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ESKİ ALIŞKANLIKLARDAN, ESKİ BAKIŞ AÇISINDAN KURTULMALIYIZ!
Geçen ayın dikkat çeken konularından biri NATO üyesi ülkelerin
liderlerinin yıllık olağan toplantısındaki konularından birinin uzay
olmasıydı. Liderler NATO’nun uzay ile ilgili hedeflerini ve bu
hedeflere ulaşmak için gereken stratejileri tartışacaklar. Ortaya bir
yol haritası konulacak.
Aslında bu konu savunma ve güvenlik çevreleri için yeni değil.
Soğuk Savaş döneminde ABD’nin meşhur Yıldızlar Savaşı projesi
kapsamında da çokça konuşulmuştu. Sovyetler Birliği’ni daha fazla
askeri harcama yapmaya ve ekonomisini çökertmeye yönelik bu
proje 1980’lehn sonunda beklenen sonucu vermişti.
Birkaç ay önce ABD Başkanı Trump “Uzay Kuvvetleri Komutanlığı”
kurulmasına dair açıklamasında değişen güvenlik ve tehdit
ortamına vurgu yapmıştı. Buradaki amaç hem ülke topraklarının
hem de stratejik öneme sahip uyduların saldırılardan korunmasıydı.
Görünen o ki ABD bu yeni risk ve tehdit algısını müttefikleriyle
paylaşmış ve konuyu NATO liderleri gündemine taşımış. İlk uydunun
gönderildiği 1957 yılından beri dünya yörüngesine yaklaşık dokuz
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bin uydu yerleştirildi. Halen bunun beş bine yakını dönmeye devam
etmekte ancak bunlardan sadece iki bine yakını faal durumda.
Bunların yarıya yakını ABD’ye ait. Çin ise son dönemde artan
uydu sayısıyla Rusya’yı geçip ikinci sıraya yükselmiş durumda.
ABD’nin bu konuya verdiği önemi artırması Çin’in uzay konusunda
artan aktiviteleriyle de yakından ilgili. Uydular modern bu çağda
çok önemli bir yere sahip. TV’den telefona, navigasyondan iş ve
finans dünyasına, meteorolojiden çevre ve iklim gözetlemeye,
güvenlikten doğal kaynakların izlenmesi ve tespitine, sosyal,
ekonomik değişimin izlenmesinden, uzay bilimlerine ve istihbarata
kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Çin sadece uzayda
değil sanal ortamda da dikkat çekiyor. Akıllı telefonlarda hızla
yaygınlaşan bir Çin uygulaması yaklaşık 10-15 saniyelik kişisel
videolar hazırlayıp, paylaşabilmeyi sağlıyor. Özellikle gençler
arasında hızla yaygınlaşıyor.
Kullanıcılarının yarıya yakını 16-24 yaşları arasında. İşte Z
kuşağı böyle bir şey. Bir araştırmaya göre son bir yıl itibarıyla bu
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uygulama 750 milyondan daha fazla indirilerek en çok indirilen
uygulamalar listesinde birinci sırada yer aldı. Facebook 715
milyon indirme ile ikinci, Instagram 450 milyonla üçüncü sırada.
Neredeyse üç yıllık bir geçmişi olan bir Çin uygulaması, Amerikalı
rakiplerini geride bırakmış. Dünyada bu sürece uyum sağlayanlar
da var. Yeni Zelanda’nın genç Başbakanı’nın iki yıllık icraatını
anlattığı video yalnızca iki dakika. Oysa bizler klasik siyasetçilerin
saatlerce konuşup, aynı şeyleri tekrarlamasına alışmıştık. Yani
zamanın ruhuna uyum sağlamış. Bundan sonra yeni çağın yeni
nesline uygun yeni siyasetçilerin de gelmesi beklenebilir. Zira bu
dönemin sosyal medya kullanıcıları yani gençler, lafı uzatmadan,
dallandırıp budaklandırmadan iletişim kurmanın peşinde. Bu kısa
ve hızlı iletişimi de zamansızlıktan değil, yaratıcılık ve özgürlük
alanı tanıdığı için tercih ediyorlar. Gelmekte olan bu yeni çağda
siyasetten hizmete, eğitimden eğlenceye kadar her şeyi yeniden
düşünmemiz lazım. Eski alışkanlıklardan ve eski bakış açısından
kurtulmak lazım. Ne yazık ki bu son getirilen dijital hizmet vergisi
bizim bunun daha uzağında olduğumuzu gösteriyor. Türkiye
hala ekonominin öncelikleri yerine, kamu maliyesi öncelikleri
ile düşünmeyi sürdürüyor. Oysa öncelik memlekette daha fazla
unicorn olsun, yeni teknoloji şirketleri çıksın olmalıydı. Plaka
rantını korumak uğruna Uber gibi çağdaş hizmetlerden memleketi
mahrum bırakmak, yarını bugüne feda etmek demek. Türkiye’nin
teknoloji yarışında geride kalması demek. Dolayısıyla dönüşecek
sektör ve alanları dönüşüme direnişin değil, dönüşümün parçası

yapmak gerekir. Yeni teknolojilerin içerdiği dönüşüm dinamiğini
hayata daha süratli aktarmak için, dönüşecek sektör ve alanları
daha süratli bir biçimde dönüşüme hazır hale getirmek önem
taşıyor. Eğer böyle yapmazsanız, en hızlı dönüşme potansiyeli
olan sektörler ve alanlarda kamu idaresi, dönüşümün değil,
statükonun sesi haline geliyor ve dönüşümü zorlaştırıyor. İşte biz
bu yeni çağ uygun vizyonla hareket ederek TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk Yapay Zeka Mühendisliği
programını açtık. TOBB ETÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nün
amacı sadece mühendisliği değil, mühendislik dışı alanları da
dönüştürmektir. İktisat, işletme, tıp, siyaset bilimi, uluslararası
ilişkiler, mimarlık, şehir planlama ve hukuk gibi mühendislik dışı
alanlarda şekillenmeye başlayan değişime, müfredatımızı ve
üniversitede sınıf dinamiklerini değiştirerek, yön vermek, katkıda
bulunmak istiyoruz. Zira dünyada ve ülkemizde yaşananların ve
yaşanacakların teknolojik değişimle gelen son derece doğal bir
süreç olduğunu vurgulamak önem taşıyor. İşte o vakit insanların
hadiseye şimdi benim başıma neler gelecek diye değil, ben bundan
nasıl yararlanacağım ya da bundan nasıl yeni iş fikirleri çıkabilir
diye bakmasını kolaylaştırmak mümkün olur. Sanayi devriminden
sonra teknoloji devrimini de ıskalamak istemiyorsak teknolojik
gelişme karşısında ülkemizde hep öne çıkan yasaklama odaklı
tutumu değiştirmemiz şart. Yoksa eller aya biz yaya demeye ve
başkalarının arkasından bakmaya devam edeceğiz.
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MESAJ TACİZİ BİTİYOR
Ticaret Bakanlığı vatandaşa istemediği mesajları iptal etme imkânı
sunan sistemi devreye sokuyor Tanıtım, reklam mesajlarından
bıkan vatandaşın yarım milyonu aşan şikâyeti üzerine Ticaret
Bakanlığı yeni bir sistemi geliştirdi. Ticari Elektronik İleti Yönetim
Sistemi (İYS) üzerinden vatandaşa hangi şirketlere onay verdiğini
görme, istemediklerinin onayını iptal etme, istediklerini de mesaja
açma fırsatı sunacak.
ÇOCUĞU olana olmayana gönderilen özel okul, dil kursu, müzik
kursu, Antalya’da 5 yıldızlı otelde tatil sürprizi, devre mülk, hediye
saat, ‘kredi borcunuzu yapılandıralım’ mesajlarından bıkan
vatandaşların sadece resmi şikayetleri yarım milyonu aşarken
Ticaret Bakanlığı yeni bir sisteme geçişin ilk adımım attı. Bakanlık,
kurduracağı Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden
vatandaşa hangi şirketlere onay verdiğini görme, istemediklerinin
onayım iptal etme, istediklerini de mesaja açma fırsatı sunacak.
İYS’Yİ TOBB KURACAK
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Ticaret Bakanlığı’nın, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler Yönetmeliği’nde değişiklikleri dünkü Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticari elektronik ileti, “Telefon, çağrı
merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici
sistemler, elektronikposta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar
kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla
gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” olarak tanımlandı.
Ticari elektronik ileti onayı alınmasını, reddetme hakkının
kullanılmasını ve şikayet süreçlerinin yönetilmesini düzenleyecek
olan İYS, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde,
Ticaret Bakanlığı’nın gözetiminde kurulacak. Bakanlığın önünde
halen istenmeyen iletilerle ilgili 500 bin vatandaş şikayeti
bulunurken, bugüne kadar vatandaşı bu tür iletilerle şikayet eden
firmalara milyonlarca liralık cezalar kesildi.
İYS’YE KAYIT ZORUNLU
Ticari ileti göndermek isteyen yani telefon yoluyla sesli ya da SMS
ile e-posta yoluyla pazarlama yapmak isteyen tüm gerçek ve tüzel
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kişiler, İYS sistemine kayıt yaptırmak zorunda olacak. Bu kişi ve
firmalar, İYS üzerinde kaydı bulunmayan yani onayı olmayan hiçbir
vatandaşa sesli, yazılı elektronik ileti gönderemeyecek. Vatandaş,
İYS üzerinden hangi şirketlere kendisine bildirim gönderme izni
verdiğini de görebilecek. Böylece pişman olduğu izinlerini de İYS
sistemi üzerinden iptal edebilecek. Yani A markasının indirim
kampanyalarım, B otelinin muhteşem tatil duyurularım reddetmek
de kolaylaşacak.
SİSTEM NASIL çalışacak
1- Şirketlerin aldıkları onaylar, 1 Haziran 2020 tarihine kadar
İYS’ye yüklenecek.

3 AYLIK EK SÜRE GELEBİLİR
BAKANLIK yetkilileri, TOBB’un İYS için teknik çalışmalarına
başladığını, büyük bir aksilik olmazsa hedeflendiği gibi uygulamanın
1 Eylül’de başlayacağını belirtti. Ancak teknik sorunlar çıkabileceği
olasılığına karşı 3 aylık ek süre kullanılabileceğini söyleyen
yetkililer, “İYS sistemi, vatandaşın şikâyet ettiği, istenmeyen iletileri
tamamen ortadan kaldırmasa da çok önemli bir kısmını sona
erdirecek. Vatandaş sisteme kendisi giriş yapıp kontrol edebilecek.
Ayrıca bakanlığımıza gelen şikayetler ve bunların denetimi de
kolaylaşacak” dedi.

2- İYS, sistemde onayı bulanan vatandaşa ‘Senin şu firmalarda
onayın var’ bilgisini gönderecek.
3- İYS sistemi 1 Eylül 2020 itibariyle hizmete açılacak.
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E-TİCARETTE “DAHA GÜVENLİ ALIŞVERİŞ” DÖNEMİ BAŞLIYOR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven ortamının tesis
edilmesi için Bakanlık olarak TOBB’un iş birliğiyle güven damgası
sistemini oluşturduklarını söyledi.
Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği güvenli ticaret şartlarını taşıyan
e-ticaret sitelerinden 12 tanesine güven damgası verildi. Denetimini
TOBB’un yaptığı güven damgasını almaya hak kazanan şirketlerin
belgeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı bir törenle verildi.
Ticaret Bakam Ruhsar Pekcan, güven damgasının, şirketlerin
yeni pazarlara açılmasını kolaylaştıracağını, uluslararası pazarda
rekabet güçlerim artıracağını söyledi. Alıcı ve satıcının birbirini
görmediği için e-ticaret ortamında güven unsurunun daha fazla ön
plana çıktığım bildiren Bakan Pekcan, tüketicilerin yüzde 45’inin
ödeme sistemlerine güvensizlik duyduğunu kaydetti.
Elektronik ticaret yapan bütün firmaların, gönüllülük esasına göre
başvuruda bulunabileceğini söyleyen Ruhsar Pekcan, e-ticaret
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sitelerinin sürekli denetime tabi olacağını vurgularken, belli
aralıklarla yapılacak sızma testleriyle de güvenlik açıklarının tespit
edileceğini aktardı. Ruhsar Pekcan, elektronik ticaret verilerinin
toplanmasını öngören Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin (ETBİS) 2
Ocak’tan itibaren devreye alındığını hatırlatarak, buna ilişkin bililerin
de yakın zamanda duyurulacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu: E-ticareti
kolaylaştıracak bir adım TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
e-ticaret sektöründe daha güvenli bir alışveriş döneminin
başladığını belirtti. Güven damgasının e-ticareti kolaylaştırmak
için atılan bir adım olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de
güven damgası sağlayıcı tek kurumun TOBB olduğu bilgisini verdi.
2019 yılında Türkiye’de insanların yüzde 34’ünün internetten ürün
veya hizmet satı aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “AB ülkelerinde
bu oran yüzde 70’in üzerinde. Toplam perakende içinde e-ticaretin
payı Türkiye’de yüzde 5,3. AB’deyse bu oran ortalama yüzde 9 ve
hızla artmaya devam ediyor. Türkiye’de e-ticaretin büyümesi için
yenilikçi uygulamalara ihtiyaç var ve güven damgasının buna güzel
bir örnek” şeklinde konuştu.
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KALİTELİ BİR ÜNİVERSİTE EN VERİMLİ FABRİKADIR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkelerin zenginliğiyle eğitim
düzeyi arasında güçlü bir ilişki olduğunu söylerken “Kaliteli
üniversite bir milleti zengin edecek en verimli fabrikadır. Eğitime
yatırım yapmak ülkeye yapılan en büyük hizmettir” ifadelerini
kullandı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmanın daha
fazla teknoloji üretmekten geçtiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu,
“Refleksi kuvvetli, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, icat çıkaran
yeni bir nesli ülkemize kazandırmalıyız” diye konuştu.

“Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefini
yakalamanın anahtarı daha fazla teknoloji üretmek. Üniversitelerin
temel gayesi artık teknolojiyi kullanan değil, üreten yeni bir nesil
olmalı. Bilgiye kolay ulaşabilen, hızlı öğrenen, disiplinler arası
düşünebilen, refleksi kuvvetli, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan,
icat çıkaran yeni bir nesli ülkemize kazandırmalıyız” diye konuştu.

TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın
da katılımıyla toplandı. Açılış konuşmasını yapan TOBB Başkam
Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkelerin zenginliğiyle eğitim düzeyi arasında
güçlü bir ilişki olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük 500 üniversitesi listesine giren 2 Türk
üniversitesinin de vakıf okulları olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Vakıf üniversitelerinin yaptığı yatırım, getirdiği rekabet sayesinde,
eğitimde kalitenin artmasına vesile oluyor. Bizler faaliyetlerimizi
yürütürken, gerçek bir vakıf anlayışıyla hareket ediyoruz. Kar için
değil, toplum yararına çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu yüzden iş insanlarının eğitim konusuyla ilgilenmesi gerektiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Kaliteli üniversite bir milleti zengin
edecek en verimli fabrikadır. Eğitime yatırım yapmak ülkeye
yapılan en büyük hizmettir” dedi.

TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan ise
vakıf üniversitelerinin çok önemli olduğunu belirterek, “Vakıf
üniversiteleri Ar-Ge’ye verdiği önemle üniversite-sanayi iş birliği
gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

Dünyada iş yapma biçimlerinin giderek değiştiğini ve yeni iş
modellerinin ezberleri bozduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr
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TOBB, GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞİ ÖNLEMEK İÇİN 81 İLDEKİ TEMSİLCİLERİNE YAZI
GÖNDERDİ
HİLELİ GIDAYA DİSİPLİN CEZASI

İSİMLERİ O LİSTEDE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81 ildeki oda ve borsalara,
üretimini yaptıkları gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar
için disiplin değerlendirmesi yapmaları için talimat gönderdi. Oda
ve borsalar bünyesindeki disiplin kurulları, ürettikleri ürünlerde hile
yapan, standartlara uymayan üretici ve satıcı firmalara önce uyarı
daha sonra para cezası verebilecek.

Bu bildirim üzerine, TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
talimatıyla illerdeki 365 oda ve borsa genel sekreterliklerinden, söz
konusu üye firmalara “Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin
ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu
Hakkında Yönetmelik”e istinaden gerekli işlemlerin başlatılması
talep edildi.

TOBB, 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsa yönetimine,
gıdada taklit ve tağşiş yapan üye firmaların bu faaliyetlerinin
disiplin kurullarında ele alınmasına yönelik talimat gönderdi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğü, laboratuvar sonucuyla gıdada taklit
ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmaların bilgilerini TOBB’a iletti.

Talimata, Bakanlık tarafından gönderilen, kişilerin hayatım ve
sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş
gıdaları üreten veya satan firmaların Üstesi de eklendi. Oda ve
borsa bünyesindeki disiplin kurulları, meslek şeref ve haysiyetine
uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlar, satışa arz
olunan malların niteliği veya miktarı bakımından gerçeğe aykırı
beyan verenler, nizami olmayan ölçü ve tartı aletlerini bilerek
kullananlar için farklı cezalar uygulayabiliyor.
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Ayrıca, söz konusu kurullar imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık
kurallarına uymayan, hileli, karışık, standartlara aykırı ve kalitesiz
mal imal eden ve satanlara uyarı, kınama ve para cezaları gibi
muhtelif cezalar verebiliyor. Bu cezalar, mevzuatta ihlallerin
derecesi ve niteliğine göre belirleniyor.
Sucuğa domuz eti çaya gıda boyası
TARIM ve Orman Bakanlığı, 14 Ocak ta taklit veya tağşiş yapıldığı
kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel
yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya
alt 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Böylece, konuya
ilişkin ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana
1443 firmaya alt 3 bin 202 parti ürün tüketicilere açıklanmış oldu.
Yapılan denetimler sonucu bazı alkolsüz içeceklerde, takviye edici
gıda ürünlerinde, şekerli mamullerde, bitki çay ve kahvede ilaç
etken maddesi katıldığı tespit edilmişti. Bazı firmaların ballarında
taklit ve tağşiş yapıldığı anlaşılırken, salçada, baharatlarda, çay
ve kahvede gıda boyası, süt ve sut ürünlerinde nişasta, jelatin ve
bitkisel yağ, zeytinyağlarında da farklı tohum yağları kullanıldığı
ortaya çıkmıştı. Ayrıca, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek
tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti
tespit edilmişti.
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20.01.2020

TOGG CEO’SU GÜRCAN KARAKAŞ: “Ortaklar 15 yıl gelir aktarımı beklemiyor”
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, TOBB
ETÜ’de; Rektör Güven Sak, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.
Türkiye’nin Otomobili projesinin güçlü kuruluşlarca yürütüldüğünü
ve temelinde hızlı kâr beklentisi olmadığını belirten Gürcan Karakaş,
“Ortaklarımız 15 yıl boyunca kendilerine bir gelir aktarmamızı
beklemiyorlar. Şirket, kazandığı parayı yeni teknolojilere yatıracak.
5 modelle tüketiciye ulaşacağız. 2022’de SUV model üreterek
piyasa gireceğiz ve 18 ay sonra sedan modelimiz piyasada
olacak” diye konuştu. “2022 bir fırsat penceresi için uygun” Nihai
hedeflerinin yıllık 175 bin adet üretim olduğunu belirten Karakaş,
“Bu otomobillerin hepsi aynı platformda üretilebilecek. Bu bize
önemli bir imkan ve güç sağlayacak. Yüzde 51 yerlilik oranı
ile başlayacağız ama 2025 yılında bunu yüzde 68’e çıkarmayı
planlıyoruz” dedi. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG yönetimi olarak
‘Türkiye’nin Otomobilinin 2022 yılında seri üretimine başlanmasını
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planladıklarını ve bu yönde çalıştıklarını vurguladı. Gürcan
Karakaş ise 2022 yılında seri üretime başlamış olmakla Türkiye’nin
bu sektöre girmekte geç kalmamış olacağını vurguladı. Karakaş,
“Seri üretime geçiş için belirlenen 2022 yılında fırsat penceresinin
önemli bir piyasa oyuncusu olmak için hala açık olacak. TOGG
daha doğuştan elektrikli otomobil üreten bir firma. Bu otomobilin
bütün sınai mülkiyet hakları, hukuki hakları tamamen Türkiye’ye ait
olacak ki bu bize büyük bir rahatlık sağlayacak. Ayrıca projemiz bize
bir otomobilden fazlasını yani bir mobilite eko-sistemi oluşturmaya
imkan verecek. Bu mobilite eko-sistemi sayesinde otomobilimiz,
her türlü akıllı sistemi kullanabilecek” diye konuştu.

2020 BASINDA TOBB

ANALİZ
25.01.2020

ICC’DE DAHA FAZLA HUKUKÇUMUZ OLSUN
MİLLETLERARASI Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası Tahkim
Divanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi’nin Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) tarafından İstanbul’da “15. ICC Türkiye Tahkim
Günü” toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Adalet Bakan
Yardımcısı Zekeriya Birkan, hükümetin ve Adalet Bakanlığı’nın iş
hukukunda da alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını desteklediğini
belirterek, “Bir gerçek var ki artık klasik yargılamalarla bu ticari
ihtilafları halletmemiz mümkün gözükmüyor” dedi.
Birkan, bakanlık olarak İstanbul’daki Tahkim Merkezi’nin de
ortaklarından biri olduklarını ifade ederek, “Artık sorunların,
ihtilafların adliyeye taşınıp sadece adliyede klasik yargılama
metotlarıyla çözümlenmesini, iki tarafın da kaybettiği, ki çünkü
davacı da davalı da memnun olmuyor, ama biz iki tarafın da gönül
huzuruyla birleşip ve barışıp anlaşacağı model ve çözümleri
bakanlık olarak destekliyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve ICC Türkiye
Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da

ICC’nin dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan, en
büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu ve Birinci Dünya Savaşı’nın,
uluslararası ticarete verdiği zararı gidermek amacıyla, bir grup
girişimci tarafından, “barışın tüccarları” sloganıyla kurulduğunu
aktardı.
Hisarcıklıoğlu, tahkim konularının Türkiye’de gelişim göstermesinin
önemine dikkati çekerek, “Eskiden Türkiye’ye gelen doğrudan
yabancı sermaye yatırımı, yılda 1 milyar doları geçmezdi. Sonra
hükümetimiz, tahkimi, ulusal mevzuatımıza ekledi. Bunun da
etkisiyle Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde cazibesi arttı. Gelen
doğrudan yabancı sermaye yatırımı, yıllık ortalama 10 milyar
dolarlar seviyesine çıktı. Dolayısıyla tahkim, iş dünyası açısından
çok önemli bir konu. Biz iş adamları olarak iş bağlantılarımızı
kurarken güvencede olmak isteriz” diye konuştu.
Türkiye’nin ICC tahkimi açısından önemli bir ülke olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “2019’da,
ICC Tahkimi’ni en çok kullanan ilk 10 ülkeden biriyiz. Bu noktada

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

15

77. GENEL KURUL

Genel Sekreter Sayın Fessas’tan bir ricamız olacak. Türkiye’de çok
iyi yetişmiş, deneyimli ve kaliteli bir hukuk camiası var. Madem ki
ICC tahkimin bu kadar iyi bir müşterisiyiz, o zaman ICC’nin hakem
atamalarında, ülkemiz hukukçularına daha fazla yer vermesini
bekliyoruz” diye konuştu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av.
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da TOBB ile rakip değil çözüm ortağı
olduklarını söyledi. Feyzioğlu, “iki kurum, her konuda çözüm
ortağıdır ve her konuda birlikte çalışmalıdır. Türkiye’de uluslararası
tahkimin yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve Türk avukatlarının Türk
hukukçularının dünyanın her yerinden başarıdan başarıya,
zirveden zirveye koşabilmesi iki büyük kurumun iş birliği ile
olacaktır.” diye konuştu.
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25.01.2020

TİCARETİN SİCİLİ’ ARŞİVLE DIJITALLEŞTI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tüm
arşiviyle birlikte dijitalleştirildiğini belirterek, “1957 yılından
günümüze kadar yayımlanan 17.6 milyon ilana artık bir tıkla
ücretsiz ulaşılabiliyor” dedi.
1957’den beri...

yılma yeni bir vizyonla girdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle
konuştu: “Dijital dönüşüm yaşadığımız bu teknoloji çağında
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin yazılım altyapısı yenilendi
ve internet sitesi erişime açıldı. Gazetenin tüm arşivi
dijitalleşti. 1957 yılından günümüze kadar yayımlanan 17.6
milyon ilana artık bir tıkla ücretsiz ulaşılabiliyor.”

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ilk sayısının 21 Şubat
1957’de yayımlandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, o günden
bugüne kadar 16 bin 658 nüsha çıkarıldığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, gazetenin bir nüshasının ortalama 1000
sayfadan oluştuğuna ve yaklaşık 3 bin ilan ‘ içerdiğine işaret
ederek, bugüne ‘ kadar yayımlanan nüshaların 5.2 milyon
sayfayı bulduğunu ve böylece 17.6 milyonluk bir ilan arşivi
oluştuğunu bildirdi. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 2020
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26.01.2020

EL ELE VEREREK YAN YANA OLMALIYIZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, felaketlerin acısının birlik ve beraberlik içinde
azaltılabileceğini bildirdi. Elazığ merkezli depremde hayatını
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen
Hisarcıklıoğlu, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Burada kaybettiklerimizin
acısı yüreğimizi yaktı. Tüm milletimize geçmiş olsun.
Milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde, her felakette
olduğu gibi bu felakette de dayanışma içinde olacağına ve
yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti
göstereceğine inanıyorum. Zor günlerde hep beraber el
ele vererek, yan yana olmalıyız. Felaketlerin acısını ancak
birlik ve beraberlik içinde azaltabiliriz. Allah tekrarından ve
beterinden saklasın.”
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31.01.2020

İŞ DÜNYASI TEK YÜREK OLDU
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin
yaralarını sarmak için iş dünyası tek yürek oldu. TOBB,
81 ildeki 365 Oda ve Borsa Başkanı ile harekete geçerek,
Elazığ ve Malatya’ya 108 TIR yardım gönderdi. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu kadar yeterli mesajı gelince
hazırlığı yapılan birçok TIR’ı da sonradan iptal ettik” dedi
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde geçtiğimiz cuma meydana
gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Malatya başta olmak
üzere çevre illerinde etkili oldu. Depremin hemen ardından
toplumun her kesiminden bölgeye destek yağdı. Yaşanan
sıkıntıları elbirliği ile atlatmak için iş dünyası da tek yürek
oldu.

27 TIR’I GERİ GÖNDERDİLER
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organizasyonu
AFAD’ın koordinasyonunda 81 ildeki 365 Oda ve Borsa
Başkanı ile harekete geçerek, Elazığ ve Malatya’ya
gönderdiği yardım TIR’ı sayısı 108’e ulaştı. Konuyla ilgili
Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sahayı bizzat yerinde gördük. Artık
malzeme ihtiyacı kalmamış. Bakanlığımız ve AFAD artık
yeter göndermeyin dediler. Yola çıkmış olan 27’tane TIR’ı
tekrar şehirlerine geri gönderdiler. Sahanın ihtiyacı olan
ısıtıcı, giyecek, yiyecek her şey karşılanmış oldu. Deprem
insanı öldürmüyor, bina öldürüyor. Buna çok dikkat etmek
lazım. Kontrollerin çok iyi yapılması lazım” ifadelerini
kullandı.
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11.02.2020

BREXIT TİCARETİ VURMASIN
İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) bir çalışma yaptığını
ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Brexit sonrasında ikili ticarette
14 milyar dolar olumsuz etkilenecek. Uzakdoğu’daki ülkelere
karşı AB Gümrük Birliği avantajımız sona erecek. Arzumuz,
İngiltere ile en kısa sürede ayrı bir serbest ticari anlaşması
yapılması” dedi.
İŞ dünyasının gündeminde Brexit’ten Türk iş dünyasının
nasıl etkileneceği var. Konuyla ilgili olarak Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) kapsamlı bir
çalışma yaptığım belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, Hürriyet’e yaptığı
açıklamada, “İlk analizler, Türkiye’nin Brexit sonrasında,
ticaretten en fazla negatif etkilenecek ülkeler arasında yer
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aldığına işaret ediyor. Zira İngiltere’ye yaptığımız 11 milyar
dolarlık ihracatın yüzde 98’i yüzde (0) gümrük vergisine tabi.
İngiltere’nin Gümrük Birliğinden çıkışının fiilen uygulanacağı
2021’den itibaren, gümrük vergilerinde bir miktar artış
olacak. Ama bundan daha önemlisi şu. Rakibimiz olan
özellikle Uzakdoğu’daki ülkelere karşı AB Gümrük Birliği
avantajımız sona erecek” dedi.
YENİ VERGİLERLE SÜRECEK
Brexit’ten en kazançlı çıkacak ülkelerin ABD ve Çin olduğunu
kaydeden Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Arzumuz, İngiltere
ile en kısa sürede ayrı bir serbest ticari anlaşması (STA)
yapılması. STA, İngiltere’nin de yararına olacak. Zira
İngiltere’den yaptığımız 8 milyar dolarlık ithalatın yansı
Brexit sonrasında ilave gümrük vergisine tabi olacak. Yani
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İngiltere’nin de yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatı bundan
zarar görecek. Özetle, ikili ticaretimizin yüzde 70’i bir başka
deyişle 14 milyar dolar olumsuz etkilenecek. Kısa vadede
durum bu. AB ve İngiltere bir anlaşmaya varmadan önce
İngiltere ile ayrı bir ticaret anlaşması yapmamız pek olası
görünmüyor. Bu nedenle, Türkiye-İngiltere ikili ticaretinin bir
süre daha yeni gümrük vergileriyle süreceği bekleniyor.”
ELEKTRONİK VE MAKİNE
Şu anda, Türkiye’nin İngiltere’ye 10.9 milyar dolar değerinde
mal ihraç ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “İngiltere’den
ise 7.4 milyar dolar değerinde mal ithal ediyoruz. Türkiye ve
İngiltere arasmda yeni bir ticaret anlaşması imzalansa dahi
Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatının yüzde 55’inde dolaylı
rekabet gücü kaybı oluşabilecek. Önümüzdeki dönemde
gümrük vergileri doğrudan değişmeyecek olsa da üçüncü
ülkelerin gümrük vergileri düşeceği için dolaylı pozisyon
kaybı yaşanacak sektörlerin başında 2.7 milyar dolar ihracat
kalemiyle elektronik ve makine sektörü geliyor. Elektronik ve
makine sektörünü, 739 milyon dolarlık ihracatla hazır giyim
sektörü takip ediyor” diye konuştu.

ÜRÜN BAZINDA ALTERNATİF PAZARLARA BAKILMALI
GECİŞ süreci sonrasında rekabet gücünde yaşanabilecek
doğrudan ve dolaylı olası kayıpları bertaraf etmek için ürün
bazında alternatif pazarlara bakılabileceğini ifade eden Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Örneğin, otomobil/ ambulans ve karavan
için İngiltere pazarına alternatif olarak 6 milyar dolardan
fazla talebi olan Fransa, 5.5 milyar dolar talebiyle BelçikaLüksemburg, 1.2 milyar dolar talebi olan İsveç, 495 milyon
dolar talebi olan Slovakya gibi pazarlar öne çıkıyor. Alternatif
pazarlarda, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda gibi
Avrupa Birliği ülkelerinin öne çıktığı görülüyor.”
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14.02.2020

GİRİŞİMCİLİĞE DEV KATKI
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOBB katma değerli üretim
ve iş imkanları için işbirliğine yöneldi. Özellikle yazılım
alanında nitelikli eleman ihtiyacına yönelecek olan süreç
için talepler TOBB aracılığıyla toplanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
arasında “Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği
Protokolü” imzalandı. TOBB’un sosyal tesislerinde
düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Yusuf Sarınay katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
Bakan Kasapoğlu, gençlerin staj başvurusu için gerekli
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akademik ve iletişim bilgileri ile staj taleplerinin geliştirilecek
yazılım üzerinden toplanacağını ifade etti.
YAZILIM ALANINDA STAJ
Taleplerin
TOBB
aracılığıyla
firmalar
tarafından
aramaya açılacağını vurgulayan Kasapoğlu, “Yazılımda,
firmaların girdiği stajyer taleplerinin staj talepleri ile
eşleştirilmesi, TOBB tarafından firmanın olur verdiği
stajyerlerin verilerinin sisteme alınması ve stajyerlere
duyurulması gibi modüller yer alacak. Bu şekilde teknolojinin
imkanlarını da etkin bir şekilde kullanarak, hem gerekli
iş alanlarını, staj taleplerini gerçek zamanlı bir şekilde
görebileceğiz hem de iş kolları üzerinde varsa bir yoğunluğu
tespit etme şansı yakalayacağız. Bu veriler, ileriki dönemde
gençlerimize iş deneyimi kazandırılması amacına yönelik
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tedbirler almamıza imkan sağlayacak” ifadelerini kullandı.
NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACI İÇİN ŞART
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB, Genç Girişimciler
Kurulu (GGK) olarak 8 bin kişilik büyük bir aile olduklarını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, Bakanlığın ve birliğin uzun
soluklu bir iş birliğine başladığını dile getirdi. İş birliği
çerçevesinde gençlere girişimcilik eğitimleri verileceğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Her işin bir inceliği var. Özellikle

teknoloji tabanlı bir iş yapacaksanız bazı temel kavramlara
hakim olmak zorundasınız. Eğitimlere ek olarak illerimizdeki
başarılı
girişimcileri,
Bakanlığımızın
uhdesindeki
gençlerimizle buluşturacağız.” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu,
girişimciliğe ek olarak gençlere staj imkanı sağlamanın da
önemli olduğunu belirterek, “Nitelikli elemanın ön koşulu
staj” ifadesini kullandı.
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20.02.2020

TSE VE TOBB ‘STANDARTLAR MİLLİ TAKIMI’NI KURUYOR
“Standartların belirlenmesinde masa başında oturan,
sektörü bilmeyen uzmanlar değil üretim sürecinin bizzat
içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı”
diyen Bakan Varank, standartlar konusunda üreticilerin elini
taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, standartlar
konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerektiğini
belirterek “Standartların belirlenmesinde masa başında
oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil üretim sürecinin
bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici
olmalı ve seslerini duyurmalı” ifadesini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya
göre, Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde düzenlenen
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“Standardizasyon Zirvesi”ne katıldı.
Varank, buradaki konuşmasında, TSE bünyesinde kurulan
milli teknik (ayna) komitelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sanayici, akademisyen ve ilgili tüm tarafları TSE bünyesinde
kurulan ayna komitelerin çalışmalarına katılmaya davet
eden Varank, standartların belirlenmesinde üretim sürecinin
bizzat içinde olan, çarkları döndürenlerin yönlendirici
olması ve seslerini duyurması gerektiğini bildirdi. Varank,
TSE ile TOBB arasında iş birliği protokolü imzalandığının
altını çizdi. Protokolle sanayiciler ve ticaret erbaplarının,
uluslararası standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımı için
önemli bir adım attıklarını vurgulayan Varank, “Standartlar
konusunda üreticilerin elini taşın altına koyması gerekiyor.
Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü
bilmeyen uzmanlar değil, üretim sürecinin bizzat içinde olan,
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çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini
duyurmalı.” değerlendirmesinde bulundu. Eğitim programı
İş birliği protokolünün ardından TSE ve TOBB, enstitü
bünyesinde faaliyet gösteren ayna komitelere insan kaynağı
sağlamak üzere veri tabanı oluşturdu. İki kurumdan yapılan
açıklamalarda da “Standartlar Milli Takımı” olarak ifade edilen
ekipleri kurmak üzere yürütülen iş birliğine ilişkin çalışmalar
aktarıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TSE Başkanı
Adem Şahin’in görüşlerine yer verilen açıklamalara göre,
standardizasyon konusunda farkındalığı artırmak üzere TSE
ve TOBB birlikte çalışacak. İşletmelerde standardizasyon
konusunda yeterli insan kaynağı oluşturulması amacıyla

bir eğitim programı uygulanacak. Buradaki asıl hedef,
uluslararası teknik komitelere temsilciler göndermek
olarak belirlendi. Standardizasyon alanında insan kaynağı
sağlamak üzere oluşturulan eğitim programına katılmak
isteyenlerin, öncelikle TSE ve TOBB tarafından hazırlanan
ve «http://std.tobb. org.tr» adresinden ulaşılabilen
standardizasyon veri tabanına kaydolmaları gerekiyor.
Eğitimler gerçekleştirildikten sonra programa katılanlarla
ayna komite toplantıları gerçekleştirilecek.
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ANALİZ
25.02.2020

İSTANBUL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ OLACAK
MİLLETLERARASI Ticaret Odası (ICC) Girişimcilik
Merkezi, İstanbul’da Bölge Ofisi kurarak, TOBB, Facebook
ve Habitat’ın işbirliğinde oluşturulan ‘Facebook İstasyona
ortak oldu. Bu işbirliği ile Türkiye’deki işletmelerin sınır
ötesi pazarlara erişmeleri ve ihracat alanına odaklanan
çeşitli eğitimler ve programlar düzenlenmesi hedefleniyor,
imza töreninde konuşan TOBB ve ICA Türkiye Milli
Komitesi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. Girişimcilerin küresel
ticarette aktif oyuncu olabilmelerini kolaylaştıracak önemli
bir adım attıklarını vurguladı. Hisarcıklıoğlu girişimciliğin
yaygınlaşması ve girişimcilik modellerinin çeşitlenmesi
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noktasında daha çok katkı vermek gerektiğine değinirken.
“Ancak bu sayede bölgemizdeki girişimciler küresel ticaret
düzeyinde birer oyuncu olabilirler. Küresel düzeyde Girişimci
olmanın yolu da öncelikle. Balkanlar. Kafkasya, Orta Asya.
Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinin girişimcileriyle birlikte
bölgesel bir girişimcilik merkezi olmamızla gerçekleşebilir”
dedi.

2020 BASINDA TOBB

05.03.2020
YAVUZ DONAT

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA TEŞEKKÜRLER
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda “Gümrük ve Turizm İşletmeleri”
binası var... Modern bir tesis. Odalar Birliği yapmış. Tesis...
Gümrüksüz satış mağazaları ile dolu... Ve lokantalar.
Şimdi... “Sınır kapısı kapalı” Mağazalarda... Lokantalar da.
Orada... Duvarda... Bir yazı gördük: “Görsel ve yazılı basın
için ücretsizdir.” Kahvaltı... Sıcak yemek... Tam gün servis...
Ücretsiz. Tesisin başında Hulusi Baba var... TOBB’un
temsilcisi... Hulusi Sezginer... Bölgedeki medyanın “Abisi...
Babası.” iki kişiye teşekkür... Sınırdaki arkadaşlarımız
adına. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na... Ve TOBB’un “Arka
bahçesi” olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu
Başkanı Arif Parmaksız’a.
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ANALİZ
09.03.2020

ATIL ARAZİLER ÜRETİME AÇILSIN
TOBB Başkanı, tarım ve ticaretin nasıl artırılacağına dair
şifreyi verdi
Atıl durumda bulunan hazine ve şahıs arazileri, arazi
bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılmalı. Ölçek
ekonomisine geçmeliyiz
Tarımda ve hayvancılıkta girdi maliyetlerimizi düşürmek
için üretim modeli uygulanmalı, sözleşmeli üretim modeli
yaygınlaştırılmalı
ÇOK ÜRETECEK, ÇOK SATACAKSIN
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB’da düzenlenen Ticaret Borsaları
Konsey Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli ile birlikte üretimin, tarımın ve ticaretin nasıl
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artırılacağına yönelik istişarelerde bulunacaklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, atıl durumdaki hazine ve şahıs arazilerinin
arazi bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılması
gerektiğini belirterek, “Ölçek ekonomisine geçmeliyiz. Zira
bu devirde ayakta kalmak istiyorsan, çok üretecek, çok
alacak, çok satacaksın. Bu devrin kuralı bu” dedi. Tüketimin
giderek daha çok arttığını sözlerine ekledi.
50 YILLIK RÜYA TAMAMLANDI
TÜRKİYE’NİN elinde “müthiş bir imkan” bulunduğuna işaret
eden Hisarcıklıoğlu, “Dünya gıda pazarı 1,5 trilyon dolar
büyüklüğünde, Türkiye’nin buradan aldığı pay 18 milyar dolar,
sadece yüzde 1,2 oranında. Potansiyelimizin çok altındayız.
Bizce burada ilk önemli nokta, ürettiğini satma modelinden,
satacağını üretme modeline geçmemiz gerektiğidir” diye
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konuştu. Başkan, tarımda ve hayvancılıkta girdi maliyetlerini
düşürmek için mutlaka birlikte üretim modeli uygulanması
gerektiğine işaret ederek, sözleşmeli üretim modelinin
yaygınlaştırılması gerektiğini anlattı. Türk tarımının 50 yıllık
rüyası Ürün İhtisas Borsasının tamamlandığını belirtti.
Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nın açılışında konuşan
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Atıl durumda bulunan
hazine ve şahıs arazileri, arazi bankacılığıyla kiralanarak
üretime kazandırılmalı. Ölçek ekonomisine geçmeliyiz.
Zira bu devirde ayakta kalmak istiyorsan çok üretecek, çok
alacak, çok satacaksın. Bu devrin kuralı bu” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
düzenlenen Ticaret Borsaları Konseyi toplantısı Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı
ile Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılığın
ihmal edilmemesi gereken bir alan olduğunu söyledi.
Dünyada orta gelir grubunun büyümeye devam ettiğini ve
tüketimin giderek daha çok arttığını belirten Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin çevre coğrafyasında 2 milyar kişinin yaşadığını,
500 milyar dolarlık gıda, tarım ve hayvancılık ürünü ithal
edildiğini dile getirdi.
DÜNYAYI DOYURAN DÜNYANIN LİDERİ OLUR
Türkiye’nin elinde “müthiş bir imkan” bulunduğuna işaret
eden Hisarcıklıoğlu, ‘Tüm bu coğrafyayı biz doyurabiliriz.
Böylece hem para hem de stratejik güç kazanırız. Dünyayı
doyuran kim ise dünyanın lider ülkesi de odur. Dünya
gıda pazarı 1,5 trilyon dolar büyüklüğünde, Türkiye’nin
buradan aldığı pay 18 milyar dolar, sadece yüzde 1,2
oranında. Potansiyelimizin çok altındayız. Bizce burada
ilk önemli nokta, ürettiğini satma modelinden, satacağını
üretme modeline geçmemiz gerektiğidir.” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, tarımda ve hayvancılıkta girdi maliyetlerini
düşürmek için mutlaka birlikte üretim modeli uygulanması
gerektiğine işaret ederek, sözleşmeli üretim modelinin
yaygınlaştırılması gerektiğini anlattı.

analiz destekleri temin ettiğini söyledi. Hem ticaret borsaları
hem de girişimcilerin gayretleriyle lisanslı depoculuk
yatırımlarının hızla arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle
konuştu: “Türk tarımının 50 yıllık rüyası, benim de 15 yıllık
rüyam gerçekleşti. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın
da desteğiyle Ürün ihtisas Borsasının kuruluşunu
tamamladık. Lisanslı depodan alınan ürün senetleri, Ürün
ihtisas Borsasında artık alınıp satılabiliyor. TOBB ve
Türkiye’nin dört bir yanındaki 113 ticaret borsamız, tarım
ve hayvancılık sektörünü daha da geliştirecek projeler ve
çalışmalar yürütüyoruz. Dünyadaki dijital dönüşüme paralel
olarak ticaret borsalarını geliştiriyoruz. Hazırladığımız
tescil yazılımı sayesinde, ticaret borsalarını ilgili pek çok
kurumla entegre hale getiriyoruz.” TOBB Ticaret Borsaları
Konseyi toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, Türkiye’nin pazarlama itibarıyla çok önemli
kesişim yollarının ve hava ulaşım koridorlarının ortasında
olduğunu bildirdi.
İŞLENMİŞ GIDADA BÜYÜK POTANSİYELE SAHİBİZ
Pakdemirli, Türkiye’ye yakın trilyonlarca dolarlık pazar
olduğunu belirterek, “Dünyada değişen koşullara uyum
sağlayan dinamik iş sektörümüz var. Bugün itibarıyla
ne yazık ki dünyada Kovid-19 ile ilgili bir pandemi var.
Bununla alakalı Türkiye yine temiz kalabilmiş bir ülke
olarak işlenmiş gıdada ciddi potansiyel barındırıyor. Bunu
dünya pazarlarına mutlaka pazarlayabiliyor olmamız lazım.
Yanıma Japonya’dan gelen biri, ‘Böyle taleplerimiz olsa ne
yaparız, Çin ile alışverişimiz bir miktar azalabilir, Türkiye
burada destek olabilir mi?’ dedi. Biz de ‘Tabii ki her zaman
desteğe hazırız’ dedik.” diye konuştu.

50 YILLIK RÜYA GERÇEKLEŞTİ
Atıl durumdaki arazilere değinen Hisarcıklıoğlu, “Atıl
durumda bulunan hazine ve şahıs arazileri, arazi
bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılmalı. Ölçek
ekonomisine geçmeliyiz. Zira bu devirde ayakta kalmak
istiyorsan çok üretecek, çok alacak, çok satacaksın. Bu
devrin kuralı bu.” ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, lisanslı
depoculuğun çıkmasını sağladıklarını anımsatarak, bunun
daha da gelişmesi için devletin de yatırım, kira, lojistik ve
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09.03.2020

TEK KANATLA UÇULMAZ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 8 Mart Kadınlar
Günü için düzenlediği “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü
Buluşmaları” etkinliğini Şanlıurfa’da düzenledi.
Türkiye’nin her bölgesinden girişimci kadınların katıldığı
toplantıda Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin geleceğinin
kadınların elinde olduğunu belirterek “Daha zengin bir
ülke olmak istiyorsak daha fazla kadın girişimci çıkarmak
zorundayız” dedi. Kadın ve erkeğin, bir kuşun iki kanadı gibi
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, birisi olmadan uçmanın
mümkün olmadığını anlattı.
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Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Kadını köşede bırakan
zihniyet ilerleyemez, israf haramdır. Biz bugüne kadar
nüfusun yarısını israf etmişiz. İşte biz de bu yüzden çıkıp
dedik ki, kadınlarımız bu işi başarır. Bu vizyonla 81 ilde kadın
girişimci kurullarımızı kurduk. Kadınların işgücüne katılma
oranı 10 yılda 4 kat daha hızlı arttı. Toplam kadın girişimci
sayımız tüm ülkede sadece 77 binden 142 bine ulaştı.”
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09.03.2020

KADIN ELİ DEĞMEYEN EKONOMİ BÜYÜYEMEZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilere
proje tasarlamaları için çağrıda bulundu
Kadınların elinin değmediği ekonomilerin büyüyemeyeceğini,
bu vizyonla 81 ilde kadın girişimci kurullarını kurdukları
söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınların
işgücüne katılma oranının son 10 yılda erkeklere göre
4 kat fazla arttığını dile getirerek kadın girişimcilere proje
tasarlama çağrısında bulundu.
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, kadınların hayatın her alanında olması
gerektiğini belirterek, “Kadınlarımız da sosyal hayatta, iş
hayatında, siyasette daha aktif rol alarak ülkenin gelişmesine
katkı sağlamalı” dedi. Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü
Buluşmaları, TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu ev

sahipliğinde yaklaşık 50 ilden katılımcılarla gerçekleştirildi.
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa’daki etkinlikte yaptığı konuşmada,
girişimciliğin işsizliğin çözümü olabileceğini söyledi.
Türkiye’deki 1.5 milyon işletmenin 15 milyon kişiye istihdam
sağladığım ifade eden Hisarcıklıoğlu, kadınların elinin
değmediği ekonomilerin büyüyemeyeceğini, bu vizyonla
81 ilde kadın girişimci kurullarını kurduklarını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, kadınların işgücüne katılma oranının son 10
yılda erkeklere göre 4 kat fazla arttığına dikkati çekerek,
şöyle konuştu: “2009’da, kadın girişimcilerin oram yüzde
5 etmiyordu, toplam kadın girişimci sayımız 77 bindi. 2019
itibarıyla kadın girişimci sayımız 142 bini, oram da yüzde 10’u
geçti. Erkek girişimci sayısı 10 sene önce 1 milyon 130 bindi,
şimdiyse 1 milyon 120 bin. Girişimcilikte erkekler yerinde
saydı, kadınlar atağa kalktı.” Girişimciliğin geleceğinin
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kadınların elinde olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, daha
zengin bir ülke olabilmek için daha fazla kadın girişimci
çıkarılması gerektiğini dile getirdi.
EN BÜYÜK KADIN MESLEK ÖRGÜTÜ
Hisarcıklıoğlu, 7 bini aşan kadın girişimci üyesiyle Kadın
Girişimciler Kurulu’nun en büyük kadın meslek örgütü haline
geldiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi: “Oda ve borsalarda
kadın yönetim kurulu başkam veya meclis başkanı sayısı
9’a yükseldi. Yönetim kurulu üyesi sayısı 48 oldu. Kadın
meclis üyesi sayısı 10 sene önce 93 iken 2018’de235’e
çıktı. Meslek komitelerindeki kadın üye sayısı 800’ü buldu.
Kadın girişimci kurullarımızdan milletvekillerimiz çıktı. Kadın
Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Ruhsar Pekcan,
Ticaret Bakanımız oldu. Kadınlar iş hayatında aktif olunca,
sosyal ve siyasi alanda da ilerlediler. Kadın milletvekili oram
2007’de yüzde 9 iken bu oran şimdi yüzde 17’ye çıktı.”
Son 10 yılda büyük bir sıçrama gerçekleştirildiğine dikkati
çeken Hisarcıklıoğlu, kadın girişimciliğinde de dünyada ilk
10’a girmek için istişare ve ortak akılla projeler ve hizmetler
üretilmesi gerektiğini anlattı.
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KADIN GİRİŞİMCİLERE ÇAĞRI
HİSARCIKLIOĞLU, ‘rol model’ olarak nitelendirdiği kadın
girişimcilere, projeler tasarlamaları çağrısında bulunarak,
bu konuda TOBB olarak her türlü desteği vermeye devam
edeceklerini bildirdi. Kadın girişimcilerin başarılı projelerine
işaret eden Hisarcıklıoğlu, gelecekte ön planda olacak
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında da
kadınların daha aktif olmalarını istediklerini söyledi. Rifat
Hisarcıklıoğlu, kadınların hayatin her alanında olmasının
önemine değinerek, “Kadınlarımız da sosyal hayatta, iş
hayatında, siyasette daha aktif rol alarak ülkenin gelişmesine
katkı sağlamalı” ifadesini kullandı. Çeşitli alanlarda
büyük başarılara imza atan kadınlarla gurur duyduklarını
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Kurtuluş Savaşı’ndaki kahraman
kadınları, şehit ve gazi annelerini minnetle andıklarını dile
getirdi.
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09.03.2020

GİRİŞİMCİLİKTE KADIN RÜZGARI
HÜKÜMETİN, kadın istihdamının artırılması ve iş dünyasına
katılım için uyguladığı politikalar sonuçlarını verdi. Kadınların
işgücüne katılma oranı son 10 yılda erkeklere göre, 4 kat
daha hızlı arttı. Kadın girişimci sayısı iki katına çıkarak
142 bine ulaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla.
“Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları” Şanlıurfa’da
konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son 10 yılda iyi bir sıçrama
gerçekleştirdik. Ama yetmez. Daha da ileri gideceğiz. Kadın
girişimciliğinde de dünyada ilk 10’a girmeliyiz” dedi. Oda ve

borsalarda kadın yönetim kurulu başkanı ve kadın meclis
başkanı sayısının 9’a yükseldiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
yönetim kurulu üye sayısının 48, kadın meclis üye sayısının
235’e çıktığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, teknoloji, bilim,
mühendislik ve matematik alanlarında çalışanların sadece
yüzde 25’inin kadın olduğuna dikkat çekerek, “Toplumsal
cinsiyet kabullerine karşı çıkmamız gerekiyor. ‘Kadının
yeri evidir’ yaklaşımı kabul edilemez. Kadın, hayatın her
alanında olmalıdır” dedi.
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10.03.2020

2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT ATAĞI
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk seramik sektöründe önemli başarı
hikâyesine imza atıldığım ve küresel ölçekte marka haline
gelindiğini söyledi. Dünyada kaplama malzemelerinde
sekizinci, sağlık gereçlerinde dördüncü en büyük üretici ülke
olduğumuzu belirten Hisarcıklıoğlu, “Seramik karolar ve
sağlık gereçlerinde dünyanın dördüncü büyük ihracatçısıyız.
Karolarda Avrupa üçüncüsü, sağlık gereçlerinde ise
Avrupa’nın en büyük ihracatçısıyız. Anadolu’nun kültür
birikiminden izleri de barındıran Türk seramik ürünleri
yaklaşık 170 ülkeye ihraç ediliyor. Seramik mamulleri
ihracatı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1.2
milyar dolara yükseldi. Son 5 yıllık süreçte seramik ürünleri
ihracatımız sürekli yükselen bir seyir izliyor. Türkiye’nin
seramik ürünleri ihracatı son 5 yılda 5 milyar dolara ulaştı”
dedi.
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BULUŞMA NOKTASI
Hisarcıklıoğlu, ihracatın en büyük kısmının Almanya,
İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD olmasının sektörün fiyat ve
kalite anlamında sahip olduğu rekabetçi gücü gösterdiğini
dile getirdi. “Seramik sektörümüze yeterli destek verilirse
ihracatımız şu ankinin 2 katına yani 2 milyar dolara
çıkabilecek potansiyele sahip” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Seramik, banyo ve mutfak sektörlerinde seçkin markaların
en yeni tasarımlannı ve teknolojik ürünlerini sergiledikleri
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı-UNICERA
İstanbul’a hem üreticilerin hem tüketicilerin odaklandığı
çok özel bir buluşma noktası haline geldi. UNICERA’nın
gösterdiği basan da bizler ve sektörümüz için ayrı bir iftihar
vesilesi. Öte yandan UNICERA’ya çok sayıda uluslararası
firmanın ve yabancı katılımcıların olduğunu, bu sayıların
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da her sene arttığını görüyoruz. UNICERA ile Türkiye bir
çekim merkezi olduğunu gösteriyor. Sektör birbirini burada
bulacağım biliyor. Tüketici sektörü burada bulacağını biliyor.
Her sene artan bir coşku ve başarı yakalanıyorsa gidilen yol
doğru demektir. Sektörleri büyüten ve geliştiren de öncelikle
bu bakış açısıdır, büyük düşünmektir ve daha büyük
hedeflere ulaşma kararlılığıdır” ifadelerini kullandı.
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TOBB’DEN HAKSIZ FİYAT ARTIŞI YAPANLARA CEZA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, virüs fırsatçılarını 81 ildeki
oda ve borsalarla izleyeceklerini belirtti. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 81
ildeki oda ve borsa başkanlarına bir yazı göndererek haksız
fiyat artışına karşı disiplin mekanizmalarının harekete
geçirilmesini istedi. Konuyu sosyal medya hesabından da
duyuran Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile
ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen
artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi.
Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı
yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan
disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını ve hak ettikleri
cezaları vermelerini istedik. Vatandaşı mağdur edenlere
karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.
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TOBB YENİ BİR ‘NEFES KREDİSİ’ OLUŞTURUYOR
Oda ve borsaların varlıkları ile sağlanacak 5-7,5 milyar lira
arasındaki kaynak, KOBİ’lere kredi olarak kullandırılacak

olarak kullandırılacağı belirtildi. Kredinin işleyişine ilişkin
ayrıntıların bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, COVID-19 salgını ile oluşan
finansman sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla
üye kaynaklarını da harekete geçirdi. Oda ve borsaların
finans al varlıkları ile oluşturulacak kaynak, bankalar
kanalıyla KOBİ’lere uygun koşullu kredi desteği olarak
kullanılacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla
geçen hafta 365 oda ve borsaya yapılan çağrı ile 2017 ve
2018’deki “nefes kredisi” benzeri bir kredi mekanizmasının
kurulacağı belirtilerek, haftanın son gününe kadar fon için
verebilecekleri katkı miktarının bildirilmesi istendi. Daha
önceki uygulamada olduğu 5-7,5 milyar lira arasında bir
kaynağın oluşturulabileceği kaydedilen çağrı metninde, bu
kaynağın üye şirketlere düşük faizli ve uzun vadeli kredi

TOBB’dan koronaya karşı ‘nefes’ olacak kredi adımı
Koronavirüsle iktisadi mücadele için TOBB, yeni bir
finansman paketi oluşturmak üzere harekete geçti. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla 365 oda ve borsaya
yapılan çağrı KOBİ’lere ‘nefes’ olacak.
Türkiye’de koronovirüsle mücadele için tüm sağlık sektörü
seferber olmuşken, ekonomi dünyası da pandemiyi en az
hasarla atlatmak için çözümler arıyor. Geçtiğimiz hafta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin ardından iş dünyası
da harekete geçti. 19 Mart Perşembe günü Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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imzası ile Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 365 oda ve borsaya
gönderilen mektupla, daha önceden de TOBB’un devreye
aldığı ‘Nefes Kredisi’ benzeri bir kredi uygulaması için
oda ve borsaların taahhüt edebileceği miktarı belirtmeleri
istendi. Önceki örneklerde olduğu gibi 5 milyar ile 7.5 milyar
lira arasında bir meblağın toparlanmasının beklendiği kredi,
oda ve borsa üyelerine uygun faiz, uygun vade ve geriye
geç ödemeli olarak bankalar aracılığı ile kullandırılacak.
Eşi benzeri yok!
Başkanlar ‘Dünyada ticaret odaları arasında böyle
finansmanın eşi benzeri yok’ diye tanımladıkları proje için
yönetim kurulları ile verebilecekleri tutarları belirlediler. 20
Mart Cuma akşamı online gerçekleştirilen yönetim kurulu ile
de belirtilen tutarlar üzerinden kredinin ilk adımı atıldı. Oda ve
borsalar belirledikleri tutarları TOBB’a ilettiler. TOBB da yine
odaların delege sayısına uygun olarak belirli bir artı tutarı bu
biriken meblağa ekleyecek. Ayrıca TOBB, uygun faiz, uygun
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vade, geç ödeme seçenekleri için bir taraftan bankalar ve
Türkiye Bankalar Birliği ile görüşecek, bir taraftan da Kredi
Garanti Fonunun (KGF) çalışmaları konusunda Hazine’nin
kapısını çalıp yol haritası isteyecek.
Hangi bankalar katılmıştı?
TOBB’un bir önceki yıl düzenlediği ‘Nefes Kredisi’ne
Ziraat Bankası, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım
ve Denizbank katılmıştı. Daha sonra da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Finansmanda İnovasyon’ adını
verdiği Nefes Kredisi’nin devamı da niteliğindeki “Birlikte
Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi”nde Ziraat Bankası,
Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası,
Garanti Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım yer almıştı.
Bu kapsamda bankalara odalar tarafından kaldıraç olarak
verilen anaparaların günü de bu ay doluyor. Bu ay içinde
bankaların odalara anaparaları iade etmesi bekleniyordu.
Odalar anaparaları bankalara çok düşük faiz ile sunarken,
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bankalar bu tutarları kaldıraç olarak kullanıp üyelerine uygun
kredi olarak kullandırıyorlardı. Aslında oda ve borsalar bir
anlamda üyelerine kefil oluyorlardı. 2021in sonunda biten
bir kredi olması planlanıyor Yeni verilecek desteğin de
2021’in sonunda biten bir kredi olması planlanıyor. Projeye
güçlü finansmana sahip oda ve borsalar giriyor. Tüm oda
ve borsalardan belirli bir tutar belirtme zorunluluğu yok.
Başkanlar, yeniden toparlanacak meblağın yine 5 milyar ila
7.5 milyar lira civarında olmasını bekliyor.
“Elimiz taşın altında” vurgulu o mektup...
Sayın Başkan; Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19
salgınının maalesef ülkemizde de görüldüğü malumunuzdur.
Küresel etkilere paralel olarak salgının ekonomik etkileri

ülkemizde de daha hissedilir olmaya başlamıştır. TOBB,
Odalar ve Borsalar olumsuz koşullarda elini hep taşın
altına koymuş ve üyelerinin hep yanında olmuştur.
Bu çerçevede, üye işletmelerimize likidite sağlamak,
piyasalarda oluşabilecek çarpan etkisini hafifletmek üzere
geçmiş dönemlerde başarıyla yürütülen Nefes Kredisi
benzeri bir projenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Gerçekleştirilmesi planlanan projeye Oda-Borsamızın
taahhüt edebileceği mevcut miktarının 20 Mart 2020
Cuma günü mesai bitimine kadar @tobb. org.tr adresine
bildirilmesini rica ederim. Saygılarımla...”
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HİSARCIKLIOĞLU’NDAN KISA ÇALIŞMA ÇAĞRISI
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronovirüsten
etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını
düşürmemesi çağrısını yaparak, “İhtiyacın olan kaynak Kısa
Çalışma Ödeneğinde” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu,
Twitter hesabından koronavirüs salgınından olumsuz
etkilenen tüm işletme ve girişimcilere çağrıda bulunarak,
“Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak
Kısa Çalışma Ödeneğinde. Başvurular başladı, http://iskur.
gov. tr adresinde detaylı bilgiler yer alıyor” paylaşımında
bulundu.
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‘ÇALIŞANINI KORU İSTİHDAMI DÜŞÜRME’
İŞ dünyasına sunulan istihdam [desteğinin en önemli
unsuru olan kısa çalışma ödeneğinde beklenen değişiklikler
geçtiğimiz günlerde TBMM’de yasalaştı. Düzenlemenin
kabulünün ardından TOBB da, 365 oda ve borsa yönetimine
“Üyelerinizi bilgilendirin, ihtiyacı olan tüm işletmeler
başvursun” yazısı yazdı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Hürriyet’e yaptığı açıklamada işverenlere “Uygulamadaki
sorunları bize aktarın” çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu,
şunları söyledi: “Kısa çalışma ödeneği şartları esnetildi
ve süreç hızlandırıldı. TOBB olarak tüm işverenlerimize
bu imkândan yararlanma çağrısı yapıyoruz. Kısa çalışma
ödeneği uygulamasında sorunlar yaşanırsa TOBB olarak biz
bunları takip etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz.
Uygulamada yaşanan sorunları ü ve ilçelerinizdeki oda
ve borsalara aktarın, biz onlarla sürekli iletişim halindeyiz.

Kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu zor günler de geçecek.
Hem sağlık, hem de ekonomi anlamında bugünleri birlikte
atlatacağız.”
ÇALIŞANINI KORU
TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, twitter hesabından da bir
kısa filmle “istihdamım koru” çağrısı yaptı. Filmde, “Tüm
işverenlere sesleniyoruz ve diyoruz ki çalışanını koru,
istihdamını düşürme. İhtiyacın olan kaynak kısa çalışma
ödeneğinde. Faaliyetini azaltan veya durduran tüm
işletmeler bu imkandan yararlanmak için Çalışma ve İŞKUR
müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda başvurabilir”
denildi.
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BAŞVURULAR YENİ ŞARTLARA GÖRE İNCELENECEK

BELGEYLE BAŞVURU YAPILACAK

Kısa çalışma ödeneğinin de içinde bulunduğu torba teklif
ise, TBMM’de kabul edildi. Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından da kısa süre içinde onaylanması
bekleniyor. Pazartesi itibariyle kısa çalışma ödeneğine
yapılan başvuruların ise, bu son değişiklikler dikkate
alınarak sonuçlandırılması hedefleniyor. Başvuruların
sonuçlandırılması için yasa değişildiğinin Resmi Gazete’de
yayımlanması beklenecek.

İŞKUR, işverenlerin hızla başvuru yapılabilmesi İçin
belge sayısını da sınırladı. İŞKUR’un web sayfasında yer
alan bilgilere göre, ‘kısa çalışma ödeneği talep formu’ ve
kısa çalışmaya tabi olacak çalışanların listesiyle başvuru
yapılabilecek. Başvurular içinse maksimum değerlendirme
süresi 60 gün olacak. Ancak 60 gün süresinin sadece
üst sınır olduğu, değerlendirmenin çok daha kısa sürede
tamamlanacağı belirtildi. Kısa çalışmaya başvuran bir
işveren, işlerin daha önce düzelmesi durumunda ise,
öngörülen tarihten daha önce kısa çalışma kapsamından
çıkabilecek.
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‘KISA ÇALIŞIN, ÜRETİMİ SÜRDÜRÜN’
Türkiye’nin önde gelen meslek örgütü, sendika
konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri, tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüse
(Kovid-19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak
açıklama yaptılar. Türkiye’nin bu süreçte dayanışma içinde
olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, firmalara
kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları ve istihdamı
korumaları çağrısı yapıldı. Açıklamada özetle şöyle denildi:
“Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde
olmak, bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele
vermektir. Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu
herkese göstermektir. Koronavirüse karşı belirlenen
tedbirleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem
çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı korumaktır. Üretim
ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek,

istihdamı korumaktır. Bunun için hükümetimiz, kısa çalışma
ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi.
Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü. Bizler de şimdi
hep birlikte diyoruz ki: ‘Çalışanını işten çıkarma, istihdamını
koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde.’
Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay
süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir.
Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz. El ele
verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım.”
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‘NEFES KREDİSİ’ YENİDEN BAŞLIYOR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, nefes kredisini en kısa sürede başlatmayı
istediklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarını
üyelerine bir an önce kullandırmak için bankalarla birlikte
çalıştıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Nefes kredisini en
kısa sürede başlatmayı arzu ediyoruz. TOBB, oda/borsalar
geçmişte ihtiyaç duyulduğunda (6 kez) kaynaklarını
üyelerine sunmuştur bugün de sunacaktır” ifadesini kullandı.
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TOBB HAZIR BANKALARI BEKLİYOR
Corona virüsünden etkilenen üreticiler ve ihracatçıların,
“Ticaret ve sanayi odaları ile sendikaların elinde milyarlarca
dolar var. Bu para, sıkıntılarla karşı karşıya kalan şirketlere
‘ kredi olarak verilsin” talebine Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinden (TOBB) cevap geldi. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, kısa süre içinde nefes kredisi sürecini
başlatmak istediklerini, bankalardan irtibatlı olduklarını ve
açıklama bekledikleri mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay
açıkladığı Ekonomik istikrar Kalkanı paketinin devamının
gelmesi beklentisinde olan sanayici, ihracatçı ve ticaret
erbapları bağlı oldukları STK’ların bu süreçte daha etkin rol
almasını talep etti.

İLGİ BEKLİYORLAR
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı
(İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, sivil
toplum örgütlerinin virüsün yayılımını önlemek için önemli
etkinlikleri iptal ettiklerini hatırlatarak, “Haliyle harcamalar
azaldı, kasalarda biriken para ise arttı. Gelinen aşamada
bu paranın bir banka kanalıyla şirketlere minimum 12
ay vadeli ve faizsiz kredi yönlendirilmesinde yarar var”
dedi. Hükümetin reel sektöre önemli yardımlar yaptığına
işaret eden Şenocak, “Sıra odalar ile sendikalarda. Onlar
da ellerini taşın altına koymalı. Devletin belirleyeceği bir
yöntemle üyelerine kredi kullandırmalı” ifadelerini kullandı.
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ELDEKİ İMKÂNLARDAN YARARLANILMALI

BANKALARA SİTEM ETMİŞTİ

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Uysal, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri
ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Önder ile Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı Bülent
İyikülah odalarda tutulan paraların şirketlere kredi olarak
dağıtılmasının ekonomiye güç katacağını dile getirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen hafta yaptığı
açıklamada,”81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler
bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı
çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını
gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından ‘limit bitti’
denilip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor” sözleriyle,
banka yönetimlerine sitemde bulunmuştu.

BAŞKAN’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Temenni ve beklentileri değerlendiren TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, önceki gün akşam saatlerinde sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada, kısa süre içinde nefes
kredisi başlatmak istediklerini, TOBB ve 365 oda borsanın
tüm kaynaklarını üyelerine bir an önce kullandırmak için
bankalarla birlikte çalıştıklarını dile getirdi ve “TOBB, oda/
borsalar geçmişte ihtiyaç duyulduğunda (6 kez) kaynaklarını
üyelerine sunmuştur bugün de sunacaktır” ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu’nun açıklamalarının takipçisi olacaklarını
söyleyen birlik ve dernek başkanları ise böylesine kritik
bir dönemde yapılacak desteklerin rahatlatıcı olması
gerekliliğine vurgu yaptılar.
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Onlar da ellerini taşın altına koysun
Kamu bankalarının corona virüsten olumsuz etkilenen
firmalar için ellerini taşın altına koyduğu bir dönemde,
özel bankaların kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi
kullandırmaya yönelmesi ise büyük tepki çekiyor. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun “Bu dönem karlılık düşünecek,
şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel
sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten
riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı, sıkıntıya
düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum”
mesajına kulaklarını tıkayan özel bankaların bu kez
faizsiz NEFES KREDİSİ için harekete geçmesi bekleniyor.
Maliyetlerin karşılanması konusunda sıkı bir pazarlık süreci
devam ederken, müjdeli haberin birkaç gün içinde verilmesi
bekleniyor.

2020 BASINDA TOBB

23.04.2020

MİLLİ EGEMENLİĞE VE ÜRETİME DAYALI MODELLE BÜYÜYECEĞİZ
M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU TOBB BAŞKANI
Yaşadığımız COVID-19 salgını morallerimizi ve inancımızı
bozmasın. Bugünler geçecektir elbet. Ve biz salgının etkileri
geçtiğinde çok daha büyük bir şevk ve azimle çalışmaya,
üretmeye, büyümeye devam edeceğiz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu sene
100’üncü kez kutluyoruz. Tam bir asır önce Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde yürütülen
Büyük Kurtuluş Savaşımızın en önemli aşamalarından
birisiydi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı. Ulusal
egemenlik kavramı hayatımıza bir daha çıkmamak üzere
yerleşti. Türkiye, milli egemenliği ile çağdaşlaşma yolunda
koşar adım yola şıktı. Geleceğimiz artık daha da aydınlık.
Kimsenin şüphesi olmasın. Milletinin sağduyusuna, inancına,

değerlerine güvensin. Ülkemiz gerek ekonomide, gerek
insan haklarında hiçbir şeyden çekinmeden ilerleyecektir.
Dünya ile rekabet eden, her ülkeye mal satabilen ve artık
katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konumundayız.
Son günlerde yaşadığımız COVID-19 salgını morallerimizi
ve inancımızı bozmasın. Bu günler geçecektir elbet. Ve biz
salgının etkileri geçtiğinde çok daha büyük bir şevk ve azimle
çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz. Milli
egemenliğe ve üretime dayalı bir modelle büyüyeceğiz. Türk
iş dünyası olarak buna inancımız tamdır. 23 Nisan hepimiz
için çok özel ve duyduğumuzda içimizi pır pır ettiren bir tarihtir.
Çocukluğumuzdan beri hissettiğimiz bu heyecanı bizler de
çocuklarımıza ve gençlerimize fazlasıyla hissettirmek ve
23 Nisan’ın neden bu kadar önemli olduğunu anlatmak
zorundayız. İnanıyorum ki; milli egemenlik bilinciyle büyüyen
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çocuklar aydınlık yarınların mimarı olacaktır. Yarının gençleri
olan çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencedir.
Canları pahasına, vatanımız için kurtuluş mücadelesi veren
ve bu gurur gününü bizlere armağan eden Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına şükran ve
minnet duyuyoruz. Milli egemenlik ülkemiz için vazgeçilmez
bir yönetim biçimidir. Dünya’da çocuklarına bayram hediye
eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke
olmanın da gururunu yaşıyoruz. Yüce Atatürk’ün söylediği
gibi özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulus al
egemenliktir. Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından
aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız
başlamış ve gelecek nesillerin önüne en büyük hedef olarak
konulmuştur. Bu hedef yolunda; bizler de iş dünyası olarak
hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü
büyütmeye devam edeceğiz.
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2020 BASINDA TOBB

28.04.2020

6 MİLYAR TL’LİK NEFES
TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle hayata
geçirilen nefes kredisinin 7’ncisi, 6 milyar liralık kredi
hacmi ve 100 bin işletme hedefiyle başladı. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, “TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibarıyla
devreye alıyoruz. Kredide faiz yüzde 7.50 olacak. Bir üyemiz
azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve
faiz ödemesi olmayacak” dedi.
TOBB Nefes Kredisi yeniden devreye alındı. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6
milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak” ifadelerini
kullandı. TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF)
işbirliğiyle hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’nin tanıtım
toplantısı, birlik merkezinde Denizbank Genel Müdürü
Hakan Ateş’in katılımıyla yapıldı. Birçok ülke henüz salgına

gereken cevabı veremezken Türkiye’nin “Ekonomiyi nasıl
tekrar normale döndürürüz?” diye tartışmaya başladığına
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Daha önce
6 kez ‘Nefes Kredisi’ projeleriyle KOBİ’lere ‘nefes’ olduk.
Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola çıkıyoruz. Bu
projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil,
gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı
üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle bankalar ve
TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar uranın üzerinde
kredi imkanı sağlayacak. İlk olarak projemizi Hazine ve
Maliye Bakanımıza anlattık. ‘Yürüyün, biz Hazine destekli
KGF kefaletiyle arkanızdayız’ dediler. Fikrimizi Denizbank’a
açtığımızda, her zaman olduğu gibi ‘Biz varız.’ dediler.
Kamu bankalarımızla görüştük, ‘2 hafta sonra biz de
başlayabiliriz’ dediler.” Kredide toplam 100 bin işletmeye
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ulaşmak hedefleniyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR

KOBİ’LER YENİDEN NEFES ALACAK

Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmeler
bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları
üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabilecekler.
TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge de
alınabilir.

Denizbank Genel Müdürü ‘Hakan Ateş de, amaçlarının
KOBİ’lere destek olmak olduğunu söyledi. Ateş “KOBİ’lere
işyerini açamadığı bu dönemde acil ve zaruri giderlerini
karşılamak üzere nefes olmayı amaçladık. TOBB ve KGF
işbirliğiyle yapılan Nefes Projesi’nin öncü özel bankası
olmaktan gururluyuz. Üzerimize düşen sorumluluğu alıp bu
süreci atlatabilmek için yılın tamamında geri ödemesiz 2021
yılında eşit taksitlerle geri ödenecek 50 bin lira ile 100 bin
lira arasında yüzde 7.5 faizli bir imkânı ortaya getiriyoruz.
En büyük gayemiz KOBİ’lerimize yeniden üretecekleri
güne kadar nefes aldırabilmek” ifadelerini kullandı. Banka
olarak Nefes Kredisi kapsamında ortaya koydukları 3 milyar
liralık finansmanla 40 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefledikleri
bilgisini veren Ateş, başvuruda bulunan KOBİ’lerin hızla
değerlendirmeye alınacağını ve kredilerin kendilerine arz
edileceğini söyledi.
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran, tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs
salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için
çalıştıklarını belirterek, “Nefes Kredisi’ne en fazla katkı
sağlayan oda olmaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.
Baran, şunları kaydetti: “Tüm dünyanın mücadele ettiği
COVID-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek
için çalışıyoruz. Bugüne kadar üyelerimizin tüm taleplerinin
takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacına
katkı sağlayacak Nefes Kredisi’ne en fazla kaynak ayıran
oda olmaktan gurur duyuyoruz. Üyelerimizin yanındayız.
Üyelerimiz web sitemiz üzerinden başvurarak ‘Nefes
Kredisi başvurusu içindir’ ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz
olarak temin edebilirler.” Baran, üretim, ticaret ve istihdamın
devamı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
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KREDİ HACMİ
TOBB ve 365 oda ve borsa tüm kaynaklarını Nefes Kredisi’ne
aktardı. 6 milyar TL’nin üzerinde kredi sağlandı.
LİMİİTİ VE FAİZİ
Bir üye azami 100 bin lira kredi alabilecek. Bu tutar illere
göre 50 bin ila 100 bin arasında değişebilecek. TOBB Nefes
Kredisi faizi yıllık yüzde 7.50 olacak.
ÖDEME KOŞULLARI
2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi
2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek, kredinin yüzde
80i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

HANGİ BANKALAR VERECEK
İlk aşamada Denizbank şubeleri aracılığı ile kullanılabilir.
Yaklaşık 2 hafta sonra kamu bankaları da projeye katılacak.

2020 BASINDA TOBB

29.04.2020

TOBB BAŞKANI AÇIKLADI ÜYELER NEFES’E KOŞUYOR
Yeni tip Corona virüsünden (Covid-19) olumsuz etkilenen
100 bin KOBİ’yi rahatlatmak için devreye alman Nefes
Kredisine ilgi yoğun. Dünyayı tehdit eden virüsün yayılmamı
durdurmak için faaliyetlerini durduran veya sınırlayan
irili ufaklı firmaların yetkilileri, 6.25 milyar liralık krediden
yararlanmak için yarışıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kamuoyuna açıkladığı Nefes
Kredisi sayesinde binlerce KOBİ’nin yaşama tutunacağı
tahmin ediliyor. Ayrıca çarkların yeniden döneceği, üretim ile
ihracatın ivmeleneceği, istihdamın korunacağı öngörülüyor.
ŞARTLAR GAYET UYGUN
Firmaların toparlanmalarına imkân tanıyacak kredide geri
ödemeler 2021’de başlayacak. Ödemeler, yüzde 7.5 vade

oranıyla aylık 12 taksitle yapılacak. Üst limit ise -krediden
pek çok KOBİ’nin yararlanması için50 ila 100 bin lira olarak
belirlendi. Ekonomi çevreleri, imalatçılara umut ve güç
aşılayacak bir adım atıldığı görüşündeler. TOBB ile 365
oda ve borsa tarafından oluşturulan Nefes’ten cirosu 25
milyon liranın altında olan firmalar faydalanabiliyor. Krediye
başvurmak için ticari faaliyet belgesi sunmak yeterli. Belge
odaların ve borsaların tamamından online olarak alınabiliyor.
KAMU BANKALARI DEVREYE GİRİYOR
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 hafta
sonra kamu bankalarının da Nefes Kredisine katılmalarını
beklediklerini belirterek, “inşallah 2 ay içinde KOBİ’lerimize
6 milyar lirayı aşkın kredi temin edeceğiz. Bir üyemiz azami
100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020’de geri ödeme
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olmayacak. Krediyi alan üyemiz bu sene için bankanın
yolunu unutacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, yeni hamleleriyle
üretimi ve istihdamı sırtlayan imalatçıları rahatlatacaklarına
işaret etti.
PEK ÇOK ÇAĞRI GELMİŞTİ
Covid-19’dan ötürü sıkıntılı bir döneme giren üreticiler
ve ihracatçılardan TOBB’a “Ticaret ve sanayi odaları ile
sendikaların elinde milyarlarca dolar var. Bu para, sıkıntılarla
karşı karşıya kalan şirketlere kredi olarak verilsin” çağrısı
gelmişti. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
Başkanı (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak
da sivil toplum örgütlerinin virüsün yayılımını önlemek
için önemli toplantıları iptal ettiklerini hatırlatarak, “Haliyle
kasalarda biriken para arttı. Şu anda bu paranın bir banka
kanalıyla şirketlere minimum 12 ay vadeli ve faizsiz kredi
yönlendirilmesinde yarar var” önerisini sunmuştu.
TALEP GELMİŞTİ
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Uysal, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri
ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Önder ile Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı Bülent
İyikülah da odalarda tutulan paraların şirketlere kredi olarak
dağıtılmasının ekonomiye güç katacağını dile getirmişti.
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ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK
Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı
Nurettin Özdebir, Covid-19 pandemisinden ötürü birçok
şirketin iş yapamama sorunuyla karşı karşıya olduğuna
dikkati çekti. Özdebir, şunları kaydetti: “Burada en önemli
nokta, firmaların üre tim yapmadan ne kadar ayakta
kalabilecekleridir. Hiç kuşkusuz, reel sektörün üretime devam
edebilmesi için desteklenmesi gerekiyor. Bu süreçte biz de
elimizi taşın altına koyarak, limit sınırlı da olsa üyelerimizin
uygun koşullarda finansmana erişimine katkı sağlayacak bir
adım attık. Umarım bu sürecin ülkemiz ve işletmelerimiz için
daha az sıkıntıyla aşılmasına bir katkı yaparız.”
BURSALI FİRMALARA İYİ HABER
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Burkay, yeni Nefes Kredisi’nin önemli
bir proje olduğunu vurguladı. Burkay, proje çerçevesinde
üyelerine ilk etapta 500 milyon liraya kadar kredi
kullandıracaklarını duyurdu. Burkay, “Covid-19 salgını
nedeniyle zor günler geçiren işletmelerimiz, Nefes Kredisi’yle
soluk alacaklar” dedi.

2020 BASINDA TOBB

30.04.2020

RESTORANLAR İÇİN ÇEK KAMPANYASI
YEMEKSEPETİ sadece paket servis ile işlerini yürütmeye
çalışan restoranlara destek olabilmek için kullanıcılarının
da katılımıyla bir kampanya düzenliyor. Proje kapsamında
müşteriler restoranlara destek olmak için çekler satın alıyor.
Bu çeklerin ücretleri anında restoranın hesabına geçiyor.
Müşteriler çeklerini ise 2 ay sonra yüzde 50 daha fazla
bakiye ile kullanıyor. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın,
“Bu dönemde, restoranların masa müşterisi olmadığı

için maalesef gelirleri azalmış durumda. Kullanıcılar
çek satın alımı yaparak bu zorlu dönemde restoranlara
destek olabilirler” dedi. TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Restoranlar şu an sadece paket servis hizmeti ile ayakta
kalmaya çalışıyor. Bu çalışan personelde de azalmaya sebep
oluyor. Bu dönemde restoranlarımızın tek gelir kaynağı olan
paket servis hizmetini artırmak ve dijitalleşmenin gücünden
faydalanmak çok önemli” diye konuştu.
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02.05.2020

GIDA, SAĞLIK DİJİTALLEŞME
Koronavirüs ile mücadele sürecinde dijitalleşmenin
öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, “Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda
yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri
olacak. Ekonomi, ticaret ve ihracat konusunda da iş
insanlarımızın destekleriyle pozitif ayrışan ülke olmak için
gayret edeceğiz” diye konuştu.
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs
salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir
kez daha anlaşıldığım belirterek, “Dijitalleşme ve teknoloji
alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az
gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda
yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri
olacak. Bu konuda çalışmalarımızı güçlendirmemiz
gerekiyor” dedi. Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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(TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa ile
61 sektör meclis başkanının hazır bulunduğu toplantıya
video konferans yöntemiyle katıldı.
DEMİRYOLUNA ÖNCELİK
Pekcan, iş dünyasıyla dinamik bir şekilde ticarette ayağa
kalkmayı hedeflediklerini, ekonomi, ticaret ve ihracat
konusunda da pozitif ayrışan ülke olmaya gayret edeceklerini
bildirdi. Pekcan, “Bu dönemde nakliyede demir yolu ticareti
ön plana çıktı. Bundan böyle demir yolunu daha etkin
kullanmalıyız” diye konuştu. Pekcan, iş dünyasıyla sürekli
görüş alışverişinde bulunarak Bakanlığın görev alanıyla ilgili
talepleri yerine getirmeye gayret ettiklerini, diğer konuları da
ilgili makamlara ilettiklerini söyledi.

2020 BASINDA TOBB

DİJİTAL FUARLAR

YENİDEN YAPILANDIRMA GEREKİYOR

Dijitalleşme konusuna değinen Pekcan, şunları ifade etti:
“Bu süreçte ticaret ve alım heyetleri, fuarlar yapamıyoruz.
Sanal fuar ve ticaret heyetleri uygulamalarını başlattık.
Öncelikle kimya sektörüyle başlıyoruz, arkasından demirdemir dışı metaller, ev eşyaları, plastik sektörlerinde ABD,
Meksika, Polonya’da ticaret heyetlerimizi gerçekleştireceğiz.
Sanal fuar uygulamamıza da tarım sektörüyle başlıyoruz,
arkasından ayakkabı ve saraciye sektörüyle devam

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “TOBB’un, oda ve borsaların
tüm Kaynaklarını firmalarımızın kullanımı için tahsis
ettik. Şu anda yıllık yüzde 7.5 gibi bugüne kadarki nefes
kredilerindeki en düşük faiz uygulanıyor” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, sektörlerin taleplerine ilişkin olarak da şunları
kaydetti: “Ciro kaybı yaşayan her firmaya mücbir sebep
hakkını vermek lazım. Özel sektörün kamudan alacakları,
sağlık ve medikal sektörüne öncelik verilerek bir an önce

edilecek.” Pekcan, “Nefes Kredisi”nin iş dünyası için
yapılmış önemli bir çalışma olduğu-; nu söyledi. Oda ve
borsa aidatlarının ertelendiğini ve toplantılarının elektronik
ortamda yapılabilmesinin önünün açıldığını anımsatan
Pekcan, “Sizlerden beklentimiz, bizim de desteğimizle bu
süreçten üretimimizi, kapasitemizi, ihracatımızı artırarak bir
an önce çıkmak” dedi.

ödenirse piyasa rahatlayacak. KDV alacakları konusunda
bize imkân tanınmalı. Ertelemeler sonrasında geçmiş
vergi ve SGK prim borçlarının da yeniden yapılandırması
gerekiyor.”
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04.05.2020

“RESTORANINA DESTEK OL, ŞİMDİ HEDİYE ÇEKİ AL SONRA TÜKET”
Ticaret Bakanlığı’nın “E-ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız”
kampanyasına katkı vermek amacıyla Yemeksepeti, sadece
paket servis ile işlerim yürütmeye çalışan restoranlara destek
olabilmek için ‘Kazandıran Restoran Destek Çeki’ projesine
başladı. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “TOBB ile
işbirliği içinde, kullanıcılarımıza, semtlerinde sevdikleri
restoranları destekleyebilecekleri bir ürün sağlamış
oluyoruz. Bu zor dönemi atlattıktan sonra her zaman sipariş
verdiğimiz restoranlardan yeniden sipariş verebilmek için,
destek vermemiz çok önemli. Yemeksepeti kullanıcılarım,
yarın sevdikleri yemeği, favori restoranlarından doya doya
yiyebilmek için, bugün bu restoranları desteklemeye davet
ediyoruz” dedi.
Restoranlar masa müşterisi alamadığı için gelirlerinin
azaldığım vurgulayan Aydın, “Dolayısıyla işlerini devam
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ettirebilmek için ciddi fedakarlıklara katlanıyorlar. Bu proje
ile Yemeksepeti kullanıcıları, şu anda yemek siparişi
versin ya da vermesin, favori restoranlarından çek satın
alımı yaparak bu zorlu dönemde onlara destek olabilirler.
Restoranlar bu proje sayesinde daha sonra karşılığını
yemekle ödeyebilecekleri bir finansmana ulaşacaklar”
şeklinde konuştu.
Özellikle küçük esnafın bu dönemde daha fazla zorlandığım
vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da,
Yemeksepeti’nin düzenlediği “Kazandıran Restoran Destek
Çeki” projesinin restoranlar için can suyu olacağını ifade
etti. Projeyi desteklemekten mutlu olduklarını belirten
Hisarcıklıoğlu, “İşletmelerimizin bu dönemde en büyük
sorunu finansmana erişim. Bu süreçten en çok etkilenen
işletmelerden biri de restoranlar ve ciroları dörtte bire düşmüş

2020 BASINDA TOBB

durumda” dedi. Bu dönemde restoranların tek gelir kaynağı
olan paket servis hizmetini artırmak ve dijitalleşmenin
gücünden faydalanmak amacıyla “kampanyayı hayata
geçirdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bu kampanya ile
dijitalleşmeyi kullanarak koronavirüs sonrası normalleşme
döneminde yapılacak paket servis harcamalarını bugün
işletme sermayesi olarak restoranlarımıza vermeyi

amaçlıyoruz” dedi. Yaklaşık yüzde 70’i TOBB üyesi olan
10 bin restoranın bu kampanyadan faydalanabileceğini
belirten Hisarcıklıoğlu, “Restoranlarımız 10 bin ila 50 bin lira
arasında finansmana bu kampanya ile ulaşabilecek” dedi.
Hisarcıklıoğlu, bu kampanyanın restoranların hem nakit
akışını düzeltmeleri hem de dijitalleşip ileride daha hızlı
büyümeleri için fırsat olacağına inandıklarını dile getirdi.
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“TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINDI’’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
hükümete sundukları 70 maddelik öneri paketinin önemli bir
kısmı hayata geçirildiğini açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, “Krizin başlangıcında hükümetimize 70
maddelik bir öneri paketi sunmuştuk. Bunların önemli bir
kısmı hayata geçirildi” dedi.

ETKİN ÇALIŞTIK

KARAİSMAİLOĞLU’NA TEŞEKKÜR MESAJI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ulaştırma ve lojistik, sivil
havacılık, kara yolu yolcu taşımacılığı, denizcilik ve
telekomünikasyon gibi alanların COVİD -19 salgınından
en çok etkilen sektörler olduğuna işaret ederek, son
dönemde üretimin yavaşlaması ile birlikte iş hacminin de
düştüğünü, ülkelerarası sınırların kapatılarak uçuşların iptal
edildiğini hatırlattı. Tedarik zincirlerinin en önemli parçası
olan bu sektörlerin ayakta tutulması gerektiğini vurgulayan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TOBB
sektör temsilcilerinin katıldığı video konferansta konuşan
Hisarcıklıoğlu, sektörleri ilgilendiren birçok konuda Bakan
Karaismailoğlu’nun inisiyatif alarak çalışma başlattığını
kaydederek şunları söyledi: “Sınır kapılarında tampon
bölgeler oluşturuldu, temassız ticaret dönemine geçildi.
Bizlere tüm bu imkanları sağlayan Sayın Bakanımıza
şükranlarımızı sunuyorum.”
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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: TİCARET ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
ALIŞTIĞIMIZ RUTİNLER DEĞİŞECEK
“Normalleşmeyle birlikte ekonomide çarkların yeniden,
dönmeye başlaması ve toplumsal güvenin tesisi için düşük
gelir gruplarına doğrudan gelir desteği gerekecek. Mali
piyasalarda dalgalanmaların azalması bir ön koşul olarak
görülmeli. Sektörel ve coğrafi bazda normalleşme sürecine
geçiş planlaması gerekecek.”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde
TOBB olarak neler yaptıklarını, dünya ekonomisinde nelerin
değişeceğini ve dayanışma ruhunun önemini değerlendirdi.
Hisarcıklıoğlu’nun yorumları şöyle:
“Son yüzyılın en büyük felaketlerinde biri olarak tanımlanan
Covid-19 salgınıyla karşı karşıyayız. İki dünya savaşından
sonraki dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük kriz olabilir.

Yeryüzündeki bütün insanları tehdit ediyor. Herkes tedirgin
ve yarma nasıl bir günde uyanacağı endişesinde. Modern
çağda ilk kez bir salgın, zengin-fakir, gelişmiş-gelişen
ekonomi ayırımı yapmadan herkesi vurdu. Şimdiye kadar
yaşanan hiçbir küresel krizde ekonomik ve sosyal bakımdan
tüm dünya böylesine felç olmadı. Ekonomilerin, ülkelerin,
toplumların eski normale dönmesi yıllar sürecek. Bizim TOBB
olarak bu dönemde benimsediğimiz ana fikir yaşatmaktır.
Yani firmalarımızı, girişimcilerimizi, çalışanlarımızı, üretim
ve ticaret kapasitemizi hayatta tutmak. Böylece bu süreç
geride kaldığında, yeniden ve hızla ayağa kalkabilmektir. Bu
kapsamda salgının ülkemizde ortaya çıktığı ilk andan itibaren
Odalarımız, Borsalarımız ve Sektör Meclislerimizle istişare
içinde olduk. Bu sayede sahadan hızlı bir şekilde aldığımız
bilgileri tasnif ederek 70 maddelik bir öneri seti hazırladık ve
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hükümete sunduk. Firmalar üzerindeki yüklerin hafifletilmesi,
işletme sermayesi desteği sağlanması, piyasadaki nakit
akışının korunması, özellikle çek ödemelerine yönelik tedbir
alınması, insanlara ve en başta da işini kaybedenlere gelir
desteği verilmesi ilk etapta öncelik olmak dedik. Bunların
önemli bir kısmı hayata geçti. Çeşitli sektörlerdeki vergi ve
SGK ödemeleri ertelendi. İstihdam maliyetlerini düşürmek
üzere kısa çalışama ödeneğinin kapsamı genişletildi,
daha hızlı işler hale getirildi. Firmalarımıza yönelik çeşitli
kredi paketleri başlatıldı. Salgın konusunda, hükümetimiz
bir yandan ekonomiyi canlı tutacak önlem paketlerini
hazırlayıp uygularken, sağlık alanında da önemli tedbirler
gerçekleştirdi. Bu süreçte sağlık sektörümüz ve en başta da
sağlık sektörü çalışanları müthiş bir performans sergiledi.
Hepsine teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Normalleşme
sürecini de iyi planlanmış bir şekilde yürüttüğümüz takdirde,
bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum.
Neler değişecek?
Biz de TOBB olarak ekonomideki destek paketlerine
katkı sağladığımız gibi, şimdi de normalleşme sürecinin
planlanmasına da katkı sağlıyor ve bu konuda analizler,
araştırmalar yapıyoruz. Üyesi olduğumuz bütün uluslararası
iş örgütleri ile sürekli iletişim ve istişare içindeyiz. Zira
Covid-19 hayatımızın örgütlenme biçiminde, iş hayatında
ve iş yapma şekillerinde kapsamlı bir değişiklik getirecek.
Normalleşmeyle birlikte ekonomide çarkların yeniden
dönmeye başlaması ve toplumsal güvenin tesisi için düşük
gelir gruplarına doğrudan gelir desteği gerekecek. Mali
piyasalarda dalgalanmaların azalmasını bir ön koşul olarak
görmek gerekir. Sektörel ve coğrafi bazda normalleşme
sürecine geçiş planlaması gerekecek. Ticaret de eskisi gibi
olmayacak, alıştığımız rutinler değişecek;
► Covid-19 döneminde e-ticaretin toplam perakende
içindeki payı hızla yükseldi. Normalleşme döneminde de bu
eğilim hız kesmeden devam edecek. İnternetten alışveriş
yapmaya başlayan tüketici için e -ticaret bir alışkanlık haline
gelecek. Bu nedenle işletmelerin ürün ve hizmetlerini dijital
ortama taşımak için bir strateji geliştirmeleri gerekiyor.
► Şirketler tedarik zincirlerini kısaltıp ve dijitalleşmeye
yönelecek.
► Sabit ofislerin ve büyük binaların önemi azalırken, video
konferansların önemi artacak, bazı insanlar evlerinden
çalışmaya devam edecek.
► Uzaktan eğitime geçiş beklenenden daha çabuk olacak.
Öğretim kurumlarımız bu dönemde kurdukları uzaktan
eğitim altyapısını normalleşme sonrasında da kullanmaya
devam edecek.
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► Esnek çalışma, uzaktan çalışma, istisna değil bir nevi
norm olacak. İş yerleri seyahat yerine, video konferansa
ağırlık verecek.
► Harcama ve tasarruf alışkanlıkları değişeceğinden artık
firmalarımız için yatırım harcamalarında daha dikkatli ve
tedbirli hareket etmek gerekecek.
► Evden çalışma, kısmi zamanlı çalışma, akıllı otomasyon
teknolojileri ve e-ticaret öne çıkacak. Dolayısıyla kamu ve
özel sektör için dijitalleşmenin hızlanması gerekecek.
► Ürünlerinin hikayeleri olan şirketler başarılı olacak.
► Dijital teknolojilere erişim kolay ama, organizasyonunu
bu teknolojilere adapte edebilen şirketler öne geçecek.
► Üretim zincirinin devamlılığını sağlamak üzere, ‘insansız
karanlık fabrika’ sisteminin yaygınlaşması, üretim sürecine
otonom araçların dahil edilmesi, tedarik zincirinin teknolojiyle
takip ve yönetimi hız kazanacak.
► Global tedarik zincirleri yerele geri dönecek. Artık ürünü
Çin’de yaptırmak yerine satılacağı pazara yakın yerlerde
üretmek esas olacak. Bu sayede üç boyutlu yazıcılar ve
katmanlı üretim önem kazanacak. Bu sistemde bir üründen
çok yapıp ölçek ekonomisi sağlamak değil, esnek ve atik
olmak, tasarım ve pazarlamayla öne çıkmak rekabet
avantajı sağlayacak.
► Tüm sektörlerde hijyen standartları yeniden ele alınacak.
Hijyenin kaygılarıyla seyahat etmek eskisinden çok
zaman alacak ve daha pahalı olacak. Bu da uluslararası
iş ilişkilerinin gelişmesini yavaşlatacak. Dijital araçlarla
yeni iş yapma biçimleri öne çıkacak. Ancak aşı bulunana
kadar mevcut ilişkileri güçlü olanlar avantaj kazanacak.
Öte yandan Çin’in özellikle Avrupa’da bırakacağı boşluğu
dolduracak üretim altyapısı gerekecek. Bunun için mevcut
üretim kapasitesinin analizine ve hangi sektörlerin/firmaların
buraya yönlendirilebileceğinin belirlenmesine ihtiyaç var.
Mevcut ve yeni küresel tedarik zincirlerine entegrasyon için
firmalarımızın ihtiyaçları belirlenecek. Yüksek teknolojili ürün
üretimine geçiş yapabilecek kapasiteye sahip Kobi’ler ve
yeni arayış içinde olan, yeniliğe açık girişimciler aranacak.
Sonrasında yeni tedarik ağları kapsamında belirlenecek
yeni üretim eksenlerinin ve teşvik edilmesi gerekecek.”
DAYANIŞMA RUHU ÖNEMLİ
“Son olarak alınması gereken dersler var. En önemli ders
ise dayanışma ruhunu güçlendirmek. Koronavirüs sınır
tanımıyor, adres sormuyor, dil-din-gen ayrımı yapmıyor.
Bütün bir insanlık birlikte aynı düşmana karşı aynı cephede.
Ya hep birlikte kaybedeceğiz, ya da bütün ülkeler ortak bir
amaçta birleşip bu belanın üstesinden geleceğiz.”
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16.05.2020

TOBB BAŞKANINDAN ‘YENİ NORMAL MESAJLARI
Ticarette neler değişecek?

DİJİTALLEŞME HIZLANACAK

Yeni tip Corona virüsü (Covid-19) tehdidinin atlatılmasını,
hayatın normalleşmesini takiben ticaret hayatı da
dönüşecek. Bu dönüşüme adapte olup yeniden atağa
kalkmayı amaçlayan üreticiler ve tüccarlar, dijitalleşme
yatırımlarını arttırmak için de düğmeye bastılar.

Yeni dönemde şirketlerin dijitalleşmeye yöneleceklerini
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Sabit ofisler ve
binalar geri planda kalacak. Seyahatler de öyle. Görüntülü
görüşmelerin, video konferansların ise önemi artacak. Bazı
insanlar, evlerinden çalışmaya devam edecekler. Akıllı
otomasyon teknolojileri ve e-ticaret öne çıkacak. Dolayısıyla
kamu ve özel sektör için dijitalleşmenin hızlanması
gerekecek. Ayrıca ürünlerinin hikâyeleri olan şirketler başarı
elde edecekler. Örgütlenmelerini dijital teknolojilere adapte
edebilenler öne geçecekler.”

YENİ STRATEJİLER BELİRLENMELİ
Covid-19 korkusunun e-ticareti büyüttüğüne dikkat çeken
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeni normale geçişin ardından
da bu eğilim devam edecek” dedi. E-ticaretin bir alışkanlık
haline geleceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle
firmalarımız ürünlerini ve hizmetlerini sanal ortama taşımaya
odaklanmaklar” uyarısında bulundu.

ATİK OLMAK GEREKİYOR
“Üretimi devam ettirmek için ‘insansız karanlık fabrika
sisteminin yaygınlaşması, tedarik zincirinin teknolojiyle takip
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ve yönetimi hız kazanacak” ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu,
şöyle konuştu: “Global tedarik zincirleri yerele geri dönecek.
Bundan böyle ürünü satılacağı ülkelere yakın yerlerde
üretmek esas olacak. Haliyle üç boyutlu yazıcılar ve
katmanlı üretim önem kazanacak. Bu sistemde esnek ve
atik olmak rekabet avantajı sağlayacak. Tüm sektörlerde
hijyen standartları yeniden ele alınacak. Hijyenin kaygılarıyla
seyahat etmek eskisinden çok zaman alacak ve daha
pahalı olacak. Bu da uluslararası iş ilişkilerinin gelişmesini
yavaşlatacak. Dijital araçlarla yeni iş yapma biçimleri
çıkacak. Ancak aşı bulunana kadar mevcut ilişkileri güçlü
olanlar avantaj kazanacak.” Hisarcıklıoğlu, normalleşme
sürecini iyi bir şekilde planlayıp yöneten firmaların güçlerine
güç katacaklarını sözlerine ekledi.
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ANALİZ
21.05.2020

GIDANI KORU KAMPANYASI BAŞLADI
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Gıdanı Koru Kampanyasının daha
hızlı büyümesi için, ülke çapında ve tüm yerel mecralarda
çalışacaklarını bildirdi. Gıda israfı, gıda kaybı ve gıda
güvenliği gibi kavramların günümüzde daha fazla önem
kazandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, da 821 milyon
insanın açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekti. Tarım ve
Oman Bakanı Bekir Pakdemirli de kampanyanın 1,5 yıllık
bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin
tarımda Avrupa’nın lideri olduğunu ifade etti.
Gıdada kayıp ve israf önlenecek
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
ortaklığında gerçekleştirilen ‘Gıdanı Koru Kampanyası’nın

tanıtımına video konferans yöntemiyle katıldı. Pakdemirli,
Tarım Orman Şurası’nda alınan kararlardan birinin de gıda
kayıp ve israfıyla mücadele olduğunu hatırlattı.
Gıda okuryazarlığı çok önemli
Bu amaçla FAO ile başlattıkları Gıdanı Koru Kampanyası’nın
ülkenin gıda kayıp ve israfıyla mücadelesinde dünyaya
örnek bir proje olduğunu vurgulayan Pakdemirli, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınının gıda arz güvenliğinin ne
kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Pakdemirli,
dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına
rağmen bir yandan da üretilen gıdanın her yıl üçte birinin,
yani 1,3 milyar tonunun kayıp ve israfa maruz kaldığına
dikkat çekerek, “Sağlıksız yeme alışkanlıkları, sağlığa
ayırdıkları yılda 2 trilyon dolar ile hükümetlerin bütçeleri
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üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Bu kayıp, gelişmekte
olan ülkelerde 310 milyar dolar, gelişmiş ülkelerde ise 680
milyar dolar değerinde karşımıza çıkıyor, israf edilen gıdayı
üretmek için gerekli ekili alan Çin’in yüz ölçümü kadar yani 9,6
milyon kilometre karedir” diye konuştu. Pakdemirli, FAO’nun
son araştırmasına göre tarladan perakendeye gelinceye
kadar gıda kaybının yüzde 14 olduğunu, satış ve tüketim
aşamasında ise gıda israfının üçte bir olarak gerçekleştiğini
dile getirdi. Gıda kayıp ve israfının önlenmesi için ‘gıda
okuryazarlığı’ kavramını çok önemsediğini vurgulayan
Pakdemirli, “inanıyorum ki ülkemizdeki gıda okuryazarlığını
daha çok yükseltebilirsek gıda kayıp ve israfının önüne
büyük ölçüde geçmiş oluruz. Gıda okuryazarlığı alışkanlığını
milletimize çocuk yaşlardan itibaren kazandırabilirsek
gelecekte çok daha sağlam nesillerimiz olur” ifadelerini
kullandı. Türkiye’de yaşanan gıda kayıp ve israfına da
değinen Pakdemirli, “Günlük olarak 4,9 milyon ekmeğin israf
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edildiğini görüyoruz. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde
50’sinde kayıp yaşanıyor. Hizmet sektöründe işletme başına
yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israfı gerçekleşiyor yani
ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da
yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına
denk geliyor” dedi. Gıda israfıyla mücadelenin bireyden
başlayarak topluma yayılacağını vurgulayan Pakdemirli,
şunları kaydetti: Tek başımıza mücadele edemeyiz “Çünkü
ülkemizde gıda kayıp ve israfını bir nebze yani yüzde 2
civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek bunun
anlamı 10 milyar lira demek yani 360 bin ailenin 1 yıllık
asgari geçim rakamı. Bu oranı yüzde 5 yapmayı başarırsak
25 milyar lira demek. Bu da yine 900 bin ailenin 1 yıllık
asgari geçim rakamına karşılık gelmektedir. Bu kampanya,
83 milyon vatandaşımızın yani tüm milletimizin kampanyası.
Bu işin asıl sahibi sizlersiniz, sorumluluk her birinizde. Gıda
israfıyla Bakanlık olarak tek başımıza mücadele edemeyiz.”
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1.5 MİLYON ÜYELİ DESTEK
Toplantıya video konferansla katılan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
gıda israfı, gıda kaybı ve gıda güvenliği gibi kavramların
günümüzde daha fazla önem kazandığını söyledi. TOBB
olarak, Tarım ve Orman Bakanlığıyla iş birliği içerisinde
çalışmaya, projeler üretmeye devam ettiklerini belirten
Hisarcıklıoğlu, “Dijital Tarım Pazarı’nda sonra Gıdanı Koru
Kampanyasıyla birlikte, Tarım Bakanlığımızla işbirliğimizi,
daha da güçlendiriyoruz. TOBB olarak bu projelerin içerisinde
yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gıdanı Koru
Kampanyası’nın daha hızlı büyümesi için, TOBB olarak 365
oda ve borsamız, 1,5 milyon üyemizle birlikte, ülke çapında
ve tüm yerel mecralarda çalışacağız” dedi.
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03.06.2020

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: FUAR SEKTÖRÜ ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgım nedeniyle
alınan koruma önlemlerinden fazlasıyla etkilenen Fuarcılık
sektörünün, devletin destekleri ve Birliğin girişimleriyle en kısa
sürede eski günlerine döneceğine inandığını bildirdi.

dönemindeki fuarların ertelendiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
“Bu dönemde alınan koruma önlemlerinden fazlasıyla etkilenen
fuarcılık sektörümüzün, devletimizin destekleri ve Birliğimiz
girişimleriyle en kısa sürede eski günlerine döneceğine inancım
tamdır” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 3 Haziran Dünya Fuarcılık Günü dolayısıyla
yayınladığı mesajda, salgından olumsuz etkilenen fuarcılık
sektörünün ekonomi için hayati öneme sahip olduğunun bir kez
daha görüldüğünü, üretimin satışa dönüşmesi ve ekonominin
büyütülmesi noktasında sektörün hayati rol üstlendiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, salgının her sektöre olduğu gibi fuarcılık sektörüne
de yeni bir düzen getirmesini beklediklerini belirterek, şunları
kaydetti: “Gelecek yeni düzen nasıl olursa olsun fuarlar ekonominin
kalkınması için oynadığı rolü kaybetmeyecektir. Fuarların tekrar
başlamasıyla ekonomik hayatın kalkınacağı muhakkaktır.
Uluslararası Fuarlar Birliği tarafından bu yıl için belirlenen ve Dünya
Fuarcılık Günü’nün ‘Fuarlar, ekonomiyi yeniden yapılandırmanın
anahtarı’ ana temasına kesinlikle katılıyor ve bu mesajın pandemi
sonrası normalleşme sürecinde ana strateji olarak benimsenmesi
gerektiğine inanıyorum.”

Binlerce kişinin istihdam edildiği fuarcılık sektörünün, aynı
zamanda işsizlikle mücadeleye çok önemli katkı sağladığına işaret
eden Hisarcıklıoğlu, “Ayrıca fuarlar, yapıldıkları şehirlerin turizm,
otelcilik, ulaşım, ikram, lojistik gibi birçok farklı sektörüne olumlu
yönde katkı sağlamaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Salgının
fuarcılık sektöründeki birçok bileşeni de tehlikeye soktuğunu ve
tecrübe edilen olumsuz koşullar nedeniyle 16 Mart-1 Temmuz
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2020 BASINDA TOBB

20.06.2020

E-TİCARETTE ‘GÜVEN DAMGASI’ ARTIYOR
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “güven damgası” alan şirket sayının 18’e
ulaştığını belirterek, “Vatandaşlarımıza, güven damgası
almış sitelerimizi tercih etmeleri çağrısı yapıyorum” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla
video konferans yöntemiyle düzenlenen, Güven Damgası
Tanıtım
Toplantısı’nda
değerlendirmede
bulundu.
Ticaret Bakanlığı’nın, koronavirüs salgını sürecinde
ticaretin devamına yönelik çok sayıda yeniliğe imza

attığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda e-ticareti
kayıt altına almak üzere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi
kurulduğunu ve 20 bine yakın firmanın kayıt altına alındığını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, geçen ay “e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin
Yanındayız” kampanyası başlatıldığını anımsatarak, 28
firmanın KOBİ’lere yönelik avantajlı paketlerle kampanyaya
katıldığını bildirdi.
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21.06.2020

18 FİRMA GÜVEN DAMGASINI ALDI
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından,
tüketicilerin
elektronik
ortamda
güvenle
alışveriş
yapmalarına imkân sağlayan ‘güven damgası’ sistemine
yeni e-ticaret şirketlerinin dahil olması dolayısıyla tanıtım
toplantısı düzenlendi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans sistemiyle
katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs
salgım döneminde e-ticaretin öneminin tüm dünyada
görüldüğünü söyledi. Pekcan, “Tüm e-ticaret sitelerimizi,
ülkemizin e-ticaretteki kalite öncelikleriyle uyumlu biçimde
güven damgalarını alarak faaliyetlerini sürdürmeye davet
ediyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, güven
damgası alan şirket sayının 18’e ulaştığım belirterek,
“Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimizi tercih
etmeleri çağrısı yapıyorum” dedi.
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Koronavirüsün dijital dönüşümü hızlandırdığına dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Online alışverişin önündeki
en büyük engel ise güven eksikliği. Tüketiciler, kredi kartı
bilgilerini ve kişisel verilerini paylaşmak istemiyor. Yasal
çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef
bu sorunları körüklüyor. İşte bu güven sorununun önüne
geçebilmek için Ticaret Bakanımızın da gayretiyle e-ticarette
güven damgası hayatımıza girdi.” TOBB olarak Ticaret
Bakanlığı himayelerinde, e-ticaret sitelerine güven damgası
vermeye başladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu
damgayı alan şirketlerin, internet sitelerinin teknik altyapısını,
bakanlığın yayımladığı mevzuata uygun tasarlarken, düzenli
olarak yaptırdıkları sızma testleriyle müşteri verilerini, olası
internet korsancılığına karşı koruduklarını dile getirdi.

2020 BASINDA TOBB

29.07.2021

TİCARET SİCİLİ GAZETESİ›NE VERİLEN İLAN 2 SAATTE YAYINDA
Ticaret Sicili Gazetesi’ne verilen ilan 2 saatte yayında
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan dijital
dönüşüm sayesinde, elektronik ortamda intikal eden
ilanlar 2 saat içinde yayımlanmaya başladı. TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, TOBB ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü işbirliği ile
e-dönüşüm projesi başlatıldığım, projeyle MERSİS’te
gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilanın, elektronik ortamda
Gazete Müdürlüğü’ne aktarıldığını ve en geç iki saat
içinde Gazete’de yayımlandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
“Uygulamanın devreye alındığı 1 Temmuz 2020 tarihinden
itibaren yaklaşık olarak 7.500 ilan elektronik ortamda
Birliğimize aktarıldı ve yayımlandı. Günlük olarak 1.000’in
üzerinde ilanı elektronik ortamda almaya başladık” dedi.
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05.08.2021

TOBB ETÜ TAŞKENT’TE
TOBB ETÜ TAŞKENT’TE Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkhoğlu, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üni versitesi’nin nnıı ı Özbekistan İlikli Taşkent’te
üniversite |İ’T kuracağını söyledi. Üniversitenin kurulmasıyla
ilgili gerçekleştirilen video konferansta konuşan Rifat
Hisarcıkhoğlu, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket
Mirziyoyev’in 2019 yılında yaptığı çalışma ziyaretinde
TOBB’a önemli görevler verdiğini hatırlattı. Bunlardan en
önemlisinin TOBB ETÜ Taşkent Şubesinin açılması olduğunu
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iren Hisarcıklıoğlu, “TOBB ETÜ Taşkent; Özbekistan Eğitim
Bakanlığı, Taşkent Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan TSO
ile f^\ birlikte ku-”% • rulmaktadır” dedi. Hisarcıklıoğlu,
TOBB ETÜ ile benzer müfredata sahip olacak üniversitede
ilk etapta Uluslararası Girişimcilik Programı ile E-ticaret ve
Teknoloji Yönetimi Programlarının uygulanacağı bilgisini
verdi. TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak ise şimdiden
Taşkent’te kurulan üniversite için 200 başvuru aldıklarını
bildirdi.

2020 BASINDA TOBB

14.09.2020

E-TİCARETTE BÜYÜK SIÇRAMA
E-TİCARETTE BÜYÜK SIÇRAMA Covid-19 sonrasında
da dijitalleşme ve e-ticarete yönelimin hız kesmeden
devam edeceğini dile getiren TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, internetten alışveriş yapmaya başlayan
tüketici için e-ticaretin bir alışkanlık haline geleceğini
kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin e-ticaret hacminin, yılın
ilk 6 ayında yüzde 64 arttığını ifade etti. 56 MİLYARDAN
93 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI önemli hale geldiğini söyledi.
Türkiye’nin toplam e-tıcaret hacmi geçen yıl 136 milyar lira
olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bu seneyse, e-ticaret
hacmi, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 64 arttı. 56 milyar liradan 92 milyar liraya ulaştı.
Geçen yılın ilk yarısında e-ticaretin genel ticaret içindeki
oranı yüzde 8 idi. Şimdilerdeyse bu oran yüzde 14’e ulaştı”
dedi. 6 AYDA YÜZDE 64 ATTI FİRMALARA E-TİCARET

REHBERLİĞİ ONLINE BULUŞMA KOBİ’LERE ÖZEL
PAKET E-TICARET YÜKSELEN TREND DİJİTAL KOBI
EĞİTİM PLATFORMU Türkiye Odalarve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme
ve e-ticaretin tüm dünyada en çok öne çıkan konular
olduğunu belirterek, pandemiyle birlikte konunun daha da
Ticaret Bakanlığının desteğiyle, TOBB’un himayesinde,
Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda
gerçekleştirilen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları” pandemi
nedeniyle ilk kez onlıne olarak düzenlendi. KOBl’lenn
dijitalleşmelerini sağlamayı amaçlayan etkinlikte konuşan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Teknoloji
Buluşmaları’nın, bugüne kadar 26 ilde düzenlendiğini, 97
bin kişiye ulaştığını kaydetti. TOBB Başkanı, sektörün önde
gelen temsilcileriyle birlikte, Anadolu’nun dört bıryanında,
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KOBİ’lere dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri, e-tıcaret ve
e-ihracat konularında bilgi ve tecrübe aktarıldığını ifade
etti. TOBB olarak, özel sektörün dijitalleşmesını ve yeni
nesil girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini ve bunun
için çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, firmaları ve
girişimcileri, dijital dünyaya hazırladıklarını, bu konuda
dünyanın en büyük küresel teknoloji firmalarından Vodafon
ile birlikte iş birlikleri ve projeler hayata geçirdiklerini ifade
etti. TOBB Başkanı, “Dijital okuryazarlığı ve KOBİ’lerin
dijital altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz.
Sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan
e-ticareti de geliştirmek istiyoruz. Ayrıca tüm sektörü
temsil eden e-tıcaret sektör meclisimizle birlikte, onlara
rehberlik ediyoruz. Sektöre yönelik çalışmaların tümünde,
sektör meclisimiz aktif olarakyer almaya devam edecek”
dedi. Dijitalleşme ve e-ticaretın küresel bir trend haline
dönüştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, “Dünyaya baktığımızda,
hızla büyüyen şirketlerin tamamının, e-ticaret yolunu
seçtiğini görüyoruz. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın
sonucu bu. Türkiye, ınternet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi ve
akıllı telefon kullanım oranlarında batı ülkelerine benziyor.
Nüfusun yüzde 90’ı mobil bağlantıya sahip. 50 milyon
kişi düzenli olarak her gün internete bağlanıyor, işte biz
TOBB olarak, bu potansiyeli harekete geçirmek istiyoruz.
Covid-19 sonrasında da bu alana yönelim, hız kesmeden
devam edecek, internetten alışveriş yapmaya başlayan
tüketici için e-tıcaret bir alışkanlık haline gelecek. Bu
nedenle işletmelerimiz, ürün ve hizmetlerini dijital ortama
taşımak zorunda” şeklinde konuştu. TOBB ve Vodafone
olarak, Türkiye Teknoloji Buluşmaları ve Dijital Dönüşüm
Hareketi ile KOBİ’leri dijital dünyaya hazırladıklarını
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Yine bu kapsamda Vodafone yeni
bir adım daha atarak, üyelerimize E-Ticaret Hizmet Paketi
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sunmaya başlıyor. KOBl’lenn e-tıcaret için ihtiyacı olan tüm
hizmetleri içeren bu paketin içinde, ücretsiz danışmanlıkve
eğitim hizmetleri de yer alıyor. Ayrıca tüm üyelerimiz, bu
pakete yüzde 45 indirimle ulaşabiliyor. Vodafone Business
ile KOBİ’lerımızın, dijitalleşmeyi daha etkin kullanarak,
önümüzdeki yeni dünyanın fırsatlarını yakalayacaklarını ve
işlerini büyüteceklerini inanıyorum” diye konuştu. E-tıcaret
Merkezi CEO’su Merter Özdemir de 81 ılın tamamında oda
ve borsaların iş birliğinde e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri
düzenlediklerini dile getirdi. Vodafon CEO’su Colman
Deegan ise bütün dünyanın zorlu birdönemden geçtiğini,
yaşama ve çalışma biçimlerinin tamamen değiştiğini söyledi.
Deyim yerindeyse, bir “uyum mücadelesi” verildiğini belirten
Deegan, “KOBİ’ler de bu mücadelenin içinde. Teknoloji
iletişimi şirketi olarak, her zaman olduğu gibi bugün de
KOBİ’lerin yanındayız. Dijital çözümlerimizle KOBİ’leri
geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Bu dönemde,
KOBİ’lerimiz için ne yapabiliriz diye düşündükve TOBB
işbirliğiyle güçlü bir e-tıcaret paketi geliştirdik” dedi. Pandemi
döneminde özellikle e-ticaretın işletmelerin “cankurtaranı”
olduğunu ifade eden Deegan, “Bu paket ile TOBB üyelerine
anahtar teslim e-ticaret sitesi sahibi olma imkanı sunuyoruz.
Sadece bununla yetinmedik, eğitime de odaklandık.
KOBİ’ler için uçtan uca e-ticaret eğitimleri tasarladık.
Bugün itibarıyla Vodafone Business KOBI Akademi eğitim
portalimizi erişime açıyoruz. KOBİ Akademi, yaşayan bir
platform olacak. Bu platformu yeni içeriklerle sürekli canlı
tutacağız. Hem paketimiz hem de eğitimler ile KOBİ’ler için
e-tıcareti her anlamda kolaylaştınyoruz. KOBİ’lerin dijital
pazaryerlerindevar olmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki
dönemde de KOBİ’lerin ‘dijital yol arkadaşı’ olmaya devam
edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

2020 BASINDA TOBB

28.10.2020

TOBB ODA VE BORSA BAŞKANLARI SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK
İLE BULUŞTU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın Başkanları
ile sanal ortamda bir araya geldi. 2 Ekim 2020 tarihinde
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan’ın da katıldığı toplantıda teşvikler ve gündemdeki
konulara ilişkin istişarede bulunuldu. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı
Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz
çağrılarına çıkacaklarını bildirdi. Bakan Varank, Bilişim
Vadisi’nden videokonferans yöntemiyle katıldığı TOBB
İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, özel sektör
öncülüğünde büyümenin önemine işaret ederek, Covid-19
ile mücadele döneminde iş dünyasıyla istişare halinde

olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Varank, yatırım
teşviklerinde ilçe bazlı teşvik 8 I KASIM 2020sistemini
hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, düzenlemeye ilişkin
şu bilgileri verdi: “Sahadan bu yönde yoğun talepler
alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin sosyo ekonomik gelişmişlik
endekslerini güncelledik. Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler
içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık.
Daha az gelişmiş 263 ilçemiz, bulunduğu ile göre daha
fazla destek almaya hak kazandı. Yeni sistemle birlikte
şehirlerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt
bölge desteklerinden faydalanacak. Bu yatırımlar, o ilçenin
OSB’lerinde yapılıyorsa, doğrudan iki alt bölge teşvikinden
yararlanacak. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha
fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek, istihdam artacak
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ve ekonomik hayat canlanacak.” HİSARCIKLIOĞLU:
“YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE ÖNEMLİ BİR ATILIM
HAYATA GEÇİRİLDİ” TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ise toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemde yatırım
teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini
belirterek, “Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik
sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir
türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu
alanda tarihi bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri
başlattı” dedi. Hisarcıklıoğlu, videokonferans yöntemiyle
düzenlenen toplantının açılışında, Varank’ın sanayiye verdiği
büyük önem ve milli teknoloji hamlesiyle Türkiye’yi bir üst
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lige çıkartma vizyonunun, bu kritik dönemde kendilerinin de
çalışma şevkini artırdığını ve geleceğe umutla bakmalarını
sağladığını söyledi. Türkiye’nin prestij projesi haline gelen
ve 2022 yılında ilk arabayı üretim bandından çıkarması
planlanan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda da Bakan
Varank ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu,
ülkenin pek çok sıkıntıyla karşılaştığını ancak bu projenin
temel atma noktasına gelmesinde Varank’ın verdiği desteğin
çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti. Konuşmaların
ardından oda başkanları Bakan Varank’a gündemdeki
konular ile ilgili sorularını iletti.

2020 BASINDA TOBB

19.11.2020

YENİ FIRSATLARI YAKALAMALIYIZ
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kovid-19 nedeniyle dünyanın yeni bir dönemin arifesinde
olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Biz de bu yeni döneme
her yönüyle hazır hale gelmeliyiz. Aşı çalışmalarından gelen
olumlu haberler, 2021’in ikinci yarısından itibaren toparlanma
döneminin başlayabileceğine işaret ediyor. Küresel değer
zincirleri kısalacak, Türkiye’ye olan iş ve yatırım talebi
artacaktır. Yurt dışı temaslarımızda bunu görüyor ve
duyuyoruz. Bu fırsatları yakalamak üzere, şimdi harekete

geçmemiz ve hazırlanmamız gerekiyor” dedi. Hisarcıklıoğlu,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği demeçlerle olumlu bir
ortam oluştuğuna dikkati çekerek, “Fiyatların ve kurların
devamlı arttığı bir ortam, iş yapma iştahını azaltmakta,
üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir.
Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu
gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması
ve istişarenin güçlendirilmesi çok faydalı olacaktır” diye
konuştu.
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25.11.2020

ÖNCELİK EKONOMİDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hafta önce duyurduğu reform
sürecinde Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED).
TOBB. MÜSİAD ve TİM gibi is dünyasının temsilcileriyle «t
bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Hükümetin
önümüzdeki dönemde atacağı adımlarda, is dünyasının
görüşlerini ve beklentilerini de dikkate alacağı belirtiliyor.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSIAD)
tarafından düzenlenen MUSIAD EXPO 2020 Ticaret
Fuan’nda iş dünyasına seslenen Erdoğan, hem ekonomi
politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve_
özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem de milletin günlük
hayatında rahatlamaya yol k hazırlıklar içinde olduklarını
dile getirdi. Erdoğan, geçen 18 yılda ülkede yapılan her
reformun, gerçekleştirilen her değişimin, elde edilen her
başarının altında imzaları bulunduğunu anlattı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi
Şurası’na da katılan, ‘Erdoğan’ın buradaki konuşmasında
reform sürecindeki kararlılığa vurgu yapması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı konuşmasında dünya ile birlikte Türkiye’nin
de yeni bir döneme girdiğini | belirterek, “Ülkemiz yatırımın,
üretimin ve ticaretin yükselen merkezlerinden biri olarak |
gösteriliyor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı,
araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne
gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce
duyurduğu reform sürecinde YASED, TOBB, MÜSİAD
ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir
araya gelerek önemli istişarelerde bulundu. Erdoğan’ın
farklı sektörlerin taleplerini dinlediği toplantılar, ‘reform
döneminin yol haritası is dünyasıyla beraber çiziliyor’

2020 BASINDA TOBB

şeklinde yorumlandı O Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir
çalışmalarını sürdürdükleri hukuk ve ekonomi reformlarıyla
yeni dönemin hazırlıklarına su sözlerle vurgu yaptı:
“Türkiye’nin en köklü demokrasi ve ekonomi reformlarını
gerçekleştirmiş bir yönetim olarak, önümüzdeki dönemde
ihtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek de elbette
bizim görevimizdir. Temelini attığımız, tabiri caizse kaba
inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek
atılımın eşiğindeyiz, inşallah ülkemiz hazırlık devrini geride
bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası
yatırımcılar için her anlamda en uygun şartları sağlamaya
devam edeceğiz. Üretim, istihdam, ihracat ve büyümede
ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını göreceğiz. Eylül ayına
ilişkin gelen öncü verilerle ise üçüncü çeyreği güçlü bir
büyümeyle kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. Eylül
ayında sanayi üretimimiz hem aylık hem de yıllık bazda
artarak en önemli bir başarıya imza attı.” Ekonomide yeni
yol haritası ve ihracat seferberliği, iş dünyası ile birlikte
oluşturuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki
hafta önce başlattıklarını duyurduğu yeni reform sürecinde;
farklı sektörlerden sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya
gelerek talepleri ilk ağızdan dinliyor. Cumhurbaşkanının
reform gündemiyle ilgili aksiyonları da iş dünyasının
görüşleri çerçevesinde alacağı ifade ediliyor. Ekonomide
reform döneminin hazırlıkları kapsamında iş dünyasıyla bir
araya gelen Erdoğan’ın söylemlerinde Türkiye’nin yeni bir
döneme girdiği vurgusu dikkat çekti.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA TOPLANTI
Erdoğan’ın dile getirdiği ekonomi seferberliğinin yine bu
eksende şekillendiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı ilk olarak,
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu
üyelerini kabul etti ve ülkemizdeki yatırım ortamının
geliştirilmesi ve potansiyelin artırılması yönündeki önerileri
bizzat sektör temsilcilerinden dinledi. Kabulde, Hazine
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da yer
alması bakanlıkların yol haritası için önemli bulundu.
İHRACATTA SEFERBERLİK HAZIRLIĞI
Cumhurbaşkanı benzer şekilde geçtiğimiz günlerde Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabul ederek ihracat
seferberliği için atılacak adımları yine ihracatçılar ile birlikte
değerlendirdi. TİM Başkanvekilleri İbrahim Pektaş, Mustafa
Gültepe, Başaran Bayrak, Zeki Kıvanç ile yönetim kurulu,
denetim kurulu ve sektörler konseyi üyelerinin katıldığı
toplantı hakkında bilgi veren TİM Başkanı İsmail Gülle,
sosyal medya paylaşımında “Reform dönemi kapsamında
TİM Sektörler Konseyi olarak başlattığımız ‘Yeni İhracat
Seferberliği’nin yol haritasını Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a sunuyoruz. Pandemide ihracatını
artıran 4 ülkeden biri olan Türkiye’nin geleceği için üzerimize
düşeni yapmayı sürdüreceğiz” bilgisini verdi.
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29.11.2020

TOBB İLE SONUÇ ODAKLI GÖRÜŞME
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı
Abdülhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir
araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde
gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetİer
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kopuz, Selçuk Öztürk,
Ayhan Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay,
Mahmut Özgener, Öztürk Oran, Zeki Kıvanç, Oğuzhan
Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve Selim
Kandemir de toplantıda hazır bulundu. Toplantının ardından
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, “TOBB
heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir
toplantı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Elvan, söz konusu
görüşmelere gelecek hafta MÜSİAD ile devam edeceklerini
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belirtti. Pakdemirli de söz konusu toplantıya ilişkin paylaşımında
“TOBB yönetimiyle bir araya gelerek sektöre! ve ekonomik
gelişmeleri değerlendirdiklerini” kaydetti. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, toplantıda iki oturum yapıldığını, ilk oturumda
ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kuruluyla birlikte
istişare ettikleri, ikinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya
getiren Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı sektörel toplantısının
gerçekleştirildiğini duyurdu. Hisarcıklıoğlu, “Sektör meclislerimiz
her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne
yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve bunları videokonferans
yöntemiyle bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir
toplantı gerçekleştirdik” dedi. Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım
ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm
önerilerinin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından
büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, “İçeride ve
dışarıda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi
yanımızda görmek bizim için çok değerliydi” ifadesini kullandı.
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DENİZ TİCARETİ
01.12.2020

TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI YAPILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 18 Kasım Çarşamba
günü Ankara’daki TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen şuraya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İMEAK DTO Yönetim
Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan
Yardımcısı Tamer Kıran katıldı.
“TABANDAN TAVANA MÜTHİŞ BİR ÇALIŞMA ORTAYA
KOYDUK”
Şurayı 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri

olan, Oda ve Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri, Kadın ve
Genç girişimciler ile Genel Sekreterler olmak üzere yaklaşık
3 bin kişinin izlediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Pandemi
sürecinde hepsi yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve
ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Yerelde
hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler.
Gece yarılarına kadar üyeleriyle istişare ettiler. Talepleri
bize aktardılar. Biz de, acil yapılması gerekenleri, saat kaç
olursa olsun Bakanlarımıza ilettik. Tabandan tavana müthiş
bir çalışma ortaya koyduk. Camiamızla gurur duyuyorum.
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” birlikte demokrasi
ve özgürlükler adası haline getirdik.” değerlendirmesinde
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene koronavirüs
salgını sebebiyle her konuda olduğu gibi iş dünyasıyla
hasbihallerinde de farklı bir dönem geçirdiklerini belirterek,
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bu yılki genel verdiklerine
dikkati çeken Erdoğan, “Ülkemizin asırlık rüyası olan yerli
otomobil için babayiğit aradığımda hemen sizler çıkıp bu işe
talip oldunuz. Milletimizin huzurunda verdiğiniz sözü yerine
getirerek adım adım Türkiye’nin otomobili projesini hayata
geçirdiniz. İnşallah bu güzel projeyi yine sizlerle birlikte
neticeye ulaştıracağız. Aynı şekilde şehit Başbakan Adnan
Menderes’in acı hatırası sebebiyle adı yaslı adaya çıkan
Yassıada’yı sizlerle kurulunun ertelendiğini ve bu durum
sebebiyle video konferans aracılığıyla da olsa iş dünyasıyla
bir araya gelmek istediklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
yaptığı açılış konuşmalarının ardından toplantıya katılan
oda ve borsa başkanlarına tek tek söz verildi ve Oda borsa
başkanları gündemlerindeki önemli konuları dile getirdi.
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TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI YAPILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla
video konferans sistemi üzerinden düzenlendi. şeklinde
konuştu.Hisarcıklıoğlu, Şura için tüm sorunları ve önerileri
bir araya getirdiklerini, il bazında ve ayrıca bakanlıklara
göre tasnif ettiklerini söyledi. “Sizin aramızda olmanız, hem
bürokrasinin çarklarını işletmek, hem de sürdürdüğümüz
mücadelede yalnız olmadığımızı görmek açısından, bizim
için çok değerli” diyen Hisarcıklıoğlu, “Dile getirdiğimiz pek
çok önerinin, sizin liderliğinizde hayata geçtiğini gördük.
Bugün gündeme getireceğimiz konularda da, geçmişte
olduğu gibi, çözüm getireceğinize inanıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans
aracılığıyla da olsa katılımcılarla bir araya gelmekten
duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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03.12.2020

İŞ DÜNYASINDAN TSK›YA DESTEK
CHP’li Ali Mahir Başarır’ın “Devletin ordusu Katar’a satılmış”
seklindeki sözlerine tepkiler devam ediyor. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki bir heyet Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek
ziyaretinde bulundu.
Heyette TESK, TİSK, Hak-lş, Turk-lş, Türkiye Kamu-Sen,
Memur-Sen ve Türk Harb-İş Sendikası’ndan temsilciler yer
aldı. Akar, Başarır’ın sözlerini, “Akla ziyan” olarak yorumladı.
Genelkurmay Başkanı Yasar Güler de heyete teşekkür etti
ve hukukun gereğini yapacaklarını söyledi. Akar, “Birilerinin
orduyu ‘satılmış’ kelimesi ile yan yana koyması akla ziyan.
Yanlış bir sey yaptıysam özür dilerim’ deseydi cok daha
anlamlı olurdu” dedi sözlerinin ardından TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında. TESK Başkanı Bendevi
Palandöken. TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu. Hak-ls

Genel Başkanı Mahmut Arslan. Türk-lş Genel Başkanı
Ergün Atalay. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalcın ve Türk
Harb-ls Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan’dan
oluşan STK temsilcileri. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.
AKLA ZİYAN BİR HUSUS
Milli Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmede konuşan Akar.
Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere tepki göstererek,
şunları söyledi: “Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin
çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu özne olarak kullanıp onu
‘satılmış’ kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten akla
ziyan bir husus. Amacı, maksadı, nasılı, nedeni ne olursa
olsun bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Birilerinin çıkıp
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kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle
cümleler kullanmaları cok yanlış. Tabii ki adalet bunun
cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da ‘Ben bunu
demek istemedim. Yanlış bir sey yaptıysam özür dilerim’
deseydi cok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz.”
HİC HOŞ OLMADI COK YANLIŞ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasar Güler de
destek ziyaretinden dolayı heyete teşekkür ederek, “Bir
milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için ‘satılmıştır’ gibi
bir ifadeyi kullanması hiç hos olmamıştır, cok yanlıştır.
İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir.
Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha
azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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0 DARPHANE İCAT EDİLMEDİ
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türkiye’deki örgütlü
sivil toplum meslek kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini
belirterek, her zaman TSK’ye müteşekkir olduklarını
söyledi. Türk Harb-ls Sendikası Genel Başkanı Soydan:
“Türk ordusunu ne satın alacak para ne de o parayı basacak
darphane henüz icat edilmedi” dedi. STK temsilcileri, sonuna
kadar TSK’nın yanında olduklarını söyledi.
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23.12.2020

ÇOK HIZLI BÜYÜDÜLER
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi.TOBB
tarafından belirlenen Türkiye’nin en hızlı EN HIZLI
BÜYÜYEN büyüyen 100 şirketi’ iki yılda ortalama yüzde
511 büyüdü. Bu şirketler verimliliklerini yüzde 221 arttırırken
istihdamlarını yüzde 86 yükselttiler.

herkesin sektörde fırsatlar olduğunun, doğru başarıya dikkat
çekerek, bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla iş modeliyle
her sektörde başarının “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100
yapıyorlar. Dijital teknolojiyi çok yakalanabileceğinin, en
güzel şirketinin, bu dönemdeki ortalama iyi kullanıyorlar.”

TOBB tarafından belirlenen Türkiye’nin en hızlı EN HIZLI
BÜYÜYEN büyüyen 100 şirketi’ iki yılda ortalama yüzde 511
büyüdü Bu çok çarpıcı Bu yıl pandemi nedeniyle gecikmeli
ve online olarak açıklanan listeye göre ‘en hızlı 100’,
istihdamlarını yüzde 86 arttırdı. Bu şirketlerin yaş ortalaması
12.6, yöneticilerinin yaş ortalaması ise 46 oldu.

BİRLEŞİK KRALLIKLA ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ

2016-2018 biri ortalama 111 kişiye istihdam bölgesel
dağılımı da oldukça dönemindeki verilerle yapılan sağladı”
diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye 100 şirketleri

Programa katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı
açıklamada, Birleşik Krallıkla serbest ticaret anlaşması için
çalıştıklarını söyledi. Pekcan şöyle konuştu: “İngiltere ile
kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde
bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söylemek
isterim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en
önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret
rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz.”
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ANALİZ
26.12.2020

REFORMLARA MUTLAKA DEVAM EDİLMELİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, dünyanın şartlarının sürekli değiştiğini
belirterek, reformların mutlaka devam etmesi gerektiğini
belirtti.
Ankara Odalar ve Borsaları müşterek toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Borsası
(ATB) Faik Yavuz ile Ankara il ve ilçelerindeki oda ve
borsaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu dünyanın şartlarının
sürekli değiştiğini belirterek, reformların mutlaka devam
etmesi gerektiğini söyledi. Yabancı sermaye ihtiyacından
bahseden Hisarcıklıoğlu, makro sorunlar çözülmeden mikro
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sorunlarda çözüm olamayacağını aktardı. Hisarcıklıoğlu,
pandemi döneminde düzenlenen toplantılarla iş dünyasının
sorunlarını yetkililere aktardıklarını vurgulayarak, “Özel
sektörün acil istek ve talepleri nelerdir diye sorduk. 365
oda ve borsadan 70 maddelik öneri seti geldi. Önerileri
düzenlediğimiz toplantılarla Sayın Cumhurbaşkanımız ve
hükümet yetkililerine ilettik ve bu maddelerin tamamına
yakını uygulanmaya başlandı” ifadelerini kullandı. Pozitif
büyüme göreceği Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir de işletmelerin kamuya dair yükümlülüklerini
öteleyen, kısa çalışmayla ilgili önerilerini, ihracatla
ilgili sıkıntılarını, bankacılık sisteminin sorunlu olduğu
ülkelerden ihracat bedellerinin ülkeye getirilmesi konusunu,
gümrüklerle ilgili taleplerini ve Eximbank’tan beklentileri de
içeren konuları, tüm yetkililere ilettiklerini kaydetti. Üçüncü

2020 BASINDA TOBB

çeyrek itibarıyla toparlanmanın başladığını ve yüzde
6,7 büyüme gerçekleştiğini hatırlatan Özdebir, şunları
kaydetti: “Bundan sonraki süreçte önemli olan büyümenin
sürdürülebilir olmasıdır. Yılın son çeyreğinde ivmelenme
azalsa da öncü rakamlar pozitif bir büyüme göreceğimize
işaret ediyor. Ancak üretim yapımızı bir an önce değiştirmeli
ve sanayi üretimini dışa bağımlılığı azaltılmış bir yapıya
dönüştürmeliyiz. Yerli ve milli bir sanayi için ileri seviyede
bir teknolojik dönüşüm politikası ortaya koymamız gerekir.
İlerleyen süreçte; sürdürülebilir bir enflasyon, istikrarlı bir
faiz ve kur düzeyi ile birlikte ekonomimize olan güvenin
tesis edilerek yatırımcılarımızın yeniden yatırım fırsatlarını
değerlendirmeye
alacaklarına
inanıyorum.”
Ankara

Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran COVİD-19 salgınıyla
mücadelede alınan tedbirlerin ekonomiyi doğrudan
etkilediğini belirtti ve “Salgın sonrası oluşacak yeni dünya
düzeni içinde öne çıkmak, rekabetçiliği artırmak, yeni
tedarik ağının içinde var olmak için yol haritamızı çizmek
zorundayız” diye konuştu. Ankara Ticaret Borsası Başkanı
Faik Yavuz da pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber
ertelenen yatırımların yeniden canlanacağını vurguladı ve
“Aşının adı bile piyasaları hareketlendirdi, yatırım iştahını
uyandırdı. 2021 yılı öyle görünüyor ki bizim bu beladan
kurtulacağımız yıl olacak” dedi.

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

85

77. GENEL KURUL

86

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

