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“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini, samimiyetle yazmalıdırlar”
(1929) Mustafa Kemal Atatürk
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BASINDA
TOBB
BASINDA
TOBB - 2018
TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE İLGİLİ
01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN)
YAZILI
VE GÖRSEL
BASINDAİLENİCELİK
TOBB VE BİRLİK BAŞKANI SAYIN
M. RİFAT
HİSARCIKLIOĞLU
İLGİLİ 01ANALİZİ
OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018
TARİHLERİ ARASINDA (365 GÜN) YAZILI VE GÖRSEL BASINDA NİCELİK ANALİZİ

*YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI						29.568 ADET
(ORTALAMA HERGÜN, 81 HABERE KONU OLUNMUŞ)

*YAZILI BASINDAKİ HABER SAYISI
*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI						1.446 ADET
(ORTALAMA HERGÜN, 86 HABERE KONU OLUNMUŞ)

31.552 ADET

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

*YAZILI BASINDAKİ MAKALE SAYISI
1.707 ADET
*KAPSADIĞI ALAN
							822 GAZETE SAYFASI
(ORTALAMA HERGÜN, 5 KEZ BİR KÖŞE YAZISI VEYA DEĞERLENDİRMEYE KONU EDİLMİŞ)
(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)
*KAPSADIĞI
ALAN
920 GAZETE SAYFASI
(ORTALAMA HER 5 GÜNDE BİR, TAMAMI TOBB VE BAŞKAN’INI KONU ALAN, İÇİNDE BAŞKA HİÇBİR
*YÜZÖLÇÜMÜ				 					1.720.911 CM2 (1.720 M2)
HABER, REKLAM, SPOR OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE KONU EDİLMİŞ)
*****************************************************************************************************************************************

*YÜZÖLÇÜMÜ

2.207.399 CM2 (2.207 M2)

*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN								214 SAAT 07 DAK. 07 SAN.

*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL)							25 SAAT 46 DAK. 45 SAN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN
130 SAAT 59 DAK. 38 SAN.
(TOPLAM 14 BİN 393 DAKİKA; GÜNLÜK, 39 DAKİKALIK TELEVİZYON HABER BÜLTENİNE KONU EDİLMİŞTİR.)

*GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL)

384 SAAT 25 DAK. 49 SAN.

(TOPLAM 30 BİN 925 DAKİKA; GÜNLÜK, 85 DAKİKALIK TELEVİZYON
KONU EDİL- 5
Türkiye Odalar veHABER
Borsalar BirliğiBÜLTENİNE
• www.tobb.org.tr
MİŞTİR.)
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06.01.2018

REHAVETE KAPILMA, RİSKİ GÖZ ARDI ETME, FIRSATLARI KAÇIRMA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2018'de küresel
büyüme ve ticaretin 2017'den daha iyi olacak gibi
göründüğünü belirterek, "Son 7 senenin en yüksek
küresel büyüme oranı çıkabilir. Biz de bundan
payımızı almalıyız" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "2017'de
elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla 2018'de rehavete
kapılmamalı, riskleri göz ardı etmemeli ve fırsatları da
gözden kaçırmamalıyız" dedi. Hisarcıklıoğlu, 2017'de
yaşanan gelişmeleri ve 2018'den beklentilerini
değerlendirdi. Geçen yılın iyi bir performansla
kapatıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yılın tamamına
ilişkin büyümenin yaklaşık yüzde 7 olmasını tahmin
ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 2017'de TOBB Nefes
Kredisi'ni devreye soktuklarını hatırlatarak, "KOSGEB
kanalıyla 50 bin lira faizsiz işletme kredisi çıkardık.
Kredi Garanti Fonu için hükümetimizle istişare ettik
ve kefalet kapasitesini artırdık. Hükümetimizle birlikte
hayata geçirdiğimiz projeler, KOBİ'lere can suyu oldu.
Ekonominin çarkları dönmeye başladı" diye konuştu.
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Büyümeden sonra ikinci başarının istihdamdan
geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu sayede 1,5
milyona yakın kişiye iş sağlandığını, Almanya ve
Rifat Hisarcıklıoğlu, dış finansman ihtiyacının nasıl
karşılanacağının önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Bizdeki faiz, gelişmiş ülkelerden fazla olduğundan,
yabancı portföy yatırımcıları için çekici olmaya
devam edeceğiz. Ama bu tür sıcak para maliyetli
ve her an kaçması mümkün olduğundan tehlikeli.
Bunun yerine doğrudan yabancı sermaye yatırımı
çekmek, yani dış finansman kalitesini artırmak daha
doğru. Böylece hem dünyada bize karşı oluşturulmak
istenen algıların önüne geçer, hem de istikrarı
kuvvetlendiririz. Milletin ileriye bakmasını sağlayacak
yeni hedeflere, kapsamlı bir reform sürecine ihtiyaç
var. İç talebe ve dış kaynağa dayalı büyüme sürecini
değiştirmeye ihtiyaç var. Türkiye, önceki sanayi
devrimlerinde hep geç kaldı. Şimdi yeni bir sanayi
devrimi eşiğindeyiz. Bu yeni yarışta başarılı olmak
için, becerikli oyunculara ve iyi bir kurumsal sisteme
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ihtiyacınız var." Fransa'nın toplamından fazla istihdam
ürettiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, yatırımların 2017'de
yeniden canlandığına işaret ederek, "Son 2 yılın en
güçlü yatırım artışı son çeyrekte yaşandı ve 55 milyar
lira dahafazlayatırımyapıldrbilgisini verdi. İhracatta,
2018'nın tamamındaki rakama 2017 yılı bitmeden
ulaşıldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin
2017'de verdiği teşviklerin boşa gitmediğini görüyoruz.
Bu adımlar özel sektöre ve girişimcilere güç verdi.
Piyasadaki rahatlama, rakamlara da yansımış oldu.
İçerde ve dışarıda, yaşadığımız her türlü sıkıntıya
rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüzün
ne kadar sağlam ve dinamik olduğunu da herkese
gösterdik" değerlendirmesinde bulundu. 'Faiz oranları
ve döviz reel sektörü zorluyor' Hisarcıklıoğlu, 2018'de
hedeflerinin 2017'ye benzer performansa ulaşmak
olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Elbette
sıkıntılar da var. Mesela hem faiz oranlarındaki
hem de döviz kurlarındaki yükselme reel sektörü

zorluyor. Firmalarımızın finansman yükünü artırıyor.
Bu konularda da reel sektöre destek verileceğine
inanıyoruz. 2017'de elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla
2018'de rehavete kapılmamalı, riskleri göz ardı
etmemeli ve fırsatları da gözden kaçırmamalıyız.
Bu yıl küresel büyüme ve ticaret, bu 2017'den daha
iyi olacak gibi görünüyor. Son 7 senenin en yüksek
küresel büyüme oranı çıkabilir. Biz de bundan payımızı
almalıyız. Bunun için istihdam, üretim ve ticaret
teşviklerini sürdürme hususlarındaki önerilerimizi
hükümete ilettik. Makroekonomide dikkat edilmesi
gereken noktalar ise bütçe açığı, enflasyon ve cari
açıktaki yükseliş olarak görülüyor." Kamu ve özel
sektör olarak 2018'de 210 milyar dolar civarında dış
kaynak ihtiyacı olacağına dikkati çeken TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, "Bu rakam hem vadesi gelen dış
borç ödemeleri, hem de cari açık toplamına karşılık
geliyor. Rakam yüksek gözükse de bunların çevrilmesi
konusunda bir sıkıntı beklemiyoruz" görüşünü paylaştı.
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15.01.2018

TÜRK İŞ DÜNYASI, KATAR'A ÇIKARMA YAPACAK
Türk iş adamları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odasının
organizasyonuyla 15-17 Ocak'ta düzenlenecek
"Türkıye-Katar İş Fonımtı"na katılacak, TOBB'un
açıklamasına göre, Birlik ile Katar Ticaret ve Sanayi
Odası arasında imzalanan anlaşma ve 2017'de
firmalarla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 15-17
Ocak'ta Katar'a geniş katılımlı bir ziyaret düzenlemenin
kararlaştırıldığı belirtildi.
YOĞUN İKİLİ TEMASLAR OLACAK
Bu kapsamda gerçekleştirilecek "TürkiyeKatar İş
Forumu", TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Katar
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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shaikh Khalifa bin
Jassim Al Thani'nın konuşmalarıyla başlayacak.
Türkiye ve Katar'dan bakanların da katılımının
beklendiği forumda, uzmanlar tarafından ülkeleri
tanıtan sunumlar yapılacak. Türkiye-Katar İş Forumu
çerçevesinde başta altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi
plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi
teknolojileri, makine ve teçhizat, cam ve züccaciye,
tarım makineleri, enerji hizmetleri ile ilaç ve tıbbi
cihazlar olmak üzere çeşitli sektörlerde iki ülkenin firma
temsilcileri iş görüşmeleri yapacak ve bazı tesisler
ziyaret edilecek.

BASINDA TOBB - 2018

17.01.2018

SİZDE SERMAYE VAR BİZDE GİRİŞİMCİ RUH
HİSARCIKLIOĞLU,
DOHA'DA
KATAR
İŞ
DÜNYASINA SESLENDİ: Sizde sermaye var bizde
girişimci ruh TOBB tarafından organize edilen TürkiyeKatar İş Forumu'na katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, Katar'a İran üzerinden bir transit ticaret
kanalıoluşturmakiçin girişimlerde bulunulacağını,
Irak üzerinden de benzeri bir kanal için çalışma
yürütüleceğini açıkladı. Katar Ekonomi ve Ticaret
Bakanı Şeyh Ahmed bin Jassim al Thani de İran ve
Irak üzerinden bir kanal açılmasını desteklediklerini
belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise özel
sektörün iş yapması için iş ortamının düzenlenmesini
ve kolaylaştırılmasını istedi. Katar iş dünyasına
seslenen Rifat Hisarcıklıoğlu "Gelin güçlü yanlarımızı
birleştirelim. Sizde sermaye var. Bizde girişimci ruh
var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim" dedi.
Türkiye ile Katar arasında ekonomiyi geliştirmek için
ciddi bir potansiyel olduğunu kaydeden Bakan Bülent
Tüfenkci, "İran üzerinden iki ülke arasında transit
geçişleri kolaylaştıracak Irak üzerinden transit geçişler

sağlayacak bir mekanizmayı oluşturmak istiyoruz"
dedi. Türkiye ile Katar arasında İran ve Irak üzerinden
yeni bir ticaret yolu oluşturulmasına yönelik girişimler
olduğu belirtildi. TOBB tarafından organize edilen
Türkiye-Katar iş forumu Doha'da yapıldı. Toplantının
açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Türkiye'ye Katar'ın da üzerinde durduğu
İran üzerinden bir transit ticaret kanalı oluşturmak için
girişimlerde bulunacağını, Irak üzerinden de benzeri bir
kanal için çalışma yürüteceğini belirtti. Katar Ekonomi
ve Ticaret Bakam Şeyh Ahmed bin Jassim al Thani de
İran ve Irak üzerinden bir kanal açılmasının Katar'm
da önemsediği konuların başında bulunduğunu belirtti.
Tüfenkci, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyuta
ulaştığını vurguladığı konuşmasında, ortak yatırımlar
için ikliminin uygun olduğunu anlattı. Katar Ekonomi ve
Ticaret Bakam tarafından konuşmada vurgulanan İran
ve Irak üzerinden Türkiye Katar arasındabirticaret kanalı
oluşturulmasına değinerek, "İran üzerinden iki ülke
arasında transit geçişleri kolaylaştıracak Irak üzerinden
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transit geçişler sağlayacak bir mekanizmayı Türkiye Katar iş Forumu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar
Ekonomi Bakanı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
da konuşmasında özel sektörün iş yapması için iş
ortamının düzenlenmesini ve kolaylaştırılmasını
istedi. Türk iş dünyasının küresel ölçekte rekabet
gücüne eriştiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu sözlerini
şöyle oluşturmak istiyoruz. Türkiye'ye döner dönmez
bu konuda çalışacağım" dedi. "Katar'm istikrarını
kendimizinkinden ayrı görmüyoruz" "Katar'm güvenlik,
huzur ve istikrarını kendi güven ve istikrarımızdan
ayrı görmüyoruz" diyen Bakan Tüfenkci, "Bölgemizde
meydana gelen gelişmeler, ülkelerimizin daha yakın
bir işbirliği içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır.
Katar'm ve Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarını
destekliyoruz" diye konuştu. Bakan Tüfenkci Katar'a
uygulanan ambargoyu haksız ve kanunsuz olarak
niteledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılı 11
aylık dönemde 788 milyon dolasürdürdü: "Gelin güçlü
yanlarımızı birleştirelim. Sizde sermaye var. Bizde
girişimci ruh var. Somut projelerle bunları bir araya
getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya
kabul ettirelim. TürkiyeKatar hattını, bu bölgenin
HuzurTicaret-Zenginlik hattı yapalım. Biz ra ulaştığını
belirten Tüfenkci bunu geliştirmek istediklerinin altını
çizdi. "Ticaret önemli bir güç" diyen Tüfenkci, "Biz
güçlü olmazsak, biz birbirimize destek olmazsak
bu coğrafyada akan kan durmayacak; Dünyanın bu
coğrafya üzerindeki hesabı bitmeyecek. Ticaret de bu
birliği sağlamanın en iyi ve güçlü yollarından biri. Bu
nedenle ticaret yaparken birbirimizi tercih etmeliyiz"
ifadesini kullandı. Türkiye'nin uluslararası hukuka
uygun iş ortamı, genç nüfusu ve büyük pazarıyla
fırsatlar sunduğunu belirten Tüfenkci özel sektörün
Katar ile ortak yatırımlar yapılmasını istediklerini belirtti
ve Katar'm da yoğun yatırım yaptığı inşaat alanında
Türk müteahhitlik sektörünün kürebunu yaparız.
Bunun için de Katarlı yetkililerden tek bir isteğimiz
var. Ticarette, nakliyede, yatırımlarda önümüze engel
çıkarsa bunları kaldırın, iş yapmamızı kolaylaştırın.
Siz engelleri kaldırın, Allah'ın izni ile Tück ve Katar
iş dünyası olarak gerisini biz hallederiz. Katar'm sel
ölçekte rekabetçi olduğunun altını çizdi. "Ekonomiye
yönelik stratejik plan uyguluyoruz" Türkiye ile Katar
arasında ekonomiyi geliştirmek için ciddi bir potansiyel
bulunduğunu belirten Katar Ekonomi ve Ticaret Ticaret
Bakanı Sheikh Ahmed Bin Jassim Al Thani de bu
konuda özel sektörün rolünü artırmak istediklerinin
altını çizdi. Katar'a uygulanan ambargoyu "zalim" olarak
niteleyen Al Thani "Buna karşılık Katar bölgesel güç

10

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

olarak etkinliğini ortaya koydu. Ambargo ve meydan
okumalarla karşı karşıya kaldık. Bizleri sıkıştırdılar
ancak Katar bunun karşılığında üretim imkanlarını
artırdı ve gelecek vizyonunu ortaya sanayileşmesi çok
önemli, biz sanayileşmeyi de sağlarız." TOBB Türkiye
Katar İş Forumunda Türkiye ve Katar iş ortamına ilişkin
sunumlar yapıldı, iki ülke şirketleri arasında eşleştirme
yapılarak iş görüşmeleri de gerçekleşti. Forum ve ikili iş
görüşmelerine 400 iş insanı katıldı. koydu" diye konuştu.
Katar'm ekonomik olarak adakta durması için stratejik
bir hamle yaptığını belirten Al Thani, bu amaçla lojistik
imkanları daha da geliştirmek istediklerini, mevcut
havayolu ve 14 limana ilave yatırımları gündemlerine
aldıklarını açıkladı. Stratejik değişimin önemli ayağının
sanayileşme olduğunu, bu amaçla özel sektör odaklı
bir yaklaşım içinde petrol dışı sektörleri geliştirmek
istediklerini kaydeden Al Thani yenilikçi ve yüksek
teknolojili endüstrileri öncelikli saydıklarını açıkladı.
Al Thani -.Güvenlik, turizm, sanayi ve hizmetlerde
önemli mesafeler aldık. Sürdürülebilir ekonomik
kalkınma stratejisi içinde ekonomimizi geliştirmek
istiyoruz. Lojistiği geliştirmeye çalışıyoruz. Ulusal
iktisadımızı büyütmek istiyoruz. Ya-, bancı yatırımcıları
desteklemek için yatırım mevzuatını yeniledik. İnovatif
ve yüksek teknoloji ürünlerine ağırlık veriyoruz" dedi.
Yabancı yatırımcılar Katarlılarla eşit koşullarda iş
yapabilir Yabancı yatırımcılara yönelik mevzuatlarını
tamamladıklarını belirmen Al Thani bunlar arasında
yabancı sermayenin teşvik edilmesi yanında, her
türlü mülkiyet-sermaye hakkının tanınması, yabancı
yatırımcının Katar yurttaşları ile başta vergi olmak
üzere her türlü haklarda eşit sayılmasına yönelik
düzenlemelerin hayata geçtiğinibelirtti. 400 milyonluk
pazar Katar'm stratejik konumuna işaret eden Katar
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Al Thani, "İki ülke arasında
ilişkiler gelişiyor. 400 milyon kişiye ulaşabilecek
bölgesel pazarda işbirliği imkanı var. Özel sektörün
işbirliği yaparak stratejik öneme sahip yatırımları ortaya
çıkaracağına inanıyorum" diye konuştu. Katar Ticaret
Odası Başkanı Şeyh Khalifa Bin Jassim Al Thani
de konuşmasında ambargoya hızlı bir yanıt veren
Katar'm kısa süre içinde ekonomisini toparladığını ve
2017'yi güçlü bir büyüme ile tamamlayacağını belirtti.
Jassim Al Thani, 42 milyar riyallik bir yatırım bütçesine
sahip olduklarını, bunun dışında 11 milyar Riyallik
2022 Dünya Kupası yatırım bütçesinin de yürürlükte
olduğunu belirtti. Jassim Al Thani iki ülke özel sektör
işbirliğinin hızla geliştiğini, Katar'da 186 Türk firmasının
faaliyet gösterdiğini bunlardan 19 şirketin yüzde 100
Türk sermayesiyle faaliyet gösterdiğini anlattı.
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KATAR LA EL ELE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE
Doha'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB)
öncülüğünde gerçekleşen Türkiye Katar iş Forumunda
konuşan Gumruk ve Ticaret Bakam Bülent Tufenkci,
Katar ve Türkiye'nin uçuncu ülkelerde güçlerini
birleştirebileceğini söylerken, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu iki ülke arasında "Huzur, ticaret ve
zenginlik hattı kuralım" çağrısında bulundu.
400 MİLYONA ERİŞEBİLİRİZ
Gun boyu suren Türkiye Katar iş Forumuna 20O'ü
Türkiye'den, 200'u Katar'dan olmak üzere toplam 400
iş inşam kaldı. Açılışta ilk konuşmayı yapan Katar
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed Bin Jassim
Al Thani, Katar'a uygulanan ambargoya dikkat çekti.
Ambargoyu Katar'm üretim i takanla! mı artırarak ve
Türkiye ve diğer ülkelerden yapılan ithalatla bertaraf
ettiklerini kaydeden Al Thani, Türk mallannın Katar'da
rahat bir şekilde yer bulduğunu ifade etti. Yeni dönemde
Katar ve Türkiye'nin ekonomik işbirliğini artıracağını
vurgulayan Al Thani, "Birlikte 400 milyon kişilik pazara

erişebiliriz. Bu işbirliği orta ve uzun vadede hayulı
sonuçlar doğuracak" dedi.
ORTAK ÜRETİM HEDEFİ
Al Thani'den soma kürsüye çıkan Gümrük ve Ticaret
Bakam Bülent Tufenkci ise. iki ülke arasında ticari
ilişkileri, diğer ülkelerdeki ortaklıklar ve çeşitli ürünlerin
ortak üretimiyle farklı bir noktaya taşıyabileceklerini
söyledi. Ortak iş yapmamn ve ticareti artırmanın
bir adımı olarak Iran üzerinden transit geçişleri
kolaylaştırdıklarım ifade eden Tufenkci, Irak üzerinden
transit geçişleri sağlayacak bir mekanizma kurmak
istediklerini de vurguladı. Tufenkci, "Türkiye olarak
Katar'la ilişkilerimizi geliştirmek için gereken tum
adımları atmakta kararlıyız. Artık kaybedecek
zamanımız yok" ifadelerini kullandı. TOBB Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu ise sözlerine "Daha yolun başındayız"
diyerek başladı. Asıl buyuk işleri ve işbirliğini bundan
sonra yapacaklarım ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: "15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan
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Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam
da 1,6 milyar dolara ulaştı. Geçmişte Katar'da hiç
Türk yatınmı yokken, bugün işadamlarımızın toplam
yatırımı 32 milyon dolara ulaştı. Şimdi diyoruz ki
gelin güçlü yanlarımızı birleştirelim. Sizde sermaye
var. Bizde girişimci ruh var. Somut projelerle bunları

12
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bir araya getirelim. TürkiyeKatar ortaklığım butun
dünyaya kabul ettirelim. Biz bunu yaparız. Bunun için
de Katarlı yetkililerden tek bir isteğimiz var. Ticarette,
nakliyede, yatırımlarda onumuze engel çıkarsa bunları
kalchrın. iş yapmamızı kolaylaştırın."

BASINDA TOBB - 2018

22.01.2018

GEREKEN MESAJ VERİLECEKTİR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zeytin Dalı
Harekatı'na destek vererek, "Bölgede huzur ve
güvenliğin sağlanması açısından başlatılan harekat,
terör örgütlerine gereken mesajı verecektir" ifadesini
kullandı. Hisarcıklıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerince,
terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin
Afrin bölgesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı
Harekatı'na ilişkin mesajında, "Mehmetçiğimizin,
sonuna kadar haklı olduğumuz bu operasyonu

başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz
yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Bütün kalbiyle,
askerlerin kayıp vermeden zafer haberleriyle dönmesini
dilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Türk milleti her zaman
olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda yek yürek
olmuştur. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması
açısından başlatılan harekat, terör örgütlerine gereken
mesajı verecektir."
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23.01.2018

KAPANAN 1 ŞİRKET YERİNE 5 ŞİRKET KURULDU
Son 5 yılda Türkiye'de kurulan şirket sayısı, kapanan
şirketleri 5'e katladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) verilerine göre ülkede son 5 yıllık dönemde
ekonomide sergilenen performans şirket sayılarına
da yansıdı. Türkiye'de 20132017 döneminde 310 bin
19 şirket faaliyete girerken, 66 bin 209 şirket kapandı.
Ülkede 2013 yılında 49 bin 28 şirket kurulurken, bu
rakam 2014'te 57 bin 710'a, 2015ıte 66 bin 701'e
yükseldi. FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı
2018 yılında ise kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla
göre yaklaşık yüzde 4.5 gerileyerek 63 bin 709 oldu.
Darbe girişiminin ekonomiye etkisini gidermek için
alman kararlar, geçen yıl kurulan ve kapanan şirket
sayılarında da kendisini gösterdi. 2017'de kurulan
şirket sayısı 2018'ya göre yüzde 14.4 artarak 72 bin
871'e ulaştı.

14

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

SURİYELİLERİN ETKİSİ
Kurulan şirketler arasında yabancı ortaklı olanların
sayısı son 5 yılda 24 bin 594 olarak kayıtlara geçti.
2013'te 3 bin 875 yabancı ortaklı şirket iş başı yaparken,
2014'te bu rakam 4 bin 736'ya çıktı. 2015'te kurulan 4
bin 729 yabancı ortaklı şirketten bin 599'unda ortağın
Suriyeli olması dikkati çekti. 2018'da faaliyete geçen 4
bin 523 yabancı ortaklı şirketten bin 764'ünün, 2017'de
de 6 bin 731 şirketten bin 202'sinin Suriye ortaklı
olduğu görüldü. Son 5 yılda kurulan Suriye ortaklı
yabancı şirket sayısı 6 bin 311'e ulaştı. Bu dönemde
Suriyeliler ile birlikte Almanya ve Irak ortaklı şirketler
de ilk üçte yer aldı.

BASINDA TOBB - 2018

24.01.2018

16 STK'DAN ZEYTİN DALI
Ekonomi dünyasını oluşturan sendika, birlik ve
dernekler, Zeytin Dalı Harekatına destek verdi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun okuduğu
ve 16 STK'nın destek verdiği açıklamada, Tuıkiye
uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığına
dikkat çekildi, bölge halkıyla komşu ve kardeş olduğu
vurgulandı. TOBB, Turk-Is, TİSK. TUSIAD, ASKON,
Hak-Iş, MemurSen, MUSIAD, Kamu-Sen, TESK, TİM,
TUGIAD, TUGIK, TUMSIAD, TURKONFED ve TZOB'un
ortak açıklamasında, Türkiye'nin, sınır güvenliğini
sağlamak, hem kendisi hem de bölge ülkeleri için
tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için
adım attığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Bizler, ulusal
güvenliğimizi korumak amacıyla, devletimizin aldığı bu
karamı arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye,
uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştıı.
Zeytin Dalı Harekâtı, evrensel hukuk ve BMGK terörle
mücadele kararlan ile BM Sözleşmesi'nde yer alan
meşıu müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır.
Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi
birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât,
meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur" denildi.
Türkiye'nin masum insanları katleden ve güvenliğe de

açık tehdit oluşturan terör gruplanna sessiz kalmasının
beklenemeyeceği vurgulanan açıklamada şöyle
devam edildi:
SOSYAL MEDYA UYARISI
"Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken
cevabı en guçlu şekilde vermektedir. Aym zamanda
da sivillerin ve masumlann korunmasına azami
dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu Fırat Kalkam
operasyonunda da gösterdik. Önceden terörün hâkim
olduğu bölgede hayat normale dondu, banş ve huzur
geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin
geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Bu nedenle
Türkiye'nin başlattığı her 2 harekât da, Suriyeli
göçmenler ve mazlum durumdaki yerel halk tarafından
desteklenmektedir. Tum uluslararası camiayı da,
teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan
haklannı bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini
açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye
davet ediyoruz." Açıklamada, sosyal medyadaki bilgi
kirliliği ve provokasyonlara karşı da herkes dikkatli
olmaya çağrıldı.
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02.02.2018

'GÜVEN DAMGASI' TOBB'DAN
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üe TOBB arasında,
TOBB'un "Güven Damgası Sağlayıcısı" olması için
protokol imzalandı. Güven Damgası, internet üzerinden
satış yapan şirketlerin güvenilir olduğunu gösterecek.
Bu damgayı isteyen şirketler alacak. Protokol imza
töreninde E-ticaretin güvenüir ve adil rekabetin olduğu
bir alan haline getirmek istediklerinin altını çizen
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de
2013'te 14 milyar TL olan e-ticaret hacminin 2016'da
68 milyar TL'ye, 2017 yılı sonunda ise 70 milyar TL'ye
çıktığını belirtti. E-ticarete yönelik kapsamlı bügilerin
derlenmesi ve alanın disiplin altına alınması için
Elektronik Ticaret Bilgi Platformu (ETBİS) kurulduğunu
ve faaliyete başladığını belirten Tüfenkci, şirketlerin
bildirimleriyle bilgi altyapısının genişleyeceğini de
vurgulayarak, halen ETBİS'te 15 bin 647 şirketin 16
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bin 250 internet sitesini kayıt ettirdiğini açıkladı. "En
kalabalık caddede köşe dükkanınızı kapatmayın"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında
e-ticaret faaliyeti yürütmemenin "dünyanın en
kalabalık caddesindeki köşe dükkanı kapalı tutmak"
anlamına geldiğini belirtti. Perakende sektöründe
e-ticaretin payının Türkiye'de yüzde 3.5, dünyada
ise 9 olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin
Anadolu'daki şirketler ile İstanbul'daki şirketlerin aynı
rekabet koşullarında yarışmasına imkan verdiğini ifade
etti. Hisarcıklıoğlu, "KOBİ'lere özellikle şu 2 mesajı
veriyoruz. Birincisi, e-ticarete girmemek, dünyanın
en kalabalık caddesindeki köşe başı mağazayı kapalı
tutmak gibidir. İkincisi, e-ticaretin büyümesinden
şikayet etmeyin, büyüyen pastadan pay almak için
hareketegeçin"dedi.

BASINDA TOBB - 2018

03.02.2018

İBRAHİM ÇAĞLAR'IN İSMİ TOBB'DA ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB)
İstanbul'daki hizmet binasında yer alan toplantı
salonunaİstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve TOBB Başkan Yardımcılığı
görevindeyken Aralık 2017'de vefat eden İbrahim
Çağlar'ın ismi verildi. TOBB'un İstanbul'daki hizmet
binasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Harun Karacan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
İTO Başkanı Öztürk Oran, İbrahim Çağlar'ın oğlu
Mehmet Çağlar ve kızı Düanur Bulut'un katılımıyla
tören düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua üe
başlayan törende İbrahim Çağlar'ın anısına hazırlanan
ve hayatım konu alan kısa film gösterildi. Etkinlikte
konuşan TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, herkesin
Allah'tan geldiğini ve ona döneceğini belirterek, "Önemli
olan hayırlı bir ömür sürmek hayırlı işler bırakabilmek.
Bunu yapabüirsek ne mutlu bize. İbrahim kardeşim de
bu anlamda inşallah kazananlardan oldu. Hayırlı bir
ömür sürüp, geride hayırlı işler ve hayırlı evlatlar bıraktı.
Hayırla yad edilen bir isim bıraktı"dedi. İbrahim Çağlar

üe 1991'de tanıştıklarını düe getiren Hisarcıklıoğlu, '
27 yıllık bir dostluklarının olduğunu, kendisinin saygın,
müteşebbis bir ailenin evladı olduğunu aktardı.
Hisarcıklıoğlu, Çağlar'ın daha 7 yaşındayken kendi
isteğiyle ticaretle tanıştığını ve girişimci karakterini
gösterdiğini kaydederek, lise mezuniyetinin ardından
şirket hayatına adım attığını, 1984'te yöneticisi
olduğu şirkete, 1985'te ortak olduğunu anımsattı.
Hisarcıklıoğlu, kendisiyle 2005'ten itibaren TOBB
yönetiminde birlikte çalışmaya başladıklarını ve birlikte
alın teri döktüklerini anımsatarak, "TOBB yönetimi
olarak böyle bir dostumuz olmasından ve onunla yan
yana çalışmış olmaktan onur duyuyoruz" diye konuştu.
'Yaptığı her şey ekonomimiz içindi' İTO Başkanı
Öztürk Oran ise salona ismi verenlere saygüarını
sunduğunu belirterek, Müslümanlar olarak ölülerini
hayırla yad ettiklerini, burada da Çağlar için Kuran-ı
Kerim okunduğunu ve dua edildiğini söyledi. Ölüler için
yapüabilecek güzel şeylerin burada gerçekleştirüdiğini
düe getiren Oran, şu ifadeleri kullandı: "Biz iyi dostlar
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bırakınca onlar bizi unutmuyor, hatırla yad ediyor.
1980'den beri tanışıyoruz. Anlatacak çok şey var
ama vakit müsait değil. Biz kendisiyle abi-kardeş
gibiydik. Zaman zaman iş konusunda da tartıştığımız
olurdu ama hiçbir zaman kırılmıyor ve alınmıyordu.
Müteşebbis bir ruhu vardı. İş olduğunda bana da fikrimi
sorardı. Düşündüğü her şey bu ülke için, ticaret için,
ekonomimiz içinTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
İbrahim Çağlar'ın 1985 yılında ortağı olduğu ilk şirketin
ticaret sicil gazetesinin orijinal nüshasını Çağlar'ın oğlu
Mehmet Çağlar ve kızı Dilanur Bulut'a takdim etti. di.
Her yaptığı işten keyif aldığını anlatıyordu." AK Parti
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Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da Çağlar'ın
AK Parti nin kurucularından olduğunu hatırlatarak,
"Beraber siyasete girmeden de çok yolculuk yaptık.
Bize her zaman bir abi, her zaman bir yoldaştı"
dedi. İbrahim Çağlar'ın oğlu Mehmet Çağlar, salona
babasının isminin verümesinde emeği geçenlere
teşekkür ederek, zor zamanlarında yanlarında
oldukları için kendüerine minnet duyduklarını söyledi.
Toplantıda, İbrahim Çağlar'ın isminin TOBB'un hizmet
binasında yer alan ve en çok kullanılan salona TOBB
Yönetim Kurulu kararıyla verildiği belirtildi.

BASINDA TOBB - 2018

05.02.2018

KOBİ'LER 'GÜVENLİ' E-TİCARETLE SINIRÖTESİ PAZARLARA AÇILACAK
Türkiye e-ticaret pazarı güven damgası' uygulamasıyla
büyüyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
uygulamanın özellikle yurtdışı pazarlarına açılmak
isteyen Türk KOBİ'lerin önünü açacağına dikkat çekti.
68 milyar liralık büyüklüğe sahip 29 ilde, 50 bin fiımaya
anlatıldı. TOBB olarak, Anadolu'yu karış karış dolaşıp
e-ticareti anlattıklarını ifade eden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, "Bugüne kadar 29 ilimizde, 50 bin
KOBİ'ye, e-ticaretin nasıl yapılacağını ve faydalarını
anlattık. KOBİ'lere özellikle şu 2 mesajı veriyoruz.
Birincisi, e-ticarete girmemek, dünyanın en kalabalık
caddesindeki köşe başı mağazayı kapalı tutmak
gibidir. İkincisi, e-ticaretin büyümesinden şikayet
etmeyin, büyüyen pastadan pay almak için harekete
geçin. Anadolu'daki KOBİ'yle, İstanbul'daki KOBİ'nin
erişebildiği Pazar, e-ticaret sayesinde eşitlenmiştir"
değerlendirmesinde bulundu.
ELEKTRONİK Ticarette Güven Damgası Hakkında
Tebliğ, 6 Haziran 2017'de Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Güven damgası
uygulaması vatandaşların güvensizliğini ortadan

kaldırarak e-ticaret hacminin artırılmasında önemli
rol oynayacak. Coğrafi sınırlan ortadan kaldırarak,
ticareti değiştiren elektronik ticaret, işletmelerin doğru
tüketiciye hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için en etkin
yöntem, e-ticaretle işletmeler daha geniş kitlelere,
düşük maliyetlerle daha etkin bir hizmet sunabiliyor.
Bu nedenle e-ticaret KOBİ'lerin pazarda yer edinerek
markalaşmalarında etkili olacak.
ÇOK DAHA HIZLI BÜYÜYECEK
Geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci'yle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu arasında imzalanan
protokolle, TOBB e-ticaret sitelerine güven damgası
verme yetkisine sahip kurum oldu. Tebliğde belirlenen
standartlara sahip e-ticaret siteleri, TOBB'a başvurarak,
güvenli ve standartlara uygun bir site olduklarını
belgeleyebilecekler. Bu protokolle e-ticaretin çok daha
hızlı büyüyeceği yeni bir döneme girileceğini ifade eden
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: "Türkiye'de perakende
ticaret içinde, e-ticaretin payı yüzde 3.5. Hedefimiz,
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e-ticaretin payını en azından ikiye katlamak. Bu adım,
sınır ötesi e-ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak."
İNTERNET üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal
veya hizmet siparişi veren bireylerin toplam nüfusa
oranı 2017'de yüzde 25 oldu. Toplam nüfus açısından
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2016'da her beş kişiden biri e-alışveriş yaparken
2017'de her dört kişiden biri elektronik ortamda
alışveriş yaptı. Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü
2016'da 68 milyar liraya yükseldi. 2023 içinhedef 350
milyar liralık bir işlem hacmine ulaşması.

BASINDA TOBB - 2018

05.02.2018

MISIR YATIRIMLARI 15 YILDA 40 KAT ARTTI
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Mısır'ın
başkenti Kahire'de temaslarda bulundu. Burada 3.
Mısır Yatırım Konferansı'na katılan Hisarcıklıoğlu, E
EUROCHAMBRES'in, 45 üye ülkeyle Avrupa'daki 20
milyon işletmenin sesi olduğunu söyledi.

2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ
Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ile çok yakın
ilişkiler geliştirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Son
15 yılda Mısır'la ticaret hacmimiz 15 kat arttı. Bu
dönemde Mısır'daki Türk yatırımları 40 kat artarak 2
milyar dolara ulaştı" dedi. Mısır ekonomisini yakından
takip ettiklerini, başarılı IMF programını ve ekonomik
dönüşüm sürecini takdirle karşıladıklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Mısır'ın ulaşım yollarının ortasında yer
aldığını belirtti.
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06.02.2018

'TÜRKİYE YATIRIM FIRSATI SUNUYOR'
Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu
(CACCI) Başkanı Jemal Inaishvili, Asya-Pasifik
bölgelerindeki ekonomik gelişimini anlatırken,
yatırımcı açısından Türkiye'nin sunduğu potansiyele
dikkat çekti. Kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek
Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi öncesinde konuşan
Inaishvili, "Sadece Asya Pasifik perspektifinden
değil, Gürcistan perspektifinden de bakıyorum.
Çünkü ben Gürcistan'dan geliyorum ve çok sık
burada bulunuyorum. Bence Türkiye, yatırım fırsatları
açısmdan bölgede en iyisini sunma potansiyeline
sahip. Çünkü her ne kadar problemler olsa da Türkiye,
kesintisiz bir şekilde iyi ekonomik göstergeleriyle hem
bölgesinde hem de dünyada lider ülkelerden birisi
olarak öne çıkıyor. Coğrafi lokasyonundan, nüfus artış
hızından ötürü şüphesiz Türkiye'de büyük veya orta
ölçekli şirketlerin yatırım yapması ve Türkiye'de temsil
edilmeleri çok önemli" dedi.
'Herkes kazanacak' İstanbul'da düzenlenmesi
planlanan Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım
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toplantısı, dün, TOBB Başkanı ve CACCI Başkan
Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkanı Jemal
Inaishvili ile Planlama Komitesi üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Asya Pasifik Bölgesi'nin, dünya nüfusunun yüzde
40'ını, dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü kapsadığını,
CACCI'nin ise bölgenin en büyük iş dünyası örgütü
olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye olarak,
Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki iş adamlarıyla, güçlü
bir ekonomik entegrasyon istediklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, "Küresel ekonomi için, Asya-Pasifik
Bölgesi'nin büyüyen önemini dikkate alıyor, bundan
herkesin kazanacağı sinerji yaratmak için çalışıyoruz.
Bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik
ilişkiler, olması gereken düzeyde değil. Asya-Pasifik
bölgesinin ihracatımız içinde payı sadece yüzde 7,
ithalatımız içindeki payıysa yüzde 24. Son 17 yılda
Türkiye'ye, 150 milyar dolar uluslararası yatırım geldi.
Asya-Pasifik ülkelerinin buradaki payı sadece yüzde 5"
diye konuştu.

BASINDA TOBB - 2018

'Pasifik' Yüzyılı Türkiye'nin yatırım ortamının
iyileştirilmesi için çok önemli adımlar attığını kaydeden
Hisarcıklıoğlu, dünyanın en hızlı büyüyen ikinci
ekonomisi olan Türkiye'nin büyük potansiyelini AsyaPasifik iş dünyasına göstermek istediklerini söyledi.
'Güneş Doğudan yükseliyor' diyen Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: "Akdeniz eski dünyanın
okyanusuydu, Atlantik bugünün okyanusu, Pasifik ise
geleceğin okyanusu olacak gibi görünüyor, iktisadi
gelişmeler, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin

Uzak Asya'ya kaydığını gösteriyor. Yani pasifik
yüzyılına girmiş bulunuyoruz. Bir tarafta Japonya ve
Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri var. Diğer
tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi
yükselen pazarları kapsayan ve her türlü ürünün farklı
kalite ve ölçeklerde üretildiği bir bölge var. 3 milyarın
üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel pazar burada.
CACCI ülkeleri, yılda 5 trilyon dolar civarında mal ve
hizmet ithalatı gerçekleştiriyor. Öte yandan ekonomik
büyümeleri de dünya ortalamasının üzerinde.
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"İTHAL İYİDİR" ANLAYIŞINI BIRAKIN
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU,
SANAYİCİLERE SESLENDİ... "İTHAL İYİDİR"
ANLAYIŞINI BIRAKIN "
Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli
ve Milli Üretim" Konferansı'nda konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İthal ürün iyidir' anlayışını
eleştirerek, Sanayi üretimi içerisinde ileri teknolojinin
payı yüzde üc oranında. Bu rakam cok düşük. Sanayi
üretenlerimiz, Türkiye'de üretin ve yüzde 15 fiyat
avantajından faydalanın. İthal iyidir' anlayışını artık
bırakın" dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından
'Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli
ve Milli Üretim" Konferansı, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Yerli ve milli üretimin masaya yatırıldığı konferansta
yerli üretimin ileri teknoloji ile geliştirilmesi konusu
konuşuldu. Programa Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya
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Altunyaldız, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO
Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir,
milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sanayide üretilen ürün
çeşitliliği bakımından 2 bin 982 ürün ile Avrupa'da 7.
sırada yer aldığını, mali değeri 2015 yılında 956 milyar
lira olan sanayi üretiminin 2016 yılında 1 trilyon lirayı
geçtiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, sanayicilere de, "Daha
gideceğimiz çok yol var. Devletimizden isteyeceğimiz
bir şey kalmadı. Türkiye'de üretin ve yüzde 15 fiyat
avantajından faydalanın. İthal iyidir anlayışını artık
bırakın" çağrısında bulundu.
YÜKTE HAFİF AMA PAHADA ACIR ÜRETİMİ HENÜZ
BAŞARABİLMİŞ DEĞİLİZ
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran da konuşmasında, Türkiye'nin imalat sanayi
üretiminin, ağırlıklı olarak düşük ve orta düşük teknoloji
gruplarından oluştuğuna dikkat çekerek, 'Yükte hafif
ama pahada ağır üretimi henüz başarabilmiş değiliz.

BASINDA TOBB - 2018

Baran, "Gelişmiş ülkelerinin sanayi dönüşümünün
arkasında kamu alımları yatıyor. İş dünyası olarak
kamu alımlarında yerli ve milli olandan yana pozitif
ayrımcılık yapılmasını arzu ediyoruz " dedi. Baran,
"Dünyanın dördüncü sanayi devrimini hayata geçirdiği

dönemde bizim de hamle yapmamız kaçınılmaz.
Bunun da yolu, yerli ve milli üretimi teşvik etmekten,
Ar-Ge çalışmalarından, inovasyondan ve marka
oluşturmaktan geçiyor" dedi.
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356 ODA VE BORSADAN ZEYTİN DALINA TAM DESTEK
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ona
bağlı 36S oda ve borsa, ortak bir açıklama ile Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na
tam destek verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ev sahipliğinde bir araya gelen oda ve borsa başkanları
harekata ilişkin yaptıkları ortak açıklamada "Bizler
ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin
başlattığı Zeytin Dalı harekatının, haklı ve meşru
olduğuna inanıyor ve destekliyoruz. Masum insanları
katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit
oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamızı kimse
beklemesin" dediler.
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EN GÜÇLÜ CEVAP
Açıklamada "Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı
Harekatıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye,
terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en
güçlü şekilde vermektedir. Yurtdışında muhataplarımızı
ve tüm küresel iş örgütlerini de, teröre karşı ortak
duruş sergileme yönünde niyetlerini açık bir şekilde
göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.
TOBB ve 365 oda-borsa olarak milletimizin, devletimizin
yanındayız. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu
bozma niyetinde olanların da karşısındayız, Allah,
Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın"
ifadeleri kullanıldı.

BASINDA TOBB - 2018

12.02.2018

İŞ ARTIK DAHA KOLAY
Hükümetin ekonomiye büyük ivme kazandıracak,
toplumun tüm kesimlerinin cebine yansıyacak reform
paketi iş dünyasında büyük heyecan yaratırken,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bunun sahaya,
yatırımlara reel sektöre yansımalarını SABAH'a
anlattı. Hisarcıklıoğlu, "Bu paket, özellikle son
dönemde Türkiye ekonomisine yönelik yürütülen algı
operasyonlarına tokat gibi bir cevap olacak" vurgusu
yaptı. iş dünyasının istihdam teşvik paketini beklediğini
söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Teşvikler ve reform
paketleriyle birlikte, Türkiye ekonomisinin 2018'de
yüzde 5 büyümesini bekliyoruz" dedi. îş yapma
kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 60. sırada olduğunu
yeni düzenlemelerle Türkiye'nin bu endekste ilk 20'ye
girebileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu da küresel
yatırımcının Türkiye'ye ilgisini önemli ölçüde artıracak"
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından öne
çıkanlar şöyle:

■ KAPI KAPI DOLAŞMAK YOK:
Artık 1 saatte, sadece ticaret sicil müdürlüğüne
giderek şirketinizi kurabileceksiniz. Bankaya git,
notere git, SGK'ya git, vergi dairesine git devri bitiyor.
Girişimcilerimiz tek noktada bütün işlemi bitirip, ticaret
sicilden çıkınca fatura kesmeye başlayabilecekler. Artık
kapı kapı dolaşmak yerine, tek noktadan tüm işlemlerini
halledebilecekler. Doğalgazımız, petrolümüz yok ama
müthiş bir girişimcilik ruhumuz var. Bu düzenleme ile
girişimcilik ateşini daha da alevlendiriyoruz.
■ FİNANS KOLAYLIĞI:
Tasarı ile birlikte faiz getirileri, doğal ürün, ikâme mallar,
üretim süreci de rehin edilebilir hale gelecek. Çiftçimiz
artık 6 ay sonra elde edeceği hasadını şimdiden rehin
edip finansmana ulaşabilecek. Bir fabrikamız üretimde
kullandığı hammaddeyi tümden rehin edip bir yandan
üretime devam ederken, bir yandan da işletme
sermayesine kavuşabilecek.
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■ DAVALAR 3 CELSEDE BİTECEK:
100 bin lira altı davaların, basit usulde gerçekleştirilmesi
sağlanacak. Bilirkişi raporlarının hazırlanması için
verilecek süre, mahkemenin 3 ayda yetişmesini
sağlayacak şekilde kısalacak. Böylece en fazla 3 celsede
mahkeme bitecek. Basit davalar artık 2-3 yıl sürmeyecek.
■ BÜROKRATİK ENGELLER KALKACAK:
İşlerimiz hızlanacak, eskiden 10 günde aldığımız bir
izni, şimdi bir günde alacağız veya eskiden 2.5 günde
kurduğumuz bir şirketi yarım günde kurabileceğiz.
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Bürokratik engellere harcanan zaman, artık iş
geliştirmek için harcanacak. Özellikle KOBÎ'lerimizin
karşılaştığı birçok engel bu tasarıyla beraber ortadan
kalkacak. İSTİHDAM seferberliğinin iş dünyasında 1.5
milyon ilave iş imkânı sağladığını belirten Hisarcıklığolu
şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız iş dünyasına
yeni bir çağrıda bulundu. 2018'de uygulanacak yeni
istihdam teşviklerini de açıkladı. Türk özel sektörü
2017'de nasıl gösterilen hedefe doğru koştuysa,
2018'de de üzerine düşeni yine yapacaktır. Türk iş
dünyası geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da
ülkesinin geleceğine yatırım yapmaya, istihdam
sağlamaya devam edecektir."

BASINDA TOBB - 2018

21.02.2018

VİZE SERBESTİSİ İÇİN TOP ARTIK AB'DE / The ball is on the EU’s court for
visa exemption
Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi
(KİK) Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Vize konusu,
Türkiye - AB KİK olarak, her zaman önceliklerimiz
arasında yer aldı. Vize serbestisi diyalogunu bir an
önce tamamlamalıyız" dedi. Türkiye - Avrupa Birliği KİK
37. Toplantısı'nda konuşan Hisarcıklıoğlu, AB üyelik
sürecinin kapsamlı reformlar gerektirdiğine işaret
ederek, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin
korunması ve piyasa ekonomisi konusunda köklü
reformlara imza attıklarını belirtti. "Eksiklerimiz var.
Bunun farkındayız. Bu reformları zaten yapmak
zorundayız" diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

Reform kararlılığı
"Kendi insanımız için, kendi ekonomimiz için yapmak
zorundayız. Türkiye'nin, bu reformları gerçekleştirme
kararlılığında duğunu da biliyoruz. Vize serbestisi
diyalogunu bir an önce tamamlamalıyız. Bu kadar
ekonomik olarak birbirine eklemlenmiş iki bölge,
Türkiye ve AB birbirine vize uygulaması kadar
ekonomik olarak yanlış bir şey yoktur. Hükümetimizin,
gerekli çalışmayı tamamlayarak Avrupa Komisyonu'na
sunmuş olmasından dolayı son derece mutluyuz. Artık
top AB tarafında."
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TURİZM BÖLGESEL KALKINMA ARACIDIR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekonominin
dinamosu olarak görünen turizm sektöründe önemli
çalışmalara imza atıyor. TOBB ve odalar illerin
kalkınması için çok sayıda projeyi hayata geçiriyor ve
önemli turizm fuarlarında tamtımfaaliyetleri sürdürüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk turizminin gelişimi ve TOBB'un bu
çalışmalardaki rolü ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
■ Türk ekonomisine önemli bir döviz kaynağı
sağlayan turizm sektörünün gelişmesi ve dünya
turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için
neler yapılmalı? Turizm Türkiye'nin en yüksek katma
değerli sektörlerinin başında gelmektedir. Türkiye'nin
petrol ve doğalgaz zenginliği yok. Ancak, köklü bir
tarihi, dört mevsimi ve güçlü bir turizm altyapısı var.
Türkiye'nin doğal kaynak zenginliği turizmdir. Bu
zenginliği Türkiye'ye döviz girişine dönüştüren ise
turizm sektöründeki işletmelerimizdir. 2017 yılında
Türkiye'yi yaklaşık 32,4 milyon kişi ziyaret etmiştir.
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Aynı dönemde sağladığı 22,5 milyar dolarlık gelir ile
turizm, Türkiye'nin en büyük 2'nci döviz kazandırıcı
sektörü olmuştur. 2015 ve 2016 yıllarında Türk turizmi
dış şoklardan son derece olumsuz etkilenmiştir. 2016
yılında ülkemizi ziyaret eden turist sayısı yaklaşık
10 milyon kişi azalmıştır. Hükümetimizin sektördeki
işletmelerin azalan turist sayısına rağmen ayakta
kalmasını sağlamak amacıyla uyguladığı doğru teşvik
politikaları sayesinde işletmelerin bu dönemde aldığı
hasar azaltılmıştır. 2017 yılında ülkemizi ziyaret eden
turist sayısı 2015 seviyesini henüz yakalayamasa
da 2018 yılında 2015 seviyelerinin üzerine çıkılması
hedeflenmektedir.
HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK 5 İÇİNE GİRMEK
Kültür ve Turizm Bakanımızın da dile getirdiği gibi
Türkiye'nin hedefi gerek turist sayısında gerekse
de turizm gelirleri büyüklüğünde dünyadaki ilk 5
ülke arasına girmektir. Fransa, İtalya ve İspanya'nın
yapabildiğini Türkiye de yapabilir. Bunun için gerekli

BASINDA TOBB - 2018

olan altyapı Türk turizminde mevcuttur. Kamunun
ve özel sektörün işbirliğinde Türkiye küresel turizm
pastasından çok daha fazla pay alabilir. Türkiye'nin
küresel turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için
öncelikle tanıtım faaliyetlerini arttırması gerekmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız Türkiye'nin turizm
değerlerini tanıtmak için çok başarılı faaliyetler
-%. gerçekleştiriyor. TÜRKİYE'NİN dünya turizm
pastasından daha yüksek pay almasını sağlamak için
başta konaklama tesisleri olmak üzere turizm değer
zincirinin tüm aşamalarındaki işletmelerin rekabet
gücünü arttırmak gerekmektedir. Turizm işletmelerinin
rekabet gücünü arttırmak için sektörde iş yapmanın
üzerindeki kamusal yüklerinin azaltılması, sektördeki
nitelikli eleman açığının kapatılması ve sektördeki
işletmelerin yurtdışı pazarlama faaliyetlerine verilen
kamu desteklerinin arttırılması düşünülebilir. Üçüncüsü
ise Türkiye'ye turizmde yeni bir atılım yaptıracak bir
kamu-özel işbirliği modeline geçiş yapılmalıdır. Bu
modelin özel sektör paydaşı sektördeki tüm işletmeleri
temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, illerdeki
oda ve borsalar ve sektörün önde gelen dernekleri
olabilir. İşbirliğnin kamu tarafında ise Kültür ve Turizm
Bakanlığımızın liderliğinde turizmi ilgilendiren tüm
bakanlık ve kamu kurumları temsil edilmelidir.
■ Her karış toprağı, açık hava müzesi olan Türkiye
UNESCO mirasları açısından dünyada 15'nci sırada
yeralıyor. Ülkemizin, tarih ve kültür turizminde
istediği noktaya gelebilmesi için yapılan çalışmalan
nasıl değerlendiriyorsunuz. SABAH Yayın Grubu'nu
tebrik etmek isterim. Sabah'ın basın sponsorluğunda
Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki
eserlerinin tanıtımı için çok başarılı bir çalışma
gerçekleştiriliyor. Küresel ölçekte turizm sektörünün
en önemli buluşma noktalarından biri olan Berlin
Turizm Fuarı'nda Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası
Listesi'ndeki eserlerini tanıtmak çok doğru bir fikir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Biri iği'ne bağlı odalarımız,
illerindeki UNESCO miraslarını her platformda
tanıtmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyorlar.
İllerdeki ticari hayatın en önemli temsilcisi olan
odalarımız, illerini temsil ettikleri ulusal ve uluslararası
platformlarda illerindeki eserleri tanıtıyorlar. Berlin'deki
turizm fuarında da yine UNESCO miraslarımızın
tanıtımında odalarımızın öncü bir rol üstlenmeleri bizler
için sevindiricidir.i GEÇTİĞİMİZ 15 yılda ulaştırma
altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde Anadolu'da
ulaşılabildikle ilgili sorun yaşayan ilimiz neredeyse x
kalmamıştır. Yeni yapılan havaalanları, karayolları
ve hızlı tren hatları sayesinde bugün , Anadolu'daki
tüm illere rahatlıkla ulaşmak mümkündür. Ulaştırma

sorunu çözüldükten sonra illerimizdeki tarihi ve kültürel
miraslar ve aynı zamanda doğal Güzellikler etrafında
:min gelişmesini sağlamak için özel sektör yatırımlarına
ihtiyaç vardır. İller özelinde proje bazında turizmin
desteklenmesi için kamunun sunacağı teşvikler son
derece önemlidir. Turizmin Anadolu'ya yayılabilmesi
için tarihi ve kültürel eserlerimiz çok önemli bir
fırsattır. Bu eserlerimizin yurt içinde ve yurtdışında .
doğru bir şekilde tanıtılmasına ihtiyaç vardır. Tanıtım
faaliyetlerini gerçekleştirirken teknolojinin sağladığı
tüm imkanlardan faydalanılması, gerekmektedir. Yazılı
olmayan kültürel miras unsurlarının da öne çıkarılması
illerin turizm potansiyellerinin geliştirilmesi için son
derece önemlidir. Her yörenin bir hikayesi vardır. Bu
hikayenin doğru kişiler tarafından etkili anlatılması o
yörenin tanıtımına çok büyük katkı ' sunabilir.
■ Turizmde markalaşma çalışmaları yapılırken nelere
dikkat edilmeli ve hangi unsurlar ön planda tutulmalı?
Katma değer artışının temelinde markalaşma
yatıyor. Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine
ulaşması için ürettiği ürünleri ve sunduğu hizmetleri
markalaştırması gerekmektedir. Markalaşma tüketici
algısıyla doğrudan ilişkilidir. Turizm sektörü söz konusu
olduğunda markalaşma için Türkiye'nin marka değerini
yükseltmek gerekmektedir. Türkiye dünyanın en iyi
konaklama tesislerine sahiptir. Dünyada çok az ülkenin
sahip olduğu derinlikte bir tarihi ve dünya mirası eserleri
vardır. Sahip olduğumuz avantajları Türkiye'nin marka
değerini arttırmak için etkili bir şekilde kullanmalıyız. m
UNESCO'nun unsur olarak belirlediği alanların ziyaretçi
sayılarının da arttığı gözönüne alındığında TOBB,
turizm sektörü ile birlikte bu alanda bir çalışma planlıyor
mu ? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve odalarımız
illerin ekonomik kalkınması için çok sayıda projeyi
hayata geçirmektedir. Bugün odalarımız Türkiye'nin
ve dünyanın önde gelen turizm fuarlarında illerimizi en
etkili şekilde tanıtmak için çalışmaktadır. Berlin Turizm
Fuarı'nda eserlerimizi odalarımız tanıtıyor. Birliğimiz
bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Turizm Sektör
Meclisimiz Türk turizminin rekabet gücünü arttırıcı
politikaların tasarım sürecinde ilgili kamu kurumlarıyla
yakın bir işbirliği içerisindedir. Milletlerarası Ticaret
Odası, Eurochambres, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi
Odaları Konfederasyonu gibi uluslararası birçok iş
örgütünde Türk iş dünyasını temsil ediyoruz. Bu
kuruluşların düzenlediği toplantılara Türk iş dünyası
adına katıldığımızda Türkiye'nin tanıtımını yapıyor
ve oradaki muhataplarımızı ülkemize davet ediyoruz.
Yönetiminde olduğumuz uluslararası iş örgütlerinin
bugüne kadar çok sayıda genel kurulunu ülkemizde
gerçekleştirdik.
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■ Anadolumuzdaki diğer bölgelerde de turizmi
canlandırabilmek için kültürel miraslarımız çok
önemli bir fırsat sağlıyor. Anadolu'daki turizm
potansiyeli nasıl harekete geçmeli? Türkiye'deki
turizm aktivitesinin ağırlıklı olarak İstanbul, Antalya
ve Muğla'da gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği olarak Mastercard ile bir
çalışma yaptık. Yurtdışından alınan kredi kartlarının
Türkiye'de nerelerde kullanıldığına baktık. Buna göre
yurtdışından alınan kredi kartlarıyla yapılan toplam
harcamaların yüzde 53'ü İstanbul, Antalya ve Muğla'da
yapılıyor. Konaklamam tesislerinde de durum farlı
değil. Türkiye'deki yatak kapasitesinin yarısı da yine
bu 3 ilimizde yer alıyor. Bu kentlerimizin daha fazla
sayıda turisti misafir edecek kapasiteleri muhakkak
ki var. Buralarda turizmi bulunduğu seviyeden daha
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ileriye götürmek için çalışmaya devam etmeliyiz.
Ancak, turizmin t İstanbul, Antalya ve Muğla dışında
da gelişmesi için bir stratejiye ihtiyacımız olduğu açık.
Turizm bir bölgesel kalkınma aracı olarak İstanbul,
Antalya ve Muğla dışındaki yerlerin de gelişmesinde
önemli bir tetikleyici olabilir.

BASINDA TOBB - 2018

06.03.2018

'NEFES KREDİSİNDE İKİNCİ ADIM DEVREDE
6 BANKA ARACI OLACAK, 1'E 10 KURALI
İŞLEYECEK
'Nefes Kredisinde ikinci adım devrede KOBİ'lerin
finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yıllık
yüzde 9,9 faiz oranıyla, TOBB ve bağlı odalar
aracılığıyla KOBİ'lere kullandırılan Nefes Kredisi
için ikinci adım atılıyor. Bu kez krediye aracılık
edecekbanka sayısının 6-7'ye yükselmesi ve faizin
ilk kredideki yüzde 9,9 oranının altında belirlenmesi
bekleniyor. Ancak piyasa faizinin yüksek olması
sebebiyle bunun gerçekleşebilmesi için sübvansiyon
sisteminin de devreye girebileceği ifade ediliyor.
İkinci etapta, bankalar oda ve borsaların tahsis ettiği
kaynağın 10 katı kadar kredi kullandıracaklar. Kredi
Garanti Fonu yine krediler için kefil olacak. Ziraat
Bankası ve Denizbank'ın dahil olduğu birinci Nefes
Kredisi'nde, her oda, TOBB'un da desteğiyle belirlediği
limit kadar üyelerine kredi kullandırmış, 27 bin firmaya
2.6 milyar lira kredi aktarılmıştı. KOBİ'lerin finansmana

erişimini kolaylaştırmak amacıyla yıllık yüzde 9.9
faiz oranıyla, TOBB ve bağlı odalar aracılığıyla
kullandırılan Nefes Kredisi'nde ikinci etap başlıyor.
İkinci etapta krediye aracılık edecek banka sayısının
6-7'ye yükselmesi ve faizin yine piyasa koşullarının
altında belirlenmesi bekleniyor. Ancak piyasa faizinin
yüksek olması sebebiyle bunun gerçekleşebilmesi için
sübvansiyon sisteminin de devreye girebüeceği ifade
ediliyor. Başbakan Binali Yüdırım, bir süre önce yaptığı
açıklamada faiz ve enflasyonun çift haneli olmasından
rahatsız olduklarını belirterek, bunun tek hanelere,
mümkünse yüzde 7 gibi seviyelere inmesi gerektiğini,
bu kapsamda alınacak önlemler paketini de Mart
ayında duyuracaklarını açıklamıştı. DÜNYA'nın
edindiği bilgilere göre projenin ikinci etabında TOBB
ve odalar ne kadar kaynak TOBB üyesi KOBİ'ler nefes
kredisine başvurmadan önce bağlı bulundukları oda
veya borsaya giderek, faaliyet belgesi alıyorlar. Bu
belgeyle birlikte Ziraat Bankası veya Denizbank'a
başvuracak olan şirketler, değerlendirme sürecinin
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olumlu sonuçlanması halinde krediyi kullanacaklar.
Bu krediler için Kredi Garanti Fonu, Hazinenin ayırdığı
kaynaktan kefalet sağlıyor. Kredilerin değerlendirme
sürecinde TOBB veya bağlı bulunulan odaların bir
fonksiyonu olmuyor. koyarsa, bankalar da bunun 10
katı kadar kredi kullandıracak.', Örneğin odalar ve
TOBB'un bu iş için tahsis edeceği kaynak 100 milyon
lira olursa, bankalar bunun 10 katına karşılık gelen 1
milyar liralık kredi hacmi açacak. Ayrıcabirinci Nefes
Kredisi için sadece iki banka aracılık ederken, ikinci
etapta banka sayısının 6-7'ye yükselmesi bekleniyor.
Faiz yine piyasanın altında olacak Edinilen bilgilere
göre, Nefes Kredisi'nin ilk etabında yüzde 9.9 ile
piyasanın altında belirlenen faiz oranı, ikinci etapta
da yine günün koşullarına göre piyasa KOBİ'lerin
nakit ihtiyacının giderilmesi için 2016 yılı Aralık ayında
Başbakan Binali Yıldırım tarafından TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte duyurusu yapılan Nefes
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Kredisi için TOBB 365 oda ve borsa ile birlikte toplam
500 milyon liralık mevduatını tahsis etmişti. Bunun
karşılığında yaklaşık 80 bin firma için 5 milyar liralık kredi
hacmi yaratılırken, 27 bin firmaya 2.6 milyar lira kredi
kullandırılmıştı. Burada TOBB ve odalar, mevduatlarını
belirlenen yüzde 9.9'luk faizin daha altında üyelerine
kullandırılmak üzere bankalara tahsis etmişti. Firmalara
50 bin ile 150 bin lira arasında değişen üst limitle kredi
kullandırılmıştı. Birinci nefes kredisinde destek üst
limitinin 150 bin lirayla sınırlandırılmasını!) özellikle
sanayi odaları üyelerinin talebini azalttığı kaydedilirken,
5 milyar liralık kaynağa rağmen kullanımın 2.6 milyar
lirada kalması bu sınırlandırmaya bağlanıyor. faizinin
altında olacak. Kredinin kapsamı, faiz oranı, şirket
bazında kullandırılabilecek üst limite ilişkin bilgiler
Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı bir toplantıyla
duyurulacak. Bu kapsamda kullandırılacak krediler için
yine Kredi Garanti Fonu kefalet verecek.

BASINDA TOBB - 2018

08.03.2018

81 İLİN KADIN GİRİŞİMCİLERİ VAN'DA BULUŞTU
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Van'da
düzenlenen 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü'
etkinliğinde 81 ilden kadın girişimciler bir araya
geldi. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, kadınların petrol ve doğal gazdan daha
kıymetli hazineleri olduğunu belirterek, "Nüfusumuzun
yarısı, yani 40 milyonu kadın olmasına rağmen is
gücü dışında kalan kadın sayısı yaklaşık 20 milyon.
Toprağın altında değil, toprağın üstünde muazzam bir
hazine yatıyor" dedi. Hisarcıklıoğlu, ekonomiye kadın
elinin değmesi gerektiğini kaydederek, inançlarında,
"kadınların haklarını gözetmelerinin ve bu hususta
Allah'tan korkmalarının" tavsiye edildiğini kaydederek,
"Bizim kültürümüzde, tarihimizde kadını eve kapatmak

falan yok. Bakınız Türkiye, pek cok batı ülkesinden önce
kadına seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Biz böyle bir
milletin evlatlarıyız" seklinde konuştu. Van Valisi ve
Büyüksehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
ise Türkiye'de son dönemde kadın istihdamına
yönelik artan eğilimden bahsederek kadınların is gücü
piyasasına girmelerinin, iyi ve nitelikli ise erişmelerinin
önemli olduğunu, hükümetin de bu konuya önem
verdiğini dile getirdi. Gün boyu süren etkinlikte, TOBB
Kadın Girişimciler Kurulu bölge temsilcileri, 81 ilden
gelen kadın girişimcilere konuşma yaptı. Toplantıya
katılan kadınları TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Van
Valisi ve Büyüksehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu,
karanfille karşıladı.
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16.03.2018

NEFES KREDİSİNDE İKİNCİ RANDEVU
Geçen yıl 1 milyon üyeden 681 binine faizsiz
ya da kefil olarak destek verdiklerini dile getiren
Hisarcıklıoğlu, "Üyelerimiz istihdam seferberliğine
desteklerini sürdürmeli. Türk özel sektörü olarak
geçen yıl dünyada bir ilki yaptık. Üye başına bir kişinin
istihdamını sağladık. Tarihimizde bu bir ilktir. Sıfır
vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu
teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın"
ifadelerini kullandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Kredi Garanti Fonu, bir kamu bankası ve özel bankanın
işbirliği ile geçen yıl hayata geçirilen 'Nefes Kredisi'
KOBİ'lere büyük moral vermişti. Projede, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bünyesindeki ticaret
ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını
söz konusu iki bankaya yatırarak, üyesi olan KOBİ'lere
kredi kullandırılmıştı. Teminat yetersizliği nedeniyle
kredi kullanamayan KOBİ'ler Kredi Garanti Fonu
aracılığı ile sonuca varmışlardı. Proje kapsamında
kredi hacmi 5 milyar liraya kadar çıkmıştı. Geçen yılki
uygulamada 50 binin üzerinde KOBİ rahat bir nefes
almıştı.
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2 BİN 49 KOBİ'YE 524 MİLYON LİRA
28 yıldır KOBİ'lerin ve girişimcilerin yanında olan ve
üretimle yatırımın bütün aşamalarına yardım elini
uzatan KOSGEB, bir yandan KOBİ'lere destekler
sunarken, diğer yandan yeni girişimcileri ekonomiye
kazandırıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Özlü, KOSGEB'in yeni yapılanması, vizyonu ve
2023 hedefleri doğrultusunda temel önceliğin imalat
sanayisi ve yüksek teknoloji olduğunu belirterek "2
bin 49 KOBİ'mize 524 milyon lira tutarında destek
vereceğiz" dedi.
KOBİ KREDİLERİNİN PAYINDA GERİLEME VAR
Geçen yılın kasım ayında 513,6 milyar lira düzeyinde
bulunan KOBİ kredilerinin hacmi, aralık ayında 513,2,
ocakta da 512,7 milyar liraya geriledi. Son üç aylık
dönemde sadece KOBİ kredileri içinde en düşük paya
sahip mikro ölçekli işletmelere kullandırılan kredilerde
artış gözlendi. Küçük ölçekli ve orta ölçekli işletmelere
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yönelik kredilerde yaşanan daralma paralelinde KOBİ
kredilerinin toplam kredi hacmi içindeki payında ise
yeniden düşüş yaşandı.
KOSGEB'E DESTEK BAŞVURUSU NASIL
YAPILIYOR?
KOSGEB İstanbul Haliç Müdürlüğü KOBİ Uzmanı
Kerim Bilir, KOSGEB'in 'Genel Destek Programları'
kapsamında birçok başlık bulunduğunu belirterek,

"KOSGEB desteklerine başvurmak için web sitesinden
ilgili formu oluşturup onaylıyorsunuz. Şu an için
formunuzu ve belgelerinizi KOSGEB Müdürlüğü'ne
getiriyorsunuz. Ancak işlemler kısa süre içinde e-devlet
üzerinden de tam performanslı gerçekleştirilebilecek.
Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında patent, faydalı
model, endüstriyel tasarım, tescil belgeleri için
destekler mevcut. Hangi belgeyi istiyorsanız onun
işlemini başlatıp varsa patent vekilinizin ismini de
yazıp bize iletiyorsunuz. Biz de değerlendiriyoruz."
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19.03.2018

ŞİRKET KURMAK KOLAYLAŞTI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin, şirket
kurmanın kolaylaştırılması ve bu konuda yaşanan
sıkıntıların çözümü adına güçlü bir irade ortaya
koyduğunu belirterek, "Sekiz prosedürden oluşan
şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirildi" dedi.
TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, Hisarcıklıoğlu,
risk alacak, istihdam sağlayacak ve katma değer
yaratacak girişimcinin iştahım, yüksek maliyetler ve
gereksiz prosedürlerle yok etmek istemediklerini
vurgulayarak, "Bu noktadaki sıkıntıları masaya yatırdık
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ve önerilerimizi hükümetimiz ile paylaştık. Başbakan
Yardımcımız Recep Akdağ'ın desteğiyle belirlenen
yol haritası dahilinde çıkarılan kanun ile çok önemli
bir adım atıldı" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Dünya
Bankasının şirket kuruluş işlemleri sıralamasında şu
anda 80'inci sırada olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
yapılan düzenlemelerle Türkiye'nin sıralamada ilk 10'a
gireceğine dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, "Şirket kurmak
için gereken uzun işlemler artık geçmişte kaldı. Yeni
dönem çok farklı" dedi.

BASINDA TOBB - 2018

19.03.2018

TOBB EKONOMİNİN RÖNTGENİNİ ÇEKTİ
TÜRKİYE'nin önde gelen iş örgütlerinden Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), uygulama sırasında
tartışmalara neden olan kare kodlu çek uygulamasının,
çek hacminde büyük rahatlama yaratığına dikkat çekti.
İstihdamdan vergi yüklerine, yatırımlardan kredilere
kadar geniş bir çerçevede yaptığı değerlendirme ile
ekonominin röntgenini çeken TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, "kare kod"lu çek uygulaması sayesinde
bu yılın ilk 6 ayda çek hacminin yüzde 11 arttığını
ve karşılıksız çeklerin yüzde 27 azaldığını açıkladı.
Gazi Üniversitesi Mezunları Derneği'ne ait Gazilim
Dergisi'ne konuşan Hisarcıklıoğlu, yatırımcıların
güvenini yeniden tesis etmek ve yükseltmek için de
önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. "Önce
Türkiye'de yatırım yapmış en büyük 300 uluslararası
şirketi, sonra da 81 ilin kanaat önderleri olan Oda ve
Borsa Başkanlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızla
ve Başbakanımızla bir araya getirdik" diye konuşan
Hisarcıklıoğlu, yaşananları doğrudan dinleyen iş

dünyasının tedirginliği üzerinden attığını ve artık
herkesin ileri bakmaya başladığını belirtti. Bu noktada,
iş dünyasının en çok istihdam üzerindeki mali yüklerden
şikayet ettiğini ve finansmana erişim konusunda
problemlerin yaşandığını aktaran Hisarcıklıoğlu,
TOBB olarak başlatılan 'Nefes Kredisi'nin büyük
katkı sağladığını aktardı. Bu sayede yüzde 9.9 gibi
piyasadaki en düşük faiz oranıyla kredi sağladıklarını
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye genelindeki 27
bin KOBİ'nin bu kredilerle nefes aldığını, bu sayede
üretime ve yatırıma devam ettiğini aktardı.
20 MİLYAR LİRALIK KREDİ
Taşınır Rehin Kanunu'nun da çıkması ile 4 ayda 2
bin 500 ticari rehin karşılığında 20 milyar liralık kredi
kullanıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti: "Artık iktisadi değer taşıyan her varlık teminat
gösterilebiliyor. Kredi Garanti Fonu'nun kefalet
kapasitesi de 250 milyar liraya çıkarıldı."
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22.03.2018

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOGLU'NDAN TAVSİYELER
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, girişimci olmak isteyenlere seslenerek
"Önce hayal edeceksiniz. Her şey iş hayalle başlıyor.
Hayal etmekten korkmayın. Özgürce hayal kurun.
Ama o hayalleri bir hedefe yönlendirmek lazım. Hedefi
olmayan gemiye rüzgâr yardım edemez" dedi. A
nkara Ticaret Odasının (ATO) Tesisat İnşaat Sanayi
Malzemecileri Derneği (TİMKODER) iş birliğiyle
üyelerine yönelik olarak düzenlediği ATO Akademi
Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları etkinliğinin konuğu olan
Hisarcıklıoğlu, girişimcilik, markalaşma ve iş hayatında
başarılı olma konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.
Girişimci olmak için artık sermaye gerekmediğini
söyleyen Hisarcıklıoğlu, Ankara Rüzgârk Sokak'ta
sıfır sermaye ile iş hayatına başladığını anlattı.
Günümüzde girişimci olmak isteyen gençlerin eskiye
göre daha şanslı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
iş kurmak için bir bilgisayarın yeterli olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Almanya'da 35
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yaşından sonra ikinci eğitime hazırlanmamız lazım.
Üniversitede ne öğrendiysek bugün ankyoruz ki hepsi
yankşmış" sözünü anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bu
şunu gösteriyor. Bilgi o kadar canlı ki. O kadar hızla
değişiyor ki. Onun için devamlı kendimizi yenilememiz
lazım. Bundan 20 sene önceki interneti bir de şu
andaki interneti düşünün. 20 sene önce kullanılan cep
telefonlarını düşünün. Eskiden bilgisayar ayrıydı, cep
telefonu ayrıydı. Şimdi bilgisayar ve cep telefonu üst
üste geldi. Bilgiye ulaşım o kadar hızla değişti ki bu
dünyada bir anlık mesele. Bilgi parmağının ucunda. 20
sene önce böyle bir imkân yoktu" dedi.
HİSARCIKLlOĞLU'NUN 5 ALTIN KURALI
Hisarcıklıoğlu, iş hayatında kendisine düstur edindiği
"Hafızasına güvenen daima yanılır. Önce kontrol,
sonra itimat. İşten artmaz, dişten artar. İşin hilesi
dürüstlüktür. İşte idare olmaz" şeklindeki beş altın
kuralı da katılımcılarla paylaştı. Hisarcıklıoğlu, birlikte
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hareket edebilme kültürünün işin özü olduğunu
vurguladı. Türklerin tarih boyunca 252 devlet 16
imparatorluk kurduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu,
"Bununla gurur duyuyoruz. Peki bu 16 imparatorluk
nerede? Başka milletlerin geçmişinde 16 imparatorluğu
yok. 16 imparatorluğu kuran da biziz, yıkan da biziz.
Biz yoklukta birlikte olmayı çok iyi beceriyoruz. Ama

varlığa gelince ilk başta birbirimizle uğraşıyoruz"
dedi. Hisarcıklıoğlu, sermayeyi büyütmenin yolunun
birleşmekten geçtiğini anlattı. Dinleyiciler arasında
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkan
Yardımcısı Mustafa Deryal, TİMKODER Yönetim
Kurulu Başkanı Ercan Yılmaz, ATO Yönetim kurulu ve
ATO Meclis üyeleri de yer aldı.
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İŞSİZLİĞİN ÇOZUMU GİRİŞİMCİLİK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, bugünün dünyasında fikri ve projesi
olan girişimcinin pasaporta bile ihtiyacı olmadığını
belirterek, "Girişimcilik aslında işsizliğin tek çözümü"
dedi. Girişimcilik Zirvesi G3 Forum'un 10'uncusu,
TOBB öncülüğünde TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi'nde
gerçekleştirildi.
Hisarcıklıoğlu,
etkinlikte yaptığı konuşmada, G3 Forum'un Anadolu'ya
yaydıkları bir marka haline geldiğini söyledi. Artık
dünyada milletlerin gücünün toplarıyla, tüfekleriyle
değil, girişimci güçleriyle ölçüldüğünü dile getiren
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin de dünyadaki en girişimci
20 ülke arasında yer aldığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu,
kendi ölçütlerinde girişimciyi sınırları aşan kişi olarak
tanımladığını kaydederek, "Eskiden uzay kelimesini
devletler konuşurdu şimdi akla girişimciler geliyor"
ifadesini kullandı. Genç girişimcilere ve girişimci
adaylarına hayal kurmaları tavsiyesinde bulunan
Hisarcıklıoğlu, ünlü boksör Muhammed Ali'nin "Hayal
gücü olmayan insanın kanatları yoktur" sözünü
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hatırlattı. Girişimcilik için çalışmanın önemine
de değinen Hisarcıklıoğlu, "Bu dünyada kim çok
kazanıyor? Çalışan kazanıyor. Öne geçmek için
çalışacaksın. Başka çare yok." dedi. Dürüstlükten
vazgeçmeyin Dünyada değişen dengelerin takip
edilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, dünyanın
ağırlık merkezinin Batı'dan Doğuya kaydığını ve Çin'in
2032'de dünyanın en büyük ekonomisi olacağını
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, girişimci adaylarına ortaklık
kurmalarını önererek, zenginliğin yolunun güçleri
birleştirmekten geçtiğini dile getirdi. Dürüst girişimci
olmanın önemini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Çiftlik
Bank olayını kastederek, "Asla ve asla dürüstlükten
vazgeçmeyin. İşin sonunda muhakkak kazanırsınız.
Hile neden yapılır? Kazanmak istiyorsanız dürüst
olun. Bir bebe çıkıyor 80 bin kişiyi dolandırıyor. Kısa
vadeli düşündün mü sonun hüsran, uzun vadeli
düşündüğünde sen kazanıyorsun ama o sürünüyor."
değerlendirmesinde bulundu.
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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: DIŞ KAYNAK BAĞIMLILIĞIMIZI
AZALTMAMIZ GEREKİYOR!
Her yıl Türkiye'nin bulması gereken önemli bir dış
finansman tutarının olduğunu söyleyen TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu tutar cari işlemler açığından
doğan finansman ihtiyacı ve o yıl içinde ödenmesi
gereken tüm dış borçların toplamından oluşuyor" dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "İleriye dönük 12
aylık dönem itibariyle 200 milyar doların üzerine çıkmış
vaziyette. Ancak bu yeni bir durum değil. Geçmişte de
yüksek finansman ihtiyacımız ortaya çıkmış ve bunu
karşılamışız" dedi ve ekledi: "Cari işlemler açığı milli
gelirimiz ile tüketimimiz ve yatırımımız arasındaki farka
eşit. Cari işlemler açığını azaltmak demek, bir anlamda
ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorunda kalmak
demek. Yani daha az tüketim ve yatırım harcaması
yapmak demek. Bunun sonucunda ekonomik aktivite
yavaşlıyor ve büyüme oranımız düşüyor."
Açığın finansmanının yurt dışından üç temel yoldan
gerçekleştiğini söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
"Bunlar, portföy yatırımları, doğrudan yatırımlar ve

krediler. Portföy yatırımı sıcak para olarak kabul
ediliyor. Gelişi kolay ama çıkışı da hızlı olabiliyor.
Bu nedenle fazla güvenilir değil. Krediler ise faiz
maliyeti nedeniyle pahalı olabiliyor ve faiz ödemesi de
ilave finansman ihtiyacı doğuruyor" dedi. Doğrudan
yatırımların 2002'den sonra hızla büyüdüğünü
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ama son yıllarda eskisi
kadar büyümüyor. Bu kalem sadece fabrika kurmak
veya şirket satın almak gibi amaçlarla gelen yabancı
sermayeden de oluşmuyor. Yurt içinde yerleşik
olmayanların Türkiye'de gayrimenkul satın almak
için getirdiği fonlar da doğrudan yatırım sayılıyor.
Türkiye'ye gelen dış kaynağın uzun vadeli olması
açısından bakıldığında normal bir durum. Ama yeni
istihdam yaratmak veya yeni teknoloji getirmek
açısından bakıldığında, gayrimenkul yatırımlarının
büyük bir işlevi olmadığı da ortada" diye konuştu.
"Türkiye'ye ilişkin risk algılamasında bir sorun
olmadığında ve yatırımcıların risk alma iştahı

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

43

75. GENEL KURUL

düşmedikçe finansman ihtiyacımızı bir biçimde
karşılayabiliyoruz" diyen TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Ancak
2001'deki gibi Türkiye'ye ilişkin risk algılamasının
keskin biçimde arttığı ya da 2009'daki gibi dış dünyada
risk alma iştahının kesildiği dönemler de yaşadık. Bu
tür gelişmelere karşı hassas olduğumuz çok açık. Dış
kaynak bağımlılığımızı ve buna bağlı kırılganlığımızı
mutlaka azaltmamız gerekiyor. Zira döviz kurundaki
sert ve uzun süreli yükselişler özellikle şirketler
kesiminin bilançosunu sarsıyor. Döviz kurunda bu tip
hareketlerin önemli bir kısmı Türkiye'nin kontrolünde
olmayan nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Mesela
gelişmiş büyük ülkelerin merkez bankalarının parasal
sıkılaştırmaya gitmeleri gibi."
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Reel sektörün
uzun vadeli dış borç stoku 2005 sonunda 27 milyar
dolar, 2007 sonunda 70 milyar iken 2017'de 110
milyar dolara ulaştı. Bunlar sadece uzun vadeli dış
borç rakamları. Döviz yükümlülükleri ile döviz varlıkları
arasındaki fark çok daha önemli ve buradaki açık da
hızlı büyümüş durumda. 2007'de 5A milyar dolar olan
fark geçen sene 210 milyar doları geçti. Çok çarpıcı
bir yükseliş söz konusu. Sonuçta keskin kur artışları
bu şirketler için önemli bir tehlike arz ediyor" dedi ve
ekledi: "Dünyada bu konuda yaşanmış benzer örnekler
var. 1996-97 Asya finansal krizinde döviz pozisyon
açığının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Keskin
kur hareketleri önce şirketleri vurdu, sonra ülkelerin
büyüme oranlarında ve istihdam düzeylerinde sert
düşüşlere yol açtı. Kur artışı nedeniyle önemli zararlara
uğrayan şirketler yatırım yapmadılar ve dahası mevcut
faaliyet düzeylerini azaltıp çalışanlarını çıkardılar.
Bir yandan şirketlerin artan riski diğer yandan da
dış finansman kaynaklarının kuruması nedeniyle
bankalar kredi musluklarını kıstılar. İşsiz kalanların da
harcamaları azaldı. Daha az tüketim sonucu şirketlerin
faaliyet hacmi daha da azaldı. Tüm bunlar ekonomiyi
yavaşlatan kısır bir döngünün ortaya çıkmasına neden
oldu. Mayıs 2013'te ABD Merkez Bankası'nca parasal
sıkılaştırmaya başlanacağının açıklanmasından
sonra bu karardan en olumsuz etkilenecek beş ülke
arasında Türkiye'nin de isminin sayılmasının temel
nedenlerinden biri de işte bu yüksek döviz pozisyon
açığımız. Bu algı Türkiye'nin riskini yükseltti ve bugüne
kadar geçen süreçte finansal piyasalarda ne zaman
risk alma iştahı azalsa, Türkiye'nin bu kırılganlığı
hep gündeme getirildi. Bu çerçevede 3 Ocak
2018'de Bakanlar Kurulu tarafından alınan yeni döviz
kredisi düzenlemesi Türkiye ekonomisinin temel bir
kırılganlığını azaltma yolunda atılmış önemli bir adım.
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Türkiye'de dövizle borçlanan 28 bin firma bulunuyor ve
bunların 26 bini KOBİ ölçeğinde. Artık sadece döviz
geliri olan firmalar son üç yılın döviz geliri ortalamasının
üç katı kadar dövizle borçlanabilecek. Ayrıca makine
yatırımı yapacaklar ile devletle kamu özel işbirliği
ortaklığı çerçevesinde iş yapan ve fiyatlaması dövize
dayalı olanlara da istisna getirildi. İleride bu uygulama
15 milyon doların üzerinde döviz borcu bulunanlar
için de genişletilecek ve 15 milyon dolar üzerinde
döviz borcu bulunan 2 bin 118 şirket için veri tabanı
ve takip sistemi kurulacak. 2009 yılında doğru bir
düzenlemeyle hane halkının yabancı para borçlanması
engellenmiş ve böylece vatandaşlar kur oynaklığına
karşı korunuştu. Bu yeni düzenleme Türkiye'ye ilişkin
risk algılamasının ve kurdaki oynaklığın azaltmasına
yardımcı olacaktır."
"Hukuk sistemimiz güçlü olursa, ekonomimiz güçlü
olur"
"Bizim kültürümüzde, inancımızda, hukukun ayrı" diyen
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili
şunları söyledi: "Mülkün temelinde Adaletin olduğuna
inanan bir milletiz. Bireylerin haklarını savunan, 'İnsanı
yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesi, bu topraklardan çıktı.
Bugün hepimiz şunu da biliyoruz ki, eğer hukuk sistemi
iyi işlerse, toplumda güven duygusu artar. Kişilere ve
kurumlara ne kadar çok güven duyulursa, ekonomi de
o kadar iyi ve adil işler. Yani, su ve ekmek gibi, hukuk
da temel bir ihtiyaç. Hukuk sistemimiz güçlü olursa,
ekonomimiz güçlü olur. Gelişmiş ülkelerin bugünkü
seviyelere ulaşmalarında, hukuk devleti kavramına
sahip çıkmalarının payı büyük. Hukuk eğitimi almak,
başlı başına bir ayrıcalık olarak görülüyor. Esasında
geçmişimiz de benzer tecrübelere sahibiz. Fatih
kanunnamesi, Osmanlı'nın ilk Anayasası olarak,
bölgesel bir krallıktan, İmparatorluğa geçişin altyapısını
hazırladı. Sonrasında, Sultan Süleyman'a, Kanuni
sıfatını kazandıran kanunnameler, Osmanlı'yı bir cihan
devletine dönüştürdü".
"Adalet kutup yıldızı gibidir" diyen Hisarcıklıoğlu,
"Yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında
döner. Bizimde en büyük temennimiz ve arzumuz,
hukukun en iyi şekilde işlemesidir. Bunu sağlayacak
olanların başında hukukçular geliyor. Zira yasaların bir
dili vardır ki, bunlar yazılı mevzuatlardır. Ama bir de
ruhu vardır. Onu anlayıp, bize tercüme edecek, bizlere
yol gösterecek olanlarda hukukçulardır. Bu nedenle
hukuk eğitimi ve iyi hukukçular yetiştirmek çok önemli.
İnşallah buradan mezun olacak gençlerimiz, daha
güçlü bir hukuk sisteminin mimarları arasında olacak"
şeklinde konuştu.
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VAHAP MUNYAR - KAFADAN ATMADIM SORDUM DANIŞTIM
Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde gerçekleşen
KOBİ'lere "Nefes Kredisf'nin imza törenindeyiz...
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci ve Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek sırasıyla kürsüde konuşurken
Başbakan Yıldırım, 2-3 kez Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü
Hüseyin Aydın'ı yanına çağırdı. Başbakan Yıldırım,
kürsüye çıktığında Aydını neden yanına çağırdığı
anlaşıldı: - KOBİ'lere nefes aldıracak kredi miktarı 5
milyar lira olarak düşünürmüş. 5 milyar lira yetmez.
Bunu hiç olmazsa 7.5 milyar lira yapalım... Ardından
ekledi: - 7.5 milyar lirayı kafadan atmıyorum.
Bankacılara az önce sordum, danıştım. Rakamı 7.5
milyar liraya çıkarabileceklerini söylediler. Aydın,
kendilerine danışıldığını onaylarcasına ayağa kalktı.
Yıldırım sürdürdü: - 7.5 milyar liralık "Nefes Kredisi''
KOBİ'lerimize hayırlı olsun. İmza töreni sonrası TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Nefes Kredisi"ne imza

atan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın,
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateş, Vakıfbank Genel Müdürü
Mehmet Emin Özcan, Vakıf Katılım Bankası Genel
Müdürü İkram Göktaş, Ziraat Katılım Bankası Genel
Müdürü Metin Özdemir, Kredi Garanti Fonu (KGF)
Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve KGF Genel
Müdürü İsmet Gergerli ile sohbet ettik. Aydın'a sordum:
- Başbakan, 2-3 kez sizi yanına çağırdı. Kredi miktarını
5 milyar liradan 7.5 milyar liraya çıkarmayı mı danıştı
size? - Evet. Geçen yıl TOBB ve bağlı odalar Ziraat
Bankası ve Denizbank'a mevduat yatırdı. Biz de 1
'e 10 miktarda kredi musluğunu açtık. Geçen yıldan
gelen deneyimle bu yıl da miktarı 5 milyar lira olarak
planlamıştık. Sayın Başbakanımız sorunca, "7.5 milyar
liraya yükseltebiliriz, bankalar olarak sorun yaşamayız.
Çünkü, bu sefer taşın altına elini koyan banka sayısı
arttı" dedim. Sonra şu ayrıntının altını çizdi: - TOBB
ve bağlı odaların yatırdığı 1 liralık mevduata karşılık
KGF desteğiyle 10 liralık kredi açmıştık. Bu yıl da
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planımız aynı şekildeydi. Kredi miktarı 7.5 milyar
liraya çıkınca, biz bankalar olarak l'e 15 vereceğiz.
Yani, bizim yükümüz artacak. KOBİ'ler için bu yükü
karşılarız. Aydının altını çizdiği l'e 10, l'e 15 ayrıntısı,
TOBB ve bağlı odaların, imzayı atan bankalara
yatıracağı mevduatı ortaya koydu: - 500 milyon lira...
Hisarcıklıoğlu, TOBB ve bağlı odaların, imza atan
bankalara düşük faizle mevduat yatıracağına işaret
etti: - Biz, üyelerimizin krediye ulaşımını rahatlatmaya
katkıda bulunmak için fedakarlık yapıyoruz. Mehmet
Emin Özcan araya girdi: - Aslında biz bankalar olarak
bu işten zarar ediyoruz. Ancak, KOBİ'lere destek ve
faizlerin inmesine katkıda bulunmak için bu zararı
fedakarlık olarak sayıyoruz. TOBB ve bağlı odalar 6
bankaya 500 milyon lira yatıracak, karşılığında 50 bin
dolayındaki KOBİ, 7.5 milyar liralık işletme kredisine
yıllık yüzde 11.88 faizle rahat ulaşacak... Başbakanın
sözü reklam sayılır mı BAŞBAKAN Binali Yıldırım,
KOBİ ere "Nefes Kredisi"ni anlatırken, anlaşmaya
imza koyan 6 bankaya teşekkür etti: - Aralarındaki tek
özel sektör bankası Denizbank oldu... En cesur banka
Denizbank... Ardından ekledi: - Diğer özel bankalar
bu sefer fırsatı kaçırdı... Bir sonraki adımda bu işe
katılan özel banka sayısı artacaktır. Geçen yıl geri
dönmeyen sadece 6 milyon lira oldu KREDİ Garanti
Fonu (KGF) Başkanı İsmet Gergerli, gecen yılki "Nefes
Kredisi"nin 2.6 milyar lira ile başladığını anımsattı:
- Geçen yıl yüzde 9.90 faizli krediden 30 bine yakın
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KOBİ yararlandı. Borcunu zamanında ödeyemeyen
işletme sayısı sadece 120'de kaldı. Yani, ödenmeyen
kredi 6 milyon lira. Sonra ekledi: - Vatandaşımız
devletin arkasında olduğu borcunu ödemeye çok daha
fazla dikkat ediyor. Şeytan taşlayan 'hacıya sosyalkültiırel merkez tasarlıyor TABANLIOGLU Mimarlık'ın
ortaklan Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel, bir
süre önce Suudi Arabistan'ın Mekke kentinden davet
aldı: - Hacıların şeytan taşladıkları bölgeye komşu
550 bin metrekarelik alana sosyalkültürel merkez,
otel ve rezidansı kapsayan karma proje düşünüyoruz.
Tasarımını yapar mısınız? Omraniyoun Company adlı
Suudi şirkete ait proje için Mekke Belediye Başkanı
ile de görüştükten sonra kentin eski mimarisini
incelediler. Daha önce çizilen, ancak beğenilmeyen
mimari projeye de bakıp kollan sıvadılar. Cannes'deki
(Fransa) emlak fuarı MIPIM'de sohbet ettiğimiz Melkan
Gürsel ve Ozdem Gürsel, heyecanla projeyi paylaştı:
- Suudi Arabistan'da ilk işimizi yapıyoruz... Melkan
Gürsel. Mekke Belediye Başkanının kendileriyle
görüşme nedenine işaret etti: - Bizim söz konusu
projeye, Mekke'de yapılacak işle ilgili metodolojimizi
görmek, anlamak istediler. Projede rakiplerinin ABD li
bir mimarlık ofisi olduğunu kaydetti: - Önceki mimari
projeyi hiç dikkate almadan, eski Mekke mimarisini
de özümseyerek sıfırdan proje hazırladık. Son yarışta
ABD'lileri geride bırakıp işi üstlendik.
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CEM KILIÇ - KOBI'LERE NEFES BU YIL DA DEVAM EDECEK
TOBB organizasyonunda KOBİ'ler bu yıl yeniden
Nefes Kredisi'ne kavuşuyor. Başbakanlık ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı'nm himayesinde, Hazine
Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu'nun destek
ve garantisinde altı bankanın oluşturduğu kredi
kampanyasında KOBİ'ler için önemli bir fırsatı olan
Nefes Kredisi bu yıl da üreticilerimizin hizmetine girdi.
TOBB istihdam seferberliğinde olduğu gibi, bu kredi
organizasyonunda da küçük ve orta ölçekli işletmelerin
önünü açacak bir hamle başlattı. Aylık faiz oranı
yüzde 0.9 Nefes Kredisi işletmelerimize finansman
rahatlığı sağlayacak. 2017'de Nefes Kredisi'yle 30
bin KOBİ'ye 5 milyarlık kredi kullandırıldı. Cumartesi
günü Başbakan Binalı Yıldırım müjdeyi verdi. Kredi
miktarı KOBİ başına maksimum 200 bin TL olacak,
aylık faiz oram ise yüzde 0.9 düzeyinde kalacak.
Yıllık faiz oram küçük orta ölçekli işletmelerimiz
için yüzde 11.88 olacak. Bu oran normal mevduata
uygulanan faizin 3 puan altında bir faiz oranı. KOBİ'ler
ekonomide önemli yer tutmalarına rağmen, toplam

kredilerin sadece yüzde 26'smı kullanabiliyor. Oysaki
Yunanistan ve Portekiz'de yüzde 80'ini, Güney Kore'de
ise yüzde 75'ini kullanabiliyorlar. Bu nedenle, İkinci
Nefes Kredisi KOBİ'ler için çok önemli. Geçen yıl
istihdam seferberliğiyle KOBİ'ler 1.5 milyon istihdam
yarattı. Bu sene de devam eden teşvikler ve son
olarak Nefes Kredisi, istihdamın bu yıl da artmasına
neden olacak. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine
göre, KOBİ'ler Türkiye'deki toplam girişim sayısının
yüzde 99.8'ini, istihdamın yüzde 74.2'sini ve maaşlı
ve ücretli çalışanların da yüzde 54.7'ini oluşturuyor.
Dolayısıyla, KOBİ'ler istihdam politikaları açısından da
kritik bir öneme sahip. Bu nedenle, İkinci Nefes Kredisi
finansal rahatlama sağlayarak işletmelerin daha fazla
üretmelerine ve daha fazla istihdam yaratmalarına
vesile olacak. Unutulmamalıdır ki ülkemizdeki teşvik
sistemi, artı istihdam yaratabilmek için işletmelerin
sigorta prim borçlarının olmamasını öngörmektedir.
İkinci Nefes Kredisi'yle finansal rahatlama sağlayan
KOBİ'ler sigorta prim borçlarını ödeyebilecek,
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teşviklerden yararlanabilecek ve artı istihdam
yaratabileceklerdir. Kadın istihdamına katkı Ayrıca,
KOBİ'lerdeki tam zamanlı sürekli çalışanların yaklaşık
yüzde 30'u kadınlarken, büyük işletmelerde bu oran
yüzde 27 düzeyinde kalıyor. Özellikle KOBİ'lerde olmak
üzere istihdamdaki kadm payı ile ülkenin kişi başı geliri
arasında güçlü bir ilişki söz konusu. Daha çok sayıda
kadının çalışması, büyüme üzerinde de olumlu etki
yapıyor. Çünkü mikro işletmeler ve KOBİ'ler genellikle
kadınların kayıtlı işgücü piyasasına giriş noktası
olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta, kredileri sadece
faiz vb. finansal enstrümanlarla değerlendirmek yanlış
olacaktır. İstihdama katkı bakımından da ele almak
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gerekir. Kredi Garanti Fonu kurulmamış olsaydı, 700
bin kişi civarında işsizlik ortaya çıkacaktı. Bu durum
mali baskıyı da arttıracaktı. İşsiz kalacak kişilere
ödenecek işsizlik ödeneği ve bu kişilere sağlanacak
genel sağlık sigortası prim tutarları yıl bazında 16-17
milyar TL'ye ulaşacaktı. Bu da hem İşsizlik Sigortası
Fonu'nun zarar görmesine neden olabilecek hem de
kamu maliyesinde olumsuz etki ortaya çıkaracaktı. işte
bu bağlamda Başbakanımızın açıkladığı Nefes Kredisi
küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için çok önemli bir
fırsatı ortaya çıkardı. Daha fazla üretmek, daha fazla
istihdam yaratmak...

BASINDA TOBB - 2018

01.04.2018

ŞELALE KADAK - KOBİ'LER ALDIKLARI NEFES'LE TÜRKİYE'Yİ
SIRTLAYACAK
Türkiye'nin geçmişte yaşadığı pek çok krizi küçük ve
orta ölçekli şirketlerin dinamizmi, Anadolu'nun gücü
sayesinde aştığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'deki
tüm işletmelerin yüzde 90'ını temsil eden Küçük ve
Orta ölçekli İşletmeler'in (KOBİ) finansmana erişimde
yaşadıkları güçlük tümden ortadan kalksa, herhalde
Türkiye sınıf atlayacak. öyle ki daha önceki gün EY
Türkiye'nin düzenlediği Yılın Girişimcisi Yarışması'nın
birincisinin açıklandığı davette dinlediğim Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dünyada
girişimcilik sıralamasında 37'nci konumda olduğunu
ve KOBİ'lerin finansman erişiminin biraz daha
kolaylaşması halinde Türkiye'nin hemen ilk 20'yi
zorlayabileceğini söyledi. Yani KOBİ'lere can suyu
öylesine önemli bir konu. İşte o nedenle hükümetin dün
ikincisini İzmir'de başlattığı Nefes Kredisi hayati önem
taşıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB)
Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve Denizbank
işbirliği ile hayata geçirdiği, KOBİ'lere düşük faizli kredi
kullandırarak nefes aldıran projeye katlan banka sayısı
da artmış bu yıl. Ne güzel ki Türkiye'deki 365 oda ve

borsa mevduatlarını söz konusu bankalara yatırarak
projeye müdahil oldu. Tüm yaşanan badirelere
rağmen, Türkiye'nin geçen yıl tüm dünyayı kıskandıran
büyümesinin altında da KOBİ'lerin gücü var kuşkusuz.
Geçen yıl 80 bin firma için oluşturalan 5 milyar
liralık kredi hacmi azımsanacak gibi değil. Düşünün
ki, böylece 30 bin KOBİ ihtiyacı olan 3 milyar lira
krediyi hem de düşük faizden kullanarak işlerini zora
girmeden yürüttü ve Türkiye ekonomisini de büyüttü.
Üstelik geri ödemelerde hiç sıkıntı yaşanmadı. 2018
yılında Türkiye ekonomisinde önemli bir canlanma
yaşayacaksak bunda alınan bu tarz önemli kararların
ve uygulamaların etkisi büyük olacak. Bu yıl yüzde 50
oranında büyüyen ve şartlan daha da kolaylaştırılan
Nefes Kredisi, KOBİ'lerin de ertelediği projeleri devreye
almalarını ve istihdama da büyük katkı yapmalarını
sağlayacak. Bu tarz finansmana erişim kolaylıkları
hakiketen de girişimcilerin projelerini hayata geçirmek
için duydukları tereddüdü de ortadan kaldıracak ve
eminim ki 2018 yılında girişimcilerin sayısına da katkı
yapacak.
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02.04.2018

BUGÜN YATIR YARIN KAZAN
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu dünya yatırımcılarını
Türkiye'ye çağırdı: Dün yatırım yapanlar kazandı.
Bugün yapanlar da yarın kazanacak BÜROKRASİ
BİTTİ Milliyetle konuşan Hisarcıklıoğlu, uluslararası
şirketlere Türkiye'deki yatırım fırsatlarını, büyüme
potansiyelini ve merkezi coğrafyasıyla 3 kıtaya
söyledi. Türkiye'de bürokra$ sinin azaldığını belirten
Hisarcıklıoğlu, "Gelin, yatını larınızı Türkiye'de hayata
cıeçirin diyoruz" dedi. YALNIZ BIRAKILDIK İş adamları
olarak Zeytin Dalı Harekâtı'nı desteklediklerini belirten
Hisarcıklıoğlu, "Ülkemiz terörle mücadelesinde yalnız
bırakılıyor. ABD'nin hem mütterör örgütünün Suriye
koluyla iş birliğine devamı etmesi mümkün değil. İttifakın
geleceği için ABD bu tavrını değiştirmek zorunda" diye
konuştu. »6'daTürkiye'ye yatırım yapan hep kazanır
Türkiye'de müthiş bir yatırım platformu oluştuğunu
dile getiren TOBBBaşkanı Hisarcıklıoğlu dünya
yatırımcılarına seslendi: Türkiye'ye dün yatırım yapan
kazandı. Bugün yatırım yapan dayarın kazanacak...
TOBB'un hükümetten ekonomi' yönelik beklentisi
2017'yi herkesin beklediğinden da' iyi bir performans
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kapattık. Yıllık yü; 7.4 büyüme oramı dünyada pek az
ü yaklaşabildi. İçerd ve dışarıda karşım çıkarılan her
türlü sıkıntıya rağmen Türkiye ekonomisi ne kadar
sağlam olduğunu herkese gösterdik. Hükümetimizin
iş alemiyle istişare ederek hayata geçirdi! finansman,
istihda ve üretimdeki taril destekler, Oda - B camiamızın
öncülük ettiği TOBB Nefes Kredisi ve Kredi Garanti
Fonumuz kanalıyli hayata geçirilmesi sağladığımız
250 milyar liralık reel sektör kredi kefaleti, çarkların
yeniden dönmesini sağladı. Şimdi hedefimiz 2018'de
de benzer bir performansa ulaşmak. 2018'de küresel
büyüme ve ticaret geçen seneden daha iyi olacak gibi
görünüyor. Biz de bundan payımızı almalıyız. Bunun
için istihdam, üretim ve yatırım teşviklerini sürdürme
hususlarındaki önerilerimizi hükümete ilettik. Elbette
sıkıntılar da var. Mesela hem faiz oranlarındaki, hem
de döviz kurlarındaki yükselme reel sektörü zorluyor.
Bu konularda da reel sektöre destek verilmeli. En
önemlisi iyi bir büyüme hikâyemiz, kapsamlı bir reform
sürecimiz olmalı.

BASINDA TOBB - 2018

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
■ Türkiye'nin Afrin'deki teröristleri temizlemeye yönelik
başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ve ABD'nin PYD'ye
başta silah vermesi olmak üzere Suriye politikası için
işadamları ne düşünüyor? Milli güvenliğimizi korumak
amacıyla devletimizin başlattığı Zeytin Dalı harekâtının
haklı ve meşru olduğuna inanıyor ve destekliyoruz.
Tüm bölge için tehdit oluşturan terör koridorunu
ortadan kaldırmak için gerekli görüyoruz. Fırat
Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla devam
eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve
destekçilerine gereken cevabı veriyor. Ülkemiz birkaç
terör örgütüyle mücadele ederken, ittifak ilişkimiz
bulunan batılı ülkelerin ve ABD'nin müttefikliğin hukuki
ve ahlaki gereklerini yerine getirmediklerini görüyoruz.
Terör örgütlerine bu ülkelerden destek gidiyor. Ülkemiz
terörle mücadelesinde yalnız bırakılıyor. ABD'nin hem
müttefik olarak kabul görmesi, hem de terör örgütünün
Suriye koluyla işbirliğine devamı etmesi mümkün değil.
ABD bu tavrını değiştirmek zorunda.
■ Avrupa'nın terörle mücadelesini samimi
buluyor musunuz? PKK başta olmak üzere terör
örgütlerine yönelik Avrupa'nın tutumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Terörle aynı bizim gibi mücadele
verenler olduğu gibi, çifte standart uygulayanlar da var.
Yerel politik çıkarlar, kısa vadeli hesaplar ve ülkemize
karşı önyargılı tutumlar görüyoruz. Esasında bunların
terör örgütü olduğunu, Türkiye'nin bekasını, güvenliğini,
huzurunu tehdit ettiklerini de çok iyi biliyorlar. Ama
kendi menfaatlerine hizmet ettiklerini düşündükleri
için göz yumuyor ve hatta destek verdikleri de oluyor.
Tüm bunlar batı dünyası ile Türkiye arasında çok
ciddi bir kırılmaya neden oldu. Hem kendi kanunlarına
göre, hem de NATO'nun kuruluş felsefesine göre bu
suç. Kendi kanunlarına, kendi kurucu felsefelerine
inanıyorlarsa bunun gereğini de yapmaları gerekiyor.
■ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işverenlere
yönelik 2 katı istihdam sağlanması konusundaki
çağrısı ne ölçüde gerçekleştiriliyor? Cumhurbaşkanımızla birlikte başlattığımız istihdam Seferberliği, 81
ildeki Odalarımızın ve Borsalarımızın büyük gayreti
ve çalışmalarıyla hedefine ulaştı, istihdamdaki artış
1.5 milyonu geçti. Aynı dönemde 500 milyonluk AB'de
28 ülkenin istihdam artışının 2 milyon kişi olduğunu
düşünürsek, elde edilen sonucu ne kadar büyük
olduğu anlaşılır. Cumhurbaşkanımız elde ettiğimiz bu
başarıyı görünce yeni bir hedef belirledi. Liderlik böyle

olur. Lider, hedefi yüksek koyar. Ama hedefe ulaşmak
için yolunuzu da açar. Sizi de hareket geçirir. Bizlere de
bu hedefe ulaşmak için çalışmak düşer. Başbakanımız
ve hükümetimiz bu doğrultuda istihdamı teşvik eden
pek çok yeni düzenlemeyi hayata geçirdi, istihdamı
ödüllendiren tarihi destekler açıklandı. Bizler de 2018
için yeniden çalışmaya başladık. Reformla çözüldü.
■ İşadamlarının önü daha nasıl açılabilir? Bu konuda
Bakanlarımızla birlikte Yatırım Ortamını iyileştirme
Koordinasyon Kurulunda kapsamlı çalışmalar yaptık.
Şu an dünya iş ve yatırım yapma kolaylığı endeksinde
60. sıradayız. iki yıl içinde Türkiye'yi ilk 20'ye sokmayı
hedef aldık. Şirket kuruluş işlemleri, icra-iflas mevzuatı,
inşaat izinleri ve tapu işlemleri, belediye uygulamaları,
altyapı izinleri, dış ticaret işlemleri, finansmana
erişim, vergi mevzuatı gibi temel başlıkla altında
100'ün üzerine kalem ihtiva eden bir eylem planını
Bakanlarımızla birlikte hazırladık. Şirketlerimizin ve
özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga olan birçok
konuyu bu reformlarla çözüme kavuşturmuş olduk.
■ Faizin yüksekliği konusuna TOBB'un yaklaşımı
nasıl? Faizlerin mümkün olduğunca düşük olması başta
iş dünyamız olmak üzere hepimizin yararına. Ama
sebepleri değiştirmeden sonucu değiştirmek mümkün
olmuyor ve faiz de bir sonuç. Faizlerin yükselmesinin
5 temel nedeni var. ilki yurtiçi tasarrufların yetersizliği.
Mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 120'yi geçti.
Yani bankalar topladıkları mevduattan daha fazla kredi
verir haldeler. Bu nedenle tasarruf artışı olmadan ortaya
çıkan her kredi büyümesi faizin artmasına neden oluyor.
ikinci olarak hem buradaki açığı kapatmak hem de cari
açığı finanse etmek için dış kaynak gerekiyor. Küresel
kriz sonrası ABD'nin başlattığı likidite artışı dönemi
bitti. 2008 - 2013 arasında Fed'in bilanço büyüklüğü
1 trilyon dolardan 4.5 trilyon dolara yükselmiş, yani 6
senede 3.5 trilyon dolar para piyasa çıkmıştı. Yeni bir
model Şimdi bu likidite kısmen geri çekilecek. Bu da
dış kaynak maliyetini artırıyor. Üçüncü neden yükselen
enflasyon. TL tasarruf sahipleri daha fazla nominal faiz
talep etmek durumunda. Aksi halde TL mevduat yerine
başka yatırımları tercih ederler ki, bu da TL tasarrufu
azaltıp faiz baskısını artırır. Dördüncü neden 2017
yılında iç borç çevirme oranı hedeflenenin çok üzerine
çıktı, yüzde 125'i geçti. Yani kamu ödediğinden yüzde
25 daha fazla borçlandı. Talebin arzdan fazla olması
faizleri yukarı çekti. Ve beşincisi ülkenin risk primi.
Vakıa ile kavga edilmez. Eğer algılanan risk seviyeniz
artıyorsa faizler de artıyor. Türkiye şu an en kırılgan
5 ülke içinde görülüyor. Bunun temel nedeni makro

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

51

75. GENEL KURUL

ekonomideki 3 yapısal sorunumuz; yüksek cari açık,
yüksek borçlanma, yüksek enflasyon. Atacağımız
somut ve doğru adımlarla bunları da değiştirmek
elimizde. Ama hepsinden önemlisi yeni bir büyüme
ve sanayileşme modeli gerekiyor, iç tüketime ve dış
kaynağa dayalı büyüme sürecimizi değiştirmemiz lazım.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu dünya yatırımcılarını Türkiye'de yatırım
yapmaya çağırdı. Milliyet'e konuşan Hisarcıklıoğlu,
yurtdışındaki muhataplarına ve uluslararası şirketlere
Türkiye'deki yatırım fırsatlarını, büyüme potansiyelini
ve merkezi coğrafyası sayesinde 3 kıtaya birden
ulaşma imkânını anlattıklarını belirterek, "Türkiye'ye
dün yatırım yapanlar kazandı. Bugün yatırım yapanlar
da yarın kazanacak. Bütün dünya yatırımcılarına
sesleniyoruz: Türkiye'de bürokrasi azaldı, iş yapma
kolaylaştı, sizin için müthiş bir yatırım platformu oluştu,
gelin, yatırımlarınızı Türkiye'de hayata geçirin diyoruz"
dedi. İşadamları olarak milli güvenliği korumak amacıyla
devletin başlattığı Zeytin Dalı harekâtının haklı ve
meşru olduğuna inandıklarını ve desteklediklerini
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: "Ülkemiz birkaç
terör örgütüyle mücadele ederken, ittifak ilişkimiz
bulunan batılı ülkelerin ve ABD'nin müttefikliğin hukuki
ve ahlaki gereklerini yerine getirmediklerini görüyoruz.
Terör örgütlerine bu ülkelerden destek gidiyor. Ülkemiz
terörle mücadelesinde yalnız bırakılıyor. ABD'nin hem
müttefik olarak kabul görmesi, hem de terör örgütünün
Suriye koluyla işbirliğine devamı etmesi mümkün
değil. İttifakın geleceği ve terörle küresel mücadele
anlayışının korunabilmesi için ABD bu tavrını
değiştirmek zorunda." TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Milliyet'in sorularını şöyle yanıtladı: Müthiş fırsat var.
■ Yurtdışından Türkiye'ye yatırımcı girişi nasıl? TOBB
olarak sizinle irtibata geçenlerin Türkiye'ye bakışı nasıl?
2017'de ülkemize gelen doğrudan uluslararası yatırım
2016'ya göre geriledi. 13.3 milyar dolardan, 10.8 milyar
dolara indi. Diğer taraftan portföy yatırımı olarak gelen
fon miktarıysa 7.8 milyar dolardan 24.1 milyar dolara
yükseldi. Bizdeki faiz oranları gelişmiş ülkelerden fazla
olduğundan yabancı portföy yatırımcıları için cazip
bir pazar olmaya devam edeceğiz. Ama bu tür sıcak
para maliyetli ve her an kaçması mümkün blduğundan
tehlikeli. Bunun yerine doğrudan uluslararası sermaye
yatırımı çekmek, yani dış finansman kalitesini artırmak
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daha doğru. Biz de yurtdışındaki muhataplarımıza ve
uluslararası şirketlere Türkiye'deki yatırım [fırsatlarını,
büyüme potansiyelini, merkezi coğrafyası sayefeinde
3 kıtaya birden ulaşma |imkânmı anlatıyor ve şunu
[vurguluyoruz: Türkiye'ye dün yatırım yapanlar
kazandı. Bugün yatırım yapanlar da yarın Kazanacak.
Türkiye her zaman Ihedeflerine ulaştı. Bütün dün[ya
yatırımcılarına sesleniyoruz: Türkiye'de bürokrasi
azaldı, iş yapma kolaylaştı, sizin için müthiş bir yatırım
platformu oluştu, gelin, yatırımlarınızı Türkiye'de
hayata geçirin diyoruz.
■ Türk ekonomisinin canlanmasına yönelik önerileriniz
neler? İlk olarak 2017'de elde ettiğimiz olumlu
sonuçlarla rehavete kapılmamalı, riskleri göz ardı
etmemeliyiz. Ama fırsatları da gözden kaçırmamalıyız.
Küresel ekonomideki olumlu gidişatı dikkate alarak
yurtdışı pazarlara odaklanmalıyız. Öte yandan dikkat
edilmesi gereken noktalar: bütçe açığı, yüksek
enflasyon ve cari açıktaki büyüme. Enflasyonun ve
faizin tek hanelere çekilmesiyle de desteklenirse,
yüksek büyüme temposunu sürdürebilir, orta gelirden
üst gelir seviyesine yükseliriz. Türkiye ekonomisi
açısından 2018 yılında küresel etkilerin yansımaları
etkili olacak. Örneğin petrol fiyatındaki artışın sürmesi,
cari açığın ve finansman ihtiyacının büyümesi
demek. Fed'in faiz artırması ve bilanço küçültmeye
devam etmesi, dış finansman maliyetlerini artıracak.
2018'de küresel likidite daralacak gözüküyor. Buna
karşılık gelişmiş ekonomilerin ve özellikle Avrupa'nın
toparlanması, Türkiye için ihracat, turizm, kaynak
girişi anlamında olumlu. 5 Temel konu var Reel sektör
olarak odaklanmamız gereken 5 temel konu var:
borçlanma yerine öz kaynakla finansman, maliyet
tasarrufu, e-ticaret, dijitalleşme ve sanayi-4 sürecine
adaptasyon. Finansman ve tasarruf şirketlerin ayakta
kalması ve sağlığı için önemli. Eticaret, dijitalleşme ve
sanayi 4.0 ise yeni ekonomi paradigmasının kodları.
Şirketlerimizde zihniyet değişimi için bu 5 konuya
odaklanmak şart. Zira dünya yeni bir sanayi devriminin
eşiğinde. Türkiye önceki sanayi devrimlerinde geç kaldı.
Yeni yarışta başarılı olmak için becerikli oyunculara
ve iyi bir kurumsal sisteme ihtiyacınız var. Bizde
oyuncu potansiyeli var. Müteşebbis bir milletimiz. Ama
eksiğimiz sistem. Zamanın ruhunu kavrar ve kendimizi
düzeltirsek, yeni bir atılım daha başlatabiliriz.
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NOYAN DOĞAN - NEFES KREDİSİNİ BEĞENMEYENLERE İKİ ÇİFT LAFIM VAR
Dikkat ediyorum da bazı kesimler, nefes kredisi ile ilgili,
'üç otuz para veriyorlar, yatırım yapsan yapamazsın,
KOBİ'nin hangi derdine çare olacakmış?' diye
eleştiriyor. Hemen cevabını vereyim; o beğenmediğiniz,
küçümsediğiniz 200 bin lira, çok şeye çare olur. Önce
kısa bir bilgi vereyim, sonra detaya gireyim. Böylece
hem okuyuculardan gelen sorulara hem de eleştirilere
cevap vermiş olurum. 2017de, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizbank arasında yapılan
anlaşma ile başta piyasalar olmak üzere özellikle de
KOBİ'leri rahatlatmak için 'nefes kredisi' adı altında özel
bir program uygulandı. Geçen yıl, Ziraat ve Denizbank
aracılığı ile 30 bin KOBİ, yüzde 9,90 faiz ve 12 ay
ödeme imkanıyla bu krediden yararlandı. Kredinin
en yüksek limiti de 150 bin liraydı ve 5 milyar liranın
üzerinde bir rakam geçen yıl işletmelerin kullanımına
tahsis edildi.
PİYASAYA 7.5 MİLYAR TL KAYNAK
Nefes kredisinin bu yılki etabı ise 1 Nisanda başladı.
Toplam dağıtılacak kredi miktarı 7,5 milyar lira. Bir

işletmenin kullanacağı en yüksek limit ise 200 bin lira.
Kredi faizi yine yüzde 9,90 ama geçen seneden farklı
olarak bu seferki uygulamada, taksit süresi 18 aya
uzadı; üstelik ilk 6 ay sadece kredinin faizi ödenecek,
anapara 6 aydan sonra ödenmeye başlayacak. Ayrıca
bu sene nefes kredisini; Ziraat ve Denizbank'ın yanı
sıra Vakıfbank, Ziraat Katılım, noyandoganrâ] hurriyet.
com.tr Vakıf Katılım da verecek. Açıkçası katılım
bankalarının da bu programa dahil edilmesi isabetli
olmuş.
RAKAM KÜÇÜK İŞLEVİ BÜYÜK
Gelelim, eleştirilere. Neymiş efendim, geçen sene
verilen 150 bin lira kredi de düşükmüş, bu sene
verilecek olan 200 bin lira da! Bu rakamla KOBİ ler
yatırım yapamazmış, işlerini de büyütemezlermiş!
Zaten bu yatırım kredisi değil, adı üstünde özellikle
küçük işletmelere nefes aldıracak destek. Hafta başı,
tarım zirvesi için gittiğimiz Antalya'da. Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateş ile nefes kredisini uzun
uzun konuşma fırsatı bulduk. Ateş, 200 bin liranın
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küçük bir rakam olmasına rağmen, bazı durumlarda
şirketler için hayati önem taşıdığını söyledi. Hakan
Ateş, geçen seneden örnek vererek, "Çoğu KOBİ, bu
imkan sayesinde piyasa borcu varsa onu ödedi, mal
alacaksa malını aldı, çekini karşıladı. Devlet de vergi
borçlarını tahsis edilen bu kredilerden tahsil etti" dedi.
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Hakan Ateşe göre nefes kredisi sayesinde piyasaya
para girişi oldu ve ekonominin çarkları döndü. Ateş, bu
yıl kredi imkanından 50 bin KOBİ'nin yararlanacağını
ve nefes kredisinin geçen sene ekonomide yarattığı
dinamizmi bu sene de yaratacağını da vurguladı.
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TOBB'DAN KOBİ'LER İÇİN 'DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAREKETİ'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) ülke
ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'leri geleceğe
hazırlamak amacıyla "Dijital Dönüşüm Hareketi
Projesi" başlatıldı.
Projenin tanıtıldığı toplantıda konuşan Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik,
bilgi ve teknolojinin çok iyi kullanüması halinde
geleceğin yakınlaşacağım büdirdi. Gümrük ve Turizm
İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız
da teknolojinin iş yapma biçimlerini ve karar alma
süreçlerini hızla değiştirdiğine dikkati çekerek,
değişime ayak uyduramayanların kaybetmeye
mahkum kalacağım söyledi. Vodafone Türkiye İcra
Kurulü Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise
TOBB ile gerçekleştirilen iş birliğiyle KOBİ'lere çok
daha yalandan temas edebilme fırsatı yakaladıklarını
dile getirdi. Verilen bilgiye göre, TOBB, drjitalleşme
süreçlerini hızlandırmak için KOBİ'lerin ihtiyaçlarına

özel çözümleri Vodafone işbirliği ile Türkiye'de
ilk kez aynı platformda buluşturdu. Vodafone'un
katkılarıyla hayata geçirilen Dijital Skor sayesinde,
TOBB'un temsil ettiği işletmelerin drjitalleşmedeki
durumları ortaya konulacak ve bu konudaki ihtiyaçları
belirlenecek. Ardından Vodafone danışmanları
tarafından gerçekleştirilecek ziyaretlerle işletmelere
özel çözümler sunulacak. İşletmeler ayrıca, 7 ilde
düzenlenecek e-ticaret ve drjitalleşme eğitimlerine
katılarak, dijital mentorluk desteği de alabüecek.
GittiGidiyor ise iş birliği kapsamında Vodafone
abonelerine ihtiyaca göre yıllık 5 bin 400 liraya varan
Pro ya da Mega Mağaza aboneliğini ücretsiz sunacak.
GittiGidiyor'da listelenen ürünler, işletmenin sitesinde
yer alacak ve Vodafone'lu KOBİ'ler özel sayfasından
alıcılara sunulabilecek. İşbirliği kapsamında Google
ise Vodafone abonelerine özel olarak dijital pazarlama
konusunda destek sağlayacak.

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

55

75. GENEL KURUL

07.04.2018

YATIRIM YAP, ÜLKEN DE KAZANSIN SEN DE KAZAN
Yatırım yap, ülken de kazansın sen de kazan AKİT'İN
ekonomi dünyasına ilişkin sorularını cevaplayan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de dün yatırım
yapanlar kazandı. Bugün yatırım yapanlar da yarın
kazanacak" dedi.
Yıl başında ülke genelinde başlayan oda ve borsa
seçimleri iş dünyasında bir hareketliliğe vesile
olurken, dikkatler önümüzdeki haftalarda Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetiminin
nasıl şekilleneceğine odaklandı. 2001 yılından
bugüne TOBB'un başkanlık koltuğunda oturan Rifat
Hisarcıklıoğlu, bazen iş dünyasını çıkmazlardan
kurtaran, yeri geldiğinde siyasilerle uzlaştıran ve
Türk iş dünyasını global sermaye akışının içi Yerli
ve yabancı yatırımcılar için şirket açma ve girişimde
bulunmanın zor olduğu dönemler geçirdik. Bu sorunun
aşılması konusunda ısrarla çalıştık. Bakanlarımız la
birlikte Yatırım Ortamını iyileştirme Koordinasyon Kuru
lunda kapsamlı çalışmalar yaptık. Şu an dünya iş ve
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yatırım yapma kolaylığı endeksinde 60. sıradayız.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan ve ilk
10'u hedefleyen ülkemize yakış mayan bir tablo söz
konusu. İki yıl içinde Türkiye'yi ilk 20'ye sokmayı hedef
aldık ve bu yönde çalıştık. Şirket kuruluş işlemleri, icraiflas mevzuatı, inşaat izinleri ve tapu işlemleri, belediye
uygulamaları, altyapı izinleri, dış ticaret işlemleri,
finansmana erişim, vergi mevzuatı gibi temel başlıkla
altında 100'ün üzerine kalem ihtiva eden bir eylem
planını bakanlarımızla bir likte hazırladık. Şirketlerimizin
ve özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga olan birçok
konuyu bu re formlarla çözüme kavuşturmuş olduk.
Türkiye'ye dün yatırım yapanlar kazandı Bugün yatırım
yapanlar da yarın kazanacak. DESTEĞİ ÖNEMLİ
Rifat Hisarcıklıoğlu, ağır çalışma temposuna rağmen
ailesini ihmal etmediğini vurgulayarak "Ben her
zaman ifade ediyorum TOBB'da, oda ve borsalarda
görev almak gönül işi. Buralar alma değil verme
makamı. Kültürümüzün ve inancımızın bize öğrettiği
bir şey var. "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı
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olandır" insanlara faydalı işlere yapabilmek için de
kendi zamanınızdan biraz feragat etmek gerekiyor.
Ailem de bunun farkında. Bu konuda bana oldukça
destek veriyorlar. Zaten aile desteği olmazsa bu işler
yapılamaz" diyor.
Son 10 yıl içinde en çok etkilendiğim girişimcilik
projesi TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurulları'dır.
Anadolu kalkınmadan Türkiye kalkınamaz, içinde
bulunduğumuz çağda kalkınmanın en önemli
anahtarı girişimciliktir. Anadolu kalkmacaksa, Anadolu
kentlerinde daha çok girişimciye ihtiyacımız var.
Ancak, girişimcilik sadece büyük metropollerde olur
gibi bir algı var. Bu çok yanlış.
ROL MODEL OLUYORLAR
Bundan 10 yıl önce, girişimciliğin Türkiye'nin üç
büyük kenti dışında geliştirilmesi için TOBB olarak
büyük bir adım attık. TOBB Kadın Girişimci Kurulları
ve TOBB Genç Girişimci Kurullarımızı kurduk. Yerel
ölçekte girişimciliğin gelişebileceği ortamı oluşturmak
için adeta katalizör oluyorlar. Yereldeki tüm aktörleri
girişimcilik etrafında hareketlendiriyorlar. Valilikler,
belediyeler ve üniversitelerle birlikte çok başarılı
etkinlikler düzenliyorlar. Başarılı girişimcileri rol model
olarak öne çıkarıyorlar. Girişimci adaylarının girişimci
rol modellerle bağlantısını kuruyorlar.
SADECE YEREL DÜŞÜNMÜYORUZ
TOBB Girişimci Kurulları, girişimciliğin geliştirilmesi
için gerekli olan mevzuatların hazırlanmasında çok
etkin bir rol üstleniyor. Bugün erken aşama girişimlerin
finansmana erişiminde kritik birer araç olan melek
yatırımcılık mevzuatı ve fonların fonu sisteminin
kurgulanmasında girişimcilik kurullarımızın emeği
büyüktür. Kurullarımız sadece yerelde değil ulusal ve
uluslararası ölçekte de birçok faaliyete imza atıyor.
ı^üJfl.mırn >ÎŞt!%!.. ve birlik seçimleri sürecinde
herhangi bir kişi yada kuruluşu işaret etmekten
kaçınan Hisarcıklıoğlu, "Biz ülkemiz için varız" mesajı
vererek, gündemde konuşulanlarla ilgili düşüncülerini
şu sözlerle paylaştı:
O ÇAĞRI İLE 1.5 MİLYON EKMEK SAHİBİ OLDU
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
liderliğinde 7 Şubat 2017de TOBB Türkiye Ekonomi
Şurası'nda İstihdam Seferberliği'ni başlattık. Buı
Sayın Cumhurbaşkanıı Türk iş dünyasına bir çağrı
yaptı. Türk iş dünyası dan en az artı bir ilave i: tihdam
sağlamalarını istedi. İlave istihdama yönelik olarak
tarihi istihdam teşvikleri de hayata geçti. Türk iş

dünyası da bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı ve elini
taşın altına koydu. Sonuç olarak Türk özel sektörü,
2017 yılında 1,5 milyon ilave istihdam sağlamış oldu.
Geçen yıl aynı dönemdeki istiL dam artışı sadece
231 bindi. Bö lece 14,6 milyon ile tarihimizdek en
yüksek kayıtlı istihdam rakaır na ulaştık. Türkiye, bu
artışla OE ülkeleri arasında ABD'nin ardınd 2. oldu.
Rekor istihdam artışıyla Türkiye; Almanya, İngiltere ve
Fransa'yı ikiye katladı.
İŞ YAPAN AŞ PİŞİRİR
TOBB olarak İstihdam Seferberliği için 365 Oda ve
Borsamızın da desteği ile "bu iş olur, milyonlara aş
olur" temasıyla bir tanıtım ve farkındalık kampanyası
başlatmıştık. Çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada
"bu iş oldu" diyebiliyoruz. İstihdam Seferberliği'nin
başarıyla ulaşmasında Oda ve Borsalarımızın
rolü çok önemlidir. Oda ve Borsalarımız, istihdam
seferberliği teşviklerini iş dünyasına anlatarak, onları
harekete geçirdi. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığımız, yereldeki SGK ve İŞKUR teşkilatları da
İstihdam Seferberliği için çok yoğun bir şekilde Birlik ile
hareket edince de başarı gelmiş oldu. 14 Aralık 2017'de
de Sayın Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde
en çok istihdam sağlayan illerimize, sektörlerimize
ve firmalarımıza ödüllerini takdim ettik. Burada şunu
gördük. Kamu ve özel sektör birlikte hareket ederek,
ortak akıl ve istişare içinde özel sektörün ihtiyaç
duyduğu teşvikleri hayata geçirebiliyor. Özel sektörün
de devletten istediği bu zaten. Özel sektörümüz bu
imkânlara kavuşunca da üzerine düşeni zaten yapıyor.
İstihdam Se'^ ferberliğinde de bunu yaptı. So nuçta
kazanan Türk iş dünyası oldu, Türkiye oldu. Emeği
geçen herkesten Allah razı olsun.
NEFES'LE YÜKLERİ HAFİFLETİYORUZ
Piyasada olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara
inat, TOBB'un öncülüğünde TOBB'a bağlı 365 oda
ve borsa Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, bazı kamu ve
özel bankalar ve KGF ile ortak Nefes kredisi projesini
hayata geçirdik. Nefes Kredisinde bir vade farkı
belirlendi, bu da yüzde 0.99'dur. Bir üyemiz azami
200 bin lira kredi kullanabilecek. Kredinin yüzde 85'i
Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani
KOBİ'lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak.
Cumhurbaşkanımızın tabiriyle finansmanda inovasyon
yapmaya devam ediyoruz. Toplamda KOBİ'lerimize
7.5 milyar kredi kullandırıp, faiz yükünden 400 milyon
liraya yakın tasarruf etmelerini sağlayacağız. KOBİ'miz
kazanacak, Türkiye kazanacak. İnşallah bu proje
ile 2017'de yüzde 7.4 ile G20'nin ' büyüme rekorunu
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kıran Türk ekonomisinin 2018'de de yeni rekorlara
koşmasına katkı sağlamış olacağız.
YEMEKTE TANITIMCIYIM
Gerek iş dünyasının sorunlarım dinlemek, çözüm
üretme gerekse açılış ve temel atma törenleri için
ülkemizin 81 ilini yıl boyu ziyaret eden biriyim. Ülkemizin
her ilinin, ilçesinin ayrı bir yöresel lezzeti, değeri var. Bu
yüzden gerçekten çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz.
Yaptığım ziyaretlerde de illerimizin yöresel lezzetlerini
tatmaya özen gösteriyorum. Yemekten ziyade aslında
burada tanıtım yapıyorum. Yöresel lezzetlerde iki
hususa dikkat etmek gerekiyor. İlk olarak yöresel
lezzetlerimizin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesi
çok önemli. Tescil yapılınca hem bu ürünlerin tanıtımını
yapmış oluyoruz hem de değerimize, kültürümüze
sahip çıkmış oluyoruz, ikinci olarak, insanlar artık
gastronomi turizmine çıkıyor. Sadece yöresel ürünler
yemek için seyahat edenler var. O yüzden yöresel
lezzetlerin tanıtımı ve sahip çıkılması önemli hale
geliyor. Ben de Türk iş dünyasının başkanı olarak buna
katkı sağlıyorum. 14 Aralık 2017'de düzenlendiğimiz
İstihdam Şûrası ve İstihdam Seferberliği ödül töreninde
sayın Cumhurbaşkanımız, Türk iş dünyasına yeni bir
çağrıda bulundu. 2017'de 1,5 milyon ilave istihdam
sağlayan Türk özel sektörüne yeni bir hedef gösterdi.
Burada bize düşen de bu hedef doğrultusunda
çalışmaktadır. 2018'de uygulanacak yeni istihdam
teşvikleri de yürürlüğe girdi. Ben, Türk özel sektörünün
2018'de de üzerine düşeni yapacağına yürekten
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inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde
imzalanan protokol ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraca, Turkcell
ve Zorlu olarak güçlerimizi birleştirdiğimiz Türkiye'nin
Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) çalışmalarına
devam ediyor. Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir
dönüm noktası olacağını düşündüğümüz bu proje için
teknoloji ve tüketici trendlerini de izleyerek sektörde
tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı
bir strateji oluşturmaktayız. Teknik ve f inansal analiz
çalışmalarımızı da bu kapsamda sürdürüyoruz.
Tüm bunları yaparken de, Türk halkının görüş ve
beklentilerine göre Türkiye'nin otomobilini tasarlamak
birinci önceliğimiz. Bu kapsamda Türkiye genelinde
çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması
yürütüyoruz. Buna göre milletimizin nasıl bir otomobil
istediğini tespit ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde
şekillendiriyoruz. TOBB olarak Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) olduğu
gibi, istihdam seferberliğinde olduğu gibi, 'Nefes'
kredisinde olduğu gibi, Türkiye'nin otomobilinde
olduğu gibi devletimizin bize verdiği her görevde
Türk özel sektörü adma çalışmaya devam edeceğiz.
Çünkü Türkiye'ye yatırım yapanlar her zaman kazandı.
Türkiye, her zaman hedeflerine ulaştı. Biz Türk tüccarı
ve sanayicisi olarak yine en iyi bildiğimiz işi yapacağız.
Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, biz
kazanacağız, çalışanlarımız kazanacak, Türkiye
kazanacak.
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NEFES' REKORU
Nefes' rekoru TÜRKİYE Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB
öncülüğünde başlatılan KOBİ'lere yönelik "Nefes
Kredisi"ne bir haftada 16 bin firmadan 2.5 milyar liranın
üzerinde başvuru geldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu,
"Nefes Kredisi Projesi"ne ilişkin açıklamalarda
bulundu. Başbakan Binali Yıldırım tarafından İzmir'de
tanıtılan "Nefes Kredisi"nin KOBİ'lere güçlü destek
sağlayacağım ifade eden Hisarcıklıoğlu, projeye yoğun
talep geldiğini, bu sebeple çok mutlu olduklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'm imza töreninde
yaptırdığı değişiklikle Nefes Kredisi hacminin 5 milyar
liradan 7.5 milyar liraya çıktığına dikkati çekerek, "Bir
haftada kredinin üçte biri kullanıldı. 16 bin başvurunun
7 bini halihazırda onaylandı, geri kalanların da kredi
tahsis süreçleri devam ediyor" dedi.

6 AY ÖDEMESİZ
Bu süreçte, illerdeki oda ve borsalar ile projeye
destek veren bankaların tüm şubeleriyle büyük gayret
gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti: "Aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 gibi bir
oranla 6 ay ana para ödemesiz Nefes Kredisi'nden
faydalanmak için tüm KOBİ'lerimizi önce üye olduğu oda
veya borsaya, sonra da çalıştığı Denizbank, Halkbank,
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat
Katılım bankaları şubelerine başvurmaya çağırıyorum.
KOBİ'lerimize bu denli uygun koşullarla krediye erişim
imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve
hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."
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19.04.2018

TOBB ETÜ DEN EUROCHAMBRES BAŞKANI LEITL A ONURSAL DOKTORA
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)
Senatosu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) Başkanı Dr. Christoph Leitl'a
'Uluslararası Girişimcilik' alanında 'Onursal Doktor'
unvanı verdi. Onursal doktora unvanına yönelik
tören önceki gün TOBB ETÜ Konferans Merkezi'nde
yapıldı. TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES
Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, törendeki
konuşmasında, Leitl'in Avrupa iş dünyasının çok önemli
bir siması olduğunu ifade ederek, EUROCHAMBRES
çatısı altında 2004 yılından beri birlikte çalıştıklarını
söyledi. Leitl'in gerçek bir girişimci ve Avrupa oda
hareketine yürekten inanan bir lider olduğunu dile
getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB'un EUROCHAMBRES
kurulduktan 8 yıl sonra birliğe üye olmasının Türkiye
ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bütünleşme
vizyonunu vurguladığımkaydetti. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye ekonomisi Avrupa ekonomisi ile entegre
olurken, Türk oda sisteminin de Avrupa oda sistemiyle
tamamen bütünleştiğini ifade ederek, "Bu bütünleşme
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süreci, TOBB'un EUROCHAMBRES Yönetim Kurulu
Üyeliği ile başlamış, bugün artık bütünleşmenin en
ileri aşaması olan EUROCHAMBRES'ta Başkan
Vekilliği'ne kadar ilerlemiştir" diye konuştu. Gümrük
Birliği Anlaşmasının modernizasyonuna da değinen
Hisarcıklıoğlu, modernize edilecek Gümrük Birliği ile
kapsamın genişleyeceğini belirtti. EUROCHAMBRES
Başkanı Christoph Leitl da dinleyicileri Türkçe
selamlayarak başladığı konuşmasında, çok duygusal
bir an yaşadığını çünkü ilk kez fahri doktora unvanı
aldığını belirtti. Etkinlikte bir araya gelenlerin Türkiye'nin
zenginliğini gösterdiğini kaydedenLeitl, "Bu zenginlik
olduğu müddetçe 10 yıl sonra belki siz (Hisarcıklıoğlu)
başkan olacaksınız. Hisarcıklıoğlu, aslında pek çok
kez büyük bir oyla Baş kan Yardımcılığı görevine
seçildi. Son 10 yıldır Başkan Yardımcılığı görevinde
bulunuyor. Görevsüresi boyunca Avrupa ve Türkiye
de yapmış olduğu çalışmalar takdir topluyor" diye
konuştu.

BASINDA TOBB - 2018

30.04.2018

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYADAKİ HER EVE 1 TÜRK ÜRÜNÜ GİRECEK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 33 sene öncesinin Türkiye'nin ilk reform
adımlarını attığı döneme denk geldiğini belirterek,
Türkiye'nin bundan sonraki 33 yılda dünyadaki her eve
bir Türk ürünü satmanın hedeflendiğini söyledi. Türk
ekonomisinin 33 yılını değerlendiren Hisarcıklıoğlu,
"Bundan 33 yıl önce başlayan reform adımları Türkiye'yi
bugünlere getirdi. Türkiye, rahmetli Özal ile kabuğunu
kırmaya başlayarak dışa açılmayı ve rekabeti ihracatı
öğrendi. Yüksek gümrük duvarları arkasında, pahalı
ve kalitesiz üretim yapısını değiştirecek birincil nesil
reformlar hayata geçmekteydi. 1980'lerin başında milli
gelir büyüklüğü sıralamasında Türkiye dünyada 21.
sıradaydı. 1990'a geldiğimizde 19. sıraya yükseldi.
2000'e geldiğimizde tekrar 21. sıraya geriledik. 90'ların
kayıp yıllar olarak bilinmesinin en somut göstergesi de
bu oldu. 2001 krizi sonrası hayata geçirilen reformlar,
AB üyelik süreci ve 2002 seçimleriyle gelen siyasi
istikrar ekonomiye de yansıdı" dedi. Türkiye'nin bir
başarı hikâyesi yazdığını belirten Hisarcıklıoğlu,

dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldiğini belirtti. 33
sene sonrasının, 21'inci asrın ortasına denk geldiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Dünyada
pek çok önemli çarpıcı gelişmeye tanık olacağız. E
7 ülkeleri (Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya,
Endonezya, Türkiye) 2015 yılında ekonomik büyüklük
olarak G7 ülkelerini (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere,
İtalya, Japonya, Kanada) yakaladı. 2050'de E7'nin G7
ülkelerinin iki katı büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.
Halen küresel ekonominin yüzde 35'ini oluşturan E7
ülkelerinin küresel ekonomideki payı 2050'de yüzde
50'ye ulaşacak. Dünyadaki en büyük 7 ekonomiden
6'sı gelişmekte olan ekonomiler olacak. Çin, ABD'yi
geçerek dünyanın en büyük ekonomisi haline gelecek.
Hindistan'da ABD'yi geride bırakarak 2. sıraya
yükselecek." TÜRKİYE İLK 10 EKONOMİYE ÇIKAR
İstikrarını koruduğu, yapısal reformlara devam ettiği
takdirde Türkiye'nin potansiyelinin parlak bir geleceğe
işaret ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin
2050 yılına kadar dünyada ilk onu zorlayacak noktaya
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gelmesinin mümkün olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu,
"Türkiye halen dünyanın 17'nci büyük ekonomisine
sahip. 2030'da 12'nci, 2050'de ise dünyanın 10'uncu
ekonomisi olabiliriz. 2050 yılında Türkiye'nin nüfusu
100 milyona yaklaşacak. İtalya, İngiltere ve Fransa'yı
geride bırakarak Avrupa'nın 2'nci büyük ekonomisi
olacağız" diye konuştu. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2050'de
Türkiye'nin İtalya, ingiltere ve Fransa'yı geçerek
Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi olacağını söyledi.
33 sene sonrasında Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle,
kaliteli demokrasisiyle, yükselen yıldız haline geldiğini
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görmeyi amaçladıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti: "Bir taraftan ekonomisi istikrarla
büyürken, diğer yandan eğitimiyle, sağlığıyla,
güvenliğiyle bütün yaşam kalitesini yükseltmiş bir
ülke görmek istiyoruz. Dünyadaki her eve Türkiye'de
üretilmiş bir ürün girsin. Küresel şirketler burada yaptı
klan yatırımları örnek göstersin. Ülkeler, Türkiye'den
yatırım çekmek için uğraşsın. Yüzümüzü daha
aydınlık geleceğe çevirmeli, bu büyük Türkiye ortak
ideali etrafında kenetlenmeli, hep birlikte daha fazla
çalışmalıyız."

BASINDA TOBB - 2018

12.05.2018

YÜKSEK FAİZİ ALT EDECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faizin her türlü
kötülüğün anası olduğunu belirterek, "Milletim 24
Haziran'da devam derse bu belayla mücadeleden
zaferle çıkacağım" dedi.
Karamsarlık havasını DAĞITACAĞIZ
Piyasalara salınan karamsarlık havasını seçime kadar
dağıtacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24
Haziran'da milletim tekrar yola devam dediğinde faiz
mücadelesinden de zaferle çıkacağız" dedi. Küçük
dalgalarla bizi boğmaya çalıştılar! Senaryolara karşı
ekonomiyi canlandırdık.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakan Binali Yıldınm'ın katılımıyla Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 10,20 ve 30 yıldır
hizmet veren oda ve borsa başkanlarına şeref belgesi
takdim edilmesi dolayısıyla TOBB İkiz Kuleler'de tören
düzenlendi.

KUR SPEKÜLATÖRLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada,
"Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de
derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen
Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz"
dedi. Erdoğan, "Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle
piyasalara salınan karamsarlık havasını seçime kadar
dağıtacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
ekonominin nazik bir alan olduğunu ifade ederek, "Biz
söylentilere, dedikodulara, yalanlara, çarpıtmalara, çok
açık olan ekonomiye ne derece titizlikle yaklaşıyorsak
birileri de inatla ve ısrarla o derece hoyrat şekilde
bunun üzerine çullanıyor. Son günlerde yine böyle
bir hoyratlıkla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde
bulundu.
BUNLAR CAMBAZ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Yeri geldi hiç
beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimiz darbeler
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yedik ama asla yılmadık, yıkılmadık asla umutsuzluğa
kapılmadık. Geçmişte ticaret yapmış, işletme kurmuş
birisi yani sizlerden birisi olarak buradaki hissiyatı en
iyi anlayacak birisi olduğumu düşünüyorum. Kardeşin
kardeşe bakışı neyse bizim sizlere bakışımız da
aynısıdır. Bazı çevrelerden sizi huzursuz etmek için
var güçleriyle çalışıyorlar. Kredi derecelendirme
çevreleri, bunlar cambaz. Türkiye gelişmekte olan
ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor. Dünyada biz
bir numarayız. Şimdi görünen ilk çeyrekte, geçen yılın
ortalamasına yakın bir rakam bek- , liyoruz."
Türkiye kabına SIĞMAYACAK
ERDOĞAN, "inşallah bu sene de ilk çeyrekte
gelecek olan büyüme, şu anda görülen o, geçen yılın
ortalamasına yakın bir şey. Bu bir şeyi gösteriyor,
Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçime
gidiyoruz, inşallah kabına sığmayacak."
BAŞBAKAN Binali Yıldırım da, son iki yıldaki
ekonomik gelişmeleri hatırlatarak, bü yük kriz
senaryoları üretilirken, aldıkları kararlarla ekonomiyi
canlandırdıklarını söyledi. Satılanın, alınandan
daha fazla olduğu durumda cari açık probleminin
çözüleceğini, bütçe açığının da kontrol altında
tutulacağını kaydeden Yıldırım, bunun ERDOĞAN,
şöyle konuştu: "Ekonomide attığımız her adımı sizlerle
istişare yolunun da ithalattaki girdileettik.Tüm saldırıları
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da sizlerle beraber göğüsledik. Ne yaptıysalar tutmadı,
onlar rjn azaltılması olduğunu küçük dalgalarla bizi
boğmaya çalıştılar. Biz ise ülkemizi güvenli limanlara
taşıdık." söyledi Erdoğan, 10,20 ve 30 yıldır hizmet
veren oda ve borsa başkanlarına şeref belgelerini
takdim etti.
FAİZ MÜCADELESİNDEN zaferle çıkacağız .
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, şöyle devam etti:
"Madem piyasalarda bir tedirginlik var, birlikte bunun
teşhisini yapmak ve tedbirini almak görevimizdir.
Ekonomideki sorumlu olan tüm arkadaşları davet edip
oturduk, değerlendirme yaptık. Hemen ertesi gün o
değerlendirme kendini gösterdi. Bir anda kur oynamaya
başladı. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Ben
inancımı söylüyorum. 24 Haziranda milletim görevi
tekrar yola devam dediğinde faiz mücadelesinde
Erdoğan, 2013te Başbakanlık döneminde 69. T0B mel
zaferle Çağımızı söylüyorum. Faiz Kuruluna katılımı
sonrası diktiği ağaca da su verdi, kotulugun hem anası
hem babasıdır."

BASINDA TOBB - 2018

15.05.2018

ORTAK İMZAYLA TOBB'DA TEK ADAY
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) dün
başlayan genel kurulunda, TOBB delegelerinin
yeniden aday gösterdiği Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bugün
yeniden başkan seçilmesi bekleniyor. Genel kurulun
ilk gününde resepsiyon yapıldı, bugün seçimlere
geçilecek. Bu yıl, daha önceki yıllardan farklı olarak,
hiçbir siyasi parti temsilcisi genel kurula davet edilmedi.
Hisarcıklıoğlu, yeni yönetim kurulu listesini, seçimlerin
yapıldığı bugün açıklayacak. TOBB'un yönetim kurulu,
başkan dahil 15 üyeden oluşuyor. Ancak şu anda
yönetim kurulu 13 kişi. Bunun nedeni kısa süre önce
yönetimde yaşanan değişiklikler. İstanbul Ticaret
Odası Başkam İbrahim Çağlar, 2017 yık sonunda
vefat etmişti. Çağlar'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde
yönetim kurulu üyelerinden Muğla Ticaret ve Sanayi
Odası Başkam Bülent Karakuş AK Parti'den milletvekili
aday adayı oldu ve yönetimden istifa etti. Açıklanacak
yeni üstede, boşalan bu iki yönetim kurulu üyeliği için
getirilecek isimler de yer alacak. Diğer yönetim kurulu
üyelerinden ne kadarının yeni listede korunacağı ise

bilinmiyor. TOBB yönetiminde hem tüm bölgelerin,
hem de İstanbul, Ankara ve İzmir'in temsil edilmesine
özel önem veriüyor.
KABULYOĞUNLUĞU
Genel kurul öncesinde ise TOBB'un birlik binasında
yoğun bir kabul hareketliliği oldu. Daha önce çıkarılan
Bakanlar Kurulu kararıyla, 2017 Ekim-Kasım
döneminde yapılması gereken oda ve borsa seçimleri,
bu yılın nisan ayına ertelenmişti. Nisan ayının l'inden
itibaren 365 oda ve borsanın seçimleri hızlı bir şekilde
tamamlandı. İtirazlar nedeniyle yaptıkları seçimler
iptal olan Adana Ticaret Odası, Adıyaman Ticaret
ve Sanayi Odası gibi bazı odalar, seçimlerini, genel
kuruldan hemen önce tamamlayabildi. Seçilen yeni
yönetimlerin neredeyse tamamı ise, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Bu nedenle hergün
en az 3-5 oda ve borsanın ziyareti söz konusu oldu.
Bazı günler ise ziyaret sayısı 15'e kadar çıktı.
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16.05.2018

TÜRKİYE BÖLGENİN DEĞİL DÜNYANIN DEVİ OLACAK
Türkiye bölgenin değil dünyanın devi olacak TOBB
74. Genel Kurulunda konuşan Hisarcıklıoğlu, "Bu
ülke hepimizin omuzlarında yükselecek ve yeniden
lider olacak" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin
sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi
olacağını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ve
aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin
omuzlarında yükselecek ve yeniden lider ülke haline
gelecek" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen TOBB 74.
Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, pek çok projeyi
hayata geçirdiklerini kaydetti.
DAHA HIZLI KOŞMALIYIZ
Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için,
iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda. İş dünyasının
hızlı koşabilmesi için de, bizim önden gidip, yolu
açmamız gerekiyor" dedi. TOBB başkanlığına yeniden
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Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. 74. Genel Kurulu'nda
yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alarak 4
yıl süreyle TOBB Başkanı oldu. Başkanlığa ilk kez 16
Haziran 2001 de seilen Hisarcıklıoğlu, beşinci u görevi
yürüteTOBB Genel Kurulu öncesi, TOBB heyeti Rifat
Hisarcıklıoğlu öncülüğünde Anıtkabir'i ziyaret etti.
700 bin TOBB üyesi ucuz kredi kullandı.
TOBB Nefes Kredisi'yle, bugüne kadar uygulanmış
en düşük faiz oranıyla, KOBİ'lerin kredi aldığını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 700 bin birlik üyesinin ucuz
kredi imkanına kavuştuğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu,
"1.5 milyon ilave istihdam sağladık, 327 milyar lira
makine-teçhizat yatırımı yaptık, 160 milyar dolar mal
ihracatı yaptık" dedi.

BASINDA TOBB - 2018

16.05.2018

TÜRKİYE EKONOMİ DEVİ OLACAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 74. Genel
Kurulu dün Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye
genelindeki 365 oda ve borsadan gelen delegelerin
katılımıyla yapılan genel kurulda yeni dönemde
görev yapacak organ seçimleri de yapıldı. Beşinci
kez seçimlere tek aday olarak giren TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden başkan seçildi.
Yönetim Kurulu'ndaki 14 isimden 9'u değişti. Genel
kurul konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik "insanlık
dışı" saldırısını kınayarak başlayan Hisarcıklıoğlu,
Nisan ayında yapılan oda borsa seçimleri sonucunda
başkanların yüzde 42, meclis üyelerinin de yüzde
50'sinin değiştiğini bildirdi.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM YAPTIK
Zorlu bir dönemi başarıyla tamamlamış olmanın, huzur
ve mutluluğunu yaşadığını belirten Hisarcıklıoğlu,
20132018 döneminde hem üyelere hizmet etme
hem de ülke ekonomisine katkı sağlama noktasında
pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Geride

kalan süreçte 4 ana meseleye odaklandıklarını anlatan
Hisarcıklıoğlu, ilk olarak oda ve borsaların gücünü ve
kapasitesini artırdıklarını dile getirdi. Şirket kurmak
için kapı kapı gezme döneminin bittiğine dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, "Odalarımızı tek durak ofise
dönüştürdük. Oda ve borsalarımızda dijital dönüşümü
gerçekleştirdik. Bütün işlemleri, tek tuşla yapar hale
geldik" ifadelerini kullandı.
ÜYELERE UCUZ KREDİ
Türkiye'nin sadece bölgesinin değil, dünyanın
ekonomik devi olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, özel
sektörün, oda ve borsalar aracılığıyla, ilk kez mesleki
eğitimde söz sahibi olduğunu kaydederek, şirketler
daha çok ihracat yapsın diye yurt dışı taşımacılığına
milyarlarca avroluk kefalet yaptıklarını dile getirdi.
TOBB Nefes Kredisi'yle, bugüne kadar uygulanmış
en düşük faiz oranıyla, KOBİ'lerin kredi aldığını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 700 bin Birlik üyesinin ucuz
kredi imkanına kavuştuğunu belirtti.
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İŞ DÜNYASI HIZLI KOŞMAK ZORUNDA

9 ÜYE DEĞİŞTİ

Hisarcıklıoğlu, "1,5 milyon ilave istihdam sağladık, 327
milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık, 160 milyar
dolar mal ihracatı gerçekleştirdik, 44 milyar dolar
turizm ve taşımacılık geliri elde ettik. Bütün dünyaya,
bu milletin neler yapabileceğini gösterdik" dedi. Özel
sektörün sıkıntılarını hükümetle paylaşarak, bunları
çözmek için çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu,
"Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası daha
hızlı koşmak zorunda. İş dünyasının hızlı koşabilmesi
için de, bizim önden gidip, yolu açmamız gerekiyor"
diye konuş.

TOBB Başkanlığına yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu
seçildi. Yeni TOBB Yönetim Kurulu su isimlerden
oluştu: "Salih Zeki Murzioğlu (Samsun). Cengiz
Günay (Tekirdağ). Davut Çetin (Antalya). Oğuzdan
Ata Sadıkoğlu (Malatya). Selçuk Öztürk (Konya).
Mahmut Özgener (İzmir). Öztürk Oran (İstanbul).
Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli). Zeki Kıvanç (Adana 1). Ali
Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası). Faik Yavuz (Ankara
Ticaret Borsası). Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası).
Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası 1). Tamer
Kıran (İstanbul ve Marmara. Ege. Akdeniz. Karadeniz
Bölgeleri Deniz Ticaret Odası)."
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BASINDA TOBB - 2018

17.05.2018

İŞTE TOBB'UN YENİ YÖNETİMİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) önceki
gün gerçekleştirilen 74. Genel Kurulu'nun ardından
yönetim kurulu görev dağılımı dün yapıldı. 74. Genel
Kurul'un ardından ilk yönetim kurulu toplantısı Rifat
Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilirken,
yapılan toplantıda yeni yönetimin görev dağılımında
Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Salih Zeki Murzioğlu,
Ayhan Zeytinoğlu, Tamer Kıran TOBB'da başkan
yardımcılıkları görevini üstlenen isimler oldu. Önceki

günül kurulda TOBB Başkanlığı'na 5. kez seçilen
Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak
için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda. Türkiye
sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi
olacak" diyerek, yeni dönemde iş dünyası olarak
iddialı projelerin altına imza atacaklarını ifade etmişti.
Oda ve borsa seçimleriyle seçim maratonu sonucunda
TOBB'da ülke genelindeki başkanların yüzde 42'si,
meclis üyelerinin de yüzde 50'si değişti.
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08.06.2018

TOBB ETÜ DÜNYANIN EN İYİ GENÇ ÜNİVERSİTELERİ' ARASINDA
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi (TOBB ETÜ),
Times Higher Education'ın 'Dünyanın En İyi Genç
Üniversiteleri' listesine girentek Türk üniversitesi oldu.
Dünyadan 36 üniversitenin girebildiği listede TOBB
ETÜ 32'nci sıradayer aldı. TOBB ETÜ Mütevelli Heyet

70

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

Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ'nün program,
eğitim yöntemi, sosyal ortam, iş dünyası üe üişküer
ve Ar-Ge gibi birçok alanda yüksek düzeyde bir f
arklüaşma arayışı içinde olduğuna dikkat çekti.

BASINDA TOBB - 2018

23.06.2018

E-İHRACAT SEFERBERLİĞİ
EKONOMİ Bakanlığı destekleriyle, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB), Alibaba.com, Halkbank
ve Vakıfbank tarafından geliştirilen yeni e-ticaret
projesi ile TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye olan
şirketlerin e-ihracat fırsatına erişimlerinin sağlanması
amaçlanıyor. Yeni projeyle birlikte, Alibaba.com'a
Global Gold Supplier üyesi olmak isteyen oda ve
borsa üyesi şirketler için üyelik bedelinin yüzde 80'i
EkonomiBakanlığı, yüzde 20'si ise Halkbank ve
Vakıfbank tarafından karşılanacak.
ÖN FİNANSMAN TOBB'DAN
Projenin önemine dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "TOBB
tarafından başlatılan 'E-ihracat Seferberliği' ile oda
ve borsalara üye olan, ihracata konu olabilecek
alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketleri e-ihracat
platformlarına ücretsiz üye yapılacak. Üyelik bedelinin
ön finansmanını TOBB gerçekleştirecek, söz konusu
bedelin yüzde 80'ini Ekonomi Bakanlığı, yüzde

20'sini ise Vakıfbank ve Halkbank karşılayacak.
Şirketlerin üye oldukları platformda kendilerini doğru
konumlandırmalarını sağlamak için Türkiye'nin dört bir
yanında kitlesel bir eğitim programı da düzenlenecek.
Ayrıca projenin etkisi de düzenli aralıklarla ölçülecek.
Ekonomi Bakanlığımızın destekleriyle başlattığımız
bu projenin Türkiye'nin ihracat tarihinde bir kırılma
noktası olacağına inanıyorum." Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: "İhracatı ülkeler değil, firmalar KOBİ'lerin
yanındayız VAKIFBANK Genel Müdürü Mehmet
Emin Özcan, "KOBl'lerimızin dijitalleşerek küresel
rekabette güçlü bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz.
Ekonomi Bakanlığımızın öncülüğü ve TOBB'un
önemli katkılarıyla KOBl'lerimızin günümüz e-ticaret
dünyasının önemli pencerelerinden biri olan Alibaba.
com'da yer alacak olmalarından büyük heyecan
duyuyoruz. Artık her sabah binlerce kapının yalnızca
fiziki mekanlara değil tüm dünyaya açılacağını
biliyoruz. Bu amaçla elimizi taşın altına koyarak bir
kez daha KOBİ'lerimizin yanındaki güç olduğumuz
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için mutluyuz" dedi. Yeni yıldızlar kazandıracağız
KOBİ'lerin ' gelişiminin önemine dikkat çeken Alibaba.
com'un Türkiye'deki iş ortağı E-Glober Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, "Alibaba.com ve Alibaba
Cloud'un Türkiye'deki tek yetkili iş ortağı E-Glober
olarak yeni markamız TradeFive ile amacımız ihracata
yeni yıldızlar kazandırmak, ticareti dijitalleştirerek Türk
KOBİ'lerini uluslararası oyuncular haline getirmek.
Ticaretin kuralları yeniden yazılırken, dünyanın ticareti
hızla internete taşınıyor" diye konuştu. gerçekleştirir.
Türkiye 2023 ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı
sayısını artırmak zorunda. Bugün Türkiye'de faaliyet
gösteren 1.5 milyon girişimcinin, sadece 72 bini, yani
yüzde 5'i ihracatçı. 2007'de ihracatçı sayısı 48 bin iken,
son 10 yılda hızlı bir artışla, mevcut ihracatçıların yarısı
kadar yeni ihracatçı, ekonomiye dahil oldu. Bugün
gelinen nokta itibarıyla 72 bin ihracatçı bize yetmiyor.
Örneğin, bize en yakın ekonomi olan İtalya'ya bakalım.
Türkiye'nin ulaşmak istediği 500 milyar dolar ihracat
hacmini, İtalya 195 bin ihracatçıyla yakaladı. Demek
ki, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine ulaşabilmesi
için ihracatçı sayısını da üç kat artırmak gerekiyor.
Geliştirmemiz gereken ikinci alan, ihraç pazarlarımız.
İhracatta ekseni büyütmek, ufkumuzu genişletmek
zorundayız. Şu an Türkiye'nin ihracat menzili yaklaşık
2 bin 900 kilometre. Ama mesela Kore'ninki bunun iki
katı kadar, tam 5 bin 700 kilometre. Hindistan içinse bu
menzil 6 bin 200 kilometre civarında."
E-TİCARETİN PAYI
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de e-ticaretin
bir sonraki adımını atmak üzere burada olduklarını
belirterek sözlerine devam etti: "E-ticaret, büyük
bir dalga olarak geliyor. Ekonomi Bakanlığı olarak
2 sene önce başlattığımız e-ticaret sitelerine üyelik
desteğini şimdi yüzde 100 destek kapsamına aldık.
Hedefimiz, 10 bin üye dedik, şu anda hedefimiz 100
bin üye. TOBB, en yaygın teşkilat olarak bu süreçlerin
gerekliliklerini yürütecek. Soldan sağa: Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Vakıfbank
Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, E-Glober
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBBBaşkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman
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Arslan. Alibaba Türkiye Genel Müdürü Cüneyt Erpolat.
Hedefimiz ihracatçı sayısını arttırmak PLATFORMA
Türkiye'den 3.5 milyonu aşan sayıda üyeleri olduğunu
belirten Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt
Erpolat, "E-ticaret teşvik projesiyle, Türk KOBİ'lerinin
uluslararası ticarete açılma oranına ciddi ivme
kazandırdık. Şimdi bu yeni adımla, ihracatçıya yeni
pazarlar yaratmayı, dış pazarlarda sürekli artan sabit
müşteri portföyü oluşturmayı ve mevcut ihracatçıların
verimliliğini artırmayı hedefliyor, her yıl ihracat yapan
ihracatçı sayısını ve ihracat menzilini de yükseltmeyi
amaçlıyoruz" dedi. Global e-ticaretin büyüme hızı yüzde
20. E-ticaretin dünya ticaretinden aldığı pay, son 2
senede 2.5 katma çıktı. Önümüzdeki 5 yıl içinde ticaretin
yüzde 50'sinin e-ticaret olarak gerçekleşmesi E-ticaret
sitelerine güven damgası verecek TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de e-ticaretin gelişmesi için
birçok başarılı faaliyet gerçekleştirdiklerine değinerek,
"2016 yılında 'TOBB E-ticaret Meclisi'ni kurduk.
KOBİ'lerin işlerini nasıl dijital ortama taşıyabileceklerini
gösterdik. Bir diğer önemli girişimde, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendirmesiyle, önümüzdeki
günlerde e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye
başlayacağız. Güven damgası uygulamasıyla birlikte,
tüketicilerin elektronik mecralardan alışveriş yaparken
karşılaştıkları güven eksikliğini gidermeyi hedefliyoruz"
dedi. bekleniyor. Biz burada Türkiye'nin mikro KOBİ'leri
de dahil olmak üzere tüm KOBİ'leri hedefliyoruz
ve bu KOBİ'leri harekete geçirebilirsek, 500 milyar
dolar hedefimize ulaşabilir, Türkiye'nin kendi Dijital
entegrasyon çok önemli bir konu REEL sektörün
her türlü finansman ihtiyacına cevap vermek için
çalıştıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman
Arslan, şunları söyledi: "Uluslararası ekonomide daha
güçlü bir oyuncu olmak ve dış ticaretten daha fazla
pay alabilmek için yerli firmaların dijital platformlara
entegrasyonunu sağlayabilmemiz çok önemli.
Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde, Alibaba. com'un
Türkiye temsilcisi E-Glober ve TOBB ile yaptığımız
bu işbirliğinin, firmaların uluslararası pazarlama ve
satış faaliyetlerine önemli bir katkı sağlayacağına
inanıyoruz." uluslararası devlerini çıkartma hedefini
yakalayabiliriz. Bu süreçte, Türkiye'de bu konuda algı
oluşturmamız için tam bir seferberlik olması gerekiyor.
Bu anlamda kadın girişimcileri de çok önemsiyorum."

BASINDA TOBB - 2018

04.07.2018

TOBB DAN KKTC YE DESTEK TURU
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) harekete geçti. TOBB
ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) arasındaönemli
bir işbirliğine imza atılırken, Türk iş dünyasından
hem çözüm sürecinin sonucu ulaştırılması hem de
izolasyonların
kaldınlmasınayönelikdestekgeldi.
Başkent Lefkoşa'da TOBB ve KTTO heyetleri arasında
Türkiye-KKTC İktisadi nişkilerikonulubir toplantı
düzenlendi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler
ele alınırken KKTC Başbakan Tufan Erhürman'ın da
katılımı ile TOBB ve KTTO arasında Türkiye-KKTC
Ticaret Odası Forumu' kurulmasına yönelik protokol
imzalandı. Toplantıda konuşan KTTO Başkanı Turgay
Deniz, Kıbrıslı Türklerin izolasyonlar altında yaşam
sürdüğüne işaret ederek, bu izolasyona sessiz kalan
AB ve uluslararası güçleri kınadı. Bu kınamanın,
Kıbrıs'ta çözüm istemedikleri anlamına gelmeyeceğini
ifade eden Deniz, Kıbrıs Türk halkının çözüm arayışları
yanında ekonomik gelişimini de sürdürmesigerektiğini
vurguladı.

'Biz. Kıbrıslı Türklerin zenginleşmesini istiyoruz' TOBB
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu da KKTC'nin Türkiye için
tarihi, kültürel ve iktisadi değeri oldu•<• • ğuna vurgu
yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimiz
bizi birbirimize bağlayan son derece güçlü tarihi kültürel
ve iktisadi bağlarımız vardır. Bu bağlamda iktisadi
bağlarımızı daha da güçlendirecek bir potansiyel
olduğunu da çokiyibiliyoruz. Biz Türk-iş dünyası olarak
Kıbrıslı Türklerin zenginleşmesini istiyoruz. Kıbrıslı
Türklere haksız yere uygulanan izolasyonların bunu
yavaşlattığım çok iyi biliyoruz. Ama Kıbrıslı Türklerin
çalışkanlığı ve azmi sayesinde zenginleşme süreci
devam edecek. Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin
çözüm çabalarına sağlayacak katlanın da farkındayız"
ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs ekonomisini güçlendirecek ve daha fazla
yatırım yapümasına imkan sağlayacak *tş} ekonomik
reformların önemli olduğuna inandığını söyleyen
Hisarcıklıoğlu, "İş dünyasının vereceği desteğin çözüm
süreci içinde büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum.
Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı
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Türklerin yanında olacağız. KKTC'de Kıbrıslı Türklerin
menfaatlerinin göz ardı edilmeksizin adil kalıcı çözüm
sürecini her zaman destekledik. Destek olmaya
da devam edeceğiz. Doğrudan yabancı yatırımlar,
ekonomik kalkınma için hayatı önemdedir. Her türlü
desteğimiz bu kapsamda devam edecektir" dedi.
'Tüm enerjimizi geleceği kurmak için kullanmalıyız'
Hisarcıklıoğlu, KKTC Hükümeti'nin, yatırım alanlarını
geliştirme noktasında gerekli adımları* atacağına
inandıklarım kaydederek, toplantıya katılarak bu
işbirliğine önemverdiğinigösteren Başbakan Erhürman
ve KKTC Hükümeti'ne teşekkür etti. KKTC Başbakan
Tufan Erhürman da konuşmasında izolasyonlar
altındaki KKTC ekonomisi için Türkiye Cumhuriyeti'nin
önemine vurgu yaptı. KKTC'nin yıllara dayanan
bazı sorunları olduğuna işaret eden Erhürman, artık
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bunları kimin meydana getirdiğini konuşmak yerine,
tüm enerjilerini geleceği kurmak için kullanmaları
gerektiğini söyledi. Başbakan Tufan Erhürman, "Kıbrıs
Türk halkı bir özgüven sorunu yaşıyor. Her şeyden
önce bunu aşmalıyız. Bunu aşacak kapasitemiz de
gücümüz de var. Bunu hep birlikte, seferberlik içinde
başarmak durumundayız" diye konuştu.
Toplantı sonrasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve
KTTO Başkanı Deniz, 'Türkiye-KKTC Ticaret Odası
Forumu' kurulmasına yönelik protokolü imzaladı.
Protokol ile forum kurulmasının yanı sıra ortak
menfaatin bulunduğu ticari ve ekonomik konularda
diyalogu artırmak, iki-taraflı ve çok-taraflı ticaret ve
yatırımları kolaylaştırmak ve iki ülke arasında ticaret,
yatırım ve finansal akışlarda genişlemeyi teşvik
amaçlanıyor.

BASINDA TOBB - 2018

04.07.2018

TOBB'DAN KKTCYE YATIRIM ÇIKARMASI
KUZEY Kıbrıs ekonomisini güçlendirecek ve daha
fazla yatırım yapılmasına imkan sağlayacak ekonomik
reformların önemli olduğuna inandığını söyleyen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Is dünyasının vereceği
desteğin çözüm süreci içinde büyük bir anlam taşıdığına
inanıyorum. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da Kıbrıs Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız. KKTCde
Kıbrıslı Türklerin menfaatlerinin goz ardı edilmeksizin
adil kalıcı çözüm sürecini her zaman destekledik.
Destek olmaya da devam edeceğiz doğrudan yabancı
yatırımlar, Ekonomik kalkınma Kin hayatı önemdedir.
Her türlü desteğimiz devam edecektir" dedi. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da TOBB
ve KTTO heyetleri arasında Türkiye-KKTC İktisadi
ilişkileri konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, iki
ülke ticari ilişkileri ve KKTC ekonomisi ile ilgili önemli
mesajlara yer verilerek, KKTC Başbakan Tufan
Erhürman'nın da katılımı ile TOBB ve TOBB arasında
önemli bir işbirliği mutabakatı imzalandı.

KATKININ FARKINDAYIZ
KKTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıslı Türklerin
izolasyonlar altında yaşam sürdüğüne işaret
ederek, bu izolasyona sessiz kalan Avrupa Birliği ve
uluslararası güçleri kınadı. Bu kınamanın, Kıbrıs'ta
çözüm istemedikleri anlamına gelmeyeceğini ifade
eden Deniz, Kıbrıs Türk Halkı'mn çözüm arayışları
yanında ekonomik gelişimini de sürdürmesi gerektiğini
vurguladı ve bu konuda yanlarında olan Türkiye ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne teşekkür etti. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise KKTC'nin Türkiye için
tarihi, kültürel ve iktisadi değeri olduğuna vurgu yaptı.
Hisarcıklıoğlu, "Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimiz bizi
birbirimize bağlayan son derece güçlü tarihi kültürel
ve iktisadi bağlarımız vardır. Bu bağlamda iktisadi
bağlarımızı daha da güçlendirecek bir potansiyel
olduğunu da çok iyi biliyoruz. Biz Türk-iş dünyası olarak
Kıbrıslı Türklerin zenginleşmesini istiyoruz. Kıbrıslı
Türklere haksız yere uygulanan izolasyonların bunu
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yavaşlattığını çok iyi biliyoruz. Ama Kıbrıslı Türklerin
çalışkanlığı ve azmi sayesinde zenginleşme süreci
devam edecek. Kıbrıs Türk Halkının zenginleşmesinin
çözüm çabalarına sağlayacak katkının da farkındayız"
ifadelerini kullandı.
TİCARET FORUMU
Hisarcıklıoğlu, KKTC Hükümeti'nin, yatırım alanlarını
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geliştirme noktasında gerekli adımları atacağına
inandıklarını kaydederek, toplantıya katılarak bu
işbirliğine önem verdiğini gösteren Başbakan Erhürman
ve KKTC Hükümeti'ne teşekkür etti. Etkinlikte son
olarak, Kıbns Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanları tarafından Türkiye - KKTC
Ticaret Odası Forumu kurulması için mutabakat zaptı
imzalandı.

BASINDA TOBB - 2018

28.07.2018

HİSARCIKLIOĞLU: KORUMACILIK HERKESİ TEHDİT EDİYOR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, korumacılık
eğiliminin sadece gelişmiş ülkeleri değil, gelişmekte
olan ülkeleri de tehdit ettiğini söyledi. Milletlerarası
Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Genel
Kurulu TOBB'da yapüdı. TOBB ve ICC Türkiye Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu genel kurulun açılışında yaptığı
konuşmada, ABD ve Avrupa arasında korumacılık
yönlü bir ticaret savaşı işaretleri olduğunu vurgulayarak,
"Artan gerginlik 70 yıldır devam eden küresel kuralları
ticaret düzenini tartışma konusu haline getirmiştir.
ABD'nin 700 milyar dolar tutarında ticaret açığının
yaklaşık yarısı Çin ile ticaretinden kaynaklanıyor. Bu
açığın 100 milyar dolar seviyesinde oluşması ABD
tarafından kabul edüebilir bir seviye görülüyor" dedi.
Hisarcıklıoğlu, ABD'nin Çin'i DTO'ye üye olurken, diğer
ülkelere pazar açma sözünü tutmamakla suçladığını
hatırlatarak, "ABD, Çin'in kısıtlayıcı önlemler almaya
devam ettiğini öne sürüyor. Bunu biz de görüyoruz.

DTÖ'nün gücü ve etkinliğinin zayıflaması riskiyle
karşı karşıyayız" diye konuştu. Küresel ticaretteki
görünüm yanında, Fed'in faiz artırma politikasının
gelişmekte olan ülkelerin kullanabileceği finansal
kaynakların bu ülkeye dönmesine yol açtığına işaret
eden Hisarcıklıoğlu, Mayıs ve Haziran aylarında daha
önce gelişmekte olan ülkelerde yatırımda bulunan 14
milyar doların geri çekildiğini kaydetti. Milletlerarası
Ticaret Odası'nın serbest ticaretin geliştirilmesi
yönünde çaba harcadığını ve Türkiye Milli Komitesinin
saygın bir ortak olarak faaliyet yürüttüğünü kaydeden
Hisarcıklıoğlu, komite ve komisyonlarda başarıyla
çalışıldığını anlattı. ICC bünyesinde bulunan tahkim
merkezinde de iş dünyasının uyuşmazlıklarına hızlı
çözüm sunulduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yeni dönemde ICC Tahkim Divanında
Türkiye adına görev yapacak kişinin de Ercü^ ment
Erdem'in görev yapacağını açıkladı.
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31.07.2018

ENERJİDE 18 MİLYAR $ 'A VARAN İSRAF SÖZ KONUSU
Enerjide 18 milyar $ 'a varan israf söz konusu Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, bugünün dünyasında fikri ve projesi
olan girişimcinin pasaporta bile ihtiyacı olmadığını
belirterek, "Girişimcilik aslında işsizliğin tek çözümü"
dedi. Girişimcilik Zirvesi G3 Forum'un 10'uncusu,
TOBB öncülüğünde TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi'nde
gerçekleştirildi.
Hisarcıklıoğlu,
etkinlikte yaptığı konuşmada, G3 Forum'un Anadolu'ya
yaydıkları bir marka haline geldiğini söyledi. Artık
dünyada milletlerin gücünün toplarıyla, tüfekleriyle
değil, girişimci güçleriyle ölçüldüğünü dile getiren
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin de dünyadaki en girişimci
20 ülke arasında yer aldığını ifade etti. Bugünün
dünyasında fikri ve projesi olan girişimcinin pasaporta
bile ihtiyacı olmadığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
"Girişimcilik aslında işsizliğin tek çözümü" diye
konuştu. Hisarcıklıoğlu, kendi ölçütlerinde girişimciyi
sınırları aşan kişi olarak tanımladığını kaydederek,
"Eskiden uzay kelimesini devletler konuşurdu şimdi
akla girişimciler geliyor" ifadesini kullandı. Genç
girişimcilere ve girişimci adaylarına hayal kurmaları
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tavsiyesinde bulunan Hisarcıklıoğlu, ünlü boksör
Muhammed Ali'nin "Hayal gücü olmayan insanın
kanatları yoktur" sözünü hatırlattı. Girişimcilik için
çalışmanın önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, "Bu
dünyada kim çok kazanıyor? Çalışan kazanıyor. Öne
geçmek için çalışacaksın. Başka çare yok" dedi. Bu
türden yatırımlar için finansman kolaylığı sağlanması
gerektiğini yineleyen Alkin, şunları kaydetti:
"Apartmanlarda bunun toplu halde yapılabilmesi için
bizim devletle, Bankalar Birliği ve Finansal Kurumlar
Birliği ile konuşup çözüm sunmamız gerekiyor. Bu
çalışmalara başladık, inşallah ilerleyen günlerde
bunun müjdesini vereceğiz. Hazırlanan raporlara göre
binalarda yeterli yalıtım olmaması nedeniyle Türkiye'de
18 milyar dolara kadar uzanan bir israf söz konusu.
Evi ısıtmadan önce duvarları ısıtıyoruz, binanın içini
soğutmadan evvel camları soğutuyoruz. Doğrudan
binanın içini ısıtacak ya da soğutacak sistemi ortaya
koymak lazım. Bu, iki yolla yapılabilir. Birincisi binaları
sıfırdan yapan müteahhitleri ikna etmek, ikincisi ise
bitmiş binalarda finansman kolaylığı sağlamak."

BASINDA TOBB - 2018

09.08.2018

TOBB VE MÜSİAD'DAN CUMHURBAŞKANINA ZİYARET
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve
beraberindeki heyet ile Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığında ayrı
ayrı kabul etti. Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat

Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın
yanı sıra TOBB heyetinde Hak-İş Konfederasyonu
Başkanı Mahmut Arslan, TESK Başkanı Bendevi
Palandöken, MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın da hazır
bulundu.
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15.08.2018

PATRONLARDAN ORTAK ÖNLEM ÇAĞRISI
Patronlardan ortak önlem ÇAĞRISI ÜSIAD ve TOBB'un
tavsiye niteliğindeki açıklaması şöyle: Kurun istikrara
kavuşması için daha sıkı para politikasına geçilmeli.
ABD sorunu diploması yoluyla ve ivedilikle çözülmeli,
ÂB ile temas kurulmalı. Sayfa 7Büyük patronlardan
ortak önlem çağrısı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ÜZEL sektörün en üst kuruluşları TÜSİAD ve
TOBB tarihlerinde ilk defa ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır
ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam
kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz
etmekte. Hassas bir dönemdeyiz, bu durumun reel
ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması
için gerekli tedbirler alınmalı" denildi. Açıklamanın
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devamında şunlara dikkat çekildi. ■ TCMB'nin dün
sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların
yanısıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir
para politikasına geçilmeli. ■ Sıkı para politikasını
destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye
politikasının en kısa sürede açıklanması gerekir.
■ Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven
verici somut bir yol haritası bir an önce hazırl En önemli
ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin
yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması gerektiğine
inanıyoruz. ■ ABD ve Türkiye'nin sorunlarının stratejik
ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle
çözülmesi için çaba göstermeye devam edilmeli.

BASINDA TOBB - 2018

08.09.2018

TÜRKİYE - AB İŞ DÜNYASINDA DİYALOG PROJESİ
Türkiye - AB işdünyasındarr Diyalog Projesi Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Türkiye- AB
İş Dünyası Diyalogu projesini başlattı. AB'nin oda ve
borsalara 5 müyon euro hibe kaynak sağlayacağı
Diyalog Projesi kapsamında 100'ün üzerinde proje
gerçekleştirilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
"Bu, soğumaya yüz tutmuş AB-Türkiye ilişkisini yeniden
canlandırmaya yönelikbir girişimdir" dedi. 03AB ve
Türkiye iş dünyasından işbirlikleri için Diyalog Projesi
Türkiye- AB İş Dünyası Diyalogu projesi başlıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres)
tarafından yürütülecek projeye Avrupa Birliği mali
destek sağlayacak. Bu kapsamda 100'ün üzerinde
proje hayata geçirilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıkhoğlu, TürkiyeAB İş Dünyası Diyalogu (TEBD) Projesi'ne ilişkin,
"AB, oda ve borsalarımıza 5 milyon euro hibe kaynak
daha sağlamış olacak. Bu proje, aynı zamanda, son

yıllarda soğumaya yüz tutmuş AB -Türkiye ilişkisini
yeniden canlandırmaya yönelik bir girişimdir" dedi.
Hisarcıklıoğlu, TEBD Projesi'nin tanıtım toplantısında
yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "TOBB ve
EUROCHAMBRES'ın ortak girişimi sonucu şimdi
bu projeyle AB, oda ve borsalarımıza 5 milyon euro
hibe kaynak daha sağlamış olacak. Bu proje, aynı
zamanda, son yıllarda soğumaya yüz tutmuş ABTürkiye ilişkisini yeniden canlandırmaya yönelik bir
girişimdir. Ben, iş dünyamız adına, AB ye ve başkan
vekili olmaktan gurur duyduğum EUROCHAMBRES'a
teşekkür ediyorum. 2001'de Oda Geliştirme
Projeleriyle bu sürece başlamıştık. Daha sonra
Türkiye-AB Oda Forumu, şimdi de Türkiye-AB İş
Diyalogu adıyla uyguladığımız projelerle oda ve
borsalarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bu
projelerle, oda ve borsalarımızın hizmet kapasitelerine
destek sağlamak yanında, Türkiye'nin AB üyelik
sürecine de katkı veriyoruz. İş dünyasının birbirini
daha yakından tanımasını sağlıyoruz. Türkiye ile AB
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arasındaki diyalog platformlarına oda ve borsalarımızı
dahil ediyoruz. Şunu açıkça ifade etmek isterim;
Türkiye ile AB arasındaki en etkili ve giderek daha
da güçlenen diyalog platformu, oda ve borsalarımızın
liderliğinde iş dünyası tarafından yürütülmektedir.
Daha çok diyaloga ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz.
O nedenle bu projemizi, Türkiye-AB bütünleşmesinin
gerçek aktörlerini yakınlaştıracak çok önemli bir
adım olarak görüyoruz." "Türkiye kazanacak Avrupa
kazanacak" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TEBD
Projesi kapsamında Türkiye ve AB üyesi ülkelerden 20
oda ve borsanın eşleştirileceğini, Türk ve AB üyesi ülke
odalarının bir araya gelip birlikte çalışacağını, birlikte
proje üreteceğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam
etti: "Yani Türk ve AB odaları, birbirlerine ortak olacak.
Kadm ve genç girişimciliğini geliştirme, çevre, ürün
geliştirme, Gümrük Birliği gibi bir dizi iş birliği alanı söz
konusu. Bu kapsamda, Eylül 2018 ila Haziran 2020
arasında 100'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmeyi
planladık. Türk oda ve borsaları, AB'deki partnerleriyle
birlikte bu alanlarda ortak projeler geliştirecek
ve uygulayacak. Tüm bunlar, il ve ilçelerimizde
yerel kalkınmaya da ivme kazandıracak, yereldeki
girişimcilerin Avrupa'ya açılmasına imkan verecek.
Neticede Türkiye kazanacak, Avrupa kazanacak,
birlikte çalışıp lütfen, siyasi gelişmeler iş dünyasını
etkilemesin' EUROCHAMBRES Başkanı Christoph

82

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

Leitl Türk oda, borsalarına ve Türk ekonomisine
güvendiklerini belirterek, "Ekonomide zorlu dönemler
görülebilir ama önemli olan işleri düzeltmek için
çalışmak... Bu noktada Türk hükümetine inanıyoruz"
dedi. Leitl, "Lütfen, siyasi gelişmeler iş dünyasını,
şirketleri, çalışmalarımızı etkilemesin. Bizler şirketleri
dinliyor ve destekliyoruz. Lütfen, hükümetler de
şirketleri desteklesin. Bizim asıl işimiz 'iş siyasetten
önce gelir' demektir. Avrupa, bu fikirler sayesinde
birleştirilmiştir" diye konuştu. Leitl, Türkiye'nin en büyük
hazinesinin yetenekli insan kaynağı olduğunu, eğitimle
bu kaynağın daha büyük katma değer yaratabileceğini
vurguladı. birlikte kazanmış olacağız. Bu projenin,
ülkemiz iş dünyasma, oda ve borsa camiamızın
hizmet kapasitesine ve Türkiye-AB diyaloguna katkı
sağlamasını diliyorum." Ticaret Bakan Yardımcısı
Fatih Metin ise Türkiye ve AB arasında diyalog
ihtiyacı bulunduğunu dile getirerek, ticari diplomasi
yapan oda ve borsaların ekonomi için büyük önem
taşıdığını kaydetti. Metin, toplantıda bulunan Avrupalı
katılımcılara seslenerek, "7 gün 24 saat kapımız,
Türkiye ile ilgili bir konuda desteğe ihtiyacı olan tüm
şirketlere açıktır. Her zaman Türkiye'ye güvenen
yatırımcının yanında olduk. Bundan sonra da olmaya
devam edeceğiz. Güven hususunda hiçbir şüpheniz
olmasın" dedi.

BASINDA TOBB - 2018

08.09.2018

AVRUPA'DAN 5 MİLYON EURO
Avrupa Birliği, Türkiye'deki oda ve borsalara 5
milyon Euro'luk hibe sağlayacak. Hibe, kadın ve
genç girişimciliğin geliştirilmesi, çevre, inovasyon,
enerji, KOBİ'lerin borç yönetimini kapsayan finansal
eğitimlerde kullanılacak. Ayrıca, il ve ilçe düzeyinde 30
yerel işbirliği projesi geliştirilecek. TÜRKİYE Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ve EUROCHAMBRES'ın ortak
girişimi sonucu geliştirilen TürkiyeAvrupa Birliği İş
Dünyası Diyalogu (TEBD) Projesi ile AB, Türk oda ve
borsalarına hibe kaynak sağlayacak. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu
(TEBD) Projesi'ne ilişkin, "AB, oda ve borsalarımıza
5 milyon Euro hibe kaynak daha sağlamış olacak. Bu
proje, aynı zamanda, son yıllarda soğumaya yüz tutmuş
AB-Türkiye ilişkisini yeniden canlandırmaya yönelik bir
girişimdir" dedi. Hisarcıklıoğlu, TEBD Projesi'nin tanıtım
toplantısında projelerle, oda ve borsaların hizmet
kapasitelerine destek sağlamak yanında, Türkiye'nin
AB üyelik sürecine de katkı verdiklerini dile getirerek
iş dünyasının birbirini daha yakından tanımasını

sağladıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ile AB
arasındaki diyalog platformlarına oda ve borsalarımızı
dahil ediyoruz. Şunu açıkça ifade etmek isterim; Türkiye
ile AB arasındaki en etkili ve giderek daha da güçlenen
diyalog platformu, oda ve borsalarımızın liderliğinde
iş dünyası tarafından yürütülmektedir. Daha çok
diyaloga ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. O nedenle
bu projemizi, Türkiye-AB bütünleşmesinin gerçek
aktörlerini yakınlaştıracak çok önemli bir adım olarak
görüyoruz" dedi. ORTAK PROJE Hisarcıklıoğlu, TEBD
Projesi kapsamında Türkiye ve AB üyesi ülkelerden
20 oda ve borsanın eşleştirileceğini, Türk ve AB üyesi
ülke odalarının bir araya gelip birlikte çalışacağını,
birlikte proje üreteceğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: "Yani Türk ve AB odaları, birbirlerine ortak
olacak. Kadın ve genç girişimciliğini geliştirme, çevre,
ürün geliştirme, Gümrük Birliği TÜRK HÜKÜMETİNE
İNANIYORUZ EUROCHAMBRES Başkanı Christoph
Leitl de Türk oda, borsalarına ve Türk ekonomisine
güvendiklerini belirterek, "Ekonomide zorlu dönemler
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görülebilir ama önemli olan işleri düzeltmek için
çalışmak... Bu noktada Türk hükümetine inanıyoruz"
dedi. Leitl, toplam 20 bin Avrupalı şirketin Türkiye'deki
iş ortamına güvenerek burada yatırım yaptığını ifade
ederek, "Kurumsal işbirlikleri yaparak bu zorlu dönemleri
aşmak mümkün. Özellikle Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) ile Avrupa Merkez Bankası
(ECB) arasında işbirlikleri yapılabilir. Buna da oda
ve borsalar eşlik edebilir. EUROCHAMBRES olarak,
bu zorlu dönemi atlatmanızda size eşlik edeceğiz.
Sorunların çözümü, birlikte çalışıp çalışmamaya bağlı"
diye konuştu. gibi bir dizi işbirliği alanı söz konusu.
Bu kapsamda, Eylül 2018 ila Haziran 2020 arasında
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100'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmeyi planladık.
Türk oda ve borsaları, AB'deki partnerleriyle birlikte bu
alanlarda ortak projeler geliştirecek ve uygulayacak.
Tüm bunlar, il ve ilçelerimizde yerel kalkınmaya da
ivme kazandıracak, yereldeki girişimcilerin Avrupa'ya
açılmasına imkan verecek. Türkiye kazanacak, Avrupa
kazanacak." Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise
Türkiye ve AB arasmda diyalog ihtiyacı bulunduğunu
kaydederek, ticari diplomasi yapan oda ve borsaların
ekonomi için önem taşıdığını kaydetti. AB Delegasyonu
Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, diyalog
toplantılarının her iki partnere de güç kattığını söyledi.

BASINDA TOBB - 2018

08.09.2018

ODALARDA AVRUPA İLE 100 PROJELİK İŞBİRLİĞİ
Odalarda Avrupa ile 100 projeLik işbirliği TÜRKİYE
ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) özel sektörün işbirliğinin
artması için oluşturulan Türkiye-AB îş Dünyası
Diyalogu (TEBD) projesi dün imzalandı. 2020'ye kadar
devam edecek olan projede çeşitli alanlarda 100'ün

üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, "Projeyle
AB, oda ve borsalarımıza 5 milyon euro ek hibe kaynak
daha sağlamış olacak" diye konuştu.
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU ALMAN YATIRIMCILARA SESLENDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Berlin'de düzenlenen TürkiyeAlmanya
Ekonomi Diyalogu toplantısında Alman yatırımcılara
çağrıda bulundu. Konuşmasında Türkiye'nin içinde
bulunduğu ekonomik durumu açıklayan ve iki
ülke ilişkilerine değinen Hisarcıklıoğlu, "Almanya
ile dostluğumuz ve ortaklığımız köklüdür. Bugün
Türkiye'ye yatırım yapanlar, yarının kazananları
olacak. Türkiye'ye güvenmeye devam edin. Alman
iş adamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet
ediyorum" dedi. Almanya ile Türkiye'nin sıkı ticari
ilişkilerini iki ülkeden örnekler vererek açıklayan
Hisarcıklıoğlu, "Gerçekten birbirimizin ortağı
durumundayız, birbirimize destek olup birlikte
kazanmalıyız" şeklinde görüş belirtti. Türkiye ile Avrupa
Birliği katılım müzakereleri sürecinin devam etmesi
gereğine değinen TOBB Başkanı, "Gümrük Birliği'nin
modernizasyonu, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni
bir ivme katacaktır" diye konuştu. Vize konusuna de
değinen Hisarcıklıoğlu, vize serbestisi görüşmelerinin
de bir an önce sonuçlanmasını istedi. ZİYARETLER
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COK ÖNEMLİ Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası
(TD-IHK) Başkanı Rolf Königs, Türkiye ile dayanışma
göstermenin şimdi tam zamanı olduğunu belirtip,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya, Alman
Ekonomi Bakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaretler
ilişkilerimiz açısından Rönesans olacaktır" şeklinde
konuştu. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK
Türkiye) Başkanı Markus C. Slevogt ise "Türkiye
krizlerle baş etmede bir dünya şampiyonudur" ifadesini
kullandı. İLİŞKİLER SINAVDAN GEÇİYOR Türkiye'nin
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da toplantıda
gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti:
Sadece ekonomik alanda değil bizlerin, Türklerin ve
Almanların daha fazla konuşması ve diyalog içinde
olması gerekiyor. Birbirimize empati duymamız,
dayanışma göstermemiz lazım. İlişkilerimiz son birkaç
yıldır zorlu sınavlardan geçiyor. Bugün yatırım yapan
yarın kazanan olacak Türk ve Alman işadamları ile
sanayiciler Berlin'de buluştu. Ekonomi Diyalogu adı
altındaki toplantıda Alman yatırımcılar için Türkiye'ye
yönelmenin tam zamanı olduğu vurgulandı.

BASINDA TOBB - 2018

29.10.2018

CUMHURİYETİMİZ İLELEBET YAŞAYACAK
'Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak1 TÜRKİYE Odalar
ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı
mesajda, "Millet iradesine duyulan saygı, ülke yönetimi
anlamında en güzel erdemdir. Egemenlik millete
aittir. Bunu hiçbir zaman unutmadan, cumhuriyetimizi

ilelebet yaşatacağız" ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu,
"Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği
yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır" ifadelerini
kullandığı mesajında, "Türk iş dünyası olarak bizlere
düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik
büyümeyi sağlamaktır" dedi.
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05.11.2018

TOBB ANADOLU DA BANKALARLA İŞ DÜNYASI ARASINDA DİYALOG
KÖPRÜSÜ KURUYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetimi, reel
sektör temsilcileri ile banka müdürlerini Anadolu'da
buluşturuyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı (TBB)
Hüseyin Aydın'ın ilki İstanbul'da yapılan toplantı
sonrasında sinyalini verdiği Anadolu'da buluşalım'
çağrısı TOBB'un hızlı adımlarıyla başladı. Cumartesi
günü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ve TBB
Başkanı Hüseyin Aydın'ın katılımıyla Denizli'de yapılan
toplantı dün de Konya iş dünyası buluşmasıyla devam
etti. DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre, toplantılara iş
dünyası yüksek katılım gösterdi. Denizli'deki toplantıya
400'e yakın iş dünyası temsilcisinin katıldığı ve
Konya'da bu sayının da üzerine çıkıldığı ifade edildi.
Toplantılara TBB Başkanı aynı zamanda Ziraat Bankası
Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yanı sıra Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan ve Eximbank Genel
Müdürü Adnan Yıldırım katılırken, diğer bankalar da
genel müdür yardımcılarıyla temsil edildi. Toplantılarda
ilgili bölge müdürleri de yer aldı, iş dünyasından gelen
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sorular yanıtlandı. Bu tür toplantıların çeşitli illerde
süreceği öğrenildi. Bankacılar ile TOBB diyalog
köprüsü kurdu - Baş tarafı birinci sayfada 'Bankalarla
buluşuyoruz' denilince sadece merkezdeki değil
şehir genelinde sanayicisinden tüccarmakadar reel
sektörün derdini anlatmak için toplantıya katıldığı
belirtildi. Ayrıca toplantının yapıldığı şehre, komşu
illerden de katılım sağlandı. İş dünyası temsilcileri uzak
ilçelerden, komşu illerden katılım olduğunu anlatırken
"Biz mahremimizi açtık, bankalarda aynı samimiyetle
sorularımızı yanıtladılar" dedi. Denizli toplantısına
Nazilli, Burdur, İsparta, Uşak, Muğla ili ve ilçelerinden
de katılım olduğu belirtildi. En büyük 5 sorun
konuşuldu Bankacılara en çok, vade sorunu, kredi
yapılandırması, ek teminatlandırma, konkordato ve çek
konularında soru yöneltildiği aktarılırken iş dünyasının
makro konularda sorduğu soruya makro cevaplar
verüdi. İş dünyası temsilcileri, şirket özelindeki banka
eleştirilerini de tek tek anlatırken bankacılar, yaşanan

BASINDA TOBB - 2018

sorunun çözümüne cevap olmak için proaktif davrandı.
Sadece Denizli'de 50'den fazla soru yöneltildiği
belirtildi. Ülkeyi karış karış dolaşacağız Toplantıda
bir sunum yapan ve sektörün rakamlarını paylaşan
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, "Aynı gemideyiz.
Reel sektör ve finans sektörü olarak son gelişmeleri
birlikte değerlendireceğiz, özeleştiri yapacağız, eksik
yaptıklarımızı tamamlayacağız, iyi yaptıklarımızı daha
iyi yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Bankalar Birliği
olarak son dönemde bazı prensip kararlar aldıklarını,
yasal düzenlemeler yaptıklarını belirten Aydın,
şunları kaydetti: "Ülkeyi karış karış dolaşacağız.
Hepimizin eksiği, noksanı olabilir. Zaman zaman farklı
davranışlar sergiliyoruz ama nihayetinde hepimizin
bir tane amacı var; ülkenin bilançosunu büyütmek,
ülkeye katkı sağlamak. Bu konuda gayret gösteren
herkese, finans sektörü, bankacılık sektörü olarak
katkıda bulunmaya devam edeceğiz." Desteğinizi
arkamızda hissedelim Denizli Sanayi Odası Başkanı
Müjdat Keçeci ise toplantıda yaptığı konuşmada "Biz
sanayiciler, ticaret erbabı, yani bir bütün halinde reel
kesim olarak üzerimize düşeni yapmayahazırız; yeter
ki devletimizin ve tabii ki finans kesiminin desteğini
arkamızda hissedelim. Finans kesiminden beklentimiz,
imkanlarını seferber ederek kredi kanallarını açık
tutmalarıdır. Esas olarak içinde bulunduğumuz sıra
dışı konjonktürden kaynaklanan sıkıntıları aşmada reel
kesime yardımcı olmalarıdır. Bu amaçla geçici nakit
akışı dengesizliği ile karşı karşıya kalan firmalarımızın

kredilerini ödemesiz dönemleri içerecek biçimde
yeniden yapılandırmalarını, vadelerini uzatmalarını ve
faiz oranlarını imkanlar ölçüsünde aşağı çekmeleri en
büyükbeklentileri ve taleplerimiz arasındadır" dedi. "Bu
hükümetimize ilettik. Sağ olsunlar tekerlek bu tümsekte
kalmayacak, buna onlar da duyarsız kalmadılar. Vergi
tümseği aşacağız biz. Bugün finans ve ÖTV indirimleri
gerçekleşti. Bu sektörü ile reel sektör el ele verdikten
önlemler piyasalarımıza da moral sonra yapılamayacak
bir şey yok. verdi, ticareti destekledi. Biz tümBu
sıkıntıların hepsinin geçeceğinebu çalkantıların geçici
olduğunainanıyorum" dedi. Hisarcıklıoğlu,inanıyoruz.
Ülkemizin temellerininTBB üyeleri ve banka
yöneticilerininsağlam olduğunu da biliyoruz.reel
sektörün dertlerini dinlemekDolayısıyla bu süreçten
geçerken,için sahaya indiğini anlattı. Dış üretici,
tüccar ve sanayicimizin,ticaret rakamlarının döviz
gelir-ticaret, üretim ve istihdamgider durumunda bir
dengelenmekapasitesini korumamız lazım.başladığını
gösterdiğini anlatanBen asla karamsar değilim ve
hiçHisarcıklıoğlu, "Ekonomidekiolmadım. Zira son 25
senede, iç vecanlanma henüz hedeflenendış kaynaklı
çok kriz atlattık, hepsinoktaya ulaşmadı. Bu konuda
dageçti. İnşallah bunun da üstesindenson dönemde
atılan adımların, songeleceğiz. Yeter ki umutsuzvergi
ve ÖTV indirimlerinin pozitifeolmayalım. Saflarımızı
sıkı tutalım"doğru bir gidişatın göstergesiaçıklamasını
yaptı.
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09.11.2018

GİRİŞİMCİLİK TOHUMUMUZ TUTTU
Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum'un 8'incisi,
"İçimde Bir Girişimci Var" ana teması ile gerçekleştirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde,
Turkcell ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası,
İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası,
Deniz Ticaret Odası, Habitat ve PublicisLive ev
sahipliğinde düzenlenen G3 Forum'da, bine yakın
girişimci adayı, 80 mentörle bir araya gelerek fikir
alışverişinde bulundu. Fikir alışverişinden sonra
gerçekleştirilen oturumlarda girişimcilere ilham veren
konuşmalar yapıldı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Vahap Munyar ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
bir oturum gerçekleştirdi. Türkiye'deki girişimci olmak
isteyenlerin oranının yüzde 65'e ulaştığını belirten
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Munyar, Hisarcıklıoğlu'na TOBB'un elinin değdiği
girişimcilik hikâyelerini sordu. Binlerce girişimcilik
hikayesiyle karşılaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, TOBB
ETÜ Endüstri Mühendisliği mezunu Hediye Sönmez'i
anlattı. Hediye'nin babasının ürettiği portakalları
eskiden sadece halde sattığını belirten Hisarcıklıoğlu,
"Hediye, bunu değiştirdi. Hediyelikbahcem. com'u
kurdu ve babasının ürettiği portakalları tüm dünyaya
satar hale getirdi" dedi. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
"10-15 yıl önce Türkiye'nin gündemin girişimcilik diye
bir şey yoktu. Bu TOBB sayesinde oldu. Türkiye'nin
itici gücü girişimciler oldu. Genç kızlarımızın girişimcilik
oranı yüzde 10 seviyesine kadar geldi. Attığımız tohum
tuttu."
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14.11.2018

TOBB: SEÇİMDE ADAY OLAN DÖNMESİN
GERİ DÖNÜŞ' TEPKİSİ Yerel seçimlerde aday olacak
oda ve borsa başkan ve üyelerine görevlerine geri
dönme mikanı getiren düzenleme, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tepki çekti. TOBB
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, "Doğru bulmuyoruz" dedi,
düzenlemeden üretici ve sanayicilerin zarar göreceğini
vurguladı. Konuyla ilgili yasa teklifi, AK Partili 3
mmetvekilinin imzasıyla dün verildi. Teklife göre,
milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık
için görevinden ayrüan birlik başkam, birlik yönetim
kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan
ve üyeleri, aday olamaz veya seçilemezse bir ay içinde
eski görevlerine geri dönebüecek. Ara dönemde ise en
yaşlı başkan yardımcısı başkanlık görevini yürütecek.
Teklif sonrası İzmir Ticaret Odası Başkam Mahmut
Özgener'in AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye
Başkan actayı olacağı, düzenlemenin de bu amaçla
verildiği iddia edildi. Ancak daha soma, Torbalı Ticaret
Odası Başkam Abdulvahap Olgun'un adı öne çıktı.
Olgun'un siyasete girmek istediği ve bir süredir bu
yönde bir düzenleme yapılması için kulis yaptığı iddiası

dile getirildi. ÖZGENER'DEN AÇIKLAMA Gelişmeler
üzerine açıklama yapan Mahmut Özgener, Meclis'teki
hiçbir mmetvekilinin kişiye özel yasalar çıkarmak gibi
hesaplar içinde olamayacağım belirterek şu açıklamayı
yaptı: "Bununla beraber yasanın içeriğine ve getirdiği
düzenlemeye katılmadığımı özellikle belirtmek
isterim. İzmir Belediye Başkanlığı için hakkımda
uzun süredir devam eden spekülasyonların, bu
yasayla birleştirilerek ismimin siyasi tartışmalara alet
edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum."
'KESİN ÇİZGİ KORUNMALI' TOBB Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu da teklifi doğru bulmadıklarım ifade
edip şunları söyledi: "Kanun teklifinin geri çekilmesi
gerektiğine inanıyorum. Oda-Borsa-Birlik Başkanlığı
görevimizle siyaset arasındaki ayrım kesin bir çizgiyle
belirlenmiş durumda. Bu çizgi bir defa delinirse, temsü
ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi söz
konusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri
emanet eden üretici, tüccar ve sanayicilerimiz zarar
görür. Bu camiada görev üstlenmek ile siyasette yer
almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır."
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19.11.2018

'DEĞİŞİME AÇIK OLUN'
TOBB ETÜ'nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı
mezuniyeti ile 2018-2019 akademik yılı açılış töreni
birlikte gerçekleştirildi. Üniversitenin Mütevelli Heyet
Başkanı da olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eğitime yatırımın,
ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, başarının anahtarını, "Durağan olanı
kabul etmemek ve değişime açık olmak" diye verdi.
TOBB ETü'DE mezuniyet sevinci TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 20172018 eğitimöğretim yılı mezuniyet ve akademik yılı açılış töreni
bir arada yapıldı. TOBB ETÜ'nün 2017-2018 eğitimöğretim yılı mezuniyeti ile 2018-2019 akademik
yılı açılış töreni, üniversitenin spor salonunda
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gerçekleştirildi. Törene katılan eski TBMM Başkanı
Cemil Çiçek dereceye giren öğrencilere plaket
verdi. Tören sonunda öğrenciler keplerini fırlatarak
mezuniyetlerini kutladı.
EĞİTİME YATIRIM EN BÜYÜK HİZMET
Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı da olan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, eğitime yatırımın, ülkeye yapılan en
büyük hizmet olduğunu söyledi. Başarının anahtarını,
"Durağan olanı kabul etmemek ve değişime açık
olmak" olarak ifade eden Hisarcıklıoğlu, girişimcik
ruhunun eski köye yeni adet getirmek olduğunu
vurguladı. ■ AA
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22.11.2018

KAYSERİ'DEKİ REEL SEKTÖR FİNANS KESİMİ TOPLANTISINA YOĞUN İLGİ
TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından, reel
sektörle bankalar arasındaki sorunların ve çözüm
önerilerinin paylaşılması amacıyla Anadolu'nun
çeşitli kentlerinde düzenlenen "Reel Sektör ve Finans
Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısının son durağı
Kayseri oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel
Müdürü Hüseyin Aydın ve bazı banka genel müdürleri
ile yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirilen
toplantıya 500'ü aşkın iş dünyası temsilcisi ilgi gösterdi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu'da diyalog
toplantılarının sorunların anlaşılması ve çözülmesi
noktasında son derece önemli olduğuna işaret ederek
"Denizli, Konya, İzmir ve istanbul'dan sonra şimdi de
Kayseri'deyiz. Bankalarımız, reel sektörün dertlerini
dinlemek için sahaya indi. Hükümetin aldığı tüm
önlemler piyasaya moral veriyor, ticareti destekliyor.
Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz.
Türkiye'nin temelleri sağlamdır" dedi. Türkiye Bankalar
Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise finans kesimiyle reel

sektörün aynı gemide olduğunun bilinciyle hareket
ettiğini, ekonominin olumlu yönde seyrettiğini kaydetti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 senede iç ve dış kaynaklı
çeşitli krizveçalkantılanhepberaber atlattık. Hepsinin
üstesinden geldik, yine yola devam edeceğiz. Bu
sıkıntılı günleri atlatmak için reel ve finans sektörü
el ele verdik. Biz Türkiye için varız. İnanıyorum
ki bu sefer de tümsekte bu tekerlek kalmayacak,
aşacak gidecek" dedi. TOBB ve Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) tarafından, reel sektör ile mali sektör
arasındaki diyalogun güçlendirilmesi, sorunların ve
önerilerin paylaşılması amacıyla "Reel Sektör ve
Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TBB
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel
Müdürü Hüseyin Aydın ve TBB YöneATO BAŞKANI
GÖRSEL BARAN: tim Kurulu'ndaki bankaların genel
müdür veya genel müdür yardımcılarının katılımlarıyla
gerçekleştirilen toplantıya iş dünyası yoğun ilgi

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

93

75. GENEL KURUL

gösterdi. Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu'da diyalog
toplantılarının sorunların anlaşılması ve çözülmesi
noktasında son derece önemli olduğuna işaret
ederek, şunları söyledi: "Türkiye Bankalar Birliği ve
TOBB, birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz. Anadolu'da
diyalog toplantüarı düzenliyoruz. Deniz li-Konya-İzmirİstanbul'dan sonra şimdi Kayseri'deyiz. Bankalarımız,
reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi.
Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörü birbirini
daha iyi Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel
Baran, dün başkent Ankara'nın merkezi Kızılay'da
faaliyet gösteren oda üyesi firmaları ziyaret ederek,
sorunlarını dinledi. ATO yönetimi olarak 157 bin üyenin
ekonomik gelişmeler karşısındaki durumunu sektörel
anketlerden tespit ettiklerini vurgulayan Baran, her
bir konuyla ilgili tespit, sorun ve çözüm önerilerini ilgili
bakanlık, kurum ve kuruluşa ilettiklerinin altını çizdi.
Hükümetin de reel sektörün sorun ve çözüm önerilerine
ilişkin pozitif yaklaşım sergilediğine dikkati çeken
Baran, şunları kaydetti: "Ekonomideki durgunluktan
etkilenen beyaz eşya, mobilya, konut ve otomotiv
sektörlerinin desteklenmesi, SGK prim borçlarına
taksit uygulanması taleplerimiz karşılık buldu.
Konkordatonun bir şirketi kurtanrken, başka şirketleri
zor durumda bıraktığını anlattık, yeni bir düzenleme
için harekete geçildi. İhracat destekleri dedik, hemen
adım atıldı. Kooperatifleşmenin önemine işaret ettik,
bu konuda harekete geçildi. Tüm bu gelişmeler,
bizim çalışmalarımızı daha moralli yapmamızı
sağlıyor." Baran, Türkiye'nin son dönemde ekonomik
saldırılara uğradığını, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde
ciddi manipülasyonlara maruz kaldığını belirterek,
"Hükümetimiz, finansal sektöre olan borçların yeniden
yapılandırılması, borçların taksitlendirilmesi, KDV ve
ÖTV indirimleri gibi adımlarla reel sektörün sırtındaki
yükü hafifletmek istiyor. Asıl önemli nokta, ülke olarak
sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını
döndürmeye devam etmemizdir" değerlendirmesinde
bulundu. anlayacak ve ortak çözümler geliştirecek.
Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız.
Her iki sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu
kapsamdaki önerilerimizi hükümete ilettik, iletiyoruz."
Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana
ulaşma imkânlarının açık tutulmasının hayati
önem taşıdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Son dönemde ekonomide olumlu
gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma, henüz
istediğimiz noktada değil. Bu konuda Odalarımız ve
Borsalarımızdan gelen, bizim de hükümete ilettiğimiz, 4
sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. İTO BAŞKANI
ŞEKÎB AVDAGİÇ: Hükümetimiz ilk adımı böylece attı.

94

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

Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi.
Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin
SGK borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Tüm bu
önlemler piyasaya moral veriyor, ticareti destekliyor.
Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz.
Türkiye'nin temellerinin sağlamdır. Son 25 senede,
iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık.
Hepsinin de üstesinden geldik ve yola devam ettik.
Bu sıkıntılı günleri aşmak için, reel sektör ile finans
sektörü el ele vermiş durumunda. Çünkü biz hepimiz
Türkiye için varız. İnanıyorum ki, bu teker bu tümsekte
kalmayacak." "Ekonomi olumlu yönde seyrine devam
ediyor" TBB Başkanı Hüseyin Aydın da Kayseri'de
özeleştiri yapacaklarını söyledi. Ekonomiyle ilgili
değerlendirmelerde bulundu Aydın, "Ekonomi olumlu
yönde seyrine devam ediyor. Reel sektörle bankacılık
sektörü ayrılmaz bir bütün. Birimizdeki bir rahatsızlık
diğerimizi etkiliyor. Aynı gemide olduğumuzun farkında,
bilincindeyiz. Hızlı koşuyoruz. Koşarken eksiğimiz,
fazlamız olabilir. Daha iyiyi bulmak için gereken
gayreti göstereceğiz" dedi. Basma kapalı gerçekleşen
toplantıya, reel sektör ve finans sektörünün üst düzey
temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasından yaklaşık 500
kişi katıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
Şekib Avdagiç, Sosyal Güvenlik Kururhu'nun (SGK)
işverenlerin prim borçlarının yapılandırması kararıyla
. ilgili olarak, "Kredi yapılandırmasının ardından gelen
SGK taksitlendirmesi son derece olumlu. Geçici bir
prim indirimi ve vergi borcu yapılandırması da süreci
tamamlar" açıklamasını yaptı. Avdagiç yaptığı yazılı
açıklamada. SGK'nın başlattığı ve Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
tarafından açıklanan "uyumlu işveren" düzenlemesini
değerlendirdi. Avdagiç, "Kredi yapılandırmasının
ardından gelen SGK taksitlendirmesi son derece
olumlu. Geçici bir prim indirimi ve vergi borcu
yapılandırması da süreci tamamlar. Reel sektör
üretimini aksatmayıp, kredilerini ödemeye çalışırken
SGK primi taksitlendirmesi, hem üretenler hem de
hem finans kesimi için önemli bir adım olmuştur"
ifadelerini kullandı. Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:
"Söz konusu düzenleme ile geriye dönük 3 yılda
primini düzenli ödemiş, ancak son 12 ayda sorun
yaşayan iyi niyetli işverenin koruma altına alınması ile
hakkaniyetli bir sınırlama getirilmiş oldu. Ayrıca 500
bin TL ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak
olması, KOBİ'lere verilen önemi gösteriyor. Hem 60
aylık vade imkanı hem de uygun faiz oranı işveren
için önemli bir destek. Piyasadaki nakit döngüsüne,
sonrasında da istihdama ve büyümeye katkı yapacak
böylesi adımlara ihtiyacımız var.

BASINDA TOBB - 2018

24.11.2018

İŞ DÜNYASININ YENİ ROTASI ASYA PASİFİK BÖLGESİ OLACAK
Yeni rota Asya-Pasif ik Malezya'dan KOBİ'lerie birlikte
GüneydoğuAsya'ya açılma teklifi Dünya ekonomisindeki
büyümenin yüzde 60'ını Asya-Pasifik'in sağladığım
belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu ülkeler
yılda 470 milyar dolar uluslararası yatınm yapıyor. Bize
gelense yılda 1 milyar dolan geçmiyor. Bu payı artırmak
için yeni iş birliği ve ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz"
dedi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifık Ticaret ve
Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle
Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede
kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, AB'nin
6. büyük tedarikçisi haline gelmiş bir ülke. Türkiye'nin
bu büyük potansiyelini, Asya-Pasifik iş dünyasına
göstermek istiyoruz. Aramızdaki ticareti ve yatırımları
artırmayı, yeni iş birliği ve ortaklıklar kurmayı
hedefliyoruz" dedi. Yılda 470 milyar dolar uluslararası
yatırım Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik Bölgesi'nin, dünya
nüfusunun yüzde 40'ını, küresel ticaret hacminin

yüzde 30'unu ve dünya ekonomik büyüklüğünün
yüzde 23'ünü kapsadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 60'ını AsyaPasifik ülkelerinin sağladığını ifade ederek, şunları
kaydetti: "2018 büyüme ortalaması yüzde 5.6, 2019
beklentisi yüzde 5.4. Aynı dönemde küresel büyüme
yüzde 4 civarında. Yani Asya-Pasifik, dünyanın geri
kalanından daha hızlı büyümeye devam edecek
görünüyor. Yine bölgenin küresel ticaret hacmi içinde
payı, 10 sene önce yüzde 28 iken, şimdi yüzde 30'a
ulaştı. Yılda 5,2 trilyon dolar ithalat yapıyorlar. Bizim
buradan aldığımız pay sadece 12 milyar dolar, yani
ancak binde 2.4. Öte yandan Asya-Pasifik ülkeleri,
yılda 470 milyar dolar uluslararası yatırım yapıyorlar.
Bize gelense yılda 1 milyar doları bile bulmuyor.
Bugüne kadar da bu ülkelerden ancak 7 milyar
dolar FDI Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesi amacıyla İstanbul'a gelen Malezya
Ticaret Geliştirme Kurumu (Matrade) CEO Yardımcısı
Sharimahton Mat Saleh beraberinde getirdiği 50
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KOBİ'nin 100 Türk KOBİ'yle işbirliği kurmasını sağladı.
Hem nüfusu hem ekonomisi Türkiye'nin neredeyse
3'te biri kadar olan Malezya buna rağmen bölgesinin
en önemli ekonomilerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Türkiye'de daha çok sağlık, teknoloji, petrol-gaz ve
kişisel bakım sektörlerinde yatırım yapmaya açık
olduklarını belirten Saleh, önümüzdeki yıllar için farklı
sektörlere de yöneleceklerini belirtti: Türkiye'yle ortak
projeler yapmak istediklerini söyleyen Saleh, 'Türkiye
Güneydoğu Asya'da savunma sanayinde bugüne
kadar bir şey yapmamış olabilir ama biz orada çok
güçlü olabiliriz. Dolayısıyla biz ürünlerin bakım ve
hizmetler kısmını üstlenerek ana ürünleri Türkiye'den
alarak üçüncü ülkelere açılabiliriz" dedi. Konuşmasına
"Biz Çin'den çok ithalat yapan bir ülkeyiz, neden Çin
yerine Türkiye'yi tercih etmeyelim. Hem ham maddeler
anlamında çok güçlüsünüz, hem imalat anlamında
çok güçlüsünüz. Ya da çok fazla Amerika'ya bağımlı
olmak yerine neden bu pazara da açılmayalım diyoruz.
Özellikle serbest ticaret antlaşması sonrası hem alım
hem satım için Türkiye'ye daha fazla odaklanmaya
başladık." dedi. Saleh, dünyanın en büyük rafine
palm yağı üreticisi olduklarını ve IFFCO ile ortak
kurdukları Felda şirketi üzerinden ayçiçek yağı ve
palm yağı harmanlı bir yağ ile Türk pazarına girmeyi
amaçladıklarını söyledi. Malezya'nın nüfusunun az
olduğunu fakat Türkiye için 600 milyonluk Asya'ya
ulaşma kapısı olduğunu belirten Saleh, bu işbirliğinin
böyle değerlendirilmesi gerektiğini de ekledi, iki ülke
arasında 2018'in ilk 6 ayında 1,42 milyar dolarlık bir
ticaret hacmi yakalandığını belirten Saleh, Türkiye'den
yaptıkları ithalatın da geçen yıla nazaran yüzde
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7,9 arttığını söyledi. çekebilmişiz. Yani ne AsyaPasifik bizim radarımızda ne biz Asya-Pasifik'in
radarına girmişiz. İşte bu tabloyu değiştirmek,
eksenimizi genişletmek istedik." 21. Yüzyılın Pasifik
yüzyılı olacağı öngörülüyor 2000-2017 döneminde
Türkiye'ye, 150 milyar dolar uluslararası yatırımın
geldiğini hatırlatan, Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
Asya-Pasifik ülkelerinin buradaki payı sadece yüzde
5, yani 7 milyar dolar. TOBB olarak, CACCI üyelerini,
stratejik ortak kabul ediyoruz. Vizyonumuz, AsyaPasifik Bölgesi'ndeki iş dünyasıyla, Türk iş alemi
arasında, güçlü ve kalıcı ekonomik entegrasyon
sağlamak. CACCI Konferansı'na Türkiye'nin ev
sahipliği, Asya-Pasifık Bölgesi ülkelerinin iş dünyası
çatı örgütleriyle, şirketlerinin, ilk defa bizlerle bîr araya
gelmesini mümkün kıldı. Böylece Türkiye'nin bölgedeki
görünürlüğü artacak. Bugüne kadar istediğimiz ölçüde
kuvvetli ekonomik ilişki kuramadığımız, Asya ülkelerine
yakınlaşmamıza yardımcı olacak. Zira 21. yüzyılın
bir Pasifik Yüzyılı olması öngörülüyor. Akdeniz, eski
dünyanın okyanusuydu. Atlantik, bugünün okyanusu.
Pasifik ise geleceğin okyanusu. Dünya ekonomisinin
ağırlık merkezi, Uzak Asya'ya kayıyor. Yani Pasifik
Yüzyılına girmiş bulunuyoruz. Bir tarafta Japonya ve
Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri, diğer tarafta
Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi y%kselen
pazarlar... Her türlü ürünün, farklı kalite ve ölçeklerde
üretildiği bir bölge. 3 milyarın üzerinde tüketicisiyle,
en büyük küresel pazar burada. Gerek ekonomik
büyümeler gerek mal ve hizmet ithalat artışı, dünya
ortalamasının üzerinde bulunuyor"

BASINDA TOBB - 2018

26.11.2018

HİSARCIKLIOĞLU YENİDEN SEÇİLDİ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da
yapılan Konsey Toplantısında Asya Pasifik Ticaret
ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan
Yardımcılığına yeniden seçildi. CACCI'nin yeni
Başkanı ise Hindistanlı işadamı Samir Modi oldu.
Modi, CACCI Başkanlığı görevini Jemal Inaishvili'den
devraldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıkhoğlu, İstanbul'da yapılan
Konsey Toplantısında Asya Pasifik Ticaret ve
Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan
Yardımcılığına yeniden seçildi. CACCI'nin Yeni
Başkam ise Hindistanlı iş adamı Samir Modi oldu.
Modi CACCI Başkanlığı görevini Jemal Inaishvili'den

devraldı. CACCI 89. Konsey Toplantısı, 23-24 Kasım
günlerinde İstanbul'da yapıldı. Konsey Toplantısında
2018-2020 dönemi CACCI yöneticileri seçimi yapıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıkhoğlu, CACCI Başkan
Yardımcılığı'na seçilmesine ilişkin yaptığı yazılı
açıklamada, "Şahsıma ve TOBB'aduyulan güven ve
destekten dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. 20182020 dönemde de AsyaPasifik ülkeleri ile Türkiye
arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışacağız. Bu
vesile ile bugün görevini devreden Sayın Jemal
Inaishvili'ye hizmetleri için teşekkür ediyorum. Onun
başkanlığında CACCI, kurumsal yapısını güçlendirdi
ve çok daha etkin bir küresel iş örgütü haline geldi"dedi
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12.12.2018

TOBB'DAN ATALAY'A DESTEK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki işçi ve işveren
temsilcilerinden oluşan heyet, Asgari Ücret Tespit
Komisyonu'ndaki açıklamaları tartışma yaratan
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş)
Genel Başkanı Ergün Atala/ı ziyaret etti. Türk-İş Genel
Merkezi'ndeki görüşmede konuşan Hisarcıklıoğlu,
son günlerde Atala/m sözlerine yönelik tartışmalar
nedeniyle kendisini ziyarete geldiklerini belirterek,
'Türk-İş Başkanımız Ergün Atalay, demokrasiye,
devletine, ülkesine, milletine bağlı, olaylara Türkiye
penceresinden bakan, istikrarın yanında olan, yerli
ve milli düşünceye sahip bir değerimizdir." diye
konuştu. Ataların, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi
sırasındaki duruşunun herkesin malumu olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Atalara dair tartışmaların
kendisinin üzerine yapışmayacağını dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, konunun son bulması temennisinde
bulundu. Gazetecilerin asgari ücret görüşmelerine
ilişkin sorusu üzerine Hisarcıklıoğlu, "Asgari ücret
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işi ayrı, ziyaretimiz ayrı. Asgari ücret, kendi hukuki
platformunda tartışılacak." ifadesini kullandı.
"UZATILACAK BİR
GEREKENİ DEDİM"

SEY

YOK,

DENİLMESİ

Ergün Atalay da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki
açıklamalarına ilişkin, "Bugün saat 14.00'te Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) burada
olacak. Yarın saat 14.00'te de Ankara'daki bütün kağıt
toplayan, çöp toplayan çocuklar buraya gelecekler.
Uzatılacak bir şey yok, denilmesi gerekeni dedim."
değerlendirmesinde bulundu. v Atalay, hükümetle ücret
konusunu konuşmadıklarına işaret ederek, "Rakamın
sonu ne oldu gördünüz. İşçilerden yana olmaya,
Türkiye'den yana olmaya devam ederim, hiç geri
vitese takmam." dedi. Ziyarette, Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yanı sıra Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri de
hazır bulundu.

BASINDA TOBB - 2018

17.12.2018

DIŞA AÇILMA HAMLESİNE İHTİYAÇ VAR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de hem
ithalat hem ihracat yapan firmaların toplamın sadece
yüzde 2'si olduğuna dikkat çekerek, "Bu rakam
firmalarımızın nasıl içe kapanık olduğuna işaret ediyor.
Tüm bu nedenlerle yeni bir dışa açılma hamlesine
ihtiyacımız var" dedi. Ekonomideki gelişmelerle ilgili
İnşaat Sanayi Dergisi'ne değerlendirmelerde bulunan
TOBB Başkanı, Türkiye'de yapılan yatırımların dış
ticarete konu mallar üretmek yerine iç tüketime ve

inşaata gittiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Şimdi küresel değişime uyumlu yeni işler yapmak
ya da eski işlere yeni yordamlar bulmamız gerekiyor.
Daha az tüketecek borçlarımızı geri ödeyeceğiz.
Yani Türkiye için yeni bir büyüme, millet için yeni bir
zenginleşme stratejisi saptayacağız. Her krizden bir
ders çıkarmayı becerebildiğimiz için her seferinde
yeniden ayağa kalktık ve yolumuza devam ettik. Daha
önce yaptık yine yaparız."
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31.12.2018

TOBB'DAN BİR İLK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) M. Rifat
Hisarcıklıoğlu 20l8'de önemli adımlar attıklarını
söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TBB ve TOBB
olarak birlikte bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek,
"Bankalar Birliği'nin yönetim kurulunun katılımıyla,
Anadolu'da diyalog toplantılarına başladık. Onuncu
toplantıyı Bursa'da yapıyoruz. Burada ayrıca Balıkesir,
Bilecik, Yalova, Kütahya, Eskişehir, illeri ve ilçeleri bir
araya geldi. Türkiye'nin en büyük ilk 10 Bankası'nın
Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları aramızda"
dedi.
REEL SEKTÖR VE BANKACILAR BİR ARADA
İlk defa reel sektör ve bankacıların, aynı masada
buluştuğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, iş dünyası
olarak sorunları ve sıkıntıları, doğrudan bankaların üst
yönetimlerine ileteceklerini ve önerileri paylaşacaklarını
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söyledi. Hisarcıklıoğlu, bankaların reel sektörün
dertlerini dinlemek için sahaya inmesinin son derece
önemli olduğunu belirterek, "Bu toplantılarla, reel
sektör ile finans sektörü, birbirini daha iyi anlayacak ve
ortak çözümler geliştirecek" açıklamasında bulundu.
"ÇALKANTILI DONEMLER YASADİK AMA HEPSİNİ
ASTIK'
Türkiye'deki sıkıntılı sürecin üstesinden geleceklerini
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Küçük
işletmeler açısından alacak sigortası, l Ocak 2019'dan
itibaren yürürlüğe girecek. Aslında bu, bizim için devrim
niteliğinde bir adım oldu. Tüm önlemler, piyasalara
moral vermekte, ticareti desteklemektedir. Biz bu
çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz.
Ülkemizin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda bir sürü
sıkıntılı, çalkantılı dönemi yaşadık ama hepsini aştık."

