilerinin 
sorunları için çözüm önerilerini bildirince TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuyu hükümete iletti. 
Hisarcıklıoğlu; söz konusu talepleri geçtiğimiz 
hafta gerçekleşen TOBB Yüksek Koordinasyon 
Kurulu ve Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu 
Müşterek Toplantısında Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’e iletti. Hisarcıklıoğlu; kendisine Ordu 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odasınca iletilen raporlarda yer alan, bir 
milyonu aşkın kişinin bu felaket üzerine büyük 
sıkıntıya girdiği bilgisini aktardı.

ÜRÜN KAYBI OLDU, FİYATLAR YÜKSELDİ
Odalardan gelen raporda; başta bölge 

çiftçilerinin desteklenmesi ve borçlarının 
ertelenmesi olmak üzere bir dizi tedbir talebinde 
bulunuldu. Yaşanan felaket dolayısıyla, orta ve 
yüksek kesimlerde yüzde 100, alt kesimlerde ise 
yüzde 40 ila yüzde 70 arasında ürün kayıpları 
yaşandığına dikkat çekilerek, bunun neticesinde 

13.05.2014
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piyasadaki kabuklu fındık fiyatlarının ortalama 
6 TL’den 10 TL’ye kadar yükseldiğine değinildi. 
Ayrıca, bu felaketin bölgede domino etkisi 
göstereceği ifade edilerek, yaklaşık 76 bin çiftçinin 
mağdur olduğu, üreticinin mağduriyetinin bölge 
taciri ve esnafını da etkileyeceği anlatıldı.

ÇİFTÇİ NELER BEKLİYOR
Raporda; Karadeniz’deki söz konusu bölge 

çiftçisinin desteklenmesi ve fındık çeşitlerinde 
bazı teşvikler verilmesi, mevcut kredi borçlarının 
ertelenmesi, KOSGEB başta olmak üzere Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu gibi 
aracı kuruluşlar vasıtasıyla düşük faizli kredi 
ya da hibe programlarının devreye alınması, 
sona erdirildiğinde 170 TL olan Alan Bazlı Gelir 
Desteğinin afet gerekçesiyle 250 TL üzerinden 
Ordu, Giresun ve Trabzon için 4evam ettirilmesi, 
fındıkta lisanslı depoculuk çalışmalarının 
desteklenmesi, Hazine ve TOBB’un bu alandaki 
desteklerinin tüm bölgeye yayılması gibi talepler 
yer alıyor.
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Fındık ve kayısı için acil talep
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirai don nedeniyle 
mağdur olan fındık ve kayısı üreticisinin acil 
destek talebini, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 
iletti. Hisarcıklıoğlu’nun, Ordu ile Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası’nca iletilen raporlarda yer alan, 
bir milyonu aşkın kişinin felaket nedeniyle büyük 
sıkıntıya girdiğini aktardığı ve çiftçilerin desteklenip 

borçların ertelenmesi olmak üzere tedbir talebinde 
bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Felaket, 
bölge taciri ve esnafını da etkileyecek” ifadeleri 
kullanıldı. Bölgede yaşanan felaket dolayısıyla, 
orta ve yüksek kesimlerde yüzde 100, alt 
kesimlerde ise yüzde 40 ila yüzde 70 arasında 
ürün kayıpları yaşandı.

14.05.2014
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Yüreğimize ateş düştü 
Soma’da maden ocağındaki yangında yüzlerce 

madencinin hayatını kaybetmesi, iş dünyasını da 
yasa boğdu. Türkiye iş dünyasının çatı kuruluşu 
TOBB başta olmak üzere oda, dernek, vakıf, 
vakıf gibi STK’lar yaptıkları açıklamalarla hem 
üzüntülerini dile getirdi hem de bu tür acılardan 
ders çıkarılması gerektiğini bildirdi. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu felaket herkesin yüreğine 
ateş düşürdü” cümlesiyle büyük acıyı paylaştı. 

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Soma 
Madencilik şirketine ait maden ocağında meydana 
gelen iş kazasında 250’e yakın kişinin hayatını 
kaybetmesi, Türkiye’nin yüreğine ateş düşürdü. 

Devletin zirvesinden sıradan vatandaşa 
kadar herkesi büyük bir yasa boğan maden 
kazasının ardından kayıpların saatler ilerledikçe 
artması acımızın katlanarak büyümesine neden 
oldu. Bütün Türkiye’nin seferber olduğu kazanın 
ardından üzüntüsünü dile getiren iş dünyası 
hem üzüntülerini dile getirdi, hem de bu tür iş 

kazalarının bir daha yaşanmaması için önlemler 
alınmasını istedi. Kazanın titizlikle araştırılmasını 
isteyen iş dünyası temsilcileri, sorumlularının 
cezalandırılması gerektiğini ifade etti. 

PROGRAMLAR İPTAL 
Türkiye iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB 

başta olmak üzere oda, dernek, vakıf, vakıf gibi 
STK’lar yaptıkları açıklamalarla başsağlığı ve 
sabır dileklerini de iletti. Hükümetin 3 günlük 
yas ilan etmesiyle birlikte bakanlar ve ekonomi 
kurmayları programlarını iptal ederken, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla özel işletmeler ve firmalar 
toplantılarını erteledi. Bosna Hersek’in başkenti 
Saraybosna da dün başlayan ve “Balkanlar’ın 
Davos’u” olarak adlandırılan “Saraybosna İş 
Forumu”, Somada hayatını kaybedenlere saygı 
duruşuyla başladı. 

YASA BOĞULDUK 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşanan 

acıyı tarif etmenin güç olduğunu belirterek, “Bu 
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felaket herkesin yüreğine ateş düşürdü. Yüksek 
rakamlara ulaşan can kayıplarımız ve yaralananlar 
ülkemizi çok derin bir üzüntüye boğdu. Somadaki 
işçilerimiz ve ailelerinin yaşadığı büyük acıyı en 
derin nişlerimle paylaşıyorum. Allah hepimizin 
yardımcısı olsun” ifadesini kullandı. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de 
yaşanan felakette vefat edenler için başsağlığı 
mesajı yayımladı. Palan-* döken, acılarının tarif 
edilemeyecek kadar büyük olduğunu ifade etti. 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan 
(TİSK), yayımlanan başsağlığı mesajında facianın 
ortaya çıkma sebeplerinin titizlikle araştırılması ve 
gereği yapılması gerektiğinin altı çizildi. 

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Soma 
Kömür İşletmelerinde meydana gelen kazanın 
ve beraberinde getirdiği acının bir kere daha iş 
güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu 

ve bu konuda her türlü tedbirlerin ivedilikle, hiçbir 
sorumluluktan kaçınılmadan alınması gerektiğini 
hatırlattığını belirtti. Olpak, “Yaşanılan acıların 
son bulması amacıyla gerekli çalışmaların 
sonuçlandırılmasını temenni ediyor, içeride kalan 
vatandaşlarımızın ivedilikle sağ salim kurtarılarak 
sevenlerine kavuşturulmasını diliyoruz” dedi. 

Diğer yorumlar şu şekilde: 
KOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 

Özgenç: Türkiye’nin başı sağ olsun. Milleti 
derinden üzen böylesine elem ve keder verici 
kazada hayatını kaybeden Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan 
madencilere de acil şifa diliyoruz. Kurtarılmayı 
bekleyen işçilerden sevindirici haberlerin gelmesi 
temenni ediyoruz. ANKISAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Harun Akça: Facia milleti derin bir hüzne 
boğdu. Maalesef ülkemiz sık sık bu tür acılarla 
karşı karşıya kalmaktadır. 
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İŞ DÜNYASI SOMA’DA MEYDANA GELEN FACİAYA TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

KABUL EDİLEMEZ
MANİSA Soma’daki maden ocağında 

meydana gelen patlamaya iş dünyası da 
büyük tepki gösterdi. En sert açıklama ise Türk 
Sanayicileri re İşadamları Derneği’nden (TÜSİAD) 
geldi. TÜSİAD, yayımladığı başsağlığı mesajında, 
“Türkiye’nin ölümcül iş kazalarında geldiği nokta 
kabul edilebilir bir durum değildir. Bu tür acıların bir 
daha yaşanmaması için gerekli önlemler ivedilikle 
hayata geçirilmelidir” dedi. 

TÜSİAD’ın mesajında şunlara yer verildi: 
“Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu patlama sonunda 
hayatım kaybeden madencilerimize Allah’tan 
rahmet, kederli aile ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. Manisa’nın Soma ilçesindeki maden 
ocağında yaşanan patlama ile Türkiye çok sayıda 
evladını kaybetmiş, yüzlerce ailenin ocağına ateş 
düşmüştür. Ölüm ne madencinin alın yazısıdır 
ne de ölümle sonuçlanan bu felaket madencilik 

mesleğinin bir gereğidir. Türkiye’nin ölümcül iş 
kazalarında geldiği nokta kabul edilebilir bir durum 
değildir. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için 
gerekli önlemler ivedilikle hayata geçirilmelidir.” 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

“Bu felaket herkesin yüreğine ateş düşürdü. 
Yüksek rakamlara ulaşan can kayıplarımız ve 
yaralananlar ülkemizi çok derin bir üzüntüye boğdu. 
Soma’daki işçilerimiz ve ailelerinin yaşadığı büyük 
acıyı en derin nişlerimle paylaşıyorum. Allah 
hepimizin yardımcısı olsun. Türk iş dünyası adına 
hayatım kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır ve 
metanet diliyorum.” 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 
İbrahim Çağlar: 

“Soma’daki maden ocağında meydana gelen 

15.05.2014
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patlama nedeniyle çok sayıda maden işçimizin 
şehit olduğunu, yine çok sayıda işçimizin de maden 
ocağında mahsur kaldığını büyük üzüntüyle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada yaşamım yitiren 
madencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı diliyorum. Yaralı madencilerimizin 
de inşallah en kısa zamanda sağlıklarına 
kavuşmalarını temenni ediyorum.” 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu 
Başkam Salih Bezci: 

“Soma’da bir maden ocağında meydana 
gelen yangınla başlayan talihsiz olayda, çok 
sayıda maden işçinin hayatım kaybettiğini ve yine 
çok sayıda maden işçisinin de ocakta mahsur 
kaldığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kazanın 
bilançosunun çok ağır olduğunu, madencilik 
tarihinin en acılı günlerinden birinin yaşandığım 
görüyoruz. Kazada hayatım kaybeden 
madencilere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve 
başsağlığı dilerim.” 

İPTAL EDİLEN 
• Kayseri’de yapılacak olan Türkiye Koç Fest 

Üniversite Spor Oyunları. 
• Koru İstanbul Kuruçeşme açılışı. 
• Türk kuyumculuk sektörü basın toplantısı. 
• Akasya Acıbadem’de düzenlenecek olan 

Weapons of Sounds konseri. 
• Bir çok üniversitedeki bahar şenlikleri. 
• Ankara Ticaret Odası nın (ATO) düzenleyeceği 

konferans. 
•  İstanbul Shopping Fest kapsamında 

düzenlenecek olan basın toplantısı. 
• 16 Mayıs Cuma günü yapılacak olan Pirelli 

Carrier Lansmanı. 
• Finansbank-Via Properties proje finansmanı 

anlaşması imza töreni. 
• Akçansa, İstanbul Büyükçekmece Fabrikası 

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi açılışı. 
• Timur Gayrimenkul’ün düzenlediği, “Kentsel 

Vizyon Platformu” organizasyonu. 
•  İstanbul Kozzy AVM 19 Mayıs özel etkinlikleri. 

O Huavvei basın toplantısı. 
• Samsung fotoğraf makinesi lansmanı. 
• 20 Mayıs’ta yapılacak Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) 81. kuruluş yıl 
dönümü kutlamaları. 

• Otellerdeki eğlence programları ve 
kutlamalar. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Genel Başkam Nail Olpak:

“Soma Kömür İşletmeleri’nde meydana 
gelen elim kazada, işçi kardeşimizin hayatım 
kaybettiklerini ve göçük altında kalan başka 
çalışanların olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş 
bulunmaktayız. Önceliğimiz, hala göçük altında 
kalan kardeşlerimizin, sağ salim çıkarılmasıdır. 
Bunu sağlamak için yapılan çalışmaların biran 
önce güzel haberlerle sonuçlandırılmasını candan 
temenni ediyorum.” 

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkam 
Güler Sabana:

“Hepimizi derinden yaralayan ve yasa boğan, 
Soma’daki elim kazadan dolayı acımız tarifsizdir. 
Hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, 
kederli yakınlarına ve ailelerine sabırlar diliyorum. 
Yaralıların bir an önce şifa bulmalarını temenni 
ediyorum. Milletimizin bir daha böylesine büyük 
bir acıyla karşılaşmaması en büyük dileğimizdir.” 
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkam Murat 
Ülker: “Maden kazasında hayatım kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. 
Hepimizin başı sağolsun. Rabbim bize dirayet 
versin.” 

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkam 
Cem Boyner:

“Soma’da hayatını kaybeden madencilerimize 
rahmet ailelerine sabır diliyorum.”

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Erdal 
Karamercan:

“Allah Manisa Soma’daki madencilerimizin ve 
ailelerinin yardımcısı olsun.” Makine ve Akşamlan 
İhracatçıları Birliği Başkam Adnan Dalgakıran: 
“Yerin metrelerce altında ekmek parasını kazanmak 
için ter dökerken elim bir kaza sonucu yaşamlarım 
yitiren madencilerimizin ailelerine, yakınlarına ve 
tüm Türkiye’ye baş sağlığı dileriz. Yaralı maden 
işçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 
mahsur durumda bulunan emekçilerimizin ise en 
kısa zamanda sağ salim kurtulmasını temenni 
ediyoruz.”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu (TESK) Genel Başkam 
Bendevi Palandöken:

Milletimizi derinden üzen müessif kazada 
yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan 
vatandaşlarımıza da acil şifalar diler, göçük 
altında kurtarılmayı bekleyen madencilerimizden 
sevindirici haberlerin gelmesini yürekten temenni 
ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.” 
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Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 
Başkam Ali Yücelen:

“Tüm Türkiye’nin cam acıyor. Öncelikle 
faciada yaşamım yitiren kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına, acılı ailelerine ve madencilik 
camiasına başsağlığı dilemek istiyorum. Bu 
saatten soma ne yapsak gidenleri geri getiremeyiz. 
Ancak arük bazı şeyleri değiştirmenin zamanıdır.” 

Ankara İşadamları ve Sanayicileri Derneği 
(ANKİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Akça: 

“Maalesef ülkemiz sık sık bu tür acılarla karşı 
karşıya kalmaktadır. Dileğimiz bu tür felaketlerin 
bir daha yaşanmamasıdır. Bunun için de gerekli 
tedbirlerin alınması, mevcut önlemlerin arttırılması 
gerekmektedir. ANKİSAD olarak Soma’daki 
kazada hala kurtarılmayı bekleyen işçilerimizin 
canlı olarak çıkarılarak ailelerine kavuşmalarım 
diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.” 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürü Orhan Birdal:

“Milletimizin başı sağ olsun, Allah şehitlerimizin 
ailelerine sabır ve uzun ömür versin. Yaralılara acil 
şifalar ihsan etsin. Halen madende kurtarılmayı 
bekleyen kardeşlerimizin salimen kurtuluşu için 
milletçe dua edelim. 20 Mayıs’ta yapacağımız 
DHMİ’nin 81. kuruluş yıl dönümü kutlamalarım 
iptal ettik.” 

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği 
(POYD) Başkam Ali Kızıldağ:

“Soma’da meydana gelen maden faciası 
tüm ülkeyi olduğu gibi, turizm sektörünü de 
yasa boğdu. Faciada ölenlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa 

diliyorum.”
İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 

İhracata Birliği Başkam Ahmet Güleç:
“Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan ve 

ülkemizi yasa boğan maden faciası nedeniyle 
büyük bir üzüntü içindeyiz. Yerin metrelerce 
altında var güçleriyle çalışırken yaşamlarım 
yitiren madencilerimizin ailelerine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. Madende mahsur kalan 
emekçilerimizin en kısa zamanda sağ salim 
kurtulması ve daha fazla kayıp vermememiz en 
büyük temennimizdir.” 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu 
Başkanı Mustafa Altunbilek:

“Türkiye’yi derinden etkileyen Manisa 
Soma’daki maden kazasında işçilerimizin hayatım 
kaybetmesi ve birçoğunun içeride mahsur kalması 
hepimizi çok üzdü. Kazada, hayatım kaybeden 
işçilerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine 
başsağlığı yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar 
diliyoruz. Maden ocağında mahsur durumda olan 
işçilerimizin de iyi haberlerini duymak için dua 
ediyoruz. İşçilerimizin sağ salim kurtulmasını 
umutla bekliyoruz. Soma’nın ve tüm Türkiye’nin 
acısını paylaşıyor, benzer olayların bir daha 
yaşanmamasını diliyoruz.” 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 
Derneği (KOBİDER) Başkam Nurettin Özgenç: 

“Türkiye’nin başı sağolsun. Milleti derinden 
üzen böylesine elem ve keder verici kazada 
yaşamım yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
sevenlerine başsağlığı, yaralanan madencilere de 
acil şifa diliyoruz. Kurtarılmayı bekleyen işçilerden 
sevindirici haberlerin gelmesi temenni ediyoruz.”
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TÜRK İŞ DÜNYASI DA SOMA’DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN AĞLIYOR

Toplantılar iptal edildi ödül törenleri 
ertelendi

Türkiye’nin yasına şirketler de ortak oldu. 
Daha önceden açıklanan hemen hemen bütün 
toplantılar iptal edildi. Herkesin gözü kulağı 
Soma’dan gelecek iyi haberlerde. 

MADEN faciası tüm Türkiye’yi yasa boğarken, 
ekonomi ve finans dünyasında yapılması 
planlanan tüm toplantı ve etkinlikler de iptal edildi. 
Şirketler yayımladıkları mesajlarla Soma’da 
yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin aile 
ve yakınlarına baş sağlığı iletirken, daha önce 
duyurdukları toplantı, konferans ve lansmanlarını 
iptal ettiklerini açıkladı

HANGİ TOPLANTILAR VARDI
Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleşecek 

Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları’nın 
açılış etkinlikleri ve konserler ile Nuh Naci 

Yazgan Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi’ndeki 
bahar şenlikleri iptal edildi. Ayrıca Ünlü Portföy 
ve Nef şirketleri bugün düzenleyecekleri 
basın toplantılarını iptal ederken, ATO 
mağaza yöneticileri ve çalışanları bilgi şenliği, 
Kuyumcukent, Koru İstanbul Kuruçeşme açılışı 
da iptal edilen etkinlikler arasında yer alıyor. 
Sabancı Holding şirketlerinden Kordsa Global 
de 16 Mayıs’ta düzenleyeceği ‘Kordsa Global 
Buluş Ödülleri Töreni’nin maden kazası nedeniyle 
ertelendiğini duyurdu.

Mağazalarda üç gün müzik yok 
BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği (BMD) Başkanı 

Hüseyin Doğan da bir açıklama yaparak, üç gün 
boyunca üye markaların mağazalarında müzik 
yayını yapılmayacağını duyurdu. Açıklamada 
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şöyle denildi: “Bu büyük felaketin yarattığı tarif 
edilemez acıyı içtenlikle paylaşıyoruz. Her türlü 
acıyı birlikte paylaşmak gibi önemli bir toplumsal 
değere sahip yurdumuzda, bu büyük acının bir 
ifadesi olarak, 3 günlük ulusal yas ilan edilmiştir. 
Kederde ve tasada birlikte hareket eden bu 
toplumun bir aynası olan Türkiye’nin markaları 
olarak, üç günlük yas süresince mağazalarımızda 
müzik yayınını keserek bu büyük üzüntüyü 
paylaşıyoruz. Üye markalarımızın bu konuda 
gösterdikleri hassasiyete müteşekkiriz. Milletimizin 
başı sağolsun.” Allah hepimize dirayet versin

İş güvenliğinin önemi ortada
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak: Soma’da 

yaşanan bu elim kaza ve beraberinde getirdiği 
acı bizlere bir kere daha iş güvenliği konusunun 
ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda her 
türlü tedbirlerin ivedilikle, hiçbir sorumluluktan 
kaçınılmadan alınması gerektiğini bir kere daha 
hatırlatmış bulunmaktadır.

Yüreğimize ateş düştü
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Bu 

felaket herkesin yüreğine ateş düşürdü. Yüksek 
rakamlara ulaşan can kayıplarımız ve yaralananlar 
ülkemizi çok derin bir üzüntüye boğdu. Soma’daki 
işçilerimiz ve ailelerinin yaşadığı büyük acıyı en 
derin nişlerimle paylaşıyorum. Allah hepimizin 
yardımcısı olsun.

Duamız güzel haberler için
İTO Başkanı İbrahim Çağlar: Kazada şehit olan 

madencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır 
ve başsağlığı diliyorum. Yaralı madencilerimizin 
de en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını 
temenni ediyorum. Ocakta mahsur kalan vatan 
evlatlarının sağlık ve güzel haberlerini duymak 
için dua ediyoruz. 

Madenciliğin en acı günü
ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Salih Bezci: Bilanço çok ağır. Madencilik 
tarihinin en acılı günlerinden biri yaşanıyor. Kazada 
hayatını kaybeden madencilere Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ocakta 
mahsur kalan işçilerin sağ salim kurtarılması 
diliyoruz. 

Allah hepimize dirayet versin
Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Erdal 

Karamercan: Allah madencilerimizin ve ailelerinin 
yardımcısı olsun... Yıldız Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Ülker: Maden kazasında hayatını 

kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır 
diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun. Rabbim bize 
dirayet versin. . Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü: 
Yüreği yananlar için sabır yer altında kalanlara 
güç ölenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. 

Önlem alalım ki bir daha olmasın
Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah 

Tamince: Allah’ım Soma maden ocağında mahsur 
kalan kardeşlerimize yardım et, onları sevdiklerine 
bağışla.

Rixos Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay: 
Gerçekten insan isyan ediyor. Önce insanların 
acısına, yasına saygı duyalım.

Silk&Cashmere Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayşen Zamanpur: Çok büyük acı.. Başımız 
sağolsun ve bir daha olmaması için muhakkak 
önlem alınsın.

Yaralandık acımız tarifsiz
SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Güler Sabancı: Hepimizi derinden yaralayan 
ve yasa boğan, Soma’daki elim kazadan dolayı 
acımız tarifsizdir. Hayatını kaybeden işçilerimize 
Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına ve ailelerine 
sabırlar diliyorum. Yaralıların bir an önce şifa 
bulmalarını temenni ediyorum.

Bu madencinin alınyazısı değil
TÜSİAD: Ölüm ne madencinin alınyazısıdır, 

ne de ölümle sonuçlanan bu felaket madencilik 
mesleğinin bir gereğidir. Türkiye’nin ölümcül iş 
kazalarında geldiği nokta kesinlikle kabul edilebilir 
bir durum değildir. Bu tür acıların bir kez daha 
yaşanmaması için gerekli önlemler ivedilikle 
hayata geçirilmelidir.

Tüm iddialar araştırılsın
KAGİDER: Soma’da yaşanan facianın bir 

benzerinin tekrarlanmaması için, çocuk işçi 
iddialarından başlanarak, kazanın sebeplerine 
uzanan her etkenin araştırılması, açığa 
kavuşturulması, sorumluların hesap vermesi ve 
geride kalan ailelere gerekli yardımın yapılması 
için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Milletçe el ele verelim
HİZMET Sektörü İşveren Sendikası Genel 

Başkanı Necmeddin Şimşek: Çalışma yaşamımızın 
gördüğü bu büyük facia, hepimizin ortak acısı. Bu 
tür faciaları bir daha yaşamamak için milletçe el 
ele vermek, işçi ve işveren sendikaları, çalışanları 
olarak, devletle birlikte 77 milyon el ele vererek bu 
yarayı sarmak zorundayız.
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Sorumlular hesap versin
Soma’da meydana gelen facia nedeniyle 

yasa boğulan iş dünyası, yetkilileri iş güvenliği 
konusunda yapılması gerekenleri hızla yapmaya 
ve facianın sorumlularını bulup hesap sormaya 
çağırdı.

İşadamları tepkili 
Manisa’nın Soma ilçesindeki maden 

ocağında önceki gün meydana gelen ve çok 
sayıda madencinin ölümüne sebep olan yangın 
iş dünyasını da yasa boğdu. Ekonomi çevreleri 
yaşanan facia sebebiyle duyulan üzüntüyü dile 
getirirken Türkiye’nin ölümcül iş kazalarında 
geldiği noktaya da dikkat çekti. Yetkilileri iş 
güvenliği konusunda gerekli önlemleri hızla hayata 
geçirmeye davet eden işadamları sorumlulardan 
da hesap sorulmasını istedi.

 ‘Madencinin alın yazısı değil’ 
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 

(TÜSİAD), facia nedeniyle yayınladığı açıklamada, 
yangında hayatını kaybeden madencilere Allah’tan 

rahmet, kederli aile ve yakınlarına başsağlığı 
dileyerek “Ölüm ne madencinin alın yazısı, ne 
de sonuçlanan bu felaket madencilik mesleğinin 
gereğidir” ifadelerine yer verdi. TÜSİAD, bu tür 
faciaların bir daha yaşanmaması için hızla önlem 
alınmasını talep etti. 

‘Tablo yürek dağlayıcı’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Soma’da meydana 
gelen facianın herkesin yüreğine ateş düşürdüğünü 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Yangın ve sonrasında 
ortaya çıkan tablo yürek dağlayıcı. Hayatını 
kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu. 

ACIMIZ TARİFSİZ 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Güler Sabancı Soma’daki kazaya ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı. Sabancı, açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi: “Hepimizi yasa boğan elim 
kazadan dolayı acımız tarifsiz. Hayatını kaybeden 

15.05.2014
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işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına ve 
ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralıların bir an önce 
şifa bulmalarını temenni ediyorum. Milletimizin bir 
daha böyle bir acıyla karşılaşmaması en büyük 
dileğimiz.” 

‘Bazı şeyler değişmeli’ 
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 

Başkanı Ali Yücelen, facianın tüm Türkiye’nin 
canını acıttığını belirterek şöyle konuştu: “En 
katı önlemler alınarak sorumluların sonuçlarına 
katlanacağı bir soruşturma süreci tamamlanmalı. 
Artık bazı şeyleri değiştirmenin zamanıdır. Bu 
faciaya neden olan ihmaller zincirindeki herkes 
bedelini ödemeli.”

‘Dua ediyoruz’ 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim 

Çağlar, “Soma’daki maden ocağında meydana 
gelen kazada şehit olan madencilerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Ocakta mahsur kalan ve kurtarma çalışmaları 
devam eden vatan evlatlarının sağlık ve güzel 
haberlerini duymak için dua ediyoruz” dedi.

‘Hızla tedbir alınmalı’ 
Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği 

(MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, kazanın ve 
beraberinde getirdiği acının bir kere daha iş 
güvenliği konusunun ne kadar önemli” olduğunu 
ve bu konuda her türlü tedbirin hızla, hiçbir 
sorumluluktan kaçınılmadan alınması gerektiğini 
hatırlattığını belirtti. 

‘Gereği yapılsın’ 
Genç Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı 

Burcu Akdarı Toprak, sorumluların bir an önce 
yargı karşısına çıkarılmasını istedi. Burcu Akdarı 
Toprak “Bu acı hepimizin. 

Artık gereği yapılsın. 
Yüzlerce insanımızın canına mal olan 

facianın sorumlularının yargı karşısına çıkarılıp 
hesap sorulmasını talep ediyoruz” dedi. Müzik 
yayını yok Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) 
Başkanı Hüseyin Doğan felaketin, yaşamını 
yitiren yurttaşların yarattığı acıyı paylaştıklarını) 
belirterek, “Türkiye’nin markaları olarak, üç 
günlük yas süresince mağazalarda müzik yayınını 
keserek bu üzüntüyü paylaşan üyelerimize 
teşekkür ederiz” diye konuştu.
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Artık kader olmasın 
İş dünyası örgütleri Soma’daki maden faciası 

için taziye mesajları yayınladı. TÜSİAD, yaptığı 
açıklamada, “Ölüm ne madencinin alın yazısıdır, ne de 
bu felaket madenciliğin gereğidir” dedi.

Tablo yürek dağlayıcı
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/TOBB Başkanı
“Yaşanan acıyı tarif etmek güç. Bu felaket herkesin 

yüreğine ateş düşürdü. Yüksek rakamlara ulaşan can 
kayıplarımız ve yaralananlar ülkemizi çok derin bir 
üzüntüye boğdu. Soma’daki işçilerimiz ve ailelerinin 
yaşadığı büyük acıyı en derin hislerimle paylaşıyorum. 
Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok fazla sayıda can 
kaybımız ve yaralılarımız var. Bu noktada söylenecek 
sözler tükeniyor. Hiçbir şey insan canından daha 
değerli değil. Bütün önceliğimiz bu. Ancak meydana 
gelen patlama ve sonrasında ortaya çıkan tablo yürek 
dağlayıcı. “Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum.” 

‘Yaralılara şifa diliyoruz’
İBRAHİM ÇAĞLAR/ İTO Başkanı 
“Soma’daki maden ocağında meydana gelen 

patama nedeniyle çok sayıda maden işçimizin 

şehit olduğunu, yine çok sayıda işçimizin de maden 
ocağında mahsur kaldığını büyük üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Kazada şehit olan madencilerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Yaralı madencilerimizin de inşallah en kısa zamanda 
sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Ocakta 
mahsur kalan ve kurtarma çalışmaları devam eden 
vatan evlatlarının sağlık ve güzel haberlerini duymak 
için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

‘Tarihimizde en acılı günlerden biri’
SALİH BEZCİ/ ATO Başkanı
“Türkiye’nin başı sağ olsun. Soma’da bir maden 

ocağında meydana gelen yangınla başlayan talihsiz 
olayda, çok sayıda maden işçisinin de ocakta 
mahsur kaldığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. 
Kazanın bilançosu çok ağır. Madencilik tarihimizin 
en acılı günlerinden birini yaşıyoruz. Kazada hayatını 
kaybeden madencilere Allah’tan rahmet ailelerine 
sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza 
acil şifalar dilerken, ocakta mahsur kalan işçilerin sağ 
salim kurtulmasını diliyoruz.”

15.05.2014
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İŞ DÜNYASI’NDAN TAZİYELER
İTO: Şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz
İstanbul Ticaret Odası İTO Başkanı İbrahim 

Çağlar, Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan 
maden faciası nedeniyle başsağlığı mesajı 
yayımladı. Çağlar’ın mesajında şu ifadelere yer 
verildi; “Soma’daki maden ocağında meydana 
gelen patlama nedeniyle çok sayıda maden 
işçimizin şehit olduğunu, yine çok sayıda 
işçimizin de maden ocağında mahsur kaldığını 
büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada 
şehit olan madencilerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı 
madencilerimizin de inşallah en kısa zamanda 
sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum”. 

TOBB Bu Facia haberi bütün yürekleri 
oraya götürdü.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da 
mesajında şu ifadelere yer verdi: “Soma ilçemizden 
gelen facia haberi bütün yürekleri oraya götürdü. 
Çok fazla sayıda can kaybımız ve yaralılarımız var. 
Bu noktada söylenecek sözler tükeniyor. Hiçbir 
şey bir insan canından daha değerli değil. Bütün 
önceliğimiz bu. Ancak meydana gelen patlama 
ve sonrasında ortaya çıkan tablo yürek dağlayıcı. 
Türk iş dünyası adına hayatını kaybeden işçi 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar, ailelerine sabır ve metanet diliyorum.

01.05.2014

MİLAT
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YAKALADIĞINDAN DEĞİL HERKESTEN 
VERGİ ALIN

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, vergisini ödeyen 
mükellefe pozitif ayrımcılık uygulanmasını, yeni 
bir ‘ vergi reformu yapılarak yakaladığından değil 
herkesten adil vergi alınan bir sistem kurulmasını 
istedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de herkesin 
adil şekilde vergi ödeyeceği yeni bir vergi 
reformuna ihtiyaç duyulduğunu vurgularken, 5 
alanda da yapısal reform istedi.

TOBB’un 70’inci Genel Kurulunda konuşan 
Hisarcıklıoğlu, ekonominin içinde bulunduğu 
sıkıntılardan kurtulması ve milli gelirin artırılması 
için atılması gereken adımları sıraladı.

Son 6 yıldır 10 bin dolara takılıp kaldık
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha iyi bir 

Türkiye ve daha iyi bir gelecek için daha iyi şeylerin 
yapılması gerektiğini ifade ederken, şunları 

söyledi: “Çünkü fert başına düşen milli gelirimiz 
son 6 yıldır 10 bin dolarda takıldı kaldı. Yüksek 
hızda nasıl büyüyecek, rekabet gücümüzü nasıl 
koruyacağız?”

Reform ateşi yakılmalı
Yeni büyüme modeline ihtiyaç olduğunu, 

bunun için de bir dizi yapısal reforma ihtiyaç 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Şimdi reform ateşini yeniden canlandırıp 
eksik kalanları da tamamlayalım. İhtiyaç 
duyulan yapısal reformlar var. Bunlardan vergi 
reformu, cari açığı azaltacak sanayi stratejisi, 
istihdamın teşviki, girdi maliyetlerinin azaltılması 
ve reel sektörün bankalarla çalışma ortamının 
iyileştirilmesi önceliklidir.”

Pozitif ayrımcılık yapın 
Hisarcıklıoğlu, yapılacak vergi reformuyla 

sadece yakaladığından değil, herkesten daha adil 

23.05.2014
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vergi toplayan bir sistem kurulması gerektiğini 
ifade ederken, sadece devletin gelirini artırmayı 
hedefleyen değil, elde edilecek ilave vergi gelirinin 
yüksek vergilerin indirilmesinde kullanılabildiği bir 
vergi reformu istediklerini söyledi. . Hisarcıklıoğlu, 
“Vergisini düzenli ödeyenlere pozitif ayrımcılık 
yapalım ki, herkes vergi ödemeye teşvik edilsin. 
Gelin artık vergisini aksatmadan ödemiş olanları 
ödüllendirelim” dedi. 

Bankaları eleştirdi
Yerli mallarına kamu alımlarında sağlanan 

önceliğin pratikte uygulanmadığı, işadamına yeşil 
pasaportta olumlu gelişme olmadığı eleştirilerini 
sıralayan Hisarcıklıoğlu, konuşmasında yine 
bankalara yüklendi. Hisarcıklıoğlu, bankaların iş 
dünyasına yüklediği maliyetlerin son dönemde 
canlarını yaktığını belirtirken, “Zaten finansal 
koşullan yüzünden özel sektörün kredi maliyetleri 
arttı. Bunun üstüne bir de bankaların her yıl artan 
işlem ücretleri biniyor” şikâyetinde bulundu.

Yeni toplumsal mutabakat 
TOBB’un genel kurulları, her yıl siyaset ve 

iş dünyasının en üst düzey buluşmasına sahne 
oluyor. İktidar ve muhalefet buradan iş dünyasına 
seslenirken, Anadolu’dan gelen delegeler, 
ekonominin nabzını yansıtıyor.

Bu sene sıra dışı güvenlik önlemleri dikkat 
çekti. Delegeler ve gazeteciler fotoğraflı 
kimlikleriyle görüntülenerek salona girebildi. 
Delegeler arasında, fişlememi yapılıyor eleştirisi 
yapanlar oldu.

Genel kurulun yapıldığı TOBB Üniversitesi 
bile tatil edilmişti. TOBB kürsüsü ise bu yıl çok 
sadeydi. Bir yazı dikkat çekti: Başarının anahtarı 
birlik. Nitekim Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
konuşmasının başlangıç ve bitişinde huzur vurgusu 
vardı. Başkan’ın, “Umarım Cumhurbaşkanlığı 
seçimi yeni toplumsal mutabakata vesile olur” 
sözleri salondan büyük alkış aldı.

İş kazası oranı düştü! 
Hisarcıklıoğlu’ndan sonra kürsüye Başbakan 

Erdoğan çıktı ve Soma’dan yola çıkarak uzun bir 
iş güvenliği analizi yaptı. ‘Her gün iki işçi ölüyor’ 
dedi ama hükümet döneminde kazaların oransal 
olarak düştüğünü söyledi. 

Konuşmasında iş kazaları dışında ekonomiye 
fazla girmedi, daha çok siyasi polemiği tercih 
etti. Konuşması bitince de muhalefet liderini 
dinlemeden salondan ayrıldı.

TOBB’a sert eleştiri
Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında, önceki genel 

kurulların aksine neredeyse bütün delegeler 
salondaydı. Kılıçdaroğlu konuşmasının başında 
TOBB’u protokol kurallarını ihlal etmekle suçladı. 
(Hisarcıklıoğlu’ndan sonra Kılıçdaroğlu’nun 
konuşması en son Başbakan’ın konuşması 
gerekiyordu) Başbakan’ın kendini dinlemeye 
cesareti olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Hükümetin 10 yılda 1,6 trilyon 
dolar para harcadığını ve ortalama yüzde 
4,9 büyüme sağladığını; önceki 70 yılda ise 
hükümetlerin 775 milyar dolar para harcadığını ve 
büyümenin 5,2 olduğunu vurguladı. 

Denetim silah olamaz 
Son dönemdeki vergi denetimlerini eleştiren 

Kılıçdaroğlu’nun şu sözü büyük alkış aldı: “Vergi 
denetimleri silah olarak kullanılamaz. Bizim 
iktidarımızda gelir idaresi yeniden yapılandırılacak 
ve yönetiminde işverenler de olacak.” 

Kılıçdaroğlu’nun, ‘Cumhurbaşkanı temiz ve 
şaibesine biri olmalı’ sözü büyük alkış alırken, 
delegelerden biri, nasıl biri olmalı sorusuna, 
bağırarak, ‘Rifat başkan gibi’ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından sonra ise 
salon neredeyse tamamen boşaldı. Başbakan 
yardımcısı Ali Babacan ve diğer bakanlar boş 
salona konuşmak zorunda kaldı. 
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, milli gelirin 10 bin dolarda takıldığını, reformların 
yapılmadığını söyledi.

Altı yıldır takıldık kaldık
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye milli gelirinin 
son 6 yıldır 10 bin dolarda takılıp kaldığını 
söyleyerek iş dünyasının beklediği reformların 
biran önce yapılmasını istedi.

Hisarcıklıoğlu, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı 70. Mali Genel 
Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, “Şimdi 
en çok huzura ihtiyacımız var” dedi.

İş dünyasının beklentilerini Başbakan 
Erdoğan’ı pek kızdırmayacak bir üslup kullanmaya 
gayret ederek sıralayan Hisarcıklıoğlu özetle 
şunları söyledi:

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi 
var. İnşallah seçim sonucu, ülkemizde “yeni bir 
toplumsal mutabakatın” oluşmasına da vesile 

olur. “Zira en çok, huzura ihtiyacımız var” Huzur 
bulalım ki, hepimiz işimize odaklanalım. Daha 
fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla ihracat 
yapalım.

Bakın, bu yılın ilk çeyreğinde sanayi üretimini 
yüzde 5.3, ihracatı altın hariç yüzde 4.5 arttırdık. 
Ama daha iyisini yapabilmeliyiz. “Çünkü fert 
başına düşen milli gelir 6 yıldır10 bin dolara takıldı 
kaldı”.

2023’te, 2 trilyon dolar milli gelir hedefini 
yakalamak istiyorsak, her yıl yüzde 8 civarında 
büyüme oranı tutturmak gerekiyor. Son 10 yılda 
4 defa yüzde 8’in üzerinde büyümeyi sağlamışız. 
Demek ki biz bunu yapabiliyoruz.

Ancak üretmek için cari açık veren, büyümek 
için borçlanan bir ülke olarak bunu başaramayız.

Yüksek hızda nasıl büyüyecek, rekabet 

23.05.2014
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gücümüzü nasıl koruyacağız? Düşük tasarruf 
oranı engelini nasıl aşacağız? Kamu iradesinde 
keyfilikten uzak, kurumsal bir yapıyı nasıl 
yerleştireceğiz? İş gücü maliyetlerinden dolayı 
kaybettiğimiz rekabet gücümüzü, kalite ve 
yenilikçilikle yeniden kazanabilecek miyiz?

İşte tüm bu soruların cevabı “yeni bir büyüme 
modelidir”. Bunun için de bir dizi yapısal reforma 
ihtiyaç var. Siyasetçisi, bürokratı, akademisyeni, iş 
dünyası el ele verip, ortak akılla, doğru politikaları 
tasarlamalıyız.

İş dünyamız geleceğe umutla bakıyor. Zaten 
umut olmadan kalkınma olamaz. Ama ihtiyaç 
duyulan yapısal reformlar var. Bunlardan ilk 5 
öncelikli alan şunlardır; Vergi reformu, cari açığı 
azaltacak sanayi stratejisi, istihdamın teşviki, 
girdi maliyetlerinin azaltılması ve reel sektörün 
bankalarla çalışma ortamının iyileştirilmesi.

Özel sektör bu bankalardan bıktı
Hisarcıklıoğlu, 5 noktada topladığı reform 

önerileri ve canlarını en çok yakan bankacılık 
sektörü ile ilgili olarak da özetle şunları söyledi:

• Vergi reformu iş dünyasının “en öncelikli 
meselesi.” Sadece “yakaladığından” değil, 
herkesten daha adil vergi toplayan bir sistem 
kurmalıyız. 

• Cari açığın azaltılması, daha sağlıklı ve 
istikrarlı büyüme için şart. Bunun yolu, sanayimizin 
güçlenmesi. Yüksek katma değerli sanayi 
faaliyetlerini, özel programlarla desteklemeliyiz.

• Üretim ve ihracattaki yüksek girdi maliyetlerini 
düşürmeliyiz. İstihdam teşvikine devam edelim. 
Demiryolunu OSB’lere, limanlara ve lojistik 
merkezlerine mutlaka ulaştıralım.

• KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılmalı. 
Bugün ihracatın yüzde 63’ünü KOBİ’ler yapıyor. 
İthalatınsa sadece yüzde 39’unu. Demek ki dış 
ticaret açığının çözümü de KOBİ’lerde.

• Son dönemde canımızı yakan hususlardan 
biri de bankaların bize yüklediği maliyetler. Zaten 
küresel finansman koşulları yüzünden özel 
sektörün kredi maliyetleri arttı. Bunun üstüne bir 
de, bankaların her yıl artan işlem ücretleri biniyor. 

Reel sektör, bankalara farklı isimler altında; 
harç, komisyon, dosya ücreti ödemekten bıktı. 
Zaten bu kadar faiz ödediğimiz bankalar bir de 
dosya ücretine mi muhtaç durumda? Bu dönemde 
reel sektör hapşırırsa, bankacılık sektörü grip olur. 
Bankalara sesleniyorum; artık bu vicdansızlığı, 
‘hep bana’ anlayışını bırakın. Unutmayın, KOBİ 
varsa siz varsınız!
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu hükümet ve muhalefete seslendi:

En çok huzura ihtiyacımız var
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

hem ‘yeni bir büyüme modeli’ hem de huzur istedi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri 
Kemal Kıhçdaroğlu ve bakanların da katılımıyla 
yapılan TOBBün seçimsiz 70. genel kurulunda 
hükümete seslenen Hisarcıklıoğlu, “Milli gelirimiz 
6 yüdır 10 bin dolarda taküdı kaldı. Yüksek 
hızda nasü büyüyecek, rekabet gücümüzü nasü 
koruyacağız? İşte tüm bu soruların cevabı yeni bir 
büyüme modelidir” dedi. Hisarcıklıoğlu, genel kurul 
konuşmasında şu unsurlara yer verdi: “Soma’da 
301 kardeşimizi şehit verdik. Artık her alanda 
insan hayatı önceliğimiz olmalı. Bunun için herkes 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. 
Soma faciasından sorumlu olanlar da, kamu veya 
özel sektör hiç fark etmez, mutlaka bulunmalı ve 
şeffaf bir şeküde yargılanmalı. “Bu yü Türkiye’nin 
iki önemli seçim süreci yaşadığını belirten 

Hisarcıklıoğlu, “Milletimiz kendisine yakışan bir 
olgunlukla demokrasiye sahip çıktı ve iradesini 
ortaya koydu. Önümüzde ise cumhurbaşkanlığı 
seçimleri var. Biz bu seçim sürecinin itidalli bir 
şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. İnşallah 
seçim sonucu ülkemizde yeni bir toplumsal 
mutabakatın oluşmasına da vesile olur. Zira en 
çok huzura ihtiyacımız var” dedi. Yapüacak vergi 
reformunun iş dünyasının en öncelikli meselesi 
olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu şunları 
söyledi:

VERGİDE ÖDÜL OLSUN
“Vergi reformu sadece devletin gelirini 

artırmayı hedeflememen. Elde edilecek ilave vergi 
geliri yüksek vergilerin indirilmesi için kullanılmalı. 
Vergisini düzenli ödeyenlere pozitif ayrımcılık 
yapahm ki, herkes vergi ödemeye teşvik edilsin. 
Gelin artık vergisini aksatmadan ödemiş olanları 
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ödüllendirelim. İhracatımız içinde ileri teknoloji 
içeren ürünler azalıyor. TOBB camiası olarak 
bizim bir hayalimiz var. Biz bölge ülkelerinde, 
içinde Türkçe konuşulan, kapısında Türk bayrağı 
dalgalanan sanayi bölgeleri hayal ediyoruz.”

7 küresel trend 
1. Küresel finansman iklimi değişiyor. Küresel 

kriz sonrasında parasal genişleme ve bol likidite 
dönemi başlamıştı. Ama bu dönem sona eriyor. 
FED piyasaya verdiği parayı azaltıp tamamen 
sonlandıracak.

2. Küresel ticaret ve yatırım ortamı değişiyor. 
Dünyada bölgeselleşme hız kazanıyor.

3. 3’üncü önemli trend değişen enerji haritası. 
Gelişen teknoloji sayesinde kaya gazı giderek 
daha ucuz ve daha fazla üretilir hale geliyor.

4. Bir diğer küresel trend ülkelerarası rekabette 
girişimciliğin ana unsur haline gelmesidir. Tüm 
ülkeler yenilikçi girişimcileri kendi topraklarına 
çekmek için mücadele veriyor. Zira icat çıkartan 
kazanıyor. Kardeşlerim bu topraklarda bizim genç 
ve dinamik bir nüfusumuz var. Ne duruyoruz?

5. 05’inci trend internetin ekonominin belkemiği 
haline gelmesidir. Ne yazık ki biz interneti 
sadece sosyal meda gibi hatta kahvehane gibi 
kullanıyoruz.

6. Bir diğer küresel trend tüm dünyada orta 
sınıfın büyümesidir.

7. Yedinci küresel trend BM ekonomide 
şehirlerin öne çıkması. 10 yıl sonra şehirlerde 
yaşayanların sayısı 2 milyara yükselecek.
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ORTADOĞU

BAŞBAKAN’A TOBB AYARI
TOBB Genel Kurulunda Başbakan Erdoğan’a 

çok sert eleştiriler yapıldı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ‘’Son 6 yıldır milli gelirde 10 
bin dolara takıldık kaldık. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin toplumsal mutabakata vesile olmasını 
diliyoruz. Vergi reformu ile herkesten daha adil 
vergi toplayan bir sistem kurmalıyız” dedi

TOBB Genel Kurulunda Başbakan Erdoğan’a 
çok sert eleştiriler yapıldı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu “Son 6 yıldır milli gelirde 10 
bin dolara takıldık kaldık. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin toplumsal mutabakata vesile olmasını 
diliyoruz. Vergi reformu, cari açığı azaltacak 
sanayi stratejisi, reel sektörün bankalarla çalışma 
ortamının iyileştirilmesi gibi sorunlar var. Vergi 
reformu ile herkesten daha adil vergi toplayan 
bir sistem kurmalıyız” dedi. Başbakan Erdoğan 
yaptığı konuşmada bildik ezberleri tekrarladıktan 
ve yine içi boş övünmelerle birlikte darbe masalları 
anlattıktan sonra, verilecek cevapları dinlemeden 

salondan çıkıp gitti. CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Başbakanın bu tavrını sert bir dille 
eleştirirken, söylediği her söze de ayrıntılı biçimde 
cevap verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 70. 
genel kurulu Ankara’da yapıldı. Genel kurulun 
davetlileri arasında Başbakan Erdoğan ile ana 
muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. 
Programın açılış konuşmasını yapan TOBB Genel 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu hükümetin ekonomi 
politikasına ağır eleştirilerde bulundu.

TAKILDIK KALDIK
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Son 6 

yıldır milli gelirde 10 bin dolara takıldık kaldık. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin toplumsal 
mutabakata vesile olmasını diliyoruz, htiyaç 
bekleyen yapısal reformlar var. Vergi reformu, 
cari açığı azaltacak sanayi stratejisi, reel sektörün 
bankalarla çalışma ortamının iyileştirilmesi. Vergi 
reformu ile herkesten daha adil vergi toplayan bir 
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sistem kurmalıyız. Vergi reformu sadece devlet 
gelirleri artırmak için düşünülmemeli. Vergisini 
düzgün ödeyene pozitif ayrımcılık yapalım ki 
herkes vergisini düzenli ödemeye teşvik edilsin.” 
dedi.

“Cari açığın azalması daha istikrarlı büyüme 
için şart.” diyen Hisarcıklıoğlu hükümete çağrıda 
bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu: “Gelin vergisini aksatmadan ödeyenleri 
ödüllendirelim. İhracatımız içinde orta teknoloji 
ürünlerin payı artıyor ama ileri teknoloji içeren 
ürünlerin payı azalıyor. Ürün bazında yatırım 
teşviki verilebilmeli. Sadece Türkiye’yi değil bölge 
ülkedeki fırsatları da göz önünde bulundurmalıyız. 
Komşu bölgelerde içinde Türkçe konuşulan 
kapısında Türk Başbakan Erdoğan yaptığı 
konuşmada bildik ezberleri tekrarladıktan ve 
yine içi boş övünmelerle birlikte darbe masalları 
anlattıktan sonra, verilecek cevapları dinlemeden 
salondan çıkıp gitti. CHP Genel Başkam Kemal 
Kılıçdaroğlu, Başbakanın bu tavrını sert bir 
dille eleştirirken, söylediği her söze de ayrıntılı 
biçimde cevap verdi. bayrağı dalgalanan yerler 
hayal ediyoruz. Bunun ilk adımını Filistin Cenin 
bölgesinde atıyoruz. Bu tür sanayi bölgelerinin 
sayısını arttırmalıyız. Dünya için üretip katma 
değeri Türkiye’ye getirmek hedefimiz olmalı. 
Müteşebbisler en çok yüksek girdi fiyatlarından 
çekiniyor. Enerji ile ilgili yüksek vergileri kademeli 
olarak azaltalım. Demiryollarını OSB’lere, 
limanlara mutlaka ulaştıralım. İhtiyaç duyulan 
önemli bir konu da KOBİ’lere pozitif ayrımcılık. 
İhracatımızın yüzde 63’ünü ithalatın yüzde 39’unu 
KOBİ’ler yapıyor. Biz kamu alımlarında yabancı 
ülkelere kucak açtığımızda yabancı ülkelerin 
şirketlerini desteklemiş oluyoruz. Böyle devam 

edersek Anadolu’nun şirketlerinden yarının 
KOBİ’leri çıkmaz. Kamu alımlarında yerli üretime 
yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması kararı alındı 
ama bürokrasi bunu dikkate almadı. Belediyeler 
bile yerliyi değil ithali kullanıyor. Hükümetimiz de 
bunu gördü. Yerli üretime fiyat avantajı sağlayan 
yeni bir düzenleme getirdi.”

Bankalara da seslenen Hisarcıklıoğlu 
“Bankaların bize yüklediği maliyetler de son 
dönemde canımızı yakıyor. Reel sektör bankalara 
farklı isim altında harç, komisyon, dosya ücreti 
ödemekten bıktı. Bu dönemde reel sektör 
hapşırsa bankacılık sektörü grip olur Bankalara 
sesleniyorum: Bu vicdansızlığı, hep bana 
anlayışını bırakın. Unutmayın KOBİ varsa siz 
varsınız.” diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu’nun ardından kürsüye Başbakan 
Erdoğan geldi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Soma’daki 
maden kazasıyla ilgili olarak, “Şimdi önümüzde 
birkaç önemli husus var, bu hadisenin tüm 
boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor. Kazayla 
ilgili idari ve adli soruşturma başladı. İnşallah 
yapılan incelemeler ve soruşturmalar neticesinde 
kazanın sebebi tam olarak aydınlatılacak hem de 
ihmali olan, sorumluluğu olanlar bunun hesabını 
vereceklerdir. Hükümet olarak bu hadisenin bizzat 
takipçisiyiz” dedi.

Tayyip Erdoğan, daha sonra artık bütün 
Türkiye’nin ezberlediği içi boş övünmeleri ve darbe 
masallarını tekrarladı ve sonra da salondan çıkıp 
gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
başbakanın yaptığı her eleştiriye cevap verdi.

“Cari açığın azalması daha istikrarlı büyüme 
için şart.” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
hükümete çağrıda bulundu.
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10 bin dolarda TAKILDIK
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de kişi başına düşen milli 
gelirin son 6 yıldır 10 bin dolarda takılıp kaldığını 
söyledi. 2023’te 2 trilyon dolar milli gelir hedefini 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bunun için ekonominin 
her yıl yüzde 8 büyümesi gerekiyor” dedi.

Gelir artışı azaldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

70. Mali Genel Kurulu Ankara’daki TOBB 
Üniversitesinde yapıldı. Genel Kurul’da konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kişi başına 
milli gelirin 10 bin dolarda (yaklaşık 21 bin lira) 
sabitlendiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “’Son 6 
yıldır 10 bin dolara takılıp kaldık. 2023’te 2 trilyon 
dolar milli gelir hedefini yakalamak istiyorsak her 
yıl yüzde 8 büyüme oranını tutturmalıyız” dedi. 

‘Borçlanarak olmaz’ 
Ekonominin son 10 yılda 4 defa yüzde 

8’in üzerinde büyüdüğüne dikkat çeken Rifat 

Hisarcıklıoğlu, “Demek bunu yapabiliyoruz. 
Ekonomiye yeni bir ivme kazandırıp, yüksek 
büyümeyi sürdürebilmeliyiz. Ancak, üretmek 
için cari açık (döviz açığı) veren, büyümek için 
borçlanan bir ülke olarak bunu başaramayız” 
diye konuştu. İş dünyasının vergi konusunda 
düzenleme talep ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
“En öncelikli mesele bu” dedi.

‘Vergi yükü azaltılsın’ 
Vergisini düzenli ödeyene pozitif ayrımcılık 

yapılması gerektiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Elde edilecek ilave vergi geliri, yüksek vergilerin 
indirilmesi için kullanılsın. Enerjide yüksek vergiler 
kademeli azaltılsın” şeklinde konuştu. Bankalara 
da sitem eden Hisarcıklıoğlu, “Bankaların aldığı 
harç, komisyon, dosya ücreti ve bize yüklediği 
maliyetler canımızı yakıyor. Bu vicdansızlığı 
bırakın” ifadelerini kullandı.
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Muhalefete çattı
İşadamlarını fişletti, protokol kurallarını 

çiğnedi, muhalefeti dinlemeden gitti. Bana niye 
diktatör diyorlar’ diye sordu! 

“Ben diktatör olsam muhalefet meydanlarda 
gezemez” diyen Başbakan, TOBB Genel Kurulu’nu 
gerdi, işte o toplantının özeti

Türkiye’nin en büyük işadamı örgütlerinden 
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
70. Mali Genel Kurulu, Ankara’da dün toplandı. 
Genel Kurul’un yapıldığı TOBB Üniversitesi’ne 
giriş için hazırlanan kartları davetliler imza karşılığı 
aldı. Kartlı geçişte o kişiye ait fotoğraf ve bilgiler 
monitöre yansıtıldı. 

Muhalefete çattı
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış 

konuşmasının ardından kürsüye Başbakan Tayyip 
Erdoğan çıktı. Protokole göre; önce anamuhalefet 
partisi lideri konuşacaktı. Ancak Erdoğan bu 
kuralı çiğnedi. Hükümetin icraatlarını överken 
muhalefete yüklenen Başbakan, CHP lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasım dinlemeden gitti. 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Beni hedef aldılar”
“Türkiye başarılan yaşarken Gezi başladı. 

Ardından 17 ve 25 Aralık darbe girişimini yaşadık. 
Şahsım ve milli irade”hedef alındı. Başbakan ve 
hükümete ağza alınmayacak sözler ediyorlar. 
Bana diktatör yakışürması yapanlar var. Tam 
karşımda (Kılıçdaroğlu’nu kast ediyor). Tayyip 
Erdoğan diktatör olacak ve sen meydanlarda 
dolaşacaksın. Önce ağzınızdan çıkanı kulaklarınız 
duysun.”

Yasaklanan afişi gösterdi
Kılıçdaroğlu, CHP’nin seçim öncesi hazırlattığı 

“Vatandaş vergisini veriyorsa hükümet de hesabını 
verecek” afişinin billboardlara aşılmadığını 
hatırlattı.

‘Başbakan beni dinleme cesareti 
gösteremedi!..

KEMAL Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ardından 
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kürsüye çıktı. İlk olarak protokol kurallarını 
uygulamayan TOBB yönetimine tepki gösteren 
CHP lideri, “Saygın her devletin protokol 
kuralları vardır. Siz neden bu protokol kurallarına 
uymuyorsunuz. Korkmayın bu ülkede demokrasi 
var” dedi. Erdoğan’ın kendisini dinlemeden 
gitmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, şunlan söyledi:

“Başbakan beni dinleme cesareti gösteremedi. 
301 kişi hayatım kaybetti, Allah aşkına istifa 
sözcüğü aklına gelen sir siyasetçiği var mı? ‘Bana 
diktatör diyorsun’ diyor. Yasama ve yargı benim 
için ayak bağı diyen bir kişiye ne denir? Senin 
bakanının koluna 700 bin liralık saati darbeciler 
mi taktı?” 

‘Diktatör diyen tam karşımda’ dedi, 
Kılıçdaroğlu’nu güldürdü 

ERDOĞAN, konuşmasında “Bana diktatör 
yakıştırması yapanlar var. Tam karşımda”diyerek 
parmağıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 
gösterdi. Başbakan’ın bu sözleri Kılıçdaroğlu ile 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu güldürdü.
Erdoğan’ın karşısında hükümeti 

bombaladı!
GENEL Kurulun açılış konuşmasını yapan 

Rifat HiŞfLsarcıklıoğlu, Başbakan Er^’ doğan’ın 
önünde hükümeti wg eleştiri bombardımanına 
tuttu. Ekonomi politikalarını eleştiren 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Son 6 yıldır 
milli gelirde 10 bin dolara takıldık kaldık. İhtiyaç 
bekleyen yapısal reformlar var. Vergi reformu, 
cari açığı azaltacak sanayi stratejisi, reel sektörün 
bankalarla çalışma ortamının iyileştirilmesi... 
Cari açığın azalması daha istikrarlı büyüme için 
şart. Demiryollarını OSB’lere, limanlara mutlaka 
ulaştiralım. İhtiyaç duyulan önemli bir konu da 
KOBİ’lere pozitif ayrımcılık. Biz yabana ülkelere 
kucak açüğımızda yabancı ülkelerin şirketlerini 
desteklemiş oluyoruz.” 
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70 ÜLKEYE VİZESİZ GİREBİLEN ÜLKE OLDUK

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü 
ük durağı TOBB Genel Kurulu oldu. Genel kurul 
konuşmasını ağırlıklı olarak Soma ve siyasi 
konulara ayıran Erdoğan, TOBB ile birlikte 
ecdadın tarih boyunca ulaştığı yerlere ulaşmaya 
gayret ettiklerini söyledi. Mazlumun elinden 
tuttuklarını, afetlere birlikte ulaşıldığını, ecdat 
yadigarı eserlerin birlikte ayağa kaldırıldığını, 
gümrük kapılarının birlikte elden geçirildiğini ve 
vizelerin birlikte kaldırıldığını anlatan Erdoğan 
“2002 yılında 42 ülkeye vizesiz girebüen ülkeydik. 
Fakat şu anda 70 ülkeye vizesiz girebüen ülke 
konumuna geldik. Bunlar durup dururken olmadı. 
Bu üişkilerimizin ne denli olumlu istikamette 
geliştiğinin en güzel ifadesi. Sadece ekonomiyi 
birlikte büyütmedik. Refahı artırdık, demokrasinin 
standartlarını büyüttük, insan hak ve özgürlüklerini 
birlikte üerlettik” dedi. Erdoğan, 30 Mayıs 2013-30 
Mart 2014 arasında yaşanan hadiselerin özellikle 
iş dünyasına çok önemli mesajlar verdiğinin altını 

çizerek, TOBB’un delegeleri arasında yapılan 
ankete katılanların yüzde 32’sinin son bir yılda 
satışların arttığını, yüzde 34’ünün satışların 
azaldığını, yüzde 3 4’ünün de satışların aynı 
kaldığını ifade ettiğini dile getirdi. Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ancak yapılan ankette gelecek 
yıla dair umutların çok yüksek olduğunu görüyoruz. 
TOBB delegeleri çoğunlukla satışlarının, çalışan 
sayısının, ihracatın yükseleceğini düşünüyorlar. 
Bu tablo çok şey anlatıyor değerli arkadaşlar. 
Sokak eylemlerinin, içeride ve dışarıda yürütülen 
karalama kampanyalarının özellikle demokrasiye 
ve seçümiş hükümete yönelik darbe girişimlerinin 
ekonomiye nasıl bir bedel ödettiğini, nasıl bir yük 
yüklediğini bu anket ortaya koyuyor.”

Genel kurula Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra 
Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Hayati 
Yazıcı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroglu 
da katıldı.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOGLU’NDAN 
BANKALARA CAĞRI

VİCDANSIZLIĞI 
BIRAKIN
Mali genel kurul açılış konuşmasını yapan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoglu, bankalara “Faiz, 
harç, komisyon ödemekten bıktık. Yüklediğiniz 
maliyetler canımızı yakıyor. Bırakın artık bu 
vicdansızlığı, ‘hep bana’ anlayışını bırakın” diye 
seslendi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
mali genel kurulu dün yapıldı. Başbakan Erdoğan’ın 
da katıldığı genel kurulda gündem Soma’daki 
maden faciası olurken, siyasilerden önce kürsüye 
gelen TOBB Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu 
bankalara ‘vicdansızlığı bırakın’ çağrısında 
bulundu. Özel sektörün kredi maliyetlerinin 
arttığına dikkat çeken Hisarcıklıoglu, “Bankaların 
bize yüklediği maliyetler de son dönemde canımızı 
yakıyor. Reel sektör bankalara farklı isimler altında 
harç, komisyon, dosya ücreti ödemekten bıktı. 
Zaten bu kadar faiz ödediğimiz bankalar bir de 
dosya ücretine mi muhtaç durumda? Bu dönemde 
reel sektör hapşırsa bankacılık sektörü grip olur. 
Bankalara sesleniyorum; artık bu vicdansızlığı, 
‘hep bana’ anlayışını bırakın. Unutmayın, KOBİ 
varsa siz varsınız” dedi.

Kavga değil, huzur olsun
Türkiye için yeni bir anayasanın gerekli 

olduğunu dile getiren Hisarcıklıoglu, “Bu 
süreçte Meclisimize siyasi partilerimize ve 
bütün kurumlarımıza önemli görevler düşüyor. 
Türkiye’nin geriye gitmesine kavga, karmaşa 
ve belirsizlik ortamına sürüklenmesine izin 
vermeyelim. Kavganın değil huzurun çatışmanın 
değil diyalogun hakim olmasını sağlayalım. 
Demokrasiyi ve kalkınmayı sekteye uğratacak 
her girişimin de karşısında duralım” diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğılu, kamu alımlarında 
KOBİTer lehine düzenleme yapılması gerektiğini 
belirterek yüzde 15 fiyat avantajı uygulaması 
kararını bürokrasinin uygulamadığını kaydetti. 
Oda-borsa başkanlarına ve başarılı işadamlarına 
yeşil pasaport verilmesine ilişkin çalışma 
yapıldığını hatırlatan Hisarcıklıoglu, bunun hayata 
geçirilememesini eleştirdi.

Prangaları söküp atın!
Bu duruma yeşil pasaport zihniyetinin 

engel olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoglu, 
şunları söyledi: “Unutmayalım ülkemizi sadece 
bürokratlarımız değil işadamlarımız da temsil 
ediyor. Girişimcilerimizin itibarı ülkemizin itibarıdır. 
Başarıları ülkemizin başarısıdır. Artık bizim 
ayağımızdan şu prangaları söküp atın! Biz de 
Türk firmalarını dünyaya açalım.” Öte yandan, 
genel kuruldan önceki akşam düzenlenmesi 
öngörülen resepsiyon Soma faciası sebebiyle iptal 
edildi. Resepsiyon yerine TOBB’un mescidinde 
Soma faciasında hayatını kaybedenler için hatim 
okutuldu. TOBB’un 70’inci Genel Kurul’u Soma 
için saygı duruşuyla başladı. Soma şehitleri 
anıldı. Panoda iki siyah kurdele dikkat çekti.TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoglu’nun konuşmasındaki vergi, 
banka ve yeşil pasaport sözleri salonda yoğun 
alkış aldı.

Babacan: Güven ve istikrar olduktan sonra 
hersey kolay

TOBB Genel kurulu’nda konuşan Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, bir ülkede güven ve 
istikrar olduktan sonra geriye kalan her şeyin 
kolaylaştığını belirterek, “Güven olmayınca halk 
alışveriş yapmaz, bankalar kredi vermez” dedi.
Türkiye’nin son 12 yılda büyük bir dönüşüm 
yaşadığını anlatan Babacan, 2002 yılındaki 
Türkiye ile bugünkü Türkiye’nin birbirinden 
tamamen farklı olduğunu söyledi. Türkiye’nin son 
zamanlarda zor dönemler geçirdiğini kaydeden 
Babacan, Gezi Parkı olayları ve 17 Aralık 
sürecinin ülkenin moralini bozduğunu dile getirdi. 
Gezi Parkı olaylarının yaşandığı bir ortamda 
gecen yıl Türkiye’nin yüzde 4 büyüdüğüne işaret 
eden Babacan, “ithalata ve ic tüketime dayanan 
bir büyüme modeli, Türkiye’yi istikrarlı bir büyüme 
ortamına götürmüyor” değerlendirmesinde 
bulundu. Genel kurulda konuşan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise, popülizmi asla 
siyaset tarzı olarak benimsemediklerini belirterek, 
“Milletin kaynağına baktık. Önceliklerimizi ona 
göre belirledik, ona göre paylaştık” dedi. Hükümet 
olarak hic bir zaman milletin yüzünü kızartacak 
is yapmadıklarını kaydeden Yazıcı, AK Parti 
hükümetleri ile milletin gündeminin her zaman 
örtüstügünü söyledi.
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GENİŞ KATILIMLI, MESAJ VURGULU, ANLAMLI GENEL KURUL

TOBB birlik dedi başkanlar alkışladı
Konuşmasını birlik ve beraberlik üzerine 

kuran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genel 
kurul katılımcılarından büyük alkış aldı. Salondaki 
“Başarının Anahtarı Birliktir” yazılı afiş dikkat çekti. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekti, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı 
ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 
70’inci Mali Genel Kunılu’na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
70. Genel Kurulu’nu dün Ankara’da yaptı. TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin kapalı 
spor salonunda yapılan genel kurula, siyasiler, 
iş dünyası temsilcisi STK’lar ve 81 ildeki oda, 
borsa ve birlik başkanları katıldı. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı 
KePankÂmI mal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı genel 
kurul toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, konuşmasının birlik ve beraberlik 
teması üzerine kurduğu görüldü. Salonda asılı 
bulunan “Başarının Anahtarı Birliktir” yazılı afişinin 
altında konuşan Hisarcıklıoğlu’nun, Türkiye’nin 
geleceği için yaptığı birklik vurgusu salondan 
büyük alkış aldı. Soma’daki facianın ardından 
ortaya çıkan ulusal dayanışmaya dikkat çeken 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Soma faciasından 
sorumlu olanlar mutlaka bulunmalı ve şeffaf bir 
şekilde yargılanmalı” dedi.

Özel sektörün istihdam, yatırım, üretimde 
rekorlar kırdığı bir yılı geride bıraktıklarını anlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyada 2014 
ve sonrasında, alışkın olunandan farklı küresel 
ekonomik ortamın kapıda olduğuna işaret etti. 
Türkiye’nin önünde bir cumhurmbaşkanı seçimi 
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Huzura 
ihtiyacımız var” dedi. 
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5 ALANDA REFORM İSTEDİ
Düzenli anketlerle iş dünyasının nabzını 

tuttuklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının 
geleceğe umutla baktığını anlattı ve “ihtiyaç 
duyulan yapısal reformlar var. Bunlardan ilk 5 
öncelikli alan şunlardır; vergi reformu, cari açığı 
azaltacak sanayi stratejisi, istihdamın teşviki, 
girdi maliyetlerinin azaltılması ve reel sektörün 
bankalarla çalışma ortamının iyileştirilmesi.” 
Hisarcıklıoğlu’nun bu talepleri sıralaması salonda 
büyük alkışla desteklendi. Hisarcıklıoğlu son 
dönemde iş adamlarının canını yakan hususlardan 
birinin de bankaların işletmelere yüklediği maliyetler 
olduğunu belirterek, “Reel sektör, bankalara 
farklı isimler altında; harç, komisyon, dosya 
ücreti ödemekten bıktı. Bankalara sesleniyorum; 
artık bu vicdansızlığı bırakın” dedi. işadamlarına 
yeşil pasaport konusunu da gündeme taşıyan 
Hisarcıklıoğlu, “Maalesef yeşil pasaportlu zihniyet 

buna engel oluyor” ifadesini kullandı. Türkiye’nin 
önünde evrensel standartlarda demokratik bir 
anayasa ve AB normlafina uygunluk çalışmaları 
gibi konuların olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’nin geriye gitmesine, kavga, karmaşa 
ve belirsizlik ortamına sürüklenmesine izin 
vermeyelim. Ülkemizde; kavganın değil huzurun, 
çatışmanın değil diyalogun hâkim olmasını 
sağlayalım. Demokrasiyi ve kalkınmayı sekteye 
uğratacak her girişimin de karşısında duralım. 
‘Türkiye yerinde saysın* diye umanların rüyaları 
asla gerçek olmayacak. Türkiye dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri olacak. Bunu, bu salonu 
dolduran sizlerin temsil ettiği iş dünyası yapacak. 
Sizler yatırım yaptıkça, ürettikçe, istihdam ve 
ihracat sağladıkça Türkiye kalkınacak” dedi.
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Sorumlular yargılansın
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, kâinattaki 

hiçbir şeyin insan hayatından önemli olmadığını 
vurgulayarak “Artık her alanda insan hayatı 
önceliğimiz olmalı. Soma faciasından sorumlu 
olanlar da, kamu veya özel sektör hiç fark etmez, 
mutlaka bulunmalı ve şeffaf bir şekilde yargılanmalı” 
dedi. haberİ sayfa 8’deSorumlular yargılansın 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Soma faciasından 
sorumlu olanlar da kamu veya özel sektör hiç fark 
etmez, mutlaka bulunmalı ve şeffaf bir şekilde 
yargılanmalı” dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 70. 
Malî Genel Kurulu Toplantısı’nda, Soma’da vefat 

edenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Milletin, 
Soma’nın acısını bildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
maden işçilerinin ailelerinin kendilerine emanet 
olduğunu söyledi»* Kâinattaki hiçbir şeyin insan 
hayatından önemli olamayacağını vurgulan 
Hisarcıklıoğlu, “ArtıK her alanda insan hayatı 
önceliğimiz olmalı. Bu* bir haktır, hukuktur. Bunun 
için herkes üzerinçf** düşen sorumluluğu yerine 
getirmeli. Soma faciasından sorumlu olanlar da 
kamu veya özel sektör hiç fark etmez, muüaka 
bulunmalı ve şeffaf bir şekilde yargılanmalı” dedi
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Milli gelir 6 yıldır 10 bin dolarda
TOBB’un 70’inci mali genel kurulunda konuşan 

Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fert başına 
düşen milli gelirin son 6 yıldır 10 bin dolarda 
takılıp kaldığına dikkat çekti. Türkiye’nin yeni bir 
büyüme modeline ihtiyaç duyduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, bunun için de bir dizi yapısal 
reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
70’inci mali genel kurulu dün başladı. Birlik 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de fert başına düşen milli 
gelirin son 6 yıldır 10 bin dolarda takılıp kaldığına 
dikkat çekerken, 2023’te 2 trilyon dolarlık milli 
gelir hedefinin yakalanması için, her yıl yüzde 8 
civannda büyüme oranının tutturulması gerektiğini 
vurguladı. TOBB Başkanı, “Son 10 yılda 4 defa 
yüzde 8’in üzerinde büyümeyi sağlamışız. Demek 
ki biz bunu yapabiliyoruz. Şimdi ekonomiye 

yeni bir ivme kazandınp yüksek büyümeyi 
sürdürebilmeliyiz. Ancak üretmek için cari açık 
veren, büyümek için borçlanan bir ülke olarak 
bunu başaramayız.” diye konuştu.

Türkiye’nin yeni bir büyüme modeline ihtiyaç 
duyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bunun için 
de bir dizi yapısal reforma ihtiyaç var. Siyasetçisi, 
bürokratı, akademisyeni, iş dünyası el ele verip, 
ortak akılla, doğru politikalan tasarla malıyız. 
Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Düzenli anketlerle iş 
dünyasının nabzını tutuyoruz. Görüyoruz ki, iş 
dünyamız geleceğe umutla bakıyor. Zaten umut 
olmadan kalkınma olmaz. Ama ihtiyaç duyulan 
yapısal reformlar var. Bunlardan ilk 5 öncelikli alan 
şunlardır; vergi reformu, cari açığı azaltacak sanayi 
stratejisi, istihdamın teşviki, girdi maliyetlerinin 
azaltılması ve reel sektörün bankalarla çalışma 
ortamının iyileştirilmesi.” şeklinde konuştu.
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Hisarcıklıoğlu, halkın ilk defa cumhurbaşkanını 
oylan ile seçeceğini belirterek, “İlk defa halkoyuyla 
seçileceğinden dolayı farklı bir önemde. Biz bu 
seçim sürecinin itidalli bir şekilde tamamlanacağına 
inanıyoruz. İnşallah seçim sonucu, ülkemizde yeni 
bir toplumsal mutabakatın oluşmasına da vesile 
olur. Zira en çok huzura ihtiyacımız var. Huzur 
bulalım ki, hepimiz işimize odaklanalım. Daha 
fazla üretim, daha fazla yatınm, daha fazla ihracat 
yapalım.” diye konuştu.

2014 yılı itibanyla dünyada alışkın olunanın 
dışında farklı bir ekonomik ortamın meydana 
geldiğini aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
dünyayı değiştirecek 7 küresel trendin ortaya 
çıktığına temas etti. Bununla ilgili olarak, Amerikan 
Merkez Bankası FED’in para musluklannı 
kısmasını, bundan böyle daha tedbirli ve temkinli 

hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan 
işadamlarını, Soma faciasında hayatını kaybeden 
maden işçileri için başlatılan yardım kampanyasına 
destek olmaya çalışan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artık 
her alanda insan hayatı önceliğimiz olmalı. Bu bir 
haktır, hukuktur. Bunun için herkes, üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmeli. Soma faciasından 
sorumlu olanlar da, kamu veya özel sektör hiç 
fark etmez, mutlaka bulunmalı ve şeffaf bir şekilde 
yargılanmalı.” dedi.

TOBB’un 70. Mali Genel Kurul’u dün 
Ankara’dagerçeklestirildi. Siyasi parti liderlerinin 
katılarak konuşma yaptığı genel kurulun acılısında 
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
2023’te 2 trilyon dolarlık milli gelir hedefinin 
yakalanması için her yıl yüzde 8 civarında büyüme 
oranının tutturulması gerektiğini vurguladı.
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GÜNBOYU

‘Enerjiyle ilgili vergiler kademeli olarak 
azalsın’

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, üretim ve 
ihracattaki girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu 
belirterek, “Enerjiyle ilgili tüm yüksek vergileri 
kademeli olarak azaltalım” çağrısında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, müteşebbislerin 
şikayet ettikleri konuların başında üretim ve 
ihracattaki yüksek girdi maliyetlerinin geldiğini 
belirterek, akaryakıt üzerindeki vergilerin hem 
rekabet gücünü azalttığını, hem de kayıt dışılığı 
körüklediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Enerjiyle ilgili 
tüm yüksek vergileri kademeli olarak azaltalım” 
çağrısında bulundu. TOBB’un 70. Mali Genel 
Kurulu’nda açılış konuşması yapan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, herkesi tarifsiz acılara boğan 
Soma maden kazası ertesinde toplandıklarını 
vurguladı. “Soma’da 301 kardeşimizi şehit 
verdik. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. 

Mekânları cennet olsun. Kederli ailelerinin acısını 
yürekten paylaşıyor, sabır temenni ediyorum” 
diyen Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Facianın ilk 
günü Soma’daydık. Her şeylerini bırakıp kurtarma 
ekibine katılanları gördük. Pek çok kahramanlık 
hikayesine de şahit olduk. İnsanlık dersi aldık. Bir 
arkadaşı daha orada kalmasın diye geri dönüp, 
yeniden madene giren cesur insanları tanıdık. 
Milletimiz, Soma’nın acısını acısı bildi. Bu acıyı 
hisseden, yaraya bir nebze merhem olmak için 
çalışan herkese teşekkür ediyorum. Şehit maden 
işçilerimizin aileleri arttık bizlere emanettir. TOBB 
olarak başlattığımız yardım kampanyasına katılan 
ve katılacak Oda ve Borsalarımıza bu vesileyle 
teşekkür ediyorum. Tüm iş dünyamızı da bu 
kampanyaya katılmaya çağırıyorum.” 

İNSAN HAYATI ÖNCELİK
Geride kalanların acısını paylaşmanın, 
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sorumluluğu hafifletmediğini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Bizim inancımıza göre bütün kainat 
insan için yaratılmıştır. Kâinattaki hiçbir şey insan 
hayatından önemli olamaz. Artık her alanda insan 
hayatı önceliğimiz olmalı. Bu bir haktır, hukuktur. 
Bunun için herkes, üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmeli. Soma faciasından sorumlu olanlar 
da, kamu veya özel sektör hiç fark etmez, mutlaka 
bulunmalı ve şeffaf bir şekilde yargılanmalı” diye 
konuştu. Dünyada 2014 ve sonrasında, alışkın 
olunandan farklı bir küresel ekonomik ortamın reel 
sektörü beklediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Ben 
şahsen oyunun kurallarını yeniden belirleyecek 
ve dünyayı değiştirecek 7 küresel trendin ortaya 
çıktığını görüyorum. Birincisi, küresel finansman 
iklimi değişiyor. Küresel kriz sonrasında parasal 
genişleme ve bol likidite dönemi başlamıştı. ABD 
Merkez Bankası FED, her sene piyasaya yaklaşık 
1 trilyon dolar veriyordu. Bu sayede ülkeler, 

şirketler ve hatta bireyler rahatça borçlanıp, yatırım 
ve harcama yapıyorlardı. Ekonomiler büyüyordu. 
Ama bu dönem sona eriyor. FED, piyasaya verdiği 
parayı azaltıp, tamamen sonlandıracak. Şimdi, 
hem şirketlerimiz, hem de vatandaşlarımız artık 
daha tedbirli, daha temkinli hareket etmek zorunda. 
Kamu ve özel sektör olarak, bu yeni ortama nasıl 
uyum sağlayacağımıza birlikte odaklanmalıyız.”

ORTA SINIF BÜYÜYOR
Hisarcıklıoğlu, altıncı küresel trendin tüm 

dünyada “orta sınıfın” büyümesi olduğunu 
vurguladı. Her yıl dünyada orta sınıfa 150 milyon 
kişinin dahil olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu 
şunları söyledi: “Yani 2 Türkiye ekleniyor. Bugün 
orta sınıfın mevcudu takriben 2 milyar kişi. Sadece 
6 yıl sonra, 2020’de 3 milyara ulaşacak. Küresel 
orta sınıfin bugün yaptığı harcama yılda 7 trilyon 
dolar. 2020’de bu harcama 3’e katlanacak ve 20 
trilyon dolara yükselecek.”
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Hafızlık merasimi hüzünlü geçti 
ŞEHİT MADENCİLERDEN RAMAZAN 

MERCAN’IN HİLALİYE’DE OKUYAN 10 
YAŞINDAKİ OĞLU İBRAHİM MERCAN’IN 
FATİHA SURESİNİ TİLAVET ETMESİ, 
KATILIMCILARA DUYGULU ANLAR YAŞATTI. 
MERCAN’IN ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİNCEYE 
KADAR TÜM EĞİTİM MASRAFLARINI 
HİLALİYE EĞİTİM VAKFI ÜSTLENDİ. 

MANİSA’NIN Akhisar ilçesinde 52 yılda 
3 bine yakın hafız yetiştiren Hilaliye Eğitim 
Vakfı’nın bu yılki 39. mezuniyet töreni, komşu ilçe 
Soma’da meydana gelen facia sebebiyle buruk 
geçti. İstanbul’dan Van’a, Erzurum’dan Aydın’a 
kadar yurdun değişik şehirlerinden gelerek hafız 
olan 29’u kız, 43’ü erkek 72 talebenin okuduğu 
binlerce hatim, düzenden merasimde, şehit 
olan 301 madenciye bağışlandı, binlerce kişinin 
katılımıyla da dua edileli. Şehit madencilerden 
Ramazan Mercan’ın Hilaliye’de okuyan 10 
yaşındaki oğlu İbrahim Mercan’ın Fatiha suresini 

tilavet etmesi, katılımcılara duygulu anlar yaşattı. 
Mercan’ın üniversiteyi bitirinceye kadar tüm eğitim 
masraflarını Hilaliye Eğitim Vakfı üstlendi. Manisa 
Akhisar’da Hafızlık Mezuniyet Programı’na katılan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, bu güzel organizasyonla 
kalplerin ferahladığını ifade etti. Hilaliye Eğitim 
Vakfı’nın kurucusu merhum Şahin Yılmaz 
Hocaefendi başta olmak üzere Kur’ân âşıklarının 
himmetleriyle peygamber âşığı bir nesil yetiştiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, zahmet çekerek hafız olan 
talebelerin çok şerefli bir mertebe kazandığının 
altım çizdi. 

ERKEK ÇOCUKLARIMIZI DA BEKLİYORUZ 
MİRAÇ gecesinin gündüzünde düzenlenen 

programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Kur’ân kurslarına daha çok kız talebelerin rağbet 
gösterdiğini, öğrencilerin yüzde 20’sinin erkek 
olduğu bilgisini vererek, “Milletimizden özellikle 
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erkek çocuklarını kurslara göndermesini istiyoruz. 
Bu mihrap ve minberlerin hafız imamlara ihtiyacı 
var” Soma’da şehit olan madencilerden Ramazan 
Mercan’ın Hilaliye’de okuyan 10 yaşındaki oğlu 
İbrahim Mercan, Hilaliye Eğitim Vakfı’nın 39. 
Mezuniyet Töreni’nde Fatiha suresini okudu. 
Hilaliye Eğitim Vakfı’nın hafızlık mezuniyet törenine 
katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kur’ân 
âşıklarının himmetleriyle Peygamber (asm) âşığı 
bir nesil yetiştiğini söyledi. çağrısı yaptı. Erbaş’ın 

verdiği bilgiye göre, 1975’ten bugüne Diyanet’e 
bağlı kurslarda 115 bin hafız yetişti. Yine Diyanet’in 
mevcut kadrosunda 27 bin hafız imam bulunuyor. 
Her yıl Kur’ân kurslarında eğitimlerini tamamlayan 
78 bin civarında hafız adayı 150 kişilik komisyona 
başvuruyor, 4-5 bini başarılı oluyor. Erbaş, yaptığı 
konuşmada hafızlığın önemine dikkat çekerek 
‘ümmetin en şereflileri’ ve ‘yürüyen Kur’ân’ olarak 
nitelediği hafızların Kur’ân-ı Kerîm’i, Kur’ân’ın da 
hafızları koruduğunu söyledi.
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Artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor
‘Büyüyen orta sınıf için altyapı lazım’

Hisarcıklıoğlu, tüm dünyada ‘orta sınıfın’ 
büyüdüğüne işaret ederek “Her yıl dünyada orta 
sınıfa 150 milyon kişi dahil oluyor. Yani 2 Türkiye 
ekleniyor. Bugün orta sınıfın mevcudu takriben 2 
milyar kişi. Sadece 6 yıl sonra, 2020’de 3 milyara 
ulaşacak. Küresel orta sınıfın bugün yaptığı 
harcama yılda 7 trilyon dolar. 2020’de bu harcama 
3’e katlanacak ve 20 trilyon dolara yükselecek, işte 
bu talebi karşılayacak altyapı lazım” diye konuştu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, artık büyük 
yatırımcıları kendisine çeken şehirlerin hızla 
zenginleştiğini belirterek, “Dünyadaki yeni trend 
bu. İşte biz de, şehirlerimizin cazibesini artırmalıyız. 
Bunun için şehirlerimizin markalaşmasına, 
çevre duyarlılıklarının artmasına ve ‘akıllı şehir’ 
olmalarına ihtiyaç var” dedi. Dünyada gelişen 
yeni küresel trendler konusunda bilgi veren 

Hisarcıklıoğlu, “Dünyada 2014 ve sonrasında, 
alışkın olduğumuzdan farklı bir küresel ekonomik 
ortam bizleri bekliyor. Ben şahsen, oyunun 
kurallarını yeniden belirleyecek ve dünyayı 
değiştirecek yeni küresel trendlerin ortaya çıktığını 
görüyorum” dedi.

SİLİKON VADİSİ’NDEKİ FİRMALARIN 
YÜZDE 52’Sİ ABD DIŞINDAN 

Artık tüm kentlerin, “yenilikçi girişimcileri” 
kendi topraklarına çekmek için mücadele verdiğini 
aktaran Hisarcıklıoğlu, “Amerika’da, Silikon 
Vadisi’ndeki girişimcilerin yüzde 52’si ABD dışında 
doğmuş. Demek ki ABD geleceğe hazırlık yapıyor. 
Tüm dünyadan yenilikçi girişimcileri kendine 
çekiyor. İnovasyon şirketleri ABD’ye yerleşiyor” 
diye konuştu. 
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‘İNTERNET DEV BİR PAZAR KEŞFETMEMİZ 
LAZIM’ 

Bir diğer trendin de internetin ekonominin 
belkemiği haline gelmesi olduğunu aktaran 
Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Ne 
yazık ki biz İnternet’i sadece sosyal medya gibi, 
hatta kahvehane gibi kullanıyoruz. Oysa özellikle 

KOBİ’ler için internet, maliyetleri düşürme ve 
dünyaya açılma fırsatıdır. İnternet sayesinde 
her KOBİ, dağıtım ağına muhtaç olmadan tüm 
dünyaya ulaşabilir. Bakın İnegöl’ün mobilyası, 
Gaziantep’in baklavası, internet üzerinden 
dünyaya satılıyor. İşte tek tuşla dünya elimizin 
altında. Ne duruyoruz, bu dev pazarı keşfedelim.”
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TOBB, Ramallah’ta OSB için çalışıyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Filistin’de 
inşa etmeye çalıştığı Organize Sanayi Bölgesi 
Projesi’ne ilişkin, “Yıllardır peşinden koştuğumuz 
hayal, ete kemiğe bürünüyor” dedi. TOBB’un 
Filistinlilere hibe olarak Batı Şeria’nın Cenin 
şehrinde inşa edeceği ve 6 bin kişiye doğrudan iş 

imkanı sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi için 
gereken 10 milyon dolarlık kamulaştırma bedelinin 
ikinci yarısı olan 5 milyon dolar, düzenlenen 
törende hak sahiplerine dağıtıldı. Törene, Filistin 
Ulusal Ekonomi Bakanı Cevat Naci de katıldı.
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DOKUZ SÜTUN

Sigorta gelirlerimize değil riskimize ortak’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, her yıl mayıs ayının son haftasında, 
ülke genelinde sigorta bilincinin artırılması amacıyla 
çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği “Sigorta Haftası”nı 
kutladı. 

RIFAT Hisarcıklıoğlu, Sigorta Haftası dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, son yıllarda Türkiye’de en 
fazla gelişim sağlayarak, dikkatleri üzerine çeken 
sektörlerden birinin de sigortacılık sektörü olduğunu 
belirtti. Gelecekte insanların hangi risklerin beklediğinin 
bilinmediğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, son olarak 
Balkanlarda yaşanan sel felaketinin sigortanın ne 
kadar önemli olduğunun bir kez daha hatırlattığım 
bildirdi. Sigortanın, kaybolan canlan geri getirmediğini 
ama maddi zararlarını karşılayarak, ülke ekonomisinin 
zarar görmesini, geri de kalanların daha fazla acı 
çekmesini önlediğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu nedenle 
her şey yok olduktan sonra değil, olmadan önce 
tedbirin alınması gerektiğim vurguladı. Cumhuriyetin 
kuruluşunun 100. yılında, ortak hedef olan 500 milyar 
dolarlık ihracata hep birlikte üreterek ve çalışarak 

ulaşılacağına inancının sonsuz olduğunu anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: ‘Ama bu hedeflere 
ulaşmak için gerekli adımları da atmak ve büyümek, 
büyümek için kullandığımız tüm kaynak ve maliyetleri 
de garanti altına almak ve olabilecek risklere karşı 
önlem almak zorundayız. Sigorta tam bu noktada 
ortaya çıkıyor ve gelirimize değil, riskimize ortak 
oluyor. Bizler, yeni nesillerimizi çok iyi yetiştirmeli, 
geçmişte yaşanan acı tecrübeleri de göstererek, 
alacakları riskleri minimize edecek alternatifleri onlara 
iyi öğretmeli ve bunu hafızalarına işlemeliyiz. İşte bu 
nedenle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
olarak sigorta bilincim toplumumuzun her ferdine 
yaymakta kararlıyız.” Türkiye’nin dört bir yanındaki oda 
ve borsalarda, sigorta bilincini artırmak amacıyla çeşitli 
etkinlikler düzenleneceğim belirten Hisarcıklıoğlu, 
Birlik nezdinde örgütlenen Sigorta Acenteleri ile 
Sigorta Eksperleri başta olmak üzere tüm iş aleminin, 
sigortacılık sektörünün ve vatandaşlara Sigorta 
Haftasını kutladı.
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KIBRIS’TA TARİHİ ZİRVE

4 ülkenin işadamları ‘yeşil hatta’ buluşacak 
KIBRIS, tarihi bir zirveye ev sahipliği 

yapacak. 2 Haziran Pazartesi günü Türkiye, 
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve KKTC işadamları 
‘yeşil hafta dörtlü zirve yapacak. Zirveye, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Yunanistan Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği Başkanı Constantine Michalos, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve 
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias 
Pilides ve beraberlerindeki işadamları katılacak. 
Adanın ortak geleceğinin masaya yatıracağı zirve, 
dört ülkenin işadamlarının katılımı ile ilk olma 
özelliği taşıyor.

Ada ekonomisi canlandırılacak 
Toplantının ana gündemi, adanın iki kesiminde 

yaşayan insanların birlikte yaşamalarını 
kolaylaştırıcı ortak projeler üretilmesi. Ada 
ekonomisine ivme kazandırılması için neler 
yapılabileceği değerlendirilecek. Bu toplantının 
birincil amacının adada sürdürülebilir bir siyasi 
çözüme ulaşmaya destek sağlamaları için 
Türkiye, Yunanistan, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ın 
iş dünyaları arasında bir diyalog mekanizması 
oluşturmak olduğu belirtildi. Toplantı sonrasında 
alman kararlar kamuoyuna açıklanacak.
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Guinnesslik kahvaltı! 
VAN kahvaltısı, Guinness Rekorlar Kitabı’na 

girdi. Daha önce ABD’ye ait olan 18 bin 941 kişilik 
rekor, 51 bin 793 kişiyle dünyanın en kalabalık 
sofrası olarak kırıldı. Kahvaltı programına. 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile TOBB 

Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Van Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, birlik, 
beraberlik sağlayan herkese teşekkür ettiklerini 
ve rekoru Van halkına armağan ettiklerini söyledi.
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Hisarcıklıoğlu: Kıbrıs’ta Oyunun Kuralı 
Değişecek  

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, basın 
mensuplarının karşısına, “Bu tarihi bir an. Hayalimi 
gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum” sözleriyle 
çıktı. Yer, Kıbrıs’ta 1974 Barış Harekatı’ndan bu 
yana Türk ve Rum tarafını birbirinden ayıran Yeşil 
Hat üzerindeki Chateau Status Restoran. 

Lefkoşa Ekonomik Forumu 
Basının karşısına geçen 4 isim sırasıyla 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Fikri Toros, Güney Kıbrıs Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides ve 
Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Başkanı Constantine Michalos. Türkiye ve 
Yunanistan ile adadaki iki tarafın ticaret odası 
başkanları, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı 
amacını da taşıyan Lefkoşa Ekonomi Forumu’nun 
ilk toplantısının ardından ortak bildiri için basının 
karşısındalar. 

Rum ve Türk başkan birlikte açıkladı 
Türk ve Rum taraflarının oda başkanları Toros 

ve Pilides 7 maddelik ortak bildiriyi birlikte açıkladı.
‘Bu kare için 6 yıl uğraştık’ 
Ardından söz alan Hisarcıklıoğlu şu 

açıklamayı yaptı: “İlk defa iki Kıbrıs toplumundan, 
Yunanistan’dan ve Türkiye’den odalar Kıbrıs 
konusunda konuşmak için bir aradayız. Bu tarihi 
bir an. Aslında biz Annan Planı’ndan bu yana 
böyle bir buluşma yapmak istiyoruz. Hayalimi 
gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum. Altı yıldır 
bu fotoğraf için uğraşıyorduk. Muhataplarımız 
biraz ürkek de olsa ilk kez hükümetler dışında iş 
dünyası bir öncelik aldı.” 

‘Oyunun kuralı değişecek’ 
“Umarız bu birliktelik iş dünyası arasında 

oyunun kurallarını değiştiren bir diyalog 
mekanizması olur. Bunun bir kez yapılan toplantı 
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değil, bir diyalog sürecine dönmesi asıl hedefimiz. 
Bir iki yıla kalmaz, somut projelerle iki toplumun 
refahına katkı sağlayacak projeler üretilebilir.” 

Dört proje gündemde’ 
Dün yapılan toplantıda forumun ikinci 

toplantısının 14 Eylül’de İstanbul’da yapılması 
planlandı. Hisarcıklıoğlu, masada görüşülen ortak 
projeleri şöyle sıraladı:

-İmtiyazlı ekonomik bölgeler kurulması...
-Ortak tahkim kurulu oluşturulması...  
-Ortak girişimci kümesi... 
-Öğrenci değişimi... 
Projelerin zamanlaması konusunda acele 

etmeyeceklerini belirten Hisarcıklıoğlu “Üzüm 
tane tane yenir. Yavaş yavaş gideceğiz” dedi. 

Yunan başkan: Demokrasiye de yarar 
Yunan Ticaret Odası Başkanı Michalos 

da konuşmasında, “Bu tarihi ana katıldığınız 
için teşekkür ederim” dedi. Michalos, odaların 
başlattıkları işbirliğinin adanın refah ve zenginliğini 
artırmanın yanı sıra demokratik ilkeler, insan 
hakları ve temel özgürlüklerin hâkim olduğu 
genişlemiş Avrupa Birliği içinde Kıbrıs, Yunanistan 
ve Türkiye’nin de yer alacağı coğrafyaya önemli 
yararlar sağlayacağına inandığını vurguladı. 

Zirvenin mimarı Sak 
Buluşmanın altyapısını hazırlayan isim 

TEPAV Direktörü Prof. Güven Sak. Kıbrıs Odalar 
Zirvesi’nin hazırlıklarının beş altı yıldır sürdüğünü 
belirterek, buluşmanın tüm tarafların yararına 
olacağının altını çizdi. Kıbrıs Rum kesiminin 
önemli bir ekonomik krizden geçtiğini anımsatan 
Sak şu bilgileri verdi: 

“AB’nin 27 ülkesi içinde ekonomiden şikâyet 
edenlerin oranı yüzde 72. Bu oran Güney Kıbrıs’ta 
yüzde 98. AB içinde şikâyetlerin başında yüzde 
57 ile işsizlik en temel sorun. Bu oran Güney 
Kıbrıs’ta yüzde 72. KKTC’de ise yüzde 44. 
Adanın kuzey tarafında da halkın yüzde 49.4’ü 
‘eğer böyle kalırsa durum daha kötü olacak’ diye 
düşünüyor. Bizi harekete geçiren önemli veriler 
bunlar. Karşılıklı güvensizlik ortamı artık kalkmalı. 
Bu kara kutu dönemi sona ermeli.”

Zirvenin zamanlaması ABD Başkan 
Yardımcısı Joe Biden’ın geçen hafta adaya 
yaptığı ziyaretin hemen arkasına denk geldi. Her 
ne kadar Prof. Sak, “Biden ziyaretinden önce 
karşılıklı davet mektupları iletilmiş ve toplantının 
zamanı belirlenmişti” dese de herkes toplantının 
arkasında güçlü bir desteğin olduğunun farkında.
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Odalardan ‘yeşil hafta tarihi Kıbrıs buluşması 
Vahap MUNYAR 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambers 
(Avrupa Odalar Birliği) Başkan Yardımcılığına 
seçilirken Yunanistan Odalar Birliği ile Kıbrıs Rum 
Kesimi Ticaret ve Sanayi Odası’nın kendisine 
destek verdiğini dikkate alarak adım atmak istedi: 

- 1974ten beri Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
TOBB, Yunan Odalar Birliği ve Kıbrıs Rum Kesimi 
Ticaret Odası 41ü buluşmadı. Böyle bir buluşmayı 
gerçekleştirsek, Kıbrıs sorununun çözümüne de 
katkımız olur. 

Bunun üzerine TOBB’un düşünce kuruluşu 
TEPAV’ın Direktörü Prof. Güven Saka görev 
verdi. Prof. Sak’ın TOBB destekli girişimleri 5-6 
yıl sürdü. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile 
Kıbrıs Rum kesimi Lideri Nicos Anastasiadis’in 11 
Şubat 2014’te yaptıkları ikili açıklama, 4’lü odalar 
zirvesine de kapıyı açtı. 5-6 yıldır siyasilerin 
de etkisiyle buluşmayı sürüncemede bırakan 
Yunanistan Odalar Birliği de bu adıma sıcak 

yaklaştı. 
Böylece ABD Başkan Yardımcısı Joe 

Biden’in ziyaretinden bir süre önce 4’lü odalar 
zirvesi kararı alındı. Yunanistan Odalar Birliği 
ile Kıbrıs Rum Kesimi Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetimi ilk buluşma yeri olarak İstanbul’u istedi. 
Hisarcıklıoğlu, ilk buluşma için daha anlamlı bir 
noktayı savundu: 

- İlk buluşmayı Kıbrıs’ta “Yeşil Hafta yapalım. 
İkinci buluşmayı İstanbul’a alalım. Bu adımların 
ardından dün sabah Lefkoşa’daki “Yeşil Hafta 
bulunan Chateau Status Restoran’da TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları 
Halim Mete, Faik Yavuz, Gaziantep Sanayi Odası 
Başkanı Adil Konukoğlu, Yunanistan Ticaret 
ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Constantine 
Michalos, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri 
Toros ile Kıbrıs Rum kesimi Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Phidias Pilides’le bir araya geldi. 

40 yıldır ilk kez gerçekleşen tarihi buluşma 
sonrası ortak deklarasyonu Fikri Toros ile Phidias 
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Pilides okudu: 

*İki taraf liderinin 11 Şubat 2014 tarihli ortak 
metnini destekliyoruz. Çözümün Ada ekonomisine 
önemli faydalar sağlayacağına, Kıbrıslı Türklerle 
Kıbrıslı Rumların refah ve zenginliğini artıracağına 
inanıyoruz. 

*Odalar, kapsamlı çözümün, tüm bölgeye, 
özellikle demokratik değerler, insan hakları »ste 
Constantine Michalos ve temel özgürlüklerin 
hakim olduğu refah içinde ortak bir geleceğin 
sağlandığı genişlemiş bir Avrupa Birliği içinde 
Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin de yer alacağı 
coğrafyaya da önemli yararlar sağlayacağına 
inanıyor. 

*Odalar, Kıbrıs sorununa bulunacak kalıcı, 
adil, yaşayabilir ve uygulanabilir bir çözümün, 
Doğu Akdeniz’de güç, istikrar ve güvenliği 
artıracağına, bölgedeki ülkeler arasındaki işbirliği 
ve ticaret için büyük fırsatlar sağlayacağına ve 
bunun da hem kendi piyasalarına hem de geniş 
Avrupa Birliği, Ortadoğu ve ötesindeki piyasalara 
yönelik olacağına inanıyor. 

*Mevcut durum kabul edilebilir değildir 
ve çözümsüzlüğün devamı tüm taraflar için 
olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Odalar özellikle 
de olumlu bir atmosferin yaratılması ve güven 
artıran önlemlerin uygulanmasına katkı yapmakla 
kalmayıp, ekonomik ve ticari işbirliğinin önünün 
açılmasına katkı sağlayabilirler. 

*Önümüzde Kıbrıs sorununu doğru bir şekilde 
çözmek için büyük bir fırsat vardır ve Odalar 

bu fırsatın kaçırılmaması için ellerinden geleni 
yapacaklardır. Ortak bildirinin sonunda diyalogun 
bundan sonra sürmesine dönük platformla ilgili 
mesaj yer aldı: 

*Lefkoşa Ekonomi Forumu olarak 
isimlendirdiğimiz bu grup, 14 Eylül 2014’te 
İstanbul’da yeniden bir araya gelmeye karar verdi. 

Hisarcıklıoğlu, bildirinin ardından şu mesajı 
verdi: 

-Bugün tarihi bir adım attık. Bu adım bile, 
Kıbrıs’ta çözüme dönük umutların güçlendiğini 
gösteriyor. Artık oyunun kurallarını değiştirecek 
bir diyalogu başlatmış bulunuyoruz. 

4’lü odalar zirvesinin 40 yıldır ilk kez 
gerçekleşmesi, Kıbrıs sorununun çözümüne güçlü 
bir işaret olabilir mi?

Michalos: Ben ilk kez çok umutluyum 
LEFKOŞA’daki “Yeşil Hafta gerçekleşen 4’lü 

odalar ortak deklarasyonu açıklaması öncesinde 
şu anons yapıldı:

-Sadece deklarasyon okunacak. 
Soru-yanıt olmayacak. 
TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu durumu 

şöyle değerlendirdi:
-6 yıldır bu fotoğraf için uğraşıyoruz. İlk görüntü 

biraz ürkek oldu. Ancak, diyalog devam edecek. 
Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

Başkanı Constantine Michalos, şu mesajı verdi:
-Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ilk kez 

çok umutluyum.
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Kıbrıs’ta TARİHİ ZİRVE 
Kıbrıs sorununun çözümü adına tarihi bir adım 

atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun üç yıllık çabaları 
somut sonucunu verdi. Türkiye, KKTC, Güney 
Kıbrıs ve Yunanistan ticaret ve sanayi odaları 
başkanları ‘Lefkoşa Ekonomi Forumu’ adını 
verdikleri zirvede ilk kez bir araya gelerek barış 
sürecine tam destek verdiklerini ilan ettiler. Ortak 
deklarasyon Kıbrıs’ta Yeşil Hat üzerinde bulunan 
Chateau Status Restaurant’ta bir buluşma 
gerçekleştiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğİu, 
Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı 
Constantine Michalos, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Fikri Toros ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Phidias Pilides çözüm sürecine 
desteklerini ifade eden ortak deklarasyona imza 
attılar. 14 Eylül’de İstanbul’da Dört oda başkanı 
ikinci toplantılarını 14 Eylül 2014’te İstanbul’da 
yapmayı kararlaştırdı. Hisarcıklıoğİu, bu buluşmayı 
sağlabilmek için yoğun gayret gösteriyordu. Rifat 

Hisarcıklıoğİu halen TOBB’daki görevinin yanı sıra 
Eurochambers-Avrupa Odalar Birliği’nin Başkan 
Yardımcılığı görevini sürdürüyor. Hisarcıklıoğİu 
bu göreve AB üyesi olmayan bir ülkeden seçilen 
ilk kişi. Liderler de buluşmuştu Kıbrıs’ta iki toplum 
liderleri arasındaki görüşmeler kısa süre önce 
başladı. 11 Şubat 2014’te KKTC Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum kesimi lideri Nicos 
Anastasiades’in yaptığı ikili açıklama adada olumlu 
bir atmosfer oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde adayı 
ilk kez ziyaret eden Amerika Başkan Yardımcısı 
Joe Biden da ülkesinin çözüm için elinden geleni 
yapacağını açıklamıştı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun girişimleriyle, Türkiye, KKTC 
Güney Kıbrıs ve Yunanistan ekonomisini temsil 
eden oda başkanları ilk kez zirve düzenleyerek 
barış ve çözüm sürecine tam desteklerini ilan etti. 
(Soldan) Rifat Hisarcıklıoğİu, Phidias Pilides, Fikri 
Toros ve Constantine Michalos çözüm sürecini 
destekleyen deklarasyona imza attı.



222Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

HAZİRAN
2014

04.06.2014

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 
‘Merkez Bankası Bağımsız Olmalı’

UTKU ÇAKIRÖZER

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile 
Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Türk ve Rum 
Ticaret odalarının ilk kez gerçekleştirdikleri 
Lefkoşa Ekonomi Forumu için gittiği KKTC’den 
dönüş yolunda Türkiye’nin gündemini konuşma 
fırsatı bulduk. Öncelikle iş dünyasını yakından 
ilgilendiren Merkez Bankası polemiği: 

Merkez Bankası bağımsız olmalı ama... 
“Biz işadamları olarak her zaman yüksek 

faizden sıkıntı duyarız. Ancak Merkez Bankası 
bağımsız olmalıdır. Ama bu bağımsızlık, ‘Ben 
istediğimi yaparım’ demek değil. Makroekonomik 
politikalarla uyumlu politikalar izlemesi lazım.” 

Hisarcıklıoğlu ile iş dünyasının önceliklerini 
de konuştuk. TOBB Başkanı’na göre Türkiye’nin 
temel sorunu küresel ölçekte tartışılacak vizyon 

ortaya konamaması. 
G-20 zirvesi Türkiye için fırsat 
Türkiye’de yapılacak G-20 zirvesini örnek 

veriyor: “Dünya ekonomisinin yüzde 85’ine sahip 
20 ülkenin liderleri Türkiye’ye gelecek. Bu sadece 
liderlere ev sahipliği yapmak değil. Tüm dünyada 
bir yıl boyunca liderler, işçi sendikaları, iş dünyası, 
üniversiteler Türkiye’yi konuşacak. Şu anda 
ülkemiz hakkında varolan negatif algıyı düzeltmek 
için müthiş bir fırsat.” 

Ankara’da el kaldıracak güç yok 
Ancak Türkiye’nin bu fırsatı hakkıyla 

değerlendirebileceği konusunda ciddi şüpheleri 
var “Peki bir yıl boyunca Türkiye’yi konuşacak bu 
insanlara biz ne anlatacağız? Türkiye’de tartışılan 
ve dünyanın ilgisini çekecek bir konu var mı? 

Bizim bu insanlara neyi anlatacağımızı şimdi 
konuşmamız lazım. Eğer bu tartışmaları Türkiye 
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yönlendiremezse, kendisi yönlendirilen haline 
döner. Dışarıda müthiş bir dünya var. Ama 
Ankara’ya bakınca, bir adım atsan elini kaldıracak 
gücü bulamazsın!

“Tek isteğimiz huzur” 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasına 

ilişkin siyasi senaryolar, iş âleminin de merak 
konusu. Ancak Hisarcıklıoğlu, “Başıma iş 
çıkarmayın!” diyerek espri ile geçiştiriyor. TOBB 
bünyesinde her siyasi görüşe mensup üyeler 
olduğundan, kamuoyu önünde siyaset konusuna 
girmek istemiyor. Ancak şunu söylemekle 
yetiniyor: “İş dünyası olarak bizim tek isteğimiz 
huzur. Siyasi gerginliklerden biz olumsuz 
etkileniyoruz. Bunu hem diğer meslek örgütleriyle 
birlikte parti liderlerine gittiğimizde söyledik, hem 
de ben TOBB Genel Kurulu’nda söyledim. Çok da 
alkış aldı bu ‘huzur’ bölümü...” 

Sertifikalandırma yoksa güvenlik olmaz 
Hisarcıklıoğlu’na Soma faciası ile yeniden 

gündeme gelen iş güvenliği meselesini sorduk. 
“Batı’da ölümlü kazalar neden az biliyor musunuz” 
diye kendisi sorduktan sonra yanıtını şöyle verdi: 
“Çünkü Batı’da eğitim sertifikası olmayan bir işçiyi 
o madene sokamazsınız. Almanya’da denetime 
giden müfettiş, işçinin sigortalı olup olmadığına 
değil, sertifikalı olup olmadığına bakar. Türkiye’de 
daha meslek standartlarının yazımı bile 
tamamlanamadı. Sertifikalandırma işine daha hiç 
başlanamadı.” 

Denetlediğin yerde çalışmak yanlış 
Soma kazası sonrasında, şirketlerin istihdam 

ettiği iş güvenliği, uzmanlarınca yapılan denetimler 
konusunda ciddi sorgulama başladı. Hisarcıklıoğlu 
bu uygulamaya karşı: “Ben karşıyım. Yanlış 
bir uygulama. Biz böyle deyince, ‘özel sektör 
masraftan kaçıyor’ diyenler çıkabilir. Ama o da 
doğru değil, özel sektör geçen yıl 1 milyon 100 bin 
yeni istihdam yarattı Türkiye’de. Hem de büyüme 
oranları yavaşlamış olmasına karşın.” 

Hukuk herkese eşit uygulanmalı 
Bazı şirketlere ve işadamlarına yönelik 

ayrımcı tutum ve baskılar hakkında bütün iş 
dünyasının çatı örgütünün başkanı olarak ne 
düşündüğü sorusuna Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle 
cevap verdi: “Tek tek şirketlerle ilgili konuşmamız, 
dosyasını takip etmemiz uygun değil. Bu sıfatımla 
kendi şirketlerim için bile bunu yapmadığımın 
herkes şahididir. Ancak her türlü hukuksuzluğa 
karşıyız. Bu tür haksız uygulamalar konusunda 

mutlaka doğru bildiklerimizi söylememiz gerekir. 
Hukuka riayet edilmesi, hukukun herkese eşit 
uygulanması gerektiği yönündeki ikazlarımızı 
kapalı ve açık ortamlarda yapıyoruz. Elbette sonuç 
almak için gerilim çıkarmak için değil. Ama bunları 
dile getirmek hem bir iş dünyası örgütü olarak 
görevimiz hem de insan olarak sorumluluğumuz. 
Çünkü haksızlıklar karşısında sessiz kalırsak 
yarın ahirette hesaba çekileceğiz.” 

DIŞLANIRSAK KÜME DÜŞERİZ 
ABD ile AB ve ABD ile Uzakdoğu arasında ortak 

ticaret anlaşmaları yapılması yönünde çalışmalar 
yürütüldüğüne dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin bu sürecin dışında kalmaması için 
hükümete çağrıda bulundu: “Trans-Atlantik ve 
Trans-Pasifik anlaşmaları çok önemli. Küresel 
ekonomi yeniden inşa ediliyor. Eğer Türkiye 
olarak biz bunların dışında kalırsak küme düşeriz. 
Dünya pazarının yüzde 85’inden mahrum kalırız. 
Kimler var şimdi dışında: Çin, Hindistan, Ortadoğu 
ve Afrika ülkeleri. Aslında şu anda Türkiye de 
dışında. Bizim şimdi var gücümüzle hem ABD’ye 
hem de AB’ye bastırıyor olmamız lazım. Gümrük 
Birliği Anlaşması’nın revize edilmesini istememiz 
lazım. Biz TOBB olarak Amerikan Ticaret Konseyi 
üzerinde lobimizi yapıyoruz. Ama birilerinin de 
siyaseten bayrağı çekmesi lazım. Nereye ne 
satacağım diye bakmaktan çok buna bakmak 
lazım.” 

TÜRBİN TESTİNDEN 600 MİLYON DOLAR 
GELİR! 

Hisarcıklıoğlu’nun davetiyle, Kıbrıs’tan 
dönüşte Söğütözü semtindeki TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’ni ziyaret ettik. 
Öğrencilerinin daha okurken iş teklifi aldığı 
üniversitenin teknoloji merkezinde 117 araştırma 
ve eğitim laboratuvarı bulunuyor. Bunların en 
önemlisi, dünyada ilk olduğu belirtilen ‘su türbini 
test ve tasarım merkezi’. 33 milyon dolar maliyetle 
oluşturulan merkez sayesinde, santralların 
bugüne kadar yurtdışında yaptırılan türbin testleri 
ve tasarımları artık Türkiye’de yapılabilecek. Bu 
merkezde yapılacak türbin testleri sayesinde 
üniversiteye yılda 600 milyon dolar gelir elde 
edilmesi öngörülüyor. Turumuz sırasında gördük 
ki üniversitede insansız hava uçakları, 50 Giga 
Hertz gibi süper hızlı işlemciler de üretiliyor.
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‘MB makro siyasete uymalı’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Merkez 
Bankası’nın(MB) bağımsız olması lazım. Ancak 
makroekonomik siyasete uygun politikalar 
izlemesi gerekir” dedi. Türkiye, KKTC, Yunanistan 
ve Kıbrıs Rum Yönetimi ticaret odalarının 
barış sürecine destek vermek için ‘yeşil hafta 

gerçekleştirdiği Lefkoşa Ekonomi Forumu’nun 
ardından gazetecilerle sohbet eden Hisarcıklıoğlu, 
iş dünyası olarak huzura önem verdiklerini 
söyledi. TOBB Başkanı, “Ülkenin zengin olmasını 
istiyorsak ticaretin önünü açmak gerek. Bunun 
için de huzura ihtiyaç var” dedi.
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Şirketlere yönelik her türlü hukuksuzluğa 
karşıyız 

Bazı şirketlere ve işadamlarına yönelik devam 
eden ayrımcı tutum ve baskılar için TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan hukuk uyarısı geldi. 
Hisarcıklıoğlu, “Her türlü hukuksuzluğa karsıyız. 
Hukuka riayet edilmesi, hukukun herkese eşit 
uygulanması yönündeki ikazlarımızı kapalı ve 
acık ortamlarda yapıyoruz.” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası’nın 
bağımsız olması lazım. Ancak makroekonomik 
siyasete uygun politikalar izlemesi gerekir.” dedi. 
Bazı şirketlere dönük vergi denetimi adı altında 
yapılan baskılar hakkında ise Hisarcıklıoğlu, “Her 
türlü hukuksuzluğa karşıyız. Türkiye’nin, gerilime 
değil huzura ihtiyacı var.” diye konuştu. 

Kıbrıs ara bölgede gerçekleşmesine 
öncülük ettiği Yunanistan, Türkiye, KKTC ve 
Rum Yönetimi ticaret odalarının ilk toplantısının 

ardından Türkiye dönüşünde gazetecilerle 
sohbet eden Rifat Hisarcıklıoğlu, gündemdeki 
konularla ilgili görüşlerini paylaştı. İş dünyası 
olarak ülkede gerilim değil huzur istediklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, kısa süre önce iş dünyası 
örgütleri olarak iktidar ve muhalefetteki siyasi 
parti liderlerini ziyaret ettiklerini hatırlatarak şöyle 
dedi: “Ülkenin zengin olmasını istiyorsak bunun 
için ticaretin önünü açmak gerekir. Bunun için de 
huzura ihtiyaç var. Siyasi gerginlik, bizleri negatif 
etkiliyor. Türkiye’nin pozitif gündeme ihtiyacı var. 
Ankara’ya değil dünyaya bakmamız lazım. Olumlu 
bir mesaj veren var mı? Ankara’ya odaklanırsak 
zarar ederiz. Bu Başkent’te sabah uydurduğun bir 
şeye akşam sen de inanıp ciddi ciddi konuşmaya 
başlarsın.” 

Ülkenin ilerlemesi için ‘dünyada neler oluyor, 
eğilimler nedir bunlara bakmak lazım geldiğini’ 
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anlatan Hisarcıklıoğlu, “2015’te Türkiye en büyük 
küresel ekonomi örgütü olan G20’ye ev sahipliği 
yapacak. İmajımızı düzeltmek için çok önemli 
fırsat ama bunun için vizyon gerekli. Yoksa 
edilgen olursunuz. Ayrıca dünya ekonomisinin 
üçte ikisi demek olan geniş bir bölgede ticaret ve 
yatırımların geleceğini belirleyecek trans-pasifik 
ve transatlantik müzakere süreçleri yürütülüyor. 
Mutlaka bunların içinde olmalıyız.” diye konuştu. 

Bazı şirketlere ve işadamlarına yönelik 
ayrımcı tutum ve baskılar hakkında bütün iş 
dünyasının çatı örgütünün başkanı olarak ne 
düşündüğü sorusuna Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle 
cevap verdi: “Tek tek şirketlerle ilgili konuşmamız, 
dosyasını takip etmemiz uygun değil. Bu sıfatımla 
kendi şirketlerim için bile bunu yapmadığımın 
herkes şahididir. Ancak her türlü hukuksuzluğa 
karşıyız. Bu tür haksız uygulamalar konusunda 
mutlaka doğru bildiklerimizi söylememiz gerekir. 
Hukuka riayet edilmesi, hukukun herkese eşit 
uygulanması gerektiği yönündeki ikazlarımızı 
kapalı ve açık ortamlarda yapıyoruz. Elbette sonuç 
almak için gerilim çıkarmak için değil. Ama bunları 
dile getirmek hem bir iş dünyası örgütü olarak 
görevimiz hem de insan olarak sorumluluğumuz. 
Çünkü haksızlıklar karşısında sessiz kalırsak 
yarın ahirette hesaba çekileceğiz.” 

ÇATI ADAYLIĞI: BAŞIMA İŞ AÇMAYIN 
Muhalefet partilerinden cumhurbaşkanlığı 

için çatı aday olması teklifi gelmesi halinde buna 
cevabının ne olacağı sorusuna Hisarcıklıoğlu 
şöyle cevap verdi: “Allah’ınızı severseniz başıma 
iş açmayın. Maalesef beni şimdiye kadar pek 
çok şeye ve kesime yakıştırdılar. Ama ben işimi 
yapıyorum. Yılda sadece Ramazan ve Kurban 
bayramlarında birer gün izin yaparım. Her yıl 
320 bin kilometre yol yaparak dünyayı 8 kere 
turluyorum.” 

Dünyada iş kazalarında Türkiye’nin lider 
olması ve Soma’da yaşanan felaket konusunda 
iş dünyasının sorumluluğuyla ilgili bir soru üzerine 
ise Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bu tür kazalar 
Ban ülkelerinde niye az, bunu düşünmemiz 
lazım. Az, çünkü orada ister madende çalış ister 
demirci ol, mutlaka bunun eğitimini almış olman 
lazım. Bir sertifikan olmalı. Türkiye daha meslek 
standartlarının ancak yüzde 15’ini yazabilmiş 
durumda. Sertifikalara daha başlamadık bile. Batı 
ile farkımız bu. Çalışanda eğitim ve bu bilinç olursa 
en başta kendisi yanlışlara itiraz eder. Ayrıca 
iş güvenliği denetim elemanlarının o işyerinin 
çalışanı olması da yanlış.” TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Ankara’nın çalkantılı durumunu 
anlatırken, “Ankara’ya odaklanırsak zarar ederiz. 
Bu Başkent’te sabah uydurduğun bir şeye aksam 
sen de inanıp ciddi ciddi konuşmaya baslarsın.” 
dedi. 
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Hükümet ağlama duvarı gibi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı 

aday turları kapsamında Hak- İş, TOBB ve 
Mazlum-Der’i ziyaret etti, soruları yanıtladı. 

ÇÖZÜMÜ BAŞKA YERDE ARIYOR
“PKK’ya katılan çocuklar” tartışmasıyla 

ilgili, “Başbakan hükümeti ağlama duvarı haline 
getirmiş, sanki kendisi değil de başka birisi 
başbakan. Çözüm için başka yerleri arıyor, ‘Ne 
olur bunları çözün’ diye. Çocukların kaçırılmasını 
savunmak mümkün değildir. Gerekçe üretmek de 
doğru değil” dedi.

Çiçek’in iade YETKİSİ YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında dün 
Hak-İş, TOBB ve Mazlum-Der’i ziyaret etti. 
Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Çiçek’in CHP’nin 
Başbakan Erdoğan hakkında verdiği soruşturma 
önergesini iadesine ilişkin TOBB ziyareti 
sonrasında, “Cemil Çiçek’in böyle bir yetkisinin 
olduğuna inanmıyorum. Yasalar böyle bir yetkinin 

olmadığını açıkça belirtiyor. Sayın Çiçek’in bu 
davranışını doğru bulmadığımızı ifade etmek 
isterim” açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu’nun diğer 
değerlendirmeleri şöyle: 

ÇÖZÜMSÜZLÜK SÜRECİ
(Çözüm süreci konusunda bir soruya) 

Acaba çözüm süreci mi çözümsüzlük süreci mi? 
Doğrusunu isterseniz anlamakta zorluk çekiyorum. 
Bütün yolların kapalı olduğu, sabah yolların 
açılarak akşam tekrar kazılarak kapatıldığı bir 
sistem içerisinde yaşıyoruz. Çözüm süreciyle ilgili, 
neyi düşünüyorlarsa milletin önünde açıklasınlar. 
İsmi var, ne olduğunu kimse bilmiyor. Karşılıklı 
güvensizlik üzerine inşa edilen bir süreç başarıya 
ulaşamaz. 

SANKİ BAŞBAKAN BAŞKASI
Çocukların kaçırılmasını savunmak mümkün 

değildir. Kaçırılan çocuklara gerekçe üretmek 
de doğru değil. Bir anne için çocuk her şeyden 
önemlidir. O nedenle o annelerin duyarlılığına 
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hepimizin saygı göstermesi gerekir. Arkasındaki 
iddiaların ne olduğunu bilmiyoruz, elimizde 
herhangi bir veri yok. Sadece bunlar birer iddia, 
varsa verileri kamuoyuna açıklarlarsa biz de o 
zaman düşüncelerimizi daha farklı çerçevede ifade 
etmiş oluruz. Bir ülkenin başbakanım düşünün, 
kaçırılan çocuklar var, hükümeti ağlama duvarı 
haline getirmiş, sanki kendisi değil de başka birisi 
başbakan. Çözüm için başka yerleri arıyor, ‘Ne olur 
bunları çözün’ diye. Ben bu iradeyle Türkiye’nin en 
köklü ve kronik sorununun bu hükümet tarafından 
çözüleceğine inanmıyorum. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
İlk kez cumhurbaşkanını halk seçecek. Bu 

nedenle bu seçim çok önemli. Biz bir cepheleşme 
anlayışı içinde değiliz. Büyük bir toplumsal 
uzlaşmayı sağlamak istiyoruz. Hak-İş’e ve diğer 
sendikalara gidişimizin temel nedeni budur. 
Halkın önüne çıkardığımız cumhurbaşkanı 
adayının seçildikten sonra herkesin, ‘Evet bu 
benim cumhurbaşkanım olabilir’ diyebileceği bir 
aday çıkarmak istiyoruz. Toplumsal uzlaşmadan 
aradığımız budur.
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Düzenli vergi, prim ödeyenler hükümetten jest bekliyor 

Peki ya BİZ
HÜKÜMETİN üzerinde çalıştığı son vergi 

affı paketi, vergisini düzenli ödeyen iş dünyası 
temsilcilerinin sık sık dile getirdiği ‘vergisini 
aksatmadan ödeyenlere pozitif ayrımcılık’ talebini 
de yeniden gündeme taşıdı. İş dünyası düzenli 
ödeme yapanlara bu paket içinde bir jest yapılması 
gerektiğine dikkat çekiyor. İş dünyasının ‘jest’ 
olarak ifade ettiği talepleri ise, vergisini düzenli 
ödeyenlere 5 ya da 10 yılda bir kez yüzde 5’lik bir 
vergi indirimi yapılması, yeşil pasaport verilmesi 
ya da vergi siciline bakılarak yıllık, yüzde 1-3 
oranında indirim yapılması şeklinde özetlenebilir. 

Mehmet Şimşek de gündeme getirmişti 
MALÎYE Bakanı Mehmet Şimşek de geçmişte 

dürüst mükellefin ödüllendirilmesi gerektiğine 
yönelik demeçler verdi, ancak şimdiye kadar 
herhangi bir düzenleme yapılmadı. Maliye 2010 
yılında vergisini zamanında ödeyenlere 3 ve 5. 

yıldan sonra sadece beyana dayalı vergilerde 
belli oranda indirim yapılmasına yönelik çalışma 
yürütüldü. 3 yılın sonunda vergisini düzenli ödeyen 
mükellefe 4. yılda, 5 yıl düzenli ödeyene de 6. yılda 
indirim yapılmasına yönelik modeller tartışıldı. 
Ancak bütçe dengeleri açısından çalışmalar kabul 
görmedi. 

Pozitif ayrımcılık olsun 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da geçtiğimiz 
günlerde gerçekleşen genel kurul toplantısındaki 
konuşmasında, vergi reformunun iş dünyasının 
en öncelikli meselesi olduğunu belirterek konuyu 
gündeme getirmişti. Hisarcıklıoğlu konuşmasında 
şunları söylemişti: “Vergi reformuyla, sadece 
‘yakaladığından’ değil, herkesten, daha adil 
vergi toplayan bir sistem kurmalıyız. Yapılacak 
vergi reformu, sadece devletin gelirini artırmayı 
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hedeflememeli. Her zaman ifade ettiğimiz bir 
husus var. Vergisini düzenli ödeyenlere pozitif 
ayrımcılık yapalım ki, herkes vergi ödemeye teşvik 
edilsin.

“Af ve jest eş zamanlı olsun”
ERDAL Bahçıvan (İstanbul Sanayi Odası 

Başkanı): Affın sistematiğine taraf 
olmamakla birlikte bu tip uygulamalar, devlete, 
borcuna, sorumluluğuna saygı gösteren mükellefler 
açısında vicdani bir zedelenme yaratıyor. Affın 
zorunluluk haline geldiği dönemlerde, ödemelerini 
zamanında yapan işletmeler için de, eş zamanlı 
olarak, kolaylık ve destekler gündeme getirilmeli. 

5 puanlık indirim 
İBRAHİM Çağlar (İstanbul Ticaret Odası 

Başkanı): Elbette affın kamuya ciddi bir kaynak 
sağlayacağı aşikâr. Ancak bir yandan af getirilirken 
diğer yandan da vergisini zamanında ödeyen 
kişiler için teşvik edici ve özendirici bir çalışmanın 
da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, 
bu kişilerin ödeyecekleri vergi oranında 5 puanlık 
indirime gidilebilir. 

Peşin ödeme kalkabilir 
ABDULKADİR Konukoğlu(Sanko Holding 

Onursal Başkanı): Düzenli vergi verenlerin hiç 
değilse 3 ayda bir peşin alınan kurumlar vergisinin 
yılın sonunda alınması gibi bir jest yapılabilse çok 
iyi olur. En azından vergisini aksatmadan ödeme 
konusunda teşvik edici bir uygulama olur. Bu 

ikramiye için şirketlerin vergi siciline bakılıp, ona 
göre karar verilebilir. 

Alışkanlık yapmamalı 
HAMDI Akın (Akfen Holding Başkanı): 

Pakette küçük işletmelere yeni bir fırsat verilmesi 
olumlu. Ancak bu tür aflarla vergiyi ödememe 
alışkanlık haline gelmemeli. Vergi affı beklentisi 
alışkanlık yapabilir. Bu aflarla birlikte vergisini 
düzenli ödeyenlere bir teşvik de gelse o zaman 
vergi tahsilatı daha da arta ve o zaman bu tür 
uygulamalar da daha fazla amacına ulaşır.

Ödülümüz piyasadan 
MUSTAFA Boydak (Boydak Holding Başkan 

Vekili): Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. 
Benim bir jest talebim yok. Vergisini düzenli 
ödeyenler zaten piyasa da ödüllendiriliyor. Ucuza 
borçlanıyorlar, ihracatta öncelikleri var, bürokraside 
de kolaylıklar yaşıyorlar. Ödemeyenler işlerini 
yürütürken zorlanıyor Borçlanamıyor, her şeyleri 
bloke ediliyor. 

Af beklentisi zarar veriyor 
TUNCAY Özilhan (Anadolu Grubu Başkanı): 

Bugüne kadar yurtdışında vergi affı çıktığını 
duymadım. Uygulama vergisini ödemeyenlere bir 
ödül gibi olmamalı. Alışkanlık yapmamalı, ödeyen 
ve ödemeyen ayrılmalı. Bu pakette ödeyenlere de 
bir jest yapılması iyi olur. Ülkenin bir krizden geçtiği 
dönemlerde vergi affı gibi tedbirler alınabilir ama 
alışkanlık yapmaması gerekiyor.
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KILIÇDAROĞLU KÖŞK SEÇİMİ İÇİN TURUNU SÜRDÜRDÜ:

Yetki kargaşası mutlaka önlenmeli 
Hak-İş, Mazlum Der ve TOBB’u ziyaret eden 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının 
cepheleşme ile değil toplumsal uzlaşma ile 
seçilmesinin çok önemli olduğunu söyledi

ANKARA Milliyet CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, çocukları PKK tarafından kaçırılan 
ailelerin eylemlerine ilişkin olarak, “Çocukların 
kaçırılmasını savunmak mümkün değildir. 
Kaçırılan çocuklara gerekçe üretmek de doğru 
değil” dedi. 

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları 
Erdoğan Toprak, Yakup Akkaya ve Genel 
Sekreter Gürsel Tekin ile Hak-İş’i ziyaret ederek, 
Genel Başkan Mahmut Arslan ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle görüştü. Kılıçdaroğlu, “Bu 
seçim çok önemli. Cepheleşme anlayışı içinde 
cumhurbaşkanlarının belirlenmesi doğru bir tavır 
değil. Eğer bir toplumsal uzlaşma sağlayacaksak 

toplumun her kesiminin düşüncelerini almak 
zorundayız. Hak-İş’e ve diğer sendikalara 
gidişimizin temel nedeni budur, büyük bir toplumsal 
uzlaşmayı sağlamak. İlk deneyim olacak, birlikte 
göreceğiz” diye konuştu. 

‘Çocuk kaçırılması savunulmaz’ 
Çocukları terör örgütünce kaçırılan ailelerin 

eylemlerinin ve BDP Eşbaşkanı Selahattin 
Demirtaş’ın bu çerçevede yaptığı açıklamaların 
sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Çocukların 
kaçırılmasını savunmak mümkün değildir. 
Kaçırılan çocuklara gerekçe üretmek de doğru 
değil. Annelerin duyarlılığını bilmemiz gerekiyor. 
O nedenle o annelerin duyarlılığına hepimizin 
saygı göstermesi gerekir” dedi. 

Rahşan Ecevit’in aday gösterilmesi yönünde 
bazı partililerin sosyal medya üzerinden 
paylaşımlarda bulunduğunu ve bu yönde bir 
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tasarrufları olup olmayacağının sorulması üzerine 
Kılıçdaroğlu, “İlk kez sizden duyuyorum” yanıtını 
verdi. 

Mazlum-Den’le de görüştü
Kılıçdaroğlu, Hak-İş’in ardından Mazlum-Der’i 

de ziyaret etti. 
Ziyarette Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini aktaran 

Mazlum-der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, 
“Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yetki 
kargaşası çıkması önlenmeli” mesajını iletti. 

Kılıçdaroğlu, “Kaygılarınıza katılıyorum. Halkın 
seçeceği cumhurbaşkanı ile halkın seçtiği başba1 
kan arasında bir yetki kargaşası yaşanabilir. Bu, 
bir kriz potansiyeli. Bu krizin yaşanmaması için 
cumhurbaşkanı adayını belirlerken daha dikkatli 
olunması gerekiyor” dedi. 

Mazlum-der heyeti CHP’den, barış sürecinin 
devam edeceğinin garantisini verecek, inanç 
özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve Alevi sorunu 
gibi alanlarda Türkiye’deki mevcut standardı 
yükseltecek bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması 
gerektiğini kaydetti. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti 
Sözcüsü Haluk Koç, TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek’in 4 eski bakan hakkında kurulan soruşturma 
komisyonu için CHP ve MHP’ye gönderdiği, “yeni 

üye bildirin” yazısına ilişkin, “CHP 20 gün önce 
üyelerini bildirdi, iktidar partisi henüz bir tek isim 
dahi bildirmedi. ‘Ne yapabilirim ki?’ mazeretine 
sığınabilir mi? Sen TBMM Başkanısın, içtüzük 
ortada” dedi. 

Ankara’da kongre 
CHP MYK toplantısı, dün Genel Başkan Kemal 

Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı 
sonunda Ankara İl Yönetimi’nin olağanüstü ‘ 
kongre talebi kabul edildi. Koç, toplantı devam 
ederken düzenlediği basın toplantısında, “Grup 
konuşmasında ‘inlerine girdik’ dedi. Tıbben bir 
insanın yatıp kalkıp inden bahsetmesi hayra 
alamet değildir. Bu saplantı Recep Bey’in şuur 
altında bu in dediğimiz yapılara yakınlığını da 
bir şekilde gösteriyor. Artık oralarda yaşayanlara 
hizmet ettiği için mi bu yakınlık yoksa kendisi 
de o inde miydi bir dönemler?” dedi. Koç, 
“Unutma sadece sıfırlayamadığınız avroların, 
yurtdışındaki bankalarda istiflenen paraların, 
villaların, gemiciklerin değil bunların da hesabını 
vereceksin. Ben adım gibi biliyorum vereceğini, 
sen de biliyorsun. Mübaşir, Yüce Divan’ın önünde 
adını bağıracak” diye konuştu
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Hakan ÇELİK

Bu kez umut var 
Libya’dan Mısır’a, Suriye’den Irak’a kadar 

olan geniş coğrafyada çatışmalar var. İstikrarsızlık 
Nijerya’dan Afganistan ve Pakistan’a kadar 
uzanıyor. Kıbrıs, işte bu sancılı bölgenin tam 
ortasında. Bu nedenle kalıcı bansın sağlanması 
bütün dünyanın güvenliği için hayati önemde. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile Kıbrıs’a gittim. Adada, 
öncekilerden çok farklı bir havayla karşılaştım. Bu 
kez herkes kalıcı barış ve çözümün daha yakın 
olduğuna inanıyor. 

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum 
Kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in düzenli olarak 
görüşmelere başlama karan çok kritik bir dönüm 
noktası. En az bunun kadar büyük bir destek iş 
dünyasından geldi. Rifat Hisarcıklıoğlu. yaklaşık 
6 yıllık çabalarının sonunda Türkiye. Yunanistan. 
Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kıbrıslı sanayi ve 

ticaret odası başkanlarını barışa destek için bir 
araya getirmeyi başardı. 

Başkanı Constantine Micnalos, oda başkanı 
ortak deklarasyona imza atarak çözüme her 
türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ilan 
ettiler. Hisarcıklıoğlu. başkanları eylül ayında da 
İstanbul’da bir araya getirecek. Bu buluşmaların 
zemini TOBB’un “think thank” kumlusu TEPAV’da 
Prof. Dr. Güven Sak başkanlığındaki ekip 
tarafından hazırlıyor. “Bu kadar kronikleşmiş 
meselede iş dünyasının cabası sonuç vermez” 
demeyin. Ekonomik bağımlılık ilişkisi, siyaseti 
artık peşinden sürüklüyor. Dünyanın her yerinde 
bunun örnekleri var. On yıllar boyunca F-16’lann 
bombaladığı Kuzey Irak, bugün Türkiye’nin en 
büyük ekonomik ortağı durumunda. Kıbrıs da 
pekâlâ Türkiye üzerinden dünyayla entegre 
olabilir. Adada yaşayan iki halkın da refahı 
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için bu hedef zorlanmalı. Kıbrıs açıklarında 
zengin hidrokarbon (petrol ve doğalgaz) 
kaynaklarının ortaya çıkmasının çözüme giden 
yolu kısaltacağını düşünüyorum. Ayrıca İsrail 
yakınlarında bulunan gazın tıpkı Kıbrıs’taki gibi 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılması en 
ucuz ve en mantıklı seçenek. Bölgedeki gerginlik 
atmosferinin devam etmesi bu saydığım ülkelerin 
hiçbirinin işine gelmez. Çözüm baskısı yaratan 
başka bir faktör de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı 
etkisi altına alan ağır ekonomik kriz. Böyle bir 

dönemde kimse silahlanmaya daha fazla kaynak 
ayırmak istemiyor. Ada’da çözüm olursa Kıbrıs 
Barış Harekatı’ndan bu yana orada duran on 
binlerce Türk askeri de geri çekilecek. Rusya’nın 
bölgedeki gücünü artırma girişimleri Amerika 
ve İngiltere başta olmak üzere Batı dünyasının 
Kıbrıs’ta çözüm baskısını artırıyor. Özetle şunu 
söyleyebilirim: Yıllardır Kıbrıs’a giderim, kalıcı bir 
barış ve çözüm konusunda hiç bu kadar olumlu 
havayla karşılaşmamıştım.
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Güçler ayrılığı vurgusu 
O tartışmalar geride kaldı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’yla görüşen CHP lideri 

Kılıçdaroğlu, TOBB’da yaşanan gerginliğin 
gündeme gelip gelmediği konusunda, “O 
tartışmalar geride kaldı” dedi. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Köşk seçimi 
turlarına hız verdi. Kılıçdaroğlu, dün peş peşe Hak-
İş, MAZLUMDER ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) kapısını çaldı. Kurumların 
önerilerine saygı duyduklarım, aday belirlerken 
bunların tamamım dikkate alacaklarım ifade eden 
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

Cepheleşmeyelim 
“Adayın toplumda yeni çatışma kültürü 

oluşturmaması gerekiyor. Güçler ayrılığı 
ilkesine sadık olması, yeni bir çatışmaya ortam 
hazırlamaması, devletin bütün kurumlarının uyum 
içinde çalışmasına özen göstermesi gerekiyor. 
Seçilecek cumhurbaşkanı yeni sorunlar yaratan 
değil, var olan sorunları çözmeye kendini adamış 
biri olması gerekiyor. Bir cepheleşmeden yana 
değiliz. Büyük bir toplumsal uzlaşma ile adayımızı 
belirleyebiliriz.” 
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‘Süreci kimse bilmiyor’ 
CHP lideri, “Sadece bir çözüm süreci ismi var. 

Ne olduğunu kimse bilmiyor. Karşılıklı güvensizlik 
üzerine inşa edilen bir süreç başarıya ulaşamaz” 
dedi.

CHP Genel Başkam Kemal Kılıçdaroğlu, 
cumhurbaşkanlığı seçiminde aday belirleme 
çalışmaları kapsamında dün Hak-İş, Mazlum-der 
ve TOBB’u ziyaret etti. 

‘Bu hükümet çözemez’ 
Hak-İş’te soruları yanıtlarken, çözüm süreci 

ile ilgili eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Acaba 
çözüm sürecimi, çözümsüzlük süreci mi doğrusunu 
isterseniz anlamakta zorluk çekiyorum” dedi. 
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bütün yolların 
kapalı olduğu, sabah yolların açılıp akşam tekrar 
kazılarak kapatıldığı bir sistem yaşıyoruz, bir 
düzen içinde yaşıyoruz. Bir ülkenin Başbakanını 
düşünün kaçırılan çocuklar var hükümeti ağlama 
duvarı haline getirmiş. Sanki kendisi Başbakan 
değil de başka birisi Başbakanlık yapıyor, çözüm 

için başka yerleri arıyor. Ne olursunuz bunları 
çözün diye. Ben bu iradeyle Türkiye’nin en köklü 
ve kronik sorununun bu hükümet tarafından 
çözüleceğine inanmıyorum. Çözüm süreciyle 
ilgili olarak neyi düşünüyorlarsa çıksınlar milletin 
önüne açıkça söylesinler. Biz şöyle kuralları, 
yasaları koyarak bu sorunu çözeceğiz diye. 
Sadece bir çözüm süreci ismi var. Ne olduğunu 
kimse bilmiyor. Karşılıklı güvensizlik üzerine inşa 
edilen bir süreç başarıya ulaşamaz arkadaşlar” 
dedi. 

‘Veriler açıklansın’ 
CHP lideri, PKK’nın elindeki çocuklarla ilgili de 

şöyle dedi: “Çocukların kaçırılmasını savunmak 
mümkün değildir. Kaçırılan çocuklara gerekçe 
üretmekte doğru değildir. Annelerin duyarlılığını 
bilmemiz gerekiyor. Bir anne için çocuk her şeyden 
önemlidir. O nedenle o annelerin duyarlılığına 
hepimizin saygı göstermesi gerekiyor. Arkasındaki 
iddiaların ne olduğunu bilmiyoruz, elimizde 
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herhangi bir veri yok. Sadece bunlar birer iddia, 
varsa öyle bir veri çıkar kamuoyuna o verileri 
paylaşırlarsa kamuoyuyla, biz de o zaman 
düşüncelerimizi daha farklı bir çerçevede ifade 
etmiş oluruz.” 

‘Ajan’ tartışması 
Başbakan Erdoğan’ın CNN International 

muhabiri hakkındaki sözlerine değinen 
Kılıçdaroğlu, “Gerçekten büyük bir hayretle 
değerlendiriyorum. Ajan suçlaması yaptı. Elinde 
belge var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının uluslararası 
medyada alay konusu yapılması beni rahatsız 
ediyor” dedi.
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Faiz yüksek olmasın Merkez Bankası 
bağımsız kalsın

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları 
Halim Mete ve Faik Yavuz’la birlikte KKTC’nin 
Ercan Havalimanından kalkan uçağa tarihi bir 
buluşmaya imza atmanın huzuruyla bindi. TEPAV 
Direktörü Prof. Güven Sak, 5-6 yıl boyunca 
uğraşmış, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil 
İbrahim Akça da desteklemiş, “Yeşil Han’daki 
Chateau Status Restoran da “4’lü Odalar Zirvesi” 
gerçekleşmişti:

-TOBB, Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Rum 
Kesimi Ticaret ve Sanayi Odası, 40 yıl sonra ilk 
kez buluştu. 

Uçak Ankara’ya doğru yola koyulunca 
Türkiye’nin gündemindeki konulara dönmek 
istedik. Hisarcıklıoğlu, siyasi tartışmalara girme 
yanlısı değildi. Ancak, şu mesajı verdi: 

-Ankara’ya bakarsak elimizi kaldıracak gücü 
bulamayız. 

Cümleyi hükümete karşı söylenmiş söz olarak 
algılamamak gerektiğinin altını çizdi:

-Ben Ankara’daki genel havayı kastediyorum. 
Başka türlü yorumlamayın. Siyasetteki gergin 
havayı soracak olduk, seçim sonrası adımlarını 
anımsattı:

-Genelde birlikte hareket ettiğimiz sivil toplum 
örgütlerinin başkanlarıyla seçimden hemen 
sonra Sayın Başbakanı, CHP, MHP ve BDP 
genel başkanlarını ziyaret ettik. Siyasi gerginliğin 
ekonomiye negatif etkisine bir kez daha dikkat 
çektik. 

Ardından ekledi:
-Her zaman şu 3 kelimeyi tekrarlarım: Huzur, 

güven, zenginlik. Biz huzur isteriz. Gerginliği 
taşıyamayız.
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Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası 
Başkanı Erdem Başçıya yüklendiğine dikkat 
çektik. Yorum yapmak istemeyince, yasayı sorduk: 

-Merkez Bankası Yasası’nın değiştirilebileceği 
konuşuluyor. Sizce değişmeli mi? 

-Merkez Bankası bağımsız olmalı. Buna da 
durumu toparlayıcı ekleme yapma gereği duydu: 

İş Güvenliği Denetmeni için ayrı fon kurulmalı 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Soma 

faciasını anımsattık, İş Güvenliği Denetmenleri 
konusunu sorduk:

-İş Güvenliği personelinin denetlediği iş yerinin 
patronundan maaş alması doğru bir yöntem mi?

-Biz baştan beri bu yapıya karşı çıktık. Ancak, 
bize “Siz bu işten kaçıyorsunuz” diye yüklenenler 
oldu. 

Ardından şu formülü önerdi: 
-İş Güvenliği personeli, kurulacak bir fondan 

maaş alsın. Böylece görev aldığı işyerini daha rahat 
denetler. Yani, bunun için ayrı bir fon kurulsun. - 
O fonun birikmesi için işverenler bir pay ödemeli 
değil mi? -Zaten bir sürü ödeme yapıyoruz. Öyle 
bir fon da oluşturulabilir. Denetmenin maaşını 
“fondan alması sorunu tümden çözer mi?

-Merkez Bankası görevini yaparken bağımsız 
olmalı. Ancak, makro ekonomik politikalarla 
uyumlu hareket etmeli. Biz yüksek faizden her 
zaman sıkıntı duyarız. Hükümetin bazı şirketlerin 
üzerine vergi ve cezalarla gittiğine işaret ettik:

-Şirketlerin sorunlarını tek tek hükümet 
nezdinde konuşmayız. Genel sıkıntıları gündeme 

getirir, olayların çözümü için çaba harcarız. Genel 
kurul konuşmamda “adil vergi” çağrısı yaptığımı 
hatırlatırım. Sonra şu noktanın altını yeniden çizdi:

-Kavganın unsuru olmayız. Gerekli yerlerde, 
gerekli platformlarda doğruları söyleriz. Bir saatlik 
yolculuk boyunca Hisarcıklıoğlu’ndan gündeme 
ilişkin iki can alıcı cümle duymuş olduk: 

-Merkez Bankası bağımsız olmalı. 
-Ankara’ya bakarsak elimizi kaldıracak gücü 

bulamayız. Bu cümlelere de “kafayı takan” birileri 
olur mu? 

Konuştukları kâğıt üstünde kalmasın 
LEFKOŞA’daki “Yeşil Hafta gerçekleşen “4’lü 

Odalar Zirvesi” sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu ile görüştük. Eroğlu, Kıbrıs Rum 
Kesimi Lideri Nicos Anastasiades’le 3.5 saat 
süren görüşme sonrasında yorgun görünüyordu. 
Odaların gerçekleştirdiği “tarihi buluşma”yı 
aktardık, önce şu mesajı verdi: 

-Ticari ilişkilerin gelişmesini ben de isterim. 
Sorun değil. Sonra Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunan 
işadamlarına gönderme yaptı:

-Kıbrıs’ta çözümsüzlük bir 50 yıl daha sürerse, 
ne size, ne bize yarar. Siyasilere sorunun çözümü 
konusunda telkinde bulunsunlar. Bu telkinin etkisi 
ne kadar olur bilemem. 

Sözünü şöyle bağladı:
- Konuştukları kâğıt üstünde kalmasın.
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Hakan Çelik

Mısır ve Suriye arasında sıkışmak
Mısır’da darbeci yönetimin lideri Abdulfettah 

El Sisi. Suriye’de ise diktatör Beşar Esad yeniden 
seçildi.

ABD’nin, Mısır seçiminden sonra yaptığı 
ilk açıklama “Sisi yönetimiyle çalışmaya 
sabırsızlanıyoruz” oldu. Türkiye hakkında çok 
sert demokrasi ve insan haklan eleştirileri getiren 
Washington’ın, ülkenin seçimle işbaşına gelmiş 
ilk lideri Muhammed Mursi’yi cezaevine atan, 
taraftarlarına da idam cezası veren Mısır’a kucak 
açmasını nereye oturtacağımızı merak ediyorum.

Mısır’da Sisi, Suriye’de ise Esad’ın gideceği 
üzerine politikalar kuran Ankara için çok sıkıntılı bir 
dönem başlıyor. Üstelik Irak merkezi hükümetiyle 
ilişkilerin hâlâ kötü durumda olduğunu, İsrail’le de 
normalleşmenin sağlanamadığını unutmamalı. 

Geniş bir coğrafyada Türkiye’nin 
hesaplayamadığı şeyler olurken Kıbrıs’taki 

gelişmeler bir kat daha önem kazandı. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile gittiğim 

Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile sohbet etme 
imkânı buldum. Başkentteki başkanlık sarayında 
ziyaret ettiğim Eroğlu, Rum yönetimi lideri Nikos 
Anastasiadis ile görüşmeden yeni çıkmıştı. Sıcağı 
sıcağına bilgileri ve izlenimlerini aldım. 

Eroğlu, sıkıntılı günlere tanıklık etmiş çok 
deneyimli siyasetçi; bu nedenle temkinli konuşuyor. 
Rum tarafının bazı taktik yaklaşımlarından rahatsız 
fakat umutlu. Eroğlu “Anastasiadis masada sesini 
yükseltmeye çalışıyor ama aynı dilden karşılık 
görünce geri adım atıyor” diyerek görüşmelerin 
zorluğunu anlattı. 

Kıbrıs’ta tartışmalar; yönetim, güç paylaşımı, 
mülkiyet, toprak taksimi, Avrupa Birliği, nüfus 
yapısı, ekonomi, güvenlik ve garantiler konusunda 



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

BASINDA TOBB

HAZİRAN
2014

düğümleniyor. Rum Kesimi, Avrupa Birliği ve 
Birleşmiş Milletlere üye olduğu için masaya TO 
üstün oturuyor. ABD, Avrupa Birliği ve Rusya da 
Rum tezlerine daha yakın. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun tezi şu: 
“Ada’da refah artar ve bunun ortaklık yoluyla 
büyüyeceği inancı güçlenirse kalıcı barış daha 
kolay gelir.” Ben de aynı görüşteyim; zira bunun 
somut örneği Ege’de yaşandı, ticaret katlanarak 
büyüdü. Türkiye, Yunanistan’ın en çok ihracat 
yaptığı üçüncü ülke oldu. Türkiye-Güney Kıbrıs 
ticareti ise sadece 350 bin dolar! Yani lüks bir 
spor otomobil bile alınamayacak kadar küçük bir 

meblağ. 
KKTC de yıllar içinde refah bir oranda artmış 

ama dış ticaret çok düşük düzeyde kaldığı için 
ekonomi hakkında reel verilere ulaşmak güç. 

Güney Kıbrıs’a yılda 2,5 milyon dolayında 
yabancı turist giderken bu sayı KKTC için 200 bin 
dolayında. Türkiye’den gidenler eklendiğinde bile 
sayı 1 milyona güç ulaşıyor.

Ekonomi-siyaset denklemindeki gelişmeler 
şunu gösteriyor: TOBB’un evsahipliğinde 14 
Eylülde İstanbul’da yapılacak zirveye kadar, iş 
dünyası, Kıbrıs’ta çözüm için çok asılacak.
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Avrupalı oda başkanları Avrupa 
Parlamentosu seçimini değerlendirdi 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcısı 
olduğu Avrupa Odalar Birliği’nin (Eurochambres) 
Brüksel’deki genel kuruluna katıldı. Genel kurul 
çalışmalarında Avrupa Parlamentosu (AP) 
seçimlerinin sonuçları, AB Dönem Başkanı 
Yunanistan’ın 6 aylık dönemdeki faaliyetleri ve AB 
Dönem Başkanlığı’m 1 Temmuz’da devralacak 
olan İtalya’nın öncelikleri ele alındı. 

Dönem Başkanı İtalya olacak 
İtalya’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında 

öncelik vereceği konuların başını ekonomik 
iyileşme, büyüme, enerji güvenliği ve AB ile ABD 
arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri 
çekiyor. Eurochambres Genel Kurulu, 16 Ekim 
tarihinde toplanması öngörülen Avrupa Şirketler 
Meclisi’nin hazırlık çalışmalarını da gözden 
geçirdi.



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

BASINDA TOBB

HAZİRAN
2014

07.06.2014

Verda Özer

Kıbrıs’ta neden ilk kez umut var 
“ÜZÜM tane tane yenir” diyor, TOBB Başkanı 

Rıfat Hisarcıklıoğlu. Öncülüğünü ettiği “Lefkoşa 
Ekonomi Forumu”nun ilk basın toplantısında. 
Kıbrıs’ta çözüme adım adım yaklaştıklarına atıfla. 

1974’ten beri ilk kez pazartesi günü Kıbrıs’ta 
bir araya geldi TOBB ve Yunan, Kıbrıs Türk ve 
Rum ticaret odaları. TOBB’un 8 yıllık çabaları 
sonucunda kurulan ortak ticaret odasına imza 
atmak üzere.

Hisarcıklıoğlu, bu forumun Kıbrıs’ta oyunun 
kurallarını değiştireceği görüşünde. Yunanlı 
muadili Constantine Michalos da, çözüm için ilk 
defa çok umutlu olduğunu söylüyor. 

Peki Annan Planı’nın reddedildiği 2004’e 
kıyasla nedir umudu arttıran? 

EKONOMİK kriz, Rum kesiminde çözüm 
isteğini arttırmış. TEPAV(Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı) Başkanı Prof. Güven 

Sakın aktardığına göre: AB genelinde ekonomiden 
şikâyet edenlerin oranı % 72. Güney Kıbrıs’ta 
ise % 98. Kurulan forum, tam da bu yüzden fark 
yaratacak. Zira tarafların ticaret hacmini, yani refahı 
arttıracak. Bu da çözüme ivme kazandıracak. 

Refahı arttıracak bir diğer faktör de, Kıbrıs 
ve İsrail açıklarında son zamanlarda keşfedilen 
doğalgaz ve petrol yatakları. Bu gazın dünya 
piyasalarına girmesinin tek uygun yolu ise, 
Türkiye-Kıbrıs, İsrail’in anlaşmasıyla kurulacak 
boru hatları. Bu enerji potansiyeli de hem Ada’daki 
iki kesimin, hem Türkiye’nin ve Yunanistan’ın, 
hem de Batı’nın verdiği desteği arttırıyor. 

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da bu 
enerji potansiyelinin farkında. Pazartesi günü 
görüşmemizde, gazın boru hattıyla Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya pazarlanması için geçmişte 
girişimde bulunduklarını anlatmıştı. 
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KURULAN forumda tarafların bir araya 
gelmesi de önemli. Hisarcıklıoğlu nun deyişiyle, 
“74’ten beri süren kara kutu dönemine son verildi”. 
Zira bu, aradaki güvensizliği kaldıracak bir hamle. 

Rumların Başpiskoposunun cüzümü 
desteklediğini açıklaması da keza aynı şekilde. 
Son yapılan kamuoyu araştırmasına göre bu, 
Güney’deki desteği % 20 arttırmış. Rumlarda 
çözüme destek şu anda % 50 civarında. 

Ve ABD ilk kez en üst seviyede sürece 
müdahil. Malûm, Başkan Yardımcısı Joe Biden 
evvelki hafta adayı ziyaret etti. Bu, 1962’den beri 
bir ABD Başkan Yardımcısı’nın Adaya ilk ziyareti. 

Uluslararası toplu duruş da farklı. Ukrayna 
krizi sonrasında Rus gazının tedariki Batı için riskli 
hâle geldi. Bu da Doğu Akdeniz havzasına ilgiyi 
arttırdı. Dahası Ukrayna’da ve Suriye’de meydanı 
Rusya’ya kaptıran ABD, uluslararası arenada 
daha aktif olma peşinde. Kıbrıs da bundan nasibini 

alacak belli ki. 
KIBRIS ta oyunun kuralları değişmiş durumda. 

Batı ve Rusya da enerji denkleminde yakın 
markajda. İş dünyasının rolü bu yüzden hayati. 
Zira iş adamları, çözümün taraflar için “kazan-
kazan” olacağına dair farkındalık yaratıyor. Ve 
çözüm ihtimalini kuvvetlendiriyor. 

Kıbrıs gibi çatışmaların çözümü için, 
“tamamlayıcılık sadece istenen değil, zaruri 
bir şeydir” der. Konunun uzmanı Prof. David 
Bloomfield. Çatışmaların çok katmanlı 
olduğunu ve sadece siyasilerin tüm katmanları 
çözemeyeceğini söyler. Ona göre işadamları gibi 
farklı aktörler sürece müdahil olmalı. Ki, birbirlerini 
tamamlasınlar. 

Bu nedenle siyasilerin bu süreçte iş dünyasını 
desteklemesi de sadece istenen değil. Zaruri bir 
şeydir.



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

BASINDA TOBB

HAZİRAN
2014

08.06.2014

Herkes girişimci çekme yarışında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Millet girişimci ithal 
ediyor, mal ithal edeceğine. Artık herkes şehrine 
girişimci zengin çekmek yarışı içinde. Bursa’da 
bu yarışta olmalı. Daha fazla yatırım için girişim 
olmalı” dedi.

Hisarcıklıoğlu, BTSO’nun 125. kuruluş yıl 
dönümünde yaptığı konuşmada, Bursa’nın son 

10 yılda ihracatını 5 kat arttırdığını ve 12 milyar 
dolara çıkardığını anlattı. Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz ise cumhuriyetin kuruluşundan bu güne 
önemli sanayileşme devrimlerinin gerçekleştiğini, 
Bursa’nın bu serüvende ayrıcalıklı bir konumda 
olduğunu bildirdi.
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Elemanı ‘Beceri’den al primleri devlet ödesin
Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirilen 

Beceri’10 projesi ile mesleksiz ve işsiz gençler kısa 
sürede meslek ve iş sahibi oluyor. Projeye katılan 
firmalara da 4.5 yıla varan süreyle sigorta prim teşviki 
var.

Vasıfsız işçi çok 
Türkiye’nin en büyük sorunlarının başında işsizlik 

geliyor. 2.8 milyon kişi işsiz ve işsizlik yüzde 10’un 
üzerinde. Fakat genç nüfusta işsizlik yüzde 17’ye 
çıkıyor. Başka bir ifadeyle 5 gençten biri işsiz, işsizliğin 
en önemli nedeni ise ‘mesleksizlik’. Türkiye’de vasıfsız 
işgücü oldukça fazla. Bu yüzden firmalar kaliteli eleman 
bulma sıkıntısı yaşıyor. Bu yüzden kamu ve özel sektör 
işbirliğine gitti. Kursu bitirene hemen iş Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
işbirliğiyle Beceri’10 Projesi hayata geçirildi, ilk etapta 
19 ilde başlatılan ve 81 ile yayılan projeyle mesleksiz 
ve işsiz gençler, açılan kurslarla sıfırdan meslek sahibi 
yapılıyor. Kurslara devam edip başarıyla bitirenlerin 
yüzde 90’ı ise hemen iş bulup çalışmaya başlıyor. 

FİRMALARIN IŞINI KOLAYLAŞTIRIYOR 
Proje eleman sıkıntısı çeken firmaların da işini 

kolaylaştırıyor. Bir çalışanı olanlar dahi projeyle eleman 
temin edebiliyor. Firmaların yapması gereken tek şey 
üye oldukları oda/borsaya başvurmak. Firmalara 
önemli teşvikler veriliyor. 18-29 yaş arası erkekler ve 
yaşa bakılmaksızın kadınları istihdam eden firmalar 
için 4.5 yıla varan süreyle Sigorta Primi işveren Payı 
ödemeleri kamu kaynaklarından karşılanıyor. 

25 lira harçlık ve sigorta var 
TOBB Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak’ın 

verdiği bilgiye göre; kursa katılanlara günde 25 
lira harçlık ödenecek ve sigorta yapılacak. Eleman 
ihtiyacı için www.beceri 10.org.tr ve www.umem.org.tr 
adreslerinden ve 7/24 UMEM Beceri’10 Çağrı Merkezi 
‘444 86 36’dan başvuru yapılabiliyor. 

Türkiye genelinde bugüne kadar 6 bine yakın kurs 
açıldı ve binlerce kişi iş buldu. Kurs sayısı önümüzdeki 
günlerde artmaya devam edecek. Mesleksiz gençler 
elini çabuk tutsun
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TOBB: Beceri’10 Projesi’nin kapsamı 
genişleyerek sürüyor 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan 
Yardımcısı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) 
Başkanı Çetin Osman Budak, İş ve Meslek Edindirme 
Projesi Beceri’ 10’un kapsamının genişleyerek 
sürdüğünü bildirdi. Budak, yaptığı yazılı açıklamada, 
TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi işbirliğiyle uygulanan, mesleksiz ve işsiz 
gençleri meslek ve iş sahibi yapan Beceri’10 projesinin 
kapsamının ve etkinliğinin genişlediğini kaydetti. 
Proje kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 6 
bine yakın kurs açıldığını ve bu kursları tamamlayan 
binlerce kişinin istihdam edildiğini belirten Budak, 
önümüzdeki dönemde daha çok il ve ilçeye meslek 
edindirme kursunun açılacağını ifade etti. TOBB, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında yenilenen protokolle Türkiye’nin 

tamamında bulunan meslek liselerinde, üniversitelerde 
ve TOBB’a bağlı oda/borsalar tarafından kurulan eğitim 
merkezlerinde sanayi, hizmet, tarım ve sigortacılık 
sektörlerinde mesleki eğitim kurslarının açılabileceğini 
kaydeden Budak, böylece daha çok il ve ilçede meslek 
edindirme kursları açma imkanının olacağını vurguladı. 

Yeni protokolle bir çalışanı olan firmaların da 
Beceri’10 projesinden eleman temin edebileceğine 
işaret eden Budak, “Bunun için firmaların yapması 
gereken tek şey üye oldukları oda/borsaya başvurmak. 
Kurslarda başarılı olan kursiyerleri istihdam eden 
firmalar önemli teşviklerden faydalanmaya devam 
edecekler” dedi. 

TOBB Başkan Yardımcısı Budak, “Kalifiye iş 
gücüne ihtiyaç duyan işletmelere eleman sağlayan 
Beceri’10 Projesi’nin kapsamı genişleyerek sürüyor” 
dedi
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MİLAT

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 
İran’la ticaretimiz 30 milyar $ olmalı 

ANKARA’DA düzenlenen Türkiye-İran İş 
Forumu’nun açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “İran bizim için sadece komşu bir 
devlet değil, aynı zamanda kardeş olarak gördüğümüz 
bir ülkedir” dedi. Dünyanın zengin ülkelerinin daha 
fazla işbirliğiyle hareket ettiklerini söyleyen Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Tek başına değil; bölgeleri ile ama 
özellikle komşuları ile birlikte zengin oluyorlar. 
NAFTA’ya bir bakın; Amerika, Kanada, Meksika tek 

pazar olmuşlar. Biz de halklarımızın refahı için bu 
yolda ilerlemeliyiz. Ortalamada 15 milyar dolarlık bir 
ticaret hacmimiz var. Ama bu bizim için yeterli değil, 
bizim hedefimiz daha büyük. Dün gerçekleştirilen 
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinde siz sayın 
Cumhurbaşkanlarımızın belirttiği gibi, hedefimiz ticaret 
hacmimizin 30 milyar dolara ulaşmasıdır” şeklinde 
konuştu.
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İran’dan gaz indirimi yerine 4 sayfalık şart
Ruhani’nin Ankara ziyaretiyle gündeme gelen 

gazda indirim konusunda somut bir sonuç çıkmadı. 
Aksine İran tarafı 4 sayfalık ‘şart listesi’ sundu.

İRAN İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasarı 
Ruhani’nin Ankara ziyaretiyle gündeme gelen doğalgazda 
indirim konusunda somut bir sonuç çıkmadı. Aksine 
İran tarafı, Türkiye’nin indirim talebine karşılık 4 sayfalık 
‘şart listesi’ sundu. Ruhani dünkü temasları kapsamında 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile TOBB’da düzenlenen 
Türk-İran İş Forumu’na katıldı. Foruma ayrıca, Enerji 
Bakanı Taner Yıldız, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk ve İranlı 
işadamları da katıldı. Toplantıda konuşan Gül “Türkler ile 
İranlılar çok konuşuyorlar, anlaşıyorlar, çok güzel hedefler 
koyuyorlar ama bunu uygulamaya geçiremiyorlar. Bu 
intihayı muhakkak yıkmamız lazım. Bu intihayı yıkmamız 
için sizin bu ziyaretinizin önemli bir dönüm noktası olacağına 
inanıyorum” dedi. 

Türkiye için büyük bir kapı 
Gül, Türkiye’nin Avrupa ile gümrük birliği içinde olmasının 

İranlı yatırımcılar için büyük avantaj yaratacağını ve Türkler 
için de İran’ın hem kendi başına büyük bir pazar hem de 
Asya’ya açılan çok büyük bir kapı olduğunu dile getirdi. 
Ruhani ise konuşmasına Türkçe ‘Merhaba’ diyerek başladı. 

“Bu toplantının ticari hacmimizi artmasında dönüm noktası 
olmasını diliyorum” diyen Ruhani, Türk-İran işadamlarının 
iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin bel kemiği olduğunu ifade 
etti. Ruhani “20 sene sonra geldiğim Türkiye’de gördüğüm 
olumlu gelişme ve yeniliklerden İranlı olarak onur duydum” 
dedi. 

Tahkimden vazgeçmedik 
İki ülkenin ticaret hacminin arttırılması gerektiğini 

vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “15 milyar 
dolar ticaret hacmimiz var ama bu bize yetmez. Hedefimiz 
30 milyar dolar” dedi. Hisarcıklıoğlu, ocak ayında imzalanan 
Tercihli Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin, ikili 
ticaret rakamlarının rekor seviyelere ulaşmasına katkı 
sağlayacağını belirtti. Toplantı sonrası bir açıklama yapan 
Enerji Bakanı Yıldız, İranlı yetkililerin doğalgaza ilişkin 4 
sayfalık fiyat teklifinde indirim oranları olmadığını, Türkiye 
tarafından kabul edilemeyecek bazı şartların bulunduğunu 
açıkladı. Yıldız “Fiyatla alakalı müzakerelerin başlaması için 
tahkimden çekilme şartını öne sürmüşlerdi. Biz de ‘hayır, 
bununla ilgili tahkim süreci devam ediyor ama tahkimde 
Türkiye’nin elde edeceği kazançların İran tarafından 
bir tazmini söz konusuysa bunları konuşabileceğimizi’ 
belirttik” dedi. Ruhani. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 
birlikte TOBB da düzenlenen Türk İran İş Forumuna katıldı.
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TAHRAN, TÜRK İŞ ADAMLARINA BÜTÜN KAPILARI AÇACAK 

Gül’den İran’la ticarette
KAZAN-KAZAN formülü 

Türk İş Forumunda konuşan Abdullah Gül, iki 
ülke arasındaki engellerin kaldırılmasını isterken, 
iş adamlarını davet eden Ruhani de “Size 
benzersiz fırsatlar sunuyoruz” dedi.

Türkiye’ye 18 yıl aradan sonra resmi ziyaret 
gerçekleştiren ilk İran Cumhurbaşkanı olan Hasan 
Ruhani ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki ülke 
arasında ticaretin geliştirilmesi için yol haritasını 
belirledi. Gül, kazan-kazan stratejisini gündeme 
getirirken Ruhani de yabancı yardımcı için alt 
yapıyı hazırlayacakları mesajını verdi. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen 
Türk-İran İş Forumunda konuşan Cumhurbaşkanı 
Gül, iki ülkenin ekonomik olarak büyük potansiyele 
sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin 850 milyar 
dolar GSMH’si ile Avrupa’nın 6’rna dünyanın 

17’inci büyük ülkesi olduğunu hatırlatan Gül, 
İran’la ticaretin geliştirilmesi için gerekli hukuki 
altyapının var olduğunu belirterek, bu altyapının 
uygulanması için gerekenin yapılmasını istedi. 
İran’la ticarette bazı zorlukların yaşandığını ifade 
eden Gül, “Türkiye ile İran çok iyi anlaşıyor, 
konuşuyor ancak uygulayamıyor. Bunu yıkmamız 
lazım. İlişkilerimizde kazan-kazan ilkesi olmalıdır” 
dedi. İki ülke arasında havayolu trafiğinin de 
arttırılmasını isteyen Gül, “Şehirlerimizi birbirine 
bağlarsak iş yaparız. Gümrüklere standart 
getirelim. İnsanlar ve eşyalar gümrükte vakit 
kaybetmesin” dedi. Gül, “Anlaşmazlık söz konusu 
olduğunda haklı kimse ona göre karar veririz. 
Türkiye’nin böyle bir ülke olduğu görülünce zaten 
milyar dolarlar Türkiye’ye, milyar dolarlar İran’a 
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gidecektir” diye konuştu. 
TÜRK YATIRIMCIYA DAVET 
Ruhani de konuşmasına Türkçe ‘merhaba’ 

diyerek başladı. İran’ın Türkiye’nin Doğu ve Uzay 
Doğuya köprüsü, Türkiye’nin de İran’ın Avrupa ve 
BAÜ’ya olan köprüsü olabileceğini belirten Ruhani, 
“Bu iki büyük köprüyü birbirine bağlayalım. Bunun 
için büyük insani güç her iki ülkede de mevcut” 
dedi. Yabancı yatırımcıların altyapı hazırlıklarının 
garantisini veren Ruhani, Türk yatırımcısını da 
İran’a davet etti. İran’da artık siyasi risklerin de 
azaldığını hatırlatan Ruhani, “Sizleri benzersiz 
fırsatlara davet ediyorum” dedi. Türkiye-

Iran ikili ilişkilerinde tarihî günler yaşanırken, 
iş dünyasından banka isyanı geldi. İranlı iş 
adamları, Türk bankalarıyla ambargo sebebiyle 
büyük güçlükle çalışıyor. Türkiye-İran İş Konseyi 
Başkanvekili Bilgin Aygül, İran’ın Halk Bankası’na 
ek olarak iki banka daha istediğini belirterek “İranlı 
iş adamları Türkiye’ye para getiremiyor. Sıkıntıları 
aşmak için Türk firması kuranlar bile var. Biz 
bunlarla uğraşırken THY’nin İran’a yaptığı uçuşları 
yabancı iş adamları dolduruyor” diye konuştu.
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HEDEF 30 MİLYAR $’LIK TİCARET
Türkiye-İran İş Forumunda konuşan TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülkenin ticaret 
hacminin arttırılması gerektiğini vurguladı. 
Hisarcıklıoğlu, “15 milyar dolar ticaret hacmimiz 

var ama bu bize yetmez. Hedefimiz 30 milyar 
dolardır” dedi.
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İş dünyasıyla Köşk randevusu 
Başbakan, TOBB’un evsahipliğinde işadamı 

derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi. 
Erdoğan 2 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı 
seçimi hakkında görüş aldı. 

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan dün 
Cumhurbaşkanı seçimi gündemiyle işadamlarıyla 
bir araya geldi. Bu toplantıdan önce “Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı”na katılan 
Erdoğan, “Bilim teknoloji alanında bu treni 
kaçırmaya asla niyetimiz yok. Çok açık ki Türkiye 
olarak 12 yıl öncesinin Türkiye’si değiliz. Birçok 
alanda olduğu gibi bilim, teknoloji, yenilik alanında 
da tarihi bir atılım içindeyiz” dedi. 

TOPLANTI BASINA KAPALI YAPILDI 
Başbakan Erdoğan öğleden sonra da Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde 

basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya 
katıldı. İki saat süren toplantıda Başbakan Erdoğan 
Cumhurbaşkanı seçimi konusunda işadamlarının 
görüşlerini aldı. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD 
Başkanı Nail Olpak, ASKON Başkanı Mustafa 
Koca, TÜMSİAD Başkanı Hasan Sert, TÜRSAB 
Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Müteahhitler 
Birliği Başkanı Mithat Yenigün, TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık ve TÜRKONFED Başkanı 
Süleyman Onatça katıldı. 

Başbakan Erdoğan, TOBB’un evsahipliğinde 
yapılan toplantıda işadamlarıyla Köşk adaylığını 
görüştü.
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Nasıl bir aday bekliyorsunuz 
İş dünyasıyla buluşan Başbakan Erdoğan 

Cumhurbaşkanlığı seçimi için görüş alışverişinde 
bulundu. 

Toplantıya TOBB, TUSIAD, MUSIAD, TİM gibi 
önde gelen derneklerin temsilcileri katıldı. Erdoğan 
işadamlarına nasıl bir cumhurbaşkanı beklediklerini 
sordu, kendisiyle ilgili bir mesaj vermedi.

İŞ dünyasıyla TOBB’da 2 saat 15 dakikalık zirvede 
bir araya gelen Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı 
adayı ile ilgili nabız yokladı. İş dünyası ileriye 
yönelik huzur vurgusu yaparken, Erdoğan ise ‘halkın 
Cumhurbaşkanı olacak’ sözlerini tekrarladı. Toplantıda 
herhangi bir aday ismi telaffuz edilmedi. 

Erdoğan’ın ‘Cumhurbaşkanlığı turu’nda ilk 
durak iş dünyasıydı

Tarif var İSİM YOK
BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, partisinin 

cumhurbaşkanı adayını açıklamadan önce istişarelere 
iş dünyasıyla başladı. Erdoğan, dün ilk kez hurriyet.
com.tr’nin duyurduğu Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ndeki (TOBB) toplantıda iş dünyasını temsil 
eden 10 örgütün başkanıyla bir araya geldi ve “Nasıl bir 

Cumhurbaşkanı bekliyorsunuz?” sorusunun yanıtını 
dinledi. 

Başbakan Erdoğan’ın TOBB’da gerçekleşen 
iş dünyası buluşmasına TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Başkanı Nail 
Olpak, ASKON Başkanı Mustafa Koca, TÜMSİAD 
Başkanı Hasan Sert, TÜRSAB Başkanı Başaran 
Ulusoy, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat 
Yenigün, TÜROFED Başkanı Osman Ayık ve 
TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça katıldı. 

‘NASIL BİR CUMHURBAŞKANI GÖRMEK 
İSTERSİNİZ’ 
Toplantıya katılan bir isim, “Başbakan bizim 

beklentilerimizi, nasıl bir cumhurbaşkanı görmek 
istediğimizi sordu ve beklentilerimizi öğrenmek istedi. 
Kendi adaylığına ilişkin bir açıklamada bulunmadı” 
demekle yetindi. Edinilen bilgilere göre toplantıya 
katılan her isim yeni Cumhurbaşkanından beklentilerini 
açıklarken; Başbakan’ın da adaylarım ay sonuna doğru 
açıklayacağı yönündeki beyanlarına dikkat çektiği 
belirtildi. İş dünyasının 2 saat 15 dakika süren toplantıda 
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hem cumhurbaşkanlığı hem de gelecek konusunda 
‘huzur’ vurgusu yaptığı Erdoğan’ın ise cumhurbaşkanı 
adayı ile ilgili ‘halkın cumhurbaşkanı olacak’ dediği 
öğrenildi. Bu arada Erdoğan’ın CHP ve MHP’nin ortak 
aday belirlemesinin ise iki partiye 2015 yılındaki genel 
seçimlerde olumsuz yansıyacağım söylediği iddia 
edildi. Başbakan Erdoğan, cumhurbaşkanlığına kadar 
olan seçim sürecinin kısa olması ve Ramazan ayının 
başlaması nedeniyle propaganda sürecinin kısa 
olacağı mesajı verdiği de ifade edildi. TOBB Başkam 
Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantı sonrası iş dünyası adına 
ortak bir açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 

HUZUR İSTİYORUZ’
“Başbakan, cumhurbaşkanlığı seçimleri 

konusunda fikirlerini iş dünyası ile paylaşmak ve 
görüş almak için ziyarette bulundu. İlkeler üzerinden 
hareket edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 
Seçimler, milli iradenin tezahür ettiği demokrasinin 
en önemli mekanizmalarından biridir. İş dünyası 
olarak cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin itidalli bir 
şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Böylece, seçim 
sonucunda, ülkemizde huzurun sağlanmasını da arzu 
ediyoruz. Huzur bulalım ki iş dünyası olarak işimize 

odaklanalım.” 
Mönüde Kayseri yemekleri vardı 
TOBB’a toplantının öngörülen saati 14.00’den 

5 dakika önce gelen Başbakan’ın yanında, Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakam Ömer 
Çelik, yatırımlardan sorumlu Başkan Danışmanı Binali 
Yıldırım, Başbakanlık Başdanışmanı Yalçın Akdoğan 
ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu yer 
aldı. Öğle yemeğinde Kayseri yemekleri ikram edildi. 
Mönüde, “mantı, sucuk içi, bazlama, pastırma, fırın 
ağzı ve nevzime” yer aldı.

Pazartesi işçi ve işverenle görüşecek 
BAŞBAKAN Erdoğan, pazartesi günü de işçi, 

işveren, esnaf ve çiftçi temsilcileriyle görüşecek. 
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Başkanı 
olarak TESK Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyaret 
edecek Erdoğan’ın ziyaretinde, komitenin diğer üyeleri 
de bulunacak. KİK, çalışan kesimin temsilcileri (Türk-İş, 
Hak-İş, DİSK ve KESK), çalıştıran kesimin temsilcileri 
(TOBB, TİSK) ile ziraatçı, esnaf, tüketici başta olmak 
üzere diğer meslek gruplarının temsilcilerinden 
oluşuyor. 
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BAŞBAKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞEN İŞ DÜNYASININ 10 BAŞKANIN ORTAK 
GÖRÜŞÜ

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci itidalli 
tamamlanır 

Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri ile ilgili istişare toplantıları kapsamında 
10 iş dünyası derneğinin başkanıyla bir araya 
geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “iş dünyası 
olarak cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin itidalli 
bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz” dedi. 

YEMEKLER KAYSERİ MUTFAĞINDAN 
Başbakan Erdoğan’ın is dünyasının başkanlarıyla 
2 saate yakın süren toplantısında öğlen yemeği 
Kayseri mutfağından seçildi. Kayseri’nin meşhur 
mantısıyla birlikte ana yemek olarak yine 
pirzoladan yapılan meşhur fırın ağzının yer aldığı 
yemekte, ayrıca sucuk içi, pastırma, bazlama ve 
tatlı olarak da Kayseri’nin meşhur tatlısı nevzine 
yer aldı. Toplantıdan sonra Başbakan Erdoğan iş 

dünyası temsilcileri ve bakanlarla birlikte fotoğraf 
çektirdi.

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yaptığı istişare 
toplantıları kapsamında 10 işadamı derneğinin 
başkanlarıyla bir araya geldi. TOBB’da 1 saat 
55 dakika süren toplantıya, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet 
Büyükekşi,MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, ASKON 
Başkanı Mustafa Koca, TÜMSİAD Başkanı Hasan 
Sert, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye 
Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, 
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜRKONFED 
Başkanı Süleyman Onatça katıldı. Toplantının 
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ardından 10 kuruluşun mutabık kaldığını belirttiği 
açıklamayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptı.

‘İşimize odaklanalım’ 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Sayın 

Başbakanımız cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
ilişkin fikirlerini iş dünyamızla paylaşmak ve 
görüşlerimizi almak için ziyaretimize geldiler. Bu 
kapsamda TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TÜRSAB, 
Türkiye Müteahhitler Birliği, TÜMSİAD, ASKON, 
TÜRKONFED, TÜROFED ve TOBB olarak 
Sayın Başbakanımızı ağırlama misafir etme 
şansını yakaladık. Öncelikle bu istişare ziyaretini 
gerçekleştirdiğimiz için gerek şahıslarımız 
gerekse temsil ettiğimiz iş dünyası adına 
kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu minvalde 
Sayın Başbakanımıza bütün kurumlarımız, bütün 
başkanlarımız görüşlerini iletti. İlkeler üzerinde 
hareket edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 
Seçimler milli iradenin tezahür ettiği demokrasinin 
en önemli mekanizmalarından biridir. Seçim 

cumhurbaşkanını ilk defa halk oyuyla seçilecek 
olmasından dolayı farklı bir önem kazanıyor. İş 
dünyası olarak cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin 
itidalli bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. 
Böylece seçim sonucunda ülkemizde huzurun 
sağlanmasını da arzu ediyoruz. Huzur bulalım 
ki iş dünyası olarak işimize odaklanalım. Daha 
fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla ihracat 
yapalım. Zaten bizim görevimiz de tüccar ve 
sanayicilerimizin çalışma ortamlarını iyileştirmek 
rekabet güçlerini artırmak üzere çalışmak ve 
çözümler üretmektir. İstişare ziyaretleri için Sayın 
Başbakanımıza iş dünyamız adına teşekkür 
ediyorum.” TOBB Başkanı, açıklamasının 
ardından soru almayacağını belirterek, “Hepimiz 
bu açıklamada on kuruluş mutabıkımız. İfade 
edeceğimiz budur” dedi.
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İlk ziyareti TOBB’a 
Başbakan Tayyip Erdoğan iş dünyası örgütleri 

ile TOBB İkiz Kulelerde cumhurbaşkanlığı seçimi 
dolayısıyla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya, 
TOBB, TUSİAD, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
MÜSİAD ve ASKON katıldı. İş dünyası örgütlerinin 

toplantıya katılımının başkan düzeyinde olduğu 
öğrenildi. Erdoğan, AKP’nin cumhurbaşkanı 
adayını belirmek için iş dünyasından görüş görüş 
alacaktı.
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Başbakan Erdoğan, Köşk istişareleri kapsamında iş dünyası temsilcileriyle toplantı 
sonrasıHatıra fotoğrafı çektirdi.

İş dünyası ile Köşk istişaresi
Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında TOBB 

ikiz Kuleler’de “iş Dünyası ile istişare Toplantısı” 
düzenlendi. AK Partinin cumhurbaşkanı adayını 
belirleme çalışmaları kapsamında basına kapalı 
gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. 
Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, 
ASKON Başkanı Mustafa Koca, TUMSIAD 
Başkanı Hasan Sert, TÜRSAB Başkanı Başaran 
Ulusoy, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı 
Mithat Yenigün, TÜROFED Başkanı Osman Ayık 
ve TURKONFED Başkanı Süleyman Onatça 

katıldı. Toplantıya katılan 10 işveren örgütü 
adına hazırlanan ortak açıklamayı ise TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu okudu. Hisarcıklıoğlu, 
“iş dünyası olarak Cumhurbaşkanlığı seçim 
sürecinin itidalli bir şekilde tamamlanacağına 
inanıyoruz” dedi. Toplantıya katılan bütün 
başkanların Başbakan Erdoğan’a görüşlerini 
ilettiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, “ilkeler 
üzerinden hareket edilmesinin uygun olacağını 
düşünüyoruz. Seçimler, milli iradenin tezahür 
ettiği demokrasinin en önemli mekanizmalarından 
biridir” değerlendirmesinde bulundu.
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İş dünyasından Erdoğan’a:

Huzur İstiyoruz
Secim sonucunda huzur istiyoruz Başbakan 

Tayyip Erdoğan, muhalefetin ortak Köşk adayının 
belli olmasından sonra, bir süredir ara verdiği 
istişarelere yeniden başladı. Erdoğan, dün TOBB, 
TÜSİAD ve TİM’in aralarında bulunduğu iş dünyası 
örgütleri ile bir araya geldi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş dünyası 
olarak cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin itidalli 
bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Seçim 
sonucunda ülkemizde huzurun sağlanmasını arzu 
ediyoruz. Huzur bulalım ki işimize odaklanalım.” 
diye konuştu, il POLİTİKA 13i; dünyasından 
Erdoğan’a: HUZUR İSTİYORUZ YASİN KILIÇ 
ANKARA V| Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP ve 
MHP’nin Köşk için ortak aday olarak eski İslam 
İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nun aday göstermesinin ardından bir 
süredir ara verdiği istişarelere yeniden başladı. 

Erdoğan, dün bu kapsamda iş dünyası örgütleri 
ile TOBB İkiz Kuleler’de bir araya geldi. Toplantıya 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı 
Haluk Dinçer, Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, Anadolu 
Aslardan İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı 
Mustafa Koca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tüm Sanayici ve 
İş Adamları Demeği (TÜMSİAD) Başkanı Hasan 
Sert, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı 
Mithat Yenigün, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Türk Girişim 
ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 
Başkanı Süleyman Onatça, Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman 
Ayık katıldı. Erdoğan’a, istişare toplantısına 
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gelişinde AKP Genel Başkan Danışmanı Binali 
Yıldırımın ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Süleyman Soylu eşlik etti. Toplantının 
ardından, iş örgütleri adına Rifat Hisarcıklıoğlu 
açıklamalarda bulundu. Başbakan Erdoğan’ın, 
cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili fikirlerini paylaşmak 
amacıyla kendileriyle bir araya geldiğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, “ilkeler üzerinde hareket 
edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 
Seçimler milli iradenin tezahür ettiği, demokrasinin 
en önemli mekanizmalarından biridir. Bu seçim, 

cumhurbaşkanının ilk defa halk oyu ile seçilecek 
olmasından dolayı farklı bir önemde. İş dünyası 
olarak cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin 
itidalli bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. 
Böylece seçim sonucunda ülkemizde huzurun 
sağlanmasını arzu ediyoruz. Huzur bulalım ki iş 
dünyası olarak işimize odaklanalım. Daha fazla 
üretim daha fazla yararım ve daha fazla ihracat 
yapalım.” dedi.
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AB’nin yeni bir enerjiye ihtiyacı var 
AB’nin genişlemesinin birliğe yeni bir enerji 

katacağını belirten TOBB Başkanı “Türkiye olarak 
gösterdiğimiz ekonomik performansı AB içinde devam 
ettirmek istiyoruz. Vize konusu da Türkiye’nin AB’ye 
bakısı ve AB’nin değerleri ile uyuşmuyor” dedi. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı ve Eurochambers Başkan Yardımcısı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, AB’nin küresel sistemdeki ağırlığını 
artırabilmesinin yolunun genişleme politikası olacağını 
kaydetti. İzmir’de düzenlenen 3 3’üncü Türkiye AB 
Karma İstişare Komitesi (KİK) Toplantısında konuşan 
Hisarcıklıoğlu, genişlemenin birliğin ekonomisi için yeni 
bir enerji olacağını belirterek AB ekonomisinin böyle 
bir enerjiye, tazelenmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
Bütünleşmek istiyoruz Türkiye’nin batı coğrafyasında 
ekonomik kriz, kuzey ve güney coğrafyasında derin 
siyasi krizlere rağmen olumlu bir ekonomik seyir 
izlediğini kaydeden Hisarcıklıoğlu “İşte biz yeni enerji 
derken bunu kastediyoruz. Biz AB ile bütünleşmek, 
bu enerjiyi AB bünyesi içinde kullanmak istiyoruz. 
Genişleme AB’ye yeni bir enerji kazandıracak. Biz de 

Türkiye olarak gösterdiğimiz ekonomik performansı AB 
içinde devam ettirmek istiyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
kriterleri tümüyle yerine getirebilen her Avrupa ülkesi 
için, AB üyeliğinin açık olmasını istedi. AB’nin de tüm 
Avrupa ülkeleri için tam üyeliğe imkan sağlayacak 
pozitif gündem geliştirmesi gerektiğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, ortaklık anlaşmaların ülkeler için bir 
‘bekleme odası’ haline dönüştürülmemesini istedi. 

Vize AB değerlerine aykırı
AB tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan 

vizenin, Türkiye-AB Ortaklık ilişkisine aykırı olduğunu 
belirtti. Hisarcıklıoğlu “Vize konusu Türkiye ekonomisinin 
gelişmişlik düzeyiyle bağdaşmıyor. Türkiye’nin AB’ye 
bakışı ve AB değerleri ile de bağdaşmıyor. Vizelerin 
kaldırılması, yeni reformlara kamuoyu desteği için çok 
önemli bir teşvik unsurudur. Biz bu konunun somut 
şekilde ele alınmasını bekliyoruz” dedi. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, İzmir’de Türkiye-AB Karma istişare 
Komitesi’ne katıldı.
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Hisarcıklıoğlu’na Niğde Belediye Başkanı Akdoğan tarafından fahri hemşerilik beratı verildi.
HİSARCIKLIOĞLU’NDAN GENÇLERE

Zengin olmak için girişimci olun 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Niğde 

Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilere 
“Gayreti bırakmayacaksınız ve mutlaka da 
başaracaksınız. Artık bu memleketin üniversite 
mezunu olan girişimcilere ihtiyacı var. Zenginliğin 
yeri de orasıdır. Zengin olmak istiyorsan girişimci 
olacaksın” tavsiyesinde bulundu. 

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan 
Görür, Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora unvanı verdi. 

TOBB Başkanı’ndan ‘Zengin olmak 
istiyorsanız girişimci olun’ nasihati 

NİĞDE Üniversitesi’nin mezuniyet törenine 
katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öğrencilere 
girişimcilik nasihati verdi. Hisarcıklıoğlu mezuniyet 
töreninde mezun olan öğrencilere yönelik yaptığı 
konuşmada, öğrencilere hayatta karşılarına 

çok sayıda engel çıkacağını hatırlatarak 
şunları söyledi: “Gayreti bırakmayacaksınız ve 
mutlaka da başaracaksınız. Artık bu memleketin 
üniversite mezunu olan girişimcilere ihtiyacı var. 
Sizlerden girişimci çıktığını hepimizin görmesi 
lazım. Zenginliğin yeri de orasıdır. Zengin olmak 
istiyorsan girişimci olacaksın. Her girişimci aslında 
bu ülkeye kattığı bir katkıdır. Girişimciliğinde 
tek isteği cesaret. Sizlerde de bu bizden daha 
fazla var. Sizler çünkü dil biliyorsunuz. Adres 
biliyorsunuz. İnterneti okuyabiliyorsunuz. Dünyayı 
bizden daha iyi tanıyorsunuz. Sizdeki bu cesareti 
görüyorum.”

‘Şimdi sıra sizde’ 
Konuşmasına “Ben sizlere güveniyorum. 

Ülkemiz sizlere güveniyor” diye devam eden 
Rifat Hisarcıklıoğlu “Bizim neslimiz bu ülkeyi 
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dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi yaptı. Şimdi 
sıra sizde. Sizler bu bayrağı devralıp inşallah bu 
ülkeyi dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi haline 
getireceksiniz” dedi. 

TOBB’DAN İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
NİĞDE Belediyesi ziyaretinin ardından Rifat 

Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından yapılacak olan 
Niğde Üniversitesi iletişim Fakültesinin protokol 

törenine katıldı. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
gerçeklesen protokol töreni öncesi, Hisarcıklıoğlu 
kendi adını taşıyan toplantı salonunun açılışını 
gerçekleştirdi. Açılışın ardından TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile Niğde Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Adnan Görür arasında iletişim fakültesinin 
yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

22.06.2014
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TOBB’DAN SOMA İÇİN 16.8 MİLYON LİRA 
SOMA felaketinde hayatını kaybeden isçilerin 

aileleri için TOBB’un öncülüğünde başlatılan yardım 
kampanyasında toplanan miktar 16 milyon 838 bin 
164TL’ye ulaştı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
kampanya kapsamında toplanan yardımları içeren 
çeki Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı’na verilmek üzere, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a takdim etti. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’nda TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Görüşmede TOBB tarafından Soma için toplanan 16 
milyon 838 bin 164 liralık çek, Başbakan Erdoğan’a 
takdim edildi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın da 
hazır bulunduğu görüşmeye TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yanısıra, TOBB Yönetim Kurulu 
üyeleri katıldı. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından 
yoğun ilgi gören TOBB’un 5 milyon lira ile başlattığı 
kampanyaya, oda ve borsaların yanı sıra, muhtelif 
kurumlar, işadamları ve vatandaşların desteği de 
dikkat çekti. 

Cep harçlığını paylaştı
Cep harçlığından 3 lira ile katkıda bulunandan, 

emekli maaşını paylaşanlara kadar toplumun geniş 
kesimi Soma’da hayatını kaybedenlerin ailelerine 
yardım konusunda duyarlılık gösterdi. Toplanan 
yardımların çekini Başbakan’a sunan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 81 il ve 160 ilçedeki 
Oda ve Borsalarla birlikte, şehit madencilerin ailelerine 
destek olmak üzere yola çıktıklarını ve bu amaçla 
ülke çapında başlattıkları yardım kampanyası ile 16.8 
milyon TL’lik bir meblağa ulaştıklarını söyledi. Böyle 
acıları bir daha yasamamayı dileyen Hisarcıklıoğlu, 
milletin zor günlerde bir ve beraber olma özelliğini yine 
gösterdiğini belirterek, destek olan herkese teşekkür 
etti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB 
yönetim kurulu üyeleri Soma için toplanan 16.8 milyon 
liralık çeki önceki aksam Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a takdim etti.
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TOBB’dan Soma içil 16.8 milyon lira 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

tarafından Soma’daki maden faciasının ardından 
başlatılan kampanyada toplanan 16 milyon 838 bin 
164 liralık yardımın Başbakan Erdoğan’a iletildiği 
bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, Başkan Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun TOBB olarak 81 il ve 160 ilçedeki 
oda ve borsalarla şehit madencilerin ailelerine 

destek olmak üzere yola çıktıkları ve bu amaçla 
ülke çapında başlattıkları yardım kampanyasının 
16.8 milyon liraya ulaştığı aktarıldı. Soma’da 301 
madencinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 
‘7 gün geçti.
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Odalar Birliği, Soma için 16 milyon 838 bin lira topladı

HARÇLIĞINI veren oldu 
TOBB öncülüğünde başlatılan yardım 

kampanyası 16 milyon 838 bin 164 TL’ye ulaştı. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yardım çekini 
Başbakan Erdoğan’a teslim etti. SOMA’daki 
maden kazasında hayatını kaybeden 301 
madencinin aileleri için Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde başlatılan yardım 
kampanyası çığ gibi büyüdü ve toplam 16 milyon 
838 bin 164 TL’ye ulaştı. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu kampanya kapsamında toplanan 
yardımları içeren çeki Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı’na verilmek üzere, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti. 

TOBB HEYETİ TESLİM ETTİ 
Başbakan Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’nda 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan 
Yardımcısı Beşir Atalay’ın da hazır bulunduğu 

görüşmeye TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yanısıra; TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Çağlar, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB 
yönetimi, yardım çekini Başbakan Erdoğan’a 
törenle teslim etti. Halim Mete ve Ali Kopuz, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Burkay ve Necdet 
Özer, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, 
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif 
Parmaksız, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı 
Metin Kalkavan ve Soma Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Hakan Işık katıldı. TOBB’un 5 milyon lira 
ile başlattığı kampanyaya, oda ve borsaların yanı 
sıra, muhtelif kurumlar, işadamları ve vatandaşların 
desteği de dikkat çekti. Cep harçlığından 3 TL ile 
katkıda bulunandan, emekli maaşını paylaşanlara 
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kadar toplumun geniş kesimi Soma’da hayatını 
kaybedenlerin ailelerine yardım için duyarlılık 
gösterdi. 

81 İL 160 İLÇE KATILDI 
Başkan Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki 

Oda ve Borsalarla birlikte, şehit madencilerin 
ailelerine destek için ülke çapında başlattıkları 

yardım kampanyası ile 16.8 milyon TL’lik bir 
meblağa ulaştıklarını söyledi. Böyle acıları bir daha 
yaşamamayı dileyen Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin 
zor günlerde bir ve beraber olma özelliğini yine 
gösterdiğini belirterek, destek olanlara teşekkür 
etti.
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Irak’taki IŞID krizi TOBB’un takibinde 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

12 milyar dolarlık Irak pazarında IŞİD darbesinden 
etkilenen Türk firmaları için iki aşamalı “krizden 
çıkış planını” devreye soktu. TOBB’un başlattığı 
çalışmalar, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan Irak Kriz Masası ile yalan koordinasyon 
içinde yürütülmeye başladı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş 
dünyasının Irak’ta yaşanan gelişmelerden mağdur 
olmaması için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya 
devam edeceklerini belirtti. 

TOBB bünyesinde kurulan ‘Çalışma Grubu’, 
gelişmelerin Irak’la ticari ve ekonomik ilişkilerine 
etkilerinin belirlenmesini ve alınacak tedbirler 
bakımından, gelen bilgileri ilgili mercilere ileterek, 
önerilerde bulunmayı amaçlıyor. 

Çalışmalar DEİK ve TEPAV’la işbirliği içinde 
sürdürülecek. TOBB, bu amaçla odalar, DEİK 
ve Türk-Irak İş Konseyi aracılığıyla, Irak’la 
ticaret ve yatırım ilişkisi olan firmalara ivedilikle 
ulaşarak, bilgilendirmeye başladı. Çalışmaların ilk 
aşamasında firmaların güvenli olmayan bölgelerde 
bulunan temsilcileri ve işçileri, firmaların tahliye 
planlan ve bu aşamada karşılaştıkları sorunlar 
hakkında Kriz Masası’na iletilmek üzere bilgi 
toplama çalışmalarına başlandı. Çalışmaların 
ikinci aşamasında ise gelişmelerin etkilerinin 
tespit edilmesi için Irak’a yönelik ticaret yapan 
firmaların ihracatta karşılaştığı sorunlar, lojistik ve 
taşımacılık konusunda ortaya çıkan problemler 
üzerinde yoğunlaşıldı.
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‘Oda üniversiteleri’ güçlerini birleştirdi 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi 

ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB), İstanbul Ticaret 
Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Piri Reis 
Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi arasında 
“Oda Üniversiteleri Protokolü” imzalandı. 

Eğitim ve kalkınma
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu 

işbirliğiyle eğitim-öğretim sürecinin içerik ve 

yönteminin küreselleşmesine, akademik ve 
bilimsel bilginin toplumsal ve bireysel kalkınmaya 
katkısının artırılmasına önem verileceğini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, platformun Başkanlar Kurulu 
Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü 
Nazım Ekren’de Rektörler Kurulu Başkanı seçildi.
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TOBB ile odaların üniversite işbirliği 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

ve oda ve borsalar tarafından kurulan üniversiteler 
işbirliği yapacak. TOBB’un üniversitesi ETÜ, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve KTO Karatay 
Üniversitesi imzaladıkları protokol ile imkân 
ve kaynaklarım, bilgi birikimi ve tecrübelerini, 
uzmanlıklarını birlikte kullanacak. Daha sonra 
kurulacak Oda ve Borsa Üniversiteleri de 
platformun üyesi olabilecek. 

TABANI OLAN ÜNİVERSİTE 
365 oda ve borsa arasındaki gelişmiş iletişim 

ağını, odaların üniversiteleri arasında da kurmak 
ve kalıcı hale getirmek istediklerini açıklayan 
TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ortak programların 
önemli katkılar sağlayacağım vurguladı. Tabana 
ve kitleye en çok dayanan üniversiteleri, TOBB 
ve oda-borsaların üniversiteleri olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Birlik ve beraberlik ve eğitim 
alanında da önemi işler yapabileceğiz” dedi. 
Yükseköğrenim için AB içerisinde çok önemli 
fonlar bulunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
bunlardan daha fazla yararlanmak gerektiğini 
anlattı. TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkam 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Platformun Başkanlar 
Kurulu Başkanı olurken, Rektörler Kurulunun 
ilk başkanlığına ise İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren seçildi.
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İş dünyası, eğitim için el ele verdi
TOBB ETÜ, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi 
ve KTO Karatay Üniversitesi imzaladıkları Oda 
Üniversiteleri Protokolü ile imkân ve kaynaklarını, 
bilgi birikimi ve tecrübelerini, uzmanlıklarını birlikte 
kullanma imkanı bulacak. Daha sonra kurulacak 
Oda ve Borsa Üniversiteleri de platformun üyesi 
olabilecek.

TOBB ve TOBB’a bağlı oda ve borsalar 
tarafından kurulan üniversiteler, işbirliğine imza attı. 
365 oda ve borsa arasındaki gelişmiş iletişim ağını, 
odaların üniversiteleri arasında da kurmak ve kalıcı 
hale getirmek istediklerini açıklayan TOBB Başkanı 
ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, kullanacakları ortak programların 
çok önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. 
Tabana ve kitleye en çok dayanan üniversitelerin 
TOBB ve oda-borsaların üniversiteleri olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Kuş alayıyla uçar derler. 
İnşallah birlik ve beraberliğimiz sayesinde 

eğitim alanında da önemli işler yapabileceğiz” 
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu öncelikle ortak 
lisansüstü programlar, sertifika programlan ve 
araştırma-uygulama merkezleri üzerinde durarak, 
karşılıklı paylaşımların getirilerini vurguladı. 
Yükseköğrenim için AB içerisinde çok önemli 
fonlar bulunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
bunlardan daha fazla yararlanmak gerektiğini 
anlattı. Söz konusu işbirliği ile eğitim-öğretim 
sürecinin içerik ve yönteminin küreselleşmesine, 
akademik ve bilimsel bilginin toplumsal ve 
bireysel gelişme ve kalkınmaya katkısının 
arttırılmasına önem verileceğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Öğrencilerin teorik ve uygulamalı 
bilgi ve becerilerinin, yetkinliğinin geliştirilmesine, 
Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması ve 
sürdürülmesine, topluma yönelik hizmetlerin ve 
faaliyetlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine 
katkı sağlayacağız” diye konuştu. TOBB Birlik 
Merkezi’ndeki imza törenine TOBB ve TOBB 
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Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı 
sıra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı İbrahim Çağlar, KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Ekrem Demirtaş, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Metin Kalkavan, TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Adem Şahin, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nazım Ekren, Piri Reis Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen ile 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 
Torlak katıldı. TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, platformun başkanlar 
kurulu başkanı olurken, Rektörler Kurulu’nun ilk 
başkanlığına ise İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren seçildi.

TOBB ve TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar 
tarafından kurulan üniversiteler işbirliğine imza 
attı.
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Hisarcıklıoğlu: Dış ticaret açığının çözümü 
KOBİ’lerde

Kadın sivil toplum örgütleri yıllardır, kadınlara 
siyasette ve iş hayatında pozitif ayrımcılık 
yapılmasının, sadece kadınlar için değil ülke 
ekonomisi için de ne denli gerekli ve yararlı 
olduğunu anlatmaya çalışır. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği TOBB’un Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ise KOBİ’ler (Küçük ve Orta Boy 
İşletmeler) için pozitif ayrımcılık istiyor; buna 
neden çok ihtiyaç olduğunu da şöyle izah ediyor: 
Pozitif ayrımcılık “Küreselleşme, ekonominin 
mantığı gereği büyüklere avantaj sağlıyor. Eğer 
bu süreç doğru yönetilmezse, rekabet ortamı 
bozuluyor ve piyasalar, tamamen büyük şirketlerin 
kontrolüne giriyor. Buna karşılık KOBİ’lerimiz ve 
sanayicimiz de fasoncu haline geliyor. Oysaki 
bugün KOBİ’ler ihracatın % 63’ünü sırtlanmışken, 
ithalatın sadece % 39’unu gerçekleştiriyor. Demek 
ki dış ticaret açığının çözümü de KOBİ’lerde. 

KOBİ’lerin büyüyebilecekleri ve büyük şirketler 
tarafından piyasadan silinmeyecekleri, onlarla eşit 
şartlarda rekabet edebilecekleri bir eko-sisteme, 
pozitif ayrımcılığa şiddetle ihtiyaç var.” İhracatta 
KOBİ’ler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİKin sitesine 
girdiğimde gördüm ki, Hisarcıkhoğlu’nun dikkat 
çektiği ihracat-ithalat oranlarının alt kısımları da 
oldukça ilginç: 

•İhracatta 1-9 kişi çalıştıran mikro ölçekli 
işletmelerin payı % 21

•10-49 kişi çalıştıran küçük işletmelerinki % 24 
•50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli şirketlerin 

payı %18 
250 kişiden fazla çalışanı olan büyük işletmeler 

ise ihracatımızın %37’sini gerçekleştiriyor. 10 
kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin 30 
milyar dolardan fazla ihracat yapabildiklerine ikna 
olmak ilk anda zor gelse de müthiş heyecan verici 
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ve umutlandırıcı bir durum. İthalatta büyükler 
İhracatta Arslan payı KOBİ’lerde ama ithalatta 
büyük şirketler başı çekiyor: 

• İthalatta 1-9 kişi çalıştıran mikro ölçekli 
şirketlerin payı %6 

• 10-49 kişi çalıştıran küçük şirketlerinki %14 
• 50-249 çalışanı olan orta ölçekli işletmelerin 

payı %19 
• 250’den fazla çalışanı olan büyük şirketlerin 

payı ise %61. 
Hisarcıklıoğlu’nun vurguladığı gibi dış ticaret 

açığının çözümü, gerçekten de KOBİ’lerde; pozitif 
ayrımcılık denince benim ilk aklıma gelen ise 
KOBİ’lerin e-ticaretle daha hızlı buluşmalarının 
yolunu açmak. İnternet artık ekonomilerin bel kemiği 

haline geldiği halde, Türkiye’de faaliyette bulunan 
şirketlerin %99.9’unu oluşturan KOBİ’ler neden 
hâlâ e-ticaretin nimetlerinden yararlanamıyor? 
Bugün bile sınırlı olanaklarıyla yurt dışına açılmayı 
başarabilmiş ve 155 milyar dolarlık ihracatın 
100 milyarlık bölümünü gerçekleştirebilen 
KOBİ’lerimiz, akıllı bir yönlendirmeyle kanatlanıp 
uçabilir. İnternet sayesinde her KOBİ, dağıtım 
ağına muhtaç olmadan tüm dünyaya ulaşabilir. Bir 
yandan dünyaya kendini tanıtma fırsatı bulurken, 
diğer yandan maliyetlerini de düşürebilir. Aslında 
ihracat yaptıkları müşteriler de bunu talep ediyor.
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iş dünyası eğitim için elele verdi 
TOBB, ETÜ ile Odalar Borsalar’a bağlı 

üniversiteler arasında Ankara’da işbirliği protokolü 
imzalandı. Platform üyesi üniversiteler, değişik 
alanlarda işbirliği yapma imkânı bulacak. Yeni 
kurulan oda ve borsa üniversiteleri de platforma 
üye olabilecek.

TOBB ve TOBB’a bağlı oda ve borsalar 
tarafından kurulan üniversiteler işbirliğine imza 
attı. TOBB ETÜ, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi 
ve KTO Karatay Üniversitesi imzaladıktan Oda 
Üniversiteleri Protokolü ile imkân ve kaynaklarını, 
bilgi birikimi ve tecrübelerini, uzmanlıklarını birlikte 
kullanma imkânı bulacak. Daha sonra kurulacak 
Oda ve Borsa Üniversiteleri de platformun üyesi 
olabilecek. 

HİSARCIKLIOĞLU: REKABET 
GÜÇLENECEK
365 oda ve borsa arasındaki gelişmiş 

iletişim ağını, odaların üniversiteleri arasında 

da kurmak ve kalıcı hale getirmek istediklerini 
açıklayan TOBB Başkam ve TOBB ETÜ 
Mütevelli Heyet Başkam M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
kullanacaktan ortak programların çok önemli 
katkılar sağlayacağım vurguladı. Tabana ve 
kitleye en çok dayanan üniversitelerin TOBB 
ve oda-borsaların üniversiteleri olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu “Kuş alayıyla uçar derler. 
İnşallah birlik ve beraberliğimiz sayesinde eğitim 
alanında da önemli işler yapabileceğiz” diye 
konuştu. Hisarcıklıoğlu öncelikle ortak lisansüstü 
programlar, sertifika programlan ve araştırma-
uygulama merkezleri üzerinde durarak, karşılıklı 
paylaşımların getirilerini vurguladı. Yükseköğrenim 
için AB içerisinde çok önemli fonlar bulunduğunu 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bunlardan daha fazla 
yararlanmak gerektiğini anlattı. Söz konusu işbirliği 
ile eğitim-öğretim sürecinin içerik ve yönteminin 
küreselleşmesine, akademik ve bilimsel bilginin 
toplumsal ve bireysel gelişme ve kalkınmaya 
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katkısının arttırılmasına önem verileceğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu , “Öğrencilerin teorik ve 
uygulamalı bilgi ve becerilerinin, yeteneklerinin 
geliştirilmesine, “Türkiye’nin rekabet gücünün 
arttırılması ve sürdürülmesine, topluma yönelik 
hizmetlerin ve faaliyetlerin arttırılmasına ve 
çeşitlendirilmesine katla sağlayacağız” diye 
konuştu,

İSTANBUL TOBB’DA BULUŞTULAR 
TOBB Birlik Merkezindeki imza törenine 

TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
yanı sıra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı İbrahim Çağlar, KTO Karatay 

Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk 
Öztürk, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Ekrem Demirtaş, Piri Reis Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Metin Kalkavan, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Adem Şahin, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, Piri 
Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğuz 
Esen ile KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ömer Torlak katıldı.
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TOBB’UN YARDIMI 1 TEMMUZ’DA AFAD’A 
ULAŞTI 

TARAF ve Cumhuriyet gazetelerinde Soma’ya 
yardımların ulaşmadığına Miskin yayınlanan 
haberlere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 
(TOBB) yalanlama geldi. TOBB tarafından Soma 
için toplanan yardım paralarını içeren çekin 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildiği 
ancak, paranın AFAD’ın hesabına aktarılmadığı 
seklindeki haberler üzerine yapılan açıklamada 
paranın 1 Temmuz’da AFAD hesabına girdiği 
belirtildi. Açıklama söyle: “TOBB tarafından 
Soma’da yaşanan maden faciası sonrasında, 
hayatını kaybeden madencilerin aileleri için acılan 

yardım kampanyasında toplanan yardımları 
içeren çek, 27 Haziran 2014 Cuma günü aksam 
saat 17.30’da Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı’na verilmek üzere, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edilmiştir. Çekin 
teslim tarihinin ardından araya hafta sonu tatilinin 
girmesinden dolayı TOBB hesabında toplanan 
bağışlar, faiziyle birlikte 30 Haziran 2014 Pazartesi 
günü hesabımızdan çıkmış ve 1 Temmuz 2014 
Salı günü AFAD’ın hesabına geçmiştir.”
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IMF, DÜNYA BANKASI ABD DIŞİŞLERİ VE CSIS’LE GÖRÜŞEN TOBB, LOBİ 
ATAĞINA KALKTI 

Türkiye, ABD ve Avrupalı şirketler için 
katalizör olur

TOBB, ABD ile AB arasındaki görüşmelere 
Türkiye’nin de dâhil edilmesi için çalışmalarını 
hızlandırdı. Başkan Hisarcıklıoğlu, “Şirketlerinizin 
bölge faaliyetinde katalizöre ihtiyaç var. Türkler bu 
rolü üstlenir” mesajı verdi. 

Siz yatırım getirin ben lobinizi yapayım 
ABD’Lİ şirketleri Türkiye’ye davet eden 

Hisarcıklıoğlu, “Sorun yaşamanız halinde lobinizi 
yapmaya hazırım. Yeter ki yatırımınız Türkiye’ye 
getirin” dedi. Hisarcıklıoğlu , “ABD Ticaret 
Odası’nın İstanbul’da ofis açacak olması ve bu 
sayede ülkemizdeki görünürlüklerini arttırmaları 
bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

En çok ilgi çeken iki ülkeden biriyiz 
TTIP görüşmelerinde ABD Başmüzakerecisi 

Daniel Mullaney ile de görüştüğünü belirten Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hassasiyetlerini 
aktardığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret 
Bakanı Penny Pritzker’ın Türkiye’yi ziyaret 
edeceğini dile getirerek şunları paylaştı: “ABD 
yönetiminin Amerikan şirketleri arasında yaptığı 
bir araştırmada en çok ilgi çeken iki ülke Türkiye 
ve Polonya olarak öne çıkıyor. Onun için ABD 
Ticaret Bakanı Penny Pritzker, bu yıl içinde hem 
Türkiye’yi hem de Polonya’yı ticaret heyetiyle 
ziyaret edecek.” 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
ABD ile AB arasındaki Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına Türkiye’nin 
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de dâhil olabilmesi için lobi faaliyetlerine hız 
verdi. Bakanlıklar, düşünce kuruluşları, ABD 
Ticaret Odası ve şirketlerle görüşen TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret 
Odası’ndan da Türkiye için destek istedi. ABD’li 
muhataplarına konunun hassasiyetini aktaran 
Hisarcıklıoğlu “Amerikan şirketlerinin Türkiye’de 
yaşadıkları sıkıntıların farkındayız. Türkiye’nin 
dâhil olduğu TTIP müzakereleri, bu tip sıkıntıların 
giderilebilmesi için önemli fırsat” mesajı verdi. 

US CHAMBER İLE RAPOR HAZIRLIYORUZ 
Hisarcıklıoğlu, ABD’li şirketlere üçüncü 

ülkelerde ortak yatırım çağrısında da bulundu ve 

“Türkiye’nin etrafındaki 1,5 milyar nüfustan oluşan 
pazara Türklerle ortaklık kurarak erişmek daha 
kolay. Arap Baharı’nın bölge istikrarını bozması 
nedeniyle ABD’li ve Avrupalı şirketlerin bölge 
pazarlarında faaliyeti için bir katalizöre ihtiyaç var. 
Türkiye ekonomisinin bu tür ortaklıkların rahat 
faaliyet gösterebileceği bir yatırım ortamına sahip 
olması için gereken altyapı Türkiye’nin de dâhil 
olduğu bir TTIP sürecinde hızlıca oluşturulabilir. 
Biz bu konuda US Chamber ile birlikte bir rapor 
hazırlıyoruz” dedi
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‘Lobiciniz benim’
Amerika’da temaslarda bulunan TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Ya Transatlantik 
Yatırım Ortaklığı’na bizi de katın ya da serbest 
ticaret anlaşması yapalım. Türkiye’ye gelin yatırım 
yapın, lobiciniz ben olayım’ dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD ile Avrupa 
Birliği arasında yürütülen “Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı” (TTIP) anlaşmasına Türkiye’nin 
de dahil olabilmesi için Washington’da bakanlıklar, 
düşünce kuruluşları, ABD Ticaret Odası ve ABD’li 
şirketlerle temaslarda bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası’nda yaptığı 
konuşmada, Türkiye ile ABD arasında askeri ve 
siyasi ilişkilerin zaman zaman iniş çıkışlar yaşansa 
da en üst düzeyde olduğuna ancak ilişkilerin 
ekonomi bacağının hep zayıf kaldığına işaret 
ederek, “Türkiye’de ABD’ye yönelik ilginin düşük 
olduğu biliniyor. Halka dokunacak en önemli 
husus ekonomik ilişkileri artırmaktır. Ekonomi 

güçlenirse diğer alanlarda da güçlü hale geliriz. 
Amerikan işadamları bunun farkında. Amerikan 
siyasetçilerinin de farkına varması lazım” dedi.

‘Ya TTIP ya da STA’ 
Ekonomik ilişkilerin istenen seviyeye ulaşması 

için Türkiye’nin ABD yönetimine yönelik taleplerini 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Ya Türkiye’yi de TTIP’in 
bir parçası yapın ya da ABD ile Türkiye arasında 
ikili serbest ticaret anlaşması (STA) imzalayalım. 
Bunun önünde artık hiçbir engel yok” diye konuştu. 

Önceliklerinin TTIP’in içinde yer almak 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 
kesinlikle TTIP müzakerelerinin içinde yer 
almalı. Amerikan şirketlerinin bugün Türkiye’de 
yaşadıkları sıkıntıların farkındayız. Türkiye’nin 
dahil olduğu TTIP müzakerelerini de bu tip 
sıkıntıları giderebilmek için önemli bir fırsat olarak 
görüyoruz” dedi. 

Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümü 
anlatan Hisarcıklıoğlu, üçüncü ülkelerde ortak 
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yatırım çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye yalnızca 75 milyonluk canlı bir pazar 
olarak değil aynı zamanda üçüncü ülkelerde 
işbirliği yapılacak bir üretim üssü olarak da önemli. 
Etrafındaki 1.5 milyar nüfustan oluşan pazara 
Türk şirketleriyle ortaklıklar kurarak erişmek daha 
kolay. Özellikle Arap Baharı, bölgenin istikrarını 
daha da bozduğu için Amerikalı ve Avrupalı 
şirketlerin bölge pazarlarında bir katalizöre ihtiyaç 
var” dedi. 

ABD’li şirketleri Türkiye’de yatırıma davet 
eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de yapacağınız 

yatırımlarda sorun yaşamanız halinde lobinizi 
yapmaya hazırım. Yeter ki yatırımınızı Türkiye’ye 
getirin” dedi.

(soldan sağa) TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Şahin Bilgiç, ABD Ticaret Odası Başkanı Kıdemli 
Danışmanı Greg Lebedev, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu 
üyesi Ebubekir Bal, ABD Ticaret Odası Türkiye, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı 
Khush Choksy.
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Türkiye’siz ortaklık olmaz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

Amerika ve Avrupa Birliği arasında imzalanacak 
gümrüksüz ticaret anlaşmasına Türkiye’nin de 
dahil olması için seferber oldu. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin söz konusu 
anlaşmaya katılması herkesin yararına” dedi.

ANLAŞMAYA KATILMAK HERKESİN 
YARARINA

Türk şirketleriyle yapılacak ortaklıkların 
Türkiye’nin 1.5 milyar nüfustan oluşan pazara 
erişmesini kolaylaştıracağını belirten Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Arap Baharı bölgenin istikrarını 
bozduğu için ABD ve AB’li şirketlerin bölgede 
faaliyeti için bir katalizöre ihtiyaç var. TTIP bu 
açıdan fırsattır. Bu nedenle Türkiye’nin ABD ve AB 
arasındaki serbest ticaret anlaşmasına katılması 
herkesin yararınadır” dedi.

İlk imza Meksika ile 
Amerika’da başlayarak dünyaya yaydan ve en 

büyük yarayı Avrupa’da açan kriz yeni oluşumları 

gündeme getirdi. Krizden önce birbirlerine 
kapılarını kapalı tutan ülkeler, krizden sonra 
yaralarını sarmak için ticareti serbestleştirmeye 
başladı. Dünyanın en büyük pazarlarından biri 
olan krizdeki Avrupa Birliği (AB) ilk Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) (gümrüksüz 
ticaret) anlaşmasını Meksika ile imzaladı. 

Kanada ile görüşüyorlar 
İkinci ülke olarak Kanada ile masaya oturan 

AB, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile de aynı 
konuda görüşüyor. Bu oluşum tamamlanırsa 
Kuzey Amerika ile AB, yani iki dev ekonomik 
blok tek pazar haline gelecek. Bu belki de son 
dönemlerde dünya ticaretinde yaşanan en önemli 
gelişme. Hollanda, İtalya, Belçika başbakanları 
bunu öyle arzuluyor ki açıklamalarında ‘12-24 
ayda bitiririz’ diyorlar. 

Vergi almayacak ama verecek
Bu gelişmeler Türkiye açısından önemli. 

Çünkü Türkiye AB ile Gümrük Birliği’nde. AB-ABD 
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serbest ticaret anlaşması yaptığı zaman Türkiye, 
Amerikan mallarına bütün kapılarını açacak ve 
Gümrük Vergisi alamayacak. Ama ABD, Türkiye’ye 
Gümrük Vergisi uygulamaya devam edecek. 
Türkiye’nin ABD ile aynı anlaşmayı yapmaması 
halinde büyük kayıplar yaşayacağını bilen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) harekete geçti. 

‘Bu işin içinde olmalıyız’ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ABD-

AB ortaklığına Türkiye’nin dahil olması için 
lobi çalışmalarını hızlandırdı. ABD’de bir dizi 

görüşme gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 
bu işin içinde olmalı. Dış ticaretimizin yarısı 
TTIP bölgesine diğer yarısı Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’ya. Türkiye sadece 75 milyonluk bir pazar 
değil, üçüncü ülkelerde işbirliği yapılacak bir üs ve 
durumu dikkate alınmalıdır.” 

AB-ABD anlaşma yaptığında Türkiye, 
Amerikan mallarına kapılarını açacak ve Gümrük 
Vergisi alamayacak. Ama ABD Türkiye’ye Gümrük 
Vergisi uygulamaya devam edecek. 
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Amerika’daki lobi çalışmaları çerçevesinde ABD Ticaret Odası’nda 
Türkiye ekonomisinin gücünü ve bölgedeki etkinliğini anlatan bir sunum yaptı. Sunumda TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Turgut Özal’dan günümüze Türkiye ekonomisinin nasıl dönüştüğünü grafiklerle anlattı. 
Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre Türkiye bölgesinde liderliğe oynuyor. 

TOBB’dan ABD-AB ortaklığına dAhil 
olabilmek için lobi atağı 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD ile 
AB arasında yürütülen ortaklık görüşmelerine 
Türkiye’nin de dâhil olabilmesi için lobi çalışmalarını 
hızlandırdı. ABD’de bir dizi görüşme yapan 
Hisarcıklıoğlu “Türkiye kesinlikle bu ortaklıkta yer 
almalı” dedi. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
ABD ile Avrupa Birliği arasında yürütülen 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) 
anlaşmasına Türkiye’nin de dâhil olabilmesi 
için lobi faaliyetlerine hız verdi. Bakanlıklar, 
düşünce kuruluşları, ABD Ticaret Odası ve ABD’li 
şirketlerle bir dizi temaslarda bulunan TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Türkiye kesinlikle 
bu müzakerelerin içinde yer almalı” dedi. Bu 
konuda ABD Ticaret Odası’ndan destek isteyen 
Hisarcıklıoğlu, “Amerikan şirketlerinin bugün 
Türkiye’de yaşadıkları sıkıntıların farkındayız. 
Türkiye’nin dâhil olduğu TTIP müzakereleri bu 
tip sıkıntıları giderebilmek için önemli bir fırsat. 
Dolayısıyla Türkiye’nin bu süreçte yer alması her 
iki taraf için de faydalı” dedi. 

TOBB ve Amerikan Ticaret Odası birlikte 
Türkiye’nin TTIP müzakere sürecine dâhil 
edilmesi için bir pozisyon raporu hazırladıklarını 
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Türkiye 
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TTIP için önemlidir çünkü Türkiye’nin ihracatının 
yarısı TTIP bölgesinedir” dedi. 

Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümü 
anlatan Hisarcıklıoğlu, ABD firmalarının 
yetkililerine üçüncü ülkelerde ortak yatırım 
çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu “Türkiye’nin 
etrafındaki 1.5 milyar nüfustan oluşan pazara 
Türk şirketleriyle ortaklıklar kurarak erişmek 
daha kolaydır. Özellikle Arap Baharı’nın bölgenin 
istikrarını daha da bozması nedeniyle Amerikalı 
ve Avrupalı şirketlerin bölge pazarlarında faaliyeti 
için bir katalizöre ihtiyaç vardır. TTIP müzakereleri 
bu açıdan önemli bir fırsat sunmaktadır. Türkiye 
ekonomisinin bu tür ortaklıkların rahat faaliyet 
gösterebileceği bir yatırım ortamına sahip olması 
için gereken altyapı Türkiye’nin de dâhil olduğu 
bir TTIP sürecinde hızlıca oluşturulabilir. Biz 
bu konuda US Chamber ile birlikte bir rapor 
hazırlıyoruz” dedi. 

Türkiye’de lobinizi yaparım 
ABD’li şirketleri Türkiye’de yatırıma davet 

eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de yapacağınız 
yatırımlarda sorun yaşamanız halinde lobinizi 
yapmaya hazırım. Yeter ki yatırımınız Türkiye’ye 
getirin” dedi. 

Hisarcıklıoğlu ABD Ticaret Odası’nı da ziyaret 
etti. (soldan sağa) TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Şahin Bilgiç, ABD Ticaret Odası Başkanı Kıdemli 
Danışmanı Greg Lebedev, Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Bal, ABD Ticaret 
Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy. 

ABD Ticaret Bakanı Türkiye’ye gelecek
TTIP görüşmelerinde ABD Başmüzakerecisi 

Daniel Mullaney ile de görüştüğünü belirten 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hassasiyetlerini 
aktardığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret 
Bakanı’nın Türkiye’yi ziyaret edeceğini dile 
getirerek şunları kaydetti: “Türkiye’nin TTIP 
müzakereleri sürecinde dışarıda bırakılmaması 
gerektiğini vurguladım”. 

İşadamlarından destek istedi 
Türkiye TTIP alanı içinde önemli bir oyuncudur. 

ABD ile AB şirketlerinin Ortadoğu ve kuzey 
Afrika’ya açılmalarında önemli bir rol üstlenecek 
potansiyele sahiptir Zaten ABD yönetiminin ABD 
şirketleri arasında yaptığı bir araştırmada en çok 
ilgi çeken iki ülke Türkiye ve Polonya. Onun için 
ABD Ticaret Bakanı Penny Pritzker bu yıl içinde 
hem Türkiye’yi hem de Polonya’yı ticaret heyetiyle 
ziyaret edecek.” Hisarcıklıoğlu ABD’de faaliyet 
gösteren Türk is adamaları ile de biraraya gelerek 
TTIP konusunda Türkiye’nin dahil edilmesine 
yönelik çalışmalara destek vermelerini istedi.
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TTIP… TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN TEHLİKE 
YADA FIRSAT

TOBB(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetlisi olarak Washington’dayız. 
Hisarcıklıoğlu’nun burada iş, ekonomi ve politika 
kurumlarıyla yoğun temasları oldu ki malum bunu yıllardır 
düzenli olarak sürdürüyor Şu kadarını söyleyeyim, Rifat 
bey, Türkiye’yi anlatmakta ve lanse emekte çok başarılı. 
İyi hazırlanıyor, iyi ifade ediyor ve avantajlı noktaların 
üzerinde durmayı iyi biliyor Özellikle ekonomide ve 
ticarette bu güçlü ifadeye ihtiyaç var. 

İyi hazırlanmamız ve kendimizi iyi ifade etmemiz 
gereken en az diplomasi kadar önemli bir alan da 
son dönemde giderek gelişen TTIP konusudur. TTIP, 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
yani Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı... Daha 
açık ifadeyle ABD ve AB’nin kurmak üzere olduğu ve 
Türkiye’nin AB’ye üye olmadığı için statüsü gereği 
dışarıda kalabileceği yem ve dev ticaret çatısı kuruluyor. 

ABD ve AB, coğrafyasında ekonomik, sınai, finansal 
ve ticari standartları tümden değişeceği ve karşılıklı 
gümrük imtiyazlarının oluşturulacağı tarihin en büyük 

ticari hamlesine hazırlanıyorlar. Önceki gün, ABD Ticaret 
Odasında toplantıdaydık, başkan bu görüşmeler için 
Brüksel’e (yedinci kez) gittiği için katılamadı. Çalışmalar 
bu kadar aktüel artık... 

Mübalağa değil yem bir küresel ekonomik düzen 
kuruluyor. ABD geçtiğimiz yıllarda Japonya ve Kore’nin 
başını çektiği Asya-Pasifik ülkeleri ile yatırımları da 
içeren TPP (Trans-Pacific Partnership) müzakerelerim 
başlatmıştı. 

Şimdi de Avrupa Birliği ile TTIP müzakerelerine 
oturmuş bulunuyor.

Bu iki anlaşmanın tamamlanmasıyla yeni bir düzen 
ortaya çıkacak. ABD açıkça okyanusun iki tarafındaki 
ortaklarıyla küreselleşmeyi yeniden tanımlıyor. İki 
anlaşmanın tamamlanmasıyla bütün pastanın yüzde 
6 l’me hükmeden dünyanın en büyük serbest bölgesi 
oluşacak. Tabiatı gereği Türkiye gibi dışarıda kalanlar için 
hayat zorlaşacak.

Özetle, bir parçası olamazsak büyük bir tehlikeyle, 
olursak da benzersiz bir fırsatla karşı karşıyayız
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TOBB’DAN ABD-AB ORTAKLIĞINA DAHİL OLABİLMEK İÇİN LOBU ATAĞI

Transatlantik’e ağırlığını koydu 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ABD ile AB arasında 

yürütülen Transatlantik ticaret ortaklık görüşmelerine Türk iş 
dünyasının da dâhil olması için ABD’deki lobi çalışmalarını 
hızlandırdı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye 
kesinlikle bu ortaklığın içinde olmalı” dedi. 

TOBB heyeti, ABD Ticaret Odası’nı da ziyaret etti. 
Ziyarette (soldan) TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin 
Bilgiç, ABD Ticaret Odası Başkanı Kıdemli Danışmanı Greg 
Lebedev, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ebubekir Bal, ABD Ticaret Odası birim başkan 
yardımcısı Khush Choksy hazır bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ABD ile 
Avrupa Birliği arasında yürütülen Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına Türkiye’nin de dâhil 
olabilmesi için lobi faaliyetlerine hız verdi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’deki 
temaslarında, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret 
Temsilciliği (USTR). ABD Ticaret Odası, Dünya Bankası, 
IMF ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (CSIS) 
ziyaret etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye kesinlikle bu 
müzakerelerin içinde yer almalı” dedi. Bu konuda ABD 
Ticaret Odası’ndan destek isteyen Hisarcıklıoğlu, “Amerikan 

şirketlerinin bugün Türkiye’de yaşadıkları sıkıntıların 
farkındayız. Türkiye’nin dâhil olduğu TTIP müzakerelerini 
bu tip sıkıntıları giderebilmek için önemli bir fırsat olarak 
görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin bu süreçte yer alması her 
iki taraf için de faydalı olacaktır” diye konuştu. 

TOBB ve Amerikan Ticaret Odası birlikte Türkiye’nin 
TTIP müzakere sürecine dâhil edilmesi için bir pozisyon 
raporu hazırladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 
dış ticaretinin yarısı TTIP bölgesine diğer yarısı ise Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’ya yapılıyor. Ben bu iki parçanın 
TTIP sürecini Türkiye için, Türkiye’yi de TTIP için önem 
ile getirdiğini düşünüyorum. Türkiye TTIP için önemlidir 
çünkü Türkiye’nin ihracatının yarısı TTIP bölgesine” 
değerlendirmesinde bulundu. 

ORTAK YATIRIM ÇAĞRISI 
Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşümü anlatan 

Hisarcıklıoğlu, ABD firmaları yetkililerine üçüncü 
ülkelerde ortak yatırım çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’nin etrafındaki 1,5 milyar nüfustan oluşan pazara 
Türk şirketleriyle ortaklıklar kurarak erişmek daha kolay. 
Türkiye’de yapacağınız yatırımlarda sorun yaşamanız 
halinde lobinizi yapmaya hazırım” dedi.



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

BASINDA TOBB

TEMMUZ
2014

12.07.2014

Almanya’dan sonra sıra Amerikalı Türkler’de 
ABD’de yerleşik Türk girişimcilerle buluşan TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman isçi çocuklarını 
örnek gösterdi. Hisarcıklıoğlu ABD’li Türker’e 
“Almanya’ya isçi olarak gidenlerin çocuklarından 60 
bin girişimci çıktı. Simdi sıra Amerikalı Türkler’de” 
çağrısı yaptı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’de yaşayan Türkler 
arasında örgütlenmenin önemini vurgulayarak 
Amerika’da çok sayıda demeği olan Türkler’in, tek bir 
çatı altında toplanması gerektiğini söyledi. ABD’nin 
başkenti Washington DC’de temaslarda bulunan 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi 
Serdar Kılıç’ın ev sahipliğini yaptığı ‘Amerika’da Yerleşik 
Türk Girişimciler ve Profesyoneller Toplantısında bir 
konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu, büyükelçilik binasında 
m düzenlenen toplantıda, Dünya Türk İş Konseyi’nin 
(DTİK) amaçlarını, faaliyetlerini ve basanlarını anlattı. 
DTİK’in dünyanın her yerindeki Türk girişimcilerinin 
birbiriyle iletişime geçebilecekleri bir ağ oluşturduğunu 

kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu ağ sayesinde şimdiye 
kadar 92 ülkeden 2 bin 48 3 Türk girişimcinin bir araya 
gelerek birbirlerinin tecrübelerinden yararlandıklarını 
ve karşılıklı ticari ilişkiler başlattıklarını aktardı. 
Hisarcıklıoğlu Organize olmuş azınlıklar, organize 
olamamış yığınları idare eder. Bu yüzden yurt dışında 
yaşayan Türkler’in tek bir çatı altında buluşması 
lazım” dedi. Türk ürünlerinin Amerikan pazarlarına 
girebilmesi için çalıştıklarını da ifade eden TOBB 
Başkanı, ABD’de yaşayan Türklere Alman işçi 
çocuklarını örnek göstererek “Almanya’ya işçi olarak, 
sıfır sermayeyle gidenlerin çocuklarından 60 bin 
girişimci çıktı. Bu muazzam bir başarı. Şimdi sıra 
Amerikalı Türkler’de” dedi. Hisarcıklıoğlu “Yurt dışında 
yaşayan Türkler, muhakkak o ülkelerin vatandaşlığına 
geçerek seçimlerde oy veren bireyler haline gelmeli ve 
sivil toplum kuruluşlarına da üye olmalı. Siz burada ne 
kadar güçlü olursanız, Türkiye de o kadar güçlü olur, 
76 milyon da o kadar güçlü olur” diye konuştu.
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GÜNBOYU

‘Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket’
 Plaketler sahiplerini buldu 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığı 

TOBB’un geleneksel iftarı ile birlikte TOBB’da 
10 ve 20 yıl başarı ile hizmet verenlere yönelik 
düzenlenen “Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket 
Töreni”nde plaketler sahiplerini buldu. 

Zulümler bitsin dileği 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ramazan 

ayının Türkiye ve İslam alemi için rahmete vesile 
olmasına ve dünyanın çeşitli yerlerinde baskı, 
haksızlık ve zulme uğrayan Müslümanları feraha 
yetiştirmesi dileğinde bulundu. 

‘Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket’ 
Gül’ün de katıldığı TOBB’un geleneksel iftarı 

ile birlikte TOBB’da 10 ve 20 yıl başarı ile hizmet 
verenlere yönelik düzenlenen “Hizmet Şeref 
Belgesi ve Plaket Töreni” de plaketler sahiplerini 
buldu. Hisarcıklıoğlu da ramazan ayının Türkiye 

ve İslam alemi için rahmete vesile olmasına ve 
dünyanın çeşitli yerlerinde baskı, haksızlık ve 
zulme uğrayan Müslümanları feraha yetiştirmesi 
dileğinde bulundu. 

Ramazanm bereket ayı olduğunu dile 
gitiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 
yoksulluğun dünyadaki en temel sorunlar arasında 
yer aldığını, sadece suyla orucunu açan insanlar 
bulunduğunu kaydetti. 

Ekmek israfı konusuna da değinen Yazıcı, 
Türkiye’de günde 6 milyon ekmeğin israf edildiğini 
kaydetti. 

Türkiye’nin son 30 yılda müthiş bir dönüşüm 
yaşadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bugün 20 
bin çeşidin üzerinde mal satar hale geldik. Birçok 
sektörde başarı hikayesi yazdık. En fazla turist 
çeken 6. destinasyon haline geldik. Bütün bunları 
özel sektör sayesinde yaptık” diye konuştu. 
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Başkanların başkanı! 
Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacak B-20 

Zirvesi’nin çalışmalarını yönlendirmek üzere, ‘B-
20 Türkiye Yürütme Kurulu’ oluşturuldu. Kurulun 
başkanlığına ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
seçildi. 

TÜRK iş adamlarının çalışmalarına öncülük etmenin 
yanı sıra Türkiye’nin dünyaya tanıtımında önemli rol 
oynayacak olan G-20 Zirvesi’nin hazırlıkları sürüyor. 
Hükümet tarafından, B-20 çalışmalarını yönlendirmek 
üzere iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden 
oluşan bir “B-20 Türkiye Yürütme Kurulu” oluşturuldu. 
B-20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanlığı’na TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu 
dışında Yürütme Kurulu’nda Nail Olpak (MÜSİAD), 
Mehmet Büyükekşi (TİM), Haluk Dinçer (TÜSİAD), Erol 
Kiresepi (TİSK), Erdal Bahçıvan (TOBB) ve Tuncay 
Özilhan (DEİK) yer alıyor. B20 Yürütme Kurulu, dönem 
başkanlığına yönelik hazırlıklar sırasında ve dönem 
başkanlığı süresince G20 Yönlendirme Komitesi ile 
yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket edecek. 

KÜRESEL POLİTİKALAR BELİRLENİYOR 
Türkiye’nin 2015 G-20 zirvesini fırsata dönüştürmesi 

gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Küresel ekonomi 
politikalarının belirlendiği ana platform olan G20, yeni 
dengelerin kurulduğu, finansman imkânlarının azaldığı 
küresel sistemde daha önemli bir hale gelecek. 
Ülkemiz de tam bu dönemde G20 dönem başkanlığını 
Avustralya’dan devralacak. Türkiye’nin bu zamanda 
dönem başkanlığım devralması, yeni küresel ekonomik 
sistemi şekillendirecek tartışmaların da ülkemizde 
yapılacağı, yani tüm gözlerin bize çevrileceği anlamına 
geliyor. Bunu bir fırsata dönüştürmek elimizde. G20 
dönem başkanlığı ile Türkiye’nin önceliklerinin G-20 
platformuna taşınmasını ve bizim gibi gelişmekte 
olan ülkeleri oldukça zorlayan sorunların çözülmesini 
sağlayabiliriz. Bu fırsatı iyi değerlendirirsek, aleyhimize 
işleyen küresel konuları çözme şansım yakalarız” dedi. 

Tanıtım için fırsat 
G-20 Zirvesi’nin Türkiye ekonomisinin tanıtımı 

için de büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Rifat 
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecek 
sene dünya ekonomisini yöneten herkes 10 bine yakın 
kişi Türkiye’ye gelecek. Bu da Türkiye’nin tanıtımı için 
önemli bir fırsat.”
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Dünya ekonomisinin zirvesi 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 

gelecek yıl Türkiye’nin yürüteceği G20 Dönem 
Başkanlığı’na ilişkin hazırlıkları gerçekleştirmek 
üzere oluşturulan B20 Türkiye Yürütme Kurulu 
Başkanlığı’na getirildi. 

G20 Dönem Başkanlığı’nı Aralık 2014 
tarihinden itibaren bir yıl boyunca devralacak 
olan Türkiye’de hükümet, B20 çalışmalarını 
yönlendirmek üzere TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir “B20 Türkiye 
Yürütme Kurulu” oluşturdu. Hisarcıklıoğlu dışında 
Yürütme Kurulu’nda TİM’den Mehmet Büyükekşi 
TÜSİAD’dan Haluk Dinçer, MÜSİAD’dan Nail 
Olpak, TİSK’ten Erol Kiresepi, TOBB’den Erdal 
Bahçıvan ve DEİK’ten Tuncay Özilhan yer alıyor. 
G20 Dönem Başkanlığı, dünyanın önde gelen 20 
ülkesi tarafından kurulmuş, dünya nüfusunun üçte 
ikisini temsil eden, dünya ticaretinin yüzde 80’ini 
kapsayan ve ekonomik alanda etkin bir uluslararası 
forum. Daimi Sekretaryası olmayan G20’nin dönem 

başkanlığı, her sene üyelerden biri üstleniyor. 
Türkiye’nin dönem başkanlığı sırasında dünya 
ekonomisini yöneten ülkelerin devlet başkanları, 
ekonomiden sorumlu bakanları, merkez bankası 
başkanları, uluslararası kuruluş yöneticileri, en 
büyük şirketlerin patronları, CEO’dan, sendika 
liderleri, düşünce kuruluşlarından oluşan 10 bine 
yakın önemli kişi, defalarca Türkiye’ye gelecek 
ve yıl boyunca yapılacak 100’e yakın üst düzey 
toplantıya katılacak. Şu sıralarda Ekonomi Bakanı 
Nihat Zey* bekçi, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı 
nedeniyle, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu B20 
Zirvesi ve Avustralya başbakanına global iş 
dünyasının taleplerini içeren raporu sunmak 
üzere, TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen G20 Genç 
Girişimciler İttifakı Sydney toplantısı nedeniyle, 
çok sayıda iş insanı da Türk-Avustralya İş 
Konseyi nedeniyle bu yılki G20 Dönem Başkanı 
Avustralya’da bulunuyor.



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

BASINDA TOBB

TEMMUZ
2014

18.07.2014
DOKUZ SÜTUN

‘Büyük düşünün, ona göre hareket edin’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ Mezunları 
Derneği (TOBB ETÜ MED) tarafından üniversite 
kampüsünde düzenlenen iftar yemeğine 
katıldı. Burada mezun öğrencilere hitap eden 
Hisarcıklıoğlu, bu güzel anlarında öğrencileriyle 
birlikte olabilmek için, ABD temasları ardından 
ayağının tozuyla geldiğini söyledi. Üniversitede 
öğrencilerin içinde olmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Çünkü Türkiye’nin 
geleceğini görüyorum sizlerde. Bugün Türkiye’nin 
en büyük şansı, yaş ortalaması. Bu bize göre hem 
bir fırsat, hem de aynı zamanda bir tehdittir. Bunu 
fırsata dönüştürebilmenin yolu, girişimcilikten 
geçiyor. Aramızdan girişimciler, liderler çıkartmak 
zorundayız. Sizin gibi genç girişimcileri görünce 
gurur duyuyorum” dedi. 2004 yılında 271 öğrenci 
ile yola çıktıklarını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

öğrencilere, “Size yakışan, büyük düşünmek. Ne 
iş yapıyorsanız, hangi konumdaysanız, büyük 
düşünün. Büyük düşünün, ona göre hareket 
edin” dedi büyük düşünün. Büyük düşünün, ona 
göre hareket edin. Yarını düşünerek değil, 10, 20 
sene sonrasını düşünerek hareket edin. Bunları 
yaparken de hayatta kaybetmekten korkmayın. 
Bakm Steve Jobs 30 yaşında, kendi kurmuş 
olduğu şirketten kovuldu. Ama daha sonrasında 
tekrar şirketin başına geçti ve dünyanın en 
büyük şirketlerinden biri haline getirdi. Walt 
Disney, ilk başladığı işten, yeterince hayal gücü 
ve özgün fikirleri yok diye atılmıştı. Başarısız da 
olabileceğinizi, aklınızdan çıkarmayın. Onun için 
büyük düşünün. Çünkü arkanızda ve yanınızda, 
çok güçlü bir aileniz var. Bu ailenin gücünü de her 
zaman hissedin. En büyük gücümüz de ne biliyor 
musunuz? Şu birliktelik. Her fırsatta, daha fazlasını 
göstermemiz lazım. Bizden yardım istemekten 
sakın çekinmeyin. Hedeflerimize, sizlerle birlikte 
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ulaşacağız.” ANKA anımsatan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bugün üniversitemizin toplam 
öğrenci sayısı 4 bin 500’e ulaştı. Geçen yıl ilk 
yüze giren öğrenci kardeşlerimden 13’ü, TOBB 
ETÜ’yü tercih etti. 2013 yılında üniversite taban 
puan sıralamasında bazı bölümlerimiz birinci 
oldu” ifadesini kullandı. TÜBİTAK’ın, geçen hafta 
Türkiye’deki ‘en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri’ 
açıkladığını belirten Hisarcıklıoğlu, “2012’de 
onuncu idik. 2013’te dokuzuncu, 2014 itibariyle 
sekizinci sıraya yükseldik. Her yıl, bir kademe 
daha yukarıya gidiyoruz” dedi.

‘BÜYÜK DÜŞÜNÜN’ 
Mezun öğrencilere tavsiyelerde de bulunan 

Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı: ‘Artık hepiniz 
hayata atıldınız. Size yakışan büyük düşünmek. 
Ne iş yapıyorsanız, hangi konumdaysanız, büyük 
düşünün. Büyük düşünün ona göre hareket edin. 

Yarını düşünerek değil, 10, 20 sene sonrasını 
hareket edin. Bunu yaparken de hayatta 
kaybetmekten korkmayın. Bakın Steve Jobs 30 
yaşında, kendi kurmuş olduğu şirketten kovuldu. 
Ama daha sonrasında tekrar şirketin başına geçti 
ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline 
getirdi. Walt Disney, ilk başladığı işten, yeterince 
hayal gücü ve özgün fikirleri yok diye atılmıştı. 
Başarısızda olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. 
Onun için büyük düşünün. Çünkü arkanızda ve 
yanınızda, çok güçlü bir aileniz var. Bu ailenin 
gücünü de her zaman hissedin. En büyük gücünüz 
de ne biliyor musunuz? Şu birliktelik. Her fırsatta 
daha fazlasını göstermemiz lazım. Bizden yardım 
istemekten sakın çekinmeyin. Hedeflerimize, 
sizlerle birlikte ulaşacağız” 
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B20’NİN BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU OLDU 
Gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığı 

çerçevesinde iş dünyasını bir araya getiren B20 
Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Türkiye’nin, B20 
Türkiye Yürütme Kurulu belirlendi. 

Hazine’den yapılan açıklamada, 2010 
Haziran’da Toronto’da gerçekleştirilen ilk iş 
zirvesinin ardından her yıl G20 ülkelerinin önde 
gelen iş adamlarının bir araya gelerek, sürece 
ilişkin politikalar oluşturduğu hatırlatıldı. 

Gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığı 
çerçevesinde B20 Zirvesi’ne de ev sahipliği 
yapacak Türkiye’nin, iş dünyası liderlerinin 
çalışmalarına öncülük etmenin yanı sıra tarihi 
ve kültürel açıdan önemli bir tanıtım fırsatı elde 
edeceği belirtilen açıklamada, 2015 yılı B20 
çalışmalarını yönlendirmek ve ev sahibi ülkeye 
ait görevleri yerine getirmek üzere iş dünyası 

temsilcilerinden oluşan “B20 Türkiye Yürütme 
Kurulu’nun oluşturulduğu kaydedildi. 

7 kişilik ekip 
B-20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanlığı’na 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. 
Hisarcıklıoğlu dışında Yürütme Kurulu’nda Nail 
Olpak (MÜSİAD), Mehmet Büyükekşi (TİM), Haluk 
Dinçer (TÜSİAD), Erol Kiresepi (TİSK), Erdal 
Bahçıvan (TOBB) ve Tuncay Özilhan (DEİK) yer 
alıyor. Yapılan açıklamaya göre, B20 Yürütme 
Kurulu, dönem başkanlığına yönelik hazırlıklar 
sırasında ve dönem başkanlığı süresince G20 
Yönlendirme Komitesi ile yakın işbirliği ve 
eşgüdüm içinde hareket edecek. 
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Rifat Hisarcıklıoğlu B20 ye başkan oldu 
G20 Dönem Başkanlığı çerçevesinde B20 

Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Türkiye’nin, B20 
Türkiye Yürütme Kurulu oluşturuldu. Yürütme 
Kurulu Başkanlığı’na Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. 
Yürütme kurulunda Nail Olpak (Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği), Mehmet Büyükekşi 
(Türkiye İhracatçılar Meclisi), Haluk Dinçer (Türk 

Sanayicileri ve İşadamları Derneği), Erol Kiresepi 
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), 
Erdal Bahçıvan (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 
ve Tuncay Özilhan (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) 
da bulunacak.
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B20’nin Başkanı Hisarcıklıoğlu 
Türkiye gelecek yıl G20 ile birlikte B20’ye de 

liderlik edecek. Hükümet tarafından G20’nin işkolu 
olan B20 çalışmalarını yönlendirmek için ‘B20 Türkiye 
Yürütme Kurulu’ oluşturuldu. Kurulun başkanlığına da 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu seçildi. 

GELECEK yıl G20 Zirvesi’ne dönem başkanı 
olarak ev sahipliği yapacak olan Türkiye, hazırlıklarını 
tüm hızıyla sürdürüyor. Türkiye G20’nin iş dünyası 
kolu olan B20’ye (Business 20) de liderlik edecek. 
Hükümet tarafından, B20 çalışmalarını yönlendirmek 
üzere iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden 
oluşan ‘B20 Türkiye Yürütme Kurulu’ oluşturuldu. 
B-20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanlığına Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu dışında Yürütme 
Kurulu’nda Nail Olpak (MÜSİAD), Mehmet Büyükekşi 
(TİM), Haluk Dinçer(TÜSİAD), Erol Kiresepi (TİSK), 
Erdal Bahçıvan (TOBB) ve Tuncay Özilhan (DEİK) 
yer alıyor. Türkiye’nin 2015 G20 zirvesini fırsata 
dönüştürmesi gerektiğini belirten TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “İyi değerlendirirsek, aleyhimize işleyen 
küresel konuları çözme şansını yakalarız” dedi. 

G20’nin iş dünyası kolu olan B20’ye liderlik edecek 
olmasının kendisi için büyük onur olduğunu belirten 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G20 ve Türkiye’nin 
dönem başkanlığına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 

G20 Türkiye için büyük fırsat “Başta Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcımız 
Sayın Ali Babacan olmak üzere hükümetimize bu 
göreve beni layık gördükleri için teşekkür ediyorum. 
Küresel ekonomi politikalarının belirlendiği ana platform 
olan G20, yeni dengelerin kurulduğu, finansman 
imkânlarının azaldığı küresel sistemde daha önemli bir 
hale gelecek. Ülkemiz de tam bu dönemde G20 dönem 
başkanlığını Avustralya’dan devralacak. Yani, yeni 
küresel ekonomik sistemi şekillendirecek tartışmaların 
da ülkemizde yapılacak olması nedeniyle tüm gözler 
bize çevrilecek. Bunu bir fırsata dönüştürmek elimizde. 
Öte yandan C20 platformu Türkiye ekonomisinin 
tanıtımı için de büyük bir fırsat. Gelecek sene dünya 
ekonomisini yöneten devlet başkanları, bakanlar, dev 
şirketlerin CEO’ları Türkiye’ye gelecek.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, B20 Avustralya 
Zirvesi’ne de katılmak üzere Sydney’e gitti.
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Erdal SAĞLAM

Boykot kendi ayağımıza kurşun sıkmak 
demek

Son yıllarda siyasi alanda hamaset ve 
duygusallığı, ideolojik yaklaşımı zaten derinden 
yaşarken, artık ekonomide de aynı söylemin 
geçerli olduğunu görüyoruz. Oy almak için içeriye 
dışarıya hamasi bir dille atıp tutabilirsiniz ama 
bunu ekonomik alanda da uyguladığınız zaman, 
sonunda döner size zarar verir. 

Son olarak İsrail mallarına boykot adı, 
altında, ilgili-ilgisiz, yerli-yabancı şirketlere ilişkin 
spekülasyonlar yapılıyor. Birilerinin kızgınlıklarını 
bağırarak dile getirmeleri doğal olabilir çünkü 
kişinin kızgınlığı ve öfkesi kendini bağlar. Ancak 
işin çivisi çıktı; AKP’li belediyeler açık açık boykot 
gösterileri yapıyor, sosyal medyada şirket listeleri 
yayınlıyorlar. Yani resmi sorumlulukları olanlar 
hamaset ve öfke içinde davranıyor. Yetmiyor; 

halkı bu öfkeli tavırlara doğru sürüklüyorlar. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı şeyleri 

karıştırmamak gerektiğini, bu ülkeyle ticaretin 
tümüyle bitemeyeceğini söylemiş ama ardından 
da “eğer herhangi bir markanın İsrail terörünü 
desteleyen bir açıklaması varsa onun boykotunu 
sonuna kadar yapmak lazım” demiş. 

Zeybekçi tek başına davranma lüksüne sahip 
bir vatandaş olsa da söylese neyse... Ama bir 
bakan olarak böyle sözler söylemesinin yanlışlığı 
ortada, işte bu hamasetin ve öfkenin, ideolojik 
yaklaşımın ekonomik alanda da geçerli olması 
anlamına geliyor. 

Bir yandan AKP’li belediyeler öte yandan 
Bakanlar bu söylemlere girerse, bu resmi 
söylem halini almış demektir. Unutmayalım ki; 
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devlet adamı olması gerekenlerin hamaset, 
öfke gibi duygularla hareket etme lüksü yoktur. 
Bu duygularla hareket eden yönetici, yönettiği 
halkına zarar verir. Halk, ilkel duyguları kaşındığı 
için memnun olup oy verebilir ama aslında böyle 
davranmak aynı halkın orta ve uzun dönemde 
zararı anlamına gelir, faturayı sonra keser. 

Kısaca; bunun adı popülizmdir. Faizleri zorla 
indirtmek gibi, oy için hamasetle boykot söylemine 
girmek de, ideolojik yaklaşımı ekonomiye sokmak 
demek? 

TOBB’DAN ÖRNEK TAVIR 
Bu hamaset eğilimine karşı sağduyulu uyarılar 

gelmesi ise umut verici. Yazının başlığında tırnak 
içindeki sözler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) nin dün yaptığı açıklamadan alındı. TOBB 
yönetimi, bazı şirketlere dönük boykot çağrıları 
konusunda duyarlı ve örnek bir tavır alarak, “Yanlış 
bilgilerle ve iftiraya varan suçlamalarla bunu 
haksız bir kampanyaya dönüştürmeye çalışmak 
öncelikle Türkiye ekonomisine zarar verecektir” 
dedi. 

Bir markayı ya da bir ürünü tercih etmemenin 
herkesin en doğal hakkı olduğu hatırlatılarak, 

iftiraya varan suçlamalarla bunu haksız bir 
kampanyaya dönüştürmeye çalışmanın önce 
Türkiye ekonomisine zarar vereceği hatırlatıldı. 
Uluslararası şirketlerin, ülkemizde yatırım yapıp, 
istihdam sağladığı, ihracat yaptığı ve ödedikleri 
vergilerle ülkemizin geleceğine katkı sağladıkları 
hatırlatılarak, “Ülkemizde üretim yapan, istihdam 
sağlayan, vergi veren her şirket bizim değerimizdir. 
Bu şirketlerimizi siyasi tartışmaların dışında 
tutmalıyız. 2023 hedeflerine doğru ilerlerken, 
şirketler hakkındaki bu tür dedikodular ve yanlış 
bilgilerle kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım” 
denildi. 

TOBB açıklamasında geçmişteki benzer 
hareketlerin sadece bu şirketlerin Türk 
çalışanlarına zarar verdiğini yaşayarak tecrübe 
edildiğinin de altı çizildi. 

Türkiye’nin tasarruf açığı var; büyüme ve 
istihdam için yabancı sermayeye ihtiyacı var. Cari 
açık hala çok büyük ve çarklar yabancı sermaye 
ile dönüyor. Bu gerçeklik ortadayken yabancı 
sermayeyi Türkiye’ye gelmekten caydıracak 
tavırlara girmek, ülke ekonomisini bilerek tehlikeye 
atmak demektir.
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PİYASALARDA 
tahsilat krizi

İş dünyası biriken sorunlarını TOBB’un sanayi 
şûrasında dile getirdi: “Hapis cezası kalktı, çekler 
zamanında ödenmiyor. Vade arttı. Piyasada tahsilat 
krizi yaşanıyor” 

Başbakan ve bakanlara iletildi
7. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası’nın basına 

kapalı bölümünde işadamları Başbakan ve bakanlara 
yaşadıkları sorunları aktardı. Piyasada ciddi bir tahsilat 
ve alacak sorunu yaşandığı bildirildi. Hapis cezası 
kalkınca çeklerin zamanında tahsil edilemediğinden 
şikâyet edildi.

‘Vergi ve primler’
Satışlarda vadelerin uzaması, nakit akışında 

ve ticari hayatta durgunluğa yol açacağı uyarısı 
yapıldı. Çözüm için alacak sigortası sisteminin 
yaygınlaştırılması istendi. Bu konuda acil kamu 
desteğine gerek olduğu vurgulandı. Vergi ve primlerin 
yüksekliğine dikkat çekildi.

Suriyeli mülteci sorununu çözün
İşadamları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları diye 

yeni ayrıcalıklı bir zümre oluşturulduğunu belirtti. 

Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan istihdam 
sorununun artığına işaret etti. Mültecilerin kayıt altına 
alınmasını istedi.

PİYASADA TAHSİLAT KRİZİ YAŞANIYOR 
Başbakan Erdoğan’ın katıldığı toplantıda piyasada 

ciddi bir tahsilat sorunu yaşandığı uyarısında bulunan 
iş dünyası, özellikle çeklerin ödenmediğinden şikâyet 
etti. İş dünyasının temsilcileri, vergisini zamanında 
ödeyene ödül istedi.

İş dünyası Başbakan Tayyip Erdoğan’a iç piyasada 
ciddi bir tahsilat sorunu yaşandığı şikayetinde bulundu. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
düzenlenen “7. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası”, iş 
dünyasının biriken sorunlarına sahne oldu. 

Yoğun güvenlikli şura 
Normalde her yılın ikinci ayında geniş katılımla 

toplanan ve ekonomi yönetimiyle iş dünyasını 
buluşturan TOBB Şurası, bu yıl Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin hemen öncesinde ağustos ayında 
yapıldı. Şurada aşın yoğun güvenlik önlemleri dik kat 
çekti. Toplantıya katılan tüm işadamları, misafirler ve 
gazeteciler fotoğrafları kayda alınıp manyetik özel giriş 
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kartları aracılığıyla salona girebildiler. 
Faiz daha da inmeli 
Yarım saatlik gecikmeyle başlayan toplantının 

açılışında konuşan Erdoğan, yüksek çıkan enflasyon 
verilerine rağmen faizlerin düşürülmesi yönündeki 
ısrarını sürdürdü. Merkez Bankasının faiz tavrını tasvip 
etmediğini ifade eden Erdoğan, yatırımların devam 
edebilmesi için faizlerin daha da inmesi gerektiğini 
söyledi. 

Vadede uzama var 
Toplantının basma kapalı bölümünde ise iş 

dünyasının temsilcileri Başbakan Erdoğan ve 
bakanlara ekonomide yaşanan sorunları dile getirdiler. 
Rapor halinde ilgili bakanlıklara da gönderilen raporda, 
iç piyasada özellikle son dönede ciddi bir tahsilat ve 
alacak sorunu yaşandığı bildirildi. Raporda, vadeli 
satışlarda vadelerin^ uzadığına dikkat çekilirken, 
çekte hapis cezasının kalkmasından sonra ödemelerin 
gününde yapılamadığı, çek tahsilatında vadelerin 
uzadığı şikayet edildi. 

Kamu desteği şart 
Raporda, nakit akışında ve ticari hayatta durgunluğa 

yol açma riski taşıyan bu durumun çözülmesi için 
alacak sigortası sisteminin yaygınlaştırılmasını isteyen 
işadamları bu konuda kamu desteğine acil ihtiyaç 

olduğunu, devletin Eximbank benzeri bir desteği 
sigortada yapması gerektiğini belirttiler. 

Vergi ve primler fazla
İş dünyası istihdam üzerindeki vergi ve prim yükünü 

çarpıcı bir örnekle Erdoğan’a ilettiler. Bir işçinin eline 
ayda net 2 bin lira geçmesi için işveren olarak 3 bin 680 
lira maliyet üstlendiklerini belirten işadamları, yüksek 
istihdam vergileri yüzünden kayıtdışılık ve güvenliksiz 
çalışma gibi adaletiz uygulamaların yaygınlaştığını 
anlattılar. 

işadamları iş sağlığı ve güvenliği uzmanları diye 
yeni bir ayrıcalıklı zümre yaratıldığını, uzmanların 
eleman eksikliği sayesinde 10-15 bin lira para 
kazandıklarını belirttiler.

SURİYELİ SIĞINMACI SORUNU ÇÖZÜLMELİ 
Başbakan’a sunulan raporda, ülke geneline 

yayılan Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan güvenlik 
ve istihdam sorunlarının giderek arttığı şikâyetinde 
bulunuldu. Sıkıntıların daha da artmaması için 
Suriye’den sınır geçişlerinin kontrol altına alınmasını 
isteyen işadamları, tüm sığınmacıların kayıt altına 
alınıp kamplarda ikamet etmelerini istediler. İşadamları, 
çalışabilecek durumda olan mültecilerin ise kontrollü bir 
şekilde ve resmi olarak çalışmalarına izin verilmesini 
talep ettiler.
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Cumhurbaşkanı olursam önceliğim yine 
ekonomi 

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, TOBB’da 
düzenlenen 7. Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı 
seçilmesi halinde Türkiye’nin ekonomi 
politikalarında hiçbir sapma olmayacağını söyledi. 
Ülkede ve bölgede yaşanan krizlere, tarihin en 
büyük küresel krizlerine karşı ekonominin dimdik 
ayakta durduğuna, zeminin artık çok sağlam 
olduğuna işaret eden Erdoğan, “İki gün sonra bir 

seçim var, hamdolsun, ekonomide sıkıntı yok. 
Yeni başbakanın kim olacağı henüz belli değil. 
Buna rağmen ekonomide bir sıkıntı yok. Çünkü 
piyasalar bize, politikalarımıza, güçlü ekonomiye 
güveniyor. Elbette cumhurbaşkanı seçil irsek 
ekonomi de yakın takibimizde olacak konular 
arasında yerini alacak” dedi.
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Ankara ‘denizci’ indirimi 
İstanbul sel önlemi istedi 

İş dünyası TOBB’un düzenlediği şûraya 
katılan Başbakan Erdoğan’dan, 10 Ağustos’taki 
seçim sonrası rolünün ‘icracı Cumhurbaşkanı’ 
olarak süreceği beklentisiyle 7 bölge için kapsamlı 
talep listesi sundu.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep 
Tayyip Erdoğan’a 7. Türkiye Sanayi ve Ticaret 
Şûrası’nda, Türkiye’deki 365 oda ve borsanın 
ekonomiden beklentileri rapor halinde sunuldu. 
Raporun içeriği basma kapalı kısımda 7 bölge, 
3 büyük şehir ve ticaret, sanayi, tarım, denizcilik 
sektörlerini temsil eden konseylerin temsilcileri 
tarafından okundu. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu konuşmasında “Belki de Başbakan 
olarak burada bizimle son defa bulunuyorsunuz” 
derken, raporda dile getirilen beklentilerin icracı bir 
Cumhurbaşkanı’ndan istenecek politika adımları 
olduğu görüldü. 

BAŞKENTE YURTDIŞI UÇUŞ 
Raporda Ankara adına yapılan taleplerden biri 

dikkat çekti. Sınırlara uzak olduğu için Ankaralı 
ihracatçı firmalara denizcilik sektörüne tanınan 
ÖTV’siz akaryakıt hakkının benzerinin verilmesi 
istendi. Bu talep raporda, şöyle yer aldı: “Bilindiği 
üzere, denizcilik sektörünün gelişmesi için 
avantajlı akaryakıt desteği verilmektedir. Ülkemizin 
sınırlarına yakın illerde bulunan sanayi tesisleri ile 
rekabet edebilmek için, ilimizin coğrafi konumu 
göz önüne alınarak, ihracat yapan Ankara’daki 
firmalar için de avantajlı akaryakıt desteği 
sağlanmalıdır.” Ankara’nın dikkat çeken bir diğer 
talebi dünyanın önde gelen başkentlerinde olduğu 
gibi yurtdışına direkt uçuş isteği oldu. Bunun şehir 
ekonomisi açısından önemi vurgulandı. İl, bölge 
ve genel ekonomik talepler raporda 47 sayfa 
halinde anlatıldı.
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‘Suriyeli ihtiyaçları için kampa gitmeli’ 
GÜNEYDOĞU
• Bölgedeki sınırlarda yasal olmayan geçişler 

engellenmeli. 
• Tüm Suriyeli sığınmacılar insani ihtiyaçlarının 

karşılandığı kamplarda toplanmalı.
• Çalışacak durumdakilerin resmi olarak 

istihdamı sağlanmalı. 
MARMARA BÖLGESİ
• Çanakkale Boğazı’na köprü veya tüp geçit 

yapılmalı. 
• OSB’lerde rant arayışları engellenmeli. 
AKDENİZ BÖLGESİ
• Akaryakıt kaçaklığına karşı denetimler 

sıkılaşmalı.
• Suriye ve Irak nedeniyle Adana, Kırıkhan ve 

Hatay’daki ihracatçılara yeni pazarlar için destek 
verilmeli. 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 
• Bölgenin çeşitli il ve ilçelerinde ciddi şekilde 

elektrik akım düzensizlikleri ve elektrik kesintileri 
yaşanmaktadır. Elektrik dağıtım özelleştirmesini 
alan şirketler bu anlamda ciddi bir kamu denetimine 
tabi tutulmalı. 

EGE BÖLGESİ
• AVM’ler ve süpermarketlerin yerli üretici 

ve esnaf üzerinde rekabet baskısı yarattığı 
özellikle de turizmin yoğun olduğu Kuşadası, 
Marmaris, Bodrum, Milas gibi ilçeler sıklıkla dile 
getiriyor. Bu gibi AVM ve süper marketlerin sayısı 
sınırlandırılmalı. 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
• İnşaatı tamamlanan Yüksekova Havaalanı 

hizmete açılmalı. 
KARADENİZ BÖLGESİ
• Fındıkta doğrudan gelir desteği araziye değil, 

ürüne verilmeli; kilogram başına destek politikası 
getirilmelidir.

• Meclis’te bulunan Çay Kanunu bir an önce 
yürürlüğe girmeli. Kaçak çayla mücadele edilmeli. 

ORTAK SORUNLAR
• Meclis’te görüşülen Torba Kanun ile 

sendikalar için işkolu barajı yüzde 1 ‘e inecek. Bu 
iş barışı açısından önem taşıyor. 

• Özel sektör iş mahkemelerindeki davalarını 
yüzde 99 oranında kaybediyor, iş mahkemelerinde 
yeni bir yapı oluşturulmalı. 

• Kalkınma ajanslarında özel sektöre daha çok 
söz verilmeli 

TOBB ‘SAĞLAM ZEMİN’ İSTEDİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Başbakan’a 

12 yıllık görev süresi boyunca iş dünyasının 
sorunlarına çözüm bulduğu için teşekkür ederken, 
“Sıkıntılarımız yok mu, tabii ki var. Çözüm için 
icracı ve reformcu anlayışı devam ettirmeliyiz. 
Cumhurbaşkanı ortamını güçlendirmeliyiz. 
Küresel risklerin arttığı bir dönemdeyiz. Böyle 
zamanlarda ayakta kalabilmek için daha sağlam 
bir zemin hazırlamalıyız” dedi.
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İŞ DÜNYASI ERDOĞAN’DAN YENİ İŞ 
MAHKEMESİ İSTEDİ 

TOBB’daki Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nda işadamlarıyla görüşerek, onların 
taleplerini dinleyen Başbakan Tayyip Erdoğan, bir 
de konuşma yaptı. 

İşadamları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
iş mahkemelerini şikayet etti, iş mahkemelerinde 
davaların büyük bölümünü kaybettiklerini, yeni bir 
yapı oluşturulması gerektiğini bildirdi.

İşadamları, dün Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ndeki (TOBB) 7. Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nda, Erdoğan’a taleplerini iletti. Raporda, 
“Türk özel sektörü, iş mahkemelerindeki davaların 
yüzde 99’dan fazlasını kaybetmekte. Durum, 
haklıyı bulmaktan çok işvereni cezalandırma 
noktasına gitmekte. Bu durumun ivedilikle ele 
alınması, iş mahkemelerinde hakimin tespit 
edilebileceği yeni bir yapının oluşturulması 
gerekmekte” denildi. 

İstihdam maliyetiyle ilgili değerlendirmeler 
de içeren raporda, 100 TL maaş alan işçinin 
işverene maliyetinin 180 TL’ye ulaştığına dikkat 
çekilip, “Rekabet ettiğimiz ülkelere bakıldığında, 
bizde yüzde 80’leri aşan vergi ve sosyal güvenlik 
yüklerinin, buralarda yüzde 30-40 aralığında 
olduğu görülüyor” ifadeleri kullanıldı. 

İşveren yükleri sıralandı 
Vergi affında yapılandırma süresinin 60 aya 

çıkarılması istenen raporda, istihdamla ilgili 
düzenlemelerin yumuşatılması da talep edildi. 
İş güvencesi mevzuatının 30 kişiden fazla işçi 
çalıştıran işletmelere yük olduğu ifade edilen 
raporda, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hemşiresi de yük olarak nitelendi. İşadamlarının 
yük olarak nitelediği diğer husus da 50’den fazla 
çalışanı olan yerlerdeki yüzde 3 engelli personel 
şartı oldu. 
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Sendikaların işkolu barajının yüzde 1’e 
indirilmesi için yapılan düzenleme eleştirilerek, 
“Grevler ve iş bırakmalar yoğunlaşır. İş barışı 
bozulur” uyarısında bulunuldu. 

Raporda, çekte hapis cezasının kaldırılmasının 
ardından ödemelerin gününde yapılmamaya 
başlandığı ifade edilerek, “alacak sigortası” 
sistemine geçilmesi istendi. 

Rekabet, düşen kar payları ve gayrimenkule 
kayış nedeniyle sanayinin ekonomideki payının 
yüzde 24’ten 15’e düştüğü vurgulandı. Raporda, 
KOBİ’lere “0” faizli kredi ve tarım ürünlerinde 
KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi de istendi.

‘SEÇİLİRSEM EKONOMİDE SAPMA OLMAZ’ 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ekonomi 
politikalarında sapma olmayacağını vurgulayarak, 
“Ekonomi zemini artık çok sağlam. 2 gün sonra 
seçim var. Yeni başbakanın kim olacağı henüz 
belli değil. Buna rağmen ekonomide bir sıkıntı 
yok” dedi.

7. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda 
konuşan Erdoğan, faizlerin daha da düşmesi 
gerektiği yönündeki görüşlerini yinelerken, “Merkez 
Bankası’nın faizdeki tavrını tasvip etmiyorum, 
faizin daha da düşmesi lazım. Faiz enflasyonun 
da en önemli nedenidir... Bunu görmeye 
mecburuz, bunu göremiyorsak çok ciddi yanlışın 
içindeyiz” diye konuştu. Erdoğan, seçilmesi 
halinde daha aktif bir cumhurbaşkanı olacağını da 
yinelerken, “Anayasanın 104. maddesini aç oku, 
cumhurbaşkanının nelerden sorumlu olduğunu 
görürsün... Türkiye’nin büyümesi öncelikli 
meselem. Bu, benim arkamdan gelecek başbakan 
ve ekibin de meselesi olacak” dedi. 

Altyapı yatırımlarına önem verdiklerini 
kaydeden Erdoğan, “Yatırım durduğu anda biteriz, 
bunu gerek uluslararası gerek ulusal yatırımcıların 
Türkiye’de yer alması için çok önemsiyoruz” 
ifadesini kullandı. 
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ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ DURUMUNDA GARANTİ VERDİ:

Ekonomide sapma olmayacak 
Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı 

seçilmesi durumunda ekonomi politikalarında 
sapma olmayacağını belirtti. Yeni başbakan 
belli olmamasına rağmen ekonomide sıkıntı 
olmadığına dikkat çeken Erdoğan “Piyasalar bize 
güveniyor” dedi.

CUMHURBAŞKANI adayı ve Baş bakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesi 
durumunda Türkiye’nin ekonomi politikalarında 
hiçbir sapma olmayacağını söyledi. Ekonominin 
artık seçimlerden etkilenmediğini, çok sağlam yasal 
düzenlemeler ve reformlarla güçlü bir zeminde 
ilerlediğini belirten Erdoğan “Yeni başbakan belli 
değil, buna rağmen ekonomide sıkıntı yok. Çünkü 
piyasalar bize ve politikalarımıza güveniyor” dedi. 

TOBB Türkiye’nin çimentosu 
Erdoğan dün Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nde (TOBB) düzenlenen 7’nci Türkiye Ticaret 

ve Sanayi Şurası’na katıldı. TOBB’u ‘Türkiye’nin 
çimentosu’ olarak nitelendiren Erdoğan, 
Türkiye’nin büyüme oranlarında sanayicinin, 
çiftçinin, esnafın, KOBİ’lerin emeklerinin çok 
büyük olduğunu söyledi. 12 yılda gerçekleştirilen 
reformlarla ekonominin dalgalanmalara karşı 
çok korunaklı bir hale geldiğini aktaran Erdoğan, 
defalarca test edilen ekonominin seçimlerden 
etkilenmediğinin görüldüğünü kaydetti. Kendilerinin 
seçim ekonomisi tesis etmediklerini vurgulayan 
Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 
da ekonomiyi yakından takip edeceğini belirtti. 

Büyüme öncelikli meselem 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Aday arkadaşlardan 

çıkıp, ‘Oraya çıktığımda benim yolla, enerjiyle, 
şunla, bunla ilgim olmayacak diyenler var. 
Bunların daha işin başında cumhurbaşkanlığı 
makamının ne olduğunu anlamadıklarını çok 
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açık ve net ortaya koyuyor. Bir zahmet buyur 
da, Anayasa’nın104’üncü maddesini aç, bir 
oku. Kusura bakmasınlar, cumhurbaşkanlığı 
makamına kalkıp da vitrine bir süs eşyası 
veya vazo yerleştirmiyoruz. Allah ömür verdiği 
sürece, Türkiye’nin büyümesi, sofradaki ekmeğin 
büyümesi benim öncelikli meselem olacak. El 
ele vermek suretiyle, biz, seçilmiş hükümetimizle 
ülkemizi 2023’e çok daha farklı hazırlayacağız.” 
Erdoğan ayrıca, son 12 yılda milli geliri 230 milyar 
dolardan, 820 milyar dolara, kişi başı milli geliri 
3 bin 500 dolardan 11 bin dolara, ihracatı da 36 
milyar dolardan 156 milyar dolara yükselttiklerini 
kaydetti. 

Ankara’da düzenlenen 7’nci Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Şurası’na Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanı sıra ekonomi yönetimi ve TOBB 
temsilcileri de katıldı. 

1.5 MİLYON MÜTEŞEBBİS İSTİKRAR 
SÜRSÜN İSTİYOR 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçede 
Türk özel sektöründe 1.5 milyon müteşebbisi 
temsil ettiklerini ifade ederek “icracı ve reformcu 
anlayışı devam ettirmeliyiz. Bunun için de 
Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, ülkemizde 
huzur ortamını güçlendirmeliyiz” dedi. 

Sayenizde herkes kazandı 
Hisarcıklıoğlu, Ankara’da düzenlenen 7. 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurasında konuştu. 
Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı adayı ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Belki de başbakan 
olarak burada bizimle son defa bulunuyorsunuz. 
Ama bundan sonra da, hem kalben hem de 
fizikken, sizin bu camianın yanında olmaya 

devam edeceğinize, hepimiz yürekten inanıyoruz. 
Zira Başbakanlık görevini üstlendiğiniz andan 
itibaren sorunlarımızı, sıkıntılarımızı dinlediniz. 
Bizlerle istişare ettiniz ve çözüm aradınız. Pek cok 
reformu hayata geçirdiniz. Bize önderlik yaptınız. 
Birlikte çok sayıda yurt dışı temasta bulunduk. Bu 
sayede hem tüccar ve sanayicilerimiz kazandı, 
hem de ülkemiz kazandı. Bugün bu platform da 
sizin ve hükümetinizin istişareye verdiği önemin 
bir sonucudur.” Eskiden, kamu ile özel sektörün 
birbirini hasım olarak gördüğünü hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu “Ama simdi aynı masa etrafında 
bir araya geliyor, ülkemiz için birlikte çalışıyoruz. 
Bu coğrafyanın en güçlü, en gelişmiş özel 
sektörü haline geldik. Sadece son 1 senede özel 
sektörümüz 700 binden fazla istihdam sağladı. 
164 milyar lira makine yatırımı yaptı” ifadelerini 
kullandı.

FAİZ DAHA DA DÜŞMELİ
BAŞBAKAN Erdoğan, Merkez Bankası’na 

(TCMB) faiz indirimi ile ilgili yaptığı eleştirilerini 
yineledi. TCMB’nin faizdeki tavrını tasvip etmediğini 
belirten Erdoğan, faizin düşmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Erdoğan “Türkiye’de yatırımların devamı 
için faizin inmesi lazım. Sunu da net söylüyorum 
faiz, enflasyonun en önemli nedenidir Buna kimse 
başka nedenler uydurmasın. ABD’ye, Japonya’ya 
ve Avrupa’nın değişik ülkelerine bak nerede 
enflasyon. Bakın o ülkede faiz düşüktür Eğer bunu 
göremiyorsak çok ciddi bir yanlısın içerisindeyiz” 
dedi. Erdoğan, Türkiye’nin yatırımlardan başka 
çıkış yolunun olmadığını belirterek “Yatırım 
durduğu anda biteriz” diye konuştu. 
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Sanayici anlattı Erdoğan dinledi 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da 

katılımıyla TOBB’da düzenlenen VII. Ticaret ve 
Sanayi Şurası’nda, ticaret ve sanayinin temsilcileri 
sorunlarını ve çözüm önerilerini ilk ağızdan 
hükümetle paylaşma imkânı buldu. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu; huzur, istikrar ve reform ateşinin 
yeniden canlandırılmasını istedi. 

7. Sanayi Şurası’na 6 Bakan’la birlikte katılan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından gümüş bir 
tabak hediye edildi. 

VII. Ticaret ve Sanayi Şurası; Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün 
Ankara’da TOBB Birlik Merkezinde yapıldı. Şuraya 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı 
ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile iş dünyası 
temsilcileri katıldı. 7 bölge ve 3 büyük ilin ayrı ayrı 
sunum yaptığı şurada Ticaret ve Sanayi Odaları 

Konseyi, Ticaret Odaları Konseyi, Sanayi Odaları 
Konseyi, Ticaret Borsaları Konseyi ile Deniz 
Ticaret Odaları Konseyi de kendilerine ait sorunları 
ve çözüm önerilerini hükümetle paylaştılar. 

ERDOĞAN: ENFLASYONU FAİZ 
YÜKSELTİYOR 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; 

sanayicilere hitaben yaptığı konuşmada faiz 
lobisine göndermelerde bulundu. Erdoğan, “Ben 
‘faiz düşürülmesi gerekir’ dedikçe, bundan en çok 
rahatsız olan faiz lobisidir. En çok parayı, en çok 
vurgunu vuran, finans sektörüdür, faiz lobisidir. 
Reel sektör onlar gibi para kazanamıyor, onlar ne 
yazık ki faiz lobisi olarak burada çok ciddi vurgun 
vuruyorlar. Kriz ortamlarında, kaos ortamlarında 
millet kaybederken onlar kazanıyor. Türkiye’de 
yatırımların devamı için faizin inmesi lazım. Şunu 
da çok açık net söylüyorum; faiz, enflasyonun 
en önemli nedenidir, sebebidir. Buna kimse 
başka nedenler uydurmasın, bunların hepsi tali 
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nedenlerdir” dedi. 

REFORM ATEŞİNİ YENİDEN YAKALIM 
Şura’nın açılışında konuşan TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu; iş dünyası olarak huzur ve 
istikrardan yana olduklarını belirterek, “Ekonomide 
atılım yapmamızı sağlayan reform ateşi yeniden 
canlansın” dedi. İcra ve reformcu anlayışın devam 
ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Bunun için de Cumhurbaşkanlığı seçiminden 
soma, ülkemizde huzur ortamım güçlendirmeliyiz. 
Zira küresel risklerin hem iktisadi ve hem de coğrafi 
olarak yeniden artmaya başladığı bir dönemdeyiz. 
Böyle zamanlarda, ayakta kalabilmek için, 
kendimize daha sağlam bir zemin hazırlamalıyız” 
dedi. 

Erdoğan’dan güç aldık
Türk özel sektörünün bu anlayış ile büyük 

başarı hikâyeleri yazdığına değinen Hisarcıklıoğlu 
“Bu camia, huzurun ve istikrarın değerini çok iyi 
bilmektedir. Zira 9û”larda yaşanan hepimizin 
malumu olaylardan dolayı, çok sıkıntılar çektik. 
Bu nedenle ülkemiz ekonomisinde ve siyasetinde 
istikrarın ve huzurun devamını arzu ediyoruz. 
Sızın her ortamda, bizlere destek vermeniz, bizi 
cesaretlendiriyor. Biz de, sizin bu desteğinizden 
güç aldık” diye konuştu

İş dünyası hangi sorunları dile getirdi?
TİCARET VE SANAYİ ODALARI 
• Tahsilat sorununun çözümü için alacak 

sigortası işlerlik kazansın. Sendika iş kolu barajının 
kalıcı olarak yüzde 1 ‘e indirilmesi önlenmeli. 

• Çok daha spesifik ve nokta atışı sektörel ve 
bölgesel teşvikler getirilmeli. 

TİCARET ODALARI KONSEYİ
• İstihdam üzerindeki yükler azaltılmalı. 
• İş mahkemeleri sürekli işvereni 

cezalandırmakta. Burada yeni bir yapılanmaya 
gidilmeli. 

• Mesleki eğitim sistemi iş dünyasına 
devredilmeli. 

SANAYİ ODALARI KONSEYİ 
• Yatırım teşvik sistemi statik değil, dinamik 

devam etmeli, değişen koşullara göre yenilenmeli. 
• Hem AB’nin yaptığı STA’lara, hem de ABD-

AB arasındaki STA’lara Türkiye de dahil olmalı 
• KOSGEB’in sıfır faizli kredi destekleri yeniden 

başlatılmalı. 
TİCARET BORSALARI KONSEYİ
• Lisanslı depoculuk yatırımları işletme 

aşamasında desteklenmeli,
• Ürün ihtisas Borsasının kurulması 

hızlandırılmalı, 
• Canlı hayvan borsalarının kurulması teşvik 

edilmeli. 
DENİZ TİCARET ODALARI KONSEYİ 
• Denizcilik, teşvik politikasında öncelikli sektör 

olmalı. 
• Eximbank’ın deniz taşımacılığında ve gemi-

yat inşaatındaki etkinliği artırılmalı. Yeni kruvaziyer 
limanlar faaliyete geçirilmeli ve revize edilmeli. 
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TOBB’dan hükümete dert raporu 
TOBB’un dün düzenlediği 7. Ticaret ve Sanayi 

Şûrası’nda iş dünyası her geçen gün artan 
ekonomik sıkıntıları hükümete iletti. Raporda 
karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasının 
ardından tahsilat yapılmadığı ve istihdam 
üzerindeki vergi yükünün özel sektörü rekabet 
edemez hale getirdiği belirtiliyor. 

VI. İş dünyası gün geçtikçe büyüyen sorunlarını 
geniş bir raporla hükümete iletti. Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dün düzenlediği 7. 
Ticaret ve Sanayi Şûrası’nda sorunlar ve çözüm 
önerilerinin yer aldığı kitapçık hükümet üyeleriyle 
paylaşıldı. Sorunlar arasında ilk sırada çek yer 
aldı. Çekte hapis cezasının kalkmasından sonra 
ödemelerin aksadığı bu sebeple iç piyasada ciddi 
bir tahsilat sıkıntısının yaşandığı belirtildi. Piyasada 
yaşanan durgunluğun aşılması için alacak 
sigortasının hayata geçirilmesi istendi, istihdam 
üzerindeki vergi ve yükler sebebiyle 100 lira net 
maaş kazanan bir çalışanın işverene maliyetinin 

180 lirayı aştığı ciddi bir altında ezilen özel sektörün 
rekabet gücünün olumsuz etkilendiği belirtildi. 
Ekonomik büyümeyi tehdit eder hale gelen kalifiye 
eleman sorununun çözümü için mesleki eğitimin 
TOBB ve odalar borsalar aracılığıyla iş dünyasına 
devri istendi. Raporda mevcut teşvik sisteminin 
karmaşık bir yapıda olmasından dolayı KOBİ’lerin 
desteklere ulaşmalarının mümkün olmadığına 
dikkat çekildi. Kalkınma ajanslarının merkeziyetçi 
yapıya sahip olduğu kararlarında bürokrasinin 
hakim olduğundan şikayet edildi. 

TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen 7. Ticaret 
ve Sanayi Şûrası’na Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ile ekonomiyle ilgili bakanların tamamı 
katıldı. Şûra’da TOBB bünyesindeki ticaret ve 
sanayi konseyleriyle birlikte 7 coğrafi bölge ve üç 
büyük şehrin küçük ve büyük ölçekli sorunlarına 
yer verildi. Kitapçıkta sanayicilerin sorunlarına yer 
verilen bölümde artan uluslararası rekabet, düşen 
kar marjları, gayrimenkul başta olmak üzere başka 
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alanlarda yükselen gerililerin sanayici olmayı cazip 
olmaktan çıkardığına vurgu yapıldı. Yatırım teşvik 
sisteminin statik değil dinamik olması gerektiği 
belirtildi. Değişen küresel ve ulusal koşullara göre 
bu sistemin yenilenmesi gerektiği ifade edilen 
raporda “Mesela teşvik kapsamındaki alt limitler 
artık mevcut piyasa şartlarına göre yüksek kalıyor. 
Kişi başına düşen milli gelir verilerinin bölge 
bazından tutuluyor olması hem illerde hem de 
ilçeler arasında adaletsizliklere yol açıyor. Artık 
ilçe bazında da teşvikler farklılaşmak.” ifadeleri 
kullanıldı. Kitapçıkta istihdam sorunlarına da 
geniş yer verildi. Bir işçinin eline ayda net 2 bin 
lira geçmesi için işverenin 3 bin 680 lira maliyet 
üstlendiği belirtilerek “Kayıt dışı ve güvenliksiz 
çalışma gibi adaletsiz uygulamalar yaygınlaşıyor. 
Yurtiçinde üretmek yerine ithal etmeyi daha cazip 
hale getiren bu sorunun çözümü için istihdam 
üzerindeki yükler düşürülmeli” ifadeleri kullanıldı. 

Raporda pek çok şehirde yıllar önce 
siyasi popülizm için yapılan Organize Sanayi 
Bölgeleri’nin (OSB) boş kaldığı buna rağmen yeni 
OSB’ler kurulduğundan şikayet edildi. “Mevcutlar 
dolmadan yeni OSB kurulmamalı. Mevcut 
OSB’lerin genişletilmemesi uygulamasında esnek 
davranılmalı” denildi. Özel sektörün rekabet 
gücünü kısıtlayan en önemli sorunlardan birinin 
enerji maliyetlerinin yüksekliği olduğu belirtilen 
raporda enerji üzerindeki yüklerin kademeli olarak 
azaltılması bununla ilgili planlama yapılması 
gerektiği ifade edildi. Rapora göre daha verimli 
üretim yapabilmek için daha kaliteli insan 

kaynağına ihtiyaç var. Sanayicilerin en önemli 
sorunlarından biri olan ara eleman ihtiyacını 
çözmek için mesleki eğitim reformu bir an önce 
gerçekleştirilmeli. Meslek lisesine gitmek itibarlı 
bir seçim haline getirilmeli. OSB’lerin iç indeki 
meslek okulları artırılmalı. Meslek okullarının 
yönetiminden, müfredatına kadar her alanda oda 
ve borsaların rolü genişletilmeli. 7. Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Şûrası’nda konuşan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel risklerin hem iktisadî 
hem de coğrafî olarak yeniden artmaya başladığı 
bir dönemde olunduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, 
“Böyle zamanlarda, ayakta kalabilmek için, 
kendimize daha sağlam bir zemin hazırlamalıyız.” 
dedi. 

Vergisini düzenli ödeyenlere ödül, torba 
kanuna girmeli 

TBMM’de görüşmeleri devam eden torba yasa 
ile vergi borçlarına ilişkin bir çok alanda kolaylık 
sağlandığı ancak yargı aşamasında bulunan 
ihtilafların kaldırılmasına yönelik düzenlemeler 
ile matrah artırımı ve stok affı uygulamasının 
getirilmediği belirtildi. Bu hususların torba kanuna 
eklenmesi ve yapılandırma süresinin 60 aya kadar 
uzatılmasıyla tam bir vergi barışının sağlanacağı 
belirtilen raporda, “Ancak vergisini düzenli 
ve zamanında ödeyenlerin ödüllendirilmesini 
sağlayacak bir maddenin torba kanuna eklenmesi 
hakkaniyetin sağlanması açısından son derece 
faydalı olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
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‘REFORMLARA ODAKLANALIM’
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 

değerlendirmelerde bulunan iş dünyası, 
‘reformlara odaklanma’ çağrısı yaptı. “Ülkemizin 
daha fazla zaman kaybetmeden esas gündemine 
dönmesini arzu ediyoruz. Reformlara odaklanarak 
ekonomik yapımızı güçlendirmeliyiz” diyen 
işadamları kutuplaşmanın ve ayrışmanın bertaraf 
edilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

TOBB: Ekonomik yapımızı güçlendirmeliyiz
“Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk iş 

dünyası adına tebrik ediyor, yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. Artık ülkemizin daha fazla 
zaman kaybetmeden esas gündemine dönmesini 
arzu ediyoruz. Zira hem küresel iktisadi risklerin 
hem de yakın coğrafyamızdaki belirsizliklerin 
yeniden artmaya başladığı bir dönemdeyiz. 
Böyle bir ortamda yapısal reformlara odaklanarak 
ekonomik yapımızı güçlendirmeli, daha sağlam bir 
zeminde 2023 hedeflerimize ilerlemeliyiz. Bunun 
için de ülkemizde huzur ortamını güçlendirmeliyiz.
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Huzur ortamı güçlendirilmeli 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

tarafından yayınlanan açıklamada Tayyip 
Erdoğan kutlandı ve artık reformlara odaklanması 
gerektiği vurgulandı. Açıklama şöyle devam etti: 
“Hem küresel iktisadi risklerin hem de yakın 
coğrafyadaki belirsizliklerin arttığı bir dönemde 

yapısal reformlara odaklanarak ekonomik 
yapımızı güçlendirmeli, sağlam bir zeminde 2023 
hedeflerine ilerlemeliyiz. Bunun için de huzur 
ortamını güçlendirmeliyiz.”
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Huzur ortamını güçlendirmeliyiz 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): 

“Ülkemizin esas gündemine dönmesini arzu 
ediyoruz. Zira hem küresel iktisadi risklerin hem 
de yakın coğrafyamızdaki belirsizliklerin yeniden 
artmaya başladığı bir dönemdeyiz. Böyle bir 
ortamda yapısal reformlara odaklanarak ekonomik 

yapımızı güçlendirmeli, daha sağlam bir zeminde 
2023 hedeflerimize ilerlemeliyiz. Bunun için de 
ülkemizde huzur ortamını güçlendirmeliyiz”, 
İstikrar yolunda güç birliği sağlamalıyız.
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TOBB’DAN DEĞERLENDİRME

‘Huzur ortamını güçlendirip reformlara 
odaklanmalıyız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hızla 
gerçek gündeme dönülmesi tavsiyesinde bulundu. 
Başkanlığını Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı 
TOBB tarafından yapılan açıklamada, “Milletimiz 
iradesini sandığa yansıtmış ve ilk defa doğrudan 
oy kullanarak 12. Cumhurbaşkanı’nı seçmiştir. 
Sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz. Milletimizin teveccühünü alarak seçimi 
kazanan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk 
iş dünyası adına tebrik ediyor, yeni görevinde 
basanlar diliyoruz” denildi Ülkede artık daha fazla 
zaman kaybetmeden esas gündeme dönmek 

gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Böyle 
bir ortamda yapısal reformlara odaklanarak 
ekonomik yapımızı güçlendirmeli, daha sağlam bir 
zeminde 2023 hedeflerimize ilerlemeliyiz. Bunun 
için de ülkemizde huzur ortamını güçlendirmeliyiz. 
Yeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın hem toplumsal huzuru sağlamak, 
hem de reform ivmesini ülkemize yeniden 
kazandırmak için hükümetimize yol göstereceğine 
ve Meclis’imize destek olacağına inanıyoruz” 
ifadesine yer verildi.
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Türkiye yoksullukla mücadelede örnek ülke 
Nobelli ekonomist Joseph Stiglitz’in de katıldığı 

toplantıda özel sektörün yoksullukla mücadeledeki 
yeri tartışıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu “Dünyanın önde gelen ekonomisi 
Türkiye yoksullukla mücadeleye örnek olacak bir 
ülke” dedi. 

‘ÖZEL Sektörün Yoksullukla Mücadele ve 
Sosyal İçermedeki Rolü Konferansı’, TOBB ile 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul 
Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi 
(UNDP IICPSD) iş birliğinde gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
“Türkiye yoksullukla mücadeleye örnek olacak bir 
ülkedir” dedi. 

Dünyanın önde gelen ekonomileri denilince 
akla ilk gelen ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu 

belirten Rifat Hisarcıklıoğlu “Sanayisi, tarımı, 
doğal zenginlikleri ve yetişmiş insan gücüyle 
C-20’nin en aktif üyelerinden birisidir. Aslında 
Türkiye aslında yoksullukla mücadele açısından 
herkese örnek olabilecek bir rol modeldir. Çünkü 
Türkiye bu noktaya kolay ulaşmadı. Çok çetin 
zamanlardan geçtik ve büyük krizler atlattık. 
Bizlerde yoksulluğun ve yokluğun ne olduğunu 
bilenlerdeniz” dedi. 

Toplantıda daha sonra düzenlenen oturumda 
konuşan Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz 
ise “Türkiye, doğrudan vergilere daha fazla sırtını 
dayamalı” diye konuştu. TOBB ve BM’nin birlikte 
düzenlediği toplantıda Hisarcıklıoğlu (sağda) 
yoksullukla mücadeleyi anlattı.
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Yoksulluğa karşı Türkiye rol model 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin girişimcilik 
başarılan devam ettikçe hem kalkınmada, 
hem de yoksullukla mücadelede ciddi ilerleme 
sağlanacağını söyledi. 

Özel Sektörün Yoksullukla Mücadele ve 
Sosyal İçermedeki Rolü Konferansı, TOBB ile 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul 
Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi 
işbirliğinde gerçekleştirildi. 

Konferansın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye, yoksullukla mücadele açısından herkese 
örnek olabilecek bir rol model. Çünkü Türkiye bu 
noktaya kolay ulaşmadı. Krizler atlattık. 30 yıl 
önce binlerle ifade ettiğimiz girişimci sayımız, 
bugün 1.5 milyona ulaştı. Anladık ki zenginliğin, 
refahın anahtarı girişimcilik” dedi. 

‘Büyümeden faydalanan sınırlı’ 
Toplantıya katılan Nobel ödüllü Amerikalı 

ekonomist Joseph Stiglitz ise, özel sektörün 
büyüme ve istihdam yaratmanın yanı sıra refah 
paylaşılmasında da temel bir rolü bulunduğunu 
söyledi. ‘Ekonomi büyürse, herkes faydalanır’ 
görüşünün geçerli olmadığım savunan Stiglitz, 
Amerikalıların çok büyük bir kısmının ülke 
refahından pay sahibi olamadığını söyledi. 

‘Az doğal kaynak daha iyi’ 
“Doğal kaynaklar talihsizliği” konusuna 

değinen Stiglitz, “Doğal kaynağı zengin olan 
ülkelerin ekonomik durumları hiç de iyi olmuyor. 
Türkiye, doğal kaynaklarının fazla olmamasından 
dolayı şanslı. Doğal kaynaklar istihdam yaratmada 
faydalı olmuyor. Para biriminin değerlenmesine 
bakıldığında burada rekabetçiliğin zora girdiğini 
görüyoruz” dedi.
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Kalkınmada tüm dünyaya örneğiz 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de hem kalkınmada 
hem de yoksullukla mücadelede ciddi ilerleme 
sağlanacağını belirterek, “Türkiye yoksullukla 
mücadele açısından herkese örnek olabilecek bir 

rol model” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, dünyada 
yaklaşık 1.3 milyar insanın günde 1.25 doların 
altında bir gelirle yaşamlarını idame ettirmeye 
çalıştığına da dikkati çekti.
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TÜRKİYE’NİN 2015TE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞI ZİRVENİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI 

G 20 kin kolları sıvadılar 
İS dünyasının önde gelen isimleri, Başbakan 

Yardımcısı Ali Babacanla buluştu. Görüşmede G-20 
ve onun is dünyası kolu olan B-20’nin hazırlıkları ele 
alındı, zirvenin fırsata dönüştürülmesi için yol haritası 
belirlendi. 

TÜRK iş dünyası, Türkiye’nin 2015’te ev sahipliği 
yapacağı C-20 Zirvesi ve onun iş dünyası kolu olan 
B-20 için kolları sıvadı. B-20’nin yürütme kurulu 
üyeleri dün Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile 
biraraya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
başkanlığındaki heyet B-20’de Türkiye’nin öncelikli 
konularına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. C-20 ile 
B-20 arasındaki işbirliği mekanizmalarının artırılması 
konularının da ele alındığı toplantıda, 2015 yılı B-20 
çalışmalarına ilişkin tanıtım ve iletişim stratejisi ile 
B-20 alt çalışma gruplarının yapısı ve düzenlenmesi 
planlanan B20 etkinlikleri de görüşüldü. Babacan, 
kabulde yaptığı konuşmada, küresel ekonomi 
politikalarının belirlendiği ana platform olan G-20’nin 
2015’te Türkiye’de yapılmasının son derece önemli 

olduğunu söyledi.
Fırsata dönüştürmeliyiz 
Yeni küresel ekonomik sistemi şekillendirecek 

tartışmaların Türkiye’de yapılacağını ve tüm gözlerin 
Türkiye’ye çevrileceğini dile getiren Babacan, B-20 
Türkiye Yürütme Kurulu’na, küresel iş dünyasına 
yön vermek ve Türk iş dünyası perspektifinin B-20 
gündemine yansıtılması açısından büyük bir görev 
düştüğünü ifade etti. Hisarcıklıoğlu ise G-20 dönem 
başkanlığının fırsata dönüştürülmesi gerektiğini bildirdi. 
C-20 dönem başkanlığı ile Türkiye’nin ve gelişmekte 
olan ülkeler perspektifinin C-20 platformuna daha 
güçlü olarak yansıtılmasını sağlayabileceklerini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Bu fırsatı iyi 
değerlendirirsek, birçok zorlu küresel konuyu da çözme 
şansını yakalarız. Öte yandan C-20 platformu Türkiye 
ekonomisinin tanıtımı için de büyük bir fırsat. Gelecek 
sene dünya ekonomisini yöneten herkes Türkiye’ye 
gelecek. Onlara Türkiye ekonomisini ve potansiyelini 
iyi anlatmamız lazım.” 



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

BASINDA TOBB

AĞUSTOS
2014

21.08.2014

G-20 başkanlığımız çok önemli
Başbakanlık Merkez Bina’daki kabule, 

Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, 
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, DEİK Başkan 
Yardımcısı Tuncay Özilhan ve TOBB Konsey 
Başkanı Erdal Bahçıvan da katıldı. 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, küresel 
kriz döneminde alınan önlemlerin tedricen 
geri çekilmesinin, küresel ekonomi için yeni 
risklere işaret ettiğini vurgulayarak, güçlü bir 
koordinasyonun gerektiği böyle bir aşamada Ali 
Babacan Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı’yla 
çok önemli bir sorumluluk üstleneceğini söyledi. 

Türkiye gelecek yıl gelişmiş 20 ülkenin 
liderlerinin katılacağı G-20 zirvesine ev sahipliği 

yapacak. Aynı dönemde Türkiye, B-20 adı altında, 
söz konusu ülkelerden örgütlerin katılımıyla 
oluşturulan platforma da ev sahipliği yapacak. 
Babacan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
başkanlığındaki B-20 Türkiye Yürütme Kurulu’nu 
kabul etti. 

‘Fırsata dönüştürmeliyiz’ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise G-20 

Dönem Başkanlığı’nın fırsata dönüştürülmesi 
gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu dönem 
başkanlığı ile Türkiye’nin ve gelişmekte olan 
ülkeler perspektifinin G-20 platformuna daha 
güçlü olarak yansıtılmasını sağlayabileceklerini 
dile getirdi.
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İŞ DÜNYASINDAN GÜVENOYU
Başbakan Erdoğan’ın 27 Ağustos’taki AK 

Parti kongresinde Genel Başkan ve Başbakan 
adayı olarak ismini açıkladığı Ahmet Davutoğlu’na 
iş dünyasından olumlu mesajlar geldi. İş dünyası 
Davutoğlu’nun ekonomiye güven ve istikrar 
açısından doğru isim olduğu görüşünde birleşti. 
İş dünyası Davutoğlu’nun üstün performans 
göstereceğine inancını ortaya koyarken, ekonomi 
yönetiminin değişmemesi gerektiğine ve artık 
gündemde önceliğin üretime verilmesi reformların 
sürdürülmesine de vurgu yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Hizmet fırsatının hakkını verir 
Davutoğlu’nun bu hizmet fırsatının hakkını 

sonuna kadar vereceğine ve hayırlı hizmetlere 
imza atacağına inanıyoruz. Vizyonu, birikimi ve 
tecrübesiyle Türk iş camiasının yurtiçinde ve yurt 
dışında gelişimine ve ekonomimizin güçlenmesine 
büyük katkı sağlayacaktır. Davutoğlu’nun 
bu sorumluluğu en iyi şekilde üstleneceğine 
inanıyoruz.
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İş dünyası: Ekonomi yönetimi değişmesin
İş dünyası, Dışişleri bakanı Ahmet 

Davutoğlu’nun Ak Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan adaylığını “ekonomi yönetimine 
dokunmayın” mesajları ile karşıladı. İş dünya 
temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarda, mevcut 
ekonomi yönetiminin korunması talebini içeren 
mesajlar verildi.

TOBB: HAKKINI VERECEK 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Parti Genel 

Başkanlığı ve Başbakanlığa adaylığı açıklanan 
Sayın Davutoğlu’nu tebrik ediyor, ülkemize 
hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum. Sayın 
Davutoğlu’nun bu hizmet fırsatının hakkını 
sonuna kadar vereceğine ve hayırlı hizmetlere 
imza atacağına inanıyoruz. Vizyonu, birikimi 
ve tecrübesiyle Türk iş camiasının yurtiçinde 
ve yurtdışında gelişimine ve ekonomimizin 
güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır” diye 
konuştu.
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Meslek kursları 81’inci ili gördü, sıra 
ilçelerde 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 
Projesi (UMEM Beceri’10) kapsamında bu yılın ilk 
7 ayında Türkiye genelinde 552 istihdam garantili 
kurs açıldığını belirten TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, bu kurslarda 10 bin kişinin mesleki 
eğitim gördüğünü açıkladı. 20ll’de başlayan 
programlarda bugüne kadar sadece Ağrı’da kurs 
açamadıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bu ay 
orada “Bilgisayar Destekli Proje Çizimi” kursu 
açıldı. Artık gelen talepler üzerine ilçe merkezlerine 
yöneldik” dedi. 

1 KİŞİDE 166 TL AVANTAJ 
“TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR olarak 
eskilerin tabiriyle 10 bin kişinin koluna altın bilezik 
takıp meslek sahibi yaptık” diyen Hisarcıklıoğlu, 
bu kurslardan yüzde 25’inin gelen talepler 
doğrultusunda ilçelerde açıldığını belirtti. 2011 

yılından beri, talep olmadığından sadece Ağrı’da 
kurs açmadıklarını, bu ay orada da “Bilgisayar 
Destekli Proje Çizimi” kursu açıldığını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, 81 ilin tamamında UMEM projesinin 
uygulandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle 
konuştu: “UMEM kapsamında eleman istihdam 
eden işverenler önemli avantajlar da sağlıyor. 
İşverene ‘4.5 yıla varan sigorta primi işveren 
payından muafsın’ diyoruz. Bu, kişi başına 166 
liralık bir avantaj. Üstelik bu istihdam teşvikinde 
bölge, il sınırlaması yok. Şirketlere hazır yetişmiş 
kalifiye eleman sağlıyoruz. Masraf yok, bürokrasi 
yok, bir de istihdam maliyetinizi düşürüyoruz. 
Firmalarımızdan rica ediyorum. Yeni eleman 
alacaksanız UMEM’den alın. Gidin üye olduğunuz 
oda, borsaya ne tür elemana ihtiyacınız var 
bildirin.”
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Ağrı’da ‘bilgisayar destekli proje çizim’ kursu 

10 bin kişi koluna ‘altın bilezik’ taktı 
BİR yanda iş arayan işsizler bir yanda işe göre 

eleman arayan işverenler. İşte bu yaman çözmek 
için 2011 yılından beri illerde ve ilçelerdeki 
işverenlerin ihtiyacına göre meslek kursları açan 
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) bu yılın 
7 ayında yurt genelinde 552 kurs düzenledi. Bu 
kurslara yaklaşık 10 bin kişi çeşitli mesleklere 
ilişkin eğitim aldı. Kısa adı UMEM Beceri’10 
olan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 
Projesi kapsamında bugüne kadar 80 vilayette 
sürdürülen faaliyetler bu yıl daha önce hiç 
kurs talebinde bulunmayana Ağrı’nın da dâhil 
olmasıyla 81 vilayete yayıldı. TOBB başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Ağrı’nın gelişmişlik açısından 
genellikle en son çıkan ilimiz olması nedeniyle 
bu taleple ayrıca memnun olduklarını belirterek, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve İş-Kur olarak birlikte hareket ettiklerini 

söyledi. TOBB Başkanı, “Eskilerin tabiriyle bu 
yılın 7 ayında 10 kişinin koluna altın bilezik takıp 
meslek sahibi yaptık” dedi ve şöyle konuştu: 
“Tavşanlı’da Kablo Montaj İşçisi, Bozüyük’te Aşçı 
Yamağı, Erbaa’da hazır Giyim Model Makineciliği 
Teknisyeni, Zonguldak Ereğli’de İş Makineleri 
tamircisi, Lüleburgaz’da Bayan Terzisi açılan 
kurslardan bazıları. Proje kapsamında 2011-2013 
döneminde sanayi, hizmet ve tarım sektöründe 
Türkiye Genelinde 6000’e yakın kurs açıldı. Bir 
işveren UMEM kapsamında bir işçi istihdam 
ederse ‘sigorta primi işveren Pay’ından muaf 
oluyor. Bu’da kişi başına 166 liralık avantaj. 
Firmalarımızdan rica ediyorum; yeni eleman 
alacaksanız UMEM’den alın. Gidin üye olduğunuz 
Oda-Borsa’ya ne tür elemana ihtiyacınız var 
bildirin. Şahıs firmaları ve bir çalışanı olan şirketler 
bile bu projeden yararlana bilir”.
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10 bin genç, meslek kursları sayesinde 
göçten vazgeçti 

TOBB, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR’un birlikte yürüttüğü 
meslek kurslarına ilgi büyük. Bu yılın ilk yedi 
ayında Türkiye genelinde acılan 552 istihdam 
garantili kursta 10 bin gene eğitim görerek 
memleketlerinde is bası yaptı.

UZMANLAŞMIŞ Meslek Edindirme Merkezleri 
Projesi (UMEM Beceri’10) kapsamında ilçelerde 
açılan kurslara ilgi büyük oldu. Bu yılın ilk 7 
ayında Türkiye genelinde açılan 552 istihdam 
garantili kursta 10 bin genç mesleki eğitim gördü. 
Mesleki kursların özellikle ilçelerde büyük ilgi 
görmesi büyük şehirlere göçün yavaşladığının 
da göstergesi oldu. TOBB, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve İŞKUR’un 
birlikte yürüttüğü proje ile ilgili bilgi veren TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Eskilerin tabiriyle 10 

bin kişinin koluna altın bilezik takıp meslek sahibi 
yaptık” dedi. 

Ağrı’dan da talep geldi 
Hisarcıklıoğlu “İlçelerdeki mesleki eğitim 

talebinin artmasını çok önemli görüyorum. 
Bu sayede bölgesel dengesizliklerin ve göç 
sorununun azaltılmasına yönelik yapısal tedbir 
sunmuş oluyoruz. Bu trendi daha da artırmak için 
çalışıyoruz. 21’inci yüzyılda göç hâlâ Türkiye’nin 
ciddi bir sorunu olarak kalmamalı. Birkaç örnek 
vereyim; Konya merkezin nüfusu artarken, Konya 
ilinin nüfusu azalıyor. Erzurum merkezin nüfusu 
artarken, Erzurum ilinin düşüyor. Hep birlikte bu 
meseleye yerelden yola çıkarak bir çözüm yolu 
bulmamız gerekiyor. Bu kapsamda ilçelerden 
yerel mesleki eğitim talebinde artış olmasını çok 
önemsiyorum” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu’nun 
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verdiği bilgiye göre açılan kurslardan yüzde 25’i 
gelen talepler doğrultusunda ilçelerde açıldı. Oda 
ve borsaların etkin rol oynadığı açılan kurslar 
arasında Kütahya Tavşanlı’da ‘Kablo Montaj İşçisi’, 
Bilecik Bozüyük’te ‘Aşçı Yamağı’, Tokat Erbaa’da 
‘Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni’, 
Zonguldak Ereğli’de ‘İş Makineleri Tamircisi’, 
Kırklareli Lüleburgaz’da ‘Bayan Terzisi’ ilgi gören 
alanlar oldu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “2011 yılından 
beri Türkiye’nin bir ili hariç her ilde kurs açmıştık. 
Talep olmadığından Ağrı’da açamamıştık. Bu ay 
‘Bilgisayar Destekli Proje Çizimi’ kursu açıldı. 
Böylece 81 ilin tamamında UMEM projesi 
uygulanmış oldu” dedi. Hisarcıklıoğlu “Bu yılın ilk 7 
ayında en fazla kurs 70 adetle Bilecik’te açıldı. Bu 
ilimizi Bursa ve Şanlıurfa (33) izlerken, Tekirdağ 
(30) sıralamada üçüncü oldu. En fazla kurs talebi 
ise hazır giyim model makineciliği teknisyeni (43), 
makine eğitimi (33) alanından geldi” diye konuştu. 

UMEM’DEN ELEMAN ALANA BÜYÜK 
TEŞVİK VAR 

HİSARCIKLIOĞLU, UMEM kapsamında 
eleman istihdam eden işverenlerin önemli 
avantajlar da sağladığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
söyle konuştu: “işveren 4.5 yıla varan sigorta primi 
işveren payından muaf. Bu kişi basına 166 liralık 
bir avantaj. Üstelik bu istihdam teşvikinde bölge, il 
sınırlaması yok. 81 ilde de geçerli. Şirketinize hazır 
yetişmiş kalifiye eleman sağlıyoruz. Masraf yok, 
bürokrasi yok, üstüne bir de istihdam maliyetinizi 
düşürüyoruz. Firmalarımızdan rica ediyorum. Yeni 
eleman alacaksınız UMEM’den alın. Yeni yatırım 
yapacak girişimcilerimize sesleniyorum. Yeni ise 
alacağınız kişileri biz yetiştirelim, siz istihdam 
edin. Firmaların yapması gereken tek şey var Üye 
olduğunuz oda-borsaya başvurun.” 

DEPO HAMALI İÇİN BİLE KURS AÇILDI
• Biga (Çanakkale): Mobilya döşemecisi, 

elektrot ark kaynakçısı. 
• Birecik (Şanlıurfa): Hazır giyim model 

makineciliği teknisyeni. 

• Bodrum (Muğla): Web tasarımcısı ev tipi 
klima teknik elemanı. 

• Bozova (Şanlıurfa): Hazır giyim model 
makineciliği teknisyeni. 

• Bozüyük (Bilecik): Metal dökümcü, cam 
mamul imal ustası, kağıt imalat makinesi 
operatörü, Kablo imal makinesi operatörü. 

• Çaycuma (Zonguldak): Giyim üretim 
teknolojisi teknisyeni, hazır giyim teknisyeni. 

• Çerkezköy (Tekirdağ): Mensucat yıkama 
makinesi isçisi, denim kumaş operatörü. 

• Çiftlikköy (Yalova): Müşteri hizmetleri 
görevlisi. 

• Çorlu (Tekirdağ): Depo hamalı, ısıtıcı ve 
pişirici cihaz üretim operatörü, iplikçi, dokumacı, 
örgü makinası operatörü, radyatör imalatı. 

• Erbaa (Tokat): Hazır giyim model makineciliği 
teknisyeni. 

• Erdemli (Mersin): Mobilya ustası. 
• Ereğli (Zonguldak): Düz dikiş makineci, oto 

LPG bakım ve onarımcısı, mobilya ustası, overlok 
makinesi operatörü, ev mefruşat dikicisi, oto 
ve is makineleri tamircisi. ??Fatsa (Ordu): Dikiş 
makinesi operatorü-kumas

• Gebze (Kocaeli): Emniyet kemeri montaj 
isçisi, malzeme muayene ve kontrolcüsü, gaz 
altı kaynakçısı ??Gelibolu (Çanakkale): Gemi on 
imalat ve montaj elemanı. 

• Körfez (Kocaeli): Petrol-gaz üretim operatörü. 
• Lüleburgaz (Kırklareli): Ev mefruşatı 

dikimcisi, mobilya montaj isçisi, fotoğrafçı, fidan 
yetiştiricisi, doğalgaz tesisatçısı, bayan terzisi, 
dökümcü, hasta kayıt görevlisi 

• Malkara (Tekirdağ): Konfeksiyon kontrolörü, 
makineci. 

• Sungurlu (Corum): Konfeksiyoncu.
• Tarsus (Mersin): Makineci (dikiş). 
• Tavşanlı (Kütahya): Kablo montaj isçisi, 

dekoratif ev tekstili üretim elemanı, gaz altı 
kaynakçısı. 

• Turhal (Tokat): Mobilya ustası.
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BUNU, BABA BİLE OĞLUNA YAPMAZ 

KURS, PARA, İŞ VAR ÇALIŞAN YOK!
81 il, yüzlerce ilçede meslek kursları açıldı. 

Kursa gidenlerin sigortası yapıldı, ceplerine de 
harçlıkları konuldu... 

Ancak, “İlle de masa başı iş isterim” diyen 
gençler kurslara ilgi göstermedi. Bakan Işık ve 
TOBB Başkanı duruma isyan etti! 

Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri 
işsizlik... Çalışma ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile 
TOBB ve İŞKUR bu meseleyi çözmek için el ele 
verdi. Ülke genelinde meslek kursları açıldı. Kayıt 
olup, meslek eğitimi alanlara iş garantisi verildi. 
Hatta sigortaları yapıldı, ceplerine günlük 25 TL 
harçlık konuldu. 10 binlerce gencin müracaat 
etmesi bekleniyordu! Ama işsiz gençlik şaşırttı! 
Çünkü onların hayalinde ‘masa başı iş’ vardı. 

“Bir mesele de işsizlik”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “İş var, 

kursa girecek çalışacak adam yok. Gençlerimiz iş 

beğenmiyor. İşsiz kardeşlerimden rica ediyorum. 
Lütfen iş ayrımı yapmayın. Önce kendiniz için 
sonra ülkemiz için çalışın” dedi. Sanayi Bakanı 
Fikri Işık da “Türkiye’nin bir işsizlik problemi varsa 
bir de ‘işsizlik problemi’ var. İşsizlik problemimizin 
temelinde de eğitimsizlik yatıyor” sözleriyle durum 
tespiti yaptı. 

BUNU, BABA EVLADINA YAPMAZ” DİYEN 
TOBB BAŞKANININ İSYANI: 

İş garantisi var, harçlık var ÇALIŞACAK GENÇ 
YOK 

TOBB, MEB, İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı 
el ele verdi, her ilçede meslek kursu açtı. Üstelik 
gençlerin cebine harçlık koyup sigorta yaparak!.. 
Ama masa başı iş isteyen gençler kurslara rağbet 
etmedi!

Bir meslek kursu düşünün; sevdiğiniz iş dalında 
sizi eğitiyor, cebinize günlük 25 TL harçlığınızı 
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koyuyor, sigortanızı yapıyor sonrasında da staj 
yaptırıp işe yerleştiriyor. Üstelik 50-100 kişiye 
değil, 81 şehirde çeşitli ilçelerde 10 binlerce gence 
kapılarını açıyor. Evet, böyle bir meslek kursu var 
ama asıl şaşırtıcı olan; masa başı iş sevdasına 
tutulan, emeklemeden yürümeye çalışmak isteyen 
gençlerin buraya yeterli ilgiyi göstermemesi. 
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 
Projesi (UMEM Beceri’10) kapsamında bu yılın ilk 
7 ayında Türkiye genelinde 552 istihdam garantili 
kurs açıldı. Bu kurslarda 10 bin kişi mesleki eğitim 
gördü.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR olarak eskilerin tabiriyle 
10 bin kişinin koluna altın bilezik takıp meslek sahibi 
yaptık” diyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ancak bazı kurslarda eğitilecek kursiyer ve işsiz 
bulamadıklarını belirterek şu çarpıcı ifadeleri 
kullanıyor: “İşsiz kardeşimize daha eğitim alırken 
para kazanmaya başla diyoruz. Baba evladına 
yapmaz bunları. İşsiz kardeşlerim önce İŞKUR’a 
kaydolacak, daha sonra projenin web sitesi “www.
beceril0.org.tr” adresinden kendine uygun bulduğu 

kursa başvuracak. Firmalar tarafından yapılacak 
mülakatta başanlı olanlar kursa katılmaya hak 
kazanacak. Düşünün! İş var, kursa girecek, 
çalışacak adam yok. Gençlerimiz, işsizlerimiz iş 
beğenmiyor. Çalışmak isteyen de masa başında 
çalışmak istiyor. Ancak zenginleşmek için daha 
çok kazanmak için Türkiye’nin daha çok üretmeye 
ihtiyacı var. Üretmek için de sanayide çalışacak 
elemana ihtiyacımız var. İşsiz kardeşlerimden rica 
ediyorum. Lütfen iş ayrımı yapmayın. Şu genç 
yaşınızda enerjinizi, vaktinizi boşa harcamayın. 
Önce kendiniz için sonra ülkemiz için çalışacaksın. 
Gelin UMEM Beceri’10 projesine başvurun.” 

BIRAK ŞEHRİ İLÇELERE KADAR İNİLDİ... 
Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye genelinde 5S2 

istihdam garantili kurs açıldı. Bu kurslardan yüzde 
25’i gelen talepler doğrultusunda ilçelerde açıldı. 
Kütahya Tavşanlı’da “Kablo Montaj İşçisi”, Bilecik 
Bozüyük’te “Aşçı Yamağı”, Tokat Erbaa’da “Hazır 
Giyim Model Makineciliği Teknisyeni”, Zonguldak 
Ereğli’de “İş Makineleri Tamircisi”, Kırklareli 
Lüleburgaz’da “Bayan Terzisi” açılan kurslardan 
bazıları. 
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İşverene prim yükü de yok!
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 

Projesi (UMEM) kapsamında, eleman istihdam 
eden işverenlerin de önemli avantajlara 
kavuştuğuna dikkat çeken TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, işverenin 4.5 yıla varan sigorta 
priminden muaf olduğuna dikkat çekiyor. Bunun 
kişi başına 166 liralık bir avantaj olduğunu 
söyleyen Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti; “Üstelik 
81 şehirde geçerli. Şirketinize hazır yetişmiş 
kalifiye eleman sağlıyoruz. Masraf yok, bürokrasi 
yok. Firmalarımızdan rica ediyorum. Yeni eleman 
alacaksınız UMEM’den alın. Yeni yatırım yapacak 
girişimcilerimize sesleniyorum. Yeni işe alacağınız 
kişileri biz yetiştirelim, siz istihdam edin. Firmaların 
yapması gereken tek bir şey var. Gidin üye 
olduğunuz oda-borsaya ne tür elemana ihtiyacınız 

var bildirin.” 
UMUT VEREN PROJE, Tersine göçün ilacı 
İlçelerdeki mesleki eğitim talebinin artmasını 

çok önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Bu sayede bölgesel dengesizliklerin ve göç 
probleminin azaltılmasına yönelik yapısal tedbir 
sunmuş oluyoruz. Bu trendi daha da artırmak için 
çalışıyoruz. 21’inci yüzyılda göç hala Türkiye’nin 
ciddi bir meselesi olarak kalmamalı. Birkaç örnek 
vereyim; Konya merkezin nüfusu artarken, Konya 
ilinin nüfusu azalıyor. Erzurum merkezin nüfusu 
artarken, Erzurum ilinin düşüyor. Hep birlikte bu 
meseleye yerelden yola çıkarak bir çözüm yolu 
bulmamız gerekiyor. Bu kapsamda ilçelerden 
yerel mesleki eğitim talebinde artış olmasını çok 
önemsiyorum” dedi. 
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HİSARCIKLIOĞLU, İŞVEREN VE İŞSİZLERİ UMEM BECERİ’10 PROJESİNE DESTEK 
OLMAYA ÇAĞIRDI 

İşsizliğin ilacı bizde
Hükümet ve TOBB’un ortaklaşa yürüttükleri 

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri 
Projesi, istihdam ve üretimde yeni kapılar açıyor. 
Türkiye genelinde 552 istihdam garantili kurs 
açıldı. Binlerce kişi iş sahibi oldu. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin daha çok üretmeye 
ihtiyacı var. İşçiye ihtiyacınız varsa UMEM’e gelin” 
dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
istihdam konusunda önemli bir işlevi yerine 
getiriyor. “Her TOBB yeni olarak 1 kişiyi işe 
alsa, üye’de işsiz kalmaz” söylemini ulaşmış 
Meslek Edindirme Projesi (UMEM Beceri’10) 
altında bayraklaştıran TOBB ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR, istihdam 
konusunda olmazı başarıyor.

Avrupa Birliği’nde işsizliğin giderek arttığı bir 
dönemde Türkiye’de kısa vadeli, ancak etkin ve 
sonuç alıcı yöntemlerle istihdamın artırılmasına 
yönelik çalışmaları gazetemiz Yeni Akit’e 
değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yılın ilk 7 ayında Türkiye 
genelinde 552 istihdam garanti kurslar açıldığını 
ve bu kurslarda 10 bin kişinin mesleki eğitim 
gördüğünü söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Halkın tabiriyle 
10 bin kişiye altın bilezik taktık” ifadesini kullandı. 

SİZLERE RİCA EDİYORUM UMEM’E 
BAŞVURUN 
UMEM kapsamında eleman istihdam eden 

işverenler önemli avantajlar sağladığını, işverenin 
4,5 yıl sigorta priminde işveren payından muaf 
olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, UMEM 
projesinde teşvik açısından bölge ayrımının 
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yapılmadığını ve 81 ile eleman sağlandığını dile 
getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Firmalarımızdan rica 
ediyorum, yeni eleman alacaksınız UMEM’den 
alın. Yeni yatırım yapacak girişimcilerimize 
sesleniyorum. Yeni işe alacağınız kişileri biz 
yetiştirelim, siz istihdam edin. Firmaların yapması 
gereken tek bir şey var. Gidin üye olduğunuz oda 
- borsaya ne tür elemana ihtiyacınız var bildirin. 
Tüm şahıs firmaları ve bir çalışanı olan şirketler 
dahi bu projeden yararlanabilir” dedi. 

Projenin sadece işverene değil, işsizlere 
de büyük avantajlar getirdiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu işsizlere de çağrıda bulunarak, 
“işsiz kardeşimize diyoruz ki, gel seni iş 
dünyasının ihtiyaç duyduğu, senin de ilgin olan 
meslekte eğitelim. Sonrasında da firmada staj 
yapmanı sağlayalım. Üstelik hem eğitim alırken 
hem de staj yaparken cep harçlığını sana İŞKUR 
ödüyor. Günlük 25 lira. Genel sağlık sigortanı da 
yapıyoruz, işsiz kardeşlerimiz eğitim alırken para 
kazanmaya başlıyor. Bunun için www.beceri10.
org.tr web adresine başvurabilirler” dedi. 

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİNE 
EN GÜZEL ÖRNEK 
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, TOBB, İŞKUR ve TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile uygulanan 
ve kamu - özel sektör - üniversite işbirliğinin en 
güzel ve somut örneklerinden biri olan UMEM 
Beceri’10 projesi kapsamında son 2,5 yılda 
Türkiye genelinde 6 binden fazla kursun açıldığını 
ve bu kurslardan sertifika alan binlerce insanın işe 
yerleştirildiğini vurguladı. 

İş hazır çalışacak insan arıyoruz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Düşünün! 

İş var, kursa girecek, çalışacak adam yok. 
Gençlerimiz, işsizlerimiz iş beğenmiyor. Çalışmak 
isteyen de masa başında çalışmak istiyor. Üretmek 
için de sanayide çalışacak insanlara ihtiyacımız 
var. İşsiz kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen 

iş ayrımı yapmayın. Şu genç yaşınızda enerjinizi, 
vaktinizi boşa harcamayın. Önce V kendiniz için 
sonra ülkemiz için çalışın. Gelin UMEM Beceri10 
projesine başvurun” çağrısı yaptı. 

10 bin kişiye altın bilezik taktık
Hükümet-TOBB işbirliği ile yürütülen proje 

ise 10 bin kişinin koluna altın bilezik takıp meslek 
sahibi yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Talep 
oldu, Ağrı’da ilk kursumuzu bu ay açtık. Bu 
kursumuz bilgisayar destekli proje çizimi. Böylece 
81 ilin tamamına UMEM projesini götürmüş olduk. 
Ayrıca sigorta acenteleri ve eksperlerinin, nitelikli 
eleman için kurs açılması talebindeki artış dikkat 
çekiyor” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Bu yılın ilk 7 ayında en fazla kurs Bilecik’te 70 kurs 
açıldı. Bu ilimizi Bursa ve Şanlıurfa 33’er kursla 
izlerken, Tekirdağ 30 kursla sıralamada üçüncü 
oldu. En fazla kurs talebi ise hazır giyim model 
makineciliği teknisyeni, makine eğitimi ve hizmet 
sektörüne yönelik satış temsilciliği alanından 
geldi” diye konuştu. 

Taleplerle direkt ilgileniyoruz
Kursların yüzde 25’nin gelen talepler 

doğrultusunda ilçelerde açıldığını hatırlatan 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kütahya Tavşanlı’da “Kablo 
Montaj işçisi”, Bilecik Bozüyük’te “Aşçı Yamağı”, 
Tokat Erbaa’da “Hazır Giyim Model Makineciliği 
Teknisyeni”, Zonguldak Ereğli’de “iş Makineleri 
Tamircisi”, Kırklareli Lüleburgaz’da “Bayan Terzisi” 
kursunu öne çıkan eğitimler olarak sıraladı. 21’inci 
yüzyılda göçün hâlâ Türkiye’nin ciddi bir sorunu 
olarak kalmaması gerektiğine vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu, “Birkaç örnek vereyim; Konya 
merkezin nüfusu artarken, Konya ilinin nüfusu 
azalıyor. Erzurum merkezin nüfusu artarken, 
Erzurum ilinin düşüyor. Hep birlikte bu meseleye 
yerelden yola çıkarak bir çözüm yolu bulmamız 
gerekiyor. Bu kapsamda ilçelerden yerel mesleki 
eğitim talebinde artış olmasını çok önemsiyorum” 
ifadesini kullandı.
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Ekonomi’de Gaza Basma Zaman
Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı yeni 

kabineye is dünyasından tam destek geldi, is 
dünyasının önde gelen temsilcileri, ekonomi 
yönetiminin aynen korunmasıyla istikrarın 
süreceğini belirterek “Artık Türkiye için ekonomide 
gaza basma zamanı” dediler.

Rifat Hisarcıklıoğlu (Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı) 

Hedef için reform hareketi başlatır 
‘Türkiye 2023 hedeflerine yürüme noktasında 

reform hareketini başlatacak yeni bir kabine, 
başbakan ve cumhurbaşkanına kavuştu. 
Türkiye’mize hayırlı olsun. Yeni kabinede 
görev almamış bakanlara geçmişte yaptıkları 
hizmetlerden dolayı teşekkür borçluyuz. Yeni 
görev alan bakanlara da 2015 seçimlerine kadar 
yapacakları görevlerinde başarı diliyoruz.”
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En etkin diaspora için kollar sıvandı
Dünya Türk İş Konseyi’nin Köln’deki 

büyük buluşmasında konuşan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Türk diasporasının 2023 yılı 
için 100 milyar dolarlık değer oluşturmasını 
ve Türk markalarının dışa açılmasına yönelik 
Diaspora Franchise Platformu’nun kurulmasını 
hedeflediklerini söyledi.

Yurt dışında yerleşik Türk girişimciler ve 
profesyonelleri bir araya getirerek Türk lobisini 
güçlendirmeyi amaçlayan Dünya Türk iş Konseyi 
(DTİK) çalışmalarını hızlandırdı.

Avustralya’dan sonra Avrupa ve Balkanlar şehir 
örgütlenmesini tamamlayan DTİK, Almanya’nın 
Köln şehrinde 600’e yakın Türk işadamını bir 
araya getirerek yeni dönem stratejilerini belirledi. 
Toplantıda, 25 ülkeden 120 şehir temsilcisine de 
sertifikaları törenle verildi. Toplantıya, Türkiye 
Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni 
Karslıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Başkan Yardımcıları Halim Mete ve Faik 

Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Şahin Bilgiç, 
DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Zeynel 
Abidin Erdem, Ayhan Zeytinoğlu, DEİK Yönetim 
Kurulu üyesi Murat Yalçıntaş’ında aralarında 
bulunduğu geniş bir işadamı heyeti katıldı.

DTİK’İN HEDEF 2023 
Köln’de düzenlenen “Avrupa ve Balkanlar 

Büyük Buluşması” sertifika töreni öncesinde DTİK 
Yönetim Kurulu üyeleri ile bir yazılım merkezi 
haline getirdi, İsrail, diasporası ile etkin iletişim ve 
işbirliği içinde çalışarak inovasyon merkezi haline 
geldi. Aynı şekilde yurt dışında yerleşik 6 milyon 
Türk diasporası da küresel aktör olmamız için 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini 
gerçekleştirmemiz için en önemli varlıklarımızdan 
birisidir” diye konuştu. 

100 MİLYAR DOLARLIK DEĞER 
Türk diasporasını güçlendirmek için 

yeni projeleri hayata geçireceklerini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ bünyesinde Dünya 
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Türk Girişimcileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
kuracaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri 
verdi: “ikinci projemiz hem diasporamızın iş sahibi 
olmasına hem de Türkiye’deki markalarımızın 
dışa açılma sürecini hızlandırmaya yönelik olarak 
Diaspora Franchise Platformu idi. Bunun için Ulusal 
Franchise Derneği (UFRAD) ile bir protokol yaptık. 
Bu protokol ile diasporadaki girişimcilerimize 
indirimli Franchise veriliyor. Üçüncü projemiz, her 
yıl genç ve başarılı diaspora gencini Türkiye’ye 
getireceğiz. Ayrıca, program katılımcısı gençlerin 
DEİK iş konseyi başkanlarının gençlere mentorluk 
yapmalarını sağlayacağız.” 

Türk diasporası olarak 2023 yılına kadar ölen 
10 seneyi icraat dönemi ilan ettiklerini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Diasporadaki Türk girişimcileri ile 
iki ekonomik hedefimiz var. İlki, 2023 hedeflerimiz 
için diasporamızın 100 milyar dolarlık değer 

oluşturması, ikincisi de, Diasporadan en az 10 
şirketin geleceğin finans merkezi İstanbul’da yani 
Borsa İstanbul’da halka açılması” dedi.

Dünya şehir ağı kuruluyor
Türk işadamları, daha etkin bir lobi gücüne 

sahip olabilmek için yurtdışında örgütlenme 
modelini ülke bazından ‘şehir’lere yayıyor. DEİK 
bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Türk iş 
Konseyi’nin dünya genelinde örgütlendiği şehir 
sayısı 200’ü geçti. 600’e yakın Türk işadamıyla 
Köln’de buluşan DEİK ve DTİK Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz, Cumhuriyetin yüzüncü 
yılında Çin ve Yahudi diasporalarının etkinliğine 
ulaşıp, dünyanın en etkin 3 diasporasından 
birisi olmak. En kalabalık olmayacağız ama en 
etkinlerinden birisi olmayı hedef olarak belirledik” 
dedi. 
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Türk diasporası için ‘Dünya Şehir Ağı’ 
Türk işadamları, daha etkin bir lobi gücüne sahip 

olabilmek için yurtdışında örgütlenme modelini ülke 
bazından ‘şehir’lere yayıyor. DEİK bünyesinde faaliyet 
gösteren Dünya Türk İş Konseyi’nin dünya genelinde 
örgütlendiği şehir sayısı 200’ü geçti, 600’e yakın Türk 
işadamıyla Köln’de buluştu. Toplantıda konuşan DTİK 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz, dünyanın en 
etkin 3 diasporasından birisi olmaktır” dedi.

Yurt dışında yerleşik Türk girişimciler ve 
profesyonelleri bir araya getirerek Türk lobisini 
güçlendirmeyi amaçlayan Dünya Türk İş Konseyi 
(DTİK) çalışmalarım hızlandırdı. Avustralya’dan soma 
Avrupa ve Balkanlar şehir örgütlenmesini tamamlayan 
DTİK, Almanya’nın

Köln şehrinde 600’e yalan Türk işadamını bir 
araya getirerek yeni dönem stratejilerini belirledi. 
Toplantıda, 25 ülkeden 120 şehir temsilcisine de 
sertifikaları törenle verildi. Toplantıya, Türkiye’nin 
Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, TOBB 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve DEİK Yönetim 
Kurulu üyeleri katıldı.

100 MİLYAR $ KATKI 
Türk diasporasını güçlendirmek için yeni projelerin 

hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunun için TOBB ETÜ 
bünyesinde Dünya Türk Girişimcileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi kuracak. Türk diasporası; 2023 
yılma kadar olan 10 seneyi icraat dönemi hedefiyle 
çalışacak Diasporanın ilk hedefi; 2023 hedeflerine 100 
milyar dolarlık katkı yapmak. 

YURTDIŞINDA 6 MİLYON KİŞİYİZ
Köln’deki DTİK Yönetim Kurulu üyeleri ile bir 

basın toplantısı düzenleyen DEİK/DTİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “2023 yılı ulusal 
hedeflerimiz Türk girişimcisinin cesareti, tecrübesi, 
bilgisi ile gerçekleşecek. Bu hedeflere dünyanın dört 
bir yanına yayılmış Türk girişimcisinin dinamizmiyle 
ulaşacağız. Çin diasporası Çin’in dünyanın üretim 
üssü haline getirdi. Yurt dışında yerleşik 6 milyon Türk 
diasporası da küresel aktör olmamız için dünyanın ilk 
10 ekonomisi arasına girme hedefi için çok önemli” 
dedi.
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Hisarcıklıoğlu: Türk diasporası birleşin! 
Geçen hafta Köln’de Avrupa ve Balkanlardaki 

yurt dışında yerleşik ve Türk asıllı 500den fazla 
girişimci çok önemli bir adım attı...

Geçen hafta bu köşeye, Başbakan 
Davutoğlu’nun hükümet programındaki Ar-Ge ve 
eğitimde yapılacak hamlelere ilişkin vurgularını 
aktararak başlamış ve “Doğru söze ne denir. 
Doğru sözleri aktarmaya devam edeceğiz” diye 
bitirmiştik... 

Doğrusu bu hafta da planım bu çerçevede 
STEM eğitimi meselesine devam etmekti... 
STEM yani İngilizcesi ile Science-Technology-
Engineering-Mathemathics, Türkçesi ile Fen-
Teknoloji-Mühendislik-Matematik... 

Çok değerli hocam Prof. Çelik Kurdoğlu, 
konuyla ilgili Hollandalı bir meslektaşından bilgiler 
göndermişti, sizinle onu da paylaşacaktım. Hatta 
doğrusu, değerli yazarımız Edip Emil Öymen’in 
gönderdiği notta vurguladığı gibi, dünyada giderek 
STEM dörtlüsünün değil ‘STEAM’ beşlisinin 

geçerli olduğuna da, Sayın Öymen’in TÜSİAD’ın 
konuyla ilgili toplantısı öncesinde, nezaketinden 
dolayı bahsetmekten imtina ettiği konuya şöyle bir 
de olsa değinecektim...

 İlgilenenler için hemen belirteyim; eklenen 
‘A’ İngilizce ‘arts’ için. Sosyal ve beşeri bilimler 
anlamında... 

Ancak izin verirseniz, bu yazımda önce geçen 
hafta sonu katıldığım DTİK’in Köln’de yapılan 
Avrupa-Balkanlar Buluşması’ndan gözlemlerimi 
soğumadan sizlerle paylaşmak istiyorum...

 DTİK, Dünya Türk İş Konseyi’nin kısaltması. 
Kısa adı DEİK olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
çatısı altında Ocak 2008de kuruldu…

Amaç, yurt dışında dağınık örgütlenmiş 
girişimcileri ve uluslararası şirketlerde karar 
mekanizmalarının başındaki Türk profesyonellerini 
tek çatı altında toplamak...

Konseyin Başkanı TOBB ve DEİK’in de 
Başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu... 
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Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını ise 
Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent 
yapıyor... 

DTİK, zaman zaman Dünya Türk Girişimciler 
Kurultayının toplanmasında ön ayak oluyor...

İlk kurultayı hatırlıyorum; hayli heyecan 
yaratmıştı... 

10-11 Nisan 2009da dünyanın dört bir 
yanındaki 80 ülkeden 2 bine yakın Türk asıllı 
girişimci, bakanlar, bürokratlar, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün de katılımıyla belki ilk kez 
buluşmuştu...

Ardından 2011de 18-19 Kasım tarihlerinde 
yine İstanbul’da ama bu kez 90 ülkeden 2 bin 
200 girişimci ve profesyonelin katılımıyla ikincisi 
yapıldı...

Kurultayların iki yılda bir yapılması 
planlanıyordu ancak üçüncüsünden henüz ses 
seda yok... 

DTİK’in çalışmaları İstanbul Ticaret Odası’nın 
geçmiş dönem başkanlığını yapan Murat 
Yalçıntaş’ın DEİK’te bu konuda sorumlu yönetim 
kurulu üyesi olarak görev almasından bu yana 
gözle görülür bir canlılık içinde... 

Bunun altını TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu da 
çiziyor: “Sayın Yalçıntaş, çok büyük bir gayretle 
tüm enerjisini bu işe verdi. Son 6 ayda dünyanın 
dört bir yanında 16 şehir toplantısı gerçekleştirdi. 
Onun bu işi üstlenmesi ile çok ciddi yol kat ettik. 
Hepimiz ona teşekkür borçluyuz.” Öğrendik ki, 
epey görevdeşlik yaratan kurultayların üçüncüsü 
için de hükümetten tarih bekleniyormuş. Güçlü 
olasılık 2015’in ilk yarısı...

Tabii, Avrupa ve Balkanlar buluşmasında 
başka isimlerin de önemli katkısı var. Toplantıda 
önemli mesajlar veren DTİK Avrupa Komitesi 
Başkanı Turgut Torunoğluları, DTİK Balkanlar 
Komite Başkanı Ömer Süsli gibi... Berlin 
Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da ayakta 
alkışlanan konuşmasında önemsenmesi gereken 
gerçeklerin altını çizdi. Ne yapıp edip, bir başka 
yazıda o mesajlara da değinmek istiyorum. 

Ama önce Rifat Hisarcıklıoğlu’nun mesajları... 
Hisarcıklıoğlu Köln’de hem gazetecilerle hem de 
yurt dışında yerleşik Türk girişimcilerle dört önemli 
projeyi paylaştı: Bir, Dünya Türk Girişimcileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ kuruluyor... 

Bu konuda üniversiteler ve YOK ile görüşmeler 
yapılmış. Buna göre, ‘merkez’ TOBB-ETÜ 
bünyesinde kurulacak. Yasal süreç başlatılmış. 

Bu akademik döneminde faaliyete geçecek. 
Merkeze TOBB ve DEİK’in yanı sıra TEPAV kısa 
adıyla tanıdığımız Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı katkı sağlayacak... 

İkinci proje, Diaspora Franchise Platformu... 
Kuruluş çalışmalarına başlanan platform, 

hem Türk diasporasının iş sahibi olmasına hem 
de Türkiye’deki markaların dışa açılma sürecini 
hızlandırmaya yönelik... 

Türkiye’de Franchise veren markalarla 
diasporada girişimci olmak isteyen DTİK üyelerini 
bir araya getirerek yeni bir bayilik ağının oluşmasına 
zemin hazırlamayı hedefliyor. Tabii, diasporadaki 
girişimciler için Türkiye’deki şirketlerden önemli 
indirim oranları istenecek. Bunun için Ulusal 
Franchise Derneği ile bir de protokol yapılmış. Bu 
protokole göre UFRAD diasporadaki girişimcilere 
indirimli Franchise sağlayacak. 

Üçüncü proje, ‘Gelecek Nesil Diasporası’na 
yönelik... “Diaspora gençliği bizim için çok 
önemli” diyor Hisarcıklıoğlu, “Her yıl diasporada 
yaşayan belli sayıda gencimizin eğitim ve staj 
için Türkiye’ye getirilmesini sağlıyoruz. Kendi 
ülkelerinde medya, siyaset ve girişimcilikte kariyer 
yapmak isteyenlere öncelik veriyoruz.” “Uygulama 
ne zaman başlayacak?” diye soruyoruz. “Ve kaç 
gencin gelmesini bekliyorsunuz?” “Uygulama 
başladı” diyor Hisarcıklıoğlu. O sırada DEİK 
Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bir not uzatıyor. 
Diasporadan 3 gencimiz Kocaeli’ndeki firmalarda 
staj görüyormuş... 

Sayının her yıl daha da artması bekleniyor. 
Tabii Köln toplantısının esasını diaspora 

temsilcileri ‘nin atanması oluşturdu. Bu konuda 
bir adım daha atılarak, ülke bazındaki temsilcilik 
sistemi şimdi şehir bazına da taşındı. Kısa bir süre 
önce Sydney’de Avustralya şehir temsilcilerinin 
sertifikaları Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
de katıldığı törenle verilmişti. Geçen cumartesi de 
Avrupa ve Balkanlar’dan 173 şehir temsilcisine 
sertifikaları verildi. Hisarcıklıoğlu, temsilcilere 
brifingler verildiğini de belirtiyor ve “Her biri, 
Tiran’dan Glasgow’a, Pekin’den Toronto’ya, 
Abuja’dan St. Petersburg’a, her şehirde diasporayı 
bir araya getirecek ve ortak hareket etmesini 
sağlayacak temsilciler olacak”... 

Peki bu diaspora işi neden önemli? “Bakın” 
diyor Hisarcıklıoğlu, “Bugün ABD’de 6 milyon 
Yahudi yaşıyor. ABD nüfusunun en çok yüzde 
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2’si. Ama bu yüzde 2’lik Yahudi toplumu ABD’deki 
tüm karar alma süreçlerinde etkin durumda. 
Senatoda, merkez medyada, sivil toplumda, 
akademik dünyada, sinemada...

Çin diasporasının alın... 
Bugün Çin’in çektiği devasa yatırımların 

altında yurt dışındaki Çin diasporasının çok ciddi 
çalışması var. Sadece ekonomi meselesi de değil. 
Hepimiz biliyoruz; Fransa’da Türkiye aleyhine 500 
bin Ermeni kendi davaları, kendi ülkeleri ile ilgili 
bir araya geliyor. Bizim de Fransa’da yaşayan 
yaklaşık 500 bin insanımız var. Ama örgütlü 
olmadığı için bir araya gelemiyor.” 

“Dışarıda yaşayan Türkler olarak organize 
olmanın vakti çoktan gelmişti” diyor Hisarcıklıoğlu 
ve ekliyor: “Bugün sadece Avrupa’da 150 bin 
girişimcimiz var. Dün işçiydiler. Sıfır sermayeden 
bugüne geldiler. Şimdi 500 binden fazla 
Avrupalıya bizim insanlarımız iş ve aş veriyor. 
Avrupa ekonomisini de sırtlanmış durumdalar. 
Önümüzdeki dönemde krizden çıkış noktasında 
Türk sermayesiyle, Türk girişimcisiyle beraber 
nasıl hareket edilebilir, bunun stratejisi çiziliyor 
Avrupa’da. Dediğim gibi, sadece ekonomi de değil. 
Sanatçısıyla, sporcusuyla, film yönetmeniyle... 

Bugün Mesut Özil bizim kalemize gol atıyor, 
hem Almanlar, hem biz alkışlıyoruz. Her şeyi 
yapıyor Türk insanı. Ama başaramadığımız bir tek 
şey var: birlik ve beraberlik...” . 

Murat Yalçıntaş da aynı perspektifi, Mevlana’nın 
Mesnevi’sindeki bir sözü ile vurguladı: “Yolsuz, 
yoldaşız oldun mu bu daracık yerde, helak oldun 
gitti...” 

“Daracık yerde başarılı olmanın yolu birlikte 
olmak” dedi Yalçıntaş ve şunları söyledi:

“Almanya’da Türk işçilerinin geldiği ilk yer 
Köln. 1957’de... 

Ford fabrikasında çırak olarak çalışmak üzere 

dört işçimiz geldi. 1961’de yine böyle bir sonbahar 
günü Sirkeci’den kalkan ilk göçmen işçi treninin 
adresi de Köln’dü. O tarihte tahta bavullarıyla 
Almanya’ya gelenler şimdi önemli bir yer tutuyorlar 
bu toplumda. Bugün Köln’de yaşayan her 5 kişiden 
biri Türk. Hedefleri ise, yaşadıkları ülkenin, içinde 
bulundukları toplumun en üst seviyesine çıkmak. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel... Her alanda.

 Bunu başarmanın ise tek yolu var. O da örgütlü 
olmak. Yan yana, omuz omuza olmak...”  

“Bizim eksikliğimiz organize olamamamız” 
diyor Hisarcıklıoğlu, “Başımız sıkışınca müthiş bir 
dayanışma gösteriyoruz ve başarılı oluyoruz. Ama 
bunu hep yapabilmek için örgütlü olmamız şart. 
Şimdi örgütlenme deyince insanımız çekiniyor. 
Buraya bizi Almanya’da limuzin servisi kurmuş 
olan Selami Bey getirdi. Çok başarılı olmuş 
burada. Yolda, ‘neden geldiniz’ diye sordu. ‘DTİK 
örgütlenmesi için’ deyince, ‘Ha’ dedi, ‘Benim öyle 
örgütle filan işim olmaz. Ben para kazanmaya 
bakarım!’ Ama bizim Selami’leri bir araya 
getirmemiz gerekiyor. Hangi görüşten, hangi 
kültürden, hangi etnik gruptan olursa olsun...” 

Ve Rus devrimcisi ünlü bir Marksist’e gönderme 
yaparak tamamladı sözlerini: “Ben kendisini tasvip 
etmem ama” dedi, “Lenin’in çok anlamlı bir sözü 
var. Diyor ki; ‘Organize olmuş azınlıklar, organize 
olmayan yığınları yönetir.’ . 

STEM’den, fen-matematik eğitiminin 
Türkiye’nin geleceği için öneminden 
bahsedemedim... 

Ama en az o kadar önemli bir başkasından bir 
kesit vermeye çalıştım... Ve sanırım, “doğru sözleri 
aktarmak” sözümü bu kez de tutmuş oldum...
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KUZEY VE GÜNEY TİCARİ ANLAŞMAZLIKLARINI ÇÖZECEK 

İki Kıbrıs bir tahkim 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Güney Kıbrıs ve 
Kuzey Kıbrıs arasında anlaşmazlıkları çözecek bir 
tahkim merkezi kurulacağını belirterek, “Tahkim 
merkezi, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların 
çözülmesiyle ilgili yol haritasında, ticaretin 
otomatik olarak karşılıklı artmasını sağlayacak” 
dedi.

Hisarcıklıoğlu, 2 Haziran’da Kıbrıs’ta yapılan 
Kıbrıs Odalar Zirvesi sonucunda kurulan 
“Lefkoşa Ekonomi Forumu’nun İstanbul’daki ilk 
toplantısında aldıkları kararları açıkladı. Kurucu 
üyeler Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odalar 
Birliği’nin, dün ikinci toplantılarını İstanbul’da 
gerçekleştirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
iki Kıbrıs halkının liderlerinin “cesurca” tekrar 

başlattığı, “adada adil ve sürdürülebilir bir çözüme 
ulaşma sürecini” desteklediğini vurguladı. 

30 GÜNDE ÇÖZÜM 
Siyasi süreç nasıl ilerlerse ilerlesin, Forum’un 

adanın iki halkı arasındaki güven ortamını 
güçlendirme hedefine doğru yürümeye devam 
edeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: “İkinci toplantılarında, Forum üyeleri 
iki halk arasındaki tampon bölgeyi bir ayrıştırma 
bölgesi olmaktan çıkartıp, birlik bölgesi haline 
getirmek amacıyla bir öneri listesi hazırlamıştır. 
Forumun bir sonraki adımı bu listedeki maddelerin 
önceliklerini belirlemek ve somut, üzerinde 
çalışabilir projeler geliştirmektir. Bunlardan bazıları, 
iki halkın iş adamları arasındaki anlaşmazlıkları 
çözecek bir tahkim merkezi kurmak. Tarafların 
tahkim uzmanları 30 gün içerisinde Atina’da 
toplanıp, üzerinde anlaştıkları bir metni Forum’a 
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sunacaklar. Forum aynı zamanda bu merkez 
için güvenilir bir üçüncü taraf bulma ihtimalini de 
araştıracak. Tarafların atadığı yetkililer 30 gün 
içerisinde Brüksel’de bir araya gelip bir yol haritası 
hazırlayacaklar ve Forum’a sunacaklar. Bir 
etkinlik düzenleyerek iki halktan genç girişimcileri 
bir araya getirmek için taraflardan birer sorumlu 
temsilci atanmıştır, 30 gün içerisinde Forum’a 
somut bir takvim sunulacak.” 

ARALIK AYINDA ATİNA’DA
HİSARCIKLIOĞLU adada bir “Ortak Doğal 

Afet Yönetim Birimi” kurulması için çalışacağını 
da belirterek, iş birliği eksikliği dolayısıyla adadaki 
yangın, sel gibi doğal afetlerde iki tarafın da 
ciddi kayıplar verdiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, 
ada halklarının güvenliğini sağlamak amacıyla 
Forum’un “Afet Yönetim Birimi”nin kuruluşuna 
öncülük edeceğini aktardı. İki toplumdan 
yatırımcıların, ortak yatırım imkânları konusunda 
fizibilite çalışması hazırlayacağını söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, Forum’un bir sonraki toplantısının 
aralık ayında Atina’da yapüacağı bilgisini verdi.
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Kıbrıs için Tahkim Merkezi kurulacak 
Lefkoşa Ekonomi Forumu’nun İstanbul’daki ilk 

toplantısında aldıkları kararları açıklayan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Güney Kıbrıs ve Kuzey 
Kıbrıs arasında anlaşmazlıkları çözecek bir tahkim 
merkezi kurulacağını belirtti. 

KIBRIS’TA ticari bütünleşmeyi sağlamayı 
amaçlayan Lefkoşa Ekonomi Forumu’nun 2.’si 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Yunanistan, Kuzey 
Kıbrıs ve Güney Kıbrıs oda başkanlarının da 
katıldığı forumda alman kararları açıklayan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “İki halkın işadamları 
arasındaki anlaşmazlıkları çözecek bir tahkim 
merkezi kurulacak” dedi. Forum üyelerinin iki halk 
arasındaki tampon bölgeyi birlik bölgesi haline 
getirmek amacıyla öneriler listesi hazırladığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Forumun 
bir sonraki adımı bu listedeki maddelerin 

önceliklerini belirlemek ve somut projeler 
geliştirmektir. Bunlardan bazıları, iki halkın iş 
adamları arasındaki anlaşmazlıkları çözecek bir 
tahkim merkezi kurmak. Bir etkinlik düzenleyerek 
iki halktan genç girişimcileri bir araya getirmek 
için taraflardan birer sorumlu temsilci atanmıştır, 
30 gün içerisinde Forum’a somut bir takvim 
sunulacak.” 

Forum’a (soldan üçüncü) Kıbrıs Rum Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yunanistan Ticaret 
ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Constantine 
Michalos (sağdan üçüncü) ve Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Fikri Toros (sağda) katıldı. 
Hisarcıklıoğlu ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanı 
Adil Konukoğlu katılımcılara Türk baklavası ikram 
etti.
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Vahap MUYAR

Almanya, TOBB’un Cenin Sanayi Bölgesine 
5 milyon Euro verecek 

CUMARTESİ akşamı Kuruçeşme Park Fora... 
Masada “Lefkoşa Forumu”nun ikinci buluşması 
için biraraya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Başkanı Constantine Michalos, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Fikri Toros, Kıbrıs Rum Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides var.

Masada ayrıca TOBB Başkan Yardımcısı 
Halim Mete, TOBB bünyesindeki TEPAV’ın 
Direktörü Prof. Güven Sak, Konya Sanayi Odası 
Meclis eski Başkanı Ahmet Şekeroğlu, Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı ile Merit Otelleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Reha Arar yerini almış.

Konuyu Ahmet Şekeroğlu açtı: 
-TOBB’un öncülüğünde oluşan, Filistin ve 

İsrailli işadamlarını biraraya getiren Ankara 
Forumu nihayet meyve veriyor. Filistin’de Cenin 
Sanayi Bölgesi için temel atma aşamasına geldik. 
Benzeri sanayi bölgesini Kıbrıs’ta “Yeşil Hat “ta 
kuralım. 

Hisarcıklıoğlu, Cenin Sanayi Bölgesi’nin 10 
bin Filistinli’ye istihdam kapısı olacağını vurguladı: 

-Bölgenin kurulması için Almanya Hükümeti 
5 milyon Euro vermeyi taahhüt etti. Almanya, 
geçmişte aynı yerde sanayi bölgesi kurma 
girişiminde bulunmuş ama iş yarım kalmış. 

Söz konusu bölge için başlangıçta Gazze’yi 
denediklerini anımsattı: 
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-Gazze için epey uğraştık, olmadı. Şimdi 
Cenin’de TOBB’un işleteceği bir sanayi bölgesi 
kurulacak. Bölge için arsa bedeli ödediklerini 
kaydetti:

-Filistin yönetimi, 1000 dönümlük arsayı 
kamulaştırıp bize 98 yıllığına kiraladı. 
Kamulaştırma bedeli için bizden 10 milyon dolar 
talep etti. TOBB olarak bu parayı yatırdık.

-Cenin Sanayi Bölgesi’nin devreye girmesi 

için ne kadar yatırım yapılacak? 
-Arsa bedeli hariç 20 milyon dolarlık yatırım 

gerekiyor. 12.5 milyon dolara daha ihtiyaç var. 
Hisarcıklıoğlu, bölgenin adının TOBB-BİS (Barış 
İçin Sanayi) olacağını belirtti:

-Orası Nitelikli Sanayi Bölgesi olacak. Bu 
statü, ABD’ye ihracatı kolaylaştırıyor. Cenin 
Sanayi Bölgesi devreye girerse, dünya çapında 
“barış projesi”ne dönüşecek... 
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DOKUZ SÜTUN

Kıbrıs’ta iki bölge arasında tahkim merkezi 
kurulacak 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tahkim 
merkezi, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların 
çözülmesiyle ilgili yol haritasında, ticaretin 
otomatik olarak karşılıklı artmasını sağlayacak” 
dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 Haziran 2014 
tarihinde Kıbrıs’ta yapılan Kıbrıs Odalar 
Zirvesi sonucunda kurulan “Lefkoşa Ekonomi 
Forumu” nun İstanbul’daki ilk toplantısında 
aldıkları kararları açıkladı. Kurucu üyeler Güney 
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odalar 
Birliği’nin, bugün ikinci toplantılarını İstanbul’da 
gerçekleştirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
iki Kıbrıs halkının liderlerinin “cesurca” tekrar 
başlattığı, “adada adil ve sürdürülebilir bir çözüme 

ulaşma sürecini” desteklediğini vurguladı. “Siyasi 
süreç nasıl ilerlerse ilerlesin, Forum’un adanın 
iki halkı arasındaki güven ortamını güçlendirme 
hedefine doğru yürümeye devam edeceğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “İkinci 
toplantılarında, Forum üyeleri iki halk arasındaki 
tampon bölgeyi bir ayrıştırma bölgesi olmaktan 
çıkartıp, birlik bölgesi haline getirmek amacıyla 
bir öneri listesi hazırlamıştır. Forumun bir sonraki 
adımı bu listedeki maddelerin önceliklerini 
belirlemek ve somut, üzerinde çalışılabilir projeler 
geliştirmektir. Bunlardan bazıları, iki halkın iş 
adamları arasındaki anlaşmazlıkları çözecek bir 
tahkim merkezi kurmak. 

ORTAK DOĞAL AFET YÖNETİM BİRİMİ 
Tarafların tahkim uzmanları 30 gün içerisinde 

Atina’da toplanıp, üzerinde anlaştıkları bir metni 
Forum’a sunacaklar. Forum aynı zamanda bu 



346Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

EYLÜL
2014
merkez için güvenilir bir üçüncü taraf bulma 
ihtimalini de araştıracak. Tarafların atadığı 
yetkililer 30 gün içerisinde Brüksel’de bir araya 
gelip bir yol haritası hazırlayacaklar ve Forum’a 
sunacaklar. Bir etkinlik düzenleyerek iki halktan 
genç girişimcileri bir araya getirmek için taraflardan 
birer sorumlu temsilci atanmıştır, 30 gün içerisinde 
Forum’a somut bir takvim sunulacak. Adada bir 
“Ortak Doğal Afet Yönetim Birimi” kurulması için 
çalışılacağını da anlatan Hisarcıklıoğlu, iş birliği 
eksikliği dolayısıyla adadaki yangın, sel gibi doğal 
afetlerde iki tarafın da ciddi kayıplar verdiğini 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, ada halklarının güvenliğini 
sağlamak amacıyla Forum’un “Afet Yönetim 
Birimi” nin kuruluşuna öncülük edeceğini aktardı. 

İki toplumdan yatırımcıların, ortak yatırım imkanları 
konusunda fizibilite çalışması hazırlayacağını 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, Forum’un bir sonraki 
toplantısının aralık ayında Atina’da yapılacağı 
bilgisini verdi. Hisarcıklıoğlu, “Forum üyeleri olarak 
biz, halklarımız arasındaki bağları güçlendirmek 
amacıyla atılan bu adımları sadece başlangıç 
olarak görüyoruz. Bölgemizin istikrarı ve refahı 
Kıbrıs sorununun kapsamlı bir sonuca ulaşmasına 
bağlıdır. Aynı zamanda Kıbrıs, Yunanistan ve 
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın Avrupa Birliği 
bünyesinde daha parlak bir geleceğe sahip olmayı 
hak ettiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı
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Hakan ÇELİK 

Davutoğlu’nun çağrısına katkı 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne birlikte 

gittiğimiz Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Rum 
tarafı ve Yunanistan’a yaptığı “Birlikte çay içelim” 
teklifi, sorunun bir kez daha buzdolabına girmesini 
önlemeye yönelik önemli bir girişim. 1974 ten beri 
Rumlarla Türkler bir türlü kalıcı barışa varamıyor. 
Çok şükür çatışma ortamı yok ama statükonun 
böyle devam etmesi bir gün tansiyonun 
yükselmesine neden olabilir. 

Türkiye ve Yunanistan’da Kıbrıs meselesi artık 
kamuoyunu bıktırdığı için çözüme yönelik yeni 
katkı da gelmiyor. Kofi Annan Planının tartışıldığı 
süreçte heyecan yakalanmıştı ancak Türkler 
“evet” Rumlar “hayır” deyince umutlar bir kez 
daha suya düştü. Bu bakımdan bizzat Türkiye’nin 
başbakanı tarafından dillendirilen çözüm çağrısını 
önemsiyorum. Bu sürecin adına “Lefkoşa Ekonomi 
Forumu” deniyor. 

Aslına bakarsanız, umut veren girişimler yok 
değil. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu ile bundan aylar önce KKTC’ye 
gitmiştim, orada ilk kez Kuzey Kıbrıs, Güney 
Kıbrıs. Yunanistan ve Türkiye oda başkanlarının 
buluştuğu yemeğe katılmıştım. Ortak bir iyi niyet 
belgesine imza atan oda başkanları, siyasetçilere 
örnek olacak bir diyalog süreci başlatmıştı. Bu 
yemeğin ikincisi geçtiğimiz günlerde İstanbul’da 
tekrarlandı.

***
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev 

sahipliğindeki yemeğe Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Fikri Toros, Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Phidias Pilides. Yunanistan Ticaret 
ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Constantine 
Michalos katıldı. Aralarında son derece samimi bir 
hava olduğuna tanıklık ettim. 
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Dört kesimi temsil eden iş dünyası temsilcileri 
anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için ortak 
bir tahkim merkezi kurulmasına karar verdi. İki 
halkın genç girişimcilerini barındırıp büyümelerini 
sağlamak amacıyla bir “Kuluçka Merkezi” de 
kurulacak. Tarafların atadığı yetkililer 30 gün içinde 
Brüksel’de buluşup bir yol haritası hazırlayacaklar 
ve foruma sunacaklar. Elle tutulur bir adım daha 
var: Taraflar adada “Ortak Doğal Afet Yönetim 
Birimi” de kuracak. Çünkü işbirliği eksikliği olduğu 
için Kıbrıs’ta her yıl yangın, sel gibi doğal afetler 
nedeniyle ciddi kayıplar yaşanıyor. Bu forumun 
bir sonraki toplantısı Aralık ayında Atina’da... 
Yunanistan yüzde 20lik işsizlikle mücadele ediyor. 

Kapı komşusu Türkiye’nin Yunan ekonomisine 
nasıl katkı sağlayacağını hesaplamak için Ege 
Adaları’ndaki Türk turist hareketliliğine bakmak 
yeter. 

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır AB 
üyeliğine ulaşmak için uygulanacak yeni stratejiyi 
önceki gün ilan etti. Aralık ayına kadar Türkiye’nin 
AB üyeliği yolunda pozitif gelişmeler yaşanacağını 
ve Atina’daki toplantının getireceği ivmeyle 
Türk-Yunan yakınlaşmasının daha da anlam 
kazanacağını düşünüyorum.
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TOBB’dan Türkmenlere yardım malzemesi 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

Gaziantep’teki Türkmen sığınmacılar için 2 bin 
koli yardım paketi gönderdi. Bir iş merkezinin 
önünde düzenlenen törenle yardımları teslim alan 
Türkmenler, kendilerine destek veren kurum ve 
kuruluşlara teşekkür etti. Koordinatör Vali Veysel 
Dalmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 
bin Suriyeli Türkmen’e gıda yardımı yapıldığını 
söyledi. Dalmaz, “İçinde bulunduğumuz durum çok 
zor, Suriye’de devam eden hadiseleri uluslararası 
derin yapıların oyunu olarak değerlendiriyorum. 
Umuyorum Türkiye bölgesinde oyun kurucu olur, 
bazı yanlışlara engel olur. Burada Türkmen, 

Kürt, Arap demeden herkese yardım yapmak 
zorundayız. Destek olanlara teşekkür ediyorum” 
dedi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Selami Memiş de 
Suriye’deki kaos ortamının bir an önce bitmesini 
temenni ettiklerini dile getirdi. Yardımın sembolik de 
olsa konuya dikkati çekmek için değerli olduğunu 
belirten Memiş, “Türkmenlerin, TOBB’a yaptığı 
yardım başvurusunu karşılıksız bırakmamak 
adına da bu yardımı anlamlı buluyorum” dedi.
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“300 firma iş durdurdu 7 bin çalışan tahliye 
edildi”

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Irak’ta 
yaşanan son durumlar üzerine 300 Türk firmasının 
can güvenliği nedeni ile işlerini durdurmak zorunda 
kaldığını belirterek, 7 bin çalışanında tahliye edildiğini 
söyledi. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile Irak Ticaret Odaları Federasyonu arasında 
işbirliği için Çalışma Komitesi Anlaşması imzalandı, 
işbirliği imzasından önce bir konuşma yapan Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Irak’ın yeniden yapılanma döneminde 
Türk özel sektörü olarak önemli görevler aldıklarını 
ifade ederek, Türk müteahhitlerin geçmişten bugüne 
kadar Irak’ta 21 milyar dolar değerinde 853 proje 
üstlendiğini söyledi. Hiç kimsenin Irak’a girmek 
istemediği dönemlerde Türk müteahhitlerin acil ihtiyaç 
duyulan binaların inşasını üstlendiğini aktaran TOBB 
Başkanı, “Yatırım yapan firmalarımız on binlerce Iraklı 
kardeşimize istihdam imkanı sağladı. Türk iş adamları 

bu bölgenin ihtiyaç duyduğu malları gönderdi. Türk 
tırları bu malları taşıdı. Bakınız son yılda Türkiye’nin 
ihracatı 3 katı artarken Irak’a yaptığımız ihracat tam 
14 kat arttı” dedi. 

TİCARET YÜZDE 40 DÜŞTÜ
Irak’taki son gelişmelerin ekonomik ilişkileri de 

olumsuz etkilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti: “Haziran ayından bu tarafa Irak’ta yaşanan 
olumsuz olaylar iki ülke arasındaki ticarette yüzde 
40’lara varan keskin düşüşlere neden olmuştur. 
Haziran ayından itibaren düşen ticaret hacmimizden 
dolayı 2014’ün 7 aylık verilerine baktığımız zaman 
dış ticaretimiz 2013’ün aynı dönemine göre yüzde 6.6 
azalmıştır. Son dönemde ulaşımda kısmen açılmalar 
olmakla beraber sorunlar devam etmektedir. Irak’taki 
son durumdan sonra 300 Türk firması tamamen can 
güvenliği nedeni ile işlerini durdurmak zorunda kalmış 
7 bin çalışanını tahliye etmiştir.”
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‘Irak ve Türkiye ortak pazar kursun’ 
Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Cafer 

Resul el Hamadani, Irak’la Türkiye arasında ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülkenin ortak bir pazar 
oluşturması ve karşılıklı gümrük birliği kurması 
gerektiğini söyledi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Hamadani ile Bağdat, Basra, 
Kerkük ve Kerbela ticaret odaları başkanlarının da 
yer aldığı heyetle iki ülke arasındaki ticareti yeniden 
canlandırmak amacıyla TOBB’da bir araya geldi.

‘2-3aya IŞİD biter’ 
Irak’ın yeniden yapılanma döneminde Türk özel 

sektörünün önemli görevler aldığına dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlerin bugüne kadar 
Irak’ta 20.8 milyar dolarlık 853 proje üstlendiğini, 
yatırım yapan firmaların 10 binlerce Iraklıya istihdam 
sağladığını kaydetti.

Türkiye’nin toplam ihracatı 3 17 kişiden oluşan 
Iraklı iş heyetiyle bir araya gelen TOBB Başkanı’na 
Irak’ın toprak bütünlüğü ve zenginliğini simgeleyen bir 

plaket verildi. kat artarken, Irak’a yapılan ihracatın 14 
kat arttığını belirten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 

“12 milyar dolar ticaret hacmimizle Irak, 
Almanya’dan sonra en önemli ticaret ortağımız haline 
geldi. Haziran ayından beri Irak’ta yaşanan olumsuz 
olaylar, iki ülke arasındaki ticarette yüzde 40’lara varan 
keskin düşüşlere neden oldu. Irak’taki son durumdan 
sonra 300 Türk firması can güvenliği nedeniyle işlerini 
durdurmak zorunda kaldı ve 7 bin kadar çalışanını 
tahliye etti. Son 3 yıldır Türk firmalarına Irak devlet 
kurumları tarafından iş verilmemektedir. Ortak 
kaderimizi etkileyecek bu zor süreçte daha fazla 
dayanışma içinde olmamız gerekirken, karşılaştığımız 
bu durum kabul edilebilir değil.” 

Hamadani ise Irak’ta Türk şirketlerinin yatırımının 
25 milyar dolan aştığını kaydederek, “IŞİD saldırılarının 
ardından Irak’ta, 24 saatte 1600’den fazla Türk şirket 
çekildi. Bu bizi olumsuz etkiledi. 2 3 ay içinde çeteleri 
yok edeceğiz ve bütün Irak güvenli olacak” dedi
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IŞİD gelince 1 günde 1.600 Türk şirketi 
Irak’tan çekildi 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Irak Ticaret 
Odaları Federasyonu Başkanı Jaafar Rasool Al 
Hamadani ve beraberindeki heyet, TOBB’da bir 
araya geldi. Irak Ticaret Odaları Federasyonu 
Başkanı Jaafar Rasool Al- Hamadani, Irak’ta Türk 
şirketlerinin yatırımının 25 milyar doları aştığını 
kaydederek “IŞİD saldırılarının ardından Irak’ta, 
24 saat içinde bin 600’den fazla Türk şirket çekildi. 
Bu bizi olumsuz etkiledi. 2-3 ay içinde çeteleri 

yok edeceğiz ve bütün Irak güvenli olacak. Irak 
bütçesi çok büyük bir patlama sağlayacak ve en 
büyük payı Türkiye alacak” dedi. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da Irak’ta Türk firmalara 
zorluk çıkarıldığını belirterek, “Ortak kaderimizi 
etkileyecek bu zor süreçte daha fazla dayanışma 
içinde olmamız gerekirken, karşılaştığımız bu 
durum kabul edilebilir değil” dedi. 
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HİSARCIKLIOGLU: 

IRAK’TA TÜRK FİRMALARINA ZORLUK 
ÇIKARILIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Irak’ta Türk 
firmalarına zorluk çıkarıldığını söyledi. Irak Ticaret 
Odaları Birliği üyeleriyle Ankara’da bir araya gelen 
Hisarcıklıoğlu, “Irak ile ikili ticaretin 2 yıl içinde 

20 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Türk 
müteahhitleri Irak’ta 20.8 milyar dolarlık proje 
üstlendi, on binlerce Iraklıya istihdam sağladı” 
dedi.
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HİSARCIKLIOGLU, IRAKLI MESLEKTAŞINDAN DAHA FAZLA DAYANIŞMA İSTEDİ

IŞİD e rağmen ticaret hedefimiz 20 milyar $ 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 

anlaşmasına Türkiye’nin de dâhil edilmesi için 
yürüttüğü çalışmaların yanında komşularla ticari 
ilişkileri geliştirmeye de çalışan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Zorlukları birlikte aşmalıyız. 
Irak ile 2 yıl içinde ikili ticaret hedefi olan 20 milyar 
doları yakalamalıyız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Irak Ticaret 
Odaları Federasyonu Başkanı Cafer Resul El- 
Hamadani’ye TOBB’u ziyaretlerinden dolayı 
plaket verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Irak’ta Türk 
firmalarına zorluk çıkarıldığını belirterek, “Ortak 
kaderimizi etkileyecek bu zor süreçte daha 
fazla dayanışma içinde olmamız gerekirken, 
karşılaştığımız bu dur*um kabul edilebilir değil” 
dedi. 

BU ZOR SÜREÇ ATLATILACAK 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Irak 

Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Cafer 
Resul El- Hamadani ile Bağdat, Basra, Kerkük 
ve Kerbela Ticaret Odaları başkanlarının da yer 
aldığı 17 kişilik heyet ticaretini TOBB’da kabul etti. 
Hisarcıklıoğlu, Irak’ın bu zor süreci bütünlüğünü 
koruyarak ve başarı ile atlatacağına inandıklarını 
söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, Irak’ın yeniden yapılanma 
döneminde Türk özel sektörünün önemli görevler 
aldığına dikkati çekerek, Türk müteahhitlerin 
bugüne kadar Irak’ta 20,8 milyar dolarlık 853 proje 
üstlendiğini, yatırım yapan firmaların 10 binlerce 
Iraklıya istihdam sağladığını kaydetti. 

Toplantıda yeni bir hedef koymayı 
düşündüklerini ve ikili ticaretin 2 yıl içinde 20 
milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini 
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kaydeden Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Irak Ticaret 
Odaları Federasyonu arasında bir çalışma grubu 
kurulmasına dair işbirliği anlaşması imzalandığını 
söyledi. 

1 GÜNDE 1600 ŞİRKET GİTTİ 
Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı 

Cafer Resul Al- Hamadani de, IŞİD’in elinden 49 
Türk rehineyi kurtaran Türkiye’yi kutladı ve “(IŞİD 

saldırılarının ardından) Irak’ta, 24 saat içinde bin 
600’den fazla Türk şirket çekildi. Bu bizi olumsuz 
etkiledi. 2-3 ay içinde çeteleri yok edeceğiz ve 
bütün Irak güvenli olacak” dedi. Cafer Resul 
El-Hamadani, sınır geçiş noktaları, tek başına 
elverişli olmadığını ve yeni giriş çıkış kapılarının 
oluşturulması gerektiğini vurguladı.
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Ne iş olsa yaparım 
MUSTAFA KUTLU

Ne iş olsa yaparım” diyen işsiz, biliniz ki 
hiçbir işi hakkıyla yapamaz. Türkiye’deki işsizliğin 
temelinde bu vasıfsızlık var. Bir de tuhaflık: Yahu 
adamlar iş beğenmiyor. Hop demeden hoplamak 
istiyor. 

Elbette ki bu tutumun sebebi işe alınmalarda 
görülen adam kayırma, partizanlık, ideolojik 
yaklaşım, hemşerilik vb. gibi işle ilgisi olmayan 
hususlardır. Adam diyor ki: “Filan da benim gibi 
vasıfsızdı ama hem işe girdi, hem şef oldu”. Bizi 
batıran budur işte. 

Yeni Türkiye’nin yeni yöneticileri şunu bir yana 
yazın ve kesinkes uygulayın. 

1 - Liyakat ve ehliyete göre iş ve makam verin. 
2- Kaliteye prim verin. Denizli mi, Burdur mu 

şimdi hatırlamıyorum, oralardan bir işveren. Feryat 
edip duruyor. Bu feryada gülelim mi, ağlayalım 
mı? 

Adam gazetelere tam sayfa ilan vermiş, bu 

yetmemiş, televizyonlara çıkıp derdini anlatmış 
ama bir çare bulamamış. Mesele şu: 

Adamın bir sürü inşaat işi var bir sürü iş 
makinası. Adam bu makinaları kullanacak kalifiye 
eleman arıyor, bulamıyor. Doktordan, mühendisten 
fazla maaş vereceğim diyor. Yok, yok. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Türkiye’nin artık nitelikli üretim yaptığını, ancak 
üretimde çalışacak nitelikli insan bulmakta 
zorlandığını belirtiyor. 

Buradan Sayın Milli Eğitim Bakanımıza 
sesleniyorum. 

Konu dönüp dolaşıp eğitime geliyor. Sekiz 
zayıfı olanlar lütfen sınıf geçenlesin. (Bir zamanlar 
vardı, hâlâ böyle mi?) Bu işin temeli disiplin, 
disiplin, disiplin. Bazıları disiplini özgürlüğün 
karşısına koyuyor ki külliyen yanlıştır. Sayın 
Bakan inanın manzara şudur: Ben de öğretmenlik 
yaptım bilirim. Lise sonda okuyan öğrencilerin 
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yazılı kağıtlarını bazı öğretmen arkadaşlar ibret 
için bana gösteriyor. Cümle, fikir, kompozisyon, 
imla bir tarafa çocuk kelimenin ortasında büyük 
harf kullanıyor. Böyle yetişen dişçi diş çekemez, 
sağlıkçı iğne vuramaz, öğretmen ders veremez 
vesaire. 

Çözüm: Çok uzun süreli, değişmez program, 
programı hükümet ve bakan değişse de ısrarla 
uygulayan devlet. Yirmi yılda ancak yola girer bu 
iş. 

Bu yolda güzel işler oluyor. 
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi 

(UMEM), TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Milli Eğitim ve İŞKUR ile yürütülen bir 
proje. UMEM özellikle ilçelerde meslekî eğitim 
kursları açıyor. Bu yılın ilk yedi ayında Türkiye 
genelinde 552 kursu açılmış. On bin kişi meslek 
sahibi olmuş. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle 
demiş: 

“ilçelerdeki mesleki eğitim talebinin artmasını 
çok önemli görüyorum. Bu sayede bölgesel 
dengesizliklerin ve göç sorununun azaltılmasına 
yönelik yapısal tedbir sunmuş oluyoruz. Bu 
trendi daha da artırmak için çalışıyoruz. 21inci 
yüzyılda göç hâlâ Türkiye’nin ciddi bir sorunu 
olarak kalmamalı. Birkaç örnek vereyim; Konya 
merkezin nüfusu artarken, Konya ilinin nüfusu 
azalıyor. Erzurum merkezin nüfusu artarken, 
Erzurum ilinin düşüyor. Hep birlikte bu meseleye 

yerelden yola çıkarak bir çözüm yolu bulmamız 
gerekiyor. Bu kapsamda ilçelerden yerel mesleki 
eğitim talebinde artış olmasını çok önemsiyorum”. 
Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre açılan 
kurslardan yüzde 25’i gelen talepler doğrultusunda 
ilçelerde açıldı. Oda ve borsaların etkin rol oynadığı 
açılan kurslar arasında Kütahya Tavşanlı’da ‘Kablo 
Montaj İşçisi’, Bilecik Bozüyük’te ‘Aşçı Yamağı’, 
Tokat Erbaa’da ‘Hazır Giyim Model Makineciliği 
Teknisyeni’, Zonguldak Ereğli’de İş Makineleri 
Tamircisi’, Kırklareli Lüleburgaz’da ‘Bayan Terzisi’ 
ilgi gören alanlar oldu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “2011 yılından 
beri Türkiye’nin bir ili hariç her ilde kurs açmıştık. 
Talep olmadığından Ağrı’da açamamıştık. Bu ay 
‘Bilgisayar Destekli Proje Çizimi’ kursu açıldı. 
Böylece 81 ilin tamamında UMEM projesi 
uygulanmış oldu.”

 Çok güzel. 
Ama bir şey daha var. Kurslara katılacak işsiz 

bulmak zor olmuş(işe bak). Gençler iş beğenmiyor, 
eğitim istemiyormuş. 

Bu nedir? 
Bu şudur Gençler bunca yılın alışkanlığı ile 

aracıya, dayıya, Ankara’daki amcaya güvenmeyi 
öne alıyor. 

Şu torpil işine son verebilsek işler yoluna 
girecek ama.
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Filistinliler için bir umut: TOBB’un Cenin 
projesi 

Ortadoğu’da vuku bulan gelişmeler baş 
döndürücü bir hızla sürüyor. Bugünlerde bol bol 
IŞİD, Suriye, sığınmacılar konuşuyoruz. Öyle ki 
geleneksel Arap-İsrail çatışması gündemdeki 
yerini kaybetti. Hatta çok sayıda insanın öldüğü 
Gazze bile gündemden düştü. 

Oysa sorun devam ediyor. Altyapının yok 
olduğu, evlerin, okulların yıkıldığı Gazze’de hayat 
çok zor. Savaşın verdiği zararın 8-10 milyar dolar 
olduğu söyleniyor. 

Sonuçta “güvenliğin” sağlandığını söylemek 
de mümkün değil. Bunu anlamak ve nasıl bir hava 
oluştuğunu görmek için İsrail ve Filistin’de kısa bir 
tur yapmak yeter. Benim gibi saatlerinizi “güvenlik 
noktalarında” harcamanız garanti. 

Filistin’in öteki parçası Batı Şeria’da da 
hayat son derece zor. Yine de umut verici işler 
yok değil. Geçen hafta, TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde yürütülen Cenin 
Sanayi Bölgesi çalışmalarına katıldım. İlginç bir 
deneyimdi. 

Dededen toruna miras: Cenin 
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularına 

lojistik merkezi ve havaalanı olarak hizmet vermiş 
geniş bir düzlükten söz ediyorum. Alman General 
Otto Liman van Sanders’in komuta ettiği ve daha 
sonra Mustafa Kemal Paşa’nın devraldığı Yıldırım 
Ordular Grubu’nun karargâhının bulunduğu bölge 
burası. İngilizler bölgeyi ve kasabayı Eylül 1918’de 
ele geçirdiler. Bütün bunlar bir dönemin kapandığı, 
yeni bir dönemin başladığının kanıtı idi. Nitekim 
bu gün tüm bölgede etkilerini görebiliyoruz. 

Geçen hafta gördüğüm tablo etkileyici idi. Yüz 
yıl sonra, bir avuç Türk, ellerinde harita, asker 
dedelerinin terk etmek zorunda kaldığı Cenin’e bir 
yatırımcı gözüyle bakıyorlardı. Bu sefer Yıldırım 



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

BASINDA TOBB

EYLÜL
2014

Orduları Grubu’nun Cenin’de tertiplenmesini 
değil, Cenin’de “sanayi bölgesi”nin tertiplenmesini 
tartışıyorlardı. Bu işi üstlenen, oldukça tecrübeli, 
Konya Sanayi Odası eski başkanı Ahmet 
Şekeroğlu “Cenin sanayi cephesinde” savaşı sevk 
ve idare eder gibiydi. 

Cenin’de sanayi bölgesi kurma fikri 2010’da 
başladı. Zorlu bir aşamadan geçerek sonunda 
arazi 100 yıllığına kiralandı. Her yerde bunu bir 
yardım projesi değil bir “balık tutmayı öğretme” 
projesi olduğuna sıklıkla vurgu yapılıyor. Çünkü 
Filistin proje çöplüğüne dönmüş durumda. Oysa 
bu işin sonunda beş bin Filistinli balık iş bulacak. 

Politika yapmanın farklı araçları 
Proje, sadece dünyayı farklı okuyan, farklı 

kültür ve öncelikleri olan üç devletin (Türkiye-
Filistin-İsrail) bürokrasi anlayışını, kurum kurallarını 

ve beklentilerini bir çizgide buluşturmayı değil, çok 
sayıda şirketi de buraya çekmeyi hedefliyor. 

Bir yanda ekonomik durumunu iyileştirmek 
isteyen Filistin, öte yanda güvenlik ve politik 
nedenlerle projeye kuşkuyla yaklaşan, ama sosyal 
ve ekonomik ekosistemin değiştirmeden hiçbir şey 
olamayacağını bilen bir İsrail’den söz ediyoruz. 
Türk tarafı ise projenin politik tartışmaların 
gölgesinde kalmasını, emeklerin boşa gitmesini 
istemiyor. Hırslı, ısrarcı ve hassas davranıyor. 

Dedelerinden yıllar sonra, TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu liderliğinde bir avuç insanın Cenin’de 
mücadelelerini farklı araçlarla sürdürmelerine, 
ticari ve ekonomik zekâlarını, tecrübelerini, 
oldukça karmaşık, duygusal ve risklerle dolu bir 
sorunla başa çıkma çabalarını görmek etkileyici 
idi.
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‘Irak’ta Türk firmaları zorluk yaşıyor’ 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Irak’ta Türk 

firmalarına zorluk çıkarıldığını belirterek, “Bu zor 
süreçte daha fazla dayanışma gerekirken, yaşanan bu 
durum kabul edilemez” dedi 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Irak Ticaret 
Odaları Federasyonu Başkanı Jaafar Rasool Al- 
Hamadani ile Bağdat, Basra, Kerkük ve Kerbela 
Ticaret Odaları Başkanlarının da yer aldığı 17 kişilik 
heyet ticareti yeniden canlandırmak için bir araya geldi. 

HİSARCIKLIOĞLU, Irak’ın yeniden yapılanma 
döneminde Türk özel sektörünün önemli görevler 
aldığını belirterek, Türk müteahhitlerin bugüne kadar 
Irak’ta 20,8 milyar dolarlık 853 proje için, yatırım yapan 
firmaların 10 binlerce Iraklıya istihdam sağladığını 
kaydetti. 

Irak’ta Türk firmalarına zorluk çıkarılmaktadır’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Irak’ta Türk firmalarına zorluk 
çıkarıldığını belirterek, “Ortak kaderimizi etkileyecek 
bu zor süreçte daha fazla dayanışma içinde olmamız 
gerekirken, karşılaştığımız bu durum kabul edilebilir 
değil” dedi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Irak 
Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Jaafar Rasool 
Al- Hamadani ile Bağdat, Basra, Kerkük ve Kerbela 
Ticaret Odaları Başkanlarının da yer aldığı 17 
kişilik heyet ticareti yeniden canlandırmak amacıyla 
TOBB’da bir araya geldi. Son dönemde Irak’ta yaşanan 
gelişmeleri Türk iş dünyası olarak yakından takip 
ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, Irak’ın bu zor süreci 
bütünlüğünü koruyarak ve başarı ile atlatacağına 
inandıklarını söyledi. Irak’ın toprak bütünlüğünü, 
güvenliğini, istikrar ve refahını çok önemsediklerinin 
altını çizen Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak 
bu süreçte Iraklı kardeşlerimizin yanındayız “ diye 
konuştu. Hisarcıklıoğlu, Irak’ın yeniden yapılanma 
döneminde Türk özel sektörünün önemli görevler 
aldığına dikkati çekerek, Türk müteahhitlerin bugüne 
kadar Irak’ta 20,8 milyar dolarlık 853 proje üstlendiğini, 
yatırım yapan firmaların 10 binlerce Iraklıya istihdam 
sağladığını kaydetti. 

IRAK’LA TİCARET HACMİ 12 MİLYAR DOLAR 
Türkiye için Irak’ın, Almanya’dan sonra en önemli 

ticaret ortağı haline geldiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
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şunları söyledi: “ Türkiye’nin toplam ihracatı 3 kat 
artarken, Irak’a yaptığımız ihracat 14 kat arttı. 12 milyar 
dolar ticaret hacmimizle Irak, Almanya’dan sonra en 
önemli ticaret ortağımız haline geldi. Ancak Irak’taki 
son gelişmeler ekonomik ilişkilerimizi de olumsuz 
etkiledi. Haziran ayından beri Irak’ta yaşanan olumsuz 
olaylar, iki ülke arasındaki ticarette yüzde 40’lara varan 
keskin düşüşlere neden oldu. Irak’taki son durumdan 
sonra 300 Türk firması can güvenliği nedeniyle işlerini 
durdurmak zorunda kaldı ve 7 bin kadar çalışanını 
tahliye etti. Haziran ayı sonrası kapanan yollardan 
dolayı malzeme sevkiyatı yapılamaması nedeniyle 
işleri aksayan Türk firmalarından İran üzerinden 
geçmelerinin istenmesi ve gecikme cezası uygulaması 
girişimleri, baskı oluşturmaktadır. Son 3 yıldır 
Türk firmalarına Irak devlet kurumları tarafından iş 
verilmemektedir. Türk firmalarının bu kapsamda aldığı 
işler önemli oranda azalmıştır. Devlet kurumlarındaki 
ihalelerde, tedarikçi listeleri içinde uluslararası 
sertifikalara sahip olmalarına rağmen Türk firmalarına 
zorluk çıkarılmaktadır. Ortak kaderimizi etkileyecek 
bu zor süreçte daha fazla dayanışma içinde olmamız 
gerekirken, karşılaştığımız bu durum kabul edilebilir 
değil. Hisarcıklıoğlu, bölgedeki huzur ve refahı 

artırmak için öncelikle iki ülke arasındaki ticari ve 
yatırım ilişkilerinin en üst düzeye çıkarılması gerektiğini 
vurgulayarak, bu noktada ülkelerin özel sektörlerine 
ve temsilcilerine önemli görevler düştüğünü ifade etti. 
Irak’ın sıkıntıları aştıktan sonra yeniden yapılandıracağı 
“Yabancı Sermaye Mevzuatı” ile Türk firmalarının 
daha fazla yatırım yapmayı arzu ettikleri bir ülke haline 
geleceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Irak ile ekonomik 
işbirliğinde yapılacak çok iş olduğunu TOBB olarak bu 
konuda üzerlerine düşeni yapmaya fazlasıyla hazır 
olduklarını anlattı. 

İKİLİ TİCARET 20 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK 
Bu toplantıda yeni bir hedef koymayı düşündüklerini 

ve ikili ticaretin 2 yıl içinde 20 milyar dolara çıkarılmasını 
hedeflediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, işbirliğinin 
geliştirilmesi noktasında TOBB ile Irak Ticaret Odaları 
Federasyonu arasında bir çalışma grubu kurulmasına 
dair işbirliği anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Irak 
Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Jaafar Rasool 
Al- Hamadani, “Irak zengin bir ülke maddi desteğe 
ihtiyacı yok ama manevi desteğe ihtiyacı var. Türk 
şirketleri Irak’ta varlığını gösterebilir ve ülkenin yeniden 
imarını sağlayabilirler” diye konuştu.



362Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

EYLÜL
2014

27.09.2014

Muhtar Kent ve Hisarcıklıoğlu’ndan ABD’li CEO’lara çağrı 

Türkiye’ye YATIRIN
ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 

önde gelen ABD’li şirketlerin CEO’larıyla yapılan 
toplantıda Türkiye’ye yatırım çağrısı yapıldı. 

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ABD 
seyahatinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile ABD Ticaret Odası ve Yatırım Promosyon Ajansı’nın 
birlikte düzenlediği toplantıya katıldı. Amerikalı önde 
gelen şirketlerin CEO’ların katıldığı toplantıda Coca-
Cola CEO’su Muhtar Kent, CEO’lara Türkiye’ye yatırım 
çağrısında bulundu. 

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takdim 
etmeden önce kısa bir konuşma yapan Kent, 
“Cumhurbaşkanı’nın, m ülkenin bugün halen 
gerçekleştirdiği büyümenin temellerinin atılmasını 
sağlayan birçok ekonomik reformu yaparak sergilediği 
liderliğe hepimiz şahit olduk. Türkiye bugün dünyanın 
en güçlü ekonomilerinden birine sahip. Yenilikçi 
girişimciler ülkeyi tekstil ve giyim gibi geleneksel 
olarak güçlü olduğu alanların dışındaki birçok sektöre 
taşıyor. Bunların arasında, teknolojiden mühendisliğe, 

inşaattan tarıma, tüketim ürünlerinden perakendeye 
ve kadar birçok alan bulunuyor” dedi. 

YAKINDAN BAKIN 
Kent şöyle konuştu: “Amerikalı dostlarıma ve 

meslektaşlarıma, Türkiye’ye ve potansiyel Türk 
ortak ve tedarikçilere daha yakından bakmalarım 
tavsiye ederim. Yapacağınız yeni yatırımların Türkiye 
pazarına hitap etmekle kalmayıp aynı zamanda 
Türkiye’yi bölgenin geneline bir çıkış kapısı olarak 
kullanabilmenizi de sağlayacağı düşünüldüğünde, 
böyle bir karardan pişman olmayacağınıza eminim.” 

ÇOK BÜYÜK FIRSAT VAR 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Sizi Türkiye 

ile daha fazla ticaret ve daha fazla yatırım yapmaya davet 
ediyoruz” diyerek, Türkiye’nin 2023 yılı vizyonunun 
yatırımlara çok geniş bir işbirliği alanı sunduğunu ifade 
etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda 
ekonomisini iki-buçuk misli büyütmeyi planladığına 
dikkat çekerek, “Üretimde yüksek teknolojili ürünlere 
yönelmek istiyoruz. Birlikte çalışmak, Türkiye’de yatırım 
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yapmak için çok büyük fırsatlar var” diye konuştu. 
TOBB Başkanı, “Aynı zamanda, başta bölgemiz olmak 
üzere, üçüncü ülkelerde çok sayıda birlikte iş yapma 
imkanı var. Biz, işbirliği ve ortaklık alanlarımızı daha 
da genişletmeye hazırız” ifadesini kullandı. İş dünyası 
olarak, Türk-Amerikan ilişkilerinin iktisadi yönünün 
artık sınıf atlaması gerektiğini düşündüklerini aktaran 
Hisarcıklıoğlu, daha fazla yatırım, daha fazla ticaret 
yapmaları gerektiğine vurgu yaptı.

İŞ ADAMLARI ÇİMENTO 
TOBB olarak, Türk-Amerikan ilişkilerinin iktisadi 

yönünün gelişmesi için uzun süredir çaba içerisinde 
bulunduklarını anımsatan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Zira 
biliyoruz ki iş adamları ve iş adamlarının iktisadi 
faaliyetleri, Türk-Amerikan ilişkilerinin çimentosudur, 

demiridir” ifadesini kullandı. 
Trans Atlantik’e BİZİ DE ALIN 
TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak da, 2012 

yılından beri sürdürdükleri çabaların bu yönde olduğunu 
bildiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu 
çerçevede Türkiye’nin, Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım 
Anlaşması’na dahil edilmesi veya Türkiye ile ABD 
arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşmasının, 
ilişkilerdeki sınıf atlamanın somut adımları olacağını 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin dünya ekonomisini 
kökten etkileyecek bu büyük ekonomik entegrasyonun 
dışında kalmasını düşünmek dahi istemiyoruz” diye 
konuştu
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Amerika ile ticarette artık
sınıf atlamak istiyoruz 

Erdoğan’ın katılımıyla New York’ta gerçekleşen 
toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
“Amerika ile ticarette sınıf atlamak istiyoruz” 
dedi. Muhtar Kent de ABD’li CEO’ları Türkiye’de 
yatırıma çağırdı. 

ABD’NİN önde gelen firmalarının CEO’ları, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ABD 
Ticaret Odası ve Yatırım Promosyon Ajansı’nın 
birlikte düzenlediği toplantıda buluştu. New 
York’taki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent 
de katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
toplantıda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki 
ticaretin ve yatırımların artmasını arzu ettiklerini 
belirterek “ABD ile ticarette sınıf atlamak istiyoruz” 
dedi. 

Türkiye’yi de dâhil edin
“Sizi Türkiye ile daha fazla ticaret ve daha 

fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz” diyen 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2023 yılı vizyonunun 
yatırımcılara çok geniş bir işbirliği alanı sunduğunu 
ifade etti. Hisarcıklıoğlu, daha fazla yatırım, daha 
fazla ticaret yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede 
Türkiye’nin, AB-ABD arasındaki Trans Atlantik 
Ticaret ve Yatırım Anlaşması’na dahil edilmesi 
veya Türkiye ile ABD arasında imzalanacak bir 
serbest ticaret anlaşmasının, ilişkilerdeki sınıf 
atlamanın somut adımları olacağını söyledi. 
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ABD ile ticarette sınıf atlamalıyız 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta iş 

dünyası temsilcileriyle buluştu. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Türkiye ile ABD arasında 
imzalanacak bir serbest ticaret anlaşması, 
ilişkilerdeki sınıf atlamanın somut adımları 
olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türk 
ve ABD’li işadamları ile biraraya gelerek ekonomik 
ilişkiler ve yatırımların önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New 
York’taki temaslarının son gününde iş dünyası ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü. 
İş dünyasının temsilcileri, ABD ile ilişkilerin 
ekonomik yanının güçlendirilmesi gerektiğine 
dikkat çekti. New York’ta Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda 
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ABD ile ticarette 
sınıf atlamak istediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’nin, Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım 

Anlaşması’na dâhil edilmesi veya Türkiye ile 
ABD arasında imzalanacak bir serbest ticaret 
anlaşması, ilişkilerdeki sınıf atlamanın somut 
adımları olacaktır” dedi. 

TRANS ATLAN TİK ANLAŞMASINA DÂHİL 
OLMALIYIZ 

Hisarcıklıoğlu, daha fazla yatırım, daha fazla 
ticaret yapmaları gerektiğinin altını çizdi. TOBB 
ve ABD Ticaret Odası olarak da, 2012 yılından 
beri sürdürdükleri çabaların bu yönde olduğunu 
bildiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bu çerçevede Türkiye’nin, Trans Atlantik Ticaret 
ve Yatırım Anlaşması’na dahil edilmesi veya 
Türkiye ile ABD arasında imzalanacak bir serbest 
ticaret anlaşmasının, ilişkilerdeki sınıf atlamanın 
somut adımları olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’nin dünya ekonomisini kökten 
etkileyecek bu büyük ekonomik entegrasyonun 
dışında kalmasını düşünmek dahi istemiyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu. 
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EKONOMİ. İLİŞKİLERİN ÇİMENTOSUDUR 
Türkiye’nin 2023 vizyonunun yatırımcılara 

çok geniş bir işbirliği alanı sunduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretimde yüksek teknolojili 
ürünlere yönelmek istediğini kaydetti. TOBB 
olarak, Türk-Amerikan ilişkilerinin iktisadi yönünün 
gelişmesi için uzun süredir çaba içerisinde 
bulunduklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
“Zira, biliyoruz ki iş adamları ve iş adamlarının 
iktisadi faaliyetleri, Türk-Amerikan ilişkilerinin 
çimentosudur, demiridir” ifadesini kullandı. 

TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPIN 
Aynı toplantıda konuşan Coca-Cola Üst 

Yöneticisi Muhtar Kent, ABD’li iş adamlarına 
Türkiye’ye yatırım yapma çağrısında bulunarak, 
“Amerikalı dostlarıma ve meslektaşlarıma, 
Türkiye’ye ve potansiyel Türk ortak ve tedarikçilere 
daha yakından bakmalarını tavsiye ederim” 
dedi. Kent, Erdoğan’ın, büyümenin temellerinin 
atılmasını sağlayan ekonomik reformları 
gerçekleştirdiğini belirtti.
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Hisarcıklıoğlu CACCI Başkan Yardımcısı 
oldu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ticaret 
ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) 
başkan yardımcılığına seçildi. TOBB’dan yapılan 
yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, Malezya’nın 
başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen genel 
kurulda CACCI Başkan Yardımcısı seçildi. 
Hisarcıklıoğlu, “Bizim görevimiz ülkemiz bayrağını 
dünyanın her yerinde dalgalandırmak. Asya-

Pasifik Bölgesi’nin dünya ekonomisindeki artan 
önemi, gelişmiş ekonomilerin dikkatinin bu 
bölgeye çevrilmesine neden olmuştur. Biz de iş 
dünyamızı temsilen bayrağımızı bu bölgede daha 
güçlü şekilde dalgalandırmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz” dedi.  
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Asya Pasifik’te 
başkan yardımcısı oldu 

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan 
Yardımcılığı’na seçildi. Malezya’nın başkenti 
Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen genel kurula 
katılan Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili olarak şunları 
söyledi: 

Bayrağımız dalgalanıyor
“Bizim görevimiz ülkemiz bayrağını dünyanın 

her yerinde dalgalandırmak. Asya-Pasifik 
bölgesinin dünya ekonomisindeki artan önemi, 
gelişmiş ekonomilerin dikkatinin bu bölgeye 
çevrilmesine neden olmuştur. Biz de iş dünyamızı 
temsilen bayrağımızı bu bölge de daha güçlü 
şekilde dalgalandırmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz.” 
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Hisarcıklıoğlu 26 ülkenin yönetiminde 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ticaret 
ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) 
Başkan Yardımcılığına seçildi. CACCI, aralarında 
Japonya, Hindistan, Rusya, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Malezya, Güney Kore, Tayvan, Çin, 
Singapur, Gürcistan ve Türkiye’nin de yer aldığı 26 
Asya ve Batı Pasifik ülkesinin odalar birliklerinden 
oluşuyor. Hisarcıklıoğlu, görevlerinin Türkiye’nin 

bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak 
olduğunu kaydederek, “Asya-Pasifik Bölgesinin 
dünya ekonomisindeki artan önemi, gelişmiş 
ekonomilerin dikkatinin bu bölgeye çevrilmesine 
neden oldu. Biz de iş dünyamızı temsilen 
bayrağımızı bu bölgede daha güçlü şekilde 
dalgalandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” 
dedi.
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Asya Pasifik’teki 26 ülkenin iş dünyasını 
temsil edecek 

HALEN, Eurochambres Başkan Yardımcılığı, 
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu 
Başkan Vekilliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kuala Lumpur’daki 
Genel Kurul’da Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan 
Yardımcılığı’na da seçildi. Hisarcıklıoğlu, “Asya-
Pasifik Bölgesinin dünya ekonomisindeki artan 
önemi, gelişmiş ekonomilerin dikkatinin bölgeye 
çevrilmesine neden oldu. Biz de iş dünyamızı 
temsilen bayrağımızı bu bölgede daha güçlü 
dalgalandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Bu görevde de ülkemiz iş dünyasını en iyi şekilde 
temsil edeceğiz” dedi. 

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları 
Konfederasyonu (CACCI), aralarında Japonya, 
Hindistan, Rusya Federasyonu, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Malezya, Güney Kore, Tayvan, Çin, 
Singapur, Gürcistan ve Türkiye’nin de yer aldığı 26 
Asya ve Batı Pasifik ülkesinin odalar birliklerinden 
oluşuyor. CACCI, Birleşmiş Milletlerin resmi 
istişare organları arasında yer alıyor ve ana 
faaliyet alanları KOBİ’lerin desteklenmesi, iş 
dünyası arasındaki işbirliği için network faaliyetleri 
ve eğitim olarak tanımlanıyor.
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KOBİ ÖZEL 
TOBB, KOBİ’ler için Avrupa kapısını AB’nin parasıyla açtı 

Bu kapılar SİZİN İÇİN
TOBB, bugüne kadar AB fonlarından 86 

milyon Euro’luk kaynak kullanarak başta KOBİ’ler 
olmak üzere Türk iş dünyasının küresel rekabette 
başarısı için harcadı. Projeler içinde en etkili olan 
ve sayıları 19’a yükselen ABİGEM’lerde, son 1 
yılda 2 bin 218 firmaya danışmanlık hizmeti verildi. 

YÜZDE 98’i Küçük ve Orta Boy İşletmelerimizin 
(KOBİ) kaliteyi, kurumsallaşmayı, ihracatı, 
tasarımı, inovasyon ve markalaşmayı başarmaları 
için desteklenmesi şart. Bu sürecin ülke geneline 
yayılmış şekilde yönetilmesi çok önemli. İşte 
bu noktada Türk iş dünyasının çatı örgütü 
konumundaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) çok önemli projelere imza attı. Bugüne 
kadar Avrupa Birliği (AB) fonlarından 86 milyon 
Euro değerinde birçok projeyi Türk iş dünyasının 
hizmetine sunan TOBB bu kaynağın yaklaşık 60 

milyon lirası ile 19 adet Avrupa Birliği İş Geliştirme 
Merkezi (ABİGEM) kurdu. Bu merkezler 
işletmelere hangi alanda ihtiyaç duyuyorlarsa o 
alanda çok önemli destekler sağladı. 

KOBİ’LERE YEREL HİZMET
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şu bilgileri 

aktarıyor: “Eskiden KOBİ’lere, yerel düzeyde 
danışmanlık hizmeti arzında sorunlar vardı. 
KOBİ’lerin danışmanlık hizmeti talebi de yoktu. 
Çoğu işletmelerimizde, kurumsallaşma ve 
profesyonellik değil, el yordamıyla hareket söz 
konusuydu. Bu yapısal soruna çözüm bulmak 
için AB fonlarından sağladığımız destekle TOBB 
ve Odalarımızın katkısıyla Gaziantep, İzmir ve 
Kocaeli’de ABİGEM kurduk. Başarı, devamında 
daha çok ABİGEM talebi doğurdu. AB’den 
sağlanan yaklaşık 60 milyon Euro’luk hibe ile 
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19 ABİGEM kurarak KOBİ’lerimizin hizmetine 
sunduk.

1 YILDA 2 BİN 218 ŞİRKETE HİZMET
ABİGEM’ler işletmelere Ar-Ge, inovasyon, dış 

ticaret, finans, insan kaynakları, kalite yönetimi, 
kümelenme, tasarım ve pazarlama gibi amaçlarda 
Avrupa standartlarında danışmanlık hizmeti 
veriyor. Hizmet alıp büyük atılımlar yapmış 
firmalarımız oldu. Son 1 yıl içerisinde, ABİGEM’ler 
tarafından 447 eğitim programı gerçekleştirildi. Bu 
eğitimlere 19 bin 278 kişi katıldı. 2 bin 218 firmaya 
danışmanlık hizmeti sağlandı. 111 proje uygulama 
konuldu. Bütün bunlar, Anadolu’daki KOBİ’lerimiz 
için çok önemli. Diğer önemli projelerimiz işsiz 
gençlere mesleki eğitim vermeyi, işverenlerin 
nitelikli eleman ihtiyacım karşılamaya amaçlayan 
Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim (UMEM) projesi, 
KOBİ’lere kredi konusunda kefil olan Kredi 
Garanti Fonu, girişim sermayesi ve iş melekleri 
modellerinin gelişmesini misyon edinen KOBİ 
AŞ, gümrük kapılarının modernizasyonu ilk akla 
gelenler. Yakında açıklayacağımız bazı yeni 
projeler üzerinde de çalışıyoruz. 

111 oda ve borsa AB ile eşleştirildi 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle 

devam ediyor: “Eurochambres ile hazırladığımız 
‘Türk Oda Geliştirme Programı’ ile oda ve 
borsalarımızı AB ülkelerinin oda ve borsalarıyla 

eşleştirme yoluna gittik. İngiltere Ticaret 
Odası’nın, Oda Akreditasyon Sistemini Türkiye’ye 
taşıdık. Bu kapsamda, Avrupa Birliğinden 12 
milyon Euro hibe sağladık. 111 oda ve borsamız, 
AB odalarıyla eşleşti. 80 oda ve borsa uzmanına 
AB temel ve uzmanlık eğitimi sağlandı. 426 
firmaya AB müktesebatına uyumlu üretim desteği 
verildi. 50 oda ve borsa uzmanına Eurochambres 
Akademisine burslu katılma imkanı sağlandı. 60 
oda borsa uzmanına Belçika, Fransa, Avusturya 
ve Polonya’ya inceleme ziyaretleri imkânı tanındı.” 

6 kente eğitim merkezi geliyor
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa 

Birliği (AB) fonlarının katkısıyla hayata geçecek 
yeni bir projeyi de şöyle anlatıyor: “KOBİ Çalışan 
ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişiklere 
Uyum Yeteneğinin Arttırılması (KUYAP) Projesi için 
5 milyon Euro’luk kaynak sağlandı. Ankara, Elazığ, 
Erzurum, Samsun, Sivas ve Gaziantep’te Eğitim 
Danışma ve Koordinasyon Merkezleri kuruyoruz. 
AB finansman desteği ve TOBB, Elazığ TSO, 
Erzurum TSO, Gaziantep SO, Samsun TSO ve 
Sivas TSO’nun finansman katkısıyla yürütülüyor. 
Hedef kitle çalışma hayatının tamamını, yani, işçi 
ve işverenleri kapsıyor. Son dönemde İş Sağlığı 
ve Güvenliği ve nitelikli üretime ilişkin tartışmalar 
düşünüldüğünde ne kadar önemli bir iş yaptığımız 
daha da iyi anlaşılacaktır.”
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DOKUZ SÜTUN

Hisarcıklıoğlu’na yeni görev 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Ticaret 
ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) 
Başkan Yardımcılığına seçildi. Hisarcıklıoğlu, 
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 
gerçekleştirilen genel kurulda CACCI Başkan 
Yardımcısı seçildi. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 
Bizim görevimiz ülkemiz bayrağını dünyanın her 
yerinde dalgalandırmak. Asya-Pasifik Bölgesinin 
dünya ekonomisindeki artan önemi, gelişmiş 
ekonomilerin dikkatinin bu bölgeye çevrilmesine 
neden olmuştur. Biz de iş dünyamızı temsilen 
bayrağımızı bu bölgede daha güçlü şekilde 
dalgalandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Bu seçimin, kardeş ülke Malezya’da gerçekleşmiş 
olması bizi ayrıca mutlu etmektedir. “Hisarcıklıoğlu, 
“Eurochambres Başkan Yardımcılığı, 57 İslam 
ülkesinin üyesi olduğu İslam Ticaret, Sanayi ve 
Tarım Odaları Federasyonu Başkan Vekilliği, 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini yürütüyorum. Bunlara ilaveten, 
şimdi de Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları 
Başkan Yardımcısı seçildim. Bu seçimden dolayı 
ülkem ve Türk iş dünyası adına gurur duyuyorum. 
Bu görevde de ülkemiz iş dünyasını en iyi şekilde 
temsil edeceğim” ifadelerini kullandı
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Kirli bir tezgâh kuruluyor millet bu oyunu 
bozmalı 

Kobani eylemlerini değerlendiren sivil 
toplum kuruluşları, Türkiye’ye karşı kirli oyunlar 
tezgâhlandığını belirterek, “76 milyon kenetlenip 
bu oyunu bozmalı” çağrısında bulundu. 

HAK-İŞ, Kamu-Sen, Memur-Sen, TZOB, TİSK, 
TESK, Türk-İş ve TOBB’un aralarında bulunduğu 
AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye 
Kanadı Üyesi Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan 
ve yöneticileri ortak basın toplantısı düzenledi. 
Toplantıda son 1 haftadır yaşanan provokatif 
Kobani eylemleri değerlendirildi. Geçmişte 
farklılıkların ayrılıklara dönüştürülmeye çalışıldığı 
karanlık günler yaşandığına dikkat çekilen ortak 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

76 MİLYON KENETLENMELİ 
“Bugün birileri ülkemizde kardeş kavgası 

başlatmak, birlik ve bütünlüğümüzü bozmak istiyor, 
kirli bir oyun tezgâhlıyor. Çok net ifade ediyoruz: 

Millet olarak bu oyunu bozmak zorundayız! 
Şehirlerimizde huzurun hâkim olmasını sağlamak, 
Türkiye’nin birliği ve kardeşliğini her türlü 
çatışmadan uzak tutmak hepimizin görevidir. 76 
milyon bu yolda kenetlenmelidir.” AB-Türkiye 
Karma İstişare Komitesi (KİK) açıklamasında şu 
ifadelere yer verildi: “Bizler Türkiye’nin işçileri, 
memurları, esnafları, çiftçileri ve girişimcileri 
olarak ülkemizin büyümesine katkıda bulunmak 
için çalışıyoruz. Sosyal hukuk devlet yapımıza 
karşı girişilen her türlü hukuksuz ve şiddet içeren 
eyleme karşıyız.” 

EŞKIYALIK MEŞRU OLAMAZ 
Türkiye’nin dışındaki olayların bahane edilerek 

şiddet eylemlerinin meşru gösterilemeyeceğinin 
vurgulandığı açıklamada, “Vandalizm ve eşkıyalık, 
hiçbir şekilde mazur gösterilemez, meşru kabul 
edilemez” denildi
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EKONOMİYİ DE ETKİLİYOR 
Sokak terörünün ülkenin istikrar ve huzuruna 

zarar vermekle kalmayıp, ekonomiyi de olumsuz 
yansıdığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde son yıllarda canlanan 

yatırımlar zarar görür. Bundan da en büyük zararı 
bölge insanımız ve ülkemiz görür. Huzur ve 
istikrar, herkesin kendi işine odaklanabilmesinin 
ön koşuludur.” 
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‘‘Vandalizm ve eşkıyalık hak arama metodu 
olamaz’ 

TOBB önderliğindeki sivil toplum kuruluşlarından 
Kobani eylemleri nedeniyle yapılan ortak çağrıda, 
‘Vandalizm ve eşkıyalığın’ hak arama metodu olamayacağı, 
sokak terörünün ekonomiyi olumsuz etkileyeceği belirtildi. 
Ortak açıklamayı yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin işçileri, memurları, esnafı, çiftçileri ve girişimcileri 
olarak huzur içinde yaşamak, üretmek ve Türkiye’nin 
büyümesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirtti. 

Her türlü hukuksuz ve şiddet içeren eylemin karşısında 
olduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Sınırlarımız dışında 
yaşanan olaylar bahane edilerek bazı şehirlerimizde 
sergilenen şiddet eylemlerini açık bir şekilde lanetliyoruz. 
Vandalizm ve eşkıyalık, hiçbir şekilde mazur gösterilemez, 
meşru kabul edilemez; hak arama metodu sayılamaz” dedi. 

Toplantıya, Memur-Sen Başkanvekili Günay Kaya, 

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken, Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, Hak İş 
Başkanvekili Mehmet Şahin, TZOB Basın Danışmanı Hasan 
Hüseyin Coşkun, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler katıldı. 

‘Ekonomiyi olumsuz etkiler’ 
Hisarcıklıoğlu, sokak Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

terörünün, sadece Türkiye’deki bölgelerinde son yıllarda 
istikrara ve huzura zarar vermekle kalmayacağını, 
ekonomiyi de olumsuz etkileyebileceğini, özellikle de 
canlanan yatırımların zarar görebileceğini söyledi. Huzur 
ve istikrarın, herkesin kendi işine odaklanabilmesinin ön 
koşulu olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde 
sahnelenmeye çalışılan bu oyun karşısında, toplumun tüm 
kesimlerini sağduyulu davranmaya çağırıyoruz” dedi.
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Sivil toplum kuruluşları ortak eylem’ açıklaması yaptı 

ŞİDDETİN karşısındayız
IŞİD’in Kobani kuşatmasını ve hükümetin tutumunu 

protesto için başlatılan sokak eylemlerini lanetlediklerini 
ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vatandaşları 
aklıselimle hareket etmeye çağırdı.

AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi (KİK) üyesi sivil toplum 
kuruluşları (STK) son günlerde sokaklarda yaşanan çatışmalar 
ve saldırıları kınamak için ortak bir toplantı düzenledi. TOBB, 
TESK, Türk-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, Hak-İş, TİSK ve 
TZOB adına açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
vatandaşlara kenetlenme çağrısı yaptı. Bingöl’de şehit düşen 2 
emniyet mensubuna hain saldırıyı şiddetle lanetlediklerini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “Bizler Türkiye’nin işçileri, memurları, 
esnafları, çiftçileri ve girişimcileriyiz. Hepimiz huzur içinde 
yaşamak, üretmek ve ülkemizin büyümesine katlıda bulunmak 
için çalışıyoruz. Her görüşten, her inançtan, her etnik 
gruptan üyelerimiz var. Hepimizin ortak hayali, çocuklarımıza 
daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Bizler; 
devletimize, milletimize ve demokratik, laik, sosyal hukuk devlet 
yapımıza karşı girişilen her türlü hukuksuz ve şiddet içeren 
eylemin karşısındayız. Sınırlar dışında yaşanan olaylar bahane 
edilerek bazı şehirlerimizde sergilenen şiddet eylemlerini açık 
bir şekilde lanetliyoruz” diye konuştu. 

YATIRIMLAR ZARAR GÖRÜR 
Vandalizm ve eşkıyalığın, hiçbir şekilde mazur  

gösterilemeyeceğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Bu tip 
hareketler meşru kabul edilemez. Hak arama metodu olamaz. 
Sıkıntılar ve talepler, sokak barbarlığıyla değil, demokratik 
usullere göre ifade edilmelidir. Sokak terörü, sadece ülkemizdeki 
istikrara ve huzura zarar vermekle kalmaz, ekonomiyi de 
olumsuz etkiler. Özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimizde son yıllarda canlanan yatırımlar zarar görür. 
Bundan da en büyük zararı bölge insanımız ve ülkemiz görür” 
diye konuştu. Geçmişteki kirli oyunları herkesin iyi hatırladığına 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Şurası çok açık ki, bugün de 
birileri ülkemizde kardeş kavgası başlatmak istiyor, kirli bir 
oyun tezgahlıyor. Millet olarak bu oyunu bozmak zorundayız. 
Türkiye’nin birliği ve kardeşliğini her türlü çatışmadan uzak 
tutmak hepimizin görevidir. Ülkemiz için önem taşıyan huzur 
ve kardeşlik sürecinin akamete uğramaması için dikkatli ve 
aklıselimle hareket etmeliyiz” dedi.

Müşteriler tedirgin 
İSTANBUL Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği (IHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, dün Twitter’dan 
“Yaşananlar ve dünya basınında çıkan olumsuz haberlerden 
dolayı işadamları Türkiye’ye gelmeye korkuyor. Sipariş iptalleri 
olabilir” dedi. Tanrıverdi, Hürriyet’e şunları söyledi: “ABD 
ve Avrupa medyası Türkiye aleyhine kampanya yürütüyor. 
Umarım olaylar son bulur ve tam siparişlerin hızlanacağını 
beklerken olumsuz bir etki meydana gelmez.”
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İşçi, memur ve girişimci
provokatörleri lanetledi

İşçi, memur ve girişimcileri temsil eden 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşları, 
Kobani’yi bahane ederek olay çıkaran 
provokatörleri lanetledi. İş dünyası kirli oyunlara 
karsı ülke genelinde birlik ve beraberlik çağrısı 
yaptı. 

KOBANİ’DE yaşanan olayları bahane 
ederek, Türkiye’de izinsiz eylemlerde bulunan 
provokatörlere iş dünyasından itidal çağrısı geldi. 
İşçi, memur, girişimci ve yatırımcı gibi birçok 
kesimi temsil eden sivil toplum kuruluşları yaşanan 
olayları lanetledi. TESK, TÜRK-İŞ, Türkiye 
KAMU-SEN, MEMUR-SEN, HAK-İŞ, TİSK, TZOB 
ve TOBB Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya yönelik 
bilinçli olarak yapılan saldın ve eylemlerin bir 
an önce durdurulması için kamuoyuna çağrıda 
bulundu. Ortak basın toplantısında bildiriyi TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu. Birlik ve 

beraberlik çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu “Bizler, 
devletimize, milletimize ve demokratik, laik, sosyal 
hukuk devlet yapımıza karşı girişilen her türlü 
hukuksuz ve şiddet içeren eylemin karşısındayız. 
Sınırlarımız dışında yaşanan olaylar bahane 
edilerek bazı şehirlerimizde sergilenen şiddet 
eylemlerini açık bir şekilde lanetliyoruz” dedi. 
“Vandalizm ve eşkıyalık, hiçbir şekilde mazur 
gösterilemez, meşru kabul edilemez; hak arama 
metodu olamaz” denilen bildiride Hisarcıklıoğlu 
şunları söyledi: “Talepler, sokak barbarlığıyla 
değil, demokratik usullere göre ifade edilmelidir. 
Sokak terörü, sadece ülkemizdeki istikrara ve 
huzura zarar vermekle kalmaz, ekonomiyi de 
olumsuz etkiler.”

Kirli bir oyun tezgâhlanıyor.
Bildiride şu söylemlere yer verildi: “Geçmişte 

farklılıklarımızın, ayrılıklara dönüştürülmeye 
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çalışıldığı karanlık günleri ve üzerimizde oynanan 
kirli oyunları hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Şurası 
çok açık ki, bugün de birileri ülkemizde kardeş 
kavgası başlatmak, birlik ve bütünlüğümüzü 
bozmak istiyor, kirli bir oyun tezgahlıyor. Çok net 
ifade ediyoruz: Millet olarak bu oyunu bozmak 
zorundayız.” 

Olaylar AB sürecine büyük zarar verir 
İKTİSADİ Kalkınma Vakfı da (İKV), Kobani 

eylemleri ve sonrasında yaşananların, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne giriş sürecine olumsuz katkı 
yapacağı uyarısında bulundu. İKV’den yapılan 
açıklamada, 1965 yılında ülkemizin AB’ne katılım 
hedefi doğrultusunda sürece destek vermek üzere 
kurulmuş alanında ilk ve tek ihtisas kurulusu olan 
iktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) olarak ülkemizde son 
bir haftadır yaşanan olayları ne ülke insanımız, 
ne de bölge halkı acısından yararlı bulmuyoruz” 
denildi. Gelişen olayların, basta bölge halkının 
ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal bakımdan 
kalkınması adına “son derece tehlikeli ve zararlı” 
diye nitelendirildiği açıklamada, çözüm sürecine 
zarar verilmemesi gerekliliğine değinildi. 

Terör turizmi vurdu
TUR Operatörleri Platformu Başkanı Cem 

Polatoğlu, IŞİD’in Kobani’ye saldırısını bahane 
ederek Türkiye’de başlatılan protestoların 
‘bacasız sanayi’ turizm sektörünü olumsuz yönde 
etkilediğini belirterek “Terör yine ilk basta bizi vurdu. 
Turizmde kus uçmuyor. Turlar iptal, uçaklar iptal, 
oteller bos, otobüsler garajda, esnaf kan ağlıyor” 
dedi. Polatoğlu, yaptığı açıklamada, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çözüm 
süreci ile hareketlenen turizmin IŞİD’in Kobani’ye 
saldırısı bahane edilerek başlatılan protesto 
gösterilerinin ‘bacasız sanayi’ olarak adlandırılan 
turizm sektörünü olumsuz yönde etkilediğini 
ifade etti. Turizmin sektörünün kan ağlamaya 
başladığını anlatan Polatoğlu, “Turizmde isler 
durma noktasına geldi” dedi.

Bu haince düzenlenmiş bir senaryo
TÜRKİYE Genç işadamları Konfederasyonu 

(TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral da, Türkiye’yi 
sarsan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, 

“Yaşananlar provokasyondan öte, haince 
hazırlanmış bir senaryo” dedi. Güral, Türkiye’nin 
elde ettiği kazanımların ve çözüm sürecinin bu 
şekilde heba edilmesine göz yumulamayacağını 
söyledi. Erkan Güral, günlerdir devam eden şiddet 
eylemlerinin kimseye fayda sağlamayacağını 
ve haince senaryoyu planlayanların amacına 
ulaşamayacağını bildirdi. Kobani’deki gelişmelerin 
gerekçe gösterilerek Türkiye’nin kaosa 
sürüklenmek istendiğini ifade eden Güral, tüm 
kesimlerin sağduyulu olması gerektiğini belirtti. 
Erkan Güral, karanlık güçlerin Türkiye’yi daha 
zor bir alana hapsetmeye çalıştığını ve gelinen 
noktanın endişe verici olduğunu vurguladı. 

Beraberliğimiz bozulmasın
GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu ise, sağduyu 
çağrısı yaparak “Birlik beraberliğimizi bozmak 
isteyenlere fırsat vermeyelim” dedi. Konukoğlu, 
yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye 
genelinde birçok şehirde IŞİD’in Kobani’deki 
saldırıları gerekçe gösterilerek düzenlenen 
eylemlerde can kayıpları yaşanmasından ve 
çok sayıda kişinin yaralanmasından, eğitim ve 
sağlık kurumlarına varana kadar birçok kamu 
kurum kuruluşlarının, işyerleri ve araçların yakılıp 
yıkılmasından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. 
Bu şiddet olaylarında şehit düsen polislerimize 
ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet dileyen, yaralılara acil şifalar temenni eden 
Konukoğlu, “Milletçe basımız sağolsun. Güzel 
vatanımızın birlik beraberliğini bozmaya çalışan 
bu hain saldırıları nefretle kınıyoruz” dedi. 

ACENTELER SİGORTA POLİÇESİ 
KESMİYOR

Son günlerde yaşanan toplumsal gerginlikler 
ve yaşanan olaylar sigorta sektöründe de etkili 
oldu. Bazı sigorta şirketleri, olayların yoğun 
yaşandığı bölgelerde poliçelerini kesmeyi 
durdurdu. Çağatay Sigorta ve Reasürans 
Brokerliği Kurucusu ve Genel Müdürü Taner 
Çağatay “Birçok sigorta şirketi terör olaylarının 
olduğu illerde ve İstanbul’un bazı ilçelerinde yeni 
poliçe yapmamaya başladılar” diye konuştu. 
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Kirli tezgâha geçit yok 
Türkiye’deki iş dünyası ile işçi ve memur 

kesimini temsil eden sendikalar; IŞİD bahanesiyle 
düzenlenen izinsiz gösterilere tepki gösterdi. Dün 
Ankara’da bir araya gelen Hak-İş, Kamu-Sen, 
Memur-Sen, TZOB, TİSK, TESK, Türk-İş ve TOBB 
tarafından ortak basın toplantısı düzenlendi. 

EŞKIYALIK MARUZ GÖRÜLEMEZ 
Katılan kuruluşlar adına ortak açıklama yapan 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bingöl’de 
şehit olan emniyet mensuplarına Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diledi. Her görüşten, her 
inançtan, her etnik gruptan üyelerinin bulunduğuna 
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Hepimizin ortak 
hayali, çocuklarımıza daha güçlü, daha müreffeh 
bir Türkiye bırakmaktır” dedi. 

EKONOMİYİ DE OLUMSUZ ETKİLER 
Hisarcıklıoğlu, “Sınırlarımız dışında yaşanan 

olaylar bahane edilerek bazı şehirlerimizde 
sergilenen şiddet eylemlerini açık bir şekilde 
lanetliyoruz. Vandalizm ve eşkıyalık, hiçbir şekilde 
mazur gösterilemez, meşru kabul edilemez, hak 
arama metodu sayılamaz. Sıkıntılar ve talepler, 
sokak barbarlığıyla değil, demokratik usullere 
göre ifade edilmelidir. Şurası çok açık ki, bugün 
de birileri ülkemizde kardeş kavgası başlatmak, 
birlik ve bütünlüğümüzü bozmak istiyor, kirli bir 
oyun tezgahlıyor. Millet olarak bu oyunu bozmak 
zorundayız” dedi.
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8 STK’dan ortak açıklama: Şiddet olayları 
Doğu’ya yatırımı da vurur 

Aralarında TOBB ve TESK’in de bulunduğu 8 
STK, Kobani’deki çatışmaların ardından meydana 
gelen olaylara ortak bir açıklamayla tepki gösterdi. 
“Vandalizm ve eşkıyalık, hiçbir şekilde mazur 
gösterilemez, hak arama metodu olamaz.” 
denilen açıklamada, şiddet olaylarının Doğu 
ve Güneydoğu’daki yatırımlara zarar vereceği 
vurgulandı. 

AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi (KİK) 
Türkiye Kanadı üyesi 8 sivil toplum kuruluşu, 
Kobani olayları bahane gösterilerek yapılan 
sokak eylemlerine sert tepki gösterdi. Hak-İş, 
Kamu-Sen, Memur-Sen, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk-İş ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan 
yöneticileri adına ortak açıklamayı TOBB Basanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu okudu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
sınırlan dışında yaşanan olaylar bahane edilerek 
bazı şehirlerde sergilenen şiddet eylemlerini açık 
bir şekilde lanetlediklerini söyledi. Sözlerine önceki 
gün hain saldın sonucu Bingöl’de şehit düşen 2 
emniyet mensubuna Allah’tan rahmet dileyerek 
başlayan Hisarcıklıoğlu, “Bu hain saldırıyı şiddetle 
lanetliyoruz.” dedi. 

Ardından açıklamaya geçen Hisarcıklıoğlu, 
“Bizler Türkiye’nin işçileri, memurlar, esnaflar, 
çiftçileri ve girişimcileriyiz. Hepimiz huzur içinde 
yaşamak, üretmek ve ülkemizin büyümesine 
katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Her görüşten, 
her inançtan, her etnik gruptan üyelerimiz var. 
Hepimizin ortak hayali, çocuklarımıza daha 
güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır.” 
ifadelerini kullandı. Sıkıntılar ve taleplerin, sokak 
barbarlığıyla değil, demokratik usullere göre ifade 
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edilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
surdan kaydetti: “Sınırlarımız dışında yaşanan 
olaylar bahane edilerek bazı şehirlerimizde 
sergilenen şiddet eylemlerini açık bir şekilde 
lanetliyoruz. Vandalizm ve eşkıyalık, hiçbir şekilde 
mazur gösterilemez, meşru kabul edilemez; hak 
arama metodu olamaz. Sıkıntılar ve talepler, 
sokak barbarlığıyla değil, demokratik usullere 
göre ifade edilmelidir. Sokak terörü, sadece 
ülkemizdeki istikrara ve huzura zarar vermekle 
kalmaz, ekonomiyi de olumsuz etkiler. Özellikle 
de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde 
son yıllarda canlanan yatırımlar zarar görür. 
Bundan da en büyük zararı bölge insanımız ve 
ülkemiz görür. Huzur ve istikrar, herkesin kendi 
işine odaklanabilmesinin ön koşuludur.” 

Geçmişte toplum içindeki farklılıkların, 
ayrılıklara dönüştürülmeye çalışıldığı karanlık 
günleri ve oynanan kirli oyunları çok iyi 

hatırladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bugün de 
birilerinin ülkede kardeş kavgası başlatmak, birlik 
ve bütünlüğü bozmak istediğini, kirli bir oyun 
tezgâhladığını kaydetti. Millet olarak bu oyunun 
bozulması gerektiği ifade edilen açıklamada, 
şehirlerde huzurun hakim olmasını sağlamak, 
Türkiye’nin birliği ve kardeşliğini her türlü 
çatışmadan uzak tutmanın herkesin görevi olduğu 
vurgulandı. 

Hak-is, Kamu-Sen, Memur-Sen, TZOB, TİSK, 
TESK, Türk-İs ve TOBB Başkan ve yöneticileri, 
TOBB ikiz Kuleler ‘de bir araya gelerek son 
günlerdeki şiddet olaylarıyla ilgili ortak basın 
toplantısı düzenledi. Kuruluşlar adına ortak 
açıklamayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
okudu.
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KİMSE CESARET EDEMEYECEK 
TOBB’da konuşan Davutoğlu, Kobani 

eylemlerinde sergilenen vandallığa bir daha 
kimsenin cesaret edemeyeceğini söyledi. 

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin İstişare toplantısında 
konuştu. Davutoğlu konuşmasında ağırlıklı 
olarak Kobani eylemlerine değinerek, Kobani’nin 
kendileri için tarihi bir miras olduğunu ülke 
genelinde gerçekleştirilen eylemleri ise bu işin 
bahane edenlerin gerçekleştirdiğini belirterek, 
bu tarz vandallığa bir daha izin verilmeyeceğini 
söyledi. 

3 UNSUR HEDEF ALINDI 
Kobani’de gerçekleştirilen saldırılarda 3 

unsurun hedef alındığını ve her yerin yakılıp 
yıkıldığını da ifade eden Başbakan Davutoğlu, 
“Birincisi kamu binaları, ikincisi işyerleri, üçüncü 
ise AK parti binaları. AK Parti binalarına saldırılarak 

burada tek parti hâkim olur mesajı verildi. Ancak 
yine söylüyorum asla ve asla kamu düzeninden 
taviz verilmeyecektir” diye konuştu. 

YARGI MENSUPLARINA TEBRİK 
Davutoğlu, önceki gün yapılan ve Yargıda Birlik 

Platformu’nun (YBP) zaferiyle sonuçlanan HSYK 
seçimleri dolayısıyla da yargı mensuplarını tebrik 
etti. Davutoğlu, “Türkiye’de yargının bağımsızlığı 
ve yargının herhangi bir grubun ipoteği altına 
girmemesi, bütün bu ekonomik kalkınma ve siyasi 
demokratikleşme çabalarının en önemli ayağıdır. 
Yargı mensupları kullandıkları hür iradeleriyle bu 
konudaki en güzel mesajı topluma verdi.” dedi. 

Davutoğlu, toplantıdan önce geldiği TOBB 
bahçesine ağaç dikti.
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Zarar gören işyerleri

İHYA’ EDİLECEK 
Kobani eylemlerinde zarar gören 35 ilin STK 

temsilcileri ile buluşan Başbakan Davutoğlu “En 
kısa zamanda bu işyerleri eskisinden daha iyi 
olacak” sözü verdi. Başbakan bakanların bölgeyi 
gezip zarar tespiti yapacağını söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kobani 
eylemlerine sahne olan şehirlerdeki sivil toplum 
örgütleri ile buluştu. İşyerleri zarar gören tüm 
işadamı ve esnafın yaralarının sarılacağını 
belirten Davutoğlu, “En kısa sürede bu işyerleri 
eskisinden daha iyi hale getirilecek. Bakanlar 
bölgeyi gezip zararları tespit edecek” dedi. 
Başbakan Davutoğlu, TOBB’da gerçekleştirilen 
İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, 
Kobani eylemlerinden zarar gören, Doğu ve 
Güneydoğu’daki 35 ilin STK temsilcileri de yer 
aldı. Eylemlerde tahrip edenlerin Türkiye’deki 
ekonomik kalkınma projelerini hedeflediklerini dile 

getiren Başbakan Davutoğlu, “Doğu’ya 85 milyar 
TL, Güney Doğu’ya 81 milyar TL’lik kamu yatırımı 
yaptık. Doğu’da 14, Güneydoğu’da 8 havalimanı 
inşa ettik. Bunlar, bölgeye nasıl bir perspektifle 
baktığımızın işareti. Bu kalkınma hamleleri devam 
edecek” değerlendirmesinde bulundu. 

‘BİR DAHA KİMSE VANDALİZME CESARET 
EDEMEYECEK’ 

“İş dünyamızı, esnafımızı, sendikalarımızı 
birbirine selam 1 vermeye, kucaklaşmaya 
çağırıyorum” diye seslenen Başbakan Davutoğlu 
sözlerine şöyle devam etti: “Yolda gördüğünüz 
kardeşimize selam verin. İşyerleri tahrip edilen 
kardeşler, yarın işyerlerinde çalışmaya başlayınca 
komşularına selam versinler. Hangi etnik kimlikten 
olursa olsun selam verin. Zarar gören işyerleri, 
kamu binaları en kısa zamanda daha iyi şekilde 
ihya edilecek. İşyerleri, eskisinden daha iyi hale 
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getirilecek. Kamu otoritesi ve düzeni, bir daha 
sarsılmayacak şekilde güçlendirilecek. Bir daha 
kimse böyle vandalizme cesaret edemeyecek. 
Vatandaşın zararı karşılanacak. Doğu ve 
Güneydoğu’yu adım adım gezeceğiz. Tüm 
bakanlarımızla şehirleri gezip zararları tespit 
edeceğiz.” 

‘HER ŞEHİR İÇİN BİR RÜYAM VAR’
Kalkınmada İstanbul ve Diyarbakır, İzmir 

ile Van arasında fark olmadığını söyleyen 
Başbakan Davutoğlu, “Hedefler vandalizme 
feda edilmeyecek. Bölgedeki her ille ilgili rüya 
görüyoruz. Mardin, Venedik gibi turizm merkezi; 
Şırnak ihracat merkezi; Hakkâri dağ turizmi 
merkezi; Van İzmir gibi olsun. Diyarbakır ticaret 
ve kültür merkezi osun. Urfa, inanç ve kültür 
merkezi olsun. Adıyaman, Malatya ticaret ve 
sanayi merkezi olsun, Bitlis’teki ‘ kültür miraslarını 
herkes görsün, Bingöl’ün suyunu herkes tanısın. 
Bu hayalleri yıkmaya çalışanlar utansın” dedi. 

‘HİÇBİRİNİ UNUTMAYIZ’
Davutoğlu, Batman’ı unuttuğunu fark ederek, 

“Batman ve Siirt de enerji merkezi olacak” 
dedi. Kayseri ne olacak sorusuna da “Hiçbirini 
unutmayız” yanıtı verdi. 

HUZUR OLMADAN TİCARET OLMAZ 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için hayalini kurdukları 
yatırımın ve ekonomik ve toplumsal hedeflere 
ulaşmanın ilk şartının huzur olduğunu söyledi. 
Huzur, ticaret ve zenginliğin birbirinden ayrılmayan 
bir bütün olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Huzur 
olmadan ticaret olmaz; ticaret olmadan zenginlik 
olmaz. Şunu iyi bilmeliyiz ki içinde bulunduğumuz 
coğrafyanın istikrarı da Türkiye’nin daha güçlü, 
daha zengin ve daha istikrarlı olmasına bağlıdır” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri’nde son birkaç yıldır ilk defa yatırım, 
istihdam, ekonomi ve zenginliklerin, gelecekle 
ilgili hayallerin konuşulmaya başlandığını anlattı. 

SURİYELİ UYARISI GELDİ
Toplantıda konuşan Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı 
Yağız Eyüpoğlu, Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in 
açıkladığı, Suriyelilere çalışma izni verilmesi 
konusunda uyarıda bulundu. Eyüpoğlu, bu karara 
yönelik çekinceleri bulunduğunu belirtirken, 
“Türkiye’de milyonlarca işsiz varken, öncelik 
Suriyeli çalışanlara verilmesin. Aksi halde Türk 
işçiler ile Suriyeli mülteciler arasında sorun 
yaşanabilir” dedi. Eyüpoğlu, bu kararın yeniden 
ve dikkatli olarak değerlendirilmesini
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Doğu’da yatırıma güvenlik garantisi 
TOBB istişare toplantısına katılan Başbakan 

Ahmet Davutoğlu, bölgede yaşananların 
yatırımlara yansımaması için güvenlik sözü 
verdi. Davutoğlu, “Kalkınma hamlelerimiz devam 
edecek” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dün TOBB’da 
Doğu ve Güneydoğulu oda, sendika ve sivil toplum 
örgütleriyle bir araya geldiği istişare toplantısının 
kapalı bölümüne çözüm süreci damgasını vurdu. 

35 ilden 7 sivil toplum örgütünün katıldığı 
toplantının basına kapalı gerçekleştirilen 
bölümünde başkanlardan 25’i söz alarak 
sorunlarını dile getirdi. Başkanlar, çözüm sürecinin 
devam etmesinin bölge ekonomisi ve insanları 
üzerindeki olumlu etkisini dile getirdi. Bölgede 
yaşanan olayların yatırıma gelenleri ürküttüğüne 
dikkat çeken oda ve borsa başkanları, güvenliğin 
bu kapsamda en önemli sorun olduğuna dikkat 
çektiler. Başbakan Davutoğlu ise, güvenlik 
konusunda yaşanan endişelerin giderileceği 

güvencesini verdi. Başkanlar da, bunun bölgedeki 
esnaf ve tüccar için ekonomik bir nefes aldıracağını 
ifade etti. 

Bölgedeki elektriklerin sık kesintisi 
Davutoğlu’na anlatıldı. Kesintilerin bölgedeki 
küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde ciddi 
üretim durgunluğuna yol açtığı kaydedildi. 
Kobani olaylarını gerekçe göstererek bazı illerde 
yağmalamaya kadar varan olaylar neticesinde 
esnafın uğradığı zararlar da toplantıda dile 
getirildi. Esnaf temsilcileri, zararın bir kısmının 
karşılanması talebinde bulunurken, ağırlıklı 
olarak güvenliklerini sağlanmasının daha önemli 
olduğunu belirttiler. 

SOMUT ADIMLAR ATILACAK 
Başkanları 2 saat boyunca dinleyen Davutoğlu, 

çözüm sürecinin mutlaka sürdürüleceğini söyledi. 
AK Parti iktidarı döneminde Doğu Anadolu için 
85 milyar, Güney Doğu Anadolu bölgesi için ise 
81 milyar lira kamu yatırımı ve desteği yapıldığını 
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hatırlatan Davutoğlu, bundan sonra da somut 
adımların atılacağına işaret etti. Başbakan 
Davutoğlu, TOBB’daki konuşmasında AK Parti 
iktidarları döneminde Doğu Anadolu’daki 14 ilin 
10’una, Güneydoğu’daki 9 ilin 8’ine havaalanı 
yapıldığına da dikkat çekti.

Kalkınma hamleleri devam edecek 
TÜM engelleyici çabalara rağmen kalkınma 

hamlelerinin devam edeceğini vurgulayan 
Davutoğlu, “Yeni teşvik paketinde en fazla 
istifadeye mazhar 6’ncı bölge teşvikinde Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verdik. 
Daha ilk aşamada 13 milyar liralık yatırımın altyapısı 
devreye sokuldu. Bölge yepyeni bir geleceğe ve 
perspektife açıldı, işte bu Vandallar, eşkıyalar, 
teröristler böyle bir geleceği imha ve tahrip etmek 
için harekete geçtiler. Bizler burada hem siyasi 
irade, hem de sivil toplum temsilcilerimizin ortak 
sesi olarak böyle bir geleceği imha projesine karşı 
dimdik ayakta durmaya kararlı olduğumuzu ifade 
etmek istiyoruz” dedi. 

İzmir ile Van arasında hiç fark kalmayacak 
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin 

kalkınmasında İstanbul ile Diyarbakır, Konya ile 
Muş, İzmir ile Van arasında hiçbir fark olmayacağını 
söyledi. Ahmet Davutoğlu, “Bütün Türkiye, yeni 
Türkiye ideali etrafında, ortak bir projede ayağa 
kaldırılacak. Türkiye yükselen küresel ekonominin 
öncüsü olarak uluslararası alanda hak ettiği itibarı 
kazanacak. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 
atacağımız adımlar hiçbir şekilde vandalizme feda 
edilmeyecek. Kalkınan Türkiye’nin özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bağlamında yansımaları 

da önümüzdeki dönemde çok açık şekilde 
görülmeye başlanacak” seklinde konuştu. 

14 milyarlık yatırımdan korktular 
KOBANİ olaylarının perde arkasından “6’ncı 

bölge provokasyonu” çıktı. Haziran 2012’de 
yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle birlikte bu 
bölgede gerek belge adedi, gerek öngörülen sabit 
yatırım tutarı, gerekse istihdam bazında diğer 
bölgelere kıyasla çok ciddi artışlar yaşandı.

Hükümetin çözüm sürecindeki kararlı 
duruşuyla Diyarbakır, Bingöl, Van, Şanlıurfa, Muş, 
Şırnak, Ağrı, Hakkâri’nin de içinde bulunduğu 6’ncı 
bölgede yatırım patlaması yaşandı. Son 2 yılda 
Türkiye ortalamasının 3.5 katı üzerinde yatırım 
belgesi alındı, bölgeye yönelik sabit yatırım 
tutarında yüzde 223, istihdamda yüzde 202 artış 
sağlandı. Özel sektörün bölgedeki yatırımları 
Türkiye genelinin çok üzerine çıktı. 2 yılda yaklaşık 
14 milyarlık yatırım için teşvik belgesi alındı.

EN GÖZDE ALAN 6. BÖLGE 
Öngörülen istihdamla birincinin dışında 6’ncı 

bölge 70 bine yakın istihdam öngörüsüyle diğer 
bölgelerin üzerine çıkarak, en gözde yatırım alanı 
oldu. Tüm Türkiye sonuçlarına bakıldığında, 
yeni teşvik sisteminin uygulamaya konulduğu 
tarihten bugüne kadar yaklaşık 400 bin kişilik 
ilave istihdam öngörülüyor. Bölgedeki organize 
sanayi bölgelerinde yer bulunamıyor. Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz da, Sabah’a yaptığı 
değerlendirmede, çözüm sürecinin kalkınmayı 
teşvik ettiğini belirtti. 
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Olaylarda zarar gören işyerleri eskisinden iyi 
hale getirilecek 

TOBB’un İstişare Toplantısı’na katılan 
Başbakan Davutoğlu, çıkan olaylar nedeniyle 
zarar gören esnafa moral verdi. “Çözüm sürecini 
teröre kurban etmeyiz” diyen Davutoğlu tahrip 
edilen işyerlerinin de eskisinden daha iyi hala 
geleceğini söyledi. 

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, TOBB 
İstişare Toplantısı’na katıldı. Konuşmasında IŞİD 
bahanesiyle çıkan olaylara değinen Davutoğlu 
“Kim ne derse desin, hangi terör faaliyetleri 
yapılırsa yapılsın, çözüm sürecini teröre kurban 
vermeyeceğiz” dedi. Davutoğlu zarar gören 
esnafa da seslenerek “Tahrip edilen iş yerleri 
eskisinden daha iyi hale getirilecek. Kamu otoritesi 
ve kamu düzeni bir daha sarsılmayacak şekilde 
korunacak, güçlendirilecek. Bugün bakanlar 
kurulunda da bir kez daha gözden geçireceğiz. 
Vatandaşların zararları tazmin edilecek ve ortaya 

çıkan bir sonuç varsa, eskisinden daha sağlam 
binalara kavuşturulacaklar” dedi. Davutoğlu 
şunları söyledi: “Bizim için çözüm sürecinde tek 
muhatap millettir. Şimdi kalkman Türkiye’nin 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yansımaları da 
görünmeye başlanacak. Doğu ve Güneydoğu 
Avrasya’nın en önemli coğrafyalarından birini 
oluşturur. Akdeniz hazar ve körfezdeki geçiş 
hatları oradan geçer. Enerji koridorları oradan 
geçer. Bu coğrafya çok köklü medeniyetleri temsil 
eder. Bütün önemli enerji ulaştırma koridorları 
bölgelerimizden geçerek hedeflerine ulaşır. Birileri 
Doğu ve Güneydoğu’da hesapların içinde olabilir. 
Bölgenin altyapısını yok etme çalışmalarını 
yapabilirler. Turistleri korku içinde bırakacak 
şekilde vandalizmin içinde bırakabilirler.” 

Kayseri’yi unutmayın! 
Konuşmasının son bölümünde Başbakan 
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Davutoğlu “Maliye Bakanı’mızı görünce Batman ve 
Siirt’i unuttuğum zannedilmesin. Batman ve Siirt’i 
enerji merkezi haline getireceğiz” dedi. Bu sırada 
salonda bulunan bir kişi, Başbakan Davutoğlu’na 
“Kayseri’yi de unutmayın Başbakan’ım” diye 
seslendi. Davutoğlu ise “Kayseri, İç Anadolu’da. 
Yoksa hiçbirini unutmayız. Hiçbir ilimizi unutmayız” 
dedi.

Hisarcıklıoğlu: Bu oyunu bozmak 
zorundayız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda, 
ISİD bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz 
gösterilere ilişkin, “Bugün milletimizin arasına 

nifak sokulmasına, evlatlarımızın yeniden böyle 
bir oyuna kurban gitmesine izin veremeyiz. Kendi 
geleceğimize, kendi huzur ve zenginliğimize 
kastedilmesine müsaade edemeyiz. Bu oyunu 
bozmak zorundayız” dedi.

Akıl tutulması yaşanıyor
Son birkaç yıldır Doğu ve Güneydoğu 

bölgelerinde ilk defa yatırım, istihdam, ekonomi 
ve zenginliğin konuşulmaya başlandığına işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, son günlerde ise Türkiye’de 
istenmeyen görüntüler yaşandığını dile getirerek 
“Akıl tutulması yaşanıyor” diye konuştu
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Huzur ticaret ve zenginlik bir bütün
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, IŞİD 

bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilere ilişkin, 
“Bugün milletimizin arasına nifak sokulmasına, 
evlatlarımızın yeniden böyle bir oyuna kurban 
gitmesine izin veremeyiz. Kendi geleceğimize, kendi 
huzur ve zenginliğimize kastedilmesine müsaade 
edemeyiz. Bu oyunu bozmak zorundayız” dedi. 

TOBB istişare Toplantısında konuşan Başkan 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Davutoğlu’nun gerek 
Dışişleri Bakanlığı, gerekse Başbakanlığı döneminde 
kadim devlet geleneğinin önemli ilkelerinden istişareye 
büyük önem verdiğini, sadece Başbakanlığı döneminde 
3 kez sosyal tarafı oluşturan bu kuruluşlarla bir araya 
geldiğini belirtti. 

HÜKÜMETE TEŞEKKÜR EDİYORUZ 
Hisarcıklıoğlu, konuya büyük bir hassasiyet 

gösteren Başbakan Yardımcısı Akdoğan’a da 
şükranlarını sundu. Son günlerde Türkiye’de 
istenmeyen görüntüler yaşandığını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Kendi şehrini yakıp yıkan, kendi 
insanının canına kasteden bir akıl tutulması yaşanıyor” 

diye konuştu. 
Saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitlere 

Allah’tan rahmet dileyen, saldırıya uğrayan esnaf ve 
vatandaşlara şifa temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, 
evi, işyeri yağmalanan, bu süreçte mağdur olan 
vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için başlattığı 
hızlı çalışmadan dolayı hükümete teşekkürlerini iletti. 

Türkiye’nin birliği ve kardeşliğini her türlü 
çatışmadan uzak tutmanın herkesin görevi olduğunu, 
israf edilen toplumsal enerjinin farkına varılması 
ve Türkiye için ortak geleceğe yönelik çalışmaların 
devam etmesi gerektiğini vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu özetle şöyle konuştu: 

HEDEFE ULAŞMANIN İLK ŞARTI 
“Türkiye’yi bütün bu coğrafyadaki huzur, istikrar 

ve zenginliğin teminatı yapmak zorundayız. Bunu 
da ancak 78 milyon hep birlikte başarabiliriz, işte 
bütün bu hayallere, hedeflere ulaşmanın ilk şartı 
huzurdur. Çünkü huzur, ticaret ve zenginlik birbirinden 
ayrılmayan bir bütündür. Huzur olmadan ticaret olmaz, 
ticaret olmadan zenginlik olmaz.”
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‘Oyuna izin vermeyiz’ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 

birkaç yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde ilk defa yatırım, istihdam, ekonomi ve 
zenginliğin konuşulmaya başlandığına işaret etti. 
Ekonomideki gelişme ve istikrar ortamına değinen 
Hisarcıklıoğlu, IŞİD bahanesiyle gerçekleştirilen 
izinsiz gösterilere ilişkin, “Bugün milletimizin 
arasına nifak sokulmasına, evlatlarımızın yeniden 
böyle bir oyuna kurban gitmesine izin vermeyiz” 
dedi.

HAYALLERİ KONUŞUYORUZ 
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Gelecekle 

ilgili umutlar ve hayaller konuşulmaya başlandı. 
İlk defa, Diyarbakır’ı, Van’ı, Urfa’yı bir sanayi 
ve turizm kenti yapmanın hayalini kurduk. Ülke 
olarak, büyük Türkiye’nin hayalini kurduk. Hayal 
kurmaktan öte, bunlarla ilgili yol haritaları çizdik, 
hedefleri ortaya koyduk. Bunu bizzat bölge insanı 
yaptı.
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‘Doğuda huzur olmadan ticaret olmaz’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

istişare toplantısında konuşan Başkan Rifat 
Hisarcıklıoğlu, bölgesel kalkınma ve planlanan 
yatırımların hayata geçmesi için huzur ve istikrarın 
sağlanması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
yeni bir büyüme modeline ihtiyaç olduğunu belirtti. 

VI Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi için hayalini kurdukları yatırımın 
yapılması ve hedeflere ulaşmanın ilk şartının 
huzurdan geçtiğini söyledi. Huzur, ticaret ve 
zenginliğin birbirinden ayrılmayan bir bütün 
olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Huzur olmadan 
ticaret olmaz, ticaret olmadan zenginlik olmaz. 
Şunu iyi bilmeliyiz ki; içinde bulunduğumuz 
coğrafyanın istikrarı da Türkiye’nin daha güçlü, 
daha zengin ve daha istikrarlı olmasına bağlıdır.” 
dedi. Son birkaç yıldır Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde yatırım, istihdam, ekonomi 
ve zenginliğin konuşulmaya başlandığını belirten 

Hisarcıklıoğlu, “Hayal kurmaktan öte, bunlarla 
ilgili yol haritaları çizdik, hedefleri ortaya koyduk. 
Bunu bizzat bölge insanı kendisi yaptı. Bu salonu 
dolduran kanaat önderleri yaptı. İşte bütün bu 
hayallere, hedeflere ulaşmanın ilk şartı ‘Huzur’dur.” 
dedi. 

TESK, TZOB, Türk-İş, Memur-Sen, TİSK, 
Kamu-Sen, Hak-İş ve TOBB’un yerel teşkilatlarının 
katılımıyla, dün Ankara’da ‘istişare toplantısı’ 
düzenlendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da 
katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında 
konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, IŞİD’in 
Kobani’ye saldırması nedeniyle Türkiye’de 
yaşanan protestolarla ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki birlik ve 
kardeşliği her türlü çatışmadan uzak tutmanın 
herkese düşen bir görev olduğunu ifade etti. 
İsraf edilen toplumsal enerjinin farkına varmanın, 
Türkiye ve ortak gelecek için çalışmaya 
devam etmenin gerekli olduğuna vurgu yapan 
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Hisarcıklıoğlu, “Diyarbakır için, İzmir için, Van, 
Hakkari, Edirne, Mersin, Trabzon için kurduğumuz 
hayallere ve hedeflere yeniden odaklanmalıyız. 
Bunu da ancak 78 milyon hep birlikte başarabiliriz. 
Biz, bu milletin ferasetine inanıyoruz. Eminim ki 
biz, bütün bu olaylardan, kardeşliğimiz daha da 
güçlenmiş olarak çıkacağız. Bir olarak, iri olarak 
ve diri olarak; hep birlikte, daha güzel günlere 
doğru birlikte yürümeye devam edeceğiz.” diye 
ekledi. 

TÜRKİYE 90’LARA GERİ DÖNMEYECEK 
TOBB istişare toplantısında iş dünyası 

temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun gündeminde şiddet eylemleri 
vardı. Kobani bahanesiyle bir yerlerden düğmeye 
basıldığını belirten Davutoğlu, “Ne yaparlarsa 

yapsınlar, kamu düzeni zaafa uğramayacak. 
Devlet, kamu düzenini tesis etmek üzere her türlü 
tedbiri almaya kararlıdır. Bu konuda en ufak ihmal 
ve zaaf söz konusu olmayacaktır. Türkiye, 90’lara 
geri dönmeyecek.” dedi. Şiddet meraklılarına karşı 
verilecek en güzel cevabın dayanışma olduğunu 
ifade eden Başbakan Davutoğlu, olaylarda 
zarar gören işyerlerinin eskisinden daha iyi hale 
getirileceğini söyledi. Toplantıya TOBB’un yanı sıra 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak-İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları 
Konfederasyonu ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği’ne mensup yetkililer katıldı. 
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En hızlı’ 100 şirket seçilecek
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi 

seçilecek. 2.’si düzenlenen yarışmaya başvurular 
başladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı(TEPAV) tarafından düzenlenen 
yarışmaya, http://turkiyel00.tobb.org.tr/ internet 
adresinden 1 Aralık 2014 tarihine kadar ücretsiz 
başvuru yapılabilecek. Yarışmada listeye 
giren şirketler, her yıl Harvard Üniversitesi’nde 
düzenlenen Harvard Girişimcilik Zirvesi’ne 
katılmaya hak kazanacak. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Anadolu’nun her yanında doğru 
fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam 

sağlayan binlerce girişimcimiz  var. Bu 
girişimcilerimiz en büyük varlığımızdır. TOBB’un 
öncülüğünde TEPAV ve AllWorld Network’ün 
yürüttüğü Türkiye 100 projesiyle bu girişimcilerimiz 
dünyaya tanıtılacak” ifadesini kullandı. 

BAŞVURU KOŞULLARI 
YARIŞMAYA, en az 3 yıllık işletme geçmişine 

ve 2013 itibariyle en az 500 bin dolar gelir veya 
ciroya sahip, 2011-2013 döneminde satış gelirlerini 
en az yüzde 10 artırmış şirketler başvurabilecek. 
Yarışma bağımsız, özel, halka açık olmayan, 
kar amaçlı şirketleri yada orL taklık veya şahıs 
şirketlerine açık olacak.
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İnterneti kahvehane gibi kullanıyoruz 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ile Aydın’daki odalar ilde 7 ayrı projeyi 
hayata geçiriyor. AYSO tarafından yürütülen 
UMEM Projesi; AYTO’nun hazırladığı ‘AYTO 
Çağ Atlatıyor’-AYTObil Projesi, AYTO-Atlasjet 
protokolü ve TOBB Aydın Oda ve Borsaları Meslek 
Lisesi protokolü ile ATB Bilim ve Sanat Merkezi, 
Köşk Gıda Kontrol Laboratuvarı açılışı ve Otistik 
Çocuklar Özel Eğitim Merkezi için protokoller dün 
imzalandı. Açılış ve imza törenlerine katılan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ‘AYTOBİL Projesi’nin 
lansmanında yaptığı konuşmada KOBİ’lere 
internetle gelen fırsatları değerlendirmeleri 
çağrısında bulundu. 

Orta gelir tuzağının çaresi
Hisarcıklıoğlu, internetin ekonominin bel kemiği 

haline geldiğine işaret ederek, orta gelir tuzağına 
karşı ekonomide interneti aktif kullanma çağrısında 
bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Artık bürokrasiyle-
evrakla-masrafla uğraşmadan ofisinizden, 

şirketinizle ilgili işleri halledebileceksiniz. Bu 
özellikle KOBİ’lerin maliyetlerini düşürmeleri ve 
dünyaya açılmaları için müthiş bir fırsat” dedi. 
Hisarcıklıoğlu “Biz İnternet’e gazete gibi TV gibi 
kahvehane muamelesi yapıyoruz. Sadece sosyal 
medya aracı olarak görüyoruz. Facebook’ta, 
Twitter’da dünyada en çok kullanıcısı olan ülkeler 
arasındayız. Onu da maalesef yanlış kullanıyoruz. 
Herkes birbirine hakaret ediyor. İnternet asıl 
KOBİ’ler için fırsat; maliyetleri düşürme ve 
dünyaya açılma aracı. Mesela e-ticareti hep kendi 
tüketicimize mal satmak için kullandık. Çin ise 
e-ticareti ihracat için kullanıyor” diye konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, program 
kapsamında Aydın Valisi Erol Ayyıldız’ı da ziyaret 
etti. Ayyıldız, Hisarcıklıoğlu’na içinde incir ve 
zeytinyağı bulunan hediye sepeti takdim etti.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: 

İnternete kahvehane muamelesi yapıyoruz
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 

internete kahvehane muamelesi yapıldığını, 
hâlbuki bu yolla masrafların düşürülüp, işlerin 
büyütülebileceğini söyledi.

TÜRKİYE’de kullanımı artan internet, 
ekonominin de belkemiği haline geliyor. Aydın’da 
bin kişilik dinleyici topluluğuna hitap eden ve 
internetin iş dünyasındaki yerini anlatan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “İnternet ekonominin belkemiği 
haline geldi. Artık bürokrasiyle, evrakla, masrafla 
uğraşmadan ofisinizden, şirketinizle ilgili işleri 

halledebileceksiniz. Bu, özellikle KOBİ’lerin 
maliyetlerini düşürmesi açısından müthiş fırsat” 
dedi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Biz internete 
gazete gibi, TV gibi kahvehane muamelesi 
yapıyoruz, sadece sosyal medya aracı olarak 
görüyoruz. Facebook’ta, Twitter’da dünyanın en 
çok kullanıcısı olan ülkeler arasındayız. Maalesef 
onu da yanlış kullanıyoruz. Herkes birbirine 
hakaret ediyor. Hâlbuki internet asıl KOBİ’ler için 
fırsat. Maliyetleri düşürme, dünyaya açılma aracı.”

Hisarcıklıoğlu Aydın’a meslek lisesi sözü verdi.
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E-TİCARET MALİYETİ DÜŞÜRME VE DÜNYAYA AÇILARAK BÜYÜMEDE BİRİNCİ 
ETKEN 

Orta gelir tuzağına TOBB önerisi 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

internetin ekonominin bel kemiği haline geldiğine 
işaret ederek, orta gelir tuzağına karşı özellikle 
KOBİ’lere interneti aktif kullanma çağrısında 
bulundu

Aydın ve ilçelerinde bir dizi programa katılan 
ve “Aydın Ticaret Odası Çağ Atlıyor” projesinin 
lansmanından konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, internetin ekonominin bel kemiği 
haline geldiğine işaret ederek, orta gelir tuzağına 
karşı ekonomide interneti aktif kullanmayı önerdi. 

Hisarcıklıoğlu, “Artık bürokrasiyle-evrakla-
masrafla uğraşmadan ofisinizden, şirketinizle ilgili 
işleri halledebileceksiniz. KOBİ’lerin maliyetlerini 
düşürmeleri ve dünyaya açılmaları için müthiş bir 
fırsat” dedi. 

EKONOMİNİN BELKEMİĞİ 
Dünya genelinde en çok 2 şeyin konuşulduğunu 

anlatan Hisarcıklıoğlu bu konuları; ekonomide 
şehirlerin ön plana çıkması ve internetin 
ekonominin bel kemiği haline gelmesi olarak 
açıkladı.

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Biz İnternet’e 
gazete gibi TV gibi kahvehane muamelesi 
yapıyoruz. Sadece sosyal medya aracı olarak 
görüyoruz. Facebook’ta, Twitter’da dünyada en 
çok kullanıcısı olan ülkeler arasındayız. Onu da 
maalesef yanlış kullanıyoruz. Herkes birbirine 
hakaret ediyor, internet asıl KOBİ’ler için fırsat; 
maliyetleri düşürme ve dünyaya açılma aracı. 
Mesela e-ticareti hep kendi tüketicimize mal 
satmak için kullandık. Çin ise e-ticareti ihracat için 
kullanıyor. E-ticaret her KOBİ’nin hipermarkete, 
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süpermarkete, distribütöre, kimseye muhtaç 
olmadan kendi dükkânını açabilmesidir. E-ticaretin 
toplam perakende içindeki yeri G20’de yüzde 
4. İngiltere’de yüzde 14. Türkiye’de ise sadece 
yüzde 1.” 

REKABET DEĞİŞTİ 
Hisarcıklıoğlu, dünyada rekabetin artık ülkeler 

arasında değil şehirler bazında gerçekleştiğine 
işaret ederken, “Bugün dünyanın en büyük 600 
şehrinde 1,5 milyar kişi yaşıyor. 30 trilyon dolarlık 
bir ekonomi demek bu. 10 yıl sonra bu 600 şehirde 
2 milyar kişi olacak. 64 trilyon dolara ulaşacak 
ekonomileri ise dünya ekonomisinin yüzde 60’ı 
demek” ifadesini kullandı. 

AYTOBİL Projesi hakkında bilgi veren 
Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Ülken de, “internetti üyelerimizin 
kapısına kadar götürmek ve her zaman her yerde 
ulaşılabilir bir ticaret odası oluşturmak hedefimiz” 
diye konuştu.

Dış ticaret açığında beklenti 7,2 milyar 
AA Finans ‘Dış Ticaret Beklenti Anketi’ne 

katılan ekonomistler, eylül ayında dış ticaret 

açığının 7,2 milyar dolar olmasını tahmin ediyor. 
AA Finans’ın TÜİK tarafından 31 Ekim Cuma günü 
açıklanacak 2014 eylül ayı dış ticaret verilerine 
ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. 13 ekonomistin 
katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına 
göre, ekonomistlerin eylül ayında dış ticaret açığı 
beklentilerinin ortalaması 7,2 milyar dolar oldu. 
Ekonomistler arasında eylül ayı dış ticaret açığına 
ilişkin en yüksek beklenti 7,8 milyar dolar, en 
düşük beklenti 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

YILSONU AÇIK 82,9 MİLYAR DOLAR 
Ankete katılan ekonomistlerin beklentilerinin 

ortalamasına göre, eylül ayında ihracatın 13,6 
milyar dolar, ithalatın ise 20,8 milyar dolar olacağı 
tahmin edildi. Ankete katılan ekonomistlerin 
yılsonu dış ticaret açığı beklentilerinin ortalaması 
82,9 milyar dolar oldu. 

Türkiye’nin ihracatı ağustosta, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 11 milyar 440 
milyon dolar, ithalatı ise yüzde 7 artarak 19 milyar 
476 milyon dolar ve dış ticaret açığı 8 milyar 36 
milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU KOBİ’LERE ÇAĞRIDA BULUNDU

‘İnternete yönelin’ 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, internetin ekonominin 

bel kemiği haline geldiğine işaret ederek, orta gelir tuzağına 
karşı ekonomide interneti aktif kullanma çağrısında bulundu. 
Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lerin maliyetlerini düşürmeleri için 
müthiş bir fırsat” dedi TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
Aydın’dan bütün KOBİ’lere internetle gelen fırsatları 
değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, 
internetin özellikle maliyetleri düşürme ve dünyaya açılarak 
büyüme anlamında KOBİ’lere büyük imkanlar sunduğunu 
vurguladı. TOBB olarak Aydın’da bir meslek lisesi 
yaptıracaklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu’nun programında 
Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Lisesi ve Köşk ilçesi 
Laboratuvarı açılış töreni de yer aldı. 

“OFİSTEN ÇIKMADAN ŞİRKET KURABİLİRSİNİZ” 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde düzenlenen 

“Aydın Ticaret Odası Çağ Atlıyor” (AYTOBİL) projesinin 
tanıtımına da katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
burada yaptığı konuşmada Türkiye’de iş ortamının 
internet ile hızlanacağını ifade etti. Orta gelir tuzağından 

kurtulmanın yolunu interneti etkili kullanmak olarak 
gösteren Hisarcıklıoğlu, “Bizde de artık, bürokrasiyle-
evrakla-masrafla uğraşmadan ofisinizden şirketinizle ilgili 
işleri halledebileceksiniz. Ofisten çıkmadan, bilgisayar ile 
aynı gün içinde şirket kurabileceksiniz. Odalarımızda artık 
buna göre hazırlanmalı-yapılanmalı. Aydın Ticaret Odası bu 
konuda iyi bir adım attı, tebrik ediyorum” diye konuştu.

“İNTERNETE KAHVEHANE MUAMELESİ 
YAPIYORUZ” 

Dünya genelinde en çok iki şeyin konuşulduğunu 
anlatan Hisarcıklıoğlu bu konuları; ekonomide şehirlerin 
ön plana çıkması ve internetin ekonominin bel kemiği 
haline gelmesi olarak açıkladı. Hisarcıklıoğlu şöyle 
konuştu: “İnternet KOBİ’ler için fırsat; maliyetleri düşürme 
ve dünyaya açılma aracı. Mesela e-ticareti hep kendi 
tüketicimize mal satmak için kullandık. Çin ise e-ticareti 
ihracat için kullanıyor. E-ticaret her KOBİ’nin hipermarkete, 
süpermarkete, distribütöre, kimseye muhtaç olmadan kendi 
dükkânını açabilmesidir.”
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KOBİ’lerin dünyaya açılması için internet 
büyük fırsat 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, internetin 
ekonominin bel kemiği olduğunu işaret ederek, 
bunu aktif kullanma çağrısında bulundu. 
Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lerin dünyaya açılması için 
büyük fırsat” dedi. 

AYDIN ve ilçelerinde bir dizi programa katılan 
ve ‘Aydın Ticaret Odası Çağ Atlıyor’ projesinin 
lansmanmda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
internetin ekonominin bel kemiği haline 
geldiğine işaret ederek, orta gelir tuzağına karşı 
ekonomide interneti aktif kullanma çağrısında 
bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Bürokrasiyle-evrakla 
uğraşmadan ofisinizden, şirketinizle ilgili işleri 
halledebileceksiniz. Bu KOBİ’lerin maliyetlerini 
düşürmeleri ve dünyaya açılmaları için müthiş bir 
fırsat” değerlendirmesinde bulundu. 

KAHVEHANE DEĞİL 
Dünya genelinde en çok 2 şeyin konuşulduğunu 

anlatan Hisarcıklıoğlu bu konuları; ekonomide 
şehirlerin ön plana çıkması ve internetin 
ekonominin bel kemiği haline gelmesi olarak 
açıkladı. Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmasına 
şöyle devam etti: “Biz internete gazete gibi TV 
gibi kahvehane muamelesi yapıyoruz. Sadece 
sosyal medya aracı olarak görüyoruz ve yanlış 
kullanıyoruz. İnternet asıl KOBİ için fırsat; 
maliyetleri düşürme ve dünyaya açılma aracı. 
E-ticareti hep kendi tüketicimize mal satmak için 
kullandık. Çin ise e-ticareti ihracatta kullanıyor. 
E-ticaret KOBİ’nin kimseye muhtaç olmadan kendi 
dükkânını açabilmesidir.” 

REKABET ŞEHİRLER ARASINDA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 

değerlendirmesinde dünyada rekabetin 
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artık ülkeler arasında değil şehirler bazında 
gerçekleştiğine işaret ederken, “Bugün dünyanın 
en büyük 600 şehrinde 1.5 milyar kişi yaşıyor. 
30 trilyon dolarlık bir ekonomi demek bu. 10 yıl 
sonra bu 600 şehirde toplam 2 milyar kişi olacak. 
64 trilyon dolara ulaşacak ekonomileri ise dünya 
ekonomisinin yüzde 60’ı demek. Artık dünyada 
ülkeler değil şehirler birbiriyle rekabet ediyor” 
ifadelerini kullandı.

İş adamlarına sanal hizmet 
AYTOBİL Projesi hakkında bilgi veren Aydın 

Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de, “İnternette 
üyelerin kapısına kadar hizmet götürülmesi, 
çevrimiçi belge talebi, iş / işçi bul, projemizin 

öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Mobil uygu- i 
lamamızla sadece F üyelerin değil tüm | internet 
kullanıcıları için ulaşılabilir bir ticaret odası 
yaratıyoruz” dedi. 

Otistikler için bilim merkezi 
BİLİM ve Sanat Merkezi, Köşk Gıda Kontrol 

Laboratuvarı açılışları ile Ofistik Çocuklar Özel 
Eğitim Merkezi protokolü imza töreninde konuşan 
Aydın Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Adnan 
Bosnalı da, üstün zekâlı çocukların eğitimi için 
yaptırdıkları Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat 
Merkezi’ni açmaktan büyük gurur duyduklarını 
ifade etti. 
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İş dünyasında ‘dönüşüm’ heyecanı
Başbakan’ın açıkladığı ‘Ekonomide Öncelikli 

Dönüşüm Programı Eylem Planı’ is dünyasında 
kabul gördü. Ekonominin ve reel sektörün temsilcisi 
sivil toplum kuruluşları, programa her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını açıkladılar. Temsilciler, 
planın reel sektörde sıçrama yapacağını söylediler. 

Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı): Türk 
özel sektörü olarak reform planlarını son derece 
olumlu buluyoruz. Açıklanan 9 dönüşüm programı 
ve şeffaf bir takvime bağlanan tüm eylemler, 
Türkiye’nin ve Türk girişimcilerinin küresel 
rekabette elini güçlendirecektir. Bugün açıklanan 
ve önümüzdeki günlerde de devamı açıklanacak 
eylem planlarının başarıya ulaşması, reformların 
başarıyla tamamlanması için TOBB camiası 
olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. 

İbrahim Çağlar (İTO Başkanı): Programdan 
İstanbul iş dünyası olarak büyük heyecan duyduk. 
Bu program yepyeni bir vizyonun kapılarını 
araladı. 417 eylem planının her birine birlik ve 

beraberlik içinde dört elle sarılırsak yeni bir başarı 
hikayesi yazarız. Program hem makro istikrarı 
destekleyecek hem de işletmelerin üretim ve 
rekabet gücünü kamçılayacak. Eylem planları reel 
sektöre yeni bir sıçrama dönemi yaşatabilir. 

Sanayiye yeni ivme 
Erdal Bahçıvan (İSO Başkanı): Planda 

çizilen sanayi vizyonunu çok önemli ve değerli 
bulduğumuzu özelikle vurgulamak istiyorum. Bu 
programın ve yapılan açıklamaların, sanayinin, 
üretimin, uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınma 
için önemli görüldüğüne dair temel ve öncü 
işaretler olması açısından çok önemsiyoruz. Bu 
açıklamalar, sanayiye dönük bakış açısına yeni 
bir ivme kazandırılacağının ilk etabına işaret 
etmektedir. 

Mehmet Büyükekşi (TİM Başkanı): 
Türkiye’nin yeni bir hikaye yaratmasına yönelik 
önemli sürecin ilk adımı olan bu programı 
destekliyoruz ve ihracata dayalı büyüme modelinin 
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sonuna kadar arkasındayız.
Salih Bezci (ATO Başkanı): Dönüşüm 

programı temenni olarak kalmazsa, 2023 
hedeflerine rahatlıkla ulaşabiliriz. 9 sektörel 
dönüşüm programı ekonominin dinamosu olan 
reel sektörü canlandıracak. Açıklanan tüm tedbirler 
Türkiye ekonomisini çok daha güçlendirecek. Biz 
de reel sektör olarak 2023 yılında ülkemizi gelişmiş 
ülkeler liginde görebilmek için elimizi taşın altına 
koymaya hazırız.

Hikmet Tanrıverdi (İHKİB Başkanı): 
Çalışmayı son derece yerinde ve önemli bir paket 
olarak görüyor, destekliyoruz. 

Ali Kopuz (İTB Başkanı): Eylem planları 
makul, mantıklı ve gerçekçi. Açıklanan maddelerin 
doğrudan doğruya reel sektörün ihtiyaçlarına 
yönelik olması memnuniyet verici. Programların 
kısa sürede hayata geçirilmesinin üretime 
yansıyacağına inanıyoruz.
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MİLAT

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

CİROLAR ARTTI BEREKET AZALDI
TİMEED (Tesisat İnşaat Malzemecileri 

Federasyonu) inşaat sektöründeki riskler ve 
fırsatları değerlendirilmesi adına İstanbul’da 
sektörün önde gelenlerinin katıldığı büyük bir 
zirve gerçekleştirdi. 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOKİ 
Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, İSO Meclis 
Başkanı Zeynep Bodur Okyay İBB Genel Sekreteri 
Dr. Hayri Baraçlı, SİNPAŞ Holding Başkanı Avni 
Çelik ve TIMFED Başkanı Kemal Çelik’in ve bir çok 
akademisyenin katıldığı İnşaat sektörünün zirvesi 
İstanbul Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirildi. 

İnşaat sektörünün son durumu enine 
boyuna masaya yatırılırken organizasyonun 
ev sahibi TIMFED Genel Başkanı Kemal Çelik 
açılış konuşmasının ardından TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu sektörü değerlendiren 
konuşmasına başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Çelik: Kanunlar 
tam uygulansın TİMFED Başkanı Kemal Çelik 
yaptığı konuşmada, “Türkiye’de son zamanlarda 
inşaat sektörü, yaşanan talihsiz kazalar ile 
gündeme gelmişti, inşaat sektörü meydana gelen 
ölümlü kazalar sonucunda ise bir hayli kötü 
anılmıştı. Bunun başlıca nedenlerden bir tanesi 
kanunların yeterince uygulanmadığı ve kontrol 
mekanizmalarında esnekliklerin yaşandığından 
kaynaklanıyor. Kanunlar artık bundan sonra tam 
anlamıyla uygulanırsa bu talihsiz kazalar dilerim 
artık yaşanmaz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, 
2013 yılında tüm şirketlerin toplam net kârının 68 
milyar lira gerçekleştiğini ve 2012’ye göre artış 
olmadığını belirterek, “Bilakis yüzde 30 azalmış. 
İşte müteşebbisimizin sıkıntısının özeti burada. 
Şirketlerin ciroları artıyor ancak yapılan cironun 
bereketi azalıyor” dedi. 
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Hisarcıklıoğlu, kârlılıktaki gerilmenin 
nedenlerine bakıldığında faiz ve kur etkisinin 
görüldüğünü 2013’te faiz giderinin yüzde 29, 
kur zararının yüzde 131 arttığını belirtti. İkinci 
büyük sıkıntının ise çeklerde yaşandığına dikkati 
çeken Hisarcıklıoğlu, “Karşılıksız çekte hapis 
cezası kalktıktan sonra çekte sorunlar arttı. Çeke 
yeniden itibar kazandırmalıyız ki, piyasada çarklar 
dönsün. Hapis cezasının kalkmasından sonra, çek 
sicili bilgilerinin özel sektöre açılması talebimiz 
hükümetçe de uygun görülmüştü. Bu konudaki 
çalışma, Kredi Kayıt Bürosu tarafından başlatıldı. 
Biz de destek verdik ancak reel sektörden 
beklediğimiz ilgiyi görmedi. Bu konuda Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında bir çalışma 
yapak, inşallah bu sorunu da çözeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, “Üstüne bir de SSK işveren 
payından muaf oluyorsunuz. Yani buradan 
istihdam edeceğiniz her çalışan için yüzde 15 ila 
19 daha az prim ödüyorsunuz. Bu imkânı kullanın. 
Bugüne kadar buradan 50 bin kişi iş sahibi 
oldu. Sıkıntı yaşadığımız başka konular da var. 
Bunlar, geçici vergiler, vadeye gire KDV’nin farklı 
ödenmesi ihtiyacı gibi konular” dedi. İBB Genel 
Sekreteri Dr Hayri Baraçlı, iş güvenliği hem sektör 
açısından hem de yönetim adına önemli bir konu 
diyerek “Şantiye yönetim sisteminde Büyükşehir 
Belediyesi olarak belediyenin alanına giren tüm 
tedbirleri alıyoruz. Yapılan herhangi bir yapının 
denetimini ve mevzuata göre yapılıp yapılmadığım 
ilgili birimlerimiz etraflıca incelemekte yedi yirmi 
dört gözetim ve denetimlerimiz yapılmakta” diye 
konuştu. 
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Hisarcıklıoğlu: B20’yi büyük şirketlerin 
tekelinden çıkaracağız 

Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı (TOBB) 
Başkam M. Rifat Hisarcıklıoğlu G20’nin iş dünyası 
kolu olan B20’de Dönem Başkanlığı görevine 
başladı. 15 Kasım’da yapılacak G20 Liderler 
Zirvesi ve B20 toplantılarına katılmak üzere 
Avustralya’ya giden Hisarcıklıoğlu, B20 Avustralya 
Başkanı Richard Goyder’den dönem başkanlığı 
görevini devraldı. 

Hisarcıklıoğlu’nun dönem başkanlığı sürecince 
yapılacak etkinliklerle, 5 bin iş dünyası temsilcisi 
Türkiye’ye gelecek ve küresel ekonominin 
geleceğini tartışacak. 

Bütün katılımcıları İstanbul’a davet eden 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin B20’ye en önemli 
katkısı ise ‘KOBİ’ler ve Girişimcilik’ alanında 
yeni bir görev gücü kurulması olacak. B20’yi 
sadece büyük ve çok uluslu şirketlerin teklinden 
çıkaracağız. KOBİ’lerin G20’nin desteğine ihtiyacı 
var” dedi. Konferansa, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İTO 
Başkam İbrahim Çağlar ve İSO Başkanı Erdal 
Bahçıvan da katıldı.



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

BASINDA TOBB

KASIM
2014

15.11.2014

Türkiye fakirin sesini zengine duyuracak 
Ali Babacan, G20 başkanlığını üstlenecek olan 

Türkiye’nin gelişmekte olan düşük gelirli ülkelerle gelişmiş 
ülkeler arasında köprü olacağını, KOBİ’lere de özel önem 
vereceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin 
devralacağı G20 başkanlığı döneminde gelişmekte olan 
düşük gelirli ülkeler ile KOBİ’leri gündeme getireceğini 
söyledi. Avustralya’da bugün başlayacak Liderler Zirvesi’nde 
Türkiye G20 dönem başkanlığını üstlenecek. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun başkanlık ettiği Türkiye heyetinde 
bulunan Babacan, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Türkiye, 
G20 dönem başkanlığı sürecinde, gelişmekte olan düşük 
gelirli ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında bir köprü olacak. 
Buradaki etkileşimi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, KOBİ’lere 
özel önem vereceğiz” dedi. 

2 puan ekstra büyüme 
Avustralya’nın dönem başkanlığı sırasında G20’de yer 

alan ülkelerin ortaya koyduğu reform taahhütleri olduğunu 
ve beş yıl boyunca atılacak bu adımlarla küresel büyümeyi 
2 puan yukarı taşımayı hedeflediklerini hatırlatan i belirtti. 
Babacan, şunları söyledi: 

“Avustralya’nın dönem başkanlığında bu hedef 
kondu ama uygulama bizim dönemde başlayacak. IMF 
ve OECD teknik çalışmaları yapacak. IMF ve OECD 
değerlendirmelerine göre ödevini yapanları, iyi olanları 
ve kötü performans gösterenleri takip edeceğiz. Burada 
‘sözünü yerine getir ya da açıkla’ diyoruz. Türkiye, kendi 
dönem başkanlığında, büyüme stratejilerinin etkin takibi için 
mekanizma geliştirilmesini öncelikleri arasına aldı.” 

5000 YABANCI PATRON GELECEK 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, G20’nin iş dünyası kolu olan B20’de dönem 
başkanlığı görevini devraldı. B20 Avustralya Başkanı 
Richard Goyder, G20 Liderler Zirvesi ve B20 toplantılarına 
katılmak üzere Avustralya’da bulunan Hisarcıklıoğlu’na 
görevi devretti. B20 Türkiye’nin tüm yıla yayılacak ve yaklaşık 
5 bin iş dünyası liderini Türkiye’ye getirecek etkinliklerinin 
planlamasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin B20’ye en önemli katkısının 
‘KOBİ’ler ve Girişimcilik’ alanında yeni bir görev gücü 
kurulması olacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, B20’yi sadece 
büyük ve çok uluslu şirketlerin tekelinden çıkaracaklarını, 
KOBİ’lerin de G20’nin desteğine ihtiyacı olduğunu ifade etti.
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Hazırlıklıyız, odak noktamız kalkınma 
Başbakan Davutoğlu, G20 başkanlığı sırasında 

kalkınmaya odaklanacaklarını belirterek “Buraya hazırlıklı 
geldik” dedi. 

G20 zirvesi öncesi basın toplantısı düzenleyen 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, dönem başkanlığı döneminde 
kalkınmaya odaklanacaklarını anlatarak “Biz buraya çok 
hazırlıklı geldik” dedi. Davutoğlu “Dünya çok kapsamlı bir 
küresel kriz anaforunda. Bunu aşabilmek için de çok ciddi 
reformlar yapılması ve küresel bir farkındalık oluşması ortak 
tavır sergilenmesi lazım. 

Prangaları kırdık 
Dolayısıyla bu kadar kapsamlı bir soruna kapsamlı 

bir cevap oluşturma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. 
Türkiye’nin temel odaklanacağı konu, kalkınma konusu 
olacak. Çünkü büyümenin olmadığı, yavaşladığı dönemlerde 
sadece dünya ekonomileri küçülmekle kalmıyor, çok ciddi 
siyasal ekonomik sonuçlar doğuyor” dedi. Zirve sırasında 
Avustralya’da Türk işadamları ve STK temsilcileriyle de 
görüşen Başbakan Davutoğlu “Türkiye artık ayağına takılan 
prangaları kırmıştır. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti önünde kimse duramayacaktır. Bunu hamasi bir şey 
olarak söylemiyorum” diye konuştu. 

Yazısı yayınlandı
Bu arada Davutoğlu’nun C20 zirvesine özel olarak 

hazırlanan dergide bir yazısı yayımlandı. Davutoğlu’nun 
yazısına göre Türkiye 2015’i, politika uygulama yılı 
yapmayı ve C20 üyelerinin taahhütlerinin kararlı biçimde 
uygulanmasını hedefliyor. C20 üyelerinin büyüme 
stratejisinde başlıca alanlar olan altyapı, yatırım ve ticarete 
odaklanılacak. 

B20’de dönem başkanlığını devraldık 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Başkanı (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu G20’nin is dünyası kolu 
olan B20’de Dönem Başkanlığı görevine başladı. B20 
Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı olan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu,B20BaskanlığfnıB20 Avustralya Başkanı 
Richard Coyder’den dönem başkanlığı görevini devraldı. 
Hisarcıklıoğlu’nun dönem başkanlığı sürecince yapılacak 
etkinliklerle, 5 bin is dünyası temsilcisi i Türkiye’ye gelecek 
ve küresel ekonominin geleceğini tartışacak. Devir teslim 
sonrası B20 temsilcileri ile bir araya gelen Hisarcıklıoğlu 
“B20 dönem başkanlığını devralmaktan çok mutluyum. 
Bu görevi başarıyla yerine getirmek için uzun süre 
önce çalışmalarımıza başladık ve son birkaç aydır da 
çalışmalarımıza hız kattık” diye konuştu
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HİSARCIKLIOĞLU, B20 DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALDI 

Devlerin iş dünyasına yeni başkan 
Türkiye’den 

Gelişmiş ülkelerin iş dünyası kolu olan B20’nin 
dönem başkanlığını devralan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 2015’te 5 bin iş adamını Türkiye’ye 
getirecek, KOBİ’leri gündemin üst sıralarına 
taşıyacak. 

Hisarcıklıoğlu, B20 Avustralya Başkanı 
Richard Goyder’den dönem başkanlığını devraldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, G20’nin iş dünyası 
kolu olan B20’de dönem başkanlığı görevini 
devraldı. TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, B20 
Avustralya Başkanı Richard Goyder, G20 Liderler 
Zirvesi ve B20 toplantılarına katılmak üzere 
Avustralya’da bulunan Hisarcıklıoğlu’na görevi 
devretti Devir teslim sonrası B20 temsilcileri ile 
bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, “Görevi başarıyla 
yerine getirmek adına uzun süre önce çalışmalara 

başladık. Son birkaç aydır da çalışmalarımıza hız 
kattık. Ülkemizin G20 ve B20 dönem başkanlığının 
sadece G20 üyeleri için değil, tüm ülkeler için 
verimli olacağına inanıyorum. B20 sürecine 
elimizden geldiğince iş dünyası liderlerini dâhil 
etmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, B20 Türkiye’nin tüm yıla 
yayılacak ve yaklaşık 5 bin iş dünyası liderini 
Türkiye’ye getirecek etkinliklerin planlamasıyla 
ilgili çalışmaların da devam ettiğini, ilk 6 çalışma 
alanının kesinleştiğini bildirdi. Avustralya dönem 
başkanlığında uluslararası ticaret, altyapı ve 
yatırımlar, finansman, istihdam ve yolsuzlukla 
mücadele olmak üzere 5 çalışma alanı bulunduğunu 
ve bu alanlarda çalışmaların sürdürüleceğini 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin B20ye en 
önemli katkısının “KOBİ’ler ve Girişimcilik” alanında 
yeni bir görev gücü kurulması olacağını belirtti. 
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Hisarcıklıoğlu, B20’yi sadece büyük ve çok uluslu 
şirketlerin tekelinden çıkaracaklarını, KOBİ’lerin 
de G20’nin desteğine ihtiyacı olduğunu ifade 
etti. B20 Dönem Başkanlığını Hisarcıklıoğlu’na 
devreden B20 Avustralya Başkam Richard Goyder 
de Türkiye’ye basanlar dileyerek, destek vermeye 
hazır olduklarını kaydetti. 

B20 NEDİR? 
2008’de yaşanan küresel krizin devam etmesi 

nedeniyle bu süreçte sadece G20 ülkelerinin 
liderlerinin değil, ekonominin çarklarını döndüren 
G20 ülkelerinin iş dünyasının da müzakere 
sürecine dâhil olması ve liderlere görüşlerini 
aktarması gerekli görüldü. Bu ihtiyaçtan doğan 
B20 oluşumunun ilk zirvesi 2009 yılının mart 
ayında Londra’da gerçekleştirilen G20 zirvesiyle 
birlikte yapıldı.
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Hisarcıklıoğlu B20 dönem başkanı 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G20’nin iş dünyası 
kolu olan B20’de Dönem Başkanlığı görevine 
başladı. B20 Avustralya Başkanı Richard 
Goyder’den dönem başkanlığı görevini devralan 

Hisarcıklıoğlu’nun dönem başkanlığı sürecince 
yapılacak etkinliklerle, 5 bin iş dünyası temsilcisi 
Türkiye’ye gelecek ve küresel ekonominin 
geleceğini tartışacak.
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Hisarcıklıoğlu B20 dönem başkanlığı 
görevini devraldı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, G20’nin iş dünyası 
kolu olan B20’de dönem başkanlığı görevini 
devraldı. TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, B20 
Avustralya Başkanı Richard Goyder, G20 Liderler 
Zirvesi ve B20 toplantılarına katılmak üzere 
Avustralya’da bulunan Hisarcıklıoğlu’na görevi 
devretti. Devir teslim sonrası B20 temsilcileri ile 
bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, dönem başkanlığını 
devralmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. 

B20 SÜRECİNE İŞ DÜNYASININ 
LİDERLERİNİ DAHİL ETMELİYİZ 

Görevi başarıyla yerine getirmek adına 
uzun süre önce çalışmalara başladıklarını 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Son birkaç aydır da 
çalışmalarımıza hız kattık. Ülkemizin G20 ve B20 
dönem başkanlığının sadece G20 üyeleri için değil, 
tüm ülkeler için verimli olacağına inanıyorum. B20 

sürecine elimizden geldiğince iş dünyası liderlerini 
dahil etmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde 
bulundu. 

TÜRKİYE’YE 5 BİN İS DÜNYASI LİDERİNİ 
GETİRECEĞİZ 

Hisarcıklıoğlu, B20 Türkiye’nin tüm yıla 
yayılacak ve yaklaşık 5 bin iş dünyası liderini 
Türkiye’ye getirecek etkinliklerinin planlamasıyla 
ilgili çalışmaların da devam ettiğini, ilk 6 çalışma 
alanının kesinleştiğini bildirdi. Avustralya 
dönem başkanlığında uluslararası ticaret, 
altyapı ve yatırımlar, finansman, istihdam ve 
yolsuzlukla mücadele olmak üzere 5 çalışma 
alanı bulunduğunu ve bu alanlarda çalışmaların 
sürdürüleceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin B20’ye en önemli katkısının “KOBİ’ler 
ve Girişimcilik” alanında yeni bir görev gücü 
kurulması olacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, B20’yi 
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sadece büyük ve çok uluslu şirketlerin tekelinden 
çıkaracaklarını, KOBİ’lerin de G20’nin desteğine 
ihtiyacı olduğunu ifade etti. 

B20 Dönem Başkanlığı’nı Hisarcıklıoğlu’na 
devreden B20 Avustralya Başkanı Richard 
Goyder de Türkiye’ye başarılar dileyerek, destek 
vermeye hazır olduklarını kaydetti. Toronto ile 
Griffith üniversitelerinin işbirliğinde Brisbane’da 
düzenlenen G20 Konferansı’nda da konuşan 

Hisarcıklıoğlu, B20 Türkiye olarak çalışmalarını 
devamlılık, kapsayıcılık ve bağlantılılık olmak 
üzere 3 prensip üzerine inşa ettiklerini bildirdi. 
Hisarcıklıoğlu, “Bu 3 prensip, B20 ile G20 arasında 
daha sıkı bağlar oluşturulmasına yardımcı olacak, 
yani liderler ile iş adamları bu sayede aynı frekansı 
yakalayacaktır” görüşüne yer verdi.
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B2O’yi devraldık SIRADA G20 VAR 
Dünyanın en büyük 20 ekonomisini biraraya 

getiren G20 dönem başkanlığını yapacak Türkiye 
için maraton başladı. Avustralya’da başlayan 
G20 zirvesine çıkarma yapan Türkiye, G20’nin 
is dünyası kolu olan B20’de Dönem Başkanlığı 
görevini devraldı. Bundan sonra gözler bir yıl 
boyunca Türkiye’nin üzerinde olacak. 

Türkiye; dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir 
araya getiren G20 önem başkanlığım devralmak 
için Avustralya’ya çıkarma yaptı. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Maliye Bakam Mehmet Şimşek, TOBB 
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO Başkam İbrahim 
Çağlar ve İSO Başkam Erdal Bahçıvan başta 
olmak üzere kalabalık bir heyetle Avustralya’nın 
Brisbane kentine giden Türkiye hayati, G20’nin 
iş dünyası kolu olan B20’de Dönem Başkanlığı 
görevini devraldı. Görevi B20 Avustralya Başkam 
Richard Goyder’den alan TOBB Başkam Rifat 
Hisarcıklıoğlu, bir yıl boyunca B20 Türkiye Yürütme 

Kurulu Başkanlığım yürütecek. Hisarcıklıoğlu’nun 
dönem başkanlığı sürecince yapılacak etkinliklerle, 
5 bin iş dünyası temsilcisi Türkiye’ye gelecek ve 
küresel ekonominin geleceğini tartışacak. 

BÜTÜN KATILIMCILARI İSTANBUL’A 
DAVET ETTİ 
G20 Liderler Zirvesi’nin öncesinde Toronto 

ve Griffith Üniversiteleri işbirliğinde düzenlenen 
G20 Konferansı’na Türk heyeti damgasını vurdu. 
Konferansa Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birer konuşma yaptı. 

Devir teslim sonrası B20 temsilcileri ile 
bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, “B20 Dönem 
Başkanlığım devralmaktan çok mutluyum. Bu 
görevi başarıyla yerine getirmek için uzun süre 
önce çalışmalarımıza başladık ve son birkaç aydır 
da çalışmalarımıza hız kattık. Sizlerin de tecrübesi 
ve desteğiyle, ülkemizin G20 ve B20 dönem 
başkanlığının sadece G20 üyeleri için değil, 
tüm ülkeler için verimli olacağına inanıyorum” 
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dedi. Bütün katılımcıları İstanbul’a davet eden 
Hisarcıklıoğlu, “G20 ülkelerinin iş dünyasının 
da vereceği destekle çok başarılı olacağımıza 
eminiz. B20 sürecine elimizden geldiğince iş 
dünyası liderlerini dahil etmemiz gerekiyor. Sizleri 
ve yöneticilerinizi İstanbul’da görmek ve B20 
Türkiye Dönem Başkanlığı süresince desteğinizi 
hissetmek bizim için çok önemli” diye konuştu. 

RİCHARD: TÜRKİYE’YE BAŞARILAR 
DİLİYORUM 
B20 Dönem Başkanlığı’m Hisarcıklıoğlu’na 

devreden B20 Avustralya Başkam Richard 
Goyder ise Türkiye’ye başarılar dileyerek, “B20 
Dönem Başkanlığı süresince Türkiye’nin ve 
Hisarcıklıoğlu’nun çok başarılı olacağından, 

verimli sonuçlar ortaya koyacağından eminim. 
Biz her zaman destek vermeye hazırız ve sizin 
yanınızdayız” dedi. 

KOBİ ve girişime yoğunlaşacağız 
B20 Türkiye’nin tüm yıla yayılacak ve yaklaşık 

5 bin iş dünyası liderini Türkiye’ye getirecek 
etkinliklerinin planlamasıyla ilgili çalışmaların 
devam ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti: “İlk 6 çalışma alanımız kesinleşti. 
Uluslararası ticaret, altyapı ve yatırımlar, 
finansman, istihdam ve yolsuzlukla mücadele 
alanlarının yanısıra KOBİ’ler ve Girişimcilik’ 
alanına yoğunlaşacağız. B20’yi büyük ve 
çok uluslu şirketlerin tekelinden çıkaracağız. 
KOBİ’lerin G20’nin desteğine ihtiyacı var.
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“Cirolar arttı, bereket azaldı” 
TESİSAT İnşaat Malzemecileri Federasyonu 

(TİMFED) inşaat sektöründeki riskler ve 
fırsatların değerlendirilmesi konulu bir zirve 
gerçekleştirdi. Açılışta bir konuşma yapan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 2013 yılında tüm şirketlerin toplam 
net kârının 68 milyar lira gerçekleştiğini ve 2012’ye 
göre artış olmadığım kaydetti. Hisarcıklıoğlu, 
“Bilakis yüzde 30 azalmış. İşte müteşebbisimizin 
sıkıntısının özeti burada. Şirketlerin ciroları artıyor 
ancak yapılan cironun bereketi azalıyor” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, kârlılıktaki gerilmenin nedenlerine 
bakıldığında faiz ve kur etkisinin görüldüğünü, 
2013’te faiz giderinin yüzde 29, kur zararının yüzde 
131 arttığını bildirdi. İkinci büyük sıkıntının ise 
çeklerde yaşandığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 

“Karşılıksız çekte hapis cezası kalktıktan sonra 
çekte sorunlar arttı. Çeke itibar kazandırmalıyız” 
dedi. 

TİMFED Başkanı Kemal Çelik, Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na zirveye katılması nedeniyle 
plaket verdi. 

Müteahhitler aldatıldı 
İNŞAAT Müteahhitleri Konfederasyonu 

(İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlerin 
demirin kalitesinden, yüzde 100 emin 
olamadıklarını söyledi. Tellioğlu, “Müteahhitler, 
S 420 kalitesinde demir talep ediyor. Ancak 
gönderilmiyor. Yani burada aldatılan, müteahhittir” 
diye konuştu.
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GÜN BOYU

Hisarcıklıoğlu B20 Dönem Başkanlığı’nı 
DEVRALDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu G20’nin iş dünyası kolu olan 
B20’de Dönem Başkanlığı görevine başladı. B-20 
Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı olan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, B20 Başkanlığı’nı 
devraldı.

15-16 Kasım 2014 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi ve B20 
toplantılarına katılmak üzere Avustralya’ya giden 
Hisarcıklıoğlu, B20 Avustralya Başkam Richard 
Goyder’den dönem başkanlığı görevini devraldı. 
Hisarcıklıoğlu’nun dönem başkanlığı sürecince 
yapılacak etkinliklerle, 5 bin iş dünyası temsilcisi 
Türkiye’ye gelecek ve küresel ekonominin 
geleceğini tartışacak. 

TÜM ÜLKELER İÇİN FAYDALI OLACAK 
Devir teslim sonrası B20 temsilcileri ile 

bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, “B20 Dönem 

Başkanlığını devralmaktan çok mutluyum. Bu 
görevi başarıyla yerine getirmek için uzun süre 
önce çalışmalarımıza başladık ve son birkaç aydır 
da çalışmalarımıza hız kattık. Sizlerin de tecrübesi 
ve desteğiyle, ülkemizin G20 ve B20 dönem 
başkanlığının sadece G20 üyeleri için değil, tüm 
ülkeler için verimli olacağına inanıyorum” dedi. 

Bütün katılımcıları İstanbul’a davet eden 
Hisarcıklıoğlu, “G20 ülkelerinin iş dünyasının 
da vereceği destekle çok başarılı olacağımıza 
eminiz. B20 sürecine elimizden geldiğince iş 
dünyası liderlerini dahil etmemiz gerekiyor. Sizleri 
ve yöneticilerinizi İstanbul’da görmek ve B20 
Türkiye Dönem Başkanlığı süresince desteğinizi 
hissetmek bizim için çok önemli” dedi. 

5 BİN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİSİ TÜRKİYE’YE 
GELECEK 

B20 Türkiye’nin tüm yıla yayılacak ve yaklaşık 



418Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www. tobb.org.tr

BASINDA TOBB

KASIM
2014
5 bin iş dünyası liderini Türkiye’ye getirecek 
etkinliklerinin planlamasıyla ilgili çalışmaların 
da devam ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “İlk 6 
çalışma alanımız kesinleşti. Avustralya dönem 
başkanlığında 5 çalışma alam vardı. Uluslararası 
ticaret, altyapı ve yatırımlar, finansman, istihdam 
ve yolsuzlukla mücadele alanında çalışmalar 

yoğunlaşarak devam edecek. Türkiye’nin B20’ye 
en önemli katkısı ise “ KOBİ’ler ve Girişimcilik 
“alanında yeni bir görev gücü kurulması olacak. 
B20’yi sadece büyük ve çok uluslu şirketlerin 
teklinden çıkaracağız. KOBİ’lerin G20’nin 
desteğine ihtiyacı var” dedi. 
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Dünya Türklere emanet
2015’te G20, B20 ve D8 dönem başkanlığını 

yürütecek olan Türkiye, küresel kuruluşların 
vazgeçilmezi oldu. Enerjiden turizme, spordan 
hukuka uluslararası kuruluşların dümeninde Türk 
yöneticiler var.

Coca-Cola’dan Pfizer’a, dünyaca ünlü 
markaların ardından uluslararası kuruluşlar da 
Türk yöneticileri tercih ediyor. Finanstan turizme, 
hukuktan spora kadar 16 farklı organizasyonun 
kaptan köşkü Türkler’de emanet edildi. 

• G20: Dünyaya yön veren 20 ülkenin 
bulunduğu organizasyonun dönem başkanlığını 
2015’te Türkiye üstlenecek. 

• B20: G20’nin iş kolu birimi olan bu yapının 
başkanlığını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
yapacak.

• D8: 1997’de eski Başbakan Necmettin 
Erbakan öncülüğünde, İran, Pakistan, Bangladeş, 
Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dan oluşan 
birliğin önümüzdeki yıl dönem başkanı Türkiye 

olacak.
• WAIPA: 175 üyeli Dünya Yatırım Ajansları 

Birliği’nin (WAH°A) başına 2014’te Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker 
Aycı geçti. Aycı, görevi 2016’ya kadar yürütecek. 

• AEA: 31 üyeli Avrupa Havacılık Derneği 
(AEA) Başkanlığı’nı 2014’te THY Genel Müdürü 
Temel Kotil, 2 yıllığına üstlendi. 

• IAEE: Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği’nin 
(IAEE) dönem başkanlığını Türkiye Enerji 
Ekonomisi Derneği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu 
seçildi. 

• UCLG: İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler (UCLG) Dünya Başkanlığı’nı 2016 
sonuna kadar yürütecek. 

• Dünya Danıştaylar Birliği: Danıştay Başkanı 
Hüseyin Karakullukçu, Dünya Danıştaylar Birliği 
Başkanlığı’nı 2016’ya kadar sürdürecek. 

• ICAPS: Uluslararası Plastik Cerrahi 
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Derneği’nin (ICAPS) başkanlık görevini 2012’de 
atanan Prof. Dr. Onur Erol yürütüyor. Derneğin 17 
ülkeden üyesi var. 

• ESOMAR: Dünya çapında pazarlama ve 
kamuoyu araştırma öncü kurumu ESOMAR’ın 
tarihinde ilk kez bir Türk konseyde yer aldı. 

• ELFA: 250 üyeli European Law Faculties 
Association (ELFA) Başkanlığı görevine Haluk 
Kabaalioğlu getirildi.

• SKAL: Dünyada 20 bin üyesiyle turizm 
profesyonellerinin meslek örgütü SKAL’m 
başkanlığına işadamı Deniz Anapa seçildi.

• ACI World: TAV CEO’su Sani Şener, 174 
ülkenin üye olduğu Uluslararası Havalimanları 
Konseyi’nin (ACI World) Avrupa temsilcisi olarak 
yönetime girdi. 

• BIS: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı 
Turalay Kenç, Uluslararası Mutabakat Bankası 
(BIS) bünyesindeki IFC Başkanlığı’na atandı. 

• FIBA: Türkiye Basketbol Federasyonu 
başkanı Turgay Demirel, 2014 FIBA Avrupa Genel 
Kurulu’nda başkanlığa seçildi.

• IMF: Eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı 
IMF İcra Direktörleri Kurulu Üyeliği’ne getirildi. 

Küresel firmalar T’den vazgeçmiyor 
DÜNYACA ünlü şirketler, büyümede 

odaklanacağı pazarları ülkelerin baş harflerinden 
türettikleri akrostişlerle sınıflandırıyor. Türkiye 
hemen hemen her oluşumda kendine yer buldu. 

NAMET: Unilever’in oluşturduğu NAMET’te 
North Af rica, Middle East and Turkey) Kuzey 
Afrika, Ortadoğu ve Türkiye öncelikli pazar 
konumunda. . AMAT: ABD’li gıda 
sanayisi şirketi Sealad Air, gelecek planını AMAT 
(Asia, Middle East, Africa and Turkey) Asya, 
Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’ye göre düzenledi.

MISSAT: Reklamcılık devi Publicis, büyüyeceği 
pazarları MISSAT (Meksika, Endonezya, Singaput, 
Güney Afrika ve Türkiye) olarak belirledi.

CIVETS: Economist Intelligence Unit, 2009’da 
Kolombiya (Colombia), Endonezya (Indonesia), 
Vietnam, Mısır (Egypt), Türkiye (Turkey), Güney 
Afrika (South Africa) oluşan CIVETS ülkelerini 
ortaya atmıştı.

MINTS: Malezya, Endonezya, Nijerya, Türkiye 
ve Suudi Arabistan*dan oluşan MINTS ülkeleri 
birçok firma tarafından kabul ediliyor. 

TIMP: ABD’li ünlü yatırım şirketi Turner 
Investment Group’un patronu Bob Turner 
tarafından geliştirilen TIMP (Turkey, Indonesia, 
Mexico, Philippines) ülkeleri öncelikli pazar olarak 
öne çıkıyor
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İstanbul’da gerçekleştirilen açılış töreninin ardından, TOBB ve ABD Ticaret Odası arasında 2012’de 
imzalanan mutabakat kapsamı genişletilerek yeniden imzalandı. 

ABD yurtdışında ikinci ofisini İstanbul’da 
açtı

Brüksel’in ardından ikinci ofis için Türkiye’yi 
seçtiklerini söyleyen ABD Ticaret Odası Başkan 
Yardımcısı Brilliant “Çin, Hindistan, Brezilya 
ve Rusya varken biz Türkiye’de karar kıldık. 
Çünkü Türkiye birçok bölgenin üssü. Türk-ABD 
ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor” dedi.

ABD Ticaret Odası’nın Brüksel’in ardından 
yurtdışındaki ikinci bölgesel ofisi, Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla dün İstanbul’da 
hizmete açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve ABD Ticaret Odası işbirliği kapsamında 
ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi’nin açılışı, 
TOBB-ABD Ticaret Odası işbirliği Protokolü imza 
töreniyle gerçekleştirildi. 

BİR TÜRLÜ ERİŞEMİYORUZ 
Türkiye’deki iktisadi ve siyasi istikrar 

ortamından daha çok ABD firmasının istifade 
etmesini beklediklerini kaydeden TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin ABD pazarından 
aldığı pay maalesef binde 3’tür ve ABD’nin 
ithalatında 41. sıradayız. Bu tablo bugüne 
mahsus değildir, yıllardır böyle süregelmiştir. Türk 
tüccarı ve sanayicisi olarak bir türlü ABD pazarına 
erişemiyoruz” bilgisini verdi. “ABD artık 10 bin 
kilometre ötede değil, İstanbul’un merkezinde 
olacak” diyen Hisarcıklıoğlu, ABD’den gelen 
doğrudan yatırımların da son derece düşük 
kaldığını vurguladı. 
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LOBİ İÇİN DE İŞE YARAYACAK 
Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası Bölgesel 

Ofisi’nin, Oda’nın Brüksel’den sonra yurtdışında 
açtığı ikinci ofis olduğuna dikkati çekerek, 
“Sadece bu bile önümüzdeki dönemde ABD-
Türkiye ekonomik ilişkilerinin, ABD’li küresel 
şirketler nezdinde ne kadar önemli olduğunun 
işaretidir” ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, 
AB ile ABD arasındaki TTIP müzakerelerinde 
Türkiye’nin de yer almasına yönelik olarak ABD 
nezdinde yapacakları lobi çalışmalarında da bu 
ofisin kendilerine büyük fayda sağlayacağını da 
sözlerine ekledi.

Yeni bir dönem başlıyor DÜNYA çapında 
ikinci bölgesel ofislerini İstanbul’da açtıklarını 
vurgulayan Brilliant, “Çin, Hindistan, Brezilya ve 

Rusya gibi birçok yerde iş yaparken ikinci ofisi 
açmak için Türkiye’yi seçtik. Bu seçim, bizim için 
önemli. Türkiye bir bölgeden çok daha fazlasını 
temsil ediyor. Birçok bölgenin üssü. Artık Türk-
ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor” dedi. 

KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ 
ABD Ticaret Odası’nın Uluslararası İlişkiler, 

den Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron 
Brilliant da, Hisarcıklıoğlu’nun son 2 yıldır 
Türkiye’deki mevcudiyetlerini artırmalarını 
gerektiğini söylediğini aktararak, “Bundan sonra 
buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz” 
değerlendirmesinde bulundu.
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ABD Ticaret Odası yurtdışındaki ikinci ofisini İstanbul’da açtı.

ABD’den ‘oda’ açılımı 
ABD Ticaret Odası Brüksel’in ardından 

yurtdışındaki ikinci’ bölgesel ofisini Türkiye’de 
İstanbul’da açtı. ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD 
Ticaret Odası işbirliği kapsamında İstanbul’da 
açıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artık 
ABD 10 bin kilometre ötede değil İstanbul’da” 
derken ABD Ticaret Odası’nın Uluslararası 
İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron 
Brilliant, “Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya’yı 
değil Türkiye’yi seçtik” dedi. 

Kalkınma Bakam Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı 
ve TOBB-ABD Ticaret Odası işbirliği protokolü 
imza töreniyle gerçekleştirilen açılışta TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ABD 
liderlerinin tanımladığı model ortaklığın iktisadi 
boyutunu kuvvetlendirmek istediklerini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, açılış ve imza törenini, son iki 

yıldaki başarıları üzerine inşa ettiklerini belirterek, 
şöyle devam etti: 

“TOBB ve ABD Ticaret Odası’nın tesis etmiş 
olduğu bu işbirliği çerçevesi, tümüyle özel sektör 
kuruluşlarının girişimidir. Kendi ülkelerinde en 
güçlü iki muadil iş dünyası kuruluşunun ortak 
çabasıdır. ABD Ticaret Odası’nın İstanbul’da ofis 
açma fikri de bu iş birliğimiz kapsamında gelişti. İş 
birliğimiz şimdi ofis açma noktasına geldi.” 

ABD ARTIK İSTANBUL’DA 
“ABD artık 10 bin kilometre ötede değil, 

İstanbul’un merkezinde olacak” diyen 
Hisarcıklıoğlu, ABD’den gelen doğrudan 
yatırımların da son derece düşük kaldığını 
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, açılan ofisin, Türkiye’nin 
ABD’li küresel şirketlerin yatırım radarına 
girmesinde de önemli bir işlev üstleneceğini 
kaydederek, “ABD Ticaret Odası ofisi, sadece 
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Türkiye için değil, bölgemizdeki diğer ülkeleri de 
hizmet alanına dahil edecek” dedi. 

LOBİ İÇİN BİZE BÜYÜK FAYDA 
SAĞLAYACAK
İSTANBUL’un küresel şirketler için ana merkez 

haline gelmesini hedeflediklerini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, ofisin, İstanbul’un bu rolünü 
de perçinleyeceğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 
AB ile ABD arasındaki TTIP müzakerelerinde 
Türkiye’nin de yer almasına yönelik olarak ABD 
nezdinde yapacakları lobi çalışmalarında da bu 

ofisin kendilerine büyük fayda sağlayacağım da 
vurguladı. 

Çin, Rusya, Hindistan yerine Türkiye’yi seçti
ABD Ticaret Odası’nın T Uluslararası 

İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron 
Brilliant da, “Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya 
gibi birçok yerde iş yaparken ikinci ofisi açmak için 
Türkiye’yi seçtik. Bu seçim, bizim için büyük önem 
arz ediyor” diye konuştu. Brilliant, söz konusu 
mutabakat zaptıyla birlikte TOBB’la olan iş birliğini 
de derinleştirmeye devam edeceklerini belirtti.
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ABD TİCARET ODASI TÜRKİYE’DE OFİS 
AÇTI 

ABD Ticaret Odası’nın Brüksel’in ardından 
yurtdışındaki ikinci bölgesel ofisi, Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla İstanbul’da açıldı. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret 
Odası işbirliği kapsamında bölgesel ofisin açılışı, imza 
töreniyle gerçekleştirildi. 

Törende konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz, “Avrupa ve Amerika’yla ilişkilerimiz 
bakımından Türkiye, mutlaka Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasının bir tarafı olmak 
durumunda” dedi. 

Yılmaz, “Aksi takdirde çok farklı değerlendirmeler 
yapmak durumundayız” dedi. Yılmaz, “Bölgesel 
ofisin bir tarafında Türk iş dünyasının en büyük 
organizasyonu, 5 milyon üyesiyle TOBB, diğer tarafta 
da ABD Ticaret Odası var. Gönüllülük esasına göre 
organize olduğu halde 3 milyon civarında üyesi olan 
bir yapı” diye konuştu. 

‘Önemli bir adım’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, ofisin, Türkiye’nin ABD’li küresel 
şirketlerin yatırım radarına girmesinde de önemli 
bir işlev üstleneceğini kaydederek, “ABD Ticaret 
Odası ofisi, sadece Türkiye için değil bölgemizdeki 
diğer ülkeleri de hizmet alanına dahil edecek” 
diye konuştu. ABD Ticaret Odası’nın Uluslararası 
İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron Brilliant 
da, Türkiye’nin kendileri için her zaman çok önemli 
olduğunu belirterek, “Türkiye bugün kendisiyle kurmak 
istediğimiz bölgesel bazlı ortaklığın temellerini atıyor” 
dedi. 

ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter 
ise, bu ofisin açılmasını çok önemli bir adım olarak 
nitelendirerek, ofisin bölgesel barış ve refahın tahsis 
edilmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.
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Amerikan sanayisi İstanbul’da 
ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret 
Odası işbirliğinde İstanbul’da açıldı. Bu merkez 
ABD’lilerin Brüksel’den sonra dünyada açtığı 
ikinci ofis olma özelliğini taşıyor. 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ofis açılışının 
iki ülke arasında yeni işbirliği fırsatları doğuracağını 
kaydederek, Türkiye’nin Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) dışında kalamayacağını, 
ABD iş dünyası temsilcileri önünde yineledi. 
Yılmaz, ABD’nin dünyanın en büyük ekonomisi 
olduğunu belirterek, şunları anlattı: “Bu ortaklığın 

bir tarafında Türk iş dünyasının en büyük 
organizasyonu TOBB, diğer tarafında da ABD 
Ticaret Odası var. Gönüllülük esasına göre 
organize olduğu halde 3 milyon civarında üyesi 
var. İki büyük gücün bugün bir araya gelmiş olması, 
her iki ülke için de ekonomik ticari ilişkileri çok 
daha üst düzeylere çıkarma iradesinin son derece 
somut bir göstergesidir. Amerika ile Avrupa Birliği 
arasında yeni nesil bir serbest ticaret anlaşması 
müzakere ediliyor. Görüşmeler önümüzdeki 
yıllarda sonuçlandırılacak. Türkiye olarak bizim bu 
oluşumun dışında kalmamız düşünülemez.”
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ABD’nin dünyadaki ikinci ticaret üssü 
İSTANBUL 

ABD Ticaret Odası, Brüksel’den sonra dünyada ikinci 
ofisini TOBB işbirliği ile İstanbul’a açtı. ABD Büyükelçisi 
“Türkiye bölgede üs” dedi.

TÜRKİYE’NİN son 12 yılda gösterdiği ekonomik 
performans, dünyada büyük yankı uyandırmaya 
devam ediyor. Türk işadamları ve sivil toplum örgütü 
başkanlarının da global ölçekte elde ettikleri başarı ve 
işbirlikleri Türkiye’nin ekonomik gücüne de güç katıyor. 
Bunun en büyük kanıtı Amerika Ticaret Odası’nın dünyada 
Brüksel’den sonra ikinci şubesini Türkiye’ye açması oldu. 
Dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD 
Ticaret Odası arasında yapılan işbirliğiyle ABD Ticaret 
Odası Brüksel’in ardından yurt dışındaki ikinci bölgesel 
ofisini, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla 
İstanbul’da açtı. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, açılan ofisin, Türkiye’nin ABD’li küresel 
şirketlerin yatırım radarına girmesinde de önemli bir 
işlev üstleneceğini kaydederek “ABD Ticaret Odası ofisi, 
sadece Türkiye’yi değil bölgemizdeki diğer ülkeleri de 
hizmet alanına dahil edecek” dedi. 

Türkiye bölgenin üssü 
ABD Ticaret Odası’nın Uluslararası İlişkilerden 

Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron Brilliant da, 
Türkiye’nin kendileri için her zaman çok önemli olduğunu 
belirterek “Türkiye bugün kendisiyle kurmak istediğimiz 
bölgesel bazlı ortaklığın temellerini atıyor” dedi. Brilliant 
“Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi birçok yerde iş 
yaparken ikinci ofisi açmak için Türkiye’yi seçtik. Bu bizim 
için büyük önem arz ediyor” dedi. Brilliant, Söz konusu 
mutabakat zaptıyla birlikte TOBB’la olan işbirliğini de 
derinleştirmeye devam edeceklerini belirtti. ABD’nin 
İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter ise, Türkiye’nin 
büyümesinin yalnızca bölge için değil dünya içinde 
önemli olduğunu ve bölgenin üssü olduğunu söyledi. 
(Soldan sağa) TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu. 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz. ABD Ticaret Odasının 
Uluslararası ilişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Myron Brilliant ve ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Chuck 
Hunter’ın katıldığı törenle acildi.
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ÇİN, HİNDİSTAN, BREZİLYA VE RUSYA ARASINDAN TÜRKİYE SEÇİLDİ

ABD’nin dünyada ikinci ticaret odası 
İstanbul’a 

İlk ticaret ofisini Brüksel’de açan ABD ikinciyi 
TOBB’la birlikte İstanbul’da açtı. Böylece Türk 
iş adamları 16 trilyon $’lık dev pazara kolaylıkla 
ulaşacak.

ABD Ticaret Odası’nın Brüksel’in ardından yurt 
dışındaki ikinci bölgesel ofisi İstanbul’da açıldı. Ofis 
sayesinde Türk iş adamları, hem dünyanın dört bir 
yanındaki iş imkânlarına rahatlıkla ulaşabilecek, 
hem Amerikalı yatırımcılara Türkiye’deki fırsatlar 
anlatılacak hem de ABD’de lobi faaliyetleri daha 
kolay yürütülecek. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) Şişli’deki Genel Merkez 
Binası’nda ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi adıyla 
faaliyet gösterecek merkez için Mutabakat Zaptı, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret 
Odası Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan 

Yardımcısı Myron Brilliant arasında imzalandı. 
İmza törenine Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter 
ile Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin 
yöneticileri de katıldı. Hisarcıklıoğlu, ABD’nin 
artık 10 bin kilometre ötede değil, İstanbul’un 
merkezinde olacağını belirterek, “AB ile ABD 
arasındaki TTIP (AB-ABD Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı) müzakerelerinde Türkiye’nin 
de yer almasına yönelik olarak ABD nezdinde 
yaptığımız lobi çalışmalarında da bu ofis bizlere 
büyük fayda sağlayacaktır” dedi. 

16 TRİLYON $’IİK DEV EKONOMİ 
Türkiye’deki iktisadi ve siyasi istikrar 

ortamından daha çok ABD firmasının istifade 
etmesini beklediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
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“Zira ABD, 16 trilyon dolar milli gelir ile dünyanın 
en büyük ekonomisidir” dedi. Çin, Hindistan, 
Brezilya ve Rusya gibi birçok yerde iş yaparken 
ikinci ofisi açmak için Türkiye’yi seçtiklerini dile 
getiren Myron Brilliant da, “Bugün burada Rıfat 
Bey sayesinde bulunuyoruz. Son 10 yıldır bizim 
peşimizdeydi. Bizi teşvik etmesine rağmen biz 
yavaş davrandık. Şimdi buradayız, burada da 
kalacağız” diye konuştu. 

10 YILLIK ÇALIŞMADA MUTLU SON 
İmza töreninde konuşan Kalkınma Bakanı 

Cevdet Yılmaz, “Rifat Bey’in 10 yıldır sürdürdüğü 
çalışmalarda nihayete eriyoruz” dedi. Charles 
Hunter ise, “Türkiye’de bin 400 Amerikan şirketi 
faaliyet gösteriyor. Ticari alanda hâlâ yapılacak 
çok şey var” diye konuştu.
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Brüksel’den sonra Türkiye’de 
ABD Ticaret Odası, yurt dışındaki ikinci ofisini 

Brüksel’in ardından Türkiye’de açtı. Ofis, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret 
Odası işbirliği kapsamında açıldı. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk tüccarı ve sanayicisi 
olarak bir türlü ABD pazarına erişemiyoruz” 
diyerek, şunları söyledi: “ABD artık 10 bin kilometre 
ötede değil, İstanbul’un merkezinde olacak. 
Açılan ofis, Türkiye’nin ABD’li küresel şirketlerin 
yatırım radarına girmesinde de önemli bir işlev 
üstlenecek. ABD Ticaret Odası Ofisi, sadece 

Türkiye için değil bölgemizdeki diğer ülkeleri de 
hizmet alanına dahil edecek.” 

ABD Ticaret Odası Uluslararası İlişkilerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron Brilliant da, 
“Türkiye, kendisiyle kurmak istediğimiz bölgesel 
ortaklığın temellerini atıyor” dedi. Türkiye’nin bir 
bölgeden daha fazlasını temsil ettiğini söyleyen 
Brilliant, Türkiye’nin birçok bölgenin üssü 
olduğunu, Türk-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem 
başladığını belirtti.
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ABD Ticaret Odası’nın ikinci ofisi Türkiye’de 
Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, yurt 

dışındaki ikinci ofisini Türkiye’de açtı. Törende 
konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ABD ile 
sağlık turizmini geliştirmek istediklerini açıkladı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD 
Ticaret Odası işbirliği kapsamında, ABD Ticaret Odası 
Bölgesel Ofisi açılış töreni ve TOBB-ABD Ticaret 
Odası İşbirliği Protokolü imza töreni yapıldı. Bakan 
Yılmaz, törende, ofis açılışının iki ülke arasında yeni 
işbirliği fırsatları doğuracağını kaydederek, Türkiye’nin 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) dışında 
kalamayacağını, ABD iş dünyası temsilcileri önünde 
yineledi. ABD ve Türkiye arasında uzun yıllardan gelen 
bir müttefikliğin bulunduğunu aktaran Yılmaz, bugüne 
kadar ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerin gerisinde 
kaldığını söyledi. 

16 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ 
Yılmaz, ABD’nin dünyanın en büyük ekonomisi 

olduğunu belirterek, “Amerika 16 trilyon doların 
üzerinde bir büyüklük ifade ediyor. Bugün Türkiye 

ekonomisi son 10 yılda çok büyüdü, geçen yıl itibarıyla 
820 milyar dolarlık bir hacme ulaştı ama ABD bunun 
20 misli bir büyüklüğe sahip. Dolayısıyla bu büyük 
pazara Türkiye olarak çok daha fazla erişmemiz 
gerekiyor” dedi. Amerika ile sağlık turizmini geliştirmek 
istediklerini söyleyen Yılmaz, Türkiye’den ABD’ye 
giden turist sayısının 104 bin, ABD’den gelen turist 
sayısının 786 bin olduğunu açıkladı. 

Anlaşmanın dışında kalamayız 
ABD ile AB arasındaki serbest ticaret 

anlaşma sı müzakerelerinin önümüzdeki yıllarda 
sonuçlandırılacağını söyleyen Bakan Yılmaz. “Türkiye 
olarak bizim bunun dışında kalmamız düşünülemez. 
Aksi takdirde gerçekten çok farklı değerlendirmeler 
yapmak durumundayız” diye konuştu.

ABD Ticaret Odası’nın Brüksel’in ardından yurt 
dışındaki ikinci bölgesel ofisi İstanbul’da açıldı. Açılış 
kurdelesini Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ABD 
Ticaret Odası’nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Myron Brilliant ile kesti. 
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ABD’den İstanbul’a ‘oda’ açılımı 
ABD Ticaret Odası Brüksel’in ardından 

yurtdışındaki ikinci bölgesel ofisini İstanbul’da 
açtı. ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret 
Odası işbirliği kapsamında İstanbul’da açıldı. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artık ABD 
10 bin kilometre ötede değil İstanbul’da” derken, 
ABD Ticaret Odası’nın Uluslararası ilişkilerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, “Çin, 
Hindistan, Brezilya ve Rusya’yı değil Türkiye’yi 
seçtik” dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 
da katıldığı ve TOBB ABD Ticaret Odası işbirliği 
protokolü imza töreniyle gerçekleştirilen açılışta, 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ABD 
liderlerinin tanımladığı model ortaklığın iktisadi 
boyutunu kuvvetlendirmek istediklerini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, açılış ve imza törenini, son iki yıldaki 
başarıları üzerine inşa ettiklerini belirterek, şöyle 
devam etti: “TOBB ve ABD Ticaret Odası’nın tesis 
etmiş olduğu bu işbirliği çerçevesi, tümüyle özel 
sektör kuruluşlarının girişimidir. Kendi ülkelerinde 
en güçlü iki muadil iş dünyası kuruluşunun ortak 
çabasıdır. ABD Ticaret Odası’nın İstanbul’da ofis 
açma fikri de bu iş birliğimiz kapsamında gelişti, iş 
birliğimiz şimdi ofis açma noktasına geldi.”
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Politikalar KOBİ’leri desteklemeli
G20-B20 Diyalog Toplantısında bu yıl Türkiye’yi 

temsil eden TOBB ve B20 Türkiye Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, liderlerden KOBİ’leri destekleyecek 
politikalara imza atmalarını beklediklerini söyledi.

TOBB Başkanı ve B20 Türkiye Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak liderlerden 
beklentilerinin, şirketleri ve özellikle KOBİ’leri 
destekleyecek politikalara imza atmaları olduğunu 
bildirdi. TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, liderlerle 
dünyanın önde gelen iş dünyası temsilcilerini 
buluşturan ve her G20 ülkesinden sadece bir iş 
dünyası temsilcinin yer aldığı G20-B20 Diyalog 
Toplantısı’na Türkiye’yi temsilen TOBB Başkanı 
ve B20 Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
katıldı. Hisarcıklıoğlu, G20-B20 Diyalog Toplantısı 

sonrasında yaptığı değerlendirmede, G20 
liderleriyle böyle bir platformda buluşmanın iş 
âlemi açısından çok büyük bir fırsat olduğunu 
ifade ederek, toplantı sayesinde iş dünyasının 
sorunlarını doğrudan G20 liderlerine aktarma 
imkânı bulduklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 
toplantıda liderlere gelişmekte olan bir ülke 
olarak Türkiye penceresinden küresel ekonomiyi 
anlattığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, liderlerden 
beklentilerinin, KOBİ’leri destekleyecek politikalara 
imza atmaları olduğunu söylediğini belirtti. G20’nin 
küresel bir istişare platformu olarak daha etkin 
olması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, G20 
üyesi olmayan ülkelerin de sisteme bütünleşmesini 
sağlamakla sorumlu olduklarını sözlerine ekledi.
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TOBB’dan Doğu ya moral çıkarması
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Güneydoğu çıkarmasına hazırlanıyor. Gelecek 
hafta sonu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le 
birlikte Batman’da vergi ödül töreni düzenleyecek 
olan TOBB, yönetim kurulunu da Diyarbakır’da 
toplayacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Hürriyet’e, “Son 5 yılda istihdamım en fazla 
arttıran bölge Güneydoğu Anadolu oldu. Ama son 
olaylar olumlu tabloyu olumsuz etkiledi. Moralleri 
bozdu. TOBB olarak bölgedeki işadamlarından 
gelen talep ve oda-borsa başkanlarımızın isteği 
ile bir dizi etkinlik yapacağız” dedi. 

EN UMUTLU BATMAN’DI 
TOBB’un seyahatinin ilk ayağı Batman’da 29 

Kasım’da vergi şampiyonları ödül töreni yapılacak, 
sonrasında da Batman Valiliği ve ildeki oda 
borsa başkanlarının talebi ile TOBB tarafından 

yaptırılmakta olan Anadolu Lisesi inşaatı ziyaret 
edilecek. 30 Kasım’da ise 15 kişilik TOBB 
Yönetim Kurulu kasım toplantısını Diyarbakır’da 
yapacak. Diyarbakır Valiliği ve ildeki oda borsa 
başkanlarından gelen istek doğrultusunda TOBB 
tarafından yaptırılan 24 derslikli imam hatip lisesi 
de hizmete açılacak. Hisarcıklıoğlu, bölgeye 
gitme kararının gerekçesini, “Bu yılın nisan ve 
mayıs aylarında 81 ilde ekonomik beklenti anketi 
yaptık. En umutlu bölge Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi çıktı. En umutlu Batman’dı oran yüzde 90, 
ardından Diyarbakır yüzde 82, Gaziantep yüzde 
73, Kocaeli yüzde 71, Bingöl yüzde 70. Bu boş 
bir umut değildi, tam tersine olumlu gelişmelerin 
yansımasıydı” diye anlattı.
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Kendi hikâyesini anlatamayan başarılı 
olamaz 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu devirde, kendini 
en iyi anlatanın başarılı olduğunu söyledi. 

TOBB Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi (ETÜ)
mezuniyet töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, vakıf 
üniversitesi olarak ilk 5 içinde yer aldıklarını belirterek, 
“Çünkü biz geçmişin değil, çağın üniversitesini kurduk. 
Zamanın ruhunu yakaladık. Yenilikçi bir üniversite 
kurduk. Fark ortaya koyduk, ilklere imza attık” dedi. 
ETÜ mezunlarının hem kendi dillerini, hem de dünyanın 
her tarafıyla en iyi şekilde iletişim kurabilecekleri 
dilleri öğrendiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ayrıca 
okulda liderlik ve sosyal davranış dersleri aldıklarını 
hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “işte bu salondaki kardeşlerim 
iş dünyasının beklentilerine göre bütün bu eğitimleri 
aldılar. Mezunlarımız üniversitemizin değerini asıl 
şimdi anlayacaklar ve çok başarılı olacaklar” diye 
konuştu. 

LİDERLİK DERSİNİ BEN KOYDURDUM 
Liderlik dersini özellikle kendisinin istediğinin altını 

çizen Hisarcıklıoğlu, “iş görüşmelerinde görüyorum; 
gençler kendini anlatmakta zorlanıyor. (Başkanım ben 
iş istiyorum diyor, susuyorlar) karşımda Heyecandan 
kendi geçmişini anlatmakta bile zorlanıyorlar. Bu 
devirde kendi hikayesini anlatamayan başarılı olamaz, 
işe yeni girenler inisiyatif alamıyor, sürece liderlik 
edemiyor, başarısız oluyorlar” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
gençlere korkular yükselemediklerini, cesaret 
verdiklerini belirterek, “Elimizdeki tüm imkanlarla 
gençlerimizi girişimciliğe özendireceğiz” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, ABD’deki Massachusetts Institute 
of Technology’den (MİT) mezun olanların küresel 30 
bin şirket kurduğunu hatırlattı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu gençlere seslendi ve “Kimse anasın2 J. 
dân girişimci olarak doğmuyor” dedi.
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Türkiye son 6 yıldır yerinde sayıyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının 

sıkıntılarına tercüman oldu. “Birbirimizle uğraşmaktan, 
ekonomiye zaman ayırmadık. 6 yıldır yerimizde sayıyoruz. 
Reform ateşi yeniden yakılmalı” dedi.

TOBB’un Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının 
sıkıntılarına değinerek, “Birbirimizle uğraşmaktan, 
ekonomiye zaman ayırmadık. 6 yıldır yerimizde 
sayıyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin son 6 yıldır yerinde 
saydığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yerinde 
saymasından kurtulması için reform ateşinin yeniden 
yakılması gerektiğini kaydetti. konuştu: “Ben de*i Ska”’sö* 
sağlansın.” TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu MTSO Başkanı 
merhum Bülent Koşmaz’ın eşi Saadet Koşmaz’a gümüş 
tepsi hediye etti.

10 bin dolarda kaldık
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Bülent 

Koşmaz Hizmet Binası açılışında işadamlarına 
seslenen Hisarcıklıoğlu, “2002 yılına kadar düşük kredi 
tuzağındaydık.

A Kişi başına gelir
4 bin doların altındaydı. Daha sonra yapılan 

hamlelerle kişi başına gelir 6 yılda 10 bin dolar seviyesine 
yükseldi. Maalesef son 6 yılda yerimizde sayıyoruz. 

Birbirimizle uğraşıyoruz 
Bunun sebebi ise reform yapmayı unuttuk. Ne 

yaptık? Birbirimizle uğraştık. Türkiye olarak birlikte 
hareket edebilme kültürünü unuttuk. Herkes ayrı bir baş 
oldu. Bundan dolayı yerimizde saydık” dedi. 

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca büyüme hızının 
yüzde 5 civarında olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Son 3-4 senedir yüzde 4, yüzde 3 civarında. Kişi başına 
25 bin dolara çıkmak ve en büyük 10 ekonomiden biri 
olmak için yüzde 7 büyüme hızı şart” diye konuştu. 

İşçi çalıştırma deniyor 
İstihdam üzerinde çok büyük sıkıntılar olduğunu 

kaydeden Hisarcıklıoğlu, “İstihdamın önünde engeller 
var. 

Bir işçinin bana maliyeti 180 lira ben 180 lira 
vereceğim işçimin eline 100 lira geçecek. İstihdamdaki 
vergi yüklerinde birinci sıradayız. Adeta ‘işçi çalıştırma’ 
deniyor veya ‘kaçak çalıştır’ deniyor” şeklinde konuştu.
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HİSARCIKLIOĞLU TTIP VE TPP SONUÇLARINDAN TEDİRGİN OLDUKLARINI SÖYLEDİ 

Gümrük Birliğinde revizyon istiyoruz 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ile 

Trans-Pasifik Ortaklığı’nın (TPP) etkileyici bir büyüklüğü 
temsil edeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu ortaklıkların 
dışında kalamayacaklarını, kapsamı genişletilmiş bir 
Gümrük Birliği’nden yana olduklarını kaydetti.

Türkiye olarak Avrupa entegrasyonunda geri adım 
manasına gelecek her türlü ihtimali son derece sakıncalı 
gördüklerini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TTIP ve TPP gibi 
mega anlaşmaların sonuçlarından son derece tedirginiz. 
Türkiye gibi AB ile Gümrük Birliği içinde olan bir ülkenin 
böyle bir anlaşma dışında bırakılmaması gerekir” dedi. 

ENTEGRE OLMALIYIZ
Hisarcıklıoğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir 

araya geldiği çalışma kahvaltısında yaptığı konuşmada, 
“Türkiye gibi AB ile Gümrük Birliği içinde olan bir ülkenin 
böyle bir anlaşma dışında bırakılmaması gerekir. 
Avrupalı ortaklarımızın da Türkiye’nin TTIP’te olmadığı 
bir senaryoda ne tür çarpıklıklarla ve haksızlıklarla karşı 
karşıya kalabileceğimizi tahmin edebildiğini sanıyorum. Bu 
sorunların çözümü için Türkiye’nin TTIP’e entegre edilmesi 

gerekir” diye konuştu. AB’nin mevcudu korumayı değil, 
geleceği planlamayı seçtiği zaman kazanan güç olacağını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “AB tarafında genişleme yönünde 
açık bir taahhüt olursa, güçlü bir irade ortaya konulursa, 
Türkiye’de reform süreci için isteklendirme daha yüksek 
olur” dedi. Gümrük Birliği’nde eksiklikler olduğuna dikkati 
çeken Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak modernize edilmiş 
veya kapsamı genişletilmiş bir gümrük birliği revizyonu 
istediklerini söyledi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Dış Ekonomik ilişkiler 
Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Vardan da, AB’nin en büyük 
sınavının genişleme sürecini olduğunu kaydetti ve “AB 
sınırlarının Türkiye’yi içine alacak şekilde Kafkaslara kadar 
ilerlemelidir” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  “Euro bölgesinin” 
geleceği sorgulanıyor? İngiltere’nin AB’den ayrılmayı 
isteyebileceği konuşuluyor. Avrupa entegrasyonunda geri 
adım manasına gelecek1 her türlü ihtimali son derece 
sakıncalı görüyoruz” dedi!
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Türkiye 6 yıldır yerinde sayıyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin son 

6 yıldır yerinde saydığını belirterek, kişi başına geliri 25 
bin dolara çıkarmak için yüzde 7’lik büyüme hızının şart 
olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin son 6 yıldır yerinde saydığını 
söyledi. 

‘Birbirimizle uğraştık’
Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 

(MTSO) Bülent Koşmaz Hizmet Binası açılışı ile TOBB 
Manisa Bülent Koşmaz Fen Lisesi’nin temel atma törenine 
katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, son 6 
yılda Türkiye’nin yerinde saydığını belirterek, “2002 yılına 
kadar düşük kredi tuzağındaydık. Kişi başına gelir 4 bin 
doların altındaydı. Daha sonra yapılan hamlelerle kişi başına 
gelir 6 yılda 10 bin dolar seviyesine yükseldi. Maalesef 
son 6 yılda yerimizde sayıyoruz. Bunun sebebi ise reform 
yapmayı unuttuk. Ne yaptık? Birbirimizle uğraştık. Türkiye 
olarak birlikte hareket edebilme kültürünü unuttuk. Herkes 
ayrı bir baş oldu. Bundan dolayı yerimizde saydık. 6 yılda 
yaptığımızı, 9 yılda yapıp kişi başına geliri 25 bin doların 
üzerine çıkaracağız. Bunu da başaracağız” dedi.

‘Yüzde 7 büyümek şart’
Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca büyüme hızının 

yüzde 5 civarında olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Son 
3-4 senedir yüzde 4, yüzde 3 civarında. Avrupa’ya göre 
daha iyiyiz yine ama arkamızdan gelenler var. Onun için 
muhakkak ve muhakkak yüzde 7’lik büyüme hızı gerekiyor, 
kişi başına geliri 25 bin dolara çıkarmak için. En büyük 10 
ekonomiden biri olmak için yüzde 7 büyüme hızı şart. 2(X)2-
2009 arasındaki o büyüme eğilimini yeniden yakalamalıyız” 
diye konuştu.

En önemli sıkıntılardan birinin de KDV’lerdeki azalma 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Bu iç 
piyasada bir azalma olduğunu gösteriyor. İstihdam üzerinde 
çok büyük sıkıntılar var. Daha çok istihdamın önünde 
engeller var. Bir işçinin eline geçen paranın yeteri kadar çok 
olmadığının farkındayız. Ama bana maliyeti 180 lira. Ben 180 
lira vereceğim, işçimin eline 100 lira geçecek. İstihdamdaki 
vergi yüklerinde birinci sıradayız. Adeta ‘işçi çalıştırma’ 
deniyor veya ‘kaçak çalıştır’ deniyor. Ben devletten para pul 
istemiyorum. Tek isteğim, rakiplerim hangi şartlarla üretim 
yapıyorsa o şartlar sağlansın. Almanya’daki, Fransa’daki 
pazarlara kim mal satıyorsa, onlarla eşit şartlar sağlansın.
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Türkiye 6 yıldır yerinde sayıyor 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Cumhuriyet tarihi boyunca yıllık büyüme hızının 
yaklaşık yüzde 5 olduğunu, son yıllarda ise bu 
rakamın yüzde 3-4’lerde seyrettiğini kaydetti. 
Hisarcıklıoğlu, gerekli reformlar, yapılmaması 
sebebiyle Türkiye’nin son 6 yılda yerinde saydığını 
ifade etti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gayri safi yurtiçi 
hasılada hizmetler sektörünün payının yüzde 65, 
sanayinin yüzde 25 olduğunu belirterek, sanayinin 
payının artırılması gerektiğini söyledi. 

Hükümetin yeni Orta Vadeli Program’da 
büyüme beklentisini bu yıl için 4’ten yüzde 
3,3’e, 2015 için 5’ten yüzde 4’e revize etmesi 
ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 
(OECD), Türkiye’nin 2015 yılı için büyüme 
tahminini yüzde 4’ten yüzde 3,2’ye çekmesinin 
ardından, bir uyarı da Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan 

geldi. Türkiye’nin son 6 yıldır yerinde saydığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bundan 
kurtulması için reform ateşinin yeniden yakılması 
gerektiğini söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, önceki gün 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Bülent 
Koşmaz Hizmet Binası açılışı ve TOBB Manisa 
Bülent Koşmaz Fen Lisesi’nin temel atma törenine 
katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin 2002 yılına kadar düşük kredi 
tuzağında olduğunu, kişi başına gelirin 4 bin 
doların altında bulunduğunu kaydetti. Daha sonra 
yapılan hamlelerle kişi başına gelirin 6 yılda 10 
bin dolar seviyesine yükseldiğini vurgulayan 
Hisara klıoglu, “Maalesef son 6 yılda yerimizde 
sayıyoruz. Bunun sebebi ise reform yapmayı 
unuttuk. Ne yaptık? Birbirimizle uğraştık. Türkiye 
olarak birlikte hareket edebilme kültürünü unuttuk. 
Herkes ayrı bir baş oldu. Bundan dolayı yerimizde 
saydık. 6 yılda yaptığımızı 9 yılda yapıp kişi başına 
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geliri 25 bin doların üzerine çıkaracağız. Bunu da 
başaracağız.” dedi. 

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca büyüme 
hızının yüzde 5 civarında olduğuna işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, “Son 3-4 senedir yüzde 4, yüzde 
3 civarında. Avrupa’ya göre daha iyiyiz yine ama 
arkamızdan gelenler var. Onun için muhakkak ve 
muhakkak yüzde 7’lik büyüme hızını hak ediyor, 
kişi başında 25 bin dolara çıkmak için. En büyük 
10 ekonomiden biri olmak için yüzde 7 büyüme 
hızı şart.” diye konuştu. Gayri safi milli hasılada 
hizmetler sektörünün payının yüzde 65, sanayinin 
yüzde 25 olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
sanayinin payının artırılması gerektiğini kaydetti. 
TOBB Başkanı, konuşmasında istihdam 
üzerindeki vergi yükünün fazla olduğuna işaret 
ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “İstihdam 

üzerinde çok büyük sıkıntılar var. Daha çok 
istihdamın önünde engeller var. Bir işçinin eline 
geçen paranın yeteri kadar çok olmadığının 
farkındayız. Ama bana maliyeti 180 lira, ben 180 
lira vereceğim, işçimin eline 100 lira geçecek. 
İstihdamdaki vergi yüklerinde birinci sıradayız. 
Adeta ‘işçi çalıştırma’ deniyor veya ‘kaçak çalıştır’ 
deniyor. Rakiplerimizle aynı konuma gelmemiz 
lazım, hatta önlerine geçmemiz lazım. Yüzde 3 
işsizlik sigortası primi ödüyoruz, kıdem tazminatı 
ödüyoruz. Bizden daha fazla kıdem tazminatı 
veren ülke yok. Her yıl 700 bin genç istihdama 
katılacak, ‘rakiplerle rekabet et’ deniyor. Nasıl 
rekabet edeceğiz?
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Devler liginin yeni lideriyiz 
bu fırsatı iyi değerlendirelim

Dünya ticaretinin % 75’ini elinde bulunduran 
G20 üyesi ülkelerin başkanlığı 1 Aralık 2014 
itibarıyla Türkiye’ye geçiyor. Türk iş dünyasına 
göre, bu fırsat en erken 20 yılda bir gelir, iyi 
değerlendirmek şart.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 1 Aralık 
2014 itibarıyla başkanlığı devralacağı G20’nin 
başkanlığının Türkiye için büyük fırsat olduğunu 
söyledi. G20’nin alt grubu olan B20 (Business 
20) Türkiye Yürütme Kurulu üyeleri Haluk Dinçer, 
Mehmet Büyükekşi, Erol Kiresepi, Tuncay Özilhan 
ve Erdal Bahçıvanla birlikte ikinci B20 toplantısını 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Temmuz ayında hükümetimiz tarafından B20 
Türkiye sürecini yönlendirme ve yıl boyunca tüm 
faaliyetleri yürütme görevine getirildik” dedi.

ÖZÜNDE TAM BİR DEVLER LİGİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca, “G20 

üyeleri küresel hasılanın yüzde 85’ine sahip, 
dünya genelinde toplam ticaretin yüzde 75’ini 
gerçekleştiriyor. Yani G20 bir devler ligi” diye 
konuştu. 

FIRSAT 20 YILDA BİR GELİR 
Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl, 

devler liginin başkanı oluyoruz. G20 Başkanlığı’nın 
ülkemize geçişi, dünyayı etkileyecek ekonomik ve 
sosyal kararların ülkemiz önderliğinde alınacağı 
ve ülkemizin dünya liderlerini ve karar alıcılarını 
buluşturan bir merkeze dönüşeceği anlamına 
geliyor. Böylesine bir fırsat bir daha en erken 20 yıl 
sonra karşımıza çıkabilir. Gözden kaçırmamamız 
gereken husus bu.”
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B20’NİN GÖREVİ NE?
TÜRKİYE liderliğindeki B20’nin yol haritası: . 
• G20 ülke ve şirketleri arasındaki bağlantı 

sağlanacak. 
• Temel görev güçleri; ticaret, altyapı ve 

yatırımlar, büyümenin finansmanı, beşeri sermaye 
ve istihdam, yolsuzlukla mücadele kapsayacak. 

• İlk defa KOBİ’ler ve Girişimcilik üzerine bir 
görev gücü oluşturulacak. 

• Türkiye’nin önde gelen İOO firmasının 
yöneticilerinden oluşan ‘İş Dünyası Liderleri 
Forumu’ düzenlenecek. 

• Yurt içindeki üç organizasyonun ardından 
21 Ocak’ta Davos’ta dünyanın önde gelen iş 
adamlarıyla bir araya gelinecek. 

• Ardından Hindistan, Çin, Malezya, ABD, 
Azerbaycan, Meksika’da ve Güney Afrika’da 
toplantılar yapılacak. 

Buluşma noktası hedefleniyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hedef, 

Türkiye’yi dünyanın dört yanından gelen 
şirketlerin buluşma noktası haline getirmek” dedi. 
Hisarcıklıoğlu ayrıca G-20’nin dünyanın önde 
gelen 19 ekonomisi ve Avrupa Birliğini bir araya 
getiren ve 1999’dan bu yana küresel ekonomiye 
yön veren bir platform olduğunu da vurguladı.

PARA VERSEK YAPAMAZDIK
BÖYLESİNE büyük kapsamlı uluslararası 

bir platformun ev sahipliğini yapıyor olmanın, 
Türk iş dünyası için son derece önemli bir fırsat 
olduğuna da dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “B20 Dönem Başkanlığı Türk iş 
dünyasının uluslararası arenada kendini tanıtması 
için tarifsiz bir olanak. Çünkü dünyanın en 
büyükleri ve en büyükler listesine girmeye aday 
olanlar burada, bu platformda. Türk şirketleri en iyi 
biçimde kendini göstermeli. Üstüne para versek 
böyle bir tanıtım yapamayız” diye konuştu.
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B20 için patronlardan özel görev gücü
B20 için iş dünyasının ana aktörleri harekete 

geçti. İlk kez KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine bir 
görev gücü kuruldu

DÜNYANIN en büyük yirmi ülkesinin 
oluşturduğu G20’nin başkanlığını bu yıl alacak 
olan Türkiye B20’nin (Business 20) de başına 
geçecek. B20 için Türk iş dünyasının ana 
kuruluşları görevlendirildi. TOBB, TİM, İSO, 
MÜSİAD, TİSK ve TÜSİAD G20 zirvesi için özel 
bir görev üstlendi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir yıl 
boyunca şu ana kadar yapılmış en iyi B20’yi 
gerçekleştirmek istediklerini söyleyerek, 
“Başbakan Yardımcımız Ali Babacan bize bu 
görevi tek tek tebliğ etti. Bu yürütme kurulunun 
ikinci toplantısı. 1 Aralık 2014’ten itibaren G20 
başkanlığı Türkiye’ye geçiyor. Böylesine bir 
fırsat bize 20 yıl sonra gelecek. İlk kez KOBİ’ler 
ve girişimcilik üzerine bir görev gücü kuruyoruz. 

KOBİ’ler genellikle söz sahibi olamıyor. B20 
networkünde uluslararası şirketlerde büyük 
heyecan yarattı. Yabancıların yanı sıra bir Türk 
başkan çalışacak” dedi. 

DEVLER LİGİNİN BAŞKANI
“Bu yıl devler liginin başkanı oluyoruz” diyen 

Hisarcıklıoğlu, “Türk iş dünyası B20 bayrağını 
taşıyacak. B20’yi böylesine önemli bir platform 
kılan, iş dünyasının geleceğini etkileyen tüm 
sorunları tartışan, çözüm yolları üreten ve bunları 
G20 liderlerine sunan mekanizmaya sahip olması” 
diye konuştu.

Şirketlerin buluşma noktası
Hisarcıklıoğlu, Türkiye olarak bizim hedefimiz 

geçmiş yılların da ötesine geçerek, Türkiye, 
dünyanın dört yanından gelen şirketlerin buluşma 
noktası haline getirmektir” dedi. 
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Üstüne para versek böyle bir tanıtım 
yapamayız

TÜRKİYE’NİN 1 Aralıkta dönem başkanlığını 
devralacağı C20’nin iş dünyası kolu olan Business 
20’nin (B20) bayrağını da Türk iş dünyası taşıyacak. 
Dünyanın dev şirketlerinin CEO’ları ile gelecek vaat 
eden şirket yöneticileri B20 çatısı altında Türkiye’de 
buluşacak. B20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı 
seçilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yürütme 
kurulu üyeleriyle hedeflerini anlattı. Hisarcıklıoğlu 
“C20 özünde tam bir devler ligi. Tüm dünyanın gözü 
onun üzerinde, onun alacağı kararlara, yapacağı 
açıklamalara odaklanmış durumda. İşte biz de bu yıl, 
devler liginin başkanı oluyoruz. Böylesine bir fırsat 
bir daha en erken 20 yıl sonra karşımıza çıkabilir” 
dedi. B20’nin, iş dünyasının geleceğini etkileyen 
tüm sorunları tartışan, çözüm üreten ve bunları C20 
liderlerine sunan bir mekanizmaya sahip olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “B20 Dönem 
Başkanlığı Türk iş dünyasının uluslararası arenada 

kendini tanıtması için tarifsiz bir olanak. Çünkü 
dünyanın en büyükleri ve en büyükler listesine 
girmeye aday olanlar burada. Üstüne para versek 
böyle bir tanıtım yapamayız.”

KOBİ Görev Gücü
B20 Türkiye olarak KOBİ’ler ve girişimcilik 

üzerine bir görev gücü oluşturacaklarını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “KOBİ’ler ve 
girişimcilik görev gücü B20 network’ünde ciddi 
heyecan yarattı. Türk firmalarının B20’deki 
konumunu güçlendirmek için Türkiye’nin önde gelen 
100 firmasının yöneticilerinden oluşan ‘İş Dünyası 
Liderleri Forumu’nu hayata geçireceğiz. Türk Forum 
üyeleri, hem global şirketler arasında ben de varım 
diyecek hem de karar alıcılara seslerini duyurma 
noktasında bir adım önde olacak. Hem yurt içinde 
hem dışında çok sayıda organizasyon düzenleyerek 
network olanaklarını maksimize edeceğiz.”
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G20 topu ayağımızda
G20 Dönem Başkanlığını üstlenecek 

olan Türkiye, küresel ticaretin yüzde 75’ini 
gerçekleştiren devler ligine 1 yıl boyunca yön 
verecek Böylesi fırsat 20 yılda bir gelir” ortak 
görüsünde birlesen farklı sektörlerin temsilcileri 
ise “Top ayağımızda ve is dünyası hükümetin 
yanında mesajı verdi.

G20 Dönem Başkanlığı’m devralan Türkiye; 
hazırlıkları hızlandırdı. Komite başkanı ve 
üyelerinin katıldığı toplantıda ortak yol haritasının 
hazırlandığı ifade edildi. G20’nin iş dünyası ayağı 
olan B20 ilk toplantısını İstanbul’da yaptı. “Böylesi 
fırsat 20 yılda bir gelir” ortak görüşünde birleşen iş 
dünyası “Top ayağımızda ve iş dünyası hükümetin 
yanında” mesajı verdi. Türkiye’nin geçtiğimiz 
yıllarda ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesinden 
sonra ikinci en büyük organizasyona ev sahipliği 
yapacağını anlatan Business 20 (B20) Türkiye 
Yürütme Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’nin bir yıl boyunca dünya gündeminin 

belirlenmesine ev sahipliği yapacağına dikkat 
çekti. 

DEVLER LİGİNİN BAŞKANI OLUYORUZ 
Küresel hasılanın yüzde 85’ine sahip, 

dünya genelinde toplam ticaretin yüzde 75’ini 
gerçekleştiren devler ligine l yıl boyunca Türkiye 
yön verecek. “İşte biz de bu yıl, devler liginin 
başkanı oluyoruz” diyen Başkan Hisarcıklıoğlu, 
konunun önemini şu sözlerle belirtti: “Bu durum, 
önümüzdeki bir yıl boyunca, tüm dünyayı 
etkileyecek ekonomik ve sosyal kararların 
Türkiye önderliğinde alınacağı ve ülkemizin 
dünya liderlerini ve karar alıcılarını buluşturan bir 
merkeze dönüşeceği anlamına geliyor.” 

Üstüne para versek böyle tanıtım yapılamaz
Türk şirketleri en iyi biçimde kendini 

göstermeli. Üstüne para versek böyle bir tanıtım 
yapamayız” sözleriyle şirketlere önemli görevler 
düştüğünün altını çizen Hisarcıklıoğlu, “B20’yi 
böylesine önemli kılan; çözüm yolları üreten ve 
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bunları G20 liderlerine sunan bir mekanizmaya 
sahip olması” dedi. Hisarcıklıoğlu şöyle devam 
etti: “B20,2010’dan beri, dünyanın en büyük 
firmalarının CEO’larını ve küresel piyasalara 
atılmayı hedefleyen şirketlerin üst düzey 
yöneticilerini buluşturuyor. Bizim hedefimiz, 
Türkiye’yi dünyanın dört bir yanından gelen 
şirketlerin buluşma noktası haline getirmektir. 
Türk iş dünyasının uluslararası arenada kendini 
tanıtması için tarifsiz bir olanak.”

KOBİLERİLKKEZ KÜRESEL ARENADA 
Hisarcıklıoğlu, B20 olarak dünyanın farklı 

bölgelerinde organizasyon düzenleyeceklerini 
söyledi. İlk defa B20 Türkiye olarak KOBİ’ler ve 
Girişimcilik üzerine bir görev gücü oluşturduklarını 

belirten Rifat Hisarcıklıoğlu. “Ekonomisinin yüzde 
99’u KOBİ’lerin gücü ile ilerleyen bir ülke olarak 
bunu bir borç bildik. Türk firmalarının B20’deki 
konumunu güçlendirmek için Türkiye’nin önde 
gelen 100 firmasının yöneticilerinden oluşan İş 
Dünyası Liderleri Forumu’nu hayata geçireceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Toplantıya Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, 
MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi. TÜSİAD Başkanı Haluk 
Dinçer, TİSK Başkanı Erol Kiresepi, İSO Başkanı 
Erdal Bahçivan, DEİK Başkan Yardımcısı Tuncay 
Özilhan’da katıldı.



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

BASINDA TOBB

KASIM
2014

28.11.2014

CENİN OSB 2015’TE GELİYOR
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 

Filistin’de kurulacak olan Cenin Organize Sanayi 
Bölgesi için imzalar atıldı. Türkiye ile Filistin 
arasındaki “Cenin Organize Sanayi Mutabakat 
Zaptı”, Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık ile Filistin Başbakan Yardımcısı ve Ulusal 
Ekonomi Bakanı Muhammed Mustafa tarafından 
imzalandı. 

2015te bitmesi planlanan projeyle Türkiye’nin 
281’inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
Filistin’de kurulmuş olacak. TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, “Filistin’e her türlü desteği vermeye 
hazırız. 5 bin Filistinliye iş imkânı sağlayacak ve 
dünyanın tüm ülkelerinden yatırımcı çekecek 
sanayi bölgesini Cenin’de kuruyoruz” dedi. TOBB 
Barış İçin Sanayi (TOBB-BİS) Organize Sanayi ve 
Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Şekeroğlu ise iki ülke bakanlıklarının 
karşılıklı heyetler göndererek çalışmalara 
başlayacaklarını bildirdi.
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Uçurumu kapatmanın yolu ticaret 
Hisarcıklıoğlu, kişi başı milli gelire göre, 

en zengin İslam İşbirliği Teşkilatı üyesiyle en 
fakiri arasında 630 kat fark olduğunu belirterek, 
“Zenginliği artırmanın ve aramızdaki bu uçurumu 
kapatmanın tek yolu ticareti, özellikle de 
aramızdaki ticareti artırmak” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kişi başı milli gelire 
göre, en zengin İslam işbirliği Teşkilatı üyesiyle 
en fakiri arasında 630 kat fark bulunduğunu 
belirterek, “Zenginliği artırmanın ve aramızdaki bu 
uçurumu kapatmanın tek yolu ticareti, özellikle de 
aramızdaki ticareti artırmaktır” dedi. 

BÜYÜK TEVECCÜH 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımıyla gerçekleştirilen 30. İslam işbirliği 
Teşkilatı (ÜT) Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi 
Komitesi (İSEDAK) Toplantısı’nın açılışında 
konuşan Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, Türk özel 

sektörünün önünü açan çok önemli reformlara 
imza atıldığını belirterek, sağlanan istikrar ve 
güven ortamı ile Türkiye’nin büyük bir kalkınma 
hamlesi gerçekleştirdiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, 
bütün bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
İslam dünyasının sorunları ile de yakından 
ilgilendiğini ifade ederek, “İslam dünyasının 
sorunlarını uluslararası camiaya taşıdı. Başta 
Filistin meselesi olmak üzere ortak değerlerimize 
sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam ediyor. Bugün 
de başkanlığını yürüttüğü bu toplantıda İslam 
ülkelerinin iş alemine büyük teveccüh gösterdi” 
diye konuştu. 

ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPALIM 
Küresel ekonomik krizden bu yana dünyanın 

hızlı bir değişim yaşadığına işaret eden Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ekonomik ve siyasi dengelerin 
değiştiğini, yeni bir küresel dönemin sancılarının 
çekildiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, dünyanın en 
az gelişmiş 48 ülkesinin 21’inin maalesef İslam 
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ülkeleri olduğuna dikkati çekerek, “Öte yandan 
kendi içimizdeki uçurum da çok fazla. Kişi başı 
milli gelire göre, en zengin İslam işbirliği Örgütü 
üyesiyle en fakiri arasında tam 630 kat fark var. 
Bu durum hepimizi rahatsız ediyor. Zenginliği 
artırmanın ve aramızdaki bu uçurumu kapatmanın 
tek yolu ticareti, özellikle de aramızdaki ticareti 
artırmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
İSEDAK Daimi Başkanı olarak, İstanbul Kongre 
Merkezi’ndeki 30. İSEDAK Toplantısı’nın açılış 
törenine katıldı. Erdoğan (sağ 4), Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz (sağ arkada), Filistin 
Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı 
Muhammed Mustafa (sol 2) ve TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ile birlikte “Filistin 
EXPO 2014 Fuar’nın açılışını yaptı. 
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İslam ülkelerine vizeleri kaldırmaya hazırız
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB] 

Başkam ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası 
(ICCIA) Başkan Yardımcısı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
vize konusunun İslam ülkelerin birbiriyle ticaretinin 
önünde önemli bir engel haline geldiğini belirterek, 
‘’Türkiye olarak, bu anlamda olumlu yaklaşım 
sergileyen tüm İslam ülkelerine vizeleri kaldırmaya 
hazırız” dedi. Hisarcıklıoğlu. İslam ülkeleri 

arasında kişi başı geliri 95 bin dolara çıkanın 
yanı sıra 150 dolara düşen ülkeler bulunduğunun 
altını çizdi. “Kardeşlik bunun neresinde?” diye 
soran Hisarcıklıoğlu, Avrupa ülkeleri arasında 
böyle bir farkın mümkün olamayacağına çünkü 
onların daha az gelişmiş ülkelerin refah seviyesini 
arttırmak için ortak hareket ettiğine dikkati çekti.



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

BASINDA TOBB

KASIM
2014

28.11.2014

281. OSB Cenin’e 
Türkiye ile Filistin arasında Cenin Organize 

Sanayi Mutabakat Zaptı imzalandı. Buna göre; 
Türkiye’nin 281. Organize Sanayi Bölgesi 
Filistin’de kurulmuş olacak. Yatırımcılara 
avantajlar sağlanacak. Sıfır vergi ile yatırımlara 
Türkiye, Almanya ve ABD ciddi destek verecek. 

Türkiye, 281 Organize Sanayi Bölgesi’ni 
Filistin’in Cenin kentinde kuruyor. TOBB’un ev 
sahipliği yaptığı İslam Ticaret Sanayi ve Tarım 
Odası (ICCIA) ÜT Üyesi Ülkeler Yuvarlak Masa 
Toplantısı’nda İslam ülkelerinin kalkınması ve 
Filistin’in bağımsızlığını kazanması için çeşitli 
görüşlerin paylaşıldı. Toplantının ardından; Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Filistin 
Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı 
Muhammed Mustafa ‘Cenin Organize Sanayi 
Mutabakat Zaptını imzaladı. 

EĞİTİM TÜRKİYE’DEN 
Cenin Organize Sanayi Mutabakat Zaptının 

önemine dikkat çeken TOBB Barış İçin Sanayi 
(TOBB-BİS) Organize Sanayi ve Teknoloji 
Bölgeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Şekeroğlu, amaçlarının; Türkiye’deki organize 
sanayi bölgelerinin deneyimini Filistin’e aktarmak 
olduğunu belirtti. Şekeroğlu, organize sanayi 
yapısını Filistin’e kazandıracaklarını söyledi. 
Şekeroğlu, “Bundan sonra Filistin Sanayi 
Bakanlığı ile Türkiye Sanayi Bakanlığı karşılıklı 
heyetler gönderecek. Türkiye’de uzmanlar 
eğitilecek. Türkiye’deki organize sanayi yasaları 
nasıl işliyor. Bütün bunları Filistin’e aktaracağız. 
2015’de tamamlanacak” dedi.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Batman’ın umudu 6-7 Ekim’le kırıldı 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) iki günlük Güneydoğu çıkarması dün 
başladı. Batman’a yönetim kurulu üyeleriyle giden 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son olayların 
ardından yatırım talepleri bıçak gibi kesildi. Otel 
rezervasyonları yan yana indi. Kendi ayağımıza 
kurşun sıktık” dedi. Hisarcıklıoğlu, yaptıkları 
anketlerde ekonomik anlamda en umutlu il olan 
Batman’daki “umut sorusuna” verilen olumlu 
yanıtın, 6-7 Ekim olayları sonrasında yüzde 
90’dan 61’e indiğini söyledi. 

7 AY ARAYLA İKİ ANKET 
Güneydoğu’ya 6-7 Ekim olayları sonrası moral 

çıkarması yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
“Kadın sigortalısı sayısı dahi Türkiye genelinde 

yüzde 7 artarken; bölgede yüzde 24 arttı” dedi. 
Mayıs ayında tüm Türkiye’de yaptıkları anketlerde 
Batman ve Diyarbakır’ın olumlu beklentilerle öne 
çıktığım ifade eden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 
“Sonuçlara göre en umutlu bölge de Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ydi. Bu boş bir umut değildi, tam 
tersine olumlu gelişmelerin yansımasıydı. Son 5 
yılda istihdamını en fazla artıran bölge Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi oldu. Gelmeden arkadaşlarımla 
Doğu ve Güneydoğu’da bir kez daha anket yaptık 
ve son zamanlarda yaşanan olayların bölge 
ekonomisine nasıl olumsuz bir şekilde etki ettiğini 
gördük.”
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TOBB’dan Güneydoğu’ya ‘umut’ çıkarması
İŞ dünyası Diyarbakır ve Batman’a çıkarma 

yapıp çözüm sürecine destek verdi. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 6-7 Ekim olaylarının iş dünyasının 
umutlarını kırdığını, olayların “kendi ayağımıza 
kurşun sıkmak” anlamına geldiğini belirterek, 
“Çözüm süreci ve huzur çok önemli. Huzur 
olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan zenginlik 
olmaz” dedi. Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri, Batman ve Diyarbakır’a moral ziyareti 
yaptı. 

UMUTLAR GERİLEDİ
TOBB tarafından kasım ayında 24 ilde 464 

işadamı ile tek tek anket yapılarak sonuçlar 
karşılaştırıldı. Mayıs 2014’te yapılan anket 
çalışmasında TOBB’un anketinde en umutlu bölge 
Güneydoğu Anadolu çıktı. En umutlu il yüzde 90 
il Batman oldu. 6-7 Ekim olaylarından sonra bu 
ay içerisinde yapılan ankette ise işadamlarının 
geleceğe yönelik umutları Batman’da yüzde 60’a 
düştü. Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki 24 ilde 
ise umutlar yüzde 47’den yüzde 43’e geriledi.
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İş dünyasından Güneydoğu’na moral 
çıkarması

Son olaylarla umutların bozulduğu 
Güneydoğu’ya TOBB yönetim kurulu üyeleri hem 
moral hem de çözüme destek çıkarması yaptı. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Batman’da 
yaptığı açıklamada Tözüm süreci ve huzur çok 
önemli. Huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret 
olmadan zenginlik olmaz” dedi. 

HÜKÜMETİN yürüttüğü çözüm sürecine iş 
dünyasının desteği sürüyor. İş dünyası temsilcileri 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne moral çıkarması 
yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün 
Batman’a gitti. TOBB Yönetim Kurulu bugün de 
Diyarbakır’da toplanacak. TOBB’un çözüme 
destek veren programı kapsamında her iki ilde de 
ticaret odaları ve valiliklere ziyarette bulunuluyor. 
Hisarcıklıoğlu, Doğu ve Güneydoğu’dan hem 

işverenlerden hem de işsizlerden talepler 
doğrultusunda mesleki kursların da açıldığını, 
son olayların bu talebi olumsuz etkilediğini, tekrar 
canlanmasını beklediklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 
son olayları “Kendi ayağımıza kurşun sıkmak” 
olarak adlandırarak, “Çözüm süreci ve huzur 
çok önemli. Huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret 
olmadan zenginlik olmaz” dedi. Son yaşanan 
olayların bölgede yaşayanların umutlarını kırdığını 
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yılın nisan ve 
mayıs aylarında 81 ilde iş dünyası ile ekonomik 
beklenti anketi yaptıklarını anlattı. 

Son olaylar bölge insanını etkiledi
Ankette, “Önümüzdeki bir yılda şehrinizin 

ekonomisi Türkiye ortalamasından daha fazla 
mı büyür, daha az mı büyür? Yani şehrinizin 
zenginleşmesinde umutlu musunuz?” diye soruldu. 
Hisarcıklıoğlu, mayıstaki ankete göre en umutlu 
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bölgenin Güneydoğu, en umutlu ilin ise Batman 
olduğunu kaydetti. Kasım ayında da 24 ilde 464 
işadamı ile de tek tek anket yapılarak sonuçlar 
karşılaştırıldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki 
24 ilde umutlar önceki ankete göre yüzde 47’den 
yüzde 43’e geriledi. Aynı dönemde satışların 
düşeceğini bekleyenler yüzde 23’den yüzde 32’ye 
çıktı. 

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Abdulkadir Demir ve Batman Ticaret Borsası 

Başkanı Arif Güneş’in ev sahipliğinde gerçeklesen 
programda Batman Valiliği ve ildeki oda borsa 
başkanlarının talebiyle TOBB tarafından yaptırılan 
Anadolu Lisesinin inşaatı ziyaret edildi. Batman 
Anadolu Lisesi TOBB tarafından yapılan 16 
derslikli ve 200 öğrenci kapasiteli. Pansiyon ve 
spor salonu da okulda yer alıyor.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:

Kobani olayları yüzünden sanayicinin 
umudu azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Batman’da, mayısta 
yüzde 90 olan gelecek yıla ümitle bakan tüccar 
ve sanayicilerin oranı, kasımda yüzde 61’e 
geriledi. Bu, 67 Ekim olaylarının kendi ayağımıza 
kurşun sıkmayla eşdeğer olduğunun en somut 
göstergesidir” dedi. Hisarcıklıoğlu ve TOBB 
Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB’un “81 İle 81 Okul 
Projesi” kapsamında Batman’da yaptırdığı Anadolu 
lisesinde incelemelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmada, bu okulları yeni 
Mehmet Şimşekler yetişsin diye yaptırdıklarını 

söyledi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Yıllardır 
huzur olmadan ticaret, ticaret olmadan da zenginlik 
olmaz diyoruz. Ticaretin huzurdan başka ilacı yok. 
Çözüm süreci bu noktada çok önemli.” TOBB 
heyeti, bugün de olaylarda zarar gören esnaf ve 
girişimciye moral desteğinde bulunmak üzere 
Diyarbakır’a gidecek. Burada TOBB yönetim 
kurulu toplantısı da gerçekleştirilecek.

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu 
üyeleri, Batman’da yaptırılan okulu ziyaret etti.
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Hisarcıklıoğlu: Ayağımıza kurşun sıkmayalım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Batman’da mayısta, 
yüzde 90 olan gelecek yıla umutla bakan tüccar 
ve sanayicilerin oranının, kasımda yüzde 6l’e 
gerilediğini belirterek, “Bu, 6-7 Ekim olaylarının 
kendi ayağımıza kurşun sıkmayla eşdeğer 
olduğunun en somut göstergesidir” dedi. 

Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, 
TOBB’un “81 ile 81 Okul Projesi” kapsamında 
Batman’da yaptırdığı Anadolu lisesinde 
incelemelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu burada 
yaptığı konuşmada, bu okulları yeni Mehmet 
Şimşekler yetişsin diye yaptırdıklarını söyledi.
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İş dünyasında çözüm morali
6-7 Ekim olaylarıyla umutları kırılan Doğu ve 

Güneydoğu’daki iş dünyasının umutlarını yeniden 
inşa etmek için TOBB; Batman ve Diyarbakır’a 
çıkarma yaptı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
de katıldığı ziyaret ve toplantılarda bölgeye yatırım 
konuşuldu.

Hükümetin yürüttüğü çözüm sürecine bir 
destekte iş dünyasından geldi. İş dünyası 
temsilcileri Güneydoğu-Anadolu Bölgesi’ne moral 
çıkarması yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri Batman ve Diyarbakır’a geldi. TOBB 
Yönetim Kurulu bugün Diyarbakır’da toplanacak. 
Dün Batman’da gerçekleştirilen toplantılara 
programına Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te 
katıldı.

TOBB’DAN BATMANA ANADOLU LİSESİ
Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Abdulkadir Demir ve Batman Ticaret Borsası 
Başkanı Arif Güneş’in ev sahipliğinde 

gerçekleşecek programda Batman Valiliği ve ildeki 
oda borsa başkanlarının talebiyle TOBB tarafından 
yaptırılan Anadolu Lisesi’nin inşaatı ziyaret edildi. 
Batman Anadolu Lisesi TOBB tarafından yapılan 
16 derslikli ve 200 öğrenci kapasiteli. Pansiyon ve 
spor salonu da okulda yer alıyor. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Doğu ve Güneydoğu’dan 
hem işverenlerden hem |Ak de işsizlerden talepler 
doğrultusunda mesleki kurslarında açıldığını, w 
son olayların bu talebi olumsuz etkilediğini, tekrar 
canlanmasını beklediklerini bildirdi.

6-7 EKİM OLAYLARI UMUTLARI KIRDI
Son yaşanan olayların (6-7 Ekim) iş dünyasının 

umutlarını kırdığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu 
yılın nisan ve mayıs aylarında 8l ilde iş dünyası 
ile ekonomik beklenti anketi yaptıklarını anlattı. 
Hisarcıklıoğlu, en umutlu bölgenin Güneydoğu, en 
umutlu ilin ise Batman olduğunu kaydetti. Ankette, 
“Önümüzdeki bir yılda şehrinizin ekonomisi 
Türkiye ortalamasından daha fazla mı büyür, 
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daha az mı büyür? Şehrinizin zenginleşmesinde 
umutlu musunuz?” diye soruldu” diyen TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, 6-7 Ekim olaylarını “Kendi 
ayağımıza kurşun sıkmak” olarak adlandırarak 
“Çözüm süreci ve huzur çok önemli. Huzur 
olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan zenginlik 
olmaz” ifade etti

Anket sonucunda umutlar geriledi
Odalar Birliği tarafından Kasım ayında 24 

ilde 464 işadamı ile de tek tek anket yapılarak 
sonuçlar karşılaştırıldı. Mayıs 2014’te yapılan 
anket çalışmasında TOBB’un anketinde en umutlu 
bölge Güneydoğu Anadolu çıkmıştı. En umutlu 
il yüzde 90 il Batman oldu. Ardından Diyarbakır 
yüzde 82, Gaziantep yüzde 73, Bingöl yüzde 70 
olarak sıralandı. 6-7 Ekim olaylarından sonra bu 
ay içerisinde yapılan anketten ise Doğu Anadolu 

ve Güneydoğu’daki 24 ilde umutlar yüzde 47’den 
yüzde 43’e geriledi. Batman’da işadamlarının 
geleceğe yönelik umutları yüzde 90’dan 60’a, 
Diyarbakır’da ise yüzde 82’den yüzde 69’a geriledi. 

TOBB Yönetim Kurulu bugün Diyarbakır’da
Bugün ise TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir Bal 
ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Ahmet Sayar’ın ev sahipliğinde Diyarbakır’da 
TOBB Yönetim Kurulu’nun Kasım ayı toplantısı 
yapılacak ve Diyarbakır Valiliği ve ildeki oda borsa 
başkanlarından gelen istek doğrultusunda TOBB 
tarafından yaptırılmakta olan 24 derslikli imam 
hatip lisesi ziyaret edilecek. Diyarbakır’da okul 
açılışı dışında OSB ziyaret edilerek, işadamlarıyla 
istişareler yapılacak.
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TOBB, Diyarbakır’da girişimci atölyesi kuruyor

Çözüm sürecine TOBB desteği devam ediyor, 
açma kararı aldı. Ayrıca Garaj Girişimci Yetiştirme 
Atölyesi de Diyarbakır’da kurulacak. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin 
Ankara dışındaki ilk fakültesi, YÖK onayının 
ardından Diyarbakır’da açılacak. TOBB 
Üniversitesi’nin, gençlerin meslek edinmesi 
amacıyla hazırladığı “Garaj Girişimci Yetiştirme 
Atölyesi” Diyarbakır’da da uygulanacak. 

BÖLGESEL MERKEZ 
HEDEFİ Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ahmet Sayar, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, AK 
Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun 
da katıldığı toplantıda konuşan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’ın “Bölgesel Girişimcilik 
Merkezi” olmasını hedeflediklerini söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Garaj Girişimci 
Yetiştirme Atölyesi’ne gerekli desteği vererek, 

Diyarbakır’dan girişimciler çıkarmak çalışacağız. 
Proje geliştiren girişimcilere sermaye desteği 
sağlayıp bacaları tüttüreceğiz” dedi. 

‘DÜNYA’YI DAVET EDECEĞİZ 
Girişimci Yetiştirme Atölyesi’ne, banka 

fonları ve devlet desteği kanalıyla da kaynak 
aktarılabileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, önde 
gelen girişimcilerin, Diyarbakır’a gelerek bölge 
gençlerine eğitim vermelerinin sağlanacağını da 
vurguladı. 

Girişimcilik için huzur 
TEPAV Direktörü Güven Sak da huzur 

olamadan girişimciliğin olmayacağını ifade etti. 
Türkiye’de küçük ve büyük şirketler arasında 
4,5 kat verimlilik farkı olduğuna işaret eden Sak, 
ülkenin bu alanda birinci olduğunu anlattı. DTSO 
Başkanı Ahmet Sayar, projeyle girişimcileri teşvik 
edeceklerini söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Diyarbakır’a 
çıkarma yaptı 

Huzur yoksa iş de yok 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Huzur olmadığı 

için Diyarbakır, sermaye ve girişimci ihraç ediyor. 
Huzurun olmadığı yerde girişimci olmaz. Buraya 
atölye değil, fabrika kurmaya geldik” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
çözüm sürecine destek olmak için yönetim kurulu 
toplantısını ilk kez Diyarbakır’da topladı. 6-7 Ekim 
olaylarının ardından ilk kez bir iş dünyası heyeti 
bölgeye çıkarma yaptı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bir ülke zengin olmak istiyorsa tek 
ilacı var ticaret. Ticaret de huzur olmadan olmaz. 
Diyarbakır sermaye ve girişimci ihraç ediyor. 
Neden, huzur yok. Huzurun olmadığı yerde 
girişimci olmaz” dedi. 

Diyarbakır Oda/Borsa Müşterek Toplantısı’nda 
konuşan Hisarcıklıoğlu, “Aslında biz buraya atölye 
değil, fabrika kurmaya geldik. Bacasız bir fabrika” 

diye konuştu. 
Hisarcıklıoğlu, müzakere süreci sonrasında 

Doğu ve Güneydoğu kentlerinde girişimcilik ve 
yatırımların arttığını savunarak Türkiye genelinde 
daha hızlı büyüyeceğini düşünen en umutlu 5 il 
anketinde Diyarbakır’ın 2’nci sırada yer aldığını, 
ancak 6-7 Ekim olaylarından sonra bu umudun 
yüzde 82’den yüzde 62’ye düştüğünü ileri sürdü. 
Hisarcıklıoğlu, konuşmasının devamında huzurun 
olmadığı bir ÎOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
“Huzur olmadığı için Diyarbakır, sermaye ve 
girişimci ihraç ediyor. Huzurun olmadığı yerde 
girişimci olmaz. Buraya atölye değil, fabrika 
kurmaya geldik” dedi. yerde ticaretin ve zenginliğin 
olmayacağını belirtti. 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 
Başkanı Ahmet Sayar da güven, istikrar 
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ve demokrasinin olmadığı yerde kalkınma 
sağlanamadığını belirterek “Bunu görmek için 
çok uzaklara gitmeye gerek yok. Ülkemizde 
Kürt sorunu kaynaklı, son 30 yılda kaybettiğimiz 
maddi ve manevi kayıplardan yola çıkarak, çözüm 
sürecinin nihai barış ile noktalanmasının ülkemize 
ne derece katkı sağlayabileceğini kaybettiklerimiz 
üzerinden görebiliyoruz” dedi. 

Diyarbakır’daki bir acının Edirne’yi 
etkilememesi; Konya’daki bir sevincin yine 
Diyarbakır’a yansımamasının mümkün 
olmadığını belirten Sayar, “Ülkemizde hiç 
kimsenin kendi kimliğinden ve inancından dolayı 
ötekileştirilmediği bir zeminin oluşturulması 
gerekmektedir. Demokrasimizin bunu sağlayacak 
şekilde geliştirilmesi önemlidir” şeklinde konuştu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, aylık yönetim 
kurulu toplantısı yapmak için geldiği Diyarbakır’da 
Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Fırat Anlı’yı 

da ziyaret etti. Anlı, “İnşallah bu gelişiniz 2014’ün 
sonu ama 2015’in başında yeni umutlar’ için 
bir başlangıç olur. Sizin bu ziyaretiniz de bir 
moral vesilesi oldu. Büyük bir morale ihtiyacımız 
vardı” dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nin bir fakültesini 
Diyarbakır’da açmak istediklerini aktardı

Diyarbakır’a girişimci atölyesi 
TOBB öncülüğünde Diyarbakır’dan daha çok 

girişimci çıkması için GARAJ Diyarbakır Girişimci 
Yetiştirme Atölyesi kuruldu. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Diyarbakır dışındaki Diyarbakırlılar çok başarılı, 
bunları Diyarbakır’dan da çıkarabilmek için bu 
garajı şehir içinde kuruyoruz. Diyarbakır’ın müthiş 
bir potansiyeli var ve yaş ortalaması 20-30 yaş 
arası. Çok verimli bir yaş aralığı” dedi. 
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TOBB, bacasız fabrikayla girişimci yetiştirecek 

Diyarbakır ‘GARAJ’I
TOBB’un ‘bacasız fabrika’ diye tanımladığı 

‘Garaj Girişimci Yetiştirme Atölyesi’ Ankara’dan 
sonra Diyarbakır’a da açılıyor. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “İş fikri olan girişimcileri ‘Garaj’a 
bekliyoruz” dedi. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Diyarbakır’a “girişimci fabrikası” kuruyor. Garaj 
Girişimci Yetiştirme Atölyesi adını taşıyan 
merkezde girişimci potansiyeli olan gençler 
kampa alınacak, geliştirdikleri fikirler kapsamında 
fonlarla buluşmaları sağlanacak ve şirketleşme 
aşamalarına destek olunacak. Garaj Koordinatörü 
Ussal Şahbaz, “Ürünlerini satma aşamasına 
geldiklerinde merkezden mezun olacaklar” dedi. 

BACASIZ FABRİKA 
Merkezin açılış toplantısına katılan TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Bu fabrikanın 
bacası yok. Bacasını tüttürecek olan girişimcileri 

yetiştirmek için geldik. Girişimci olmak için 20-30 
yaş arasında icat çıkarmak önemli. Diyarbakır’ın 
da bu anlamda önemli bir potansiyeli var. Yaş 
ortalaması 21” diye konuştu. Garaj deyince akla 
otomobil garajının geldiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Doğru. Size 3 tane şirket söyleyeceğim. Google, 
Apple, Microsoft. Üçü de otomobil garajında 
kurulmuş. Bir insan, bir de bin dolar değerindeki 
bir bilgisayarla kurulmuşlar. Şu anda Google’ın 
değeri 370 milyar, Microsoft’un değeri 400 milyar, 
Apple’ın değeri 670 milyar dolar. Girişimciliğin 
yetiştiği yerler garajlar. Bölgeden iş fikri olan tüm 
girişimcileri buraya bekliyoruz” dedi. 

FIRSATLAR BİTMEZ 
TEPAV Direktörü Güven Sak da, Diyarbakır’a 

garaj kurmalarının nedenini “Bu ülkede girişimciler 
için fırsatlar bitmez. Ama huzur olmadan 
girişimcilik olmaz. Bunun en güzel örneği Irak’tır. 
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Irak’ta sivü ölümleri artarken, Türkiye’yle ticaret 
azalmış, sivü ölümleri azalırken ise ticaret 
artmış” diyerek anlattı. Bölgesel girişimcilik 
merkezi olması için Diyarbakır’ın uygun olduğunu 
söyleyen Sak, “Bugün girişimciliğin her yerde 
aynı hızla gelişebileceği bir çağdayız. Girişimcilik 
kendi kendi gelişmez. Bölge insanına yatırım ve 
doğru ilişki ağlarını kurmak gerekir. Ne yapılacağı 
kadar, nasıl yapılacağını da öğrenmek lazım” diye 
konuştu.

Para istemiyoruz arkamız sıvazlansın 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ işadamlarına 

yaptığı sunumda da devletten para pul 
istemediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu “Rakiplerimiz 
hangi şartlarla üretiyorsa hangi şartlarla adam 
istihdam ediyorsa, hangi şartlarla hammaddeyi 
buluyorsa bunu istiyoruz, para pul istemiyoruz. 
Arkamız sıvazlansın. Yok maliye, yok sigorta 
müfettişi korkusu olmasın” şeklinde konuştu. 
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Diyarbakır’dan Apple çıkabilir 
TOBB Diyarbakır’da bir girişimci atölyesi kurdu. 

Amaç, Apple gibi başarı öykülerini tekrarlamak. 
Ancak atölyede şu an Suriyeli göçmenler kalıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Diyarbakır’da girişimci atölyesi kuruyor. 700 milyar 
dolara yaklaşan değeriyle dünyanın en pahalı 
şirketi haline gelen ABD’li Apple gibi garajda 
kurulan firmaları örnek alan atölye, binadan 
Suriyeli sığınmacıların çıkarılmasından sonra 
faaliyete geçecek. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda ‘GARAJ 
Diyarbakır Girişimci Yetiştirme Atölyesi’nin tanıtım 
toplantısında yaptığı konuşmada, girişim fabrikası 
kurmak için Diyarbakır’a geldiklerini söyledi. 

Girişimciliğin bacasız bir fabrika olduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Diyarbakır dışındaki 
Diyarbakırlılar çok başarılı, bunları Diyarbakır’dan 
da çıkarabilmek için bu garajı şehir içinde 
kuruyoruz. Diyarbakır’ın müthiş bir potansiyeli var 

ve yaş ortalaması 20 - 30 yaş arası. Çok verimli 
bir yaş aralığı” diye konuştu. 

Dünyada zenginliğin yolunun girişimcilikten 
geçtiğini, Türkiye’de her bir girişimcinin 
10 istihdama eşdeğer olduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektöründe 1.5 milyon 
girişimci olduğunu, çalışan kişi sayısının da 15 
milyon olduğunu belirtti. 

Devler 1000 $’la başladı 
Google, Microsoft ve Apple gibi şirketlerin 

garajda kurulduğunu, ancak bu şirketlerin piyasa 
değerinin 370 milyar, 400 milyar ve 670 milyar 
doları bulduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu 
firmaların başlangıçta 1000 dolarlık bilgisayarlarla 
faaliyete geçtiğini Mithat Yurdakul Diyarbakır 
anımsattı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
(DTSO) Başkanı Ahmet Sayar ise proje ile 
girişimcileri teşvik edeceklerini kaydetti. Şehrin 
gençlerinin proje üretmek istediğini vurgulayan 
Sayar, “Gençler proje üretmek istiyor ama 
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imkânsızlık çok. Bugünkü proje girişimciliğe büyük 
katla sağlayacak” dedi. 

İlk defa Ankara’da hayata geçen merkezin 
Diyarbakır’a taşınmasıyla bu ilin bölgedeki 
girişimciliğin merkezi olması bekleniyor. Merkezde 
mentörlük, ve yeni ürün yaratma gibi eğitimler 
verilecek. 

Ağaoğlu kampüsüne komşu 
TOBB’un girişimci sarayı kurmak istediği 

binada ise şu anda Suriyeli sığınmacılar kalıyor. 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, Garaj 
projesinin önce oda binasında hayata geçeceğini, 

daha sonra karşıdaki binaya geçileceği için sorun 
olmadığını ifade etti. 

Aynı binada TOBB ‘ ETÜ’nün İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nin “Ali Ağaoğlu Kampusu” 
de yer alıyor. Buranın faaliyete geçmesi için de 
YÖK’ten izin bekleniyor. 

Garaj projesi önce Diyarbakır Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda başlayacak. Suriyeli göçmenler 
girişimci sarayını boşaltınca buraya taşınılacak. 
TOBB Üniversitesi’nin Ali Ağaoğlu kampüsü de 
aynı binada.
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DİYARBAKIR’A  GİRİŞİMCİ GARAJI
TOBB Üniversitesi, Diyarbakır’a ‘Garaj 

Girişimci Yetiştirme Atölyesi’ açıyor. TOBB 
Rifat Hisarcıklıoğlu “Bu Garaj iyi kullanılırsa 
Diyarbakır’da müthiş bir dinamizm var” dedi.

ÇÖZÜM sürecine iş dünyasının desteği 
artarak devam ediyor. Bölgeye moral çıkarması 
yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Diyarbakırlı gençlere girişimciliğin kapısını 
acıyor. TOBB Üniversitesi Diyarbakır’a ‘Garaj 
Girişimci Yetiştirme Atölyesi’ acıyor. TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Ankara 
dışındaki ilk fakültesi YÖK onayının ardından 
Diyarbakır’da devreye girecek. Girişim fabrikası 
kurmaya geldiklerini belirten TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu “Bacası yok. Bacayı tüttürecekleri 
burada yetiştireceğiz. Diyarbakır içindeki 
girişimcileri çıkarmak için atölyeyi oda bünyesinde 
kuruyoruz. İyi kullanılırsa Diyarbakır’da müthiş 
bir dinamizm var” dedi. Hisarcıklıoğlu fikri olana 
proje, geliştirene yatırım ve sermaye olduğunu 

belirterek fonlar aracılığıyla bankaların para 
verdiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, ilk defa yönetim 
kurulunun Diyarbakır’da toplandığını belirterek “İki 
tane hayırlı isimizi paylaşmak istedik. Diyarbakır 
İmam Hatip Lisesi. 24 Derslikli tarihi dokuya 
uygun. Güzel bir eser kazandırdık yakın zamanda 
acılısını yapacağız. Bir hayırlı is daha var. GARAJ 
Girişimcilik Atölyesi” diye konuştu.

Garaj denildiğinde ilk olarak otomobil garajının 
akla geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Google, 
Microsoft ve Apple gibi firmalar garajda kuruldu. 
Bu şirketleri gene insanlar kurdu. Bazılarının 30 
yasını geçmemiş sahipleri var. Google’un borsa 
değeri 1000 dolarla kuruldu 370 milyar dolara 
geldi. Microsoft 1000 dolara kurulmuş 400 milyar 
dolar, Apple da yine bir garajda kurulmuş ve değeri 
670 milyar dolar” diye konuştu. 

Kazanmak istiyorsan huzur şart 
HİSARCIKLIOĞLU, son yaşanan olaylardan 

önce Güneydoğu’da huzur sürecinin olduğunu 
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belirterek “Başkanların hepsi yeni OSB istiyordu, 
OSB alanlarının genişlemesini istiyordu. Yatırımcıyı 
nasıl çekeriz diye konuşuyorlardı. Kazanmak 
istiyorsan her gün daha müreffeh yasamak 
istiyorsan bunun ilacı huzur. Burada huzursuzluk 
varsa Ankara’daki Rifat’ta huzur olamaz. Sizde 
huzur yoksa bende de yok. Birbirimizin ayrılmaz 
bir bütünüyüz. Birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta 

zahmet vardır” dedi. Diyarbakır TSO Başkanı 
Ahmet Sayar ise “Hepimiz bir gemideyiz. Bir 
yerden su alırsa o gemi batar. Diyarbakır’daki 
acının Samsun’u etkilememesi, Konya’daki 
sevincin Diyarbakır’a yansımaması mümkün 
değildir. Barış süreci için tüm kesimler siyasi kaygı 
taşımadan üzerine düsen sorumluluğunu yerine 
getirmeli” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’daki 
Oda-Borsa Müşterek Toplantısı’nda Türkiye’yi zenginleştirecek formülünü açıkladı. 
Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye’de işsizlik sorunu çözülecekse bunu bizler yapacağız.’’ 
dedi. 

Rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele 
edelim yeter 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, milli gelirin iki buçuk katma çıkması 
için gereken formülü açıkladı. Hisarcıklıoğlu, 
“Para istemiyoruz, pul istemiyoruz, tek isteğimiz 
şu: rakiplerimiz hangi şartlarda, benim önümdeki 
17 ülke hangi şartlarda üretiyorsa, hangi 
şartlarda adam istihdam ediyorsa, hangi şartlarda 
hammaddeyi buluyorsa, hangi teşviklerle ihracat 
yapıyorsa bu ortamı istiyoruz. Hiç para pul 
istemiyoruz. Rakiplerimizle aynı şartlar verilsin 
o zaman açık söyleyeyim, bize azıcık fırsat 
verildiği zaman ne yapabildiğimizi gösterdik. 
Ne istiyoruz? Arkamız sıvazlansın. Yok, Maliye 

korkusu, yok sigorta müfettişi korkusu, bırakın biz 
zenginleştirelim. İstediğimiz bu.” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, dün Diyarbakır’daki Oda-
Borsa Müşterek Toplantısı’nda konuştu, huzur 
olmadan ticaretin olmayacağı gerçeğini yineledi. 
Zenginliğin de ticarete bağlı olduğunun altını çizen 
TOBB Başkanı, “Bir ülke, bir şehir, bir ilçe zengin 
olmak istiyorsa tek bir ilacı vardır, o da ticaret. 
Ticaretin de tek bir istediği ortam var. Ticaret 
huzur olmazsa olmaz.” diye ekledi. Diyarbakır’ın 
huzursuzluktan nasıl etkilendiğini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Bakın bu huzur süreci varken 
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hepsi benden yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
alanı istiyordu, OSB alanının genişletilmesini dile 
getiriyordu, ilk defa ‘başkanım bölgede şikâyetimiz 
var, şöyle şikâyetimiz var’ diye konuşmuyordu. 
Tek konuştukları şey, yatırımcıyı nasıl çekeriz, 
acaba yatırımcı için alanı nasıl hazırlarız, diye 
bakıyorlardı. Daha müreffeh yaşamak istiyorsan, 
kazanmak istiyorsan bunun ilacı huzurda. Bu 
hepimiz için geçerli. Burada huzursuzluk varsa, 
Ankara’daki Rifat’ta huzur olamaz. Birbirimizin 
ayrılmaz bir bütünüyüz.” ifadelerini kullandı. 

DİYARBAKIR’A ‘GİRİŞİMCİ FABRİKASI’ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’daki Oda-Borsa 
Müşterek Toplantısından önce Diyarbakır Garaj 
Girişimci atölyesinin açılışına da katıldı. Diyarbakır’a 
Girişimci fabrikası kurmaya geldiklerini belirten 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bacası 
yok. Bacayı tüttürecekleri burada yetiştireceğiz. 
Diyarbakır içindeki girişimcileri çıkarmak için 
atölyeyi oda bünyesinde kuruyoruz. İyi kullanılırsa 
Diyarbakır’da müthiş bir dinamizm var.” dedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Diyarbakırlı gençlere girişimciliğin kapısını açmak 
için TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversite’sinin 
‘Garaj Girişimci Yetiştirme Atölyesi’ projesini 
Diyarbakır’a taşıdı. Önümüzdeki günlerde 
faaliyete geçmesi beklenen Garaj’ın Diyarbakır’ın 
bölgesel girişimcilik merkezi olması hedefleniyor. 

Hisarcıklıoğlu, fikri olanlar ile proje 
geliştirenlere yatırım ve sermaye imkânı olduğunu 
belirtti, fonlar aracılığıyla bankaların para verdiğini 
anlattı. Girişimci Yetiştirme Atölyesi, girişimci 
gençlere finansman ve teknik başta olmak üzere 
her türlü desteği sağlayacak. Hazine aracılığı ile 
kaynak desteği sağlanmasının yanı sıra dünyanın 
önde gelen girişimcileri de bölge gençlerine 
eğitim verecek. Girişimciler Garaj’da yakaladıkları 
basanları ekonomik değere dönüştürecek, 
ürünlerini satmaya başladıktan ve kendi ayaklan 
üzerinde durmaya başladıktan sonra ise süreç 
tamamlanacak
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TOBB, Diyarbakır’a girişimci garajı açıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Diyarbakır’ın müthiş 
bir potansiyeli var” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“GARAJ Diyarbakır Girişimci Yetiştirme Atölyesi” 
nin tanıtım toplantısında konuşurken, girişim 
fabrikası kurmak için Diyarbakır’a geldiklerini 
söyledi. Girişimciliğin bacasız bir fabrika olduğunu 
kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Diyarbakır 
dışındaki Diyarbakırlılar çok başarılı, bunları 
Diyarbakır’dan da çıkartabilmek için bu garajı 

şehir içinde kuruyoruz. Diyarbakır’ın müthiş bir 
potansiyeli var ve yaş ortalaması 20-30 yaş arası. 
Çok verimli bir yaş aralığı” dedi. 

Dünyada zenginliğin yolunun girişimcilikten 
geçtiğini, Türkiye’de her bir girişimcinin 10 
istihdama eşdeğer olduğunu bildiren TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektöründe 
1,5 milyon girişimci olduğunu, çalışan kişi sayısının 
da 15 milyon olduğunu belirtti.
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Türbülans bitti gözler çözümde 
Çözüm süreci ile birlikte Doğu ve 

Güneydoğu’da raylar yerine oturuyor. İş dünyası 
6-7 Ekim olayları ile türbülansa girse de bölgede 
umutlar tükenmedi. Batman ve Diyarbakır’da 
OSB’ler doldu. Süreçle adeta uykudan uyanan 
sermaye beklemede. İsviçreli dev firma da yatırım 
için çözümü bekliyor.

Çözüm sürecinde yeni bir evreye girildiği 
şu günlerde bölge her zamandan daha fazla 
huzur ve istikrar istiyor. 6-7 Ekim olaylarının iş 
dünyasının moralini bozmasına rağmen hala 
umutlar korunuyor. Bölgede süreçle birlikte 
yastık altındaki para ve altınlar biranda çıkmış. 
Özellikle inşaat sektörü büyük ivme kazanmış 
durumda. Batman ve Diyarbakır yeni yapılaşma 
ile adeta kabuk değiştirdi. Hükümeti samimi bulan 
bölge halkı İŞID ve seçimler ile sürecin biraz 
ihmal edildiğini bu yüzden araya başkalarının 
girdiğini sürecin baltalanmaya çalışıldığını ifade 
ediyor. Güneydoğu’nun yıldızı parlayan illerinden 

Batman’da insanlar ‘keşke hafızamız silinse, 
15 yıl geriye gittik’ yorumları yapılıyor. Batmanlı 
işadamlarına seslenen Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, “Moralinizi bozmayın. Ekimdeki olaylar 
bölgeye haksızlık. Biz yatırımcıların tekrar ayağına 
gideriz. Yeter ki çözüm sürecine sahip çıkalım” 
diye konuştu. 

BATMAN OSB’DE YER KALMADI 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Abdülkadir Demir, şehirde 
OSB’sinde yer kalmadığını ve 6o’m üzerinde 
yeni talebin bulunduğunu ifade ediyor. Abdülkadir 
Demir “Biz hiç yoktan bir sebepten veya bir 
hayvan için birbirimizi öldürürüz, ama bir barış 
için yüzlerce hayvan keseriz. O yüzden barışın 
önemini çok iyi biliriz” diyor. Demir “bir caddede 2 
kişi tekerlek yakar tüm objektifler ona zum yapar 
ama karşısındaki çiçekçiyi kimse görmez” diyerek 
bölgede yaşanan olumlu gelişmelere dikkat 
çekiyor. Avrupa Birliği İş Proje geliştirme Merkezi 
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Başkanı Ahmet Aşsız, işadamları olarak 6-7 Ekim 
olaylarını unutmak istediklerini söyledi. Aşsız, 
“Geçmişi unutup geleceğe bakmak istiyoruz. 
Yatırımlar sekteye uğrasa da umurumuzu 
kaybetmedik” diyor. 

DİYARBAKIR UMUTLU 
‘Diyarbakır’ın Atom Karıncası’ lakaplı Bakan 

Yardımcısı Kutbettin Arzu “Huzur ve barışın 
olmadığı yerde maalesef sıkıntılar yaşanır. 
Hepimizin el birliği ile buna sahiplenmesi gerekir. 
Çözüm süreci ve getirilen teşvik politikaları ile 
Diyarbakır Organize Sanayi’de yer kalmadı. Yeni 
OSB çalışmalarına başladık. Buda sürecin ne 
kadar faydalı olduğunu gösteriyor” dedi. Bölgedeki 
kanaat önderlerinden Fahrettin Akyıl huzurun 
olmadığı yerde yatırımın olmayacağına dikkat 
çekiyor.

MORAL BOZMAK YOK TOBB 
Doğu ve Güneydoğu’da yaptığı çıkarma ile iş 

dünyasına arkanızdayız yatırıma devam mesajı 
verdi. Batman’dan sonra Diyarbakır’a geçen 
Rifat Hisarcıklıoğlu bölgede yeniden iş ve yatırım 
çağrısı yaptı. Çözüm için en büyük lokomotiflerden 
birini iş dünyası gösteren Hisarcıklıoğlu huzur 
artsın işler artsın dedi. TOBB son yönetim 
kurulu toplantısını Diyarbakır’da yaptı. Program 
kapsamında Batman’da ve Diyarbakır’da TOBB 
tarafından yaptırılan okullar ziyaret edildi. 

Türkiye kazanır 
Ebubekir Bal (Diyarbakır Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı): İlimiz sosyo ekonomik 
verilerine bakacak olursak 1927 yılında İstanbul 
ve Bursa’dan sonra Diyarbakır Türkiye’nin 3. 
büyük sanayi kenti olarak gösterilmekteydi. 
Ancak bugün gelinen noktada 81 il içerisinde 67. 
sıradadır. Çözüm süreci sadece bölge halkının 

değil 77 milyonun umudu. Ülke olarak Ortadoğu’ya 
toplamda 27 milyar dolar ihracatımız bulunuyor. 
Diyarbakır’ın Ortadoğu’ya ihracat rakamı 132 
milyon dolar. Ortadoğu ülkelerine yakın olan ilimiz 
ihracat oranının düşük olması cevap bulması 
gerek sorulardan biridir. 

İşler ikiye katlandı 
Maruf Celbek (Batman Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Üyesi): Batman halkı çok 
umutlu. Batman’da şu anda 85 faal fabrikamız var. 
Sadece 6-7 Ekim olaylarında biraz karamsarlığa 
yakalandı. Açıkçası biz bile şaşırdık. Hayal 
kırıklığına uğradık. Kesinlikle böyle bir şey tahmin 
edemezdik. Şu anda olaylar öncesi iş tempomuzu 
yakaladık, işimiz ikiye katlandı. Yüzde 80’in 
üzerinde iş artışı oldu. 

İsviçreli 300 milyon$ için süreci bekliyor
Gülsen Duran (Diyarbakır Girişimci İş Kadınları 

Derneği Başkanı): Aslen Diyarbakırlı. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’nun ilk ilaç ihracatçısı. 
Duran, süreci beklentileri anlattı: Boşluk olduğu 
zaman başkaları hemen orayı doldurur. Süreçte 
bir dönem belirsizlik dönemi yaşandı. Ama suyun 
akışına karşı artık konulamaz. 

HIZLI HAREKET EDELİM 
Şu anda suiistimale açık bir durumdayız. 

Belirsizlikler her zaman suiistimal doğurur. 
Hükümetin hızlı adım atması gerekiyor, ki toplum 
olarak biz buna hazırız. Seçimler ve IŞİD’in etkisi 
ile süreç geri planda kaldı. Halkın ümidi biraz 
kırıldı ama tamamen tükenmedi. Girişimciler 
yatırımlarını durdurdu. Hatta benim getirdiğim 
İsviçre’den bir firma 300 milyon dolarlık yatırım 
yapacaktı. Gelip buraya fizibilite de yaptılar ama 
şu an bekletiyorlar. 
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TOBB, Diyarbakır’da girişimci atölyesi 
kuruyor 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Diyarbakır dışındaki 
Diyarbakırlılar çok başarılı, bunları Diyarbakır’dan 
da çıkarabilmek için bu girişimcilik garajını şehir 
içinde kuruyoruz. Diyarbakır’ın müthiş bir potansiyeli 
var” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, “GARAJ Diyarbakır Girişimci 
Yetiştirme Atölyesi” nin tanıtım toplantısında yaptığı 
konuşmada, girişim fabrikası kurmak için Diyarbakır’a 
geldiklerini söyledi. Girişimciliğin bacasız bir fabrika 
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Diyarbakır 
dışındaki Diyarbakırlılar çok başarılı, bunları 
Diyarbakır’dan da çıkarabilmek için bu garajı şehir 
içinde kuruyoruz. Diyarbakır’ın müthiş bir potansiyeli 
var ve yaş ortalaması 20-30 yaş arası. Çok verimli 
bir yaş aralığı” diye konuştu. Dünyada zenginliğin 
yolunun girişimcilikten geçtiğini, Türkiye’de her bir 
girişimcinin 10 istihdama eşdeğer olduğunu bildiren 

Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektöründe 1,5 milyon 
girişimci olduğunu, çalışan kişi sayısının da 15 milyon 
olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, Google, Microsoft 
ve Apple gibi şirketlerin garajda kurulduğunu, bu 
şirketlerin piyasa değerinin sırasıyla 370 milyar, 400 
milyar ve 670 milyar dolar olduğunu söyledi. 

GİRİŞİMCİLİK İÇİN HUZUR ŞART 
TEPAV Direktörü Güven Sak da huzur olamadan 

girişimciliğin olmayacağını ifade etti. Türkiye’de küçük 
ve büyük şirketler arasında 4,5 kat verimlilik farkı 
olduğuna işaret eden Sak, ülkenin bu alanda birinci 
olduğunu anlattı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
(DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, proje ile girişimcileri 
teşvik edeceklerini kaydetti. Şehrin gençlerinin proje 
üretmek istediğini vurgulayan Sayar, “Gençler proje 
üretmek istiyor ama imkansızlık çok. Bugünkü proje 
girişimciliğe - büyük katkı sağlayacak” dedi.
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Altın madalyayı 46 başkanıyla aldı 
Vahap Muyar

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 da Eurochambres’in 
Avusturyalı Başkanı Christoph Leitl’i ziyaret için 
Viyana’ya gitti. Amacı Leitl’e “Hayırlı olsun” demek, 
Eurochambres’in Başkanlık Divanı toplantısını 
İstanbul’da yapması için davet etmekti. Görüşme 
sırasında konu Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) 
yolculuğuna, Avusturya’nın soğuk tavrına geldi. 
Hisarcıkhoğlu’nun sıcak karşılayan Leitl’in yüzü 
değişti. Leitl’in Türkiye’nin AB üyeliğine yaklaşımı 5 yıl 
öncesine göre yumuşasa da yine de konunun açılması 
pek hoşuna gitmemişti. 

Hisarcıklıoğlu, Başkanlığını Leitl’in yürüttüğü 
Avusturya Ekonomi Odası’nın “altın madalyası”nı 
almak üzere Viyana’ya indiğinde o günleri düşündü. 
Dün Avusturya Ekonomi Odası’nda kürsüye çıktığında 
2009’ı bir başka açıdan anımsattı:

-2009da Avusturya’nın Büyük Altın Liyakat Nişanı 
tarafıma verilmişti. Odanız teklif etmiş, hükümetiniz 
beni madalyaya layık görmüştü. Bugün de Odanızın 
madalyası için buradayım.

Avusturya ile ticari ilişkilerimizin 17. yüzyıla 

uzandığına işaret etti:
-Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülkelerin başında 

Avusturya geliyor. Son 5 yılda Avusturya’dan ülkemize 
7.2 milyar dolarlık yatırım geldi. 

Sonra TOBB’un demiryolu taşımacılığı için 
oluşturduğu iştiraki BALO’ya vurgu yaptı: 

-BALO, Avusturya Demiryolları’nın markası RCA 
ile işbirliği yaptı. Türkiye Avrupa hattında ayrı çalışan 
blok trenler birleştirildi. Haftada karşılıklı 3 sefer 
yapılacak.

Bu noktada kotaları gündeme getirdi: 
-Türkiye’nin ihracatının yüzde 5 5’i karayolu ile 

yapılıyor. Ancak, AB ülkeleri TIR’larımıza kota koyuyor. 
Bu Gümrük Birliği’ne aykırıdır. 

Sonra ödüle döndü: 
- Bu ödülü ülkemdeki 365 oda ve borsa adına, 

onları burada temsil eden 46 başkanımla birlikte 
alıyorum. 

“Altın madalya”lar, 
Avusturya’nın AB yolculuğumuzla ilgili tavrını 

tümüyle olumluya çevirir mi? Türk TIR’ına kotayı 
çözmeye yeter mi?
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Altın Madalya
Yavuz DONAT

Geçen ay Başbakan Yardımcısı Prof. Numan 
Kurtulmuş ile birlikte gelmiştik... 

Avusturya’ya Türk göçünün 50. yılı etkinlikleri 
nedeniyle. Bu defa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile birlikte geldik. 

“Madalya töreni” için. Türkiye’de TOBB neyse... 
Avusturya’da da “Ekonomi Odası” o. 

Dün... “Avusturya Ekonomi Odası”, Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na “Altın madalya” verdi. 

Türkiye-Avusturya ilişkilerine... Avrupa 
ekonomisine... 

Ve küresel ekonomiye katkıları nedeniyle. 
Görkemli bir tören oldu. 
Bir Türk’ün altın madalya ile onurlandırılması 

sevinilecek olay. 
Gurur duyuyoruz... Ve Rifat Hisarcıklıoğlu nu 

kutluyoruz. 
Konuşan Anketler
Rifat Hisarcıklıoğlu çok geziyor... İyide ediyor. 
Geçen haftanın sonunda... 29-30 Kasımda 

Batman ve Diyarbakır’daydı. 
İzlenimlerini sorduk. 
Hisarcıklıoğlu önümüze bir dosya koydu. 
Dosya... “Konuşan anketlerle” dolu. 
Birinci anket... Mayıs ayında yapılmış. 
Bütün yurtta... “İş dünyasına” sorulmuş: 
“Önümüzdeki bir yılda şehrinizin ekonomisi, Türk 

ekonomisine göre nasıl bir performans sergiler.” 
Batman... Demiş ki... “Çok iyi bir performans 

sergiler.” 
Batman’ın geleceğe bakışı umutlu... “Umut 

yüzdesi 90.” Diyarbakır... İkinci sırada... “Yüzde 82 “
Gelelim ikinci ankete. 
6-7 Ekim’de barış sürecine sabotaj olunca... 

Sokağa çıkılınca... Bankalar yakılıp, işyerleri 
yağmalanınca... 

Silah... Kan... Gözyaşı... ölümler olunca... 
TOBB “Yeni bir anket daha” yaptırmış. 
Kasımda... Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun Batman ve 

Diyarbakır gezisinin hemen öncesinde. 
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Batman’ın gelecek ile ilgili umudu... Yüzde 
90’dan... Yüzde 60’a düşmüş. 

Diyarbakır’ın ise... Yüzde 82’den... Yüzde 69’a. 
Umut... Hâlâ sürüyor... Ama “Oran olarak” 

gerileme var. 
• Bölge halkı barış sürecine inanıyor... Sürecin 

bir an önce sonuçlanmasını istiyor.
• Ama... Dikkatsiz bir davranış... Ölçüsüz 

bir söz... Sorumsuz bir çıkış... Her şeyi olumsuz 
etkiliyor. 

• 6-7 Ekim olaylarından ders çıkarılmalı... Bir 
deli kuyuya bir taş atıyor, faturasını ülke ödüyor. 

Büyük kötülük 
Anketteki bir başka soru:
 -Önümüzdeki dönemde yeni işçi almayı 

düşünüyor musunuz? 
Mayıs ayında... Batman’da... Diyarbakır’da... iş 

dünyasının yanıtı:
 -Evet... İşi büyütmeyi... Yeni işçi almayı 

düşünüyoruz. 
6-7 Ekimde cam çerçeve kırıldıktan... Ortalık 

karıştıktan sonra...
iş dünyası 
“Yatırımdan... İşi büyütmekten” çekiniyor. 
Ve... Kasım ayında... 
Batman’da, Diyarbakır’da... Aynı soruya şu yanıt 

veriliyor:
 -Hayır... İşi büyütmeyi... Yeni işçi almayı 

düşünmüyoruz. 
Görüyor musunuz “Bölge insanına... Bölge 

ekonomisine” nasıl kötülük edildiğini. 

Meslek Eğitimi
Rifat Hisarcıklıoğlu Avusturya’da “Meslek 

eğitimi” ile ilgili temaslarda da bulundu... Toplantıya 
katıldı. 

Almanya ve Avusturya “Meslek eğitiminde” en 
başarılı ülkelerden. 

“Okul ile sanayi” iç içe. 
Okul “İhtiyaca göre eleman yetiştiriyor 
“ Onun içindir ki... Almanya ve Avusturya 

“Gençlerde işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler.”
Bu konu... Bizim yumuşak karnımız. 
Köy enstitülerini kapatmamız... Büyük hataydı. 
Meslek eğitimini bir türlü rayına oturtamadık... 

Yine büyük hata.
Örnek davranış 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Avusturya ziyareti 

öncesinde TOBB Yönetim Kurulu toplanmış. 
Ve bir konuyu görüşüp karara bağlamış. 
Ermenek’te... Ocaklarına ateş düşen 18 aileye... 

Birer ev verilecek. 

Gideni geri getirmek imkânsız. 
Dul kalan annelerin, yetim kalan çocukların 

yaralarını sarmak kolay değil. Ama onları 
unutmamak... Onlara birer ev anahtarı vermek... 
Alkışlanacak bir davranış. Teşekkürler TOBB.

Toptancı hali 
Viyana’da gezilecek, görülecek yer çok... 

Müzeler... Tarihi yerler. 
Eğer... Viyana’ya yolunuz düşerse... Ve vakit 

bulabilirseniz... “Toptancı halini” de görmenizi isteriz. 
“Ne alaka” dediğinizi duyar gibiyiz... Ama...
Gezebilirseniz... Şunu göreceksiniz. 
Viyana toptancı halinde 300 esnaf varsa... 

150’siTürk. 
“Kuru gıda piyasası” bizimkilerde. 
“Et piyasası” bizimkilerde. 
“Sebze meyve piyasası” bizimkilerde. 
Söylemeye gerek var mı bilmiyoruz... Ama 

söyleyelim... Bizimkilerin çoğu “Yozgatlı.”
Kadının fendi
Viyana’da... Odalar Birliği Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu ile sohbet ederken... 
Söz “Kadından” açıldı.
“Kadın girişimcilerden.” 2014’ün ilk 9 ayında... 

59 bin işletme açılmış. 
Bu işletmelerin 22 binini kadın girişimciler 

açmışlar... “Büyük sayı.” 
Rifat Hisarcıklıoğlu “Son 5 yıllık tabloyu” 

gösterdi...Gurur verici. 
Kadın girişimci sayısı sürekli artıyor.
 Unutmadan... Kadın girişimcilerin 

“Örgütlenmeye” 2007’de başladığını söylemeliyiz.
Örgütlenme “Meyvelerini veriyor” 
Öyleyse... Kadınlarımız... örgütlenmeye devam. 
Çelebi 
Viyana havaalanında... “Yer hizmetlerini” bir 

Türk firmasının yaptığını biliyor muydunuz?
Viyana Avrupa’nın ortasında. Havaalanı trafiği 

yoğun. 
Ama “Yer hizmetleri” aksamıyor. 
Zaten aksama olsa... Avusturyalılar “Yer hizmeti 

veren firmayı” değiştirirler. 
Değiştirmediklerine göre... 
Demek ki “Çelebi’den” memnunlar. 
Şunu söylemek istiyoruz... “Bizimkiler” Avrupa 

Birliği’ne çoktan girmişler. 
Avusturya milli takımında Türk futbolcu... 

Havaalanı yer hizmetleri bizim Çelebi firmamızda... 
Çarşı pazar bizimkilerin işyerleriyle dolu. 

Bitmedi. 
Viyana izlenimlerimizi yazmaya devam edeceğiz.
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Hisarcıklıoğlu’na Ödül
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Avusturya Ekonomi 
Odası (WKÖ) Altın Ödülü verildi. Hisarcıklıoğlu, 
ödülünü Avusturya’nın başkenti Viyana’daki 

Avusturya Ekonomi Odası’nda düzenlenen törenle 
WKÖ Başkanı Christoph Leitl’in elinden aldı.
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Rifat Hisarcıklıoğlu’na ‘altın şeref madalyası’ 
verildi 

Avusturya Ticaret Odası, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’na odanın en yüksek dereceli 
madalyası olan ‘altın şeref madalyası’ verdi. 
Avusturya Ticaret Odası Merkezi’nde düzenlenen 
törene Türkiye’den gelen 46 oda ve borsa 
başkanının yanı sıra çok sayıda Avusturyalı 
işadamı katıldı.

Törende konuşan Avusturya Ticaret Odası 
Başkanı Christoph Leitl, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

iki ülke ilişkilerine çok önemli katkılar sağladığını 
ifade ederek, “Kendisi sadece Türkiye’yi temsil 
etmekle kalmamakta, Türkiye için global çapta 
basanlara imza atmaktadır.” dedi. “Güzel ve 
kalpten olan bu dostluğumuz bizi birbirimize 
bağlamaktadır.” ifadelerini kullanan Leitl, siyasetin 
birçok güvensiz ortam oluşturabildiğini ancak 
ticaretin insanları birbirine bağladığını, insanlığa 
ve kültüre hizmet ettiğini belirtti.
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Tarımda dönüşüm tamamlanmalı 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2023’te tarımsal 
ekonomik büyüklükte ilk 5’i hedeflediğini belirterek, 
“Bunun için yapılması gereken yapısal dönüşüm 
ve reformları tamamlamak” dedi. 

1 milyarlık coğrafya 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarımın dünyanın 
en stratejik sektörlerinden biri haline geldiğini 
belirterek, “Şu an dünya ülkeleri için enerji sektörü 
neyse, tarım ve gıda kaynaklan da aynı öneme 
sahip” dedi. Türkiye’nin yüzölçümü bakımından 
37’nci, ekilebilir arazi büyüklüğünde 12’nci 
sırada olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “ 10 yıl 
önce tarımsal hasılada dünyada 11. Avrupa’da 
4’üncüydük. Şimdi 62 milyar dolar hasılayla 
dünyada 7. Avrupa’da linçi sıradayız” diye konuştu. 

Büyük kazanç kapısı 
Türkiye’de tarım ürünlerinin dünya 

standartlarında alınıp satıldığını dile getiren 

Hisarcıklıoğlu, “Diğer yandan ülkemizde lisanslı 
depoculuk sisteminin kurulması ve kanuni 
altyapısıyla ilgili uzun yıllar çalıştık. Şu an özel 
sektör lisanslı depo yatırımları da hayata geçiyor” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de köylerden kente 
hızlı bir göç olduğunu belirterek, “Yani tanm 
üreticisi iken tüketici orta sınıf haline gelen büyük 
bir nüfus var. İşte bu yüzden artık tanm eskisinden 
çok daha büyük bir kazanç kapısı” dedi. 

Hedef ilk 5’e girmek 
Rifat Hisarcıklıoğlu. “Ülke olarak 2023’te 

tarımsal ekonomik büyüklükte, dünyada ilk 5 
ülkeden biri olmayı hedefliyoruz. Yani 2023e kadar 
tarımsal üretim değerimizi 150 milyar dolara, 
ihracat değerini ise 40 milyar dolara çıkarmamız 
gerekli. Biz bunu yaparız, bu inanç bizde var. 
Bunu başarabilmek için yapmamız gereken, tarım 
sektöründe başladığımız yapısal dönüşümü ve 
reformları hızla tamamlamak” dedi. 
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‘Hesap soracağız’ 
Cumhurbaşkanı, faili meçhullerden de sorumlu 

tuttuğu Cemaate yönelik sert açıklamalarda 
bulundu. Erdoğan, cemaate operasyonların 
süreceğini de ima etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa başkanı ile 
‘Ak Saray’da toplantı yaptı. Toplantıda konuşan 
Erdoğan, bir buçuk yıldır operasyonlar yapıldığını 
ve bunların kendisine yönelik değil Türkiye’ye 
yönelik olduğunu iddia etti. 

Gezi Direnişi hakkındaki iddialarını da 
sürdüren Erdoğan, dış basında eylemcilere 
yönelik polis şiddetinin yer almasını da 
ekonominin rayından çıkarılmak istenmesine 
bağladı. Kendilerinin başarısızlığını Fettullah 
Gülen’in istediğini isim vermeden öne süren 
Erdoğan, “17 Aralık’ta yargı içindeki bazı 
odaklar harekete geçtiler. Bazı operasyonlar 
yaptılar. Bahane yolsuzluk iddiasıydı.” dedi. “17 

Aralık’ta eğer bu oyunu görmeseydik 25 Aralık 
operasyonunu yapacaklardı. Her şey hazırdı. 
Başbakan, bakanlar nasıl alınacak, bunların planı 
hazırdı. İddianameler İstanbul’da o malum polisler 
tarafından yazılmış, bekletiliyordu.” diyerek, yargı 
ve emniyete müdahale ederek tutuklanmalarını 
engellediklerini de yeniden itiraf etti. 

‘Faili meçhullere bulaştılar
Erdoğan, “17Aralık sonrasında inlerine 

gireceğiz dedik. Aradan bir yıl geçti. İnlerine girdik 
ve giriyoruz. Eğitimden, hizmetten, himmetten 
bahseden yapının bir takım kirli cinayetlere, faili 
meçhul cinayetlere bulaştığını dahi bugünlerde 
görüyoruz. Daha fazlası da çıkıyor. Zincir bunu 
gösteriyor. Daha şaşırtıcı şeyler de duyacaksınız.” 
sözleriyle de operasyonların devam edeceğini 
açıkladı. Erdoğan, muhalefet partilerinin, 
sermayedarların ve medyanın da bu ‘çeteye’ 
dahil olduğunu söylemesinin ardından, “Bu ihanet 
şebekesini çökertecek ve hesabını soracağız.”
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300 işadamı B-20 için geliyor 
G-20’nin iş dünyası ayağı B-20 Türkiye 

başlangıç toplantısı, 15 Aralık 2014’te saat 
10.00’da Four Seasons Bosphorus İstanbul’da 
gerçekleştirilecek. B-20 Türkiye Yürütme Kurulu 
Başkanı ve TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılacağı 
açılış oturumu ile başlayacak toplantıya yurtiçinden 
ve yurtdışından 300’ün üzerinde işadamı iştirak 
edecek. Küresel iş dünyasının liderleri ile Türk 
iş dünyasının liderlerinin bir araya geleceği ve 
tüm gün sürecek toplantının açılış oturumunun 
ardından, Hisarcıklıoğlu’nun moderatörlüğünde, 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile bir soru-
cevap oturumu ve B-20 Türkiye Yürütme Kurulu 
Üyeleri’nin B-20 Türkiye önceliklerini anlatacağı 
bir sunum yapılacak. Daha sonra, Janamitra 

Devan’ın moderatörlüğünde, İş Dünyasının 
B-20’den Beklentileri’ konulu panel, Terry 
McGraw, Peder Holk Nielsen, Daniel Funes de 
Rioja, Güler Sabancı, Ferit Şahenk’in katılımıyla 
gerçekleştirilecek. Öğleden sonraki bölümde 
ise B-20 Türkiye Görev Gücü Tanıtım Oturumu 
ve John Danilovich’in moderatörlüğünde, 
Eric Labaye, Hüsnü Özyeğin, Murat Sönmez, 
Alexander Shokhin, Melih Yurter ve Sabine 
Zindera’nm katılımıyla G-20.B-20 Etkileşimi 
Nasıl Geliştirilebilir konulu panel düzenlenecek. 
Toplantılar sonrasında ise devlet başkanlarının 
G-20’deki temsilcileri olan G-20 Sherpaları ile 
B-20 iş dünyası liderleri bir araya gelecek.
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2015-2019 dönemi reform yılları olsun
Türkiye’nin önümüzdeki hazirandan sonra 

4 yıl boyunca seçimsiz bir sürece gireceğine 
dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“2015 sonrası 4 yıl boyunca secim yok. Bu, 
yapısal reformların yapılabilmesi için büyük bir 
fırsat” dedi. Hisarcıklıoğlu, G20 için oda ve borsa 
başkanlarından destek istedi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen Ticaret Odaları 
Konseyi Toplantısı’nın açılışında, 2015 yılından 
ekonomik olarak beklentileri belirlemek üzere 
toplandıklarını belirtti. Gelecek yılki genel 
seçimlerin ardından 4 yıl boyunca seçim 
yapılmayacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu, 
yapısal reformların yapılabilmesi için büyük bir 
fırsat” diye konuştu. 

G20 TÜRKİYE’NİN TANITIMI İÇİN BÜYÜK 
BİR FARSIT 

Toplantıda gündeme gelecek konu başlıkları 
hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, tahkim 
mekanizmasının uygulanması ve mesleki 
eğitimde odalar ve borsaların nasıl rol 
alacağının görüşüleceğini ifade etti. Türkiye’nin 
2015 yılı boyunca G20 Dönem Başkanlığını 
yürüteceğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, B20’nin 
de iş dünyasının G20’si olduğunu söyledi. G20 
dönem başkanlığının, bir yıl boyunca Türkiye’nin 
tanıtımı için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Türkiye’de dünya 
şirketlerinin üst yöneticilerinin (CEO) yer alacağı 
bir çok toplantı yapılacağını kaydetti. 
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BAŞKANLARDAN KATKI SAĞLAMALARINI 
İSTEDİ 

B20’nin 6 çalışma grubundan birinin Ticaret 
Çalışma Grubu olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
bu yüzden oda başkanlarından sürece katkı 
sağlamalarını istedi. İş adamlarının yurt dışıyla iş 
yaparken karşılaştıkları engelleri aktarmalarının 
önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, G20’nin bu tür 
sorunlara çözüm bulunacak uluslararası anlamda 
en üst merci olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, G20 

Dönem Başkanlığının Türkiye’nin bu zamana 
kadar yaptığı en büyük organizasyon olduğunu 
sözlerine ekledi. TOBB Ticaret Odaları Konseyi 
Başkanı Ekrem Demirtaş da dün Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiklerini söyledi. 
Demirtaş, ziyarette istihdamın üzerindeki vergi 
yükleri, teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, 
kalkınma ajansları gibi konuları Erdoğan’a 
ilettiklerini bildirdi. 
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37 ülkeden 500 is insanı 
B20 için İstanbul’a akın etti 

Türkiye’nin 1 Aralık’ta dönem başkanlığını 
devir aldığı G20’nin is dünyası ayağı B20’nin dün 
İstanbul’da yapılan ilk toplantısına rekor katılım 
oldu. Toplantıya 300 işadamı beklenirken 37 
ülkeden 500’ün üzerinde işadamı iştirak etti. 

B20’nın ilk toplantısına Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan in yanı sıra TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer 
MUSIAD Başkanı Nail Olpak. TİSK Başkanı 
Erol Kıresepi, ISO Başkanı Erdal Bahçıvan. IKV 
Başkanı Ömer Cihad Vardan ve çok sayıda yerli ve 
yabancı is insanı katıldı. Konuşmaların ardından 
Hisarcıklıoğlu Babacana B20 plaketi takdim etti.

G20’nin dönem başkanlığını 1 Aralık’ta 
devralan ve yıl boyunca 150 toplantıya ev sahipliği 
yapacak olan Türkiye, ilk toplantıdan alnının 
akıyla çıktı. G20’nin iş dünyası ayağı olan B20’nin 
dün İstanbul’da yapılan ‘Türkiye Başlangıç 

Toplantısı’na rekor katılım oldu. B20 Türkiye 
Yürütme Kurulu Başkanı ve TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın da katıldığı toplantıya 300 işadamı 
beklenirken 37 ülkeden 500’ün üzerinde işadamı 
iştirak etti. Tüm gün süren toplantının açılışında 
konuşan Babacan, G20 dönem başkanlığını 
yürüten Türkiye’nin G20 ülkelerinin bu yıl 
verdiği ekonomik büyümeyi destekleyici reform 
taahhütlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini 
izleyecek bir mekanizma oluşturmak üzere 
çalıştıklarını açıkladı. G20 ülkelerinin liderleri 
kasımdaki zirvede gelecek 5 yılda küresel 
ekonomik büyümeyi 2.1 puan yani yaklaşık 2 
trilyon dolar artıracak önlem ve reformlar üzerinde 
anlaşmışlardı. 

Kredibilite açığı büyük engel 
Türkiye olarak G20’nin kendi dönem 
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başkanlıklarında kapsayıcılık, uygulama ve 
yatırım kavramı üzerinde durduklarını ifade eden 
Babacan “En çok da uygulama üzerinde duruyoruz. 
G20 şu ana kadar pek çok konuda önemli kararlar 
verdi. Ancak o masa etrafında verilen kararlar 
uygulanmalıdır. Eğer ülkeler taahhütler veriyorsa, 
bu uygulanmalıdır. Uygulama çok çok önemli” 
dedi. Babacan, dünya ekonomisinin önündeki en 
büyük engelin kredibilite açığı olduğunu da belirtti. 

G20’de milat olacak 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 

konuşmasında “G20’nin iş dünyası kanadı olan 
B20’yi daha da güçlendirmeliyiz. Bunun yolu da 
G20 ile daha fazla mesai harcamaktan, birlikte 
doğruyu aramaktan geçer. Ben G20 Türkiye 
dönem başkanlığının bu anlamda bir milat 
olacağına inanıyorum” dedi. Bu arada toplantı 
kapsamında ‘İş Dünyasının B20’den Beklentileri’ 
konulu bir panel düzenlendi. Panelde konuşan 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler 
Sabancı da “2015’in uygulama yılı olmasını 
hedefliyoruz” dedi. 

Kadınlara yönelik ‘W20’ yolda 
TÜRKİYE’NİN dönem başkanlığında yeni bir 

hat açmak istediklerini belirten Babacan, bunun 
adını ise ‘W20’ olarak belirlediklerini söyledi. 
W20’nin iş kadınlarına yönelik olacağını ve İs 
kadınlarının sorunlarının bu toplantıda masaya 
yatırılacağını ifade eden Babacan “Ben bu hattın 
açılacağına inanıyorum” dedi. Babacan ayrıca ICC 
Küresel KOBİ Forumu oluşturulması konusunda 
görüştüklerini ve bu fikrin kabul edildiğini belirterek, 

bunun kalıcı bir platform olmasını istediklerini 
söyledi. 

B20’ye özel Türk ekip işbaşında 
B20 kapsamında Türk is dünyasından bir 

ekip kurulacağını söyleyen TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ekibin ticaret grubunun başkanlığını 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler 
Sabancı’nın yapacağını ve Sabancı’nın grupta, 
dünyanın en büyük is örgütü olan Uluslararası 
Ticaret Odası’nın (ICC) Başkanı ve Standard 
and Poors gibi şirketleri bünyesinde barındıran 
McGravv Hill Financial’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Terry McGravv ile çalışacağını açıkladı. 
Hisarcıklıoğlu, Altyapı ve Yatırımlar grubunun 
başkanlığını Doğuş Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferit Şahenk, Büyümenin Finansmanı 
grubunun başkanlığını FİBA Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, İstihdam grubunun 
başkanlığını Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali 
Koç, Yolsuzlukla Mücadele grubunun başkanlığını 
ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Ülker’in yapacağını bildirdi. 

İş dünyasının B20’den beklentilerinin 
konuşulduğu oturuma (soldan sağa) Moderator 
Janamitra Devan, ICC Başkanı ve McGraw Hill 
Financial YK Başkanı Terry McCraw, Novozymes 
YK Başkanı ve CEO’su Peder Holk Nielsen, 
Sabancı Holding YK Başkanı Güler Sabancı, 
Doğuş Holding YK Başkanı Ferit Şahenk. RSPP 
Başkanı Alexander Shokhin ve IOE Başkanı 
Daniel Funes de Rıoja katıldı.
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İş dünyası G20’den ne bekliyor? 
Fikri Türkel 

İş dünyasında hummalı bir çalışma var. 
2015’deki dev zirveye yani G20’ye hazırlanıyorlar. 

En güçlü siyasi liderleri bir araya getiren G20 
zirvesi 2015 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecek. 
1 Aralık itibariyle de Avustralya’dan görevi 
devraldık. 

G20’yi anlatmak için şu kriterler kullanılıyor. 
Dünya nüfusunun üçte ikisini temsil eden bu 20 
ülke dünya ekonomik gücünün yüzde 85’ini elinde 
tutuyor. 

Haliyle bu zirvede alınacak bütün kararlar, 
bütün ülkeleri, zincirleme olarak bütün sektörleri 
ve toplumun bütün kesimlerini etkileyebilir. 

İş dünyası da B20 adıyla bir araya gelip, 
dünya liderlerini etkilemeyi düşünüyor. En azından 
zirvede alınacak kararların kendi kararlarıyla bir 
konsensüs oluşmasını sağlamaya çalışıyor. 

G20 Türkiye’nin koordinatörlüğü Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacanda, İlk toplantılarını 

müsteşarlar düzeyinde geçen hafta yaptılar. Bu 
hafta da dünyanın G20 temsilcileriyle bir toplantı 
gerçekleştirip takvim netleşmiş olacak. 

İstanbul’da yapılan ilk B20 toplantısı 
beklenenin üzerinde işadamlarının katılımıyla 
gerçekleşti. Ayakta izleyen işadamlarının sayısı 
epey fazlaydı. 

Peki, bu heyecanın sebebi neydi? 
B20, zirvenin işadamları ayağını oluşturuyor. 

Başkanlığında TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 
bulunuyor. 

Bunun yanı sıra L20 adıyla işçileri temsil eden 
bir yapı da oluşturuldu. Aynı şekilde Think Tank 
kuruluşlarını için T20 ve gençleri temsil eden 
de Y20 oluşumları bütün yıl boyunca çalışmalar 
sürdürecek. 

Ali Babacan bu yıl yeni bir teklif sunarak 
kadınları temsilen de W20 oluşturulmasını önerdi. 

Bütün bunlara rağmen işadamlarının gündemi 
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çok yoğun. B20,6 yıl evvel oluşturulduğunda 
Avrupa krizin dibindeydi. Yunanistan’ın nasıl 
kurtulacağı konuşuluyordu.

 Gecen sürede dertler azalmadı büyüdü. 
Hisarcıklıoglu’nun ifadesiyle; “Beklentiler hızla 

değişiyor”.
• Küresel olarak sağlam bir büyümeyi 

sağlanamıyor.
• 10 bin km batımızdaki bir ülkede biri 

hapşırsa, 10 bin kilometre doğumuzdaki bir ülke 
hasta oluyor. 

•Para bolluğunun biteceği, parasal 
sıkılaşmanın başlayacağı günleri konuşuyoruz. 
Ama hiç birimiz bunun nasıl bir etkisi olacağını 
kestiremiyoruz. 

• Bugün giderek büyüyen şehirlerimize nasıl 
sığacağımızı kara kara düşünüyoruz. 

• Hızla büyüyen orta sınıfın artan tüketim 
talebi bir yandan hepimizin iştahını kabartıyor, bir 
yandan da yerkürenin bu talebi nasıl karşılayacağı 
sorunu hepimizi korkutuyor.

• Eskiden projelerimize finansman bulmak için 
uğraşırdık, simdi para da var, proje de. Ama ikisi 

de birbirine uzaktan bakıyor. 
• Sağlıklı bir ekonomi için yılda 3,3 trilyon dolar 

sadece altyapı yatınmlanna aktanlması gerektiğini 
belirtiyor. 

• İnternet teknolojilerinin bütün sektörleri 
etkilemeye devam ettiğine dikkat çekiliyor. 

Şimdiye kadar G20 ülkeleri zirve bağlamında 
1000 ayrı taahhütte bulunmuş. OECD ve İMF bu 
taahhütler tutulduğu takdirde 2018 yılına kadar 
dünya ekonomisine ilave olarak yüzde 2 büyüme 
yani 2 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşacağı 
düşünüyor. 

İş dünyası buna uzak kalamaz. 
Bunun içinde kamu ve özel sektör birliktelikleri 

gerekiyor.
Babacan, bu bağlamda Dünya Bankasına 

bir öneride bulunarak, kamu ve özel sektör 
birliktelikleriyle ilgili bir standart oluşturulmasını 
talep etmiş. Böylece spekülasyonlardan uzak 
olmanın yanı sıra daha fazla yatırım çekmek 
mümkün olacak.
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B20 Türkiye özel timi
B20 görev güçleri belirlendi. Ticaret Güler 

Sabancı’ya, altyapı ve yatırım Ferit Şahenk’e, 
büyüme finansmanı Hüsnü Özyeğin’e, istihdam 
Ali Koç’a, yolsuzlukla mücadele Murat Ülker’e 
emanet.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan’ın katılımıyla gerçekleşen B20’nin 
Türkiye’deki ilk toplantısında B20 Türkiye’nin Türk 
iş dünyası görev gücü ekibini açıkladı. 

B20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, G20’nin iş dünyası ayağı 
B20’nin Türkiye’deki ilk toplantısında Türk iş 
dünyası görev gücü ekibini açıkladı. B20 görev 
güçlerinde ticaret grubunun başkanlığını Sabancı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 
altyapı ve yatırımlar grubunun başkanlığını Doğuş 
Holding Yönetim Kurulu Başkam Ferit Şahenk, 
Büyümenin Finansmanı grubunun başkanlığım 
FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkam Hüsnü 

Özyeğin, İstihdam grubunun başkanlığım Koç 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, yolsuzlukla 
mücadele grubunun başkanlığım ise Yıldız Holding 
Yönetim Kurulu Başkam Murat Ülker yapacak. 

Öneri geliştirilecek 
Rifat Hisarcıklıoğlu, B20 dönem başkanlığında 

Türk iş dünyasının alanında uzman iş insanlarının, 
ticaret, altyapı ve yatırımlar, büyümenin 
finansmanı, istihdam ve yolsuzlukla mücadele 
görev güçlerine başkanlık edeceğini belirtti. 

Türkiye’nin Avustralya’dan devraldığı 
B20 bayrağım daha da yukarı çıkarmayı 
amaçladıklarım vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
geçtiğimiz sene üzerinde çalışılan görev güçlerini 
ve çalışma gruplarını temel görev güçleri 
olarak bu yıl da devam ettireceklerini anlattı. 
B20 kapsamındaki çalışmaların devamlılık 
kapsayıcılık ve bağlantıların güçlendirilmesi 
prensipleri ekseninde sürdürüleceğini açıklayan 
Hisarcıklıoğlu, devamlılığı sağlamak adına 
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“B20 Advocacy Leadership” adım verecekleri 
B20 Liderlik mekanizmasının da kurulacağım 
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Burada her ülkeden 
politika tasarım süreçlerinde etkin 2-3 iş insanını, 
odayı veya iş örgütünü belirleyeceğiz. Sonuçta 
oluşacak bu 50-60 kişilik ekip önerilerimizin G20 
hükümetleri nezdinde lobisinin yapılmasında 
büyük fayda sağlayacak. Aynı zamanda bu grup 
B20’nin sürekliliğinin sağlanmasında daimi bir 
liderlik mekanizması olabilecek” diye konuştu. 

Herkese açık olmalı 
B20’nin iş dünyasının menfaatleri için bir 

şeyler yapmak isteyen herkese açık olması 
gerektiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizim 
için çokuluslu şirketlerimiz de KOBİ’lerimiz de, 
gelişmiş ülkelerimiz de gelişmekte olan ülkelerimiz 
de çok değerli. Bunun için iki yeni mekanizma 
kuruyoruz. Öncelikle KOBİ’ler ve girişimciler için 
öneriler geliştirecek KOBİ’ler ve Girişimcilik Görev 
Gücü’nü kuruyoruz. Bu grubumuzun başkanlığım 
da Türkiye’nin orta büyüklükte bir şehri olan 
Afyon’da KOBİ’lerin yurt dışına açılması için ciddi 
çalışmalar yapan, kendisi de başarılı bir girişimci 
olan Melih Yurter yapacak” diye konuştu. 

Odağımız uygulama olmalı 
SABANCI Holding Başkanı Güler Sabancı, 

Türkiye’nin dönem başkanlığında teorik 
tartışmalar arasında kaybolunmaması gerektiğine 
işaret ederek, icraata dönük adımlar atılmasının 
öneminin altını çizdi. Sabancı, “B20’den Türk iş 
dünyasının da küresel iş dünyasının da beklentileri 
aynı. Gündemde sürdürülebilirlik, yeşil büyüme, 
yolsuzlukla mücadele, yönetişim, inovasyon gibi 
konuların yanı sıra, ticaretin serbestleştirilmesi 
ve önündeki engellerin kaldırılması gibi önemli 
konular var. Önemli olan nokta yeni öneriler 
geliştirmek yerine yapılacak uygulamalardır. 
Odağımızda, hayata geçirme, uygulama olmalıdır” 
diye konuştu. Doğuş Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferit Şahenk ise dünyada 2030 yılına 
kadar yapılacak altyapı projeleri için 57 trilyon 
dolarlık finansman gerektiğini ifade etti. Şahenk, 
B20 Altyapı ve Yatırımlar Grubu olarak doğru 
teşhisler koymaya çalışacaklarını, uzun dönemli 
finansmanı altyapı yatırımlarıyla eşleştireceklerini 
sözlerine ekledi.
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G20 DÖNEM LİDERİ TÜRKİYE BİR İLKE HAZIRLANIYOR

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, G20’nin iş dünyası ayağı B20’nin Türkiye’deki ilk toplantısına katıldı. 

Kadınlar için W20
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın da 

katıldığı ve 37 ülkeden toplam 500 is adamının 
yer aldığı B20’nin Türkiye’deki ilk toplantısı tarihe 
geçti. Babacan, kadınların iş dünyasında daha 
faal olması adına G20 dönem başkanlıklarında 
‘W20’ hattının açılması için liderlerle görüştüklerini 
açıkladı. 

Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığında 
kadınların iş dünyasında daha faal rol üstlenmesi 
adına yeni bir hat açmak istediklerini vurgulayan 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bunun adını 
ise ‘W20’ yani ‘Kadm20’ olarak belirlediklerini dile 
getirdi. W20’nin kadınların iş dünyasındaki yerinin 
artması için ve çalışan kadınların sorunlarının 
bu toplantıda masaya yatırılacağını kaydeden 
Babacan, bu konuyla ilgili 20 ülke ile yaklaşık bir 

aydır istişarelere başlandığını belirtti. 
KALICI OLMASI İSTENİYOR 
Ülke liderleriyle tam olarak mutabakatı henüz 

sağlayamadıklarını aktaran Babacan, “Belki ‘B 20’ 
başlığı altında veya bir başına kurulması gerekir” 
dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan, W20’nin 
2015 yılı içerisinde açılacağına inandıklarını dile 
getirerek, bu hattın G20’nin kalıcı hatlarından biri 
olmasını istediklerini dile getirdi. 

500 İS ADAMI İLE REKOR 
G20’nin iş dünyası ayağı olan B20’nin (The 

Business 20) Türkiye’deki ilk toplantısı yapıldı. 
37 ülkeden 350’si yabancı ve 150’si yerli toplam 
500 iş adamının katıldığı toplantı B20 tarihinde bir 
rekor olarak kayıtlara geçti. B20 toplantısındaki 
konuşmasında Babacan, dünya ekonomisinin 
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önündeki en büyük problemin bütçe açıkları değil 
kredibilite açığı olduğunu belirterek, kredibilite 
açığı ne kadar çabuk kapatılırsa güvenin o kadar 
hızlı oluşacağını ve bunun güçlü ve sürdürülebilir 
bir büyümeyi getireceğini söyledi. 

GÜVENLİ LİMAN VURGUSU 
Küresel ekonomide dengeli, güçlü ve 

sürdürülebilir bir büyüme arzu ediliyorsa bunun 
ancak özel sektörün daha çok yatırım ve ticaret 
yapması ve daha çok insanı işe almasıyla 
mümkün olacağını belirten Babacan, kapalı 
odalarda maliye ve para politikaları ya da yapısal 
reformlarla ilgili ne karar alınırsa alınsın, eğer iş 
alemi bu politikaları sahiplenmiyorsa, en önemlisi 
de güvenmiyorsa büyümenin de istihdamın da 
mümkün olmadığını söyledi. 

TİCARETİN % 75’İ G20’DE 
G20 yapısının dünya nüfusunun 3’te 2’sini, 

dünya ticaretinin yüzde 75’ini, dünya ekonomik 
büyüklüğünün de yüzde 85’ini oluşturduğuna 
işaret eden Babacan, “Yani temsil gücü çok 
yüksek. Bu nedenledir ki siyasi meşruiyeti çok 
güçlü. 0 masa etrafında bir mutabakat oluştuğu 
anda bilin ki o mutabakat, arkasında güçlü bir 
siyasi meşruiyet barındırmaktadır. Ama o masa 
etrafında eğer ülkeler taahhütler ve sözler 
veriyorsa, bu uygulanmalı” değerlendirmesinde 
bulundu.

KOBİ’lerin sesi olacak forum 
Uluslararası Ticaret Odası ile Küresel KOBİ 

Forumu oluşturulması konusunda görüştüklerini ve 

bu fikrin kabul edildiğini belirten Babacan, bunun 
sadece Türkiye’nin dönem başkanlığı açısından 
değil kalıcı bir platform olmasını istediklerini 
söyledi. Babacan. Küresel KOBİ Forumu’nun 
uluslararası platformda KOBİ’lerin problemlerini 
ve görüşlerini seslendirerek KOBİ’lerin sesi 
olacağını ifade etti. 

İcraate dönük adım atılmalı 
“Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Güler Sabancı. Türkiye’nin dönem başkanlığında 
teorik tartışmalar arasında kaybolunmaması 
gerektiğine işaret ederek, icraate dönük adımlar 
atılmasına dikkat çekti. G20’nin iş dünyası ayağı 
olan B20’nin Türkiye’deki ilk toplantısı kapsamında 
“İş Dünyasının B20’den Beklentileri” konulu 
bir panel düzenlendi. Türkiye’nin G20 dönem 
başkanlığında B20 Ticaret Grubu Başkanlığını 
yürütecek Sabancı. “2015in uygulama yılı olmasını 
hedefliyoruz” dedi. 

İş dünyasına Türk liderliği 
B20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu. G20 Türkiye dönem başkanlığı 
ana amacının ‘Kapsayıcı ve Sağlam Büyüme’ 
olarak belirlendiğini söyledi. B20’nin Türkiye’deki 
ilk toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, B20 
dönem başkanlığında Türk iş dünyasının uzman 
iş insanlarının, ticaret, altyapı ve yatırımlar, 
büyümenin finansmanı, istihdam ve yolsuzlukla 
mücadele görev güçlerine başkanlık edeceğini 
aktardı. 
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‘Hepimizi biraz rehavet kapladı’ 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 

konuşmasında G20’nin son yıllarda küresel 
ekonomiye ilişkin önemli başarılar kaydettiğini 
belirterek, “G20 çok işler başardı, küresel 
ekonomiyi çok önemli tehditlerden kurtardı ama 
krizin ateşinden uzaklaştıkça hepimizi biraz rehavet 
kapladı” uyarısında bulundu. “Türk iş dünyasının 
lideri olarak şirketlerimizin değerli yöneticilerine 
seslenmek istiyorum” diyen Hisarcıklıoğlu, Türk 

şirketlerinin tepe yöneticilerinden oluşacak 100 
kişilik bir ‘Business Leaders Forum’ yani İş Liderleri 
Forumu kuracaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, 
2015 yılı boyunca B20 çalışmalarını bu 100 kişi 
ile sürdüreceklerini vurgulayarak, iş dünyası 
temsilcilerini bu çalışmalara katılarak küresel 
oyuncu olma yolunda bir adım atmaya çağırdı.
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Mahir SOLMAZ 

Hisarcıklıoğlu Diyarbakır’a umut verdi 
Doğu illerinde 6-8 Ekim tarihlerinde yaşanan 

olayların yarattığı tahribata dikkat çekmek için 
14 Kasım’da bu köşeden ‘İş camiasını aramızda 
görmek istiyoruz’ başlıklı yazı yazmıştım. Söz 
konusu makalede Türkiye iş dünyasını Diyarbakır’a 
desteğe çağırarak, “Yaşam eğer Diyarbakır’da 
bugünkü gibi devam edecek olursa bu herkes 
için üzücü sonuçların ortaya çıkmasına, kentten 
göçlere, işsizliğin artmasına ve daha çok sosyal 
sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır” 
demiştik. 

Çağırımızın karşılığı mıdır bilemem ama, 
Diyarbakır iş camiasına büyük moral olan ilk ziyareti 
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptı. Daha 
doğrusu Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Yönetim Kurulu 
toplantısını Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Program 
yoğundu, TOBB’un davetlisi olarak Ankara ve 
İstanbul’dan 20 kadar gazete ve televizyon çalışanı 

da bu programı izledi. Hisarcıklıoğlu, Ankara’dan 
sonra ilk defa Diyarbakır’da hayata geçirilecek 
bir projeyi kentimizde müjdeledi: ‘Garaj Girişimci 
Yetiştirme Atölyesi’. Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’da 
yaş ortalamasının 21 olduğunu belirterek, “İcat 
çıkarma yaşı ise 20-30 arasında. Bu nedenle, 
bu proje Diyarbakır’a çok uygun. İş fikri olan 
girişimcileri Garaj’a bekliyoruz “dedi. Programı 
yoğun olan Hisarcıklıoğlu, valilik ve belediye 
ziyaretlerinin ardından İSO 2’nci 500 Listesi’nde 
yer alan MES Yağ’ı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. 
Odabaşı - Bal Grubu Diyarbakır misafirperliğine 
yakışacak çok güzel hazırlık yapmıştı. Daha sonra 
OSB’ye geçen Hisarcıklıoğlu’nun faaliyetlerini 
Kahramanmaraş’ta sürdüren ve Diyarbakır’a 
100 milyon liralık yatırımla iplik tesisi kuran 
İŞKUR’a uğradı. İŞKUR Tekstil Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı A. Kadir Kurtul heyeti karşıladı 
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ve üretime başlayan tesisi hakkında bilgiler verdi. 
Tesisi dolaşırken ‘işte sanayi bu’ diye düşündüm. 
Diyarbakır’a örnek olacak mükemmel bir tesis 
kazandırdığı, yeni istihdam olanağı yarattığı için 
A.Kadir Kurtul’a takdir etmek gerekiyor. Ceylan 
- Karavil Park AVM’yi de gezen Hisarcıklıoğlu, 
Diyarbakır’a yatırımlarından dolayı Karavil Grup 

Başkanı Abdulkadir Karavil’e teşekkür etti. 
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir 

Bal ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Ahmet Sayar’ın ciddi katkılarıyla gerçekleşen 
TOBB toplantısının bir ilk adım olmasını, aynı 
duyarlılığı diğer kurumların da göstermesini 
diliyorum.
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Yılbaşı promosyonu Ermenek’e ev olacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

bu yılbaşında promosyon hediyelerini kaldırma 
kararı aldı. Yılbaşı promosyonlarına ayırdığı 
parayı Ermenek’teki maden faciası sonu hayatını 
kaybeden 18 madencin ailesine ev alma kararı 
alan TOBB, evlerin 17’sini Ermenek’te bir tanesini 
ise Zonguldak’ta inşa edecek. 

500 MİLYON TL YARDIM 
TOBB tarafından yapılan açıklamada şu 

ifadelere yer verildi: “Yardım elimiz Afganistan’a, 
Pakistan’a, Bosna’ya, Filistin’e, Somali’ye, Irak’a 
ulaştı. Ayrıca, Filistin’de OSB, Kıbrıs’ta Hala Sultan 
İlahiyat Koleji, Kırgızistan Manas Üniversitesi 
ile Portekiz’de birer cami, Strazburg’da ilahiyat 

fakültesi ile imam hatip lisesi yurt binası, yaptık 
ve yapıyoruz.” TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Hayatını 
kaybeden 18 madencimizin ailelerine birer ev 
vereceğiz. Yılbaşı dolayısı ile herhangi bir hediye 
dağıtımı yapmayacağız. Bunun yerine Ermenek’te 
meydana gelen kaza nedeniyle mağdur olan 
ailelere yardımda bulunacağız. TOBB Yönetim 
Kurulu olarak ailelere birer ev alma kararı aldık.” 

Geçtiğimiz aylarda TOBB desteğiyle 
Manisa’da fen-lisesinin temel atma töreni ve oda 
birlikleri toplantısı yapıldı.
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TOBB, YILBAŞI PROMOSYONU YERİNE
ERMENEK’TE HAYATINI KAYBEDEN 
MADENCİLERİN AİLELERİNE YARDIM EDECEK 

18 AİLEYE BİRER EV
Son 12 yılda 500 milyon liraya ulaşan sosyal 

yardım ve yatırım yapan TOBB, bu yıl yılbaşı 
hediyesi dağıtmak yerine Ermenek’teki maden 
kazasında hayatını kaybeden 18 madencinin 
ailelerine birer ev alacak. 

ÖNCEKİ yıllarda önde gelen bürokratlar dâhil 
siyasi  isimlere ve delegelerine pahalı teknolojik 
hediyeler dağıtmasıyla gündeme gelen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bu yıl yılbaşı 
hediyesi yerine Ermenek’te meydana gelen maden 
kazasında hayatını kaybeden 18 madencinin 
ailesine yardımda bulunacak. TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB Yönetim Kurulu olarak 
bu yıl Ermenek’teki maden kazasında hayatını 
kaybedenlerin ailelerine birer ev alma kararı 
aldık” dedi. TOBB’un daha önceki yıllarda genel 

kurullarında ve yılbaşında yerli marka tablet, diz 
üstü bilgisayar, çeşitli markalarda cep telefonları 
ve son olarak iPad şeklindeki hediye seçimleri 
geniş yankı bulmuştu. 

500 MİLYON TL YARDIM 
TOBB’un son 12 yılda, doğal afetler ile 

eğitim, gıda ve kültür konularındaki yardım ve 
yatırımlarının 500 milyon liraya ulaştığını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “Halen de 81 ilde 81 Anadolu, Fen, 
İmam-Hatip ve meslek lisesi yaptırıyoruz” diye 
konuştu. Hisarcıklıoğlu, Soma’da yaşanan maden 
kazasında hayatım kaybeden madencilerin aileleri 
için iş dünyasını seferber ettiklerini hatırlatarak, 
şunları kaydetti: “Topladığımız 17 milyon lirayı da 
hükümetimize takdim etmiştik. Ermenek’te vuku 
bulan maden faciası için de benzer bir yardım 
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planlıyoruz. TOBB olarak yılbaşı dolayısıyla 
başkanlarımıza ve üyelerimize ajanda dışında 
herhangi bir hediye dağıtımı yapmayacağız. Bunun 
yerine Ermenek’te meydana gelen kaza nedeniyle 
mağdur olan ailelere yardımda bulunacağız.” 

TÜRK ESERLERİNİ BASTI 
Sadece yurt içinde değil, yurtdışında da 

mağdurun ve mazlumun yanında olduklarım 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, kültürel değerleri 
muhafaza etmeye ve gelecek nesillere aktarmaya 
çalıştıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
“Bugüne kadar milli şairimiz Mehmet Akif, Türk 
ve İslam mutasavvıfı Yunus Emre ve büyük üstat 
Necip Fazıl’ın eserlerini hazırlamıştık. Bu yıl Türk 
edebiyatının en muazzam örneklerinden birinin 
basımını gerçekleştiriyoruz; Türklerin bilinen en 
eski kadim destanlarından, Oğuz Türklerinin 
büyük destanı Dede Korkut hikâyelerini basıyoruz. 
Dede Korkut kitabının biri Almanya Dresden’de, 
öbürü Vatikan’da olmak üzere iki orijinal yazması 
bulunuyor. Dede Korkut’un orijinal tasvirlerine 
ulaşabilmek için büyük uğraşlar verdik. Ama 

ortaya çıkan eseri görünce, tüm bu emeklerimizin 
boşa gitmediğini de anladık.” 

Tüm ihtiyaçları karşılanacak 
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakam 

Lütfi Elvan da, Ermenek Kültür Ve Yardımlaşma 
Derneği tarafından düzenlenen toplantıda, 
kazadan hayatım kaybedenlerin yakınlarına 
yardım için herkesin çaba sarf ettiğini belirterek, 
örnek olarak TOBB’un, yılbaşı promosyonu 
dağıtmayarak kazada hayatının kaybeden 18 
işçinin ailesine ev alma kararım gösterdi. Elvan 
bazı belediyelerin de ev taahhütlerinin olduğunu 
anlatarak, “Evlerinin tamiri içinde çalışmalarımız 
sürüyor. Ev içinde ihtiyaç duyulan beyaz eşya gibi 
malzemenin tamamım karşılayacağız” dedi.

Ermenek’teki maden ocağında ansız 
bedenlerine ulaşılan işçilerden Tezcan Gökçe nin 
cenaze töreninde yırtık ayakkabılarla Türkiye’yi 
hüzne boğan babası Recep Gökçe, bir babanın 
çaresizliğini ve gururunu ortaya koymuştu
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BAŞLARKEN 

Türkiye’de 3 milyondan fazla işsiz bulunuyor. 
Bu issizlerin büyük kısmının uzmanlaştığı bir 
mesleği bile yok. Bu dev işsiz ordusuna rağmen 
şirketlerin çalıştıracak nitelikli eleman bulamaması 
da ülkenin önemli bir gerçeği. Türkiye İş Kurumu, 
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu gibi kuruluşlar 
düzenledikleri kurslarla, mesleki eğitim vererek 
işsizlere bir nebze olsun çözüm sunmaya çalışıyor. 
POSTA olarak işsizlik ve buna çözüm oluşturan 
mesleki eğitim kurslarını gündeme taşımak istedik. 

MESLEKSİZ KADER 
DEĞİL İŞSİZE ALTIN 
BİLEZİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri Beceri’10 projesi ile işsizleri 

mesleki eğitime tabi tuttuklarını belirterek, “Bu 
şekilde, meslek edinmelerini sağlayarak onlara 
altın bilezik takmayı hedefliyoruz” dedi. 

3 milyon işsiz var 
İşsizlik Türkiye’nin en önemli sorunlarından 

biri. İşsizlik oranı Ağustos-Eylül-Ekim aylarını 
kapsayan dönemde yüzde 10.5’le Şubat 2011’den 
bu yana en yüksek düzeye çıktı. Bu dönemde 
işsiz sayısı 120 bin artarak 3 milyon 64 bin ile 3.5 
yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 3 milyonu aşan 
işsiz rakamına karşılık şirketlerin çalıştıracak 
nitelikli eleman bulamaması da diğer bir sorun. Bu 
noktadan hareketle, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı. Işkur (Türkiye iş Kurumu). Milli 
Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi işbirliğinde Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 projesini 
başlattı. 
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Kurs 160 gün sürüyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 

Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) 
katkılarıyla Türkiye genelinde işgücü piyasası 
ihtiyaç analizi yaptıklarını belirterek, şirketlerin 
ihtiyaç duydukları elemanları tespit ettiklerini 
vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “İllerdeki oda ve 
borsalarımız, İŞKUR il müdürlükleriyle işbirliği 
yaparak işadamlarımızın nitelikli eleman ihtiyacını 
güncel olarak tespit ediyor. Bu ihtiyaçlara göre, en 
fazla 160 gün süren meslek kursları açılıyor” diye 
konuştu. 

Günde 25 lira harçlık 
Meslek kurslarına katılacak kişileri, 

şirketlerin kendilerinin seçtiğini vurgulayan Rifat 
Hisarcıklıoğlu. “Kursa kabul edilenler. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca hazırlanan müfredat ile meslek 
liselerinde veya şirket bünyesinde eğitim alıyor. 
Eğitim boyunca kursiyerlere günlük 25 TL cep 
harçlığı veriliyor. Bunun yanında İş Kazası ve 
Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık 
Sigortası yaptırılıyor. Teorik eğitim bittikten sonra, 
kursiyerler şirketlerde belirli bir süre çalışıyor. Bu 
süre boyunca da yine günlük 25 TL cep harçlığı 
ve sigorta sürüyor. Süreç sonunda işverenin 
de onayını aldığında bu kursiyere Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz” dedi.
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TOBB Ermenek’te ölen madencilerin 
ailelerine ev alıyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Ermenek’te meydana gelen maden faciasında 
hayatını kaybeden madencilerin ailelerine ev 
almayı kararlaştırdıklarını açıkladı Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak, sosyal sorumluluk 
projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, 
“12 yılda, doğal afetler ile eğitim, gıda ve kültür 
konularındaki yardım ve yatırımlarımız 500 
milyon liraya ulaştı. Halen de 81 ilde 81 Anadolu, 
Fen, İmam-Hatip ve meslek lisesi yaptırıyoruz” 
dedi. Hisarcıklıoğlu, Soma’da yaşanan maden 
kazasında hayatım kaybeden madencilerin aileleri 
için iş dünyasını seferber ettiklerini anımsatarak, 
şunları kaydetti: “Topladığımız 17 milyon lirayı da 
hükümetimize takdim etmiştik. Ermenek’te vuku 

bulan maden faciası için de benzer bir yardım 
planlıyoruz. 

Üyelere değil mağdura yardım 
TOBB olarak yılbaşı dolayısıyla başkanlarımıza 

ve üyelerimize ajanda dışında herhangi bir 
hediye dağıtımı yapmayacağız. Bunun yerine 
Ermenek’te meydana gelen kaza nedeniyle 
mağdur olan ailelere yardımda bulunacağız. 
TOBB Yönetim Kurulu olarak ailelere birer ev 
alma kararı aldık. “Sadece yurt içinde değil, yurt 
dışında da mağdurun ve mazlumun yanında 
olduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, birçok ülkede 
yardımlarda bulunduklarını, kültürel değerleri 
muhafaza etmeye ve gelecek nesillere aktarmaya 
çalıştıklarını söyledi.
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6 yıldır reformu bıraktık birbirimizle 
uğraşıyoruz 

Hisarcıklıoğlu, insanları şucu-bucu diye 
ayrıştırmayı bırakıp reformlara odaklanması 
gerektiğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
hedeflediği büyüklüğe ulaşabilmesi için bütün 
sisteminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini 
söyledi. 

Sistem tıkandı 
Hisarcıklıoğlu, yaşanan sıkıntıları insana 

bağlamanın en kolay yol olduğunu, Türkiye’de 
yaşanan sorunların temelinde sistemin yattığını 
belirterek, şunları kaydetti: 

‘Türkiye’nin yeniden bütün sitemini inşa 
etmek lazım. Şimdi burada bir avantajımız 
var. Önümüzdeki haziran ayındaki seçimleri 
geçirdikten sonra tam 4 yıl boyunca seçim yok. 

Seçimin olmadığı zaman yapısal değişikliğin, 
yapısal reformların yapılması için büyük bir fırsat 
var. İlk iki yılda bunu yapabilirsiniz daha sonra 
yapamazsınız, sistemi dönüştüremezsiniz.” 

10 bin dolarda takıldık 
Türkiye’nin haziran ayından itibaren yeniden 

yapısal reformlara odaklanması gerektiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: 
“Türkiye’de 6 yıldır reform yapmasını unuttuk. 
Birbirimizle uğraşıyoruz. Şu görüşten, bu görüşten, 
şundan bundan. Birbirimizin içinde ayrışıyoruz. 
2002-2008 döneminde tarihimizin en büyük 
başarısını yaşadık. Türkiye 2,5 misli büyüdü. 
Kişi başı milli gelir 4 bin dolardan 10 bin dolara 
geldi. 2002-2008 yıllan arasında müthiş yapısal 
reformlara odaklandık. Ondan sonra unuttuk.”
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Reformları unuttuk
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de 

6 yıldır reform yapmayı unuttuk. Birbirimizle 
uğraşıyoruz. Şu görüşten, bu görüşten, şundan 
bundan. Birbirimizin içinde ayrışıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

6 yıldır reformları unuttuk Türkiye’nin Haziran 
ayından itibaren yeniden yapısal reformlara 
odaklanması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’de 6 yıldır reform yapmasını unuttuk. 
Birbirimizle uğraşıyoruz. Şu görüşten, bu görüşten, 
şundan bundan. Birbirimizin içinde ayrışıyoruz. 
2002-2008 döneminde tarihimizin en büyük 
başarısını yaşadık. Türkiye 2,s misli büyüdü. 
Kişi başı milli gelir 4 bin dolardan 10 bin dolara 
geldi. 20022008 yılları arasında müthiş yapısal 
reformlara odaklandık. Ondan sonra unuttuk” diye 
konuştu.

Sistemi yeniden İNŞA ETMELİ 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 

yeniden bütün sistemini inşa etmek lâzım. 
Haziran’daki seçimleri geçirdikten sonra tam 4 yıl 
boyunca seçim yok. Yapısal reformların yapılması 
için büyük bir fırsat var” dedi. 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hedeflediği 
büyümeye ulaşabilmesi için bütün sisteminin 
yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunarak, 
Haziran ayında yapılacak seçimlerin ardından 
geçecek 4 yıllık sürenin bunun için bir fırsat 
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Pamukkale’de 
düzenlenen Denizli Oda ve Borsaları Müşterek 
Toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin nasıl 
kalkındığının Denizli’ye bakılarak görülebileceğini 
belirtti.
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SEÇİMDEN SONRA REFORMLAR 
BAŞLAMALI
HİSARCIKLIOĞLU, yaşanan sıkıntıları insana 

bağlamanın en kolay yol olduğunu, Türkiye’de 
yaşanan sorunların temelinde sistemin yattığını 
savunarak, şunları kaydetti: “Türkiye’nin yeniden 
bütün sitemini inşa etmek lâzım. Şimdi burada bir 
avantajımız var. Önümüzdeki Haziran ayındaki 

seçimleri geçirdikten sonra tam 4 yıl boyunca seçim 
yok. Seçimin olmadığı zaman yapısal değişikliğin, 
yapısal reformların yapılması için büyük bir fırsat 
var. İlk iki yılda bunu yapabilirsiniz daha sonra 
yapamazsınız, sistemi dönüştüremezsiniz.” 
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25 bin dolar hedefi elimizde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyadaki sıkıntının 
ekonomilerdeki büyüme oranları ve işsizlik 
olduğuna dikkati çekerek, “2015 Türkiye için büyük 
bir şans, seçimlerinden sonra dört yıl boyunca 
seçim yok. Bu kapsamda yapısal reformların 
2015’in haziranından sonra ilk iki yılda yapılıyor 
olması lazım. Önümüzdeki dönemle ilgili iki paket 
var, biliyorsunuz dönüşüm programı. Üçüncüsü 
de açıklanacak. Biz de bunu tam destekliyoruz. 
Türkiye ekonomideki yapısal dönüşüm programını 
gerçekleştirirse, 2023’teki kişi başına düşen gelirin 
25 bin dolara çıkartılması hedefini yakalayabiliriz” 
diye konuştu. 

2015’TEN UMUTLUYUZ 
Hisarcıklıoğlu, komşularla ticaretin önemine 

değindi. “Kuzeyimizde büyük bir sıkıntı var. Rusya 
doğalgaz ve petrol gelirinden dolayı, petrol varilinin 
60 doların altına düşmesinden dolayı sıkıntı 
yaşıyor” ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti: “Petrol fiyatlarının düşmesi, bizim 
açımızdan, cari açık açısından iyi bir şans. Çünkü 
ithalatımızın büyük bir kısmını enerji oluşturuyor. 
Dezavantajı da var: Rusya’ya zirai, sanayi ürünleri 
ihraç ediyoruz, alım güçleri düştü. Bir başka sıkıntı 
olabilecek konu, turizm. Ama biz önümüze umutlu 
bakıyoruz.
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‘REFORMLARI UNUTTUK 10 BİN $’DA 
KALDIK’ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
önceki gece Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
(TTSO) tarafın dan açılan TTSO Özel İpekyolu 
Müzesi’yle ilgili törene katıldı Burada güncel 
değerlendirmeler yapan ve kişi başına ı milli 
gelirin arttırılmasının en önemli hedefler arasında 
olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti: “Son 6 yıldır 10 bin dolarda çakıldık 
kaldık. Bununda sebebi yapısal reformları 
unuttuğumuz içindir. 

Gerçek gündem reformlar
Hedefimiz kişi başına milli gelirimizi 25 bin 

dolara çıkarmak. Güçlü olabilmenin yolu buradan 
geçiyor. Türkiye gerçek gündemine dönmesi 
lazım. Gerçek gündemde ekonomideki yapısal 
reformlar.”

Her yere mal satıyoruz 
Özel sektörün gücüne dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geçen yıl itibariyle 
dünyada malımızın girmediği bir ülke kalmadı. Son 
30 yılda İtalya ile Çin arasında sanayi devi olan 
bir ülke haline geldik, müteahhitlikte, taşımacılıkta 
dünya ikincisiyiz” dedi.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: 

DÜNYADA GİRMEDİĞİME ÜLKE KALMADI 
Hisarcıklıoğlu, “Bir zamanlar tarım ürünü sattığımız 

ülkelere artık sanayi ürünleriyle giriyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada Türk 
ürünlerinin girmediği ülkenin kalmadığını belirterek, 
bugün 160 milyar dolar ihracat yapar noktaya 
geldiklerini söyledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (TTSO) 130’uncu yılı kutlamalarına katılan 
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’nin geleceğine 
umutlu bakıyorum. Tüm fırsatlar elimizin altında. 
Rahmetli Özal bizim ufkumuzu açtı, ihracat, imalat, 
sanayi, turizm bilmezdik. Doğalgaz yok, metro yok. 
bizim ufkumuzu açtı. Makamı cennet olsun. Bize ‘gidin 
dışarıya açılın, alın satın’ dedi. Biz de alır satar olduk. 
Bugün 160 milyar dolar ihracat yapar noktaya geldik. 
O zamanlar tarım ürünü şimdi ise sanayi malı satar 
olduk. 

PLAKET VERDİ
TTSO 130’uncu yılı Ekonominin Yıldızları Plaket 

Törenine katılan Hisarcıklıoğlu Trabzon’da vergi 
sıralamasında dereceye giren üyelere plaketlerini 
verdi. 

Geçen yıl itibarıyla dünyada girmediğimiz tek bir 
ülke kalmadı.” Türkiye’nin İtalya ile Çin’in arasında 
sanayi devi haline olan bir ülke haline geldiğini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Sanayide 
bir numarayız, taşımacılıkta dünya ikincisiyiz. Benim 
nesrim bu ülkeyi 27’inci büyük ekonomiden aldı 
17’inci büyük ekonomi haline getirdi. Ama bizim 
hedefimiz kişi başına düşen gelirimizin 25 bin dolara 
çıkması. Güçlü olabilmenin yolu işte buradan geçiyor. 
Bunun yolu yapısal reformlardan geçiyor. Türkiye 
gerçek gündemine dönmelidir. Gerçek gündem de 
ekonomideki yapısal reformdur. Ekonomiyi hiçbir 
zaman ikinci plana itmeyeceksin. Çünkü adam başka 
ülkeye gittiğinde ‘ne kadar paran varsa o kadar konuş 
kardeşim’ diyor.”
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REFORMLAR devam etmeli? 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erdoğan’ın 

Başbakanlığı döneminde yaptığı reformlar 
sayesinde ekonomide büyük atılım sağlandığını 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının 
hayata geçirdiği, icracı ve reformcu kamu idaresi 
anlayışı devam etmeli” diye konuştu, 

200DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT 
BAŞARISI 

“Bu sürecin sonucu pek çok ülkedeki 
ticaret ve yatırım imkânlarını memleketimize 
kazandırdık” diyen Hisarcıklıoğlu. Türkiye’nin 
yaşadığı ekonomik ve siyasi istikrar sayesinde 
İtalya ile Çin arasındaki en büyük sanayi devi 
olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu. “200’ün 
üzerinde ülkeye. 20 bin çeşitten fazla mal satar 
hale geldik. Turizmde dünyanın 6’ncı. tarımsal 
üretimde dünyanın 7’nci büyük ülkesi olduk. Hem 
uluslararası müteahhitlikte ve hem de karayolu 
taşımacılığında, dünyanın 2’nci büyük gücü haline 
geldik. Birçok sanayi ürününde, beyaz eşya. 

seramik, çimento, demir-çelik. cam gibi. Avrupa’nın 
en büyük üreticileri arasına girdik” diye konuştu. 
Hisarcıklıoğlu. bundan sonra da ülke yönetiminde 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın hayata geçirdiği, icracı 
ve reformcu kamu idaresi anlayışının devam 
ettirilmesi gerektiğini vurguladı. 

TOBB, Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Başbakan olarak başlattığı istikrar adımları 
sayesinde ekonomide müthiş bir atılım 
yapılmasının sağlandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
reformlar sürsün mesajı verdi.

Erdoğan reformları devam etmeli
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olarak 
başlattığı reform ve istikrar adımları sayesinde 
ekonomide müthiş bir atılım yapılmasının 
sağlandığını söyledi. Bundan sonra da ülke 
yönetiminde Sayın Cumhurbaşkanı’nın hayata 
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geçirdiği, icracı ve reformcu kamu idaresi 
anlayışının devam ettirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu. bu atılım sayesinde 
tüm yurtdışı görüşmelerinde. Türk özel sektörünün 
öne çıkmasının sağlandığını dile getirdi. Yeni 
Şafak Gazetesi’ne 2015 yılı ekonomik ve siyasi 
sürecini değerlendiren Hisarcıklıoğlu. “Türkiye 
bugün, bölgesinin en büyük ekonomik gücü 
haline geldiyse, bunda Sayın Cumhurbaşkanının 
liderliğinin çok büyük payı var” ifadelerini kullandı. 

ADIMLAR YERİNDE 
81 il, 160 ilçedeki Oda ve Borsa Başkanlarıyla 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaretinde yarım 
saat kendisiyle baş başa özel görüşme imkânı 
bulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Kendisine 
‘Başbakan olarak başlattığınız reform ve istikrar 
adımları, ekonomide müthiş bir atılım yapmamızı 
sağladı. Tüm yurtdışı görüşmelerinizde, Türk 
özel sektörünü öne çıkarmanız, bizlere moral ve 
cesaret verdi. Gitmediğimiz coğrafya kalmadı’ 
dedim. Hatta arkadaşlara bir çalışma yaptırmıştım 
onu da kendisiyle paylaştım: ‘2003den bu yana, 
gerek sizin liderliğinizde, gerekse talimatınıza 
istinaden bakanlarımızla bürokrat birlikte, iş 

adamlarımızı yanımıza alarak, 3,2 milyon kilometre 
yol gitmişiz. Yani, dünyanın etrafını her sene 8 
defa dönmüşüz.’ Şimdi yeniden ekonomiye hız 
kazandırmak için reform ateşini canlandırılması 
gerekiyor. Hükümetin son açıkladığı ekonomide 
dönüşüm programları bu anlamda doğru yönde 
atılmış adımlar” diye konuştu. 

Sosyal projelerin ağırlığında okul var 
TOBB’un sosyal projeleri hakkında da bilgi 

veren Hisarcıklıoğlu, 12 yılda, sel, deprem ve 
diğer doğal afetler nedeniyle yaptıkları yardımlar 
ile eğitim-gıda-kültür konularındaki yardım ve 
yatırımların tutarının 500 milyon liraya ulaştığını 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Soma’daki büyük facia 
sonrasında vefat eden kardeşlerimizin aileleri 
için, 17 milyon lira Oda ve Borsa başkanlarımız 
kanalıyla toplayıp, Sayın Cumhurbaşkanı’na 
takdim etmiştik. Ermenek’te vuku bulan maden 
faciası için orada hayatını kaybeden 18 madencinin 
ailelerine şimdi birer ev vereceğiz. Yardım elimiz 
Afganistan’a, Pakistan’a, Bosna’ya, Filistin’e, 
Somali’ye, Irak’a ulaştı. Ayrıca, Filistin’de OSB, 
Cidde ve Taşkent’te Milli eğitim Bakanlığımıza 
bağlı 2 okul yaptık ve yapıyoruz” dedi.
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