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‘Bürokrasiyi hızlandırın ticareti ikiye katlayalım’
Türk-Romen iş Forumu’nda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Romanya’da bürokratik
işlemlerin kolaylaştırmasının ticareti hızlandıracağına dikkat çekerek, “AB ülkelerine uygulanan KDV
rejiminin Türkiye’den yapılan ithalat için de geçerli olması firmalarımızı teşvik edici bir unsur” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Romanya’nın Türk
firmaları için bürokratik işlemleri kolaylaştırması gerektiğini, AB
ülkelerine uygulanan KDV rejiminin Türkiye’den yapılan ithalat
için de geçerli olmasının, Türk işadamlarını teşvik edeceğini söyledi. DEİK Türk-Romen İş Konseyi ev sahipliğinde, 13 Aralıkta,
İstanbul’da “Türk-Romen İş Forumu” düzenlendi. İş Forumu’nun
açılışında konuşan Bakan Yazıcı, yatırım ortamının iyileştirilmesi
için Romanya dikkat çekerek, “Bürokratik işlemlerin Türk firmaları için kolaylaştırılması ticareti hızlandıracaktır. Avrupa Birliği
ülkelerine uygulanan KDV rejiminin Türkiye’den yapılan ithalat
için de geçerli olması firmalarımızı teşvik edici bir unsur olacaktır. Romanya’da ticari faaliyette bulunan iş adamlarımızın vize ve
oturma izinleriyle ilgili uygulamaların rahatlatılması gerekmektedir” dedi. Türk müteahhitlerinin teminat mektuplarının istem dışı
nakde çevrilmesi sorununun çözülmesinin önemli bir konu olduğunu anlatan Yazıcı şöyle devam etti: “Romanya gümrüklerinde
alman ücretler ve işlemler bakımından firmalarımızın rahatlatılması lazım. Ülkemizden ihraç edilen bazı malların Romanya’dan

transit geçişinde kolaylık sağlanması yerinde olacaktır. Böylece
işbirliği ve dayanışma temelinde bir araya gelinerek oluşturulacak sonuç odaklı politikalar geleceğe atılmış adımlar olacaktır.”

“Romanya’nın imkânlarını birlikte değerlendirelim”
İş Forumu’nun açılışında konuşan TOBB/DEİK Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Karadeniz ve Balkanlar’ın iki dost ülkesi olarak,
bölgeyi küresel ekonomiye entegre olmuş bir refah alanına çevirmek gerektiğine inandıklarını ifade ederek, “Bu kapsamda,
komşumuz Romanya ile bölgemizin sunduğu imkanları birlikte değerlendirmek istiyoruz” dedi. Arzulanan ekonomik işbirliği
seviyesine ulaşmak için bir dizi alanda adım atmak gerektiğini
belirten Hisarcıklıoğlu, enerji, finans ve taşımacılıkta yeni işbirliklerine hazır olduklarım vurgulayarak, şunları kaydetti: “Özellikle
ülkelerimiz arasındaki lojistik altyapısının güçlendirilmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Pendik-Köstence Ro-Ro Hattının geçen hafta çalışmaya başlamasını zamanlı bir başlangıç
olarak değerlendiriyorum. Yılda 30 bin araç taşıma kapasitesine
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sahip bu hat, bizlere ciddi bir maliyet avantajı sağlayacak; ülkelerimiz arasında daha fazla ticaretin önünü açacaktır. Ayrıca,
Romanya’nın çok büyük bir su taşımacılığı potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu konuda oluşturulacak ortaklıklar ve Tuna Nehri
havzasında harekete geçirilecek işbirliği alanları, ülkelerimize
önemli faydalar sağlayacakta-. Bu kapsamda, Tuna Nehrinin kirlenmesinin Karadeniz’de yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesi
için ortak projeleri kararlılıkla hayata geçirmemiz gerektiğinin bir
kez daha altını çizmek istiyorum. Türkiye bugün bölgesinde söz
sahibi önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir. Lojistik altyapısında sağlanacak iyileştirmelerle, Romanya’nın Kafkasya, Orta
Asya ve Orta Doğu bölgelerine açılan kapısı da Türkiye olacaktır.” İkinci önemli işbirliği alanının da enerji yatırımları olduğunu
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Enerji kaynaklarında dışa bağımlı iki
sanayi ülkesi olarak, enerji arz güvenliğimiz için ortak projelere
hız vermeliyiz. Nabucco Boru Hattı Projesi için daha hızlı hareket
etmek zorundayız. Diğer yandan, Türk ve Romen iş dünyalarının
dikkatini, Karadeniz’deki rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve dalga
enerjisi potansiyeline çekmek istiyorum. Bu alanlara yapılacak
ortak yatırımlar, ülkelerimizin gelişmesi için kritik öneme sahiptir”
dedi.

Basescu: 10 milyar dolarlık hedefe yaklaşıyoruz
Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu ise konuşmasında,
2005 yılında gerçekleştirilen Türk-Romen İş Forumu’nu hatırlatarak, “O zaman iki ülke arasında 10 milyar dolarlık ticaret he-
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defi koymuştuk. O dönemde iki ülke arasında yapılan ticaret 3
milyar dolardı, bugün 5.5 milyar dolara geldik. Seneye 7 milyar
dolara ulaşmamız mümkün. Bu durumda 10 milyar dolara ulaşmamız da yakın” dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile beraber
imzaladıkları stratejik ortaklık belgesine göre, bundan sonra dış
politikalarda, terörizme karşı mücadelede ortak bir yoldan yürüyeceklerini ifade eden Basescu, şu anda da bunu başarıyla sürdürdüklerini, bunu sağlamlaştırmak gerektiğini belirtti.

Gümrük işlemleri basitleşmeli-vize sorunu çözülmeli
Türk iş adamlarının Romanya’da karşılaştığı birtakım sorunlara
da değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Gümrük işlemleri,
zaman İsrafını ve mali kayıpları ortadan kaldırmak için basitleştirilmeli ve süratlendirilmeli. Türk araçlarının Romanya’dan almış
oldukları bir yükü üçüncü bir ülkeye taşımalarının önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve transit geçiş kotası sorununa
kalıcı bir çözüm bulunmalı. Romanya’nın Türk ıs adamlarına ve
çalışanlara en fazla bir yıl vize ve çalışma izni uygulaması yatırım
kararlarımızı ve çalışmalarımızı olumsuz etkiliyor. İzinlerin 5 yıla
çıkarılması amacıyla yaptığınız çalışmalar, ülkemiz ıs adamları
tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye’den yapılan ithalattan alınan peşin KDV ekstra on finansman ihtiyacı doğurmakta ve Romanya pazarındaki rekabet gücümüzü azaltmaktadır. Bu uygulamanın AB ülkeleri ıcın olduğu gibi Türkiye için de
kaldırılmasını talep ediyoruz.”
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Türk Steve Jobs’lar yetişecek
32 dernek ve kurumun katılımıyla Girişimcilik Konseyi kuruldu. Konsey, girişimciliğin önündeki engelleri
kaldırmak için çalışacak. Steve Jobs örneğini veren Bakan Ergün, “Türkiye’deki girişimci sayısını
artırmalıyız” dedi.
Hükümetten 8 bakanlıkla birlikte iş dünyasının çatı kuruluşları
Girişimcilik Konseyini kurdu. Aralarında TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON, KOSGEB, İŞKUR gibi Türkiye’nin önde gelen
dernek ve kamu kurumunu aynı çatı altında toplayan Konseye
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün başkanlık yapacak.
Konseyin sekretaryasını ise KOSGEB yürütecek. Nihat Ergün,
“Girişimcilik Konseyi, girişimcilerin finansmanını çözmek için,
yerli ve yabana finans kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırmaya, risk
sermayesi fonları ve iş melekleri gibi alternatif finansal araçları
geliştirmeye yönelik eylemler hazırlayacaktır” dedi.

Endeks kuracağız

Türkiye’nin 500 milyon dolar ihracat hedefine ulaşabilmesi ve
işsizliği azaltabilmesi için girişimci sayısını artırması gerektiğini
ifade eden Ergün, “Türkiye’nin yer altın zenginliği yok. Ama girişimciliği fazla” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de girişimciliğin bir
zorunluluk olduğunu söyledi. Askerlik yapmak neyse Türkiye’de
girişimci çıkartmayı da aynı noktada ele almak gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, İlkokuldan üniversite son sınıfa kadar
girişimciliği eğitim modeli içine koymak lazım. Hala ilkokula gidip
sorduğunuzda, özellikle erkekler ‘Polis, asker, Arda Turan’ diye
cevap veriyor. Bunu ‘Girişimci olmak istiyorum’ demeye getirdiğimiz zaman Türkiye kazanmaya başlayacak” dedi.

Su değil değer kattı
Girişimciliğe örnek olarak Apple’nin kuruluşunu veren Ergün,
“Steve Jobs ve arkadaşları 1977 yılında Apple’ı anonim şirketine
dönüştürdüklerinde değeri 5 bin 309 dolardı. 1980 yılında halka
arz edildiğinde 1.8 milyar dolara çıktı. Bu şirketin içine su mu
kattılar? Bilgi, teknoloji ve marka değeri kattılar” dedi.

Kurulan konseyin en önemli görevlerinden birinin işletmelerin
ömrünü uzatmak olduğunun alanı çizen Ergün, bugün itibariye
KOSGEB’den destek alan girişimci sayışım 5 bine çıkarmak istediklerini vurguladı. Girişimciliğin ders müfredatına da gireceğinin
altını çizen Ergün, “Akademik kurumların basan ölçüleri değişecek. Artık üniversitelere yönelik Girişimcilik Endeksi ve Yenilikçi
Endeksi oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Arda Turan olmak istiyorlar
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GİRİŞİMCİLİK KONSEYİ KURULDU
Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları bir çatı altında toplayarak stratejiler
oluşturulmasını ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak amacıyla Girişimcilik Konseyi kuruldu. Törende
yetkililer, imzaların ardından konseyin kurumsal kimliğini yansıtan logoyu oluşturan yapbozun parçalarını bir
araya getirdi.

Şirketler bebekken ölüyor
TOBB Başkanı, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 65’inin ilk 5 yılda
kapandığım, yüzde 25’inin 5-10 yıl arasında yaşadığını, yalnızca
yüzde 10’unun 10 yıldan uzun yaşadığını belirterek girişim sermayesi gibi modellerin yerleştirilmesinin şart olduğunu vurguladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de girişimciliğin bir zorunluluk olduğunu belirterek
“Askerlik yapmak neyse, Türkiye’de girişimci çıkartmayı da aynı
noktada ele almamız lazım” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Girişimcilik Konseyi’nin kuruluş töreninde
yaptığı konuşmada, girişimcilik ekosisteminin ortaya çıkabilmesi
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için, sürecin kamu ve özel sektör ortaklığında koordine edilmesinin önemine işaret etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki şirketlerin
yüzde 65’inin ilk 5 yılda kapandığını, yüzde 25’inin 5-10 yıl arasında yaşadığını, yalnızca yüzde 10’unun 10 yıldan uzun yaşadığını belirterek finansman sıkıntısını aşmak için girişim sermayesi
gibi modellerin yerleştirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Kurdukları risk ve girişim sermayesi şirketine yapılan denetlemede,
“Niye zarar eden şirkete yatırım yaptınız” sorusuyla karşılaştıklarını, oysa bunun bu işin ruhunda olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, kamuda ve bütün kurumlarda zihniyet değişimine ihtiyaç
duyulduğunu belirtti. TOBB Başkanı, Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalamasının tek yolunun, girişimci sayısının arttırılması ve
zenginleştirilmesinden geçtiğini dile getirdi.
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Azıcık aşım, ağrısız başımla zengin olunmaz
GİRİŞİMCİLİĞİN desteklenmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde 32 kamu ve sivil
toplum kuruluşu bir araya gelerek Girişimcilik Konseyi kurdu. Sanayi Bakanı Nihat Ergün, “Kimse hayal
kurmaktan vazgeçmesin. İş kurmak için sermaye bulunur, ‘Azıcık aşım, ağrısız başım’ zengin etmez” dedi.
TÜRKİYE’de kalkınma ve istihdam hedeflerine ulaşmak için girişimciliğin desteklenmesi yönünde bir adım daha atıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Demeği (TÜSİAD) ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu’nun (TUSKON) da aralarında bulunduğu 32 kuruluş bir araya
gelerek ‘Girişimcilik Konseyi’ni kurdu. Konseyin ‘Girişimcilik Manifestosu’nun imzalandığı törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “İş
kurmak için finans ve sermaye bir şekilde bulunur. O nedenle kimse hayal kurmaktan vazgeçmesin. Girişimcilerimizin fikir ve buluş getirmesini sağlamalıyız”
dedi. Girişimcilik Konseyi’nin, girişimcilerin finansmanını çözmek için, yerli ve
yabancı finans kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırmaya, risk sermayesi fonları ve
melek yatırımcılar gibi alternatif finansal araçları geliştirmeye yönelik eylemler
hazırlayacağını kaydeden Ergün, şunları söyledi: “Girişimcilik Konseyi’nin temel
çalışma alam, girişimcilik kültürünü ve ortamını geliştirmeye yönelik yeni strateji
ve politikaları belirlemek olacak. Türkiye’de şirket ömürleri ortalama 5 yıl, konseyimizin en önemli görevlerinden biri de işletmelerin ömrünü uzatmak olacak.”

Yılda 5 bin girişimci
Teknoloji odaklı girişimciliği artırmaya ayrı bir önem verdiklerini, bir yandan
KOSGEB’in girişimcilik destek programını yürüttüklerini anımsatan Nihat Ergün,
şöyle devam etti: “Girişimcilik eğitiminden yararlanan arkadaşlarımıza, kendi işlerini kurmaları için 27 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe, 70 bin liraya kadar
da faizsiz geri ödemeli destekler sağlıyoruz. Eğer bu teknolojik alanda ürün geliştirecek birisi ise 100 bin lira hibe, ikinci fazda 500 bin lira daha, üçüncü fazda
da risk sermayesi şirketlerin devreye girmesine ön ayak oluyoruz. Bu programla

sadece eğitimden yararlananlara hibe ve kredi veriyoruz. 2010 ve 2011 ‘de 60
bine yakın vatandaşımız, bu eğitimlerden yararlandı. Bu 60 bin içinden 2 bin 500
girişimcimiz de KOSGEB’in desteklerinden yararlanıp kendi işini kurdu. Amaç
bunun sayısını her yıl 5 bin kişi yapabilmek.”

Garanti zengin yapmaz
Türk insanının hafızasına garantili iş kavramının yerleştiğine değinen Nihat Ergün, şöyle konuştu: “Az ama sürekli ve garantili geliri, çok ama riskli gelire tercih
ediyorlar. Böyle bir ülkede gelişme olmaz, o kişiler zenginliğin kaynağına ulaşamaz. ‘Azıcık aşım, ağrısız başım’, böyle bir anlayış bizi zenginleştirmez. Eskiden
girişimci olan birine kız verirken bile tereddüt ederlerdi, ya memur ya işçi olacak.”

Üniversitelere girişimcilik ve yenilikçilik endeksi
geliyor
BİLİM ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda tekno-girişimciliğin önünü açacak önemli
bir karar aldıklarını belirten Nihat Ergün, şunları anlattı: “Artık üniversitelere yönelik girişimci ve yenilikçi üniversite endeksleri oluşturacağız ve üniversitelerimizin
bu alanlardaki performansını ölçmeye başlayacağız. Üniversiteden kaç girişimci,
kaç patent çıkmış? Kaçı lisanslanmış? Kaçı sanayi için ticarileşmiş? Bunlar yeni
kriterler olacak. Yapacağımız çalışmalarla, ilköğretimden üniversiteye kadar eğitimin her aşamasında girişimciliğin, müfredatlarda hem teorik hem de pratik olarak
daha fazla yer almaşım sağlayacağız.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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Girişimciye kaynak bulacak 32 kurumluk konsey
kuruldu
Özel ve kamu kesiminden 32 kurum Türkiye Girişimcilik Konseyi’ni kurdu. Konsey girişimcilerin paraya
ulaşması ve yeni pazarlara açılmasını sağlamak için destek verecek.
TÜRKİYE, siyasi istikrarını sağladıktan sonra tüm gücünü ekonomik kalkınmaya verdi. Bunun en son örneği ise KOSCEB, İŞKUR, TÜBİTAK, TOBB ve TÜSİAD gibi 32 kurumu tek çatı altında toplayan Türkiye Girişimcilik Konseyi faaliyetlerine başlaması
oldu. ‘Girişimcilik’in genç kuşaklara öğretilmesi ve özendirilmesi
hedeflerini de görev listesine alan Konsey’in en önemli görevi ise
genç girişimcilere ‘kredi ve sermaye’ konusunda destek vermesi
olacak.

Girişimciniz yoksa söndürülürsünüz
Dün yapılan konseyin kuruluş törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün, KOSCEB Başkanı Mustafa Kaplan, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TUSKON Başkanı Rızanur Meral,
TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad
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Vardan da katıldı. Cirişimciliğin önemini vurgulamak için ilginç bir
örnek veren Ergün, şöyle konuştu: “Kongo’da münbit alanlar var,
ama burada fasulye çubuğu dikip karnını doyurmayı aklına getiren bir Allah’ın kulu yok. Bu ülke Belçika tarafından sömürülüyor.
İnsanlarının gözünde fer yok. Gel gör ki 10 tane business-jet ile
madenler Belçika’ya gidiyor. Ülkenin 60 milyon nüfusu var ama
bir girişimcisi yok. Yani orada zenginliği fırsata çevirecek adam
yok.” Gelinen aşamada yeni finansman yönetimleri ile şirket
ömürlerinin uzatılması gerektiğini söyleyen Ergün “Girişimciliği
engelleyen hususlar bertaraf edilecek. Girişimciliğin finansmanı
için sorunlar aşılacak” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
da artık lap topu olan, bir fikri olan insanların girişimci olabildiğini
belirterek, bu tip müteşebbislerin önünde bulunan finansman engelinin kolayca kaldırılabileceğini söyledi.

Basında

2012

TOBB

OCAK

05 Ocak 2012

Askerlik yapmak gibi girişimcilik de zorunlu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de girişimciliğin bir zorunluluk olduğunu belirterek,
“Askerlik yapmak neyse, Türkiye’de girişimci çıkartmayı da aynı
noktada ele almamız lazım” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Girişimcilik Konseyinin kuruluş töreninde yaptığı konuşmada, girişimcilik ekosisteminin ortaya çıkabilmesi için, sürecin kamu ve özel
sektör ortaklığında koordine edilmesinin önemine işaret etti.Bir
araştırmaya göre, 12 Avrupa ülkesi içinde, gençler arasında kendi işini kurma cesareti konusunda Türkiye’nin birinci olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, artık “zeki, çevik, ahlaklının yanına “girişimci” sıfatının da eklendiğini söyledi.
TOBB’A KADIN BAŞKAN TEMENNİSİ
Bugün Türkiye’de 1.500’ün üzerinde kadın girişimci ve 1.500’ün
üzerinde genç girişimcinin TOBB çatısı altında örgütlendiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, örgütlü kadın girişimci sayısını 10
bin 500’e çıkararak, Japonya’dan sonra dünya ikincisi olmayı
hedeflediklerini aktardı. Hisarcıklıoğlu, esprili bir şekilde “Ben
Türkiye’de en fazla gezenlerden birisiyim. Bakıyorum hangi ile
gitsem (TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı) Aynur Bektaş,

benden önce gitmiş oluyor. Acaba gözü TOBB başkanlığında mı
diye zaman zaman da kafama takılıyor. İleride burada da (TOBB)
bir kadın girişimcimiz (TÜSİAD Başkanı) Ümit Hanım gibi başkan
olur inşallah diyoruz” dedi.

Konseyde buluştular
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün yanı sıra Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Ümit BoynerJUSKON Başkanı Rızanur Meral’in de aralarında bulunduğu konsey çatısı altındaki 32
kurum ve kuruluşun temsilcisi, Girişimcilik Manifestosuna imza
attı. Törende yetkililer, imzaların ardından Girişimcilik Konseyinin
kurumsal kimliğini yansıtan logoyu oluşturan yapboz’un parçalarını bir araya getirdiler. Manifesto’ da “Ülkemizin çalışkan ve
dürüst girişimcileri için, 32 kuruluş, aynı çatı altında toplanarak
güçlerimizi birleştirdik. Bu güç birliği ile ülkemiz girişimcilerine
daha hızlı bir işleyiş, daha etkin bir iş ortamı yaratmayı amaçladık. Türkiye’yi sadece kendi coğrafyasının değil, dünyanın
en büyük ekonomik güçlerinden biri yapmak idealiyle bir araya
geldik.”denildi
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Bu sefer terzi halk olsun artık anayasa dar
gelmesin
TOBB’tm öncülük ettiği Anayasa Mattenu’nun “Türkiye Konuşuyor” toplantılarının pilot uygulamasına katılan
Başkan Rıfat Hisaıcıkhoğku **Dar gelen elbiseyi hep beraber değiştirmeliyiz ama bu sefer teni halkın kendisi
olmalıdır. Anayasa uimanlarınm mutabakatı değil* toplumun mutabakatı mutlaka bu anayasaya yansımalıdır”
dedi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, anayasanın toplumun, milletin, devletinden beklentileri anlamına geldiğini belirterek, şöyle konuştu:
“Hepimizin kabul ettiği bir şey var o da şudur: 30 yıldır yürürlükte
bulunan bu anayasanın değiştirilmesi gerektiği, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu pek çok defa toplumun her kesiminden vurgulanmıştır. Siyaset kurumu bu talebi maalesef bugüne kadar şu
veya bu sebeplerle gerçekleştiremedi. Ancak kısmi değişiklerle
vaziyeti kurtarmaya çalıştı. Bu anayasanın milletimize, toplumumuza dar geldiği ortada. Bunun en somut örneği, 30 yıllık süre
içinde 17 defa değiştirilmiş olmasıdır. İnşallah bu yolu, yolculuğu
2012’nin sonunda olumlu bir şekilde sonlandırmayı hedefliyoruz.
Yeni anayasayla 2012’yi taçlandırmamız gerekiyor.” TÜRKİYE
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Anayasa Platformu’nun “Türkiye Konuşuyor” toplantılarının pilot
uygulamasında yaptığı konuşmada, “Dar gelen elbiseyi hep beraber değiştirmeliyiz ama bu sefer terzi halkın kendisi olmalıdır.
Anayasa uzmanlarının mutabakaü değil, toplumun mutabakatı
muüaka bu anayasaya yansımalıdır” dedi.
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Anayasa bireyi esas almalı
Milletin, ülkesi için büyük idealleri olduğunu ve bu ideallerin mevcut kalıba sığmadığım, Türkiye’nin hedefleriyle, mevcut alt yapının uyuşmadığını vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, iktisadi, sosyal,
siyasi dönüşüm sürecinin artık yeni bir anayasa ile taçlandınlmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Yeni
anayasanın bireyi esas alan, her türlü ayrımcılığı dışlayan eşitlik
idealini toplumsal hayatın her alanında gerçekleştirmeye çalışan,
bireylere evrensel standartlara uygun olarak temel hak ve özgürlüklerden yararlanma imkanı tanıyan, demokratik, laik ve sosyal
bir hukuk devleti anlayışım muhafaza eden bir anayasa olması
gerektiğine inanıyoruz.”

Katılımcı anayasa yapılacak
Yeni anayasanın katılımcı bir tartışma süreciyle yapılması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, anayasa tartışma sürecinin
Türkiye’nin meselelerinin konuşulacağı hür bir tartışma platfor-
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muna dönüştürülmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. TOBB’un yeni
anayasaya ilişkin çalışmalarını 2007 yılında başlattığım ve bu
sürecin artan katılımlarla bugüne geldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Cumhuriyet tarihinde ilk kez katılımcı bir
anayasayı hep beraber yapacağız. Bunu kapalı kapılar ardından
uzmanların isteklerine göre değil hep birlikte yapmalıyız. Burada
bulunan herkesin çorbada tuzu bulunacak. Türkiye’de müzakereci demokrasinin ilk uygulamasını aslında gerçekleştireceğiz.
Bu aslında demokrasimize neredeyse sınıf atlatmaya eşdeğer.
Bu süreçte Türkiye konuşacak, halkın anayasası da böyle doğacak inşallah.”

300 gönüllü seçildi
Gönderdikleri 60 binin üzerinde yazılı ve sesli mesaja cevap veren
kişiler arasındaki 300 anayasa gönüllüsünün toplantıya katıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, yaş ortalaması 41 olan katılımcıların
yüzde 68’ini erkek, yüzde 32’sini ise kadınların oluşturduğunu
aktardı. Katılımcılar hakkında genel bilgiler veren Hisarcıklıoğlu,
farklı kesimlerin temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıların süreceğini ve elde edilen sonuçların derlenerek TBMM Başkanlığına
teslim edileceğini anlattı.

Görüşler ortaya koyuluyor
Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi AK Parti Milletvekili Ahmet
İyimaya, halkın ‘Bu Meclis yapamaz’ dedirtip birilerini memnun
etmeyelim * ANAYASA değişikliği sürecinde, desteğe ihtiyaçla-

rı olduğunu ifade eden Cemil Çiçek, şu açıklamayı yaptı: “Bir
anayasa yapüdıktan sonra tekrar başa dönüp, bir 30 sene daha
anayasal konulan tartışmak istemiyoruz. Onun için kim ne söyleyecekse bugün söylemeli, bugünlerde söylemeli ve bu işi bu
sene bitirmeliyiz. Aksi taktirde ‘bu anayasayı bu siyaset kurumu
değiştiremez, bu Meclis anayasa yapamaz’ tarzında demokrasiye yeteri kadar inanamayan, Meclis’e yeteri kadar güvenemeyen kesimleri memnun etmemek adına bu işi mutlaka bu dönem
başarmak durumundayız. Onun için bu toplantı bizim açımızdan
gerçekten çok faydalı olduğuna inandığımız bir toplantı olacak.
Bu organizasyonu yapanlar Türkiye’nin aşağı yukarı 40-45 milyonu ile doğrudan muhatap olan kesimdir. Bu önem arz ediyor.”
iradesini yansıtan geniş katılımcı bir anayasa yapılması fırsatının
yakalandığım ve hayata geçirileceğine inandığını söyledi. İyimaya, “Bu anayasamn hücresi birey, ruhu millet, rayihası toplum,
hizmetçisi devlet olmalıdır” dedi. Komisyon üyesi CHP Milletvekili
Atilla Kart komisyonunun toplumun tüm kesimleri ile irtibat içinde
olduğunu ve işlevi nedeniyle büyük önem taşıdığını belirterek,
Anayasa Platformu gibi oluşumların da görüşlerin ortaya konulması açısından gerekli olduğunu kaydetti. Komisyon üyesi MHP
milletvekili Oktay Öztürk ise toplumun bütün katmanlarının fikirleriyle oluşan bir anayasa yapılmasına çalıştıklarını söyledi. Öztürk, “Bu milletin birliğinin, beraberliğinin, ezelden bugüne geldiği
kadar ebediyeti kadar devam etmesi bizim tek kırmızı çizgimiz
budur. Hiçbir ferdinin dışarda kalmadığı, hiçbir zerresine kimsenin göz dikemediği bir Türkiye’ye bizi götürecek bir anayasa istiyoruz” diye konuştu.
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ANAYASA TARTIŞILIYOR

‘Elbise dar ama bu defa terzi halk olmalı .
Anayasa Platformu’nun “Türkiye konuşuyor” toplantısında konuşan Meclis Başkanı Çiçek, yeni anayasa
çalışmalarını değerlendirirken, “İnşallah bu yolu, yolculuğu 2012’nin sonunda olumlu bir şekilde sonlandırırız.
Bu bizim çabamızdır” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, “Dar gelen elbiseyi hep beraber değiştirmeliyiz ama bu sefer terzi halkın
kendisi olmalıdır. Toplumun mutabakatı mutlaka bu anayasaya yansımalıdır” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarını değerlendirirken, “inşallah bu yolu, yolculuğu
2012’nin sonunda olumlu bir şekilde sonlandırmayı
hedefliyoruz. Bu bizim çabamızdır, gayretimizdir, inancımızdır ve milletimize karşı da mutlaka yeni bir anayasayla 2012 yılını taçlandırmamız gerekiyor” dedi.
Çiçek, aralarında TOBB’un da bulunduğu sivil toplum örgütlerince oluşturulan anayasa Platformu’nun
“Türkiye konuşuyor” toplantılarının TOBB ETÜ Sos-
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yal fesisleri’nde gerçekleştirilen pilot uygulamasına
katıldı. Toplantının açılışında konuşan Çiçek, sözlerine kendisinin ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu
üyelerinin toplantıya konuşmak için değil, daha çok
katılımcıların düşüncelerini dinlemek üzere geldiğini
söyledi. Katılımcıların ne istiyorlarsa, neyi düşünüyorlarsa anayasaya ilişkin düzenlemelerde nelerin yer
almasını istiyorlarsa bunları rahatlıkla ifade etmeleri
gerektiğini belirten Çiçek,” Biz sizlerin adına, mille-
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timiz adına böyle bir hizmeti, böyle bir görevi yerine
getirmiş olacağız” dedi. Anayasanın toplumun, milletin, devletinden beklentileri anlamına geldiğini belirten
Çiçek, şöyle kopuştu: “Bu beklentileri, sizin açıkça ortaya koymanız lazım, bu platform zaten bu maksatla
düzenlenmiş bir platformdur ve Türkiye’nin bir çok yerinde de yapılacaktır. Anayasa Platformu’nu oluşturan
kuruluşların da daha önce ifade ettiği yol ve yöntemle,
Meclis’te grubu bulunan partilerin bir yola çıktığını ifade eden Çiçek, “inşallah bu yolu, yolculuğu 2012’nin
sonunda olumlu bir şekilde sonlandırmayı hedefliyoruz. Bu bizim çabamızdır, gayretimizdir, inancımızdır
ve milletimize karşı da mutlaka yeni bir anayasayla
2012 yılını taçlandırmamız gerekiyor. Siyaset kurumunun görevidir bu diye düşünüyoruz” dedi.

ELBİSE DAR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dar gelen elbiseyi
hep beraber değiştirmeliyiz ama bu sefer terzi halkın
kendisi olmalıdır. Anayasa uzmanlarının mutabakatı
değil, toplumun mutabakatı mutlaka bu anayasaya
yansımalıdır” dedi. İktisadi, sosyal, siyasi dönüşüm
sürecinin artık yeni bir anayasa ile taçlandırmasına,
ihtiyaç olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Yeni anayav,
sanın bireyi esas alan, her türlü ayrımcılığı dışlayan
eşitlik idealini toplumsal’hayatın her alanında gerçekleştirmeye çalışan, bireylere evrensel standartlara uygun olarak temel hak ve özgürlüklerden yararlanma
imkanı tanıyan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti anlayışını muhafaza eden bir anayasa olması
gerektiğine inanıyoruz” dedi.
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‘UMEM Projesi’ İslam ülkelerine tanıtıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında ilk etapta 19 ilde başlatılmış olan ‘Uzmanlaşmış Meslek
Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi’nin islam ülkelerine tanıtımı yapıldı. 3 gün sürecek toplantıya, Mısır, Fas, Tunus, Filistin, Senegal, Kamerun, Kırgızistan ve Endonezya’dan
katılım sağlandı. Türkiye’nin son 3 yılda, G-20 ülkeleri arasında
istihdamını en çok artiran ülke olduğuna dikkat çeken Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Namık Ata, doğru ihtiyaçların tespit edilebilmesi için işgücü piyasalarının analiz
edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Ata, bu proje kapsamında
5 binin üzerinde kurs açıldığını ve 42 binin üzerinde kursiyerin
mezun edildiğini söyledi. TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz
ise proje kapsamında işgücü piyasasının ihtiyaç analizleri ile
sanayicilerin ihtiyaçlarını tek tek tespit ettikleri- g^ ni söyleyerek
“19 ilde yaklaşık 5 bin sanayiciye ulaştık. Hangi nitelikte elemana
ihtiyaç duyulduğunu belirledik” dedi. Kursları bitiren kisileri istih-
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dam eden firmaların istihdam teşviklerinden de yararlandığım
dile getiren Yavuz, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de
cep harçlığı kazandığım, başardı olanların ise işe yerleştirildiğini
söyledi. ‘

İstihdamı en çok artıran ülkeyiz’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Namık
Ata, kriz sebebiyle işsizliğin arttığım belirterek Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kriz döneminde dünyada yaklaşık 34 milyon
kişinin işsiz kaldığını belirtitğini kaydetti. Türkiye’de ise zamanında alınan önlemlerle işsizlikteki artışın sınırlı kaldığım söyleyen
Ata, 2010 yılı Eylül ayında yüzde 11.3 olan işsizlik oranının 2011
yılının aynı ayında yüzde 8.8’e gerileyerek 2 milyon 398 bine
düştüğünü belirtti. Gençler arasındaki işsizliğin 2 yüzde 20’lerin
altma indirildiğini ifade eden Ata, Türkiye’nin G-20 ülkeleri arasında son 3 yılda istihdamı en çok artıran ülke olduğuna dikkat
çekti. Ata, gençlerin temel mesleki bilgi ve becerilere hakim olarak mezun olmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.
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Sistem yamalı bohça gibi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sistem yamalı bohça haline geldi.

CEZADAN KURTULUŞ YOK

PAHALI AKARYAKIT

Bu sistemi değiştirmenin yolu yeni bir anayasadır. Yeni anayasa,
anayasa profesörlerinin yazmasıyla olmaz; herkesin fikri alınmalı” dedi Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyen
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sistem yamalı bohça haline
geldi. Cezadan kurtuluş yok. Bu sistemi değiştirmenin yolu yeni
bir anayasadır. Yeni anayasa, anayasa profesörlerinin yazmasıyla olmaz; herkesin fikri alınmalı. Dört siyasi parti, anayasayı kavga etmeden yapacaklarına dair bize söz verdi” şeklinde konuştu.

Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Şu anda Avrupa’nın en pahalı akaryakıtını
biz ödüyoruz. ÖTV’siz akaryakıtı sanayicimizin kullanıyor olması
lazım. Rakiplerimizle rekabet edebilmemiz için devletin eşit şartlara getirmesi lazım” dedi.
HOLLANDA’DAN GERİDEYİZ
Hisarcıklıoğlu, “Potansiyelimizi kullanamıyoruz. Hollanda bugün
Konya büyüklüğünde bir il. Hollanda’nın tarım ve ihracatı 52
milyar dolar. Ekilebilir alanda dünya dokuzuncusuyuz. Bizim tarımsal ve hayvansal ihracatımız 12 milyar dolar. Allah bize bunu
öteki dünyada hesap sorar, “diye konuştu.
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İğneyi kendimize batıralım
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri 10
projesi, İslam ülkelerine tanıtıldı. Bu çerçevede 3 gün süren
Genç İstihdamını Geliştirmek İçin Beceri Geliştirme Çalıştayı’nın
kapanışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi’nin (SESRIC) geçen yıl İslam dünyasındaki ekonomik gelişmeleri ele aldığı rapora göre, İslam coğrafyasının nüfusunun dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ü olduğunu söyledi.
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Fakirlikte yanşıyoruz
57 islam ülkesinin dünya zenginliğinden aldığı payın sadece
yüzde 11 olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Tek başına ABD
dünya zenginliğinin yüzde 19üna, Çin ise yüzde 13’üne sahip.
Biz, 57 ülke toplamda Çin’in zenginliğine bile ulaşamamışız.
Dünya Bankası 57 islam ülkesinden yalnızca 7’sini yüksek gelirli
ülkeler kategorisine koymuş” dıye
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UMEM PROJESİNİ İSLAM ÜLKELERİNE TANITAN TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:

İşsizlik sorununun çaresi ticaret ve girişimcilikte
Doğal kaynakların halkı değil, devletleri zenginleştirdiğini ve işsizliğe çare olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu
işsizliğin ticaret ve girişimcilikle çözüleceğini söyledi. Dünyanın enerjisinin neredeyse tamamının 57 islam
ülkesi tarafından karşılandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Fakirlikte de dünya ile yarış halindeyiz. Hepimizin
iğneyi kendine batırması lazım” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın enerjisinin neredeyse tamamının 57 İslam ülkesi tarafından karşılandığını ifade ederek, “Fakirlikte de dünya ile yarış halindeyiz. Hepimizin
iğneyi kendine batırması ve kendimize gelmemiz lazım” dedi.
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri 10
Projesi, TOBB İkiz Kuleler’de İslam ülkelerine tanınldı. Bu çerçevede 3 gün süren Genç İstihdamını Geliştirmek İçin Beceri
Geliştirme Çalıştayı’nın kapanışı yapıldı. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim
Merkezi’nin (SESRIC) geçen yıl İslam dünyasındaki ekonomik
gelişmeleri ele aldığı rapora göre, İslam coğrafyasının nüfusunun dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ü olduğunu söyledi. 57
İslam ülkesinin dünya zenginliğinden aldığı payın sadece yüzde
11 olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ‘Tek başına ABD dünya zenginliğinin yüzde 19’una, Çin ise yüzde 13’üne sahip. Biz,
57 ülke toplamda Çin’in zenginliğine bile ulaşamamışız. Dünya
Bankası 57 İslam ülkesinden yalnızca /sini yüksek gelirli ülkeler

kategorisine koymuş” diye konuştu. Dünyanın enerjisinin neredeyse tamamının 57 İslam ülkesi tarafından karşılandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Fakirlikte de dünya ile yarış halindeyiz.
Hepimizin iğneyi kendine batırması lazım. Kendimize gelmemiz
lazım” dedi. Bugün en az gelişmiş ülke kategorisinde olan 49
ülkenin 2 Tinin İslam ülkesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, en
zengin İslam İşbirliği Örgütü üyesiyle en fakir arasında 220 kat
fark olduğunu, 2010 yılında ticaret hacminin 533 milyar dolarda
kaldığını ifade etti.

İşsizliğin temelinde Arap baharı var
Arap baharı olarak bilinen sürecin İslam dünyasının çehresini
değiştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, işsizlik probleminin Arap
baharının temelinde yattığını kaydetti. Doğal kaynakların halkı
değil, devletleri zenginleştirdiğini ve işsizliğe çare olmadığını, işsizliğe çarenin kaynağının ticaret ve girişimcilik olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “Risk üstlenecek, geleceğe yanrım yapacak mü-
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teşebbislere ihtiyacımız var. Girişimci orta sınıfı oluşturmalıyız.
Fakat insan kaynağının yansını kullanarak zenginleşenleyiz. Kadınların iş hayatına katılmasmı ve girişimciliğini teşvik etmeliyiz”
dedi. Hisarcıklıoğlu, “Gözümüzün önüne perde inmiş. Birbirimize
düşman gibi bakıyoruz. Birbirinizi sevmedikçe mükemmel insan
olamazsınız diyor ama biz birbirimizin arasına sevginin üstünde
duvarlar koyuyoruz. Bunun hesabını hiçbirimiz veremeyiz. Sadece siyasi liderlere işi fatura edemeyiz” diye konuştu. TOBB
Başkanı, bazı İslam ülkelerinde kadınların geride tutulmak istendiğim belirterek, kadınların Mekke’nin en başarılı tüccarı olan
Hz. Hatice’yi örnek almalarını istedi. İşsizliğin, Türkiye için de çözülmesi gereken sorunların başında geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde hala 2,4 milyon işsiz var. İşadamlarımıza
sorduğumuzda eleman ihtiyaçları olduğunu söylediler. İşsiz çok
ama nitelikli eleman yok. Bu sorunu çözmek, işsizlerimize nitelik
kazandırmak, nitelikli işgücü yaratmak amacıyla UMEM Beceri
10 Projesini başlattık” diye konuştu. İşsizlik sorununu çözmeye
kararlı olduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, sanayide başlattıkları kurslan, hizmetler sektörüne de yayacaklarını, yatırım orta-
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mının iyileştirilmesi, organize sanayi bölgeleri, ulaştırma, ticaret
borsaları gibi alanlarda deneyimlerin paylaşıldığı eğitim programlan gerçekleştirdiklerini söyledi.

En önemli varlığımız genç nüfusumuz
“ SESRIC Direktörü Dr. Savaş Alpay da toplantının, İslam İşbirliği
Teşkilatı’na üye ülkeler arasındaki işsizliğin azaltılması ve kolektif
refahın arttırılmasına katkı sağlayacağını belirterek, UMEM 10
Projesinin Türkiye’nin edindiği becerilerin diğer ülkelere iyi uygulama örneği olarak aktarılması açısından faydalı model olacağını
söyledi. Dünyadaki petrol rezervinin yüzde 69’unun, doğalgazm
yüzde 65’inin İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerde olduğunu
bildiren Alpay, “Ama bakarsanız, kaçırdığımız en önemli varlığımız genç nüfusumuzdur. İslam ülkelerinde 0-14 yaş nüfusunun
oranı yüzde 34 ile gelişmiş ülkelerin iki katı oranındadır. Biz, bu
önemli varlığımızı iyi kullanmalıyız. Bu da eğitime önem vermemiz gerektiğini gösteriyor” diye konuştu. Alpay, “Genç nüfusun
geleceği bizim ellerimizde, onlan doğru bir hizaya yönlendirmemiz için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.
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Sistemin dizaynı yeni anayasa
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sistemin dizaynı yeni anayasa. Ben bu yeni anayasadan
umutluyum” dedi. Doğu Marmara Bölgesi’ndeki başarılı sanayi
kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla, Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirüen “Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu” ödül töreni Sapanca Güral Otel’de
yapıldı. Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Doğu
Marmara’nın Türkiye’nin dinamosu olduğunu belirterek, bölgenin
üretim ve vergide büyük pay sahibi olduğunu söyledi. Son 10
yılda bölgenin çok hızlı bir gelişim gösterdiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en ulaşılabilir bölgesi. Sanayi onun için
burada gelişmiş durumda. Ticaret, onun için gelişmiş durumda.
Bu bölgeyi ve ticaret sanayi odalarını en fazla etkileyecek ve artı
getirecek unsurlardan bir tanesi inşallah Körfez geçişi ile ihalesi yapılan İzmir ile İstanbul’un birbirine bağlanması. Bundan da
en fazla istifade edecek olan biz olacağız. Bu bölgede kalkınma
ajansının yapamayacağı şey yok. Sanayi, ticaret ve kültür açısından herşey var bu bölgede. Bu bölgenin geleceği daha parlak”
diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, sektörü doğrudan etkileyen unsurların başında enerjinin geldiğini vurgulayarak, “Enerjide maalesef
çok iç açıcı bir tablomuz yok. Özellikle sanayinin iki arzusu var.
Birincisi elektrik enerjisi, diğeri ulaşımdaki ödediğimiz bedeller.

Ulaşımı özellikle söylüyorum. Şu anda Avrupa’nın neredeyse en
pahalı akaryakıtını biz kullanıyoruz. Bunu muhakkak, özellikle ihracatta ÖTV’siz akaryakıtı bizim sanayicimizin kullanması lazım.
Bizim istediğimiz, rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele edelim”
ifadesini kullandı. Türkiye’nin ekonomik anlamda önemli atılımlar
yaptığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Bu yılın ilk
9 ayı itibarıyla tarihimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dünyada en
hızlı büyüyen ekonomüer içerisinde dünya şampiyonu olduk. Bu,
müthiş bir başarı hikayesi. İlk defa yapıyoruz bunu. Yüzde 9,6
üe dünya birincisi olduk, Çin’i geçtik. Peki, bu başarı hikayesinin
arkasında kim var? Bu 9,6’lık büyüme nereden kaynaklanıyor?
Özel kesimin tüketim ve yatırım payı 11,5 puan, kamunun payı
1,2 puan, maalesef ithalatla ihracat arasındaki fark bizim ayağımızı aşağı 3,1 puan çekmiş. Çekmese, biz tam 12,7 puan büyüyecektik. Buna rağmen 9,6 büyüdük.” Hisarcıklıoğlu, dünyadaki
ekonomik sıkıntılara da değinerek, geçmişte Türkiye’ye ekonomi
konusunda akıl verenlerin, o akla kendilerinin uymaması nedeniyle sıkıntıya düştüğüne işaret etti. Batıdaki krize karşı temkinli olmak gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“(Batıdaki kriz) Bize sıkıntısı olur mu? İhracatımızın yüzde 50’sini
AB’ye yapıyoruz, Avrupa pazarına yapıyoruz.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Kırgızistan’ın coğrafi avantajlarını iyi değerlendirmesini istedi.

21. Yüzyıl Asya Çağı Olacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile görüşme öncesinde yaptığı
açıklamada, “Türkiye’nin İtalya ile Çin arasındaki en büyük özel sektörü olan, bir sanayi devi ve serbest piyasa
ekonomisini sahiplenmiş en büyük ekonomik güç” olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ve Kırgızistan’ın tarihi ipekyolu’nu
yeniden canlandırarak tarihi fırsatı yakalamasını istedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 21. yüzyılın Asya çağı olacağını belirterek,
“Çünkü dünya ekonomisinin yüzde 51’i Türkiye’nin doğusunda. Avrasya jeopolitiğinin batısında Türkiye, doğu ucunda da Kırgızistan var. Bu politikayı ve bu konumlarımızı iyi değerlendirmemiz lazım” dedi. Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Kalkınma Bakanı Cevdet
Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde TOBB ikiz Kuleler’de
düzenlenen çalışma yemeğine katıldı. Yemek öncesinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geçen yıl uluslararası ilişkiler fahri doktora unvanı
verilen Atambayev’e fotoğraflarının yer aldığı albüm hediye edildi.
Hisarcıklıoğlu, yemek öncesinde yaptığı konuşmada, Kırgızistan’ın bağımsızlığının 20. yılını kutladığını, cumhurbaşkanlığını başarılı bir seçimle devralan
Atambayev’in Kırgız halkına refah getireceğine yürekten inandığını söyledi.
Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında dünyanın 17. büyük ekonomisi, Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları
kaydetti:
“Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki en büyük özel sektör olan, bir sanayi devidir
ve serbest piyasa ekonomisini sahiplenmiş, italya ile Çin arasındaki en büyük
ekonomik güçtür. Özellikle son 30 yılda Türkiye kişi başına gelirini 2 bin dolardan
15 bin dolara, 3 milyar dolarlık ihracatını 135 milyar dolara çıkarmış. Ruhumuzda
müthiş bir girişimcilik ruhu varmış. Son 30 yılda biz bunu keşfettik. Türk özel
sektörünün son 30 yılda dinamizmiyle beraber Türkiye bu ekonomik başarılarını elde etti.” TOBB Başkanı, Türkiye’nin 2010’da yüzde 8,9’luk bir büyüme ile
Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu belirterek, “2011’in ilk 9 ayı itibariyle
yüzde 9,6’lık büyüme ile tarihimizde ilk defa büyümede dünya şampiyonu olduk.
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Şu anda Çin’i de geçmiş, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye, bundan da
büyük gurur duyuyoruz” dedi. Türkiye’nin bugün 200’den fazla ülkeye mal ihraç
ettiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, mal çeşitliliğine bakıldığında ise 20 bin çeşidin üzerinde olduğunun görüldüğünü söyledi. Hisarcıklıoğlu, Avrupa’daki satılan her 4
beyaz eşyadan 1’inin, her 3 televizyondan birinin Türk malı olduğunu belirterek,
“Bundan 30 sene önce bunları hayal bile edemezdik” diye konuştu. Müteahhitlik
sektörünün büyük başarı yazdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyada müteahhitlikte 2. sırada, karayolu nakliye taşımacılığında ABD’den sonra ikinci, turizmde ise 7. olduğunu söyledi. Zengin olmak için yapılacak ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan ile
Türkiye’nin arasında ortak tahkim müessesesinin kurulması gerektiğini söyledi.

KIRGIZ KARDEŞLERİMİZLE ZENGİN OLMAK İSTİYORUZ
Kırgızistan’da yaklaşık 300 firmanın yatırım yaptığını, Türk müteahhitlik firmalarının 44 proje üstlendiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki dönem 21. yüzyıl
Asya çağı olacak, Çünkü dünya ekonomisinin yüzde 51’i Türkiye’nin doğusunda. Eskiden Türkiye’nin batandaydı. Bu Avrasya jeopolitiğinin batısında Türkiye,
doğu ucunda da Kırgızistan var. Bu politikayı ve bu konumlarımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Burada, Çin avantaj sunuyor. Çin’de üretilecek ürünler, batı koridoruna giderken, Çin’e akacak mallar var. Kırgızistan ve Türkiye, tekrar tarihi ipek
Yolu’nu yeniden canlawndırılması için tarihi bir fırsatı var, bu fırsatı iyi değerlendirirsek ticaret yollarının üzerinde oturmak demek, zenginlik demek, aynı zamanda
ülke güvenliği açısından çok önemli. Biz, Kırgız kardeşlerimizle beraber zengin
olmak istiyoruz” dedi.
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İslam dünyası enerjisini ‘fakirliğe’ karşı harcamalı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın enerjisinin neredeyse tamamının 57 İslam ülkesi tarafından karşılandığını
ifade ederek, “Fakirlikte de dünya ile yarış halindeyiz. Hepimizin iğneyi kendine batırması ve kendimize gelmemiz
lazım” dedi.
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri 10
Projesi, TOBB İkiz Kuleler’de İslam ülkelerine tanıtıldı. Bu çerçevede 3 gün süren Genç İstihdamını Geliştirmek İçin Beceri
Geliştirme Çalıştayı’mn kapanışı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı
konuşmada, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi’nin
(SESRIC) geçen yıl İslam dünyasındaki ekonomik gelişmeleri ele
aldığı rapora göre, İslam coğrafyasının nüfusunun dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ü olduğunu söyledi.

İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRALIM
57 İslam ülkesinin dünya zenginliğinden aldığı payın sadece yüzde 11 olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Tek başına ABD
dünya zenginliğinin yüzde 19’una, Çin ise yüzde 13’üne sahip.
Biz, 57 ülke toplamda Çin’in zenginliğine bile ulaşamamışız.
Dünya Bankası 57 İslam ülkesinden yalnızca 7’sini yüksek gelirli
ülkeler kategorisine koymuş” diye konuştu. Dünyanın enerjisinin
neredeyse tamamının 57 İslam ülkesi tarafından karşılandığını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Fakirlikte de dünya ile yanş halindeyiz. Hepimizin iğneyi kendine batırması lazım. Kendimize gelmemiz lazım” dedi.

İŞSİZLİĞİN NEDENİ ‘BAHAR’
Arap bahan olarak bilinen sürecin İslam dünyasının çehresini
değiştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, işsizlik probleminin Arap baharının temelinde yattığını kaydetti. Doğal kaynakların halfa dep,
devletleri zenginleştirdiğini ve işsizliğe çare olmadığını, işsizliğe
çarenin kaynağının ticaret ve girişimcilik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Risk üstlenecek, geleceğe yatırım yapacak müteşebbislere ihtiyacımız var. Girişimci orta sınıfı oluşturmalıyız. Fakat
insan kaynağının yansını kullanarak zenginleşenleyiz. Kadınların iş hayatına katılmasını ve girişimciliğini teşvik etmeliyiz” dedi.

Sahayı futbola elverişli hale getirdik
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eskiden Türkiye’nin yılda 1
milyar dolar yabancı yatırana çektiğini dile getirerek, Türkiye’nin
22 milyar dolar yabancı yatırana çeker hale geldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu “Bu neydi, sahayı yatırımcıya uygun hale getirdik,
yaptığımız bu. Futbol oynamaya elverişli hale gelince, herkes
futbol oynamaya başladı” dedi.
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Hisarcıklıoğlu: ‘Hem enerjiyi dışarıdan temin edeceksin, hem döviz ödeyeceksin, hem de
enerjiyi israf edeceksin. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir’

CEPTEN YİYORUZ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, rakiplerle aynı şartlarda üretim yapmak istediklerini vurgulayarak, “Kaynaklarımız kıt
olmasına rağmen, enerji deryamız varmış gibi davranıyoruz, tasarruf etmeyi düşünmüyoruz ve kaybediyoruz, açık
söylüyorum cepten yiyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Kaynaklarımız kıt olmasına rağmen, enerji deryamız varmış gibi davranıyoruz, tasarruf etmeyi düşünmüyoruz ve kaybediyoruz. Açık söylüyorum cepten yiyoruz. Bize gelen en büyük şikayet girdi maliyetlerinin
yüksekliği. Rakiplerimizle aynı şartlarda üretim yapmak istiyoruz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, 31. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında WOW İstanbul
Otel’de düzenlenen “3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı” mn
açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyanın krizde olduğu bir
dönemde yüzde 9,6 büyüyen bir ekonomi olduğunu ve özel sektörün
yatırım., üretim ve istihdam rekorları kırdığmı vurguladı. Bu rekorların,
başarıların “su yakarak” olmadığım, ciddi anlamda enerji tüketildiğini
dile getiren Hisarcıklıoğlu, yıllardan beri, ekonomide ve sanayide en çok
sıkıntısını çektikleri konuların başında verimliliğin geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Kaynaklarımız kıt olmasına rağmen, enerji deryamız varmış gibi davranıyoruz, tasarruf etmeyi düşünmüyoruz ve kaybediyoruz.
Açık söylüyorum cepten yiyoruz. Enerji zaten çok pahalı. Önümüzdeki
dönemde de fosu yakıtı fiyatlarının düşmesi için somut bir neden görünmüyor. O zaman yapılması gereken en akıllıca şey, verimliliği artırmak
suretiyle maliyetleri düşürmektir” dedi.
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BİR ÜRÜN İÇİN İKİ KAT ENERJİ
Kendisine gelen en büyük şikayetin girdi maiyetlerinin yüksekliği olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Rakiplerimizle aynı
şartlarda üretim yapmak istiyoruz. Bize rakiplerimizle aynı sahada top
oynama imkanının verilmesini istiyoruz. Ne yazık ki biz sanayide halen,
bir ürün elde etmek için, Avrupalının iki katı enerji kullanmak zorundayız. Türkiye 1000 dolarlık katma değer üretmek için 270 kilo petrol eş
değeri harcarken, Almanya aynı üretim için 160 kilo petrol eş değeri
enerji harcıyor. Tasarruf ettiği enerji Alman vatandaşının, sanayicisinin
cebinde kalıyor.”
YÜZDE 801 DIŞARIDAN
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin enerjinin yüzde 80’ine yalanını dışarıdan ithal
ettiğini belirterek, “Hem enerjiyi dışarıdan temin edeceksin, hem döviz
ödeyeceksin, hem de enerjiyi israf edeceksin. Bu kabul edilebilecek bir
durum değildir. Hele hele israf haram dır’kültüründen gelen bizler için,
bu israf bize hem bu dünyada hem de öbür dünyada bedel ödetir. Bu
dünyada kazancımızdan oluruz, öbür dünyada da boşa harcanan kaynağın hesabım sorarlar” diye konuştu.
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TOBB Ermeni iddialarıyla ilgili lobi firmasıyla
çalışıyor şimdi bir de enstitü kuruyor
Henüz her şey bitmedi... 60 milletvekilinin gerekli imzaları toplamasıyla ilgili olarak Paris’te profesyonel bir lobi firması,
Türkiye için kulis faaliyetleri yürütüyor. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Özel sektör olarak bundan sonra devletimizin
vereceği her türlü kararın sonuna kadar arkasında olacağız. TOBB-ETÜ’de bir enstitü kuruyoruz, tüm dünyada lobi
faaliyetlerini hızlandıracağız, profesyonel yardım alacağız...
Yaklaşık 1 ay önce, soykırım iddialarına ilişkin yasa tasarısının
Parlamento’dan geçmesinin ardından Paris’teki profesyonel bir
lobi firmasıyla anlaştıklarını söyleyen TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oldukça başarılı bir çalışma yapıldı. Fakat yasa ne
yazık ki Senato’da onaylandı. Bundan sonrası için daha yoğun
olacağımız bir dönem bizi bekliyor. Soykırım iddialarının 100. yılı
olan 2015’e daha etkili hazırlanıyoruz. Dibi faaliyetlerimiz devam
edecek. TOBB-ETÜ’de özel ERGÜN enstitü kuruyoruz. Yerliyabancı araştırmacılara burs vererek “Geç Osmanlı Dönemi”ne
dair doğru materyallere ulaşılmasının ETKİSİ BÜYÜK sağlayacağız” dedi.

BİZİM ADIMIZA LOBİ FAALİYETİ YAPIYOR
Fransız senatosundaki oylama öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Sanayi
Odası Başkanı (İSO) Tanıl Küçük ve İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı Murat Yalçıntaş ve Türk-Fransız Ticaret derneği Başkanı Zeynep Necipoğlu ile beraber Paris’teyiz. En fazla 1 saat sür-

mesi beklenen oylama yaklaşık 6 saat sürüyor. Ve talihsiz yasanın 86’ya 167 oyla geçtiği haberini alıyoruz. Rifat Hisarcıklıoğlu
tepkili... Şöyle diyor Başkan: “Sarkozy’de 500 bin Ermeni’nin oyu
için aklını ve vicdanını kiraya verdi.” Hisarcıklıoğlu’na yaklaşık 1
ay 3 gün önce Fransız Parlamentosu’ndaki oylamadan buyana
neler yaşandığını soruyoruz. “Bir ezberi bozduk” diye söze giren
Hisarcıklıoğlu şunları söylüyor: “Avrupa’da bizim için ‘Türkler Alman gibi başlar, Türk gibi bitirir’ sözü kullanılırdı. Bu algıyı yıktık.
Sürekli olarak muhataplarımızla görüştük. Paris’te bir lobi firmasıyla anlaştık. Bu firma bizim adımıza burada profesyonel manada lobi faaliyetleri yürütüyor. Senatörler, gazeteciler, işadamları
ve toplumun farklı kesimlerindeki insanlarla görüşüyor.”

LOBİNİN ETKİSİ BÜYÜK
BAŞKAN Hisarcıklıoğlu’na “Yasa geçti. Lobi firmasının çalışmaları bundan sonra ne olacak?” diye de sorduk. Şunları anlattı.
Firma, bundan sonra yasanın anayasaya aykırı oluşunu sağlayacak kanuni girişimler için de girişimlerde bulunacak. Senatoda 60
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isme ulaşmamızda anlaşma yaptığımız bu lobi firmasının önemli
katkısı oldu.”

PEKİ, BUNDAN SONRA?
HİSARCIKLIOĞLU’NA ‘Yapılacak ne kaldı?” diye sorunca “2 gün
kuralına” vurgu yaptı. 2 gün içinde yasanın geçmemesini isteyen 86 senatörden eğer 60 tanesi “Bu yasa anayasaya aykırıdır”
derse Sarkozy’nin bunu imzalamasının önüne geçilecek. Eğer
60 senatör 48 saat içinde anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle
imza toplarsa Sarkozy bu iddiaları yasalaştıramayacak. Bir ihtimal daha var. O da bir vatandaşın ceza alması. Bunu da “Bana
verilen ceza anayasaya aykırıdır’ diyerek mahkemeye taşıması...
Mahkeme dava açar, dava Yargıtay’a taşınır ve Yargıtay da anayasaya aykırı derse iddialarla ilgili yasa ortadan kalkıyor...

ARTIK TARİHİ TARİHÇİLERE BIRAKIN
SENATODA bazı senatörlerin, “Bu yasanın verdiği zarar büyük
olacak. Fransız vatandaşı olan Ermeniler ve Fransız vatandaşı
olan Türkler şimdi eylem yapıyorlar. Kendi toplumumuz içinde
bile ikilik çıkardık” dediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, senatörlerden bazılarının da, “Tarihi siyasetçiler yazamaz. Bağımsız tarihçiler, oturup değerlendirsin” sözlerine dikkat çekti.

TOBB-ETÜ’DE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
AÇILIYOR
ERMENİ diasporasının soykırım iddialarının 100. yılı olan 2015’e
hazırlandığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Lobi faaliyetleri burada daha büyük önem taşıyor. Bütün kamu kurum ve kuruluşları olarak 2015 senaryosuna dış siyaset olarak hazır olmamız
gerekiyor. Sağlam tezlerle, ortaya çıkmalıyız. Bu kapsamda k
TOBB-ETÜ’de bir araştırma merkezi kuruyoruz. Yurtdışında, ça-
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lışma, araştırma yapan yabancı tarihçi ve uzmanlara burs verilecek. Akademik olarak insanların elinde materyal oluşturulmasını
amaçlıyoruz. Enstitü, sadece Ermeni meselesini içermeyecek.
Tüm Osmanlı dönemine ilişkin arşiv ve materyallerin oluşmasını
sağlayacak” dedi.

Sevr’i hatırlıyor, 301 ‘in kalktığını bilmiyor
SENATODAKİ oylamaya ilişkin izlenimlerini de paylaşan Hisarcıklıoğlu, UMP Senatörü SophieJoissains’in “Sevr, ne yazık ki,
bugün devrede değil” sözüne dikkat çekti şunları aktardı: “Yabayı
savunanların söylediği 3 nokta vardı. Hrant Dink’in ölümü, Sosyolog Taner Akçam’ın yazıları ve TCK’nın 301. maddesi. Ancak,
301 ‘inci ‘maddenin kaç yıl önce kalktığından haberleri bile yoktu. Yine bu tasarı 2006 yılında parlamentoya gelmesin diye imza
toplayanlar arasında Hrant Dink vardı. Anayasa Komisyonu raportörü Jean PiereSueur, işin anayasaya aykırı olduğunu, insan
haklarına aykırı olduğunu dile getirdi.

350 MİLYAR $’LIK YATIRIM PAKETİ RİSKE EDİLDİ
TASARININ yasalaşması ile Fransa’nın ciddi ekonomik kayıplarla karşılaşacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 100
milyar dolarlık nükleer başta olmak üzere enerji yatırımları, AB
müktesebatı kapsamında çevre konusunda 100 milyar dolarlık
yatırımları, 50 milyar dolarlık metro ve trenlerdeki yenileme yatırımlarına ve savunma sanayinin 100 milyar doları bulan yatırımları olacak. THY’nin yine yatırımları olacak. Toplamda 350 milyar
dolarlık yatırımları riske ettiler. Bunlara Fransız firmalarının katılması olmayacak. Önümüzdeki dönemde kamu ve özel sektörün
alacağı her kararı TOBB olarak destekleyeceğiz” diye konuştu.
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Ermeni iddiası için enstitü kurulacak
TOBB desteğiyle kurulan ETÜ’de Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili materyal sağlanması için bir enstitü kurulacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2004 yılında kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde (ETÜ) Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili materyal sağlanması için bir enstitü kuracaklarını açıkladı.Önceki gün
Fransız Senatosu’nda kabul edilen ve Ermeni soykırımı iddialarını
reddedenlere para ve hapis cezası öngören yasanın oylaması için
Paris’te bulunan heyete başkanlık eden Hisarcıklıoğlu, söz konusu enstitünün Nüfus Hareketleri Etüt Merkezi olarak çalışacağını
söyledi. Enstitünün, 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’nci yüzyılın başı,
yani geç Osmanlı dönemindeki nüfus hareketleri üzerine çalışmalar yapacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, “özellikle yurtdışındaki genç
yabancı araştırmacılar bu çalışmalara teşvik edilecek. Bu konuda
çalışmalar yapmaları için burslar verilecek. Bu konuda yurtdışında
yabancıların daha fazla çalışma yapabilmesi ve kitaplar yazabilmesi amaçlanacak” diye konuştu.

YAPTIRIMA DESTEK
Hisarcıklıoğlu, Ermeni yasa tasarısının kabulünün ardından özel
sektör olarak devletin her türlü yaptırım kararına destek vereceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu’na İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat
Yalçıntaş, Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı Zeynep Necipoğlu ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük eşlik etti.

‘Lobi şirketiyle çalışıyoruz’
Yasa tasarısının yaklaşık 1 ay önce Fransa Parlamentosu’ndan
geçmesinin ardından Türkiye’nin bir lobi şirketiyle anlaşma yaptığını anlatan Hisarcıklıoğlu, şirketin Fransa’nın alanında en etkili
şirketi olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, tasarının Senato’da kabul
edilmesinin ardından da Anayasa Mahkemesi’ne gitmek gibi yasayı bloke edebilecek seçenekler için yine aynı lobi şirketiyle çalışılacağını dile getirdi.
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Fransa’da lobi şirketini devreye soktu, TOBB ETÜ
nüfuz hareketine bakacak
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tanıl Küçük ve Murat Yalçıntaş ile
Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı Zeynep Necipoğlu, önceki
gün öğleden sonra Fransa Senatosunun izleyici bölümüne gitti.
Amaçlan soykırımı inkar edenlere hapis ve para cezası öngören
yasayla ilgili Senato’daki oturumu izlemekti. İzleyici bölümünde
yer alabilmek için Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu
da devreye girmiş sınırlı sayıda sandalye ayarlanabilmişti. Aynı
şekilde Ermeni diasporasının temsilcileri de Senato’daki izleyici
bölümünde yerlerini almışlardı. Ancak, Türklerin oturduğu tarafta ön sıranın boş bırakılması dikkati çekti. Bunun üzerine Fransız vatandaşı bir Türk avukat hemen itiraz etti: - Ön sırayı bize
kapatamazsınız. Orayı da izleme sırasında kullanmak istiyoruz.
İtiraz işe yaradı, ön sıra da böylece açıldı. Ardından yasayla ilgili
lehte-aleyhte konuşmalara geçildi. Yasanın Senatodan geçmesini isteyen senatörlerin kullandığı argümanların başında Hrant
Dink’in öldürülmesi ve onun geçmişte yaptığı açıklamalar yer
aldı: - Hrant Dink, “Türkiye, bizi ancak sıkıntılı günlerde hatırlıyor” derdi. Zaten onun öldürülmesi bile, Ermenilerin yaşadığı
baskıyı ortaya koymaya yetiyor. Zeynep Necipoğlu, bu sözü
duyar duymaz, Hisarcıklıoğlu nun kulağına eğildi: - Fransa, bu
tasarıyı 2006 yılında ilk gündeme getirdiğinde Türk-Fransız Ticaret Derneği bir imza kampanyası başlatmıştı. Tasarıya karşı

32

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

çıkılan kampanyaya ilk imza verenlerden biri Hrant Dink’ti. Hisarcıklıoğlu, Küçük, Yalçıntaş ve Necipoğlu, senatodaki oturumu
önergelerin oylanmaya başladığı ana kadar, saat 20.00’ye kadar
izledi. Sonra da Türkiye’ye dönmek üzere havaalanına hareket
etti. Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 4 kişilik ekibin Fransız Senatosu’ndaki oturumu izleme planını cuma günü TOBB basın danışmanlarından Murat Oray haber verdi: - 1 ay iki gün önce Rifat
Bey, yardımcıları Tanıl Küçük ve Murat Yalçıntaş ile Zeynep Necipoğlu Paris’e gidip, tasarının Fransız Meclisi’ndeki görüşmeleri
öncesinde Fransız iş dünyası örgütleriyle görüşmeler yapmıştı.
Pazar akşamı hareket edilecek. Sizi de bekliyor. Pazar akşamı
saat 19.00’da Paris’e doğru yola çıktığımızda Hisarcıklıoğlu 1 ay
2 gün boyunca neler yaptıklarını aktardı: - Fransa’da çok iyi bir
lobi şirketiyle çalışmaya başladık. Bunun faydasını da gördük.
Senatörlerle birebir temasa geçip Türkiye’nin tezini anlattılar. Ayrıca, Türk-Fransız Ticaret Derneği, Türkiye’deki Fransız sermayeli şirketlerin de desteğiyle tüm senatörlere mektup yolladı. Hisarcıklıoğlu, dönüş yolunda da bir başka bilgiyi paylaştı: - Ermeni
diasporası 2015 yılı için çok sıkı hazırlanıyor. Bizim de harekete
geçmemiz, onların tezlerine tarihi, bilimsel verilerle karşı durmamız gerekiyor. Biz TOBB ETÜ’de (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) bu konular üzerinde araştırma yapacak bir enstitü kurmaya
karar verdik. Üniversite Mütevelli Heyeti bu kararı çıkardı. Enstitü
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hızla devreye girecek. - Enstitünün adı nedir? Neler yapacak? Adı henüz netleşmedi. Enstitü, “Nüfus hareketleri etüt merkezi”
gibi çalışacak. Geç Osmanlı dönemi (19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl
başı) nüfus hareketlerini araştıracak. Bu amaçla yurtdışındaki
genç yabancı araştırmacıların çalışma yapmasını istiyoruz. Bunun için de burs vereceğiz. - O araştırmalarla hedefiniz ne? - Yabancıların gözüyle ortaya çıkan araştırma dokümanlarının kitap
olarak yayınlanmasını hedefliyoruz. Başta TOBB olmak üzere
iş dünyasının Fransa’daki muhataplarını, Türkiye’deki Fransız
şirketlerini harekete geçirme çabaları yasanın görüşülmesi sürecinde çok yoğun şekilde sürdü. Sonucu etkilemeye yetmese de,
Fransa kamuoyunda, Parlamento ve Senatoda sesleri duyuldu...
TOBB ETÜ’de kurulacak enstitü de “gerçekleri” ortaya koyacak
bir yol açacak gibi görünüyor...

350 milyar dolarlık projeleri unutmasınlar
Türk cliasporası ille Kes», sesini’. yükseltti TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu na sorduk: - Fransız Senatosu’ndaki görüşmeleri
izlemenizin bir yararı oldu mu? Yoksa boşuna mı bu seyahati
yapmış oldunuz? - Hiç de boşuna olmadı. Eğer Senato’daki görüşmeleri izlemesek, o gün Paris’te olmasak, bu konudaki çabalarımızda eksik kalırdık. Dönüş yolunda bunları konuşurken
Döysa’dan kiraladıkları uçağın kaptanı Hisarcıklıoğlu nu kokpite
çağırdı. Özel Kalem Müdürü arıyordu: - Fransız Senatosu yasayı
onayladı. Bunun üzerine Hisarcıklıoğlu, sözü ekonomiye taşıdı:
- Burada kaybedecek olan Fransa’dır. Gelecek 10 yılda Türkiye
enerji, çevre, ulaşım ve savunmada 350 milyar dolarlık proje için
adım atacak, ihaleler açacak. Fransız firmaları da bu ihalelerde,
projelerde olmak istiyor. - Fransız şirketler ihalelere giremezler
mi? - Bu gergin ortamda elleri daha zayıf olacaktır...

devrede olacak
PAZARTESİ günü öğleden sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tanıl Küçük ve Murat Yalçıntaş la
Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı Zeynep Necipoğlu Fransız Senatosunda görüşmeleri izlerken, biz de bir süre Türk derneklerinin eylemine katılanlarla konuştuk. Pazartesi gecesi saat
22.20’de Paris’ten Ankara’ya doğru hareket ettiğimizde artık işin
rengi belli olmuştu. Hisarcıklıoğlu na sorduk: - Fransa’da anlaştığınız lobi şirketi bundan sonra ne yapacak? - Hem Büyükelçimiz Tahsin Burcuoğlu, hem de Paris Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Pierre Simon, Anayasa Mahkemesi sürecinin de önemli
olduğunu belirtiyor. Lobi şirketi bu noktada çalışmalarını sürdürecek. Hisarcıklıoğlu, süreci anımsattı: - Bu süreçte Türkiye’nin
yanında tavır alan 86 senatör oldu. Onlardan 60’ı imza koyup,
yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabilir. Bunun 48 saat içinde
yapılması gerekiyor. Lobi şirketimiz hemen bunun için devreye
girecek.

Türk diasporası ilk kez sesini yükseltti
RİFAT Hisarcıklıoğlu, Paris’te geçen hafta gerçekleşen geniş katılımlı mitinge değindi: - Bizim Dünya Türk İş Konseyi adı altında
örgütlediğimiz yurtdışındaki işadamlarının “Türk diasporası” olarak hareket edebileceğinin ilk örneği Paris’te sergilendi. - O mitingi TOBB olarak siz mi örgütlediniz? - Hayır... Ancak, Dünya Türk
İş Konseyi (DTİK) çatısı altında buluşan Avrupa’daki Türk işadamları, Fransa’daki Türk dernekleriyle koordineli çalışma yaptı
ve hiçbir görüş ayrılığı yaşanmadan Paris’te seslerini yükselttiler.

Lobi şirketi Anayasa Mahkemesi sürecinde yine
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ÇEKE ŞİFRELİ ÇÖZÜM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çekte hapis cezasının kalkması ile
birlikte gündeme gelecek sıkıntıları gidermek için “şifreli bilgi sistemi”
kuruyor, Buna göre çek alan, verenin ayrıntılı bilgilerini görebilecek.
Karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasına yönelik yasa değişikliğiyle ilgili tartışma devam ediyor. İş dünyasının önde gelen örgütleri
hapis cezasının kaldırılması ile piyasada sıkıntı olacağı noktasında
görüş birliğinde.

İtibar zedelenir
Yasa tasarısı ile ilgili önceki gün TİM Başkanı mehmet Büyük ekşinin
“Hapis cezası kalkmasın” açıklamasından sonra Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da hapis cezasının kalkması halinde piyasalarda sıkıntı olacağını vurgulayarak şu
noktalara dikkat çekti:
• Çekte bir hapis cezası var korkusuyla düzgün bir ödeme aracı olarak
görünüyor.
• Şimdi hapsi kaldırdığınız zaman ekonomik suçun cezası ekonomik
olur dediğiniz zaman, bu itibarı zedelemiş olursunuz.
• Peki, ne yapılması lazım? Biz diyoruz ki hapis cezasını kaldırıyorsunuz. Biz de tüccar olarak bir yerde vadeli şansla beraber karşımızdakine kredi açmış oluyoruz.
• Kredi açıyorsak, kredi açan müesseseler karşısındakinin ne kadar
kredi borcu var, ne kadar karşılıksız çeki-senedi var görüyorsa bizim
gibi kurumlar da görebilmeliler.
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Sigorta sistemi gerekli
• Bankalar kredi açtıkları müesseselerin borcunu gördüğü gibi tüccarlar olarak bizim de görmemiz lazım. Bu nedenle Risk Santralizasyönü
Sisteminin kontrolü Bankalar Birliğine verildi.
• Vadeli çek alındığında firmanın çek ödemeleri konusunda bilgilerinin
bilinmesi lazım. TOBB ve Bankalar Birliğinde bu bilgiler olacak.
• Çeki alan firma, şifre ile girip çeki veren kişi ile ilgili bilgilere ulaşacak
ve vadeli çek ile mal verip vermeyeceğine karar verecek.
• Örneğin üyemize şifreyi vereceğiz. 5 dakika içinde müşterisiyle ilgili
bilgilere bakabilecek.
• Ayrıca bir de sigorta sisteminin devreye girmesi gerekiyor.

Şirketlerin mahremiyeti ortadan kalkıyor
• TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu
da (TTK) konuştuk... Görüşmede TOBB başkan yardımcıları da vardı.
• TOBB Başkan Yardımcısı olan İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ile İSO
Başkanı Tanıl Küçük özellikle şirketlerin bilgilerinin şeffaflık adına internetten yayınlanmasını uygulanamaz buldular.
• Hisarcıklıoğlu’nun aktardığına göre de 50 kadar madde iş dünyası
üzerinde sıkıntıya neden olacak özellikler taşıyor.
• TOBB Başkanı “Örneğin, şeffaflık diye şirketlerin mahremiyetine giriliyor. Bu değişecek ama Türk iş dünyası nelerin elenecek olduğunu
görmesi ve düzeltilmesi için destek vermeli” dedi.
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Karşılıksız çeke dolandırıcılık ayarı

Bankaların sorumluluğu arttı

Karışıksız çekte hapis cezasını kaldıran ‘Çek Yasa Tasarısı’nda iş
dünyasından yükselen tepkileri göz önüne alan hükümet değişikliğe
gitti. Meclis’te Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısının ilk 3 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre,
kanuni ibraz süresi içinde, karşılıksız çek veren kişi hakkında uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürülecek. Buna göre, mevcut durumda, karşılıksız çek veren kişi hakkında
her bir çekle ilgili olarak 1500 güne kadar adli para cezası verilirken;
yapılan değişiklikle, savcı tarafından her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve açma yasağı kararı verilecek. Ayrıca çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağı kararı; karşılıksız çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi
halinde de verilecek. Böylece, karşılıksız çekle birlikte aynı zamanda
dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesinin
yanı sıra, kişi, TCK’nın ilgili hükümlerine göre de cezalandırılacak.
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak
başvuru ve itirazlar hakkında, Kabahatler Kanunu uygulanacak.

Kanunla, bankaların karşılıksız çek keşide edilmesindeki sorumluluğu
artırılıyor. Buna göre, banka ibraz eden düzenleyici dışındaki hamiline, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli bin TL veya üzerinde ise bin TL, çek
bedeli bin TL’nin altında ise çek bedelini
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TOBB’DAN ÜÇ ÖNEMLİ UYARI
1 ÇEK

TOBB’dan üç önemli uyarı

Bugün çek, ‘hapis cezası var’ korkusuyla düzgün bir ödeme aracı
olarak görünüyor. Sadece ‘ekonomik suçun cezası ekonomik olur’
dediğiniz zaman, bu itibarı zedelemiş oluyorsunuz. Vadeli satışla
biz de kredi açtığımıza göre, bankaların kredi açıkları müesseselerin borcunu izleyebildiği gibi tüccarların da izleyebilmesi gerekir. Bu
sistem oluşsun, eş zamanlı olarak çekte hapis kalksın. Yoksa, hapis
cezasının kalkması ticareti daraltacak bir uygulamaya dönüşebilir.

Yeni TTK, devrim niteliğinde ancak ticaret hayatına zarar verecek
maddeler vardı. Kanunun 1500 maddenin hepsi değişsin demiyoruz.
Ancak sıkıntılı 50 kadar madde var. Vadeli satışta biz de kredi açtığımıza göre, bankalar gibi tüccarların da müşteriyi izlemesi gerekir. Bu
sistem oluşsun, çekte hapis kalksın. Yoksa, ticareti daraltacak bir uygulama olabilir. Bağımsız denetime karşı değiliz ancak görüşümüz
alınmadı. Yüzde 5’i halka açık şirketin 5 kişilik kurulunda 2 bağımsız
üye şartı var. Birisi oy vermezse yatırım karan çıkmıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yalandan ilgilendiren üç önemli düzenleme ile ilgili uyanlar yaptı. Türk Ticaret Kanununda 50 kadar maddenin iş dünyası üzerinde
sıkıntıya neden olacağını açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Risk Santrilazasyonu” sisteminin uygulanmaya başlamasıyla çekte hapis cezasının
kalkması gerektiğini, aksi takdirde ticari hayatı daraltacak bir uygulama ile karşı karşıya kalınacağını kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) tarafından yayınlanan halka açık şirketlerin yönetim kurullarına bağımsız üye atanmasına ilişkin yeni düzenlemesini değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tamamı müzakere edilmeli. Anadolu’daki şirketlerin kurumsallaşmasını olumsuz etkileyebilir” diye
konuştu. TTK, Kuran-ı Kerim değil değişecek 50 madde var “Sabah
dükkânı açmaktan, kapanana kadar hayatımızı değiştirecek nitelikte
düzenlemeler var” sözleriyle tarif ettiği Türk Ticaret Kanununu (TTK)
değerlendiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili olarak
şunları söyledi: “TTK’nın hazırlanması safhasında TOBB olarak destek verdik. Özü itibariyle devrim niteliğinde bir düzenlemeydi. Ancak,

2 TTK
Yeni TTK, özü itibariyle devrim niteliğinde bir düzenlemeydi. Ancak
ticaret hayatına zarar verecek maddeler vardı. TOBB olarak, bunları söyledik. ‘Şimdi çıkaralım ama bir yıllık uygulama süresi koyalım.
Eksik görülen noktalar yürürlüğe girmeden düzeltelim’ denildi. Ama
olmadı. Oysa, hayatımızı değiştirecek nitelikte bir düzenleme. Kanunun 1500 maddesinin hepsi değişsin demiyoruz. Ancak sıkıntılı 50
kadar madde var. Bizim için ancak Kuran-ı Kerim değiştirilemez.
3 SPK
Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık şirketler için yayımladığı
tebliğe özünde karşı değiliz. Bağımsız denetime karşı değiliz. Ancak
bizim hiç görüşümüz alınmadı. 5 kişilik yönetim kurulu olan ve halka
açıklık oranı yüzde 5 olan bir şirketin yönetim kuruluna 2 bağımsız
üye şartı getiriliyor. Eğer birisi oy vermezse yatırım kararı verilemiyor.
Anadolu’daki şirketlerin kurumsallaşmasını engelleme tehlikesi var.
Kriterleri iyi bilmeliyiz. Tamamı müzakere edilmeli.
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karşı olduğumuz, ticaret hayatına zarar verecek maddeler vardı.
Bunları söyledik. TOBB olarak ilk günden uyardık. Bize, ‘Şimdi çıkaralım ama bir yıllık uygulama süresi koyalım. Bu sürede tartışılsın.
Hata ve noksan gördüğünüz noktalan yasa yürürlüğe girmeden düzeltelim’ dediler. Biz de, TOBB olarak Deloitte Türkiye ile çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenledik. Ancak şurası var ki, işadamları yeterli ilgiyi göstermedi. Düzenlediğimiz toplantılara, çoğunlukla serbest
mali müşavirler ve muhasebeciler geldi. Ne zaman ki hapis cezası
konuşuldu, herkes panik içinde uyandı. Biz de iş insanlarımıza ‘6 aydır tartışıyoruz, neredesiniz’ diyoruz. Ancak, durum da ortada. İş hayatını kilitleyecek bir düzenleme doğru olmaz. Çünkü, sabah dükkanı
açtıktan kapatana kadar hayatımızı değiştirecek nitelikte bir düzenleme. Bu nedenle yasanın getireceği bazı sorunların iş dünyası ile birlikte ele alınması için nisan ayına kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ve TURMOB ile bölgelerde toplantılar yapacağız” diye konuştu. Yeni
TTK’ya ilişkin düzenlemede, “mutlaka bazı değişikliklerin olacağına
inandığım” kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Elini taşın altına
koyanlar bunu değiştirecektir. Bizim için ancak, Kuran-ı Kerim değiştirilemez. Bugün sıkmalar ifade edildiğinde, bir işyeri sahibi olmayan
kişiler, ‘maddeleri değiştirenleyiz’ diyor. Bu Teni TTK is dünyasını ürkütüyor’ İZTO’nun Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan
Başkan Yardımcısı Jak Eskınazı, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
(TTK) ıs dünyasını ürküttüğünü, kanunun çok ağır hükümler içerdiğini, yürürlük tarihinin ertelenmesi gerektiğini belirtti. Eskınazı, Yeni
Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe gireceğini belirterek, ıs adamlarının şimdiye kadar karşılaşmadıkları para ve hapis
cezaları ile karsı karsıya kalabileceklerini dile getirdi. Eskınazı, “Örneğin, şirket ortağının özel harcaması olarak değerlendirilen bazı giderler, borç alınan para olarak nitelendirilebilecek. Bu durumda 300
günden başlayan ve on binlerce liraya ulaşabilen adlı para cezaları
kesilebilecek. Bunlar sadece birkaç örnek. Yeni Türk Ticaret Kanunu
çok ağır hükümler içeriyor. Bu nedenle pek çok şirket tasfiye yolunu
tercih edebilir. Kanunun acil bir şekilde değiştirilmesi ve yürürlük tarihinin ertelenmesi tek çözüm. Önümüzdeki günlerde kapsamlı bir toplantı yaparak konuyu tekrar tartışacağız” seklinde konuştu. ‘Uygulama için altyapı hazır değil’ Gaziantep Ticaret Odası’nın 2012 yılı ilk
meclis toplantısında konuşan GT0 Başkanı Mehmet Aslan, Yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun uygulanması ile ilgili altyapının hazır olmadığını,
bu nedenle yasanın yürürlüğünün ertelenmesi gerektiğini belirtti. Yeni
kanunun şirketlere ciddi ek mali yük getireceğim vurgulayan Aslan,
“Şirketlerin sermayesine, ortaklar arasında ilişkilere, çalışan sayısına, cirosuna bakılmaksızın bağımsız dış denetime tabı olmaları zorunlu hale geliyor. Oysa gelişmiş tüm ülkelerde bu kriterlere dikkat
edilir” dedi. İnternet sitesi zorunluluğunun da ekonomik külfet getirdiğine dikkat çeken Aslan, mikro ve küçük ölçekli isletmelerin kurumsallaşmaya ayak uydurabilmelerinin zaman alacağını savundu. Aslan, “Şirketler web sitesi açmak, bazı firma bilgilerim siteye yansıtmak,
ekonomik riskleri izlemek ve önlem almak, is akis süreçlerim belirlemek, Türkiye Muhasebe Standartları’nı uygulamakta zorluk çekebilirler. Bu durumun asılabilmesi için zamana ihtiyaç var. Bu nedenlerle
kanunun yürürlük tarihinin ertelenmesi gerekir” diye konuştu. doğru
değil. Bunu diyemezsiniz. İttifak içinde tartışılırsa, 50 kadar madde
var. Kanunun 1500 maddesinin hepsi değişsin demiyoruz. Ama bu
50 kadar madde tartışılıp, düzenleme yapılabilir ve yapılmalıdır. Örneğin, şirketlerin bilançolarının internette yayımlanmasının ne getirip
ne götüreceği gibi. Bu süreçte, Türk iş dünyası kendilerini nelerin etkileyeceğini görmeli ve düzeltilmesi için destek vermeli” açıklamasında bulundu. TBMM’de 6 yıl süren görüşmelerden sonra geçen yıl 13
Ocak’ta yasalaşan yeni TTK, bu yıl 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe
girecek. Çekte hapis cezasının kalkması sorun yaratabilir TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan yeni çek yasasına ilişkin de
değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biz de
ekonomik suça, ekonomik cezadan yanayız. Ancak burada dikkat

edilmesi gereken hususlar var. Çek, Türkiye’de dünyadan farklı biçimde vadeli bir ödeme aracı olarak kullanılıyor. Piyasada çarkın
dönmesi için önemli bir unsur. Belki de sadece biz, çeki nakit aracı
olarak değil vadeli ödeme aracı haline getirdik. Senet ve çekin yanı
sıra doğrudan borçlanma sistemi ve sigorta sistemi de olmalı. Dünyada bu var. Ticaretin bir risk olduğu doğru. Ancak bu enstrümanlarısisteme sokmadan sadece çek ile ilgilenmesi yanlıştır. “Çekin şu an bir
itibarı var” diyen Hisarcıklıoğlu, değerlendirmelerine şu şekilde devam etti: Türk Ticaret Kanunu’nda, işadamlarının ‘hapis’ cezasını fark
edince uyanıp, karşı çıkmaya başlamaları önemli bir gösterge. Çekte
de benzer bir durum söz konusu. Bugün çek de, ‘hapis cezası var’
korkusuyla düzgün bir ödeme aracı olarak görünüyor. Şimdi hapsi
kaldırdığınız zaman, sadece ekonomik suçun cezası ekonomik olur
dediğiniz zaman, bu itibarı zedelemiş olursunuz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, bu süreçte ne yapılması gerektiğine ilişkin soruyu da şöyle
yanıtladı: “Biz diyoruz ki, hapis cezasını kaldırıyorsunuz. Biz de tüccar olarak bir yerde vadeli satışla beraber karşımızdakine kredi açmış oluyoruz. Biz de kredi açıyorsak, kredi açan müesseseler karşısındakinin ne kadar kredi borcu var, ne kadar karşılıksız çeki-senedi
var görüyorsa, bizim gibi kurumlar da görebilmeliler.” Bankaların kredi açtıkları müesseselerin borcunu izleyebildiği gibi tüccarların da izleyebilmesi gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Risk Santraliz
asyönü Sisteminin kontrolü Bankalar Birliği’ne verildi. Vadeli çek alındığında firmanın çek ödemeleri konusunda bilgilerinin bilinmesi lazım. TOBB’da ve Bankalar Birliği’nde bu bilgiler olacak. Çeki alan
firma, şifre ile girip çeki veren kişi ile ilgili bilgilere ulaşacak ve vadeli
çek ile mal verip vermeyeceğine karar verecek. Ancak Bankalar Birliği şu anda bunu uygulamıyor. Bunlar sisteme katılsın, eş zamanlı
olarak da çekte hapis kalksın diyoruz. Aksi takdirde, hapis cezasının
kalkması ticareti daraltacak bir uygulamaya dönüşebilir” dedi. Bağımsız üye düzenlemesi müzakere edilmeli SPK’nın halka açık şirketler
için yayımladığı tebliğe işin özüne karşı olmadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “TOBB, bağımsız denetime karşı değil. Ancak, şurası açık
ki, bizi etkileyecek bir düzenlemeye gidilirken, bizim görüşümüz alınmadı. SPK ve İMKB bugün Anadolu’daki şirketlerin kurumsallaşmasını isterken, yayımladığı tebliğ ile ilgili olarak ‘fikrin nedir’ diye bizlere
bir sorması gerekirdi” diye konuştu. Konuyu Başbakan Yardımcısı Ali
Babacanla da konuştuklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Babacan’ın
“SPK bağımsız bir kuruldur. SPK ve TOBB bir araya gelerek düzeltmesi lazım” dediğini kaydetti. Yeni SPK tebliğinin, Anadolu şirketlerinin kurumsallaşmasını önleyecek bazı tehlikeler içerdiğine dikkat
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yeni düzenlemeye göre, 5 kişilik yönetim kurulu olan ve halka açıklık oranı yüzde 5 olan şirkette 2
bağımsız üye şartı getiriliyor. Bu üyelerden eğer biri oy vermezse
yatırım karan verilemeyecek. Bu durum sorunlu” diye konuştu. Bağımsız üye için isim belirlenirken SPK’ya sorulması ve üyenin
Türkiye’de ikamet etmek zorunda olması şartının da bulunduğunu
dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Bu bakış açısı ile küresel ekonomi içerisinde faaliyet göstermek isteyen firmaların rekabetinin de önüne geçilecek. Bu nedenle, SPK tebliğinin tamamı’ müzakere edilmeli, şeffaflık, hesap verilebilirlik, şirkette azınlık hisselerine karar vermek için
bağımsız üye olabilir ama uygulama yönetmeliğini SPK bizimle tartışmalı. Kriteriniz nedir? Neden ikametgâhı Türkiye’de istiyorsunuz?
Bunları bilmeliyiz” diye konuştu. Sermaye Piyasası Kurulunun, 11
Ekim 2011 tarihinde yayınlanan tebliği ile, İMKB 30 endeksini oluşturan şirketlerin yönetim kurallarının üçte birinin bağımsız üyelerden
oluşması yönünde düzenlemeye gidilmişti. Bu düzenlenmenin zamanla İMKB 30 dışındaki halka açık şirketler için de geçerli olacağı
belirtilmişti.
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TTK, Kuran-ı Kerim değil ki değişmesin
‘TTK, Kuran-ı Kerim değil ki değişmesin’ TTK’nın özünün devrim niteliğinde olduğunu, ancak uygulanabilir olmayan
maddeler barındırdığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geç kalmadık hâlâ değişiklik yapılabilir. Bu, Kuran-ı
Kerim değil ki değiştirilenlesin” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) özünün devrim niteliğinde olduğunu, bu nedenle yasayı desteklediklerini belirterek,
“Ancak karşı olduğumuz çok önemli maddeler de var” dedi. İtirazlarını ifade ettiklerinde ‘Bütün olarak çıksın, 1 yıllık uygulama
süresinde hata ve noksanları görür, ona göre bakarız’ tepkisiyle
karşılaştıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu hata ve noksanları belirlemek için pek çok toplantı yaptıklarını söyledi. “Maalesef işadamları ancak ceza olarak hapis gündeme geldiği zaman
uyandı” diye devam eden Hisarcıklıoğlu, alınan tepkileri toparlayıp TTK’nın ‘düzeltilmesi’ için siyasilere sunacaklarını kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, “Bazıları var, ‘1 noktasına dahi dokundurtmam’
diyor. Ama eh taşın altında olan benim, onun dükkânı mı var?
Benim var. TTK da Kuran-ı Kerim değil ki, değiştirilemez olsun.
Hatası, eksiği varsa değiştirilebilir” dedi.
‘ÇEK İLE ÇELİŞİYOR
Hisarcıklıoğlu, uygulanabilir olmayan maddelere örnek olarak da
internet sitesini göstererek, bu maddenin firmaların mahremiyetiyle çeliştiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam
etti: “Çek Yasası konuşulurken ‘ekonomik suça ekonomik ceza’
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diye hapis kaldırılıyor, ama burada hapis cezası söz konusu. Bu
ikisi birbiriyle çelişiyor. Bunun gibi iş dünyasının itirazı olan maddeleri toplayacağız. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 7 noktada
bölgesel toplantılar yapacağız ve herkesin görüşlerini, itirazlarını
toplayacağız. Geç kalınmadı. Temmuz ayı başına kadar Meclis’te
değişiklik yapılabilir.”
SPK TEBLİĞİ HİÇ DEMOKRATİK OLMADI
Hisarcıklıoğlu, SPK’nın tebliğiyle ilgili şu değerlendirmelerde
bulundu: “Her şeyden önce yöntem olarak iş dünyasına hiç fikir
sorulmadığı için eleştiriyoruz. ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışı modem
demokrasi ve müzakere anlayışına ters. Tebliğin içeriğine gelince, bağımsız üye uygulamasında doz kaçırılmış. Diyelim ki 5 kişilik yönetim kurulu var ve halka açıklık oranı yüzde 5. iki bağımsız
üye mecburi ve veto yetkileri var. Olacak şey mi? Halka arzın önü
kapanıyor aslında. Üyenin kim olduğuna da SPK icazet verecek.
Üyeler Türkiye’de ikamet edecek, bu da küreselleşme iddiasına
ters.”
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TTK’ya ilgisizlikten TOBB rahatsız
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TTK’daki 50 kadar maddenin sıkıntıya neden olacağını belirterek, “Sabah dükkanı
açmaktan, kapanana kadar hayatımızı değiştirecek nitelikte düzenlemeler var” dedi.

Bağımsız üyeye İkamet şartı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönem iş
dünyasının çalışmalanna etkilerinin olacağı Türk Ticaret Kanunu
(TTK), çek yasa tasarısı ve SPK’nın bağımsız denetim ve bağımsız üye tebliği hakkında değerlendirmeler yaptı. 1 Temmuz 2012
tarihinde yürürlüğe girecek olan TTK’nın, özü itibariyle devrim niteliğinde bir düzenleme olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ancak,
karşı olduğumuz ticaret hayatına zarar verecek maddeler vardı”
diye konuştu. TOBB olarak düzenledikleri bilgilendirme toplantılanna ise işadamlanmn yeterli ilgiyi göstermediğim ifade eden
Hisarcıklıoğlu, “Ne zaman ki hapis cezası konuşuldu, herkes panik içinde uyandı” dedi.
DOĞRUDAN BORÇLANMA OLMALI
TBMM Genel Kurulu’nda ele alman çek yasasını da değerlendiren Hisarcıklıoğlu, “Çekin şu an bir itibarı var. Çekte bir hapis
cezası var korkusuyla düzgün bir ödeme aracı olarak görünüyor.
Biz diyoruz ki; hapis cezasını kaldırıyorsunuz. Biz de tüccar ola-

rak bir yerde vadeli satışla beraber karşımızdakme kredi açmış
oluyoruz. Kredi açıyorsak, kredi açan müesseseler karşısındakinin ne kadar kredi borcu var, ne kadar karşılıksız çeki-senedi var
görüyorsa bizim gibi kurumlar da görebilmeliler” dedi.
TEBLİĞ YATIRIMLARI ETKİLEYECEK
SPK’nın halka açık şirketler için yayımladığı tebliğde de özüne
karşı olmadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bizi etkileyecek bir
düzenlemeye gidilirken, bizim görüşümüz alınmadı. SPKve İMKB
Anadolu’daki şirketlerin kurumsallaşmasını isterken, yayımladığı
tebliğ ile ilgili olarak ‘fikrin nedir’ diye bir sorması gerekirdi” diye
konuştu. 5 kişilik yönetim kurulu olan ve halka açıklık oranı yüzde
5 olan şirkette 2 bağımsız üye şartının bulunduğunu hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, bağımsız üyenin Türkiye’de ikamet etmek zorunda olması şartının bulunduğunu dile getirdi. Hisarcıkloğlıı. “Bu
bakış açısı ile küresel ekonomi içerisinde faaliyet göstermek isteyen firmaların rekabetinin önüne geçilecek” dedi.
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“Yeni Ticaret Kanununda 50 MADDE SORUNLU”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na göre Yeni Türk Ticaret Kanunu özü itibariyle devrim niteliğinde, ancak 50 kadar madde
iş dünyasında sıkıntılara sebep olacak.
1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu’nun
6 yıl boyunca TBMM’deki görüşmelerine destek verdiklerini, özü
itibariyle devrim niteliğinde bir düzenleme olduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 50 kadar
maddenin iş dünyası üzerinde sıkıntıya neden olacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, TTK ile ilgili henüz her şeyin bitmediğini söyleyerek,
“TOBB olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ve TURMOB ile birlikte bölgesel toplantılar yapacağız. 7 Bölgede düzenleyeceğimiz
toplantılarda iş dünyasından görüş ve itirazlarını alacağız. Nisan
başına kadar süremiz var. Bu görüş ve itirazları ileteceğiz. Sonrasında yasanın yürürlüğe gireceği temmuz ayına kadar gerekli düzenlemelerin yapılacağını düşünüyoruz” dedi. TTK’nın Meclis’ten
geçmesinden sonra TOBB olarak, iş dünyasını konuyla ilgili görüşlerini bildirmeleri konusunda uyardıklarını, bilgilendirme toplantıları
düzenlediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu “TOBB olarak Deloitte ile
birlikte düzenlediğimiz bilgilendirme toplantılarına serbest mali müşavirler ve muhasebeciler geldi. İş adamları yeterli ilgiyi göstermedi.
Ne zaman ki hapis cezası konuşuldu, herkes panik içinde uyandı.
Ancak iş insanlarıyla 6 aydır tartışıyoruz, “neredesiniz” diyoruz. Çünkü sabah dükkanı açmaktan kapanana kadar hayatımızı değiştirecek nitelikte bir düzenleme” dedi.
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HAPİS KALKARSA ÇEKİN İTİBARI AZALIR
Hisarcıklıoğlu, Çek Yasa Tasarısıyla ilgili olarak da “Çek, hapis
korkusuyla düzgün bir ödeme aracı olarak görünüyor. Şimdi hapsi
kaldırdığınız zaman, bu itibarı zedelemiş olursunuz. Biz de tüccar
olarak, bir yerde vadeli satışla beraber karşımızdakine kredi açmış
oluyoruz. Kredi açan müesseseler karşısındakinin ne kadar kredi
borcu var görüyorsa bizim gibi kurumlar da görebilmeliler”, şeklinde
konuştu. Hisarcıklıoğlu, hapis cezasının kaldırılması ile dünya piyasalarında olan doğrudan borçlanma sistemi ve sigorta sisteminin de
eş zamanlı olarak uygulamaya alınması gerektiğini söyledi.

“ELİNİ TAŞIN ALTINA ALAN KONUŞSUN”
Düzenlemede mutlaka bazı değişikliklerin olacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Elini taşın altına koyanlar bunu değiştirecektir. Bizim için ancak, Kuran-ı kerim değiştirilemez. Bir işyeri
bile olmayan kişiler, ‘maddeleri değiştiremeyiz’ diyor İttifak içinde
tartışılırsa, 50 madde var. Onlarda düzenleme yapılmalıdır. Örneğin,
şirketlerin mahremiyetine giriliyor. Bu değişecek, ancak Türk iş dünyası nelerin eleneceğini görmeli ve düzeltilmesi için destek vermeli”
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kore-Türkiye CEO Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki yakınlığın
ekonomik işbirliğine dönüşmesini umduklarını söyledi

Bizde ortak demek kardeş demek. Birbirimizle
kazancı paylaşıyor olmamız lazım
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Kore-Türkiye CEO Toplantısı’nda, iki ülke arasındaki
yakınlığın ekonomik yakınlığa dönüşmediğini söyledi. İki ülkenin
enerji, inşaat, savunma sanayi ve tarımda işbirliği alanları bulunduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, Güney Kore Cumhurbaşkanı
Lee Myung-bak’ın ziyaretiyle, iki ülke arasında ekonomik ilişkileri
en üst düzeye çıkacak anlaşmaları imzalamayı umduklarını ifade
etti. Türkiye ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması
(STA) olmadığı için haksız bir durum oluştuğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyoruz” dedi.
Ortaklıklarda zorluklar yaşandığına değinen Hisarcıklıoğlu, “Bizde ortak demek kardeş demek. Ortaklıkları kardeşliğe dönüştürmek lazım. Birbirimizle kazancı paylaşıyor olmamız lazım” diye
konuştu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye iş dünyasının, dünya markalarını
satın alarak, dünya ekonomisine katkı sağladığını kaydederek,
Godiva’nın Güney Kore’ye girmeye karar verdiğini bildirdi. Bütün işkollarında işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ortadoğu’da Orta Asya’da Koreli firmalarla işbirliği
yapabiliriz” dedi.

Godiva G. Kore’ye 3 mağazayla giriyor

YILDIZ Holding Gıda Dondurulmuş Ürünler ve Kişisel Bakım
Grup Başkanı Zeki Sözen de, gazetecilerin sorularını yanıtlarken,
Godiva’nın Çin’de ve Japonya’da çok yaygın olduğunu söyledi.
Sözen, “Godiva şimdi de Kore’ye giriyor. İlk başta 3 mağazayla
açılacak ama hızla çoğalacak mağazalar. O bölgede büyüyoruz
ama ülkelere tek tek giriyoruz” dedi.

‘Hyundai, yeni teşvik sistemini bekliyor
TOPLANTIDA söz alan Hyundai Motor Company Başkanı JinHaengChung, Türkiye’de otomotiv sanayisinin büyümesi için gayret
içinde olduklarını bildirdi. DEİK Türk-Kore İş Konseyi Başkanı ve
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kibar da,
“Hyundai Assan olarak önümüzdeki dönemde yeni yatırımları
devreye almak için yeni yatırım teşvik sistemini bekliyoruz” dedi.
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Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kapıkule Gümrük Kapısını gezdi. Gümrüklerde
yenilenme 420 milyon dolar sağladı.

Gümrüklerde Yenilenme 420 Milyon Dolar Sağladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 6 yıl önce TOBB öncülüğünde kurulan Gümrük Turizm
İşletmeleri AŞ aracılığı ile yapılan modernizasyon çalışmalarının
ekonomiye yılda 420 milyon dolar kazandırdığını söyledi. Anayasa Platformu toplantısı için bulundukları Edirne’de Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı’nı da ziyaret eden
Hisarcıklıoğlu; Kapıkule ve 5 sınır kapısında modernizasyon çalışmalarını yaptıklarını hatırlattı. Sınır kapılarında yaptıkları çalışmaların dünyada başka bir örneği olmadığına da dikkat çeken
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Hisarcıklıoğlu, “6 sınır kapısına 220 milyon dolar toplam yatırım
yaptık. Bunun yanında 6 yılda 75 milyon dolar da devlete vergi
verildi. Sınırda bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Türk ekonomisine yılda 420 milyon dolar kazandırılıyor. Rekabet gücü artıyor. Irak’ta kapısında da bunu yapmak istiyoruz. Şimdiye kadar
1500 istihdam sağlandı. Tarihi İpek Yolu’nu harekete geçirmek
istedik. İran sınır kapılarının modernizasyonuna talibiz ve ortak
sınır kapısı projesi planlıyoruz” dedi.
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‘TTK’da rötuşa ihtiyaç var’
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB’un işbirliği ve Turkcell’in teknolojik katkıları ile düzenlenen “Şirketlere Yönelik
Yeni TTK toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda bazı rötuşlara ihtiyaç
olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Türkiye’nin iktisadi tarihine
altın harflerle yazılacak devrim niteliğinde bir kanun olduğunu
belirterek, “Ancak, bazı rötuşlara ihtiyaç var” dedi. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ve
Turkcell’in teknolojik katkıları ile Hilton Oteli’nde düzenlenen “Şirketlere Yönelik Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tanıtım ve Eğitim
Toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, benzeri toplantıları 13 ilde
daha yapacaklarını ifade ederek, iş dünyasına kanunu anlatacaklarını, onların görüş ve itirazlarını toparlayacaklarını kaydetti.

Altın harflerle yazılacak ama...
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Yeni Türk Ticaret Kanunu
Türkiye’nin iktisadi tarihine altın harflerle yazılacak devrim niteliğinde bir kanundur. Ancak, bazı rötuşlara ihtiyaç var. ‘TOBB yeni
ticaret kanununu istemiyor’ diyenlere şaşırıyorum. Herkes çok iyi
bilir ki bu kanuna en fazla destek veren kurum TOBB. Yasalaşması için partiler arasında mekik dokuyan da benim. Yasalaşması için TÜSİAD, MÜSİAD ve TİSK ile birlikte Başbakanımızı,

CHP ve MHP liderlerini ziyaret etmiştik. Bu ziyaretleri 29 Mart
2010’da yapmıştık. Yılsonuna doğru da siyasi partilerin mutabakatıyla komisyon çalışmaları başladı ve Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu yasalaştı. Mutabakat çağrımıza kulak veren, Sayın
Başbakanımız başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine ve
emeği geçen Bakanlarımıza teşekkür ediyorum.”
Rıfat Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Yeni
Türk Ticaret Kanunu şık ve modern bir elbise, ancak bazı noktalar ticari yaşamın gerçeklerine uymuyor. İş dünyasının görüşleri
dikkate alınarak, bu elbisedeki potlukları toparlamamız gerekiyor. Ama çekincelerimiz var. Peki, bu kanuna ilişkin hiç mi çekincemiz yok. Tabii ki var, dün de vardı, bugün de var. Bunları
Meclis süreçlerinde dile getirdik. Uygulamaya ve uyum sürecine
ilişkin muğlaklıklar olduğunu belirttik. ‘Uzun bir yürürlük süresi olsun’ dediler. ‘Siz bu süreçte iş dünyasına yasayı anlatın, itirazları, çekinceleri getirin, rötuşları yürürlüğe girmeden önce yapalım’
dediler. Biz de ‘peki’ dedik. Şimdi sizlere yasayı anlatıyoruz. Yasayı şimdi sizlere anlatmıyoruz. Yasayı sizlere anlatmaya geçen
yıl nisan ayında başladık. Tam 7 toplantıda 2 bin 500 katılımcı
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vardı. Şimdi ikincil mevzuat tamamlanırken, sizlere bir tur daha
yasayı, yasanın getirdiklerini anlatacağız. Sabah 8’de dükkanını
açan gece 10’da evine giden tacirler olarak, sizin yorumlarınızı
almaya geldik”

Niye TTK’da hapis cezaları var
Hisarcıklıoğlu, amaçlarının yasanın dayandığı şeffaflık ve hesap
verebilirlik gibi temel ilkelere dokunmadan, uyumu kolaylaştıracak rötuşları yapmak olduğunu vurgulayarak, kanunda yer alan
muğlak istisna ve muafiyet tanımlamalarını kesinleştirmenin iş
dünyasının sağlıklı işleyişi açısından önemli olduğunu kaydetti.
Çek kanunundan hapis cezasını kaldırdıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Ekonomik suça ekonomik ceza ilkesini benimsedik.
‘Niye TTK’da hapis cezalan var?’ diyoruz? ‘Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yeni kuruldu. Daha teşkilatlanmasını tamamlamadı. Küçük şirketler için raporlama standartları, denetim esaslan nasıl belirlenecek?’ diyoruz. ‘Şeffaflık
ile ticari sır arasındaki, hesap verilebilirlik ile ilave kağıt yükü
arasındaki çizgi bazı yerlerde yanlış mı çizildi acaba?’ diyoruz”
şeklinde konuştu.
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Türkiye’nin önünü açacak
Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:”Diyaloga açık
olmalı, tacirin-sanayicinin sesine kulak vermeliyiz. Çünkü
Türkiye’yi ileriye götürecek olan bu salondakilerin gücüdür. Bu
salondaki iş adamları, iş kadınları üretemezse, istihdam sağlayamazsa Türkiye önüne çıkan fırsatları kaçırır. ‘Ben kuralı koyarım,
kimin nasıl uyum sağlayacağı benim işim değil’ demek yanlış.
Yeni TTK bir devrimdir. Uygulamaya sağlıklı bir şekilde geçtiğimizde Türkiye’nin önü açılacak. Türkiye, bu reformlar sayesinde
2023 hedeflerine ulaşacak.”

‘İtirazlarınızı bildirin, nisanda hükümete
aktaracağız’
Yasanın şirketleri ilgilendiren maddelerim 93 sayfada özetleyip
web sitesine koyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Ayrıca ‘Yeni
Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim’ yayınını tüm Türkiye’de Oda ve
Borsalarımız vasıtasıyla dağıttık. Deloitte ile ‘TTKMETRE’ isimli
bir anket de hazırladık. Bu anketteki soruları cevaplandıran firmalar, yeni düzenlemelere ne kadar hazır olduklarını görebilecekler.
Sizden ricam bugün anlatılanları iyi dinleyin. Raporlarımızı okuyun, TTKMETRE’yı şirketinize uygulayın. Sonra da itirazlarınız,
çekinceleriniz varsa bize bildirin. Biz de nisan sonuna kadar bu
itirazlarınızı toplayıp Sayın Bakanımız basta olmak üzere ilgili
yetkililere aktaracağız.”
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İpek yolu, gümrüklerden ‘hızla’ geçilirse
canlanacak
TÜRK İŞADAMI GÖÇMEN KUŞ GİBİDİR
TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, gümrük İşlemlerinin kolaylaştırılmasını İsterken Ekonomi Bakanı Çağlayan, Gürcistan Ekonomi
Bakanı Vera’ya ‘Türk yatırımcılar göçmen kuşlar gibidir. Ürkütmeyin, kaçarlar’ dedi.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş Forumu Gürcistan’ın başkenti
Tiflis’te yapıldı. Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, üç ülkenin de tarihi ipek Yolu üzerinde yer aldığını belirterek, “ipek Yolu, Pekin’le Londra’yı birbirine bağlıyor. Böylesine
bereketli topraklar üzerinde bulunuyorsak neden daha büyük
adımlar atmayalım. Daha büyük projeler için çalışmalar ve anlaşmalar yapmamız gerekiyor” diye konuştu. TOBB ve DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ipek yolunu gerektiği gibi kullanılamadığını belirterek “Bizim de üzerinde bulunduğumuz orta koridor,
kuzey koridoruna göre 1500 kilometre daha kısa ama kuzeyde
bir TIR 12 günde, bizim koridorda ise 18 günde yolu katediyor.
Daha kısa mesafeye rağmen gün sayısının artması, gümrüklerdeki engellerden kaynaklanıyor, işlemler basitleşirse üç ülke de
kazanacak” dedi.
Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye ortaklığı canlanacak
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Türkiye-Azerbay-

can-Gürcistan İş Forumu’nda konuşan Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan, “3 ülke arasında ortak ticaret alanı oluşturulması için
temelleri attık. Bundan sonra süreç daha hızlı ilerleyecek” diye
konuştu.
Ekonomi Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu’nda konuşan Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan, dünya ticaretinden büyük pay kapan komşu ülkelere
ticaretin her üç ülke için avantajlı hale getirilebileceğini belirterek
“Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye büyüme oranları ile dünya
tarafından kıskanılıyor. 3 ülke arasında ortak ticaret alanı oluşturulması için temelleri attık. Bundan sonra süreç daha hızlı ilerleyecek” diye konuştu. Komşu ülkeler arasındaki ticaretin önemine dikkat çeken Çağlayan, şunları söyledi: “Bu konuda Amerika
ve Meksika en belirgin örnek. Bir araştırmaya göre dünya ticaretinin yüzde 25’i, yani 18 trilyon dolarlık ticaret, komşu ülkeler
arasında gerçekleşiyor. İnşallah en kısa zaman içerisinde nasıl
Gürcistan’a Türkiye Cumhuriyeti kimliğimizle giriş yapabiliyorsak, Azerbaycan’a da Kars’tan Ardahan’a geçer gibi gideceğiz.”
Zafer Çağlayan, üç ülkenin de tarihi İpek yolu üzerinde yer aldığını belirterek, “İpek Yolu, Pekinle Londra’yı birbirine bağlıyor.
Böylesine bereketli topraklar üzerinde bulunuyorsak neden daha
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büyük adımlar atmayalım. Daha büyük projeler için çalışmalar ve
anlaşmalar yapmamız gerekiyor. Dünya ticaretinden büyük pay
kapan komşu ülkelere ticaret konusu bizler için de avantaja çevrilebilir. ı i Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye büyüme oranları ile
dünya tarafından kıskanılıyor. 3 ülke arasında ortak ticaret alanı
oluşturulması için temelleri attık. Bundan sonra süreç daha hızlı
ilerleyecek” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Kapıları iyileştirmeye talibiz
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK Başkam
Rifat Hisarcıklıoğlu, gümrüklerin modernizasyonu konusunda
Türkiye’nin deneyimini Gürcistan ve Azerbaycan’a da aktarabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Gümrüklerde insanlara
eziyet ederseniz o yolu kimse kullanmaz. Modernizasyon gerekiyor. Sizlerle de bu deneyimimizi paylaşırız. Türkiye ile Gürcistan
arasındaki geçişleri hızlandırmak için tek pencere uygulamasına
geçmemize ihtiyaç var. Gürcü Azeri sınırının da hızlı çalışması
gerekiyor. Eğer görevlendirilirsek Çıldır ve Türkgözü kapılarının
modernizasyonuna talibiz.” Hisarcıklıoğlu, üç ülkenin de İpek
Yolu’nu gerektiği gibi kullanamadığını belirterek, “Çin, Sincan’a
sanayisini taşıyor. İki bölge arasında malları taşımak için iki koridor var. Kuzey koridorunu aşmak bir TIR için 12 gün sürüyor.
Aslında bizim de üzerinde bulunduğumuz orta koridor, kuzey koridoruna göre 1.500 kilometre daha kısa. Neden böylesine avantajlı bir yolun üzerindeyken ticaret bizim ülkemizden geçmesin”
diye konuştu. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki ticaretin artırılmasında adımların hızlandırılması gerektiğini belirten
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Bu üç ülke vatandaşlan birbirleri-
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nin ülkelerine rahadıkla girip çıkabilmeli. Engelleri kaldırdığımız
Gürcistan ile ilişkilerimiz hızla artıyor. Azerbaycan bizim kardeş
ülkemiz. Kardeş kardeşin evine vizeyle, gider mi?” Ekonomi Bakanlığı ve Dıs Ekonomik İlişkiler Kurulu İşbirliğiyle düzenlenen
Turklye-Azerbaycan-Gürclstan’ kapsayan ‘Is Forumu’na TOBB
Başkanı Rıfat Hlsarcıklıoğlu ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
katıldı. Mimsan, Gürcistan’a 100 milyon dolar yatıracak Üçlü iş
forumunda bir de anlaşma imzalandı. Türkiye’de enerji ve cop
atık tesisi gibi birçok alanda faaliyet gösteren Mimsan, Gürcü şirket GIG ile 100 milyon dolarlık komurlu termik santral anlaşması imzaladı. Yatırıma bu yıl içerisinde başlayacaklarını söyleyen
MimsanGroup, Sungurlar Enerji Genel Müdürü YalcınOzdag,
“Tesisi 2 yıl içerisinde bitirmiş olacağız. Gürcistan potansiyeli
çok yüksek bir ülke. Burada araştırmalarımız devam ediyor. Ilerıkı dönemlerde yeni projeler ıcın adımlar atacağız” dedi. ‘Türk
yatırımcılar göçmen kuşlar gibi, Göçmen kuşları ürkütmeyin...’
Gürcistan ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk işadamlarının sorunlarını dinleyen Zafer Çağlayan, “Her ıkı ülke bakanı
ile görüştüm. Sizlerin daha rahat ticaret yapması ıcın elimizden
geleni yapıyoruz. Gürcistan’ın ekonomi bakanı Vera’ya da (VeraKobalia) ‘Ülkenizdeki Türk yatırımcılar göçmen kuşlar gibidir.
Göçmen kuşları ürkütmeyin. Cok sıkarsanız kaçarlar’ dedim.
Bundan sonra sızın sorunlarınızla daha yakından ilgileneceklerine dair söz aldık. Zaten Vera önümüzdeki ay İstanbul’a gelip
Türk işadamlarına ülkesindeki yatırım fırsatlarını anlatacak” diye
konuştu.
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Bu anayasa, büyük hedeflerimizi taşıyamıyor
Bu ançyasa, büyük hedeflerimizi taşıyonuyor ANAYASA Platformu adı altında bir araya gelen 13 meslek örgütü ve sivil toplum
kuruluşunun TEPAV’ın sekretaryasında düzenlediği geniş katılımlı “Anayasa Vatandaş Toplantılarının Diyarbakır durağına
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Başkanı Cemil
Çiçek, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP, CHP,
MHP ve BDP’li üyeleri ile yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Anayasa Platformu Vatandaş
Toplantılarının dördüncüsü Diyarbakır’da gerçekleştirildi. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ıBüyük hedeflerimizi bu anayasa
taşıyamıyor. Dar gelen bu elbiseyi halkın terziliğinde değiştireceğiz” dedi.
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Anayasada uzmanların değil toplumun mutabakatının önemli olduğu vurgulandı.

‘Halk Uzlaşmalı’

Anayasa Platformu’nun Diyarbakır’da düzenlediği anayasa konulu toplantısında AKP, CHP, MHP ve BDPTi temsilciler bir araya
gelerek yeni anayasa mesajı verdi. Toplantıda konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “uzmanların mutabakatı yerine
halkın mutabakatıyla yeni bir anayasa arzuladıklarını” belirtti.
Hisarcıklıoğlu, “Yeni anayasanın bireyi esas alan, her türlü ayırımcılığı dışlayan, eşitlik idealini toplumsal hayatın her alanında
gerçekleştirmeye çalışan, bireylere evrensel standartlara uygun
olarak temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasını sağlayan
bir anayasa olsun diyoruz” dedi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu
üyesi eski TBMM Başkanı ve AKP Milletvekili Mehmet Ali Şahin
de “Problem çözmesi gereken anayasalar problem yaratmıştır”
dedi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Atilla Kartt, “12 Eylül 1980, 6 Aralık 1983’de çıkan ve halen yürürlükte olan ihtilal kanunlarının öncelikle değiştirilmesi şarttır. Yüzde 10 seçim barajının değişmesi
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sorumluluktur. Türkiye bu ayıptan artık kurtulmalıdır” dedi. CHP
Milletvekili Atilla Kart ise Türkiye’de nefret ve ayrışma ortamının
yaratıldığı bir dönemde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacının
gün geçtikçe kendini daha çok gösterdiğini vurguladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni anayasanın bireyi esas
alan, her türlü ayrımcılığı dışlayıp eşitlik idealini ön plana çıkaran
bir yapısı olması gerektiğine dikkat çekti.

Baraj ayıbı değişmeli’
Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Faruk Bal “Ötekileştirmeler ortadan kaldırılsın”
diye konuştu. Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da Türkiye’nin başından beri çözemediği, evrensel hukuk standartlarına uymayan yapısal sorunları
olduğu için yeni anayasa yapma ihtiyacı duyduğunu belirtti.?
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’da Cahit Sıtkı’dan mesaj verdi

Memleket isterim kardeş kavgasına nihayet olsun
TOBBla birlikte 14 sivil toplum örgütünün oluşturduğu “Anayasa
Platformu”nun “Türkiye Konuşuyor” projesi dün Diyarbakır’da da
gerçekleşti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakırlı Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şürinden dizeler okuyup,
“Çocuklarımıza daha Özgür ve daha zengin bir Türkiye bırakalım” çağrısı yaptı. TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde 14 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Anayasa Platformunun “Türkiye Konuşuyor” toplantısı dün Diyarbakır’da da
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’ın
yetiştirdiği Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Memleket isterim gök mavi, dal
yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket
isterim ne başka dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun” sözlerinden alıntı yaparak, “İşte biz böyle bir
memleket sevdasıyla biraraya geldik. İnşallah sürecin sonunda
çocuklarımıza daha özgür, daha zengin ve kendilerine daha fazla
güvenen bir Türkiye bırakmış olacağız” dedi
Türkiye’nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu yıllardır söylediklerini hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Bu milletin
çok büyük hedefleri, idealleri var. İyi bir ekonomi diyoruz, lider
ülke olacağız diyoruz. Ama idealler artık mevcut kalıba sığmıyor.
Bu elbise bu bedene dar geliyor. Büyük hedeflerimize bu Anayasa taşımıyor. Bizler sivil toplum ve meslek kuruluşları olarak

biraraya geldik. Şimdi elimizde büyük bir fırsat var. Hep beraber
diyoruz ki yeni Anayasa istiyoruz. Meclisimiz de yeni Anayasa
istiyor. Artık Anayasayı bu halk yapsın istiyoruz. Uzmanların yerine halkın mutabakatıyla Anayasa yapılsın diyoruz. 74 milyonun
Anayasası olacaksa, vatandaş ne düşünüyor? Hepimizin bilmesi
lazım. Meclisimiz bu fırsatı verdi.”

Türkiye ideali paylaşılıyor
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Yeni Anayasa’nın bireyi esas
alan, her türlü ayırımcılığı dışlayan eşitlik idealini toplumsal hayatın her alanında gerçekleştirmeye çalışan bireylere evrensel
standartlara uygun olarak temel hak ve özgürlüklerden yararlanmasını sağlayan bir Anayasa olsun diyoruz. Hazreti Mevlana’nın
dediği gibi, ‘İnsanlarla bir oldun mu, bir madensin... Bir ulu deniz.
Kendi başına kaldın mı, bir damlasın, bir danesin...’ İşte menfaati, görüşü farklı STK’lar olarak hepimiz bir aradayız. Türkiye’nin
tamamı burada. Aynı duyguları, aynı Türkiye idealini paylaşıyoruz.”

Memleket sevdası
Diyarbakır’ın yetiştirdiği Cahit Sıtkı Tarancı’nın sözlerinden alıntı
yapan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Memleket iste-
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rim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı
olsun. Memleket isterim ne başka dert, ne gönülde hasret olsun.
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.’ İşte biz böyle bir memleket
sevdasıyla biraraya geldik. Bu platform herkese açık. İnşallah
sürecin sonunda çocuklarımıza daha özgür, daha zengin ve kendilerine daha fazla güvenen bir Türkiye bırakmış olacağız. Onun
için ne düşünüyorsanız hiçbir şeyden korkmadan konuşun.” ?

Çiçek: Bu sözleşmenin şartlarını siz belirleyin
TBMM Başkam Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin,
“Sizin iradeniz, talebiniz hilafına birşey yapmayız, yapamayız.
Onun için size soruyoruz, nasıl bir Anayasa istiyorsunuz?” dedi.
Bir toplumsal sözleşme yaptıklarını vurgulayan Çiçek, “Taraflar
ne yapacak? Ne edecek? Yükümlülüklerini ne zaman yerine getirecek? Bu sözleşmenin şartlarını biz değil, siz belirlemelisiniz.
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Siz ne istiyorsanız onu söyleyin. Çünkü anayasalar vatandaşın
devletten beklentileridir” diye konuştu. M

Tüm etnik kimliklerin yer aldığı sözleşme
KONUŞMASINA salondakileri Kürtçe selamlayarak başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkam Osman Baydemir, mevcut parlamento çatısı altında bir anayasa yapmanın mümkün
olabileceğini belirterek, şunları söyledi: “Bu başarılabilir. Yepyeni
bir sayfa açmak bizlerin elinde. Ülkemiz kardeş kavgasına tanık oluyorsa hepimizin mutabık olduğu bir anayasamızın olmamasmdan. Türk, Kürt tüm etnik kimliklerin yer aldığı bir toplumsal
sözleşmeye ihtiyaç var.”
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Dünyanın en zengini Türkiye’de fırsat arıyor
Dünyanın en zengini Türkiye’de fırsat arıyor Dünyanın en zengin kişileri listesinde 1 numarada yer alan Meksikalı
işadamı Carlos Slim, ‘dünyanın parlayan yıldızı’ olarak tanımladığı Türkiye’de yatırım imkânlarını araştırıyor.
TOBB ve DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-Meksika İş
Konseyi toplantısı öncesi, Mexico City’de geçen yıl dünyanın
en zengin kişisi olarak gösterilen Meksikalı işadamı Carlos Slim
Helu’yu ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalar yapan Hisarcıklıoğlu, Carlos Slim’in Türkiye’ye karşı çok ilgili olduğunu ve
Türkiye’de yatırım imkânlarını araştırdığını söyledi.

70 milyar $’lık adam
Kişisel servetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu bildirilen Carlos
Slim’in Türkiye’de özellikle telekomünikasyon alanıyla ilgilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Meksikalı işadamının cazip olan diğer
alanlara yatırım yapmak gibi düşüncelerinin de bulunduğunu ifade etti.

Yaz aylarında gelecek
Carlos Slim’in Meksika dışında 19 ülkede telekomünikasyon alanında yatırımları bulunuyor. Meksika’daki telekomünikasyon pazarının çok büyük kısmını elinde bulunduran Slim’in bankacılık,
bilişim ve perakendecilik gibi birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede Carlos Slim’i Türkiye’ye davet
ettiğini, önümüzdeki yaz aylarında büyük bir ihtimalle Türkiye’yi
ziyaret edeceğini kaydetti.

‘Fırsat eşitliği için çaba gösteriyoruz’
Türk-Meksikaİş Konseyi toplantısına katılan Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’de gelir dağılımının hızla düzelmekte olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de gerçekten bir fırsat
eşitliğikurmak için çaba gösteriyoruz. İmtiyazların olmadığı, ayrıcalıkların olmadığı, herkesin bileğinin gücüyle kazandığı, alının
teriyle kazandığı bir iş ve yatırım ortamı oluşturmanın çabasını
veriyoruz”
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Hisarcıklıoğlu, Carlos Slim’in özellikle telekomünikasyon alanıyla ilgilendiğini söyledi.

Carlos Türkiye de yatırım peşinde
Dünyanın en zengin kişileri listesinde 1 numarada yer alan Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu, ‘dünyanın parlayan yıldızı’ olarak tanımladığı Türkiye’de yatırım imkânlarını araştırıyor.
TOBB-DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-Meksika İş Konseyi toplantısı için gittiği Mexico City’de geçen yıl dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Meksikalı işadamı Carlos Slim’i ziyaret
etti. Hisarcıklıoğlu, görüşmesinin ardından, Slim’in Türkiye’ye
karşı çok ilgili olduğunu ve Türkiye’de yatırım imkânlarını araştırdığım söyledi. Kişisel servetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu
bildirilen Slim’in Türkiye’de özellikle telekomünikasyon alanıyla

52

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

ilgilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Meksikalı işadamının cazip
olan diğer alanlara yatırım yapmak gibi düşüncelerinin de bulunduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede Carlos Slim’i
Türkiye’ye davet ettiğini, işadamının önümüzdeki yaz aylarında
büyük bir ihtimalle Türkiye’yi ziyaret edeceğini kaydetti.
Carlos Slim’in Meksika dışında 19 ülkede telekomünikasyon alanında yatırımları bulunuyor. Meksika’daki telekomünikasyon pazarının çok büyük kısmını elinde bulunduran Slim’in bankacılık,
bilişim ve perakendecilik gibi birçok sektörde yatırımları bulunuyor.
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Carlos Slim gözünü Türkiye’ye dikti
70 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin adamı Carlos Slim’in Türkiye’de telekomünikasyon
sektörüne yatırım yapmayı düşündüğü belirtildi.
Dünyanın en zengin adamı Carlos Slim Türkiye’ye yatırım yapmak istediğini belirtti. Genelde ABD ve Latin Amerika bölgesinde
19 ülkede yatırım yaptıklarını vurgulayan Slim, ‘Ama son dönemde Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüyoruz. Telekomünikasyon
ana ilgilendiğimiz sektör. Türkiye’deki telekomünikasyon şirketlerini yakından takip ediyoruz. Ama telekomünikasyon dışındaki sektörlere de yatırım yapabiliriz. Türkiye ve Meksika, istikrarı
devam ettirirlerse, önümüzdeki 10 yıl içinde gelişmiş ülke sınıfına yükselebilirler” dedi. Dünyanın en zengin kişileri listesinde
1 numarada yer alan Meksikalı işadamı Carlos Slim, “dünyanın
parlayan yıldızı” olarak tanımladığı Türkiye’de yatırım imkânlarını
araştırıyor. TOBB-DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TürkMeksika İş Konseyi toplantısı için gittiği Mexico City’de geçen
yıl dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Meksikalı işadamı
Carlos Slim’ı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, görüşmesinin ardından,
Slim’in Türkiye’ye karşı çok ilgili olduğunu ve Türkiye’de yatırım
imkânlarını araştırdığını söyledi.

Osmanlı göçmenin oğlu
Kişisel servetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu bildirilen Carlos
Slim’in Türkiye’de özellikle telekomünikasyon alanıyla ilgilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Meksikalı işadamının cazip diğer alanlara yatırım yapmak gibi düşüncelerinin de bulunduğunu ifade
etti, Meksika’daki telekomünikasyon pazarının çok büyük kısmını elinde bulunduran Slim’in bankacılık, bilişim ve perakendecilik
gibi birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Slim ile ilgili bir diğer
ilginç detay ise soyunun Osmanlı’dan göçmüş olması. Carlos
Slim, 1902’de Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti altında bulunan
bugünkü Lübnan’dan Meksika’ya göç eden Yusuf Selim Hattat
Ağlamaz adlı Katolik bir Osmanlı göçmenin oğlu. Hisarcıklıoğlu,
bu çerçevede Carlos Slim’i Türkiye’ye davet ettiğini, önümüzdeki yaz aylarında büyük bir ihtimalle Türkiye’yi ziyaret edeceğini
kaydetti. Slim’i Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüreceklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, Meksikalı işadamının Türkiye’yi
parlayan bir yıldız olarak tanımladığını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
Carlos Slim’in Türkiye ve Meksika’nın önümüzdeki 10 yıl içinde
kurdukları düzeni bozmazlarsa gelişmekte olan değil, gelişmiş
ülke kategorisine gireceklerini söylediğini aktardı.
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Türkmenistan’da 25 Milyar Dolarlık Proje Bitti
Türkiye ‘Stratejik’ Oldu
TÜRK müteahhitlerin Türkmenistan’da tamamladığı proje sayısı
1000’i, bu projelerin değeri de 25 milyar doları geçü. Türkiye’nin
kendileri için stratejik bir ülke olduğunu vurgulayan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhaırjgtedov, “Doğalgaz
kaynakları bamşindan dünyadaki en zengin üjfcİlrden biriyiz. 21.
yüzyılın modern ‘İpek Yolu’ olarak tabir edilen Türkmenistan,
Afganistan, Pakistan ve Hindistan Doğalgaz Boru Hattı (TAPI)
projesinin üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’yi de bu projeye iştirak
etmeye davet ediyorum” dedi.

600 Türk şirketi var
BerdimuhammedoT, DEİK/TOBB tarafından düzenlenen TürkTürkmen İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, şu bilgileri verdi:
“Şu anda Türkmenistan’da 600’den fazla Türk şirketi projelere
katılıyor. 1 Ocak 2012 itibariyle toplam değeri 16.1 milyar dolar
hacmindeki 1299 adet proje kayda alındı. Türkmenistan’ın bugün
100’den fazla ülkeyle dış ticaret ilişkisi var ama onlar arasında
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esas stratejik ortak Türkiye. Bizim aramızdaki ilişkiler sadece
sağlam değil, stratejik niteliktedir. 2011’de iki ülke arasındaki
ihracat ve ithalat 3 milyar 600 müyon dolara ulaştı. 2007 ile kıyaslandığında 2.8 kat arttığını görüyoruz. Son iki yılda ise yüzde
25’lik arüş var.

Tecrübenizi gösterin
Berdimuhammedov, Türkmenbaşı Deniz Limanı’nı yenilemek
ve genişletmekle ilgili büyük projeler planladıklarını belirterek
şunlaır söyledi: “Türklerin bu projelere daha aktif katılabileceğini ve tecrübelerini ortaya koyabileceklerini biliyorum. Özellikle
Türkmenistan’da Orta Asya’nın en büyük olimpiyat stadım inşa
eden Polimeks İnşaat ile iki fabrika inşa edecek Rönesans İnşaat
milyar dolarlık çok büyük işlere imza attı. Bunlar yeni şirketleer
örnek olabilir.” Gül, “Gördümki Berdimuhamedov kardeşim, Türk
işadamlarını beden daha çok tanıyor. Sizleri ismen tanıyor” dedi.
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Güneş Artık Yeniden Doğudan Yükseliyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, güneşin artık
yeniden Doğudan yükseldiğini ve bugün yaşanan küresel sorunların, bu büyük değişimin doğum sancılan olduğunu vurgulayarak “Türkiye ile Türkmenistan’ın işbirliği, bütün bölgenin kaderini
değiştirebilir” dedi.

Türkmenistan’ın son 5 yıldır Orta AsyaÜa ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olduğunu, bütün dünyanın küresel krizle boğuşurken,
Türkmenistan’ın yüksek oranda büyümeye, dev yatırımlara imza
atmaya devam ettiğini söyledi.

Dünya krizle boğuşurken, Türkmenistan büyüyor

Türkiye ve Türkmenistan’ın bölgede aktör ülkeler olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “Türk dünyasına yepyeni ufuklar açabiliriz.
Sahip olduğumuz güçle, Türk coğrafyasını huzurun ve refahın
merkezi haline getirebiliriz” dedi. Türk müteahhitlerin Türkmenistanda tamamladığı proje sayısının 1000’i aştığını ve bu projelerin
değerinin de 25 milyar dolara ulaştığını anlatan Hisarcıklıoğlu,
gelecek dönemde Türk firmalarının Türkmenistanda sadece yatırım yapmasını değil, daha fazla ortaklıklar kurarak, Türkmen özel
sektörünün birikimini artırmak istediğini kaydetti.

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen “TürkTürmen İş Forumu” nda
konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkmenistan Devlet Başkam Gurbanguli Berdimuhammedov’un liderliğiyle Türkmenistan’ın müthiş
bir kalkınma hamlesi başlattığını belirterek, bölgedeki pek çok
ülkenin aksine Türkmenistan’a sanayileşme vizyonunu getirdiğini kaydetti. Bu kapsamda uygulamaya konulan, Türkmenistan
2011-2030 Ulusal Sosyoekonomik Kalkınma Programını, takdirle izlediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu vizyon sayesinde,

Sahip olduğumuz güçle yepyeni ufuklar açabiliriz
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Türk-Türkmen bir, geleceğimiz parlak

Cumhurbaşkanı Gül, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’un Türkiye ziyaretinde “Türk-Türkmen birdir İnsaallah geleceğimiz çok parlak”
dedi. Gül, Türkiye’nin tüm gücüyle Türkmenistan’ın yanında olacağını söyledi.
CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, 600 işadamıyla Türkiye’ye gelen
Türkmenistan Devlet Başkanı Curbanguli BerdimuhamedovTa katıldığı
Türk-Türkmen İş Forumu’nda, iki ülkenin arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirterek “Türk-Türkmen birdir. İnşallah geleceğimiz çok parlak”
dedi. İki gündür Türkiye’de bulunan Berdimuhamedov’u ‘kadir bilen
kardeşim’ anlamına gelen ‘kadirli doğanım’ hitabıyla karşılayan Cumhurbaşkanı Cül, bu ziyaretlerle Türkiye ve Türkmenistan’ın ‘iki devlet,
tek millet’ olduğunun teyit edildiğini söyledi. Berdimuhamedov’un vizyonunun Türkmenistan’ı dayanıklı bir ülke haline getirmek olduğunu vurgulayan Cül “Şundan gurur duyuyorum; saygı, sevgi ve güven içinde iki
kardeş nasıl dayanışma içinde olursa, Türkiye ile Türkmenistan da böyle
bir dayanışma içindedir” şeklinde konuştu.

Aramızda protokol söz konusu değil
Berdimuhamedov’un Türkiye’ye beşinci ziyareti olduğunu anımsatan
Cül “Aramızda hiçbir protokol söz konusu değildir. Bazen telef onlaşıyoruz. ‘Hadi Avaza’da buluşalım’ diyor kardeşim. ‘Hemen geliyoruz’
diyorum, gidiyoruz. Bazen biz de ‘Cel Antalya’daki turizm başarımızı gör, aynısını Avaza’da da gerçekleştirelim’ dedik. Kendisi de kalktı
geldi” dedi. Berdimuhamedov’un onuruna verdiği yemekte Türkiye’nin
en seçkin işadamlarını gördüğünü belirten Cül “Sizleri benden daha iyi
tanıyor kadirli doğanım. Hatta bazılarınızın ABD ve Japonya’dan geldiğinizi duydum ve onur duydum. ‘Cer çekten ABD’den ve Japonya’dan
mı geldiniz?’ diye sorduğumda arkadaşlar ‘Hürmetli Cumhurbaşkanı için
dünyanın öbür ucundan geliriz’ dediler. Bu karşılıklı sevgi ve muhabbetin muhakkak ki çok derin anlamı var” dedi.

SERVİSİ TAHT İSTEDİ
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Cumhurbaşkanı Cül ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, forumdaki fuarda Türkmen ipek halısını inceledi. Öte yandan forum
başlangıcında Berdimuhamedov’un yardımcılarının DEİK yetkililerinden
taht ve kırmızı halı istediği öğrenildi. Türk yetkililer bu talebin mümkün
olamayacağını iletti.

TÜRK İŞADAMLARININ SORUNUNU ÇÖZÜN TALİMATI
CUMHURBAŞKANI Gül, konuşmasında Türkmenistan’da is yapan Türk
işadamlarının karşılaştığı sorunların çözümü için de Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’un talimat verdiğini belirtti. Gül, ekonomik
işbirliği ve ilişkiler soz konusu olunca bazı problemlerin olmasının da doğal olduğunu belirterek ‘Kendisi gayet alicenap bir şekilde hareket ederek, bunların çözümü için talimatlar vermiştir” dedi. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da, Türk işadamlarını basta
enerji ve ulaşım olmak üzere pek cok alanda alanda yatırım yapmaya
davet etti. Yılbaşında 16.1 milyar dolarlık bin 299 projeye onay verdiklerini aktaran Berdimuhamedov, Türk şirketlerini bu projelere davet etti.
Berdimuhamedov “Ülkem ile birlikte Afganistan, Pakistan ve Hindistan
ile doğalgaz boru hattı projemiz soz konusu. Buna Türkiye’den şirketleri
de davet ediyorum” diye konuştu. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoglu da,
Türkiye ile Türkmenistan işbirliğinin bölgenin kaderini değiştirebileceğini
soyledib. Hisarcıklıoglu, ortak tarım projeleri yürütmek istediklerini belirterek “Ulaşım projeleriyle Tarihi ipek Yolu’nu canlandırmak istiyoruz”
dedi.
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G20’de kalıcı bir çözüm isteyen iş dünyası, krizle mücadelede önemsenmeyen
noktalara dikkat çekti

Amaç İstihdam Olsun

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin temsilcilerini bir araya getiren G20 zirvesinde hükümetlerle bağlantıyı güçlendirmek isteyen iş dünyası, liderlere küresel krize geçici değil kalıcı çözüm
üretmek için bir dizi öneride bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Milletlerarası Ticaret Odası ICC ile birlikte
düzenlediği G20 Bölgesel İstişare Toplantısı’nda küresel krizden
istihdama, gıda güvenliğinden yolsuzluğa kadar pek çok konu
masaya yatırıldı. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıdan elde edilen sonuçlan 7 ana başlıkta sıraladı:
Küresel krize artık bir çözüm bulunmalı. En kötü çözüm çözümsüzlükten iyidir. Özellikle Avrupalı liderler geçiştirme ve zaman
kazandırma stratejisinden vazgeçmeli. t Büyüme ve istihdam günümüzün en önemli sorunu. Güven burada kilit nokta. Hükümetler güveni yemden tesis edecek basireti göstermeli. t Hızla artan
dünya nüfusu gıda talebini arttırmakta. Gelişen Asya ülkelerinde
1990-2008 yılları arasında orta sınıf üç katına çıktı. Dünya artık
bu talebi karşılayamıyor. Tarımsal üretimde verimliliği arttırmamız gerek. İş dünyasına çağrı yapıyorum: Tarım ve hayvancılık
artık para kazandıran sektörlerin başında geliyor. Fırsatları değerlendirin. t Bir yandan tarımsal üretimi arttırırken diğer yandan
Somali gibi açlık felaketleriyle mücadele etmemiz gerekiyor. G20
liderleri bu felaketlerin kendi uyguladıkları politikalar sonucu ya-

şandığını unutmamalı ve sorumluluğu paylaşmalı. Yeşil büyüme
G20 gündeminin önemli maddelerinden biri. Yenilenebilir enerji
kaynaklarına yatırım teşvik edilmeli. Serbest ticaret ve uluslararası yatırımlar önündeki koruyucu yaklaşımdan vazgeçilmeli. Yatırımların arttırılabilmesi için yolsuzluğun önlenmesi şart. Yolsuzlukla mücadelede küresel standartlar istiyoruz. BM ve OECD’nin
yolsuzlukla mücadele sözleşmelerine taraf olmaları teşvik edilmeli. istanbul’daki zirveye 10’un üzerindeki ülkeden 40’a yakın
iş dünyası temsilcisi katıldı. Yedi kıtada düzenlenen toplantılarda
oluşturulan görüşler haziranda Meksika’da yapılacak G20 zirvesinde dile getirilecek. Sonuçlar ICC üzerinden G20’nin iş zirvesi
ayağı olan B20’ye taşınacak.
G20 Bölgesel İstişare Toplantısı’nda alınan kararlara göre iklim
değişikliği, gıda güvenliği, yoksulluk, yolsuzluk, yeşil büyüme gibi
konular da G20 gündemine dahil edildi. Hisarcıklıoğlu “G20’de
amaç büyüme ve istihdam olmalı, liderler açlık felaketlerinin kendi yanlış politikalarından yaşandığını unutmayıp sorumluluk almalı” dedi.
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Dünya liderlerine 7 öneri
TOBB’un Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ile birlikte İstanbul’da
düzenlediği G20 Bölgesel İstişare Toplantısı’nda haziranda
Meksika’da düzenlenecek olan B20 ve G20’de gündeme getirilmek üzere 7 başlıkta iş dünyasının tavsiyeleri belirlendi. 10’un
üzerinde ülkeden 40’a yakın iş dünyası temsilcisinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda liderler için belirlenen tavsiyeler, küresel kriz, istihdam, dünya nüfusundaki artış, gıda güvenliği, yeşil
büyüme, korumacılık önlemleri ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında toplandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sonuç
bildirgesinin okunduğu toplantıda, “Bizler işadamıyız. Hepimiz
için daha iyi olacak çözümleri bulmalı, somut projeler geliştirmeli
ve hükümetlerimizi bu yönde yönlendirmeliyiz” dedi.
G20’niıı son dönemde artan öneminin sadece son krizden kaynaklanmadığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, son 20-30 yıldır yaşanan küreselleşme sürecinin, ülkeleri birbirine daha bağımlı
hale getirdiğini söyledi. Bu noktada krizle birlikte G20 gibi küresel
ekonomik sorunların çözümünde öncü rolü üstlenecek platformlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, iş dünyası
temsilcilerine bu dönemde önemli görevler düştüğünü kaydetti.
G20 Danışma Grubu’nda düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantı-
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ları ile G20 üyeleri ve diğer ülkelerden iş dünyasının görüşlerini
aldıklarım ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Küresel ekonomide etkin iş
dünyası liderleri olarak ortak sorunlarımıza, ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz. 7 kıtada gerçekleşecek bu toplantılarda oluşturduğumuz görüşleri haziranda Meksika’da düzenlenecek B20
zirvesine, oradan da liderlerin G20 zirvesine taşıyacağız”diye
konuştu.Hisarcıklıoğlu, B20 İstihdam Görev Gücü’nün bir üyesi
olduğunu hatırlatarak, istihdamın artırılmasına ilişkin toplantıda
dile getirilen tüm önerileri B20 gündemine taşıyacağını belirtti.
Toplantıya kanlan ICC Genel Sekreteri Jean-Guy Carrier ve
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve G20 Türkiye
Sherpa’sı Mehmet Gücük de katıldı. Carrier, amaçlarının, hükümetlerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulmak olduğunu
belirterek, “Mevcut ekonomik krizle mücadele edilmesi, uzun vadeli istihdam yaratmayı dünyanın her yerinde ihtiyaç olarak görüyoruz” dedi. Gücük ise G20’nin krize karşı eşgüdümünün sağlanmasında en önemli platformlardan biri olduğunu ifade ederek,
Türkiye’nin G20’de etkinliğinin artırtması gerektiğim ve küresel
sorunlarla mücadele anlamında gelişine sağlanmasını istediğini
söyledi.
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Zaman kazanma stratejisi bırakılsın, acil çözüm
bekliyoruz
Hisarcıklıoğlu, dun istişare toplantısında tartışılan konuları söyle
özetledi:
• Küresel krizin geldiği noktada liderlerden artık bir çözüm bulmalarını bekliyoruz. Özellikle Avrupalı liderler, sorunu kalıcı olarak
çözmeli, geçiştirme ve zaman kazanma stratejisinden vazgeçmelidir.
• Günümüzün en önemli sorunu büyüme ve istihdam artışıdır.
Bunu da özel sektör sağlayacaktır. Özel sektörün yatırım ve istihdam sağlaması icln güven olmazsa olmaz bir ön koşuldur.

• Kamu kaynaklarının yeşil büyümeye aktarılmasıyla kısa vadede büyüme ve istihdam sağlanacak, uzun vadede de çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakacağız.
• Korumacı yaklaşımlar serbest ticaret ve uluslararası yatırımların önünde yükselen bir sorundur. Herkes ben kendi ülkemi
düşünürüm, gerisi beni ilgilendirmez derse, hepimiz kaybederiz.
• İş dünyası olarak, yolsuzlukla mücadelede küresel standartlar
istiyoruz. Hükümetlerin BM ve OECD’nin Yolsuzlukla Mücadele
Sözleşmelerine taraf olmaları teşvik edilmelidir.

• Gıda arzı hızla artan talebi karşılayamıyor. Tarımsal üretimde
verimliliği artırmamız gerekiyor. Tarım ve hayvancılık artık para
kazandıracak islerin basında gelmektedir. Buraya ilgi gösterin.
• G20 liderleri Somali gibi açlıkla savaşan ülkelerin yaşadığı
felaketin kendi politikalarının bir sonucu olduğunu unutmamalı,
sorumluluğu paylaşmalıdır.
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Geleceğin lider ülkesi Türkiye
ICC Genel Sekreteri Jean-Guy Carrier, “Amacımız, hükümetlerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulmak. Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak geleceğin liderlerinden birisidir. Buradaki iş camiasının fikirlerini almak çok önemli” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli1 ğinin (TOBB) ev sahipliğinde
‘ICC G20 Danışma Grubu’ tarafından düzenlenen G20 Bölgesel Danışma Toplantısı’nda konuşan Milletlerarası Ticaret Odası
(ICC) Genel Sekreteri Jean-Guy Carrier, amaçlanılın hükümetlerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulmak olduğunu belirterek, “Mevcut krizle mücadele edilmesi, uzun vadeli istihdam
yaratmayı dünyanın her yerinde ihtiyaç görüyoruz” dedi.
SÜRECE TAVSİYE SUNACAĞIZ
Toplantıda açık, dürüst ve pratik bir tartışma başardıklarını anlatan Carrier, “Bu görüşmemize komşu ülkeler de katıldı. Bu görüşleri topluyoruz ve G20 politika sürecine tavsiye olarak sunacağız.
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Yapıcı ve pozitif şekilde istediğimiz kararlara etki edebiliriz. Bu
istişare toplantısı için Türkiye ve İstanbul’a gelmenin sıra dışı bir
önemi de var. Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak geleceğin
liderlerinden birisidir. Buradaki iş camiasının fikirlerini almak çok
önemlidir” diye karÜkÎs konuştu. Carrier, siyasi ve askeri ihtilaflardan kaçınmak istediklerini ifade ederek, “Ülkeler birbiriyle ticaret
yaptığı zaman barışı desteklemiş oluyor. Suriye’den de İran’dan
da temsilcilerimiz var. Burada olmalan, bu fikre inandıklannı gösteriyor. Ülkeler arası iyi ticari yatırımlarla gelişme sağlanacaktır”
dedi. ICC Türkiye Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Türkiye’nin, G20’de Doğu Avrupa’nın, Ortadoğu’nun,
Kafkaslar’ın ve Orta Asya’nın menfaatlerini savunan kilit pozisyonda bulunduğunu belirterek, “G20’nin artan önemi sadece
krizle de bağlantılı depdir. Bu amaçla inisiyatif üstelenen ICC’nin
çalışmalan son derece önemli” dedi.
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Türkiye konuşuyor, vatandaş anayasa yapıyor
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülük yapmış, 14 sivil toplum örgütü ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan dört parti de destek vermiş, vatandaş Türkiye’nin dört bir yanında anayasa konuşuyor.
Daha önce yedi ilde sekiz toplantı gerçekleşmiş, dün de
Antalya’da toplantı vardı.
Toplantıların yapılması kadar yapılma yöntemi de önemli.
Daha önce Amerika’da, Güney Afrika’da ve İzlanda’da uygulanmış bir yöntemin uyarlaması yapılmış.
Haftalar önceden toplantının yapılacağı şehirdeki cep telefonu abonelerine mesajlar gönderiliyor. Örneğin dün
Antalya’da yapılan toplantı için 110 bin kişiye mesaj gönderilmiş, ‘Bir Anayasa toplantısı yapacağız, katılmak ister
misiniz’ denmiş. Bu 110 bin kişiden yaklaşık 7 bini ‘Evet
katılırım’ demiş.
Sonra o 7 bin kişi yaşa, meslek grubuna ve cinsiyete göre
kotalara ayrılmış ve sonuçta dün Antalya’daki kocaman
salonda 630 vatandaş vardı, anayasa konuşan tartışan,
uzlaşma arayan.

Bu 630 kişiye bir de bu şehirdeki sivil toplum örgütlerinden
gelen temsilcileri ekleyin. Ciddi bir katılımcı demokrasi deneyimi.
Toplantıları TOBB’un düşünce kuruluşu TEPAV Direktörü
Güven Sak ile bu çeşit ‘Arama Toplantıları’nın mucidi saymamız gereken Prof. Oğuz Babüroğlu yönetiyor.
Katılımcılar 10’ar kişilik masalara oturuyorlar ve her masa
kendi başına bir tartışma grubu oluyor. Masada bir de toplantı yönetimini temsilen önünde bilgisayarı açık bir üniversite öğrencisi var. O öğrencinin işi masadaki tartışmayı verimli hale getirmek ve tartışmada söylenenleri bilgisayarına
not etmek.
Bütün masalardaki bilgisayarlar online birbiriyle bağlı, masada alınan not anında merkezi sisteme de geçiliyor. Böylece toplantı yöneticileri her masada yapılan konuşmaları
bilgisayarlarından anında takip edebiliyor.
Yöntem olarak on temel soru soruluyor. Her temel sorunun
bir de alt grup sorulan var. Toplamda soru sayısı 60’ı buluyor. Bu sorular ifade özgürlüğünün sınırları, siyasi partilerin
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uyacağı esaslar, yargı bağımsızlığı vs. gibi özellikli alanlarda son derece özellikli sorular. Her sorudan sonra masalara beşer dakikalık tartışma süresi tanınıyor. Bu tartışmaların ardından da elektronik sistemle bir oylama yapılarak
salonun genel eğilimi öğreniliyor. Soruları ve özellikle de
cevaplarda çıkan sonuçları tam olarak yazmamam istendiği için burada yazamıyorum ama şunu söylemem lazım:
Antalya’da vatandaşlar, siyasi partilerimizin sahip olduğu
özgürlük ve özgüven duygusunun fersah fersah önünde.
Bana, bu durumun bütün toplantılar için geçerli olduğu, hemen hemen her toplantıda çok yüksek katılımın yaşandığı
ve katılımcıların da hep son derece özgürlükçü tercihler
yaptığı söylendi.
İznim olmasa da bana çarpıcı gelen bir sonucu yazacağım,
bugüne kadar yapılan toplantıların hepsinde aynı şey olmuş, ezici çoğunluklar ‘adalet’ istemişler.
Buradaki ‘adalet’ talebini ister yargı sisteminden şikayet
diye okuyun ister toplumdaki genel adaletsizlik, eşitsizlikten yakınma diye.
Talep açık: Halk adalet istiyor. Hem de her alanda.

Katılımcı demokrasi
DAHA önce defalarca Anayasa konusunda nutuklar atılan
toplantılara katılmış ve bu çeşit toplantıları çok sıkıcı bulan
benim için dün Antalya’da gördüklerim çok çarpıcıydı.
Çünkü bu sefer nutuk atmak yoktu. Halk kendisi konuşuyordu. Masa masa dolaştım, bazı tartışmalara şahit oldum,
nice televizyon programında bu kadar iyi ve medeni tartışılmıyor aslında.
Bir katılımcı, ‘Bana ilk mesaj geldiğinde kontör dolandırıcılığı gibi bir şey sandım’ diyordu tanıtım filminde, ‘Ama
sonra katıldım ve iyi ki de katılmışım, benim gibi geçimini
şoförlükle kazanan birine bile anayasa ile ilgili fikri soruldu.’
Esasen deneyim de gösteriyor ki, şoförün, berberin, memurun, ev kadınının kısacası her çeşit vatandaşın da bu
konuda söyleyecek çok şeyi ve yapacak tercihi var. Yeter ki
onlara da sorulsun.
Toplantılardan ve uygulanan yöntemden çok etkilenenlerin başında, Meclis Başkanı Cemil Çiçek geliyor. Anayasa
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yazımıyla görevli bir komisyona da başkanlık eden Çiçek,
‘Keşke’ diyor, ‘Keşke bu yöntemi biz yerel yönetimlerimiz
başta olmak üzere hep uygulasak, şehirlerimizin sorunlarını o şehirlerde yaşayanlara sorsak, onların cevaplarını da
uygulasak.’
Bu toplantılara bakınca yeni bir anayasa fikrinin toplumda
aslında ne kadar güçlü olduğunu görüyor insan. Gerçekten
etkilenmemek elde değil.

Anayasa için bölgesel talepler farklılaşıyor
BU toplantılar pek çok şehirde yapılıyor, daha da yapılacak. Ve toplantılarda öne çıkan talep ve yeni anayasaya
ilişkin beklentilerin şehirden şehire farklılık göstermesi de
son derece doğal.
Örneğin Diyarbakır’da kimlik konuları öne çıkarken İzmir’de
yaşam tarzı endişeleri sonuçlara yansıyor. Edirne’nin tercihleri farklı, Ankara’nınkiler farklı. Bu zenginliği ve farklılığı Meclis’in bize yeni Anayasa yazacak komisyonunun da
görmesi önemli. O yüzden komisyon üyesi milletvekilleri de
toplantılara katılıyor, talepleri yerinde görüyor.
Önümüzdeki hafta Kayseri’de, 25 Mart’ta Samsun’da ‘gençlik platformu’, 1 Nisanda Bursa’da, 8 Nisan’da Trabzon’da,
15 Nisan’da Gaziantep’te, 22 Nisan’da Erzurum’da ve 28
Nisan’da da İstanbul’da yapılacak anayasa toplantısı. Kayseri ile Samsun toplantısının arasında sanıyorum bir toplantı da Almanya’da, yurtdışındaki vatandaşlarla yapılacak.

Antalya’da salonun üçte biri kadındı
TEPAV Direktörü Güven Sak, hafta içinde 8 Mart Emekçi
Kadınlar Günü dolayısıyla sadece kadın katılımcıların bulunduğu bir Anayasa toplantısı daha yapmış Ankara’da. O
toplantıdaki canlılığı anlata anlata bitiremiyor.
Dün de Antalya’da katılımcıların üçte biri kadındı. Her kesimden kadın. Başörtülüsünden tişört ve şortla gelmiş olanına, ev kadınından banka memuresine, hemşireden öğretmene toplumun bütün katmanlarından, bütün sosyal ve
kültürel sınıflardan kadınlar.
Bana bütün illerde katılımcıların en az üçte birinin hep kadınlar olduğu söylendi. Bazı masalarda çatır çatır tartışan
kadınlar gördüm.
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Dünya gıda fiyatları yüzde 35 arttı tarım ve
hayvancılık parlayacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nda konuşan Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, gelişen dünya ekonomileri orta sınıfının 1990-2008 arasında 3 kat
büyüdüğünü, artan talebin son 3 yılda gıda fiyatlarım ortalama
yüzde 35, tarımsal hammadde fiyatlarının da yüzde 49 oranında artırdığım kaydetti. Fiyat artışlarının sadece krize bağlı olmadığının altım çizen Hisarcıklıoğlu, bu durumu Çin ve Hindistan
gibi ülkelerin küresel ekonomiye katılmasıyla tüketimdeki hızlı
değişime bağladı. Büyüyen ekonomilerin hammadde talebini de
artırdığını belirten TOBB Başkanı, “Ayrıca yeni bir orta sınıf doğdu. Marketten mutfak alışverişi yapan, temizlik malzemeleri kullanan, arabasına benzin alan 2 milyar insandan bahsediyoruz.
Bu da bize şunu gösteriyor. Tarım ve hayvancılık önümüzdeki
yılların parlayan yıldızı olacaktır.” diye konuştu. Konsey toplantısına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in
Türkiye’nin tarımsal üretiminin ve verimliliğinin artırılması adına
yaptığı reformları dikkatle takip ettiklerine dikkat çeken Başkan
Hisarcıklıoğlu, “Son dönemde Tarım Bakanlığı’nın attığı adımlar-

la Türkiye yeniden bir tarım ve hayvancılık ülkesi olma yolunda
ilerlemektedir.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, toplantıya katılan Gümrük ve Ticaret Bakam Hayati Yazıcı’nın ise Türk özel sektörüne her zaman destek ve güç
verdiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Bakan Hayati Yazıcı’nın hem
platformda özel sektörün sesi olduğunu da dile getirdi. TOBB Ticaret Borsalarının 100 yılı aşkın tarihe sahip olduğu bilgisini veren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin ilk lisanslı depoculuk şirketi
olan LİDA$, TOBB’un önderliğinde örgütlenen ticaret borsalarımız ve TMO tarafından kurulmuştur. Ürün ihtisas borsalarımız da
bu camianın deneyimiyle örgütlenmelidir. Bu deneyimi bir tarafa
bırakıp, yeni bir yapılanmaya gitmek Türk çiftçisine ve tacirine
zarar verecektir.” diye konuştu.
Türkiye ekonomisi hakkında da olumlu tespitlerde bulunan Hisarcıklıoğlu, 2010’da büyüme rekoru kıran Türkiye’nin, bu ay
sonunda açıklanacak 2011 büyüme rakamlarının da yüzde 8’in
üzerinde olacağını sözlerine ekledi.
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TOBB, BM Dünya Turizm
Örgütü’nün yönetimine girdi
TÜRKİYE Odalar v Borsalar Birliği (TOBB), Dünya Turizm ] Örgütü’nün (UNVVTO) Bağlı Üyeler (Özel Sektör) Yönetim Kurulu’na Başkan Yardımcısı sıfatıyla
girmeye hak kazandı.
TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, Berlin’de gerçekleştirilen UNVVTO Bağlı
Üyeler Genel Kurul toplantısında TOBB, toplam 23 üyenin yer aldığı Yönetim
Kuruluna Başkan Yardımcısı sıfatıyla girdi. UNVVTO Yönetiminde TOBB’u,
Türkiye Turizm Meclisi Başkan Yardımcısı Hasan Arat temsil edecek.
TOBB’dan konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
“Dünya çapındaki organizasyonlarda daima en üst seviyede sorumlu görevler
almayı ilke edinen TOBB, dünya turizminin zirve kuruluşu olan UNVVTO bünyesinde üstlendiği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı göreviyle de elini taşın
altına koymuştur. Ülkemizin turizm alanında sahip olduğu müthiş potansiyelin
maksimum şekilde kullanılması ve kuruluşa üye ülkelerden katılımcıların geniş
çaplı iştiraki ile küresel Ölçekte ülkemizi etkili bir şekilde tanıtılması hedefimizdir.
Bu bağlamda, 14-16 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi planlanan “UNVVTO World TourismForum&AffiliateMembers General Conference”
organizasyonu, dünya turizmine yön veren aktörlerin, uluslararası ölçekte çalışmalar yürüten akademisyenlerin ve ülkemiz turizm sektörünün mensuplarının
da katılımıyla önemli bir etkinlik olacaktır.”

MİLAT
23 Mart 2012
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‘2011 yüzde 8’in üzerinde büyümeyle kapanacak’
Tüm çabanın 2012’de de büyüme temposunun devam etmesi, hedeflerin aşılması için olduğunu söyleyen TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Küresel ekonomideki dengesizliklere karşın bunu başaracak güçteyiz, inançtayız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ilk lisanslı depoculuk şirketi olan
LİDAŞ’ın, TOBB’un önderliğinde örgütlenen ticaret borsaları ve TMO tarafından kurulduğunu, ürün ihtisas borsalarının da bu camianın deneyimiyle örgütlenmesi gerektiğini
belirterek, “Bu deneyimi bir tarafa bırakıp, yeni bir yapılanmaya gitmek Türk çiftçisine ve tacirine zarar verecektir.
Türk çiftçisini ve tacirini spekülatörlerin eline teslim etmeye
kimsenin hakkı yoktur” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsaların Konsey Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada, burada tarımsal ürünlerin ticaretinde
karşılaştıktan sorunların gündeme taşıyacaklarını, özellikle
tarımsal ürünlerin ticaretinde devrim niteliğinde olan lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı konusunda son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacaklarını söyledi. Türkiye ekonomisinin, özel sektör kaynaklı çok büyük basanlara
imza atmaya devam ettiğini, ülkenin 2011’in ilk 9 ayında
yüzde 9,6 büyüyerek büyüme rekoru kırdığını, dördüncü
çeyreğe ilişkin verilerin de son derece iyi olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak ekonomiyi büyütür-

ken, istihdamı da artırdıklarım kaydetti. Geçen yıl istihdamın 1 milyon 413 bin arttığını, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının da yüzde 9,3’e indiğini hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, sanayi üretiminin artmaya devam ettiğini,
2011’de sanayi üretim endeksinin yüzde 8,9 arttığını anlattı, ihracatta artış devam ederken, ithalat endekslerinin düşüşe geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu veriler ışığında şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Türkiye, 2011’i
yüzde 8’in üzerinde büyümeyle kapatacaktır. Tüm çabamız
2012’de de büyüme temposunun devam etmesi, hedeflerin aşılması içindir. Küresel ekonomideki dengesizliklere
karşın bunu başaracak güçteyiz, inançtayız” dedi. Küresel
dengesizliklerin derinden sarstığı piyasalardan birinin de
emtia piyasaları olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, son 3
yılda gıda ürünlerinin ortalama fiyatlan dolar bazında yüzde 35 artarken, tarımsal hammaddelerin fiyatının da yüzde
49 yükseldiğini belirtti. Tarımsal ürün piyasalarında gözlenen bu eğilimin son dönemde krize bağlı çalkalanmanın
oldukça ötesinde olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle
konuştu:

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

65

Basında

TOBB

2012
MART

“Yirminci yüzyılda Çin ve Hindistan gibi ülkelerin küresel
ekonomiye katılmasıyla beraber üretim ve tüketim kalıplarında hızlı bir değişimi beraberinde getirdi. Bu ekonomiler
büyüdükçe kullandıkları hammaddelere talep arttı. Ayrıca
göreli bir zenginleşmenin gözlenmesiyle birlikte yeni bir
orta sınıf doğdu. Gelişen Asya ülkelerinde 1990’dan 2008’e
sadece 18 yılda orta sınıf 3 katına çıktı. Marketten mutfak
alışverişi yapan, temizlik malzemeleri kullanan, arabasına
benzin alan 2 milyar insandan bahsediyoruz. Bu da bize
şunu gösteriyor. Tarım ve hayvancılık önümüzdeki yılların
parlayan yıldızı olacaktır.” Bu dönemde, tarımsal piyasalar açısından devrim niteliğinde bir değişiklik olan, lisanslı
depoculuk ve ürün ihtisas borsalarının gündemlerinde yer
aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de ürün piyasalarının etkin bir biçimde işlemesinin önemine dikkati çekti.
Türkiye’nin ticaret borsacılığından gelen bilgi ve beceri birikimini yeni döneme uyarlamasının tarım piyasalarındaki
sıçramaya destek vereceğini belirten Hisarcıklıoğlu, tarımsal piyasalarda kökü mazide olan, yeni bir geleceği tasarlamak zorunda olduklarını, bunun için de er iyi adresin TOBB
camiası olduğunu söyledi.
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Ticaret borsalarının 100 yılı aşkın tarihiyle Türkiye’de tarımsal üretimin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini
anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ilk lisanslı depoculuk
şirketi olan LİDAŞ’ın, TOBB’un önderliğinde örgütlenen
ticaret borsaları ve TMO tarafından kurulduğunu, ürün ihtisas borsalarının da bu camianın deneyimiyle örgütlenmesi
gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Bu deneyimi bir tarafa
bırakıp, yeni bir yapılanmaya gitmek Türk çiftçisine ve tacirine zara verecektir. Türk çiftçisini ve tacirini spekülatörlerin
eline teslim etmeye kimsenin hakkı yoktur. Geçmişini inkâr
eden zihniyetlerin başarılı olma şansı yoldur. Herkes ticaret
borsalarının, hem çiftçinin hem de sanayicinin menfaatlerini koruyabilecek yegâne mekanizma olduğunu görmelidir”
diye konuşta. Türkiye’nin bu yeni döneme hazır olmasının
her zamankinden önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Bu da etkin politikalarla, üretimin ve ticaretin önünün açılmasıyla mümkündür. Ticaret borsalarımız etkin bir şekilde
çalıştıkça, traktörler yurdun dört bir yanında işledikçe, Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma rotasında ilerlemeye devam edecektir” dedi.
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Vize Engelini Kaldırın
İsviçre Federal Ekonomi, Teknoloji, Tarım ve Profesyonel Eğitim Bakanı Johann N. Schneider-Ammann ve
beraberindeki işadamları TOBB’un yemeğinde buluştu. İsviçre’nin vize engelini kadırmasını isteyen TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, böylece her iki ülke arasındaki ticaret artacağını vurguladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsviçre Federal Ekonomi, Teknoloji, Tarım ve Profesyonel Eğitim Bakanı Johann N. Schneider-Ammann ve beraberindeki işadamlarıyla çalışma yemeğinde buluştu.
Hisarcıklıoğlu yemekte, İsviçre’nin vize engelini kaldırması çağrısında bulundu. TOBB Başbakanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsviçre Federal
Ekonomi, Teknoloji, Tarım ve Profesyonel Eğitim Bakam Johann N.
Schneider-Ammann ve beraberindeki İsviçreli işadamlarını, TOBB
Birlik Merkezi’ndeki çalışma yemeğinde ağırladı. Yemekte konuşan
Hisarcıklıoğlu, vizenin kaldırılması halinde Türkiye ve İsviçre arasındaki ticaretin artacağını belirterek, bu sebeple politikacıların işadamlarının önünü açmasını istedi. Hisarcıklıoğlu ayrıca İsviçreli işadamlarının üçüncü ülkelerde işbirliği yapabileceklerini de söyleyerek,
Türk işadamlarının özellikle Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarını iyi
tanıdığını ifade etti.
TOBB,1 MİLYON 400 BİN FİRMANIN ÇATİ ÖRGÜTÜ
İki ülke ilişkilerinde dengesizlik olduğunu da belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ihracatında İsviçre’nin payının yüzde l’de kalmasının
üzücü olduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye için gelecek yıllarda en önemli alanlardan birisinin enerji olacağına işaret ederek,
önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin 100 milyar dolar civarında enerji
yatırımına ihtiyacı olduğunu kaydetti. ‘

2023’TE DÜNYANIN 10 BÜYÜK EKONOMİSİNDEN OLACAĞIZ’
Çalışma yemeğinde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
TOBB’un yapısı ve Türkiye ekonomisi hakkında da bilgiler vererek,
TOBB’un 1 milyon 400 bin firmanın üye olduğu iş dünyasının çatı
örgütü olduğunu vurguladı. TOBB’un Türkiye’nin en demokratik kurumlardan birisi olduğunun da altını çizen Hisarcıklıoğlu, 59 sektör
meclisi ile Türkiye’nin sektörlerindeki en başarılı firmaların örgütlendiğini anlattı. Kadın girişimcileri teşvik etmek için Türkiye’nin en
büyük kadın organizasyonunu kurduklarından da bahseden TOBB
Başkanı, ayrıca DE1K, TOBB ETÜ, TEPAV ve TOBB’un uluslararası çalışmaları hakkında İsviçreli konuklarına detaylı bilgiler sundu.
Türkiye’nin ekonomik hedeflerini ve gücünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Çin ile İtalya arasındaki en büyük sanayi kapasitesine sahip
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında
girme hedefinin altını çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret Kanunu’nun yeniden düzenlendiğini belirtip, böylece yabancı
yatırımların önünün açıldığının da altını çizdi.
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Sınır kapılarına 210 milyon dolar
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bu yıl Sarp Sınır Kapısı’ndan 5 milyon kişinin geçiş
yapmasını beklediklerini söyledi. Artvin, Rize ve Trabzon’daki
ziyaretleri öncesi uçakla Gürcistan’ın Batum kentine giden Hisarcıklıoğlu, TOBB’un kara gümrük sınır kapılarına yaptığı yatırımların toplam tutarının yaklaşık 210 milyon dolar olduğunu belirtti.
Hisarcıklıoğlu, “Sarp’da bugüne kadar 22 milyon dolarlık yatırım
yaptık ve devletin kasasına yaklaşık 6 milyon 200 bin dolar civarında vergi girdi” diye konuştu.
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25 bin dolar kişi başına gelire ulaşmak için
binanın temeli yeni anayasa olacak
ANAYASA Platformu adıyla biraraya gelen çok sayıda sivil toplum örgütünün başlattığı Türkiye Konuşuyor toplantılarının 8’incisi ‘gençlerin katılımı’ ile Samsun’da gerçekleşti. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Niye yeni bir anayasa” diye
sordu ve şöyle şöyle devam etti: “1980’lerde kişi başına düşen
gelir bin 600 dolar civarındaydı. Şimdi geldik 10 bin dolarlar
civarına. Bir hedef koyduk, 11 yıl sonra Türkiye’de kişi başına
düşen gelirin 25 bin dolara çıkmasını istiyoruz. Hepimiz zengin
olmayı istiyoruz. İşte bizi bu zenginliğe götürecek yolun başlangıcı, binanın temeli anayasadan başlar. Anayasa olmadan diğer
unsurları düzeltmemiz mümkün değil. Bu küresel yarışta geride
kalmak istemiyoruz. Bir dakika bile kaybedecek vaktimiz yok. O
bir dakikayı kaybetmemek için yeni bir anayasa istiyoruz.” Hisar-

cıklıoğlu, yeni anayasada en çok sözü söyleyecek olanın gençler
olduğunu vurgulayarak, “Terzi milletin kendisi olacak dediler. İşte
bu sefer terzi sizsiniz. Uzmanların hazırladığı değil, milletin hazırladığı anayasa olacak” diye konuştu. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP, CHP, MHP ve BDP’li üyeleri, Anayasa
Platformu Üyeleri, yerel ve ulusal STK temsilcileri ile raslantısal
olarak belirlenen, 7 bölgeden gençler katıldığı toplantıda TBMM
Başkanı Cemil Çiçek de; “İlk defa halkın katılımıyla, halkın istekleri doğrultusunda yeni bir anayasayı yapabilmeliyiz” dedi. Çiçek,
şöyle devam etti: “Bu tablo Türkiye’nin arzu ettiği bir tablodur.
Türkiye’deki bu atmosferi değil yıllarca, bir yıl bile bu havayı
Türkiye’nin her tarafına egemen kılabilirsek, biz bu anayasayı da
yaparız, Halkın yüzde 99’u Meclis’te temsil ediliyor, ilk defa halkın kaülımıyla, yeni bir anayasayı yapabilmeliyiz.”
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ANAYASA PLATFORMU SAMSUN’DA GENÇLERLE BULUŞTU

2025 hedefleri ancak yeni anayasa ile yakalanabilir
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, güzel havaya rağmen salonu hınca hine dolduran gençleri “Türkiye’nin özlediği tablo.”
sözleriyle övdü. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu ise, “Türkiye’de ki$i basına düsen gelirin 25 bin dolara çıkmasını
istiyoruz. İste bizi bu zenginliğe götürecek yolun başlangıcı, binanın temeli anayasadan baslar.” dedi.
Anayasa Platformu adı altında bir ?Mİ araya gelen meslek örgütü
ve sivil toplum kuruluşlan ile Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerini halkla buluşturan “Türkiye Konuşuyor” toplantılannın sekizincisi
Samsun’da yapıldı. Atatürk Spor Salonunda “Anayasa Ulusal Gençlik Toplantısı” başlığıyla düzenlenen etkinliğe Samsun’un yanı sıra
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen gençler katıldı. Toplantıda
konuşan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, sözlerine “Türkiye’nin özlediği tablo, bugün burada gördüğünüz tablodur” ifadesiyle başladı.
Çiçek, “Türkiye’nin en temel, en zor sorunlanran çözümü konusunda eğer bu tabloyu Türkiye’nin her tarafına yaygmlaştırabilirsek,
farklı fikir ve düşüncelerde olsak bile nasıl burada uygarca düşüncelerimizi, beklentilerimizi, eleştirilerimizi ifade edebiliyorsak, emin
olun Türkiye’deki bu atmosferi değil yıllarca, bir yıl bile bu havayı
Türkiye’nin her tarafına egemen kılabilirsek, biz bu anayasayı da
yaparız, Türkiye’nin yapıcı sorunlanm da çözeriz. Yapacağımız iş
kadar önemli olan bu tablodur. Bunun iyi anlaşılması lazım. Halen
yeteri kadar anlaşıldığı kanaatinde değilim.” görüşünü dile getirdi.
Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu herkesin kabul ettiğini belirten Çiçek, “İhtiyaç var, talep var, tecrübe var, akademik
birikim var, yani yağ var, un var, şeker var ve halkın yüzde 99’u
Meclis’te temsil ediliyor. Bu defa bu işi başarmalıyız.” ifadelerini kullandı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu da toplantıya katılanlann
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görüş ve düşünceleri farklı olmasına karşın yeni bir anayasa için bir
masa etrafında olduklannı dile getirdi. Kentteki güzel havada salonu
dolduran gençlere seslenen Hisarcıklıoglu, “Zaman ayınp burada
olmakla hiçbirinizin ne şahsi çıkarı ne şahsi menfaati var. Derdiniz
tamamıyla ülkeniz ve milletiniz olduğu için buradasınız. Terzi milletin kendisi olacak dediler. İşte bu sefer terzi sizsiniz. Uzmanlann
hazırladığı değil, milletin hazırladığı anayasa olacak.” diye konuştu.
TOBB Başkanı, “Niye yeni bir anayasa?” istediklerini ise milli gelirdeki hedef rakamlarla ortaya koydu: “1980’lerde kişi başına düşen
gelir bin 600 dolar civarındaydı. Şimdi geldik 10 bin dolarlar civanna.
Bir hedef koyduk, 11 yıl sonra Türkiye’de kişi başına düşen gelirin
25 bin dolara çıkmasını istiyoruz. Hepimiz zengin olmayı istiyoruz.
İşte bizi bu zenginliğe götürecek yolun başlangıcı, binanın temeli
anayasadan başlar. Anayasa olmadan diğer unsurlan düzeltmemiz
mümkün değil. Bu küresel yarışta geride kalmak istemiyoruz. Bir dakika bile kaybedecek vaktimiz yok. O bir dakikayı kaybetmemek için
yeni bir anayasa istiyoruz.” Halkın anayasa yapım sürecine katılımını teşvik etmek amacıyla kurulan Anayasa Platformu, 8. toplantısını
Samsun’da gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu’nda “Anayasa Ulusal
Gençlik Toplantısı” başlığıyla düzenlenen programa olan ilgi Meclis
Başkanı Çiçek ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoglu’nu memnun etti.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kadının istihdama daha fazla katılımı desteklenmeli ve bir zihniyet reformu yapılmalı.

Kurtuluş kadınlarda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2023 hedefi olan ilk 10 ekonomi arasına girebilmesi için kadın nüfusun toplam istihdam
içindeki payının artması gerektiğine işaret etti. Ekonomi
Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği Kartepe Ekonomi
Zirvesi’nde konuşan Hisarcıklıoğlu, ekonomi gündemi ile
ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
• İlk 10 ekonomi arasına girmek için yarışan 20 ülke var.
Biz burada Güney Kore ile Türkiye’yi kıyasladık. Dengeyi bozan şeyin kadınlar olduğunu gördük. Kore’de kadın
nüfusun istihdam içindeki payı yüzde 50 iken, bizde bu
oran yüzde 24 düzeyinde. Burada büyük bir israf var. Eğer
Türkiye’de kadın nüfusunun istihdama katılımı yüzde 50
olsaydı, yani 12 milyon kadın istihdama katılsaydı ve verimlilikte de yüzde 40 artış sağlanmış olsaydı, Türkiye bu
verilerle GSYH’sini 1.5 trilyon dolara çıkararak dünyanın
en büyük ekonomisi sıralamasında 11.’lige yükselecekti.
• Kadın işgücünün istihdama daha fazla katılımını desteklemememiz ve bu konuda bir zihniyet reformu yapmamız

gerekiyor. Ben, kadınlara eşit koşullarda şans verilirse
daha Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan TOBB Başkanı: Türkiye’de kadın nüfusunun istihdama katılımı yüzde
50 olsaydı, Türkiye dünyanın en öne çıkacaklarına inanıyorum.
• Türkiye ekonomisindeki ısınmanın bugünden yarına alınacak tedbirlerle düzeltilebilmesi mümkün değil. Burada
neyin sıkıntılı olduğunu, ekonomiyi yönetenler, siyaset,
bürokrasi ve işadamları biliyor. Yol haritasında anlaştık.
Uygulamada hızla hareket edebilirsek, içimizde düzenimizi
bozmazsak, gücümüze inanırsak yapamayacağımız şey
yok. Özellikle yapısal meselelerimizden olan cari açık ve
işsizlikte çözüm yollarını ortaya koyduk. İnşallah elbirliğiyle
aşarız.

İşsizlik yapı değiştiriyor
• Son verilere göre 35-54 yaş grubunda işsizlik artıyor. Bu
yaş grubundakiler çoğunlukla bakmakla yükümlü oldukları
aileleri olan, evli ve çocuk sahibi kişiler. Bunlar işsiz kalırsa
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evlerine kim bakacak? Burada daha büyük bir yapısal sorunla karşı karşıyayız. İşsizlik, Türkiye’de yapı değiştiriyor.
Ailenin geçiminden sorumlu bu insanların işsizliği müthiş
bir sosyolojik problem ortaya çıkarıyor.
• Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) benim şirketimdeki hesap bir başkasını ne ilgilendiriyor? Ortak olan baksın. Halka açıksam baksın. Benim ne kadar param var
ne ilgilendiriyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. TTK 1
Temmuz’da yürürlüğe girsin mi? Girsin. Ama değişmesi
gereken hususlar var, onlar değişsin.
• Türkiye AB’ye girer mi girmez mi umurumda değil. O
standarttan yakaladıktan soma girmişiz girmemişiz, bizi kabul etmiş etmemiş umurumda değil. Benim için yol haritası.
Ama tam üye olmak ister miyim? İsterim.

İthalat tehlikeli boyutta arttı
İhracattaki iyi performansa rağmen 2011, ithalat artışından
dolayı dış ticarette pay kaybedilen bir yıl oldu. Türkiye’nin
dünya ticaretinden aldığı pay ihracatta yüzde 0.75 iken,
ithalatta bu oran yüzde 1.32 düzeyine çıktı. İthalatın ihracattan hızlı artması cari açığı ilk kez yüzde 10’a taşıdı. Cari
açığın kısa vadeli finansmanı aynı zamanda sorunu daha
da önemli hale getirdi. Çünkü son 1 yıldaki fon girişlerinin
yüzde 54’ü kısa vadeli.

Aile babaları işsiz
Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan TOBB Başkanı:
Türkiye’de kadın nüfusunun istihdama katılımı yüzde 50
olsaydı, Türkiye dünyanın en büyük ekonomisi sıralamasında 11.’liğe yükselecekti.
Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınlara iş, herkese eğitim ve reformlara hız verilmesi halinde, Türkiye’nin birkaç basamak birden yükseleceğini dile getirdi.
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Gençlere nasıl olsa ailesi bakar asıl tehlike işsiz
anne-babalar
Türkiye’de 35-54 yaş arası işsizliğin yüzde 35’e çıktığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “35-54 yaş demek ailesi,
çocuğu olan insanların işsizliği demek. Gençler işsiz kalırsa ailesi bakar, bu yaş arasında olan işsiz kalırsa onun evine
bakacak kimse olmaz. İşsiz baba, anne, işsiz koca çok daha büyük sorun demek” uyarısında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye için ikinci önemli konunun işsizlikle
mücadele ve istihdam artışı olduğunu, 2001’den itibaren
işsizliğin yüzde 10’a oturarak kronik hale geldiğini ve mutlaka bunun altına indirilmesi gerektiğini söyledi. Ekonomi
Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen “8. Kartepe
Ekonomi Zirvesinde, TÜİK verilerine göre 1996’da işsizlerin yüzde 19’u 35-54 yaş arasında iken 2011’de bu oranın
yüzde 35’e çıktığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “35-54 yaş
demek ailesi çocuğu olan insanlarda işsizlik artıyor demek.
Bizim geleceğimiz açısından daha büyük yapısal problem
ile karşı karşıyayız. 15-24 arasındaki gence ailesi bakar.
25-35 yaş işsizi de aile idare eder. Ama 35-54 yaş arasında
olan işsiz kalırsa onun evine bakacak kimse olmaz” dedi.

BALO’DA GERİ SAYIM
SANAYİNİN son 10 yılda Anadolu’ya kaydığını belirten Hisarcıklıoğlu, buna karşın Anadolu’nun Gümrük Birliği’ne
giremediğini belirterek daha önce duyurdukları BALO projesi hakkında bilgi verdi. Bu projenin Anadolu’yu Avrupa’ya
bağlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu proje İslamabat’ı
da Londra’ya bağlayacak. Türkiye, bu işin merkezinde olacak. Aynı zamanda Afganistan ile ilgili bir proje üzerinde
çalışacağız. Burada tren seferleri yavaş yavaş çalışmaya
başladı” dedi.
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CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL, TOBB’UN 60’INCI KURULUŞ YILINI KUTLADI

‘Artık Büyümenin Lokomotifi Devlet Değil, Özel Sektördür’
60’ıncı kuruluş yılı nedeniyle TOBB Yönetim Kumlu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türkiye
kaybettiği yıllan dolduracak, onları geri alacak bir ekonomik performans sergiliyor. Türkiye’de arak büyümenin lokomotifi
devlet değil, özel sektördür” değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türkiye kaybettiği yılları dolduracak,
onları geri alacak bir ekonomik performans sergilemektedir. Bunun
alfanda şüphesiz ki doğru kararlan alabilen, doğru kararlan kararlı bir
şekilde uygulayan siyasi irade ve şüphesiz ki genel anlamda istikrar
çok önemlidir” dedi. Cumhurbaşkanı Gül, TOBB Başkanlığını ziyaret
eden Gül, çalışma hayatının iki ana unsuru bulunduğunu, bunlardan
birinin çalışanlar, diğerinin de işverenler olduğunu söyledi.
Gül, çalışma hayatı, işverenler ve müteşebbisler denilince TOBB’un
akla geldiğini ifade ederek, “Aslında Türkiye’nin geldiği başarının altındaki esas emek yine sizsiniz. Çünkü üreten, istihdam yapan ve
somut ortaya iş koyanlar, onların sahipleri sizlersiniz. Sizin basanlarınızdan daima hep kıvanç duyduğumuz gibi sizin görüşlerinize yeri
geldiğinde raporlarınız, tavsiyeleriniz, bunlara daime hep önem vermişimdir. Hükümetler, yöneticiler hepsi tabi ki çok dikkate almıştır”
diye konuştu.

Genel istikrar önemli
Türkiye’nin kaybettiği yıllan dolduracak, onları geri alacak bir ekonomik performans sergilediğine işaret eden Gül, şunları söyledi:
“Bunun alfanda şüphesiz ki doğru kararlan alabilen, doğru kararlan
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kararlı bir şekilde uygulayan siyasi irade ve şüphesiz ki genel anlamda istikrar çok önemlidir. Bu çerçeve içinde iş hayatı, özellikle
müteşebbislerimiz, sizler işverenlerimiz çok büyük atılımlar yapmaktasınız. Bugün Türkiye’nin ekonomik performansı eğer birçok çevremizde gerekse daha uzağımızdaki dostlarımızın takdirini kazanıyorsa, bunun alfanda şüphesiz ki sizlerin firmalarınızın tek tek başarıları
yatmaktadır. Onların toplamıdır aslında Türkiye’nin nihayetinde büyümesi. Türkiye’de artık büyümenin lokomotifi devlet değil, özel sektördür. Özel sektör deyince siz tabi ki akla gelmektesiniz. O bakımdan 2011 yılı içindeki yüzde 7.5 olarak gözüken büyüme, gerekse
2012 yılı içinde yüzde 4 olarak öngörülse bile tahmin ediyorum yine
bunun ötesine geçecektir. Bunun gerçek lokomotifi, dinamiği, itici
gücü yine sizler olacaksınız. Bunlar tabii ki Türkiye’nin uzun yıllar
özlediği basanlardır. Biz kendi enerjimizi çok gereksiz şekilde boşa
harcayan bir ülke olduk bazı yıllar. Uzun yıllar bizim kayıplarımız
vardır. Şimdi onu tekrar kazanıyoruz ve bunu iyi değerlendirmemiz
gerekiyor.”
Cumhurbaşkanı Gül, TOBB’un 60. kuruluş yıl dönümü pastasını
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey
Başkanı Nejat Ekrem Basmacı ile birlikte kesti.
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Ülkemiz istikrar sayesinde özlenen başarıyı
yakaladı
Türkiye’nin kaybettiği yılları dolduracak, onları geri alacak, özlenen bir ekonomik performans sergilediğini belirten
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bunda şüphesiz ki, doğru kararlar alabilen ve bu kararları sistemli şekilde uygulayan
siyasi irade ile istikrar etkili oldu” dedi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanlığını ziyaret etti. Gül, “Türkiye kaybettiği yıllan dolduracak, onları
geri alacak bir ekonomik performans sergilemektedir. Bunun için şüphesiz
ki doğru kararlan alabilen, doğru kararlan kararlı bir şekilde uygulayan siyasi
irade ve şüphesiz ki genel anlamda istikrar çok önemlidir” dedi.

CARİ AÇIK GÜNDEMDEN ÇIKIYOR
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Dış ticaret açığım veya cari açığı da gündemden çıkartan bir başarıyı gerçekleştirdiğimize inanıyorum” diye konuştu.
Gül, çalışma hayatı, işverenler ve müteşebbisler denilince TOBB’un akla
geldiğini ifade ederek, “Aslında Türkiye’nin geldiği başarının altındaki esas
emek yine sizsiniz. O bakımdan sizin başarılarınızdan daima hep kıvanç
duyduğumuz gibi sizin görüşlerinize yeri geldiğinde raporlarınız, tavsiyeleriniz, bunlara daime hep önem vermişimdir. Hükümetler, yöneticiler hepsi tabi
ki çok dikkate almıştır. Yine birçok önemli ekonomik faaliyetlerle de sizinle
gerek yurt içinde gerek yurt dışında beraber olmuşuzdur” diye konuştu.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ ÖZEL SEKTÖR
Gül, şunları söyledi: “Bugün Türkiye’nin ekonomik performansı eğer birçok
çevremizde gerekse daha uzağımızdaki dostlarımızın takdirini kazanmıyorsa, bunun al tında şüphesiz ki şirketlerinizin tek tek başarısı yatmaktadır.
Türkiye’de artık büyümenin lokomotifi devlet değil, özel sektördür. Özel sek-

tör deyince siz tabii ki akla gelmektesiniz. O bakımdan 2011 yılı içindeki
yüzde 7,5 olarak görünen büyüme, gerekse 2012 yılı içinde yüzde 4 olarak
öngörülse bile tahmin ediyorum yine bunun ötesine geçecektir” dedi. Öte
yandan, gezdiği fotoğraf sergisinde çocukluk ve gençlik yıllarını gören Cumhurbaşkanı Gül, şaşırarak, “Nereden buldunuz bu fotoğrafları?” diye sordu.
TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu ise, “Efendim Kayseri’den getirttik” yanıtını
verdi. Rifat Hisarcıklıoğlu Cumhurbaşkanı Gül’e, Gül ailesinden üç kuşağın
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde çıkan ilanlarının bulunduğu bir tablo hediye etti. Daha sonra ikili, Gül için açılan fotoğraf sergisini gezdi.

Avrupalı kadar güçlü Asyalı kadar çeviğiz
Türk özel sektörünün bugün İtalya’dan Çin’e kadar uzanan geniş Avrasya
coğrafyasının en büyük üretim gücü haline geldiğini ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türk özel sektörü 200’den fazla
ülkeye 20 bin çeşidin üzerinde mal satar hale gelmiştir. Türkiye’nin müteahhitleri Çin’den sonra en büyük inşaat kapasitesine ulaşmıştır. Türkiye, 23
milyar doları aşan turizm geliriyle bugün dünyanın en çok tercih edilen 7’inci
ülkesidir. Biraz iddialı olacak ama inanarak söyleyebilirim ki bir Avrupalı kadar güçlü, bir Asyalı kadar çeviğiz. TOBB olarak hem Avrupa Odalar Birliği
Eurochambres’ta hem de İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkan yardımcılığını yürüten tek kuruluşuz. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye güçlendikçe,
Türk girişimcileri de küresel bir marka haline geliyor.”
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Türkiye, kaybettiği yılları geri alacak
TOBB’u ziyaretinde gelecekle ilgili iyimser tablo çizen Cumhurbaşkanı Gül, siyasî istikrarın katkısıyla, Türkiye’nin
kaybettiği yıllarını geri kazanacağını ifade etti. Gül, yüzde 4 olarak öngörülen 2012 büyüme hedefinin asılacağını
söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin kayıp yıllarını geri
kazanmaya başladığını söyledi. Son yıllarda ülkenin sergilediği
ekonomik performansı öven Gül, “Türkiye, kaybettiği yıllan dolduracak, onları geri alacak bir ekonomik performans sergilemektedir. Bunun altında şüphesiz ki doğru kararlan alabilen, doğru
kararlan kararlı bir şekilde uygulayan siyasî irade ve şüphesiz ki
genel anlamda istikrar çok önemlidir.” dedi.
Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB)
ziyaret etti. TOBB’un 60. kuruluş yıldönümü pastasını TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte kesen Gül, ekonomi ağırlıklı bir konuşma yaptı. Gül, “İç tasarruflar çok önemli. Tabii ki
büyürken başka sıkıntılar olmaması, özellikle bugün dış açıklarımız tabii ki dikkatimizi çekmekte. Ama beni doğrusu bu konuda da telaşa kaptırmayan unsur şu; ekonominin yönetimindeki
bütün birimlerin bunun farkında olduğunu görmemdir. Şu anda
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ekonomiden sorumlu bütün birimlerin başındaki herkesi bunların
farkında görüyorum. O bakımdan herhangi bir tedirginlik duymuyorum.” ifadelerini kullandı. Gül, kronik enflasyonda olduğu gibi,
Türkiye’nin cari açığı da gündeminden çıkarmayı başaracağını
kaydetti. Gül, “Büyüme 2012 yılı için yüzde 4 olarak öngörülse
bile tahmin ediyorum yine bunun ötesine geçecektir. Biz kendi
enerjimizi çok gereksiz şekilde boşa harcayan bir ülke olduk
bazı yıllar. Uzun yıllar bizim kayıplarımız vardır. Şimdi onu tekrar
kazanıyoruz.” şeklinde konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
günün anısına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 3 kuşak Gül
ailesinin ilanlarının yer aldığı tabloyu Cumhurbaşkanı’na hediye
etti. Gül, 4 kuşak olması gerektiğini, çünkü dedesinin de verilmiş
ilanları bulunduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu ise bunun üzerine,
1957 yılı öncesinin ilan kayıtlarının bulunmadığını dile getirdi.
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HASTALIKTA SAĞLIKTA BİRLİKTE OLACAKLAR
İslam Ticaret ve Sanayi Odası, 57 ülkeden oluşan üyelerine ‘hastalıkta sağlıkta birlikte olma’ çağrısı yaptı. Projeye göre
İslam ülkeleri sağlıkta uzman oldukları alanlara göre İslam Sağlık Birliği’ne katılacak. Bu ülkelerin hastanelerine giden
Müslüman hastalardan daha düşük ücret alınacak.
57 üye ülkesi bulunan İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nın 28’inci genel kuruluna Suriye temsilcisi katılmadı. Libya ise ilk kez toplantıda
yer aldı.
l.5 milyar nüfusu temsil eden 57 üye ülkesi bulunan İslam Ticaret ve
Sanayi Odası’nın İstanbul’da gerçekleştirilen 28’inci genel kurulu ilginç
bir işbirliği önerisine sahne oldu. Önceki gün basma kapalı düzenlenen
toplantıda katılımcılara “İslam ülkeleri artık sağlık konusunda da işbirliği
yapsın. Bunun için bir İslami Sağlık Birliği kuruldu. Hepiniz katılın” duyurusu yapıldı. Konu bir sonraki genel kurulda netleşecek.
Öneri, konu sağlık olunca Batı’ya gitmeye eğilimli İslam dünyasının sıhhat arayışını da kendi içinde yapmasını amaçlıyor. “Bu işbirliği önce birliklerle başlayacak. Ardından özel sektör de içeriye çekilecek” diyen İran
Ticaret Odası Başkanı Mohammad Nahavandian,“İslam ülkeleri hangi
alanda daha ileri durumdaysa pakete o alanda dâhil olacak. Anlaşmak
ülkelerin yine anlaşmak hastaneleri İslam ülkelerinden gelen hastalara
özel fiyat uygulayacak. Projenin bir sonraki aşamasında tur şirketleri ve
otellerle de anlaşmalar yapılacak” dedi.

Kuveyt’ten 12 milyar $
Kuveyt Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı WaleedKhaled AlDabous “Türkiye’ye yatırım için 12 milyar dolar ayırdık” dedi.

KURULDA NETLEŞECEK
İran’ın kalp ve beyin, Türkiye’nin genel cerrahi, diş ve göz alanlarında
öne çıkabileceği bu projeye hangi ülkelerin katılımcı olmak istediği önümüzdeki genel kurulda netliğe kavuşacak. Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen genel kurul dün Kuran-ı Kerim’den ayetler okunmasıyla başladı.

Amerikalılar Urfa’yı Körfez’de tanıtacak
Türkiye, Doğu’nun turizm açısından tanıtımı için ABD’li bir şirketle anlaştı. Proje Urfa’dan başlayacak. ABD’li firmanın çekeceği Urfa tanıtım filmi
Körfez ülkelerinde gösterilecek.

‘İslam Ülkelerinde en iyi yatırımım Türkiye’
Albaraka Bankacılık Grubu’nun büyük hissedarı ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Saleh Kamel, “Çok şükür Türkiye’de yaptığımız yatırım İslam ülkelerinde yaptığımız yatırımlar içinde en iyilerden
biri” dedi. Türkiye’nin yatırım için çok güzel bir ortam hazırladığını ifade
eden Kamel, “Birçok Arap ülkesi Türkiye’yi yatırım için inceliyor ama
şu an hangi sektör olduğu konusunda net bir şey söylemek zor. İslam
ülkeleri arasında işbirliği artmalı. Bizim işadamları iş yapmaktan çok konuşuyor” dedi.
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İslam dünyasına’ tercihli ticaret’ çağrısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoglu, İslam ülkelerinin, küresel karar alma noktalarında da
söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, “Küresel ekonominin
geleceğine ilişkin kararlar G20’de almıyor. Biz, orada da 3 ülke
ile temsil ediliyoruz. Endonezya, Suudi Arabistan ve Türkiye olarak bu platformda daha yakından çalışarak ortak menfaatlerimizi
korumalıyız. 1.5 milyarlık İslam dünyasının sesi olmalıyız” dedi.
Hisarcıklıoglu, İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nm (ICQ) 28. Genel Kurulunun aplışında, son 60 yılda dünyanın iki köklü değişim
süreci yaşadığını dile getirerek, bunları ‘İkinci Dünya Savaşı ve
onun doğurduğu iki kutuplu dünya düzeni’ ile ‘Sovyetler Birliğinin
yıkılması ile başlayan küreselleşme dalgası’ diye sıraladı. “İslam
ülkeleri olarak bu iki kritik süreci iyi değerlendiremedik. Fırsatları
kaçırdık” diyen Hisarcıklıoglu, bir araştırmaya göre, soğuk savaşın sona erdiği 1991’den bu yana devam eden çeşitli çatışma
ve gerilimlerin, sadece Ortadoğu’ya faturasının 12 trilyon dolar
olduğunu kaydetti.
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Yatırımlar sürmeli
İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Salih Kamil de oda
olarak özel sektörü temsil ettiklerini ifade ederek, amaçlarının İslam ülkelerini kalkındırmak olduğunu söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İnsanoğlu, artan işsizlik oranının ekonomik gerilemeyle bir araya geldiğinde sosyal ve siyasal
çalkantılar yaşandığını belirterek, “Rahatsız edici olaylara cevap
verebilmek için ÜT olarak hükümetler arası programa başlayarak, üye devletler arasında yatırımı hızlandırmaya, istihdamı arttırmaya çalışıyoruz” dedi.
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Serbest ticaret anlaşmasını 58 İslam ülkesinin
sadece 10’u onayladı
İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ICCI) İstanbul’da yapılan 28’inci Genel Kurulu’nda konuşan TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, İslam Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Anlaşması’nı (TPS-OIC) 57 İslam ülkesinin sadece
10’unun onaylamış olmasından yakındı.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılıklı ticareti ve yatırımı arttıramayan ülkelerin, yeni süreçte
kaybedenler olacağım belirterek, “İşbirliğini artıran ülkelerse birlikte
kazanacak. İslam dünyası olarak artık her alanda herkesten daha
hızlı hareket etmek, herkesten daha somut adımlar atmak zorundayız” dedi. Hisarcıklıoğlu, İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ICCI)
28. Genel Kurulunun açılışında yaptığı konuşmada, soğuk savaşın
sona erdiği 1991’den bu yana devam eden çeşitli çatışma ve gerilimlerin, sadece Ortadoğu’ya faturasının 12 trilyon dolar olduğunu
kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, İslam dünyasının, bugüne kadar arasındaki işbirliği
açısından çok az iş ürettiğini belirterek, “Büyük gücümüzü ve potansiyelimizi kullanamadık. Bu konuda, atılması gereken adımlan
sadece hükümetlerden beklemeyelim. Bizler, iş dünyası temsilcileri
olarak cesur ve kararlı çalışmaları ortaya koyalım” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, İslam ülkelerinin, küresel karar alma noktalanırda da
söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, “Küresel ekonominin
geleceğine ilişkin kararlar G-2’de alınıyor. Biz, orada da 3 ülke ile
temsil ediliyoruz. Endonezya, Suudi Arabistan ve Türkiye olarak bu
platformda daha yalandan çalışarak ortak menfaatlerimizi koruma-

lıyız. 1.5 milyarlık İslam dünyasının sesi olmalıyız” dedi. AB ülkelerinin, ticaretinin yüzde 70’ini birbirleriyle, Amerika’nın ticaretinin
yüzde 30’unu komşuları Kanada ve Meksika ile yaptığını anlatan
Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasında ticaretin artırılmasının önemli
bir mekanizması olan İslam Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi
Anlaşmasını (TPSOIC) 57 İslam ülkesinden sadece 10’unun onayladığım belirtti. İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkam Şeyh Saleh
Kamel de “Biz hükümetlerden destek bekliyoruz” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İnsanoğlu ve ICO Başkanı Saleh Kamel’e günün anısına plaket sundu.

TOBB ve ICCI 2 anlaşmaya imza attı
İSLAM İşbirliği Teşkilatı ile TOBB arasında iki anlaşma imzalandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile ÜT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun tarafından imzalanan anlaşmalardan ilki, eğitim
programları düzenlenmesini, ikincisi ise TOBB ETÜ öğrencilerine
ICCI’de staj imkânı sağlamasını içeriyor.
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İslam ülkeleri, Kıbrıs’a ambargo delmeye gitti
İslam ülkeleri ‘Kuzey Kıbrıs’ta yatırım fırsatlarını masaya yatırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası,
yatırımcıları davet etti.
‘Kuzey Kıbrıs’ta Yatırım’ konulu foruma İslam ülkelerinden ticaret ve sanayi odaları başkanları, çok sayıda yatırımcı ve işadamı katıldı.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı ile
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam Kalkınma Bankası ortak organizasyonunda ‘fırsatlar adası’ sloganıyla dün başlayan ‘Kuzey
Kıbrıs’ta Yatırım’ konulu forumda, yıllardır uygulanan ambargoların yatırımla delinmesinde görüş birliği oluştu. Ülkedeki yatırım
potansiyelini yabancı yatırımcılara tanıtmayı amaçlayan foruma,
İslam İşbirliği Teşkilatı’na (ÜT) üye ve gözlemci ülkelerde faaliyet
gösteren ticaret ve sanayi odaları başkan ve üyeleri ile yatırımcı
ve işadamları katıldı. Forumda konuşan İslam İşbirliği Teşkilatı (ÜT) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Kuzey
Kıbrıs Yatırım Forumu’nun, İslam ülkeleriyle KKTC arasındaki
kardeşliğe verdiği önemin göstergesi olduğunu belirterek, yatırımcıları Kuzey Kıbrıs’taki iş ortamından yararlanmaya çağırdı.
KKTC halkının ambargolar yüzünden sıkıntı yaşadığına işaret
eden İhsanoğlu “İslam ülkelerinden yatırımcılar, Kuzey Kıbrıs’ın
ekonomik gelişimini desteklemek için burada” dedi. Turizm, tarım, gıda sanayi gibi alanlardaki çabaların Türkiye’den gelecek
suyla daha da iyileşeceğini belirten İhsanoğlu, KOBİ’lerin potansiyellerinin de artacağını, genç girişimcilerin de destekleneceğini
anlattı. İhsanoğlu “Hepinizi bu güzel iş ortamından istifade etme-
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ye davet ediyorum” diyerek yatırımların faydalı şekilde döneceğine inandığını vurguladı.

İslam Kalkınma Bankasından davet
Forumda konuşan İslam Kalkınma Bankası Grup Başkanı Ahmet Muhammet Ali de ÜT ülkelerini KKTC’ye yatırıma çağırdı.
Ali, KKTC’de yatırımlar için ticari büyümenin önündeki engellerin
kaldırıldığını söyledi. Kıbrıs adasının yapılacak her türlü yatırımları sıcak ve kardeşçe bir ortamda karşılamaya hazır olduğuna
vurgu yapan Muhammet Ali “Ben şu anda eminim ki KKTC, ülkedeki tüm krizleri atlatabilecek. Müslüman ülkelerdeki işadamlarını burada iklim açısından elverişli olan tarıma, balıkçılığa ve
muhtemel büyümeden faydalanmaya çağırıyorum” diye konuştu.
KKTC’nin hem Avrupa hem de hem de diğer kıtalara açılmak için
bir kapı görevi gördüğünü dile getiren Ali, İslam Kalkınma Bankası bu forumun sonuçlarını merakla bekliyor” dedi. Ali “Allah’ın
izniyle öneri ve tavsiyelerle birlikte bugün burada başarılı olunacaktır” dedi.
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İşte Kurucu Meclis
TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı Anayasa Platformu’nun Erzurum’daki toplantısını AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail
Küçükkaya da izledi. TEPAV Koordinatörü Güven Sak ile Doç.
Osman Can çıkan sonuçları yorumladı.
Sabah 07.00 uçağıyla Erzurum’a gitmek üzere Atatürk Havalimanına doğru yola çıktığımda İstanbul’un o eşsiz güzelliğinin
sessiz, sakin, trafiksiz nasıl da kendisini ortaya çıkardığını düşünüyordum. Dünyanın başka hiçbir şehrinde güneşin bu kadar
etkileyici doğduğunu sanmıyorum.
Erzurum’da önemli bir toplantıyı izleyecek ve akşam dönecektim.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Meclis Anayasa Komisyonunun 4
partiden oluşan temsilcileriyle ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte olacaktım. “Anayasa Platformu: Türkiye Konuşuyor” başlığı altında Erzurum’da bir arama konferansı yapıldı.
Organizasyon TOBB’un düşünce kuruluşu TEPAV’ın...
Baştan belirteyim gördüklerim çok etkileyiciydi. Milli İrade’nin bu
kutlu gününde, Meclisimizin açılış günü 23 Nisan’da Türk milletinin yeni bir anayasa yapacak o güçlü ruhunun izlerine şahit
oldum.
Gizleyecek değilim, iyimser duygular içindeyim.

Yazımı bir spor salonundan yazıyorum. Tam karşımda uzun bir
kürsü. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve işçisinden işverenine geniş bir sivil toplum örgütleri masası.
Salonda ise 55 yuvarlak masa. Her birinde 11-12 vatandaş. Kadın-erkek, genç-yaşlı, türbanlı-başı açık, Türk-Kürt, Türkiye fotoğrafı...
Şu anda Hisarcıklıoğlu konuşuyor, “Küresel güç olmak istiyoruz”
cümlesi dikkatimi çekiyor. Haklı.
Yeni bir anayasa yeni Türkiye’ye yakışmalı. Gücüne güç katmalı.
Ekonomisinin önünü açmalı. Gerçekten demokrat olmalı. Gerçekten hukuk devletinin yapı taşlarını döşemeli. Hepimizi kapsamalı. Barışçıl ve özgürlükçü olmalı. Cumhuriyetimiz temel niteliklerini de korumalı. Evet, bunu da bütün kalbimizle talep ediyoruz.
Yeni anayasa bizi 21’inci yüzyılda taşıyabilmen.
Ankara’daki gerginliğe bakınca 2012 anayasası için iyimser
olmak hayli zor. Ama Anadolu’dan bakınca kötümser olmak
imkânsız. Toplumsal talep o kadar güçlü, o kadar dipten.
Zamanlama güzel. Bugün 23 Nisan.
Yer anlamlı. Erzurum Kongresini hatırlıyor insan. Milli Mücadele
ruhunu, Cumhuriyetimizi... Bu, Anadolu’daki son toplantı. Haftaya İstanbul’da arama konferanslarının sonuncusu var. Ardından
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1 Mayıs itibarıyla yeni anayasa yazım süreci başlıyor.

ERZURUM, BDP’Yİ ALKIŞLIYOR

Size kısaca sistemi anlatayım:

Yazıma devam ediyorum, bir I yandan da fotoğraftan gönderiyoruz. BDP’li Pervin Buldan kürsüye çıkıyor. Ara veriyorum, dinliyorum. O da diğer komisyon üyeleri gibi kısa bir konuşma yapıyor.
Milliyetçimuhafazakâr Erzurum’da salondan BDP’li vekile ciddi
alkış geliyor. Ondan sonra CHP’li Atilla Kart konuşuyor. O da Büyük Atatürk’ün halkın gücüne nasıl inandığını vurguluyor. MHP’li
Faruk Bal da aynı coşkuyu yansıtıyor. AKP’li Ahmet İyimaya da
Atatürk’ten başlayarak milli mücadele kahramanlarını sayıyor ve
şükranlarını sunuyor.

MİLLETİN TALEBİ: ADALET
TBMM Anayasa Komisyonunun bütün üyeleri, TBMM Başkanı
Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile geniş bir sivil toplum
masası bir arada. Erzurum’da 60 bin kişiye SMS atılarak tesadüfi
sistemle katılımcılar seçiliyor. Yuvarlak masalara’ oturuluyor. Her
masada bir genç görevli. Kürsüde Prof. Oğuz Babüroğlu moderatör. Salona sorular yöneltiliyor. Her soruyu masada tartışıyorlar,
sonra oylama yapılıyor. Tartışmadaki görüşler, isim alınmadan
kaydediliyor. Her masadaki konuşma ve oylama sonuçlarına ait
kayıtlar tüm partilere gönderilecek.
İlk soru şöyle: Mevcut anayasayı beğeniyor musunuz?
Oylama sonucu: Yüzde 55 ‘hayır’.
İkinci soru: Yeni anayasa en fazla hangisine katkı sağlamalı?
Yüzde 68 adalet.
Osman Can gönüllü olarak aktif katılımcı. TEPAV Koordinatörü Güven Sak’la üçümüz sohbet ettik. Her ikisi de altını çizdi:
“Türkiye’nin her yerinde aynı sonuç çıkıyor. Bütün oylamalarda
millet adalet talep ediyor.”
“Başka?” diyorum.
Diyarbakır’dan İzmir’e bütün ülkede yerel yönetimlerin güçlendirilmesi isteniyor. Vatandaş kendi derdinin Ankara’dan değil, kendi
ilinden, ilçesinden çözülmesinden yana.
Soru: Hâkim ve savcıların atamasında yürütmenin etkisi azaltılmalı mı?
Yüzde 88 ‘evet’ çıktı, bu da manidar.
Bir başkası: Türkiye, cumhurbaşkanını halkın seçmesinde ısrarlı.
Osman Çan’ın yorumu şöyle:
“Demokrasi talebi çok güçlü. Vatandaş bilinçli. Ankara’nın bilinçli
olması lazım. Marksist terminolojiyle anlatırsak, altyapı tamam,
sıra üst yapıda. Ankara direnemez.” .
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Rifat Başkan, “Faruk Bal bakanımız, en çok alkışı Diyarbakır’dan
almıştı” dedi. Pervin Buldan’a sordum, yorumu şu: “İlk kez katıldım ben de etkilendim, Erzurum’dan alkış almak gurur verici.”
Komisyonda çok olumlu bir hava oluşmuş. Cemil Çiçek’in esprili
ve uzlaşmacı kişiliğinin etkisi büyük.
Köklerimizin gücü... 1920 ruhuna dönüş... Milli mücadele günlerindeki gibi, Birinci Meclis gibi en geniş katılımla ortak metnimizi
yazmak. Birlik duygularıyla dopdolu kader ortaklığımızın zihniyetine yeniden kavuşmak. Hayal mi? Değil. Başkan Cemil Çiçek’e
dedim ki; “Eğer Meclis’te herhangi bir parti küçük düşünüp, siyasi
çıkar peşinde koşar ve bu anayasa yapımına engel olursa o parti
bunun altında kalır, Erzurum’da gördüğüm budur.”
Şurası gerçek: Türkiye eski Türkiye değil. Ekonomisi büyüyor.
Riskleri de var ama dünya krizinden hasarsız geçtik. Geçmişimiz güçlü, geleceğimiz parlak. Sorun, siyasal kutuplaşma. Sorun
gerginlikler. Bunu aşmalıyız artık. Krize dönüşebilecek bir başka
mesele Kürt sorunu. Ben hiç risk görmem ama uzlaşma mantığını daha da yansıtacağımız nokta Alevi-Sünni kardeşliği. Bir
başkası, milletimizin bir bölümündeki yaşam tarzına müdahale
korkusu. Siyasal İslam’ın yükselişi endişesi. Biz bu temel konulan çözme konusunda çok da şanslıyız. Ama zaman kaybedemeyiz. Uzlaşırsak çok ama çok parlak bir gelecek bizi bekliyor.
Anayasa bunun için kaçırılamayacak bir fırsat. 23 Nisan’ın yıldönümünde milli mücadelemizin dönüm noktası Erzurum’da bunun
başarılabileceğini görmekten gurur duydum ve Atatürk’ü minnet
ve şükranla andım. Milletimizin Ankara’yı da geride bırakacak
bir olgunluğa ulaştığını gün boyu konuşmaları dinlerken bir kez
daha anladım. Evet, bu halk 12 Eylül anayasasının yerine el birliğiyle yenisini yapacak kudrettedir.
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‘Profesörlerin değil milletin yazdığı anayasa
gerekiyor’
ANAYASA Platformu’nun dün Erzurum’da düzenlediği “Türkiye Konuşuyor” toplantısında TBMM Başkam Cemil Çiçek, “Bu
dönem bu iş (yeni anayasa) yapılamazsa, siyasete güven azalır” uyarısı yaparken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Artık profesörlerin kapalı odalarda
yazdığı değil. Milletin yazdığı anayasayla milletin önüne çıkmamız lazım” çağrısı yaptı. “23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin açılışının yıldönümünün arifesinde bu toplantıyı yapıyoruz” hatırlatmasıyla söze başlayan Çiçek, konuşmasında
şunları söyledi: ‘
YİNE ERZURUM ÖNCÜ OLACAK’
“Bu toplantının bugün burada yapılmasının özel bir anlamı var.
Çünkü Cumhuriyete giden yolculuğun temellerinin atıldığı bir şehirdir Erzurum. Nasıl bundan 92 yıl evvel aynen buradaki tablo
gibi milletimizin tüm fertleri tüm düşünceleri temsil eden insanlar
bir araya gelip, kardeşçe birlik ve bütünlük içerisinde bize bağımsızlığımızı kazandırdıysa, inanıyorum ki bugün burada sizlerin
ortaya koyacağı fikirlerle Cumhuriyetimizi ilk defa halkın yaptığı
bir anayasayla taçlandırmış olacağız. İnşallah 2012 yılı Türkiye
için yeni bir anayasa yılı olacaktır ve olmalıdır. Şayet yapamazsak siyasete güven azalır. Bugün hepimizin darbe anayasası deyip 50 tane, 100 tane gerekçeyle bu anayasadan kurtulmamız

için ne söylüyorsak, bunların hepsi kucağımızda kalır. Bugün tartışılan anayasayla Türkiye yoluna devam etmek mecburiyetinde
kalır. Yoluna devam eder mi etmez mi bu ayrı bir sorudur.”
“Milletin elinin değmediği bir anayasa olmaz. Artık profesörlerin
kapalı odalarda yazdığı değil. Milletin yazdığı anayasayla milletin önüne çıkmamız lazım” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
da TBMM başkanı ve meclisteki siyasi partilerin temsilcilerinin
hep birlikte masada olduğuna dikkat çekerek “Bizimle birlikteler.
Siyasi partilerimiz, seçim öncesi verdikleri sözün arkasında duruyorlar” vurgusu yaptı.
Toplantıda BDP Milletvekili Pervin Buldan “Yeni bir anayasa hepimizin anayasası ve insan odaklı olmalı”, AK Parti Milletvekili ve
Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Ahmet İyimaya “Bugünler
sizin zamanınız. Belki de dünyada yeni bir anayasa yapım modeli ortaya çıkıyor”, CHP Milletvekili ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Atilla Kart, “Herkesin kendisini ifade edebildiği bir
anayasayı inşa etmek istiyoruz” mesajı verdi.
Çiçek, “Türkiye Konuşuyor” toplantısının ardından, Ulu Cami’de
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümünün 19. yıl dönümü nedeniyle okutulan mevlide katıldı.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile sohbet üzerine
Arkadaşımız Hüseyin Gökçe, 60. Kuruluş yılını yaşayan TOBB’un başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir sohbet yapmış. Hisarcıklıoğlu’nun söylediklerinin bütüne baktığımızda söyleyebileceğimiz, “TOBB ülke sorunlarıyla
ilgili pro aktif/katılımcı politika izlemeye odaklanmış” cümlesi olacaktır.
Son dönemde iş dünyasında bireylerde “pro-aktif/katılımcı” tutumlarını
artırıyorlar. Gün geçmiyor ki, yazdığımız bir haber, bir yorum, ekonomik
bir konuyla ilgili olarak iş dünyasının temsilcilerinden e-mail almayalım.
Hatta bazı işadamlarının değerlendirmelerinin süreklilik taşıdığını söylemek de yanlış olmaz.
Sürekli değerlendirmeleriyle bizi uyaran bir dostumuz geçen günkü Naki
Bakır imzasını taşıyan, IMF veri tabanına göre hazırlanmış, “Türkiye artık 18. Büyük ekonomi” haberimiz üzerine gönderdiği notta şöyle diyor:
“Verdiğiniz tablodan Endonezya’nın yıllık değişimini hesapladım yüzde
19. Tamam enflasyonu da dâhil edelim, bu kadar oranlı büyüdüğü konusu şüpheli. Şu an uluslararası verilere bakamadım ama Endonezya’da
bu kadar yüksek oranlı büyüme hatırlamıyorum. Kısaca konunun açıklamaya ihtiyacı var.”
Hisarcıklıoğlu’nun sohbeti içerisinde söylediklerimize baktığımızda yine
pro-aktif/katılımcı tutuma tanık oluyoruz:
• Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması ekonomik suça ekonomik ceza kavramı açısından doğru ve destekliyoruz. Ancak, Türkiye’de
çek farklı vadeli bir ödeme aracı olarak kullanılıyor. Düzenleme yapılırken çekin itibarsızlaştırılmamasını vurguladık. Merkez Bankası verilerine göre bu yıl ilk çeyrekte karşılıksız çekte yüzde 39,3 artış olmuş. Çeke
yeniden itibar kazandırmak gerekiyor. Bu da saydamlıkla olur. Kredi Ka-
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yıt Bürosu aracılığıyla adımlar atılması gerekir.
• Yeni teşvikte TOBB ve özel sektörün görüşleri en başından itibaren
sürece ciddi katkı sağladı. Eğitim ve ulaştırma yatırımları her bölgede
stratejik kabul edildi. Eski dönemde tulumba akmaya başladığında destek veriliyordu, şimdi devlet tulumbaya su dökecek. Ortaklığa verilen
önem devrim niteliğinde. Aynı sektörde şirketler ayrı iş yaparak rekabette boğulmak yerine bir araya gelip ortaklık kurarak, verimliliği artırarak
ve uluslararası rekabete yönelmelidirler.
• 2007 yılında 22 sivil toplum kuruluşuyla Anayasa Platformunu kurduk.
Yeni Anayasa’nın 75 milyonun mutabakat metni olmasını istedik. Şimdi
yeni Anayasa çalışmalarımız hızlandı. Son 4 ayda 7 bölgede 12 ilde
geniş kapsamlı toplantılar gerçekleştirdik. Konuştukça ne kadar ortak
sözümüz olduğunu gördük.
Hisarcıklıoğlu, 60. Yılda TOBB ile ilgili bilgi verirken, “Bu gün geldiğimiz
noktaya 21 başkan ve yönetim kurulu üyelerimizin çalışmalarıyla geldik.
TOBB üyeleri bugün Milli gelirin yüzde 75’ini, ihracatın yüzde 95’ini gerçekleştiriyor, yılda 140 milyar dolarlık yatırım yapıyor, 10 milyon kişiye
istihdam sağlıyor. Oda ve borsalarımız Avrupa Birliği kapsamında 450
proje gerçekleştirdi.” diyor.
Hisarcıklıoğlu, 2012 büyümesinde 110 doların üzerindeki petrolün risk
olduğunu, buna karşılık 2B arazi satışlarının ve yabancıya gayrimenkul
satışında mütekabiliyette kısıtlamaların kaldırılmasının olumlu sonuç
vereceğini belirterek, bu yıl yüzde 5’lik büyümeyi beklediğini de söylüyor.
Bunlar benim “TOBB ülke sorunlarıyla ilgili pro aktif/katılımcı politika izliyor” düşüncesini edinmeme yol açıyor...
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‘Kızlarımızı okutup girişimci yapalım’
Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin girişimcilikle başarı hikâyesi yazdığını belirterek, “74 milyonun zenginleşmesini istiyorsak girişimciye destek olmalıyız” dedi. Genç ve
kadın girişimciye verdiği destek nedeniyle, Manisa Ticaret ve
Sanayi Odası’nca (MTSO) ‘Yılın Girişimcisi’ seçilen Hisarcıklıoğlu ödül töreninde, “Nüfusumuzun yarısı kadın ama girişimcilik
oranlan yüzde 6. Kızlarımızı büyütüyoruz, okutuyoruz, evlendiriyoruz. Girişimci olarak yetiştirmiyoruz. Kadın girişimciye destek
vermeliyiz” dedi.
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Patronların başkanı emekçiyi kutladı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kendisine büyük hedefler seçen Türkiye’nin bu hedeflere işçisi, emekçisi ve girişimci ruhuyla birlikte ulaşacağını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla
yayımladığı mesajında, “ Çalışanlarımızın haklan ve emekleri hepimizin üzerinde titizlikle durduğu ve her zaman saygı göstermek
zorunda olduğumuz değerlerdir” dedi.
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Hisarcıklıoğlu: Rating şirketlerini Eurovizyon şarkı
yarışması gibi artık ciddiye almamak lazım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kredi derecelendirme kuruluşu StandardandPoor’s,
Türkiye’nin “pozitif” olan kredi notu görünümünü “durağana”
çevirmesiyle ilgili olarak “Rating şirketlerini Eurovizyon şarkı yarışması gibi artık ciddiye almamak lazım” dedi. Hisarcıklıoğlu,
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Türk girişimcilerle bir araya geldi. Rıfat Hisarcıklıoğlu toplantı sonunda S&P’nin Türkiye ile ilgili
kararına ilişkin yaptığı açıklamada, kuruluşun Türkiye’nin “pozitif”
olan görünümünü “durağana” indirirken not indirimi konusunda
bir sinyal vermediğini belirterek, “S&P’ye göre ticaret hadlerinin
yani ihracat ve ithalat fiyatlarının Türkiye’nin aleyhine gelişmesi
ve daralan dış talep, ekonomideki yeniden dengelenme sürecini
tehlikeye sokuyor. S&P’nin analizleri Türkiye’nin geçen seneki
verilerine dayalı ve son dönemdeki dış ticaret açığındaki azalış,
ekonomideki soğuma gibi olumlu gelişmeleri görmezden geliyor”
diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, S&P’nin Türkçe karşılığının “vasat” ve “fakir” anlamına geldiğini söyleyerek, bu açıdan şirketin ismi ile uyumlu
bir analizin ortaya çıktığını ifade etti. S&P’nin not görünümü indirmesinin faiz ve kur üzerinde bir etkisi olmadığını dile getiren

Hisarcıklıoğlu, bu analiz sonucunu piyasanın da ciddiye almadığını belirterek, “Normalde not indirimi Türk Lirası’na değer kaybettirecek bir şey ama reyting şirketlerinin itibarı kalmadığı için
öyle olmuyor. Bu kuruluş iflas eden İzlanda’ya 6 ay önce yatırım
yapılır raporu vermişti. Rating şirketlerini Eurovizyon şarkı yarışması gibi artık ciddiye almamak lazım” diye konuştu.
“TD-IHKVE DTİK’YEÜYEOLUN”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Almanya’da yerleşik işadamlarına yaptığı konuşmada ise onlardan mutlaka Türk-Alman
Sanayi ve Ticaret Odası (TD-IHK) ile Dünya Türk iş Konseyi’ne
(DTİK) üye olmalarını istedi. Almanya’nın yılda 1,2 trilyon dolar
ithalatı bulunduğunu ve iç tüketimin ise 3 trilyon dolar olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, bunun Türk işadamları için müthiş bir fırsat olduğunu ve her işadamının Almanya pazarı ile özellikle ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin 1980’li 3 milyar dolar
ihracattan bugün 135 milyar dolar rakamına geldiğini vurgulayan
Rıfat Hisarcıklıoğlu, artık Türkiye’nin kısa vadede dünyanın en
zengin 10 ülkesi arasına girmesinin, uzun vadede ise dünyanın
en büyük ekonomisine sahip olmasının hedeflenmesi gerektiğini
dile getirdi.
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Hisarcıklıoğlu’nun Hacı Murat’ı
BİR süre önce, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile yaklaşık bir saat sohbet ettik. Konu, Yeni Türk Ticaret Kanunu idi…
Hisarcıklıoğlu bir ara;
“Hocam, size bir Hacı Murat fıkrası anlatacağım ama yazarsanız, fıkrayı benim anlattığımı mutlaka belirtin” dedi.
HACI MURAT
Anadolu’da birçok yerde Murat 124’e “Hacı Murat” denildiğini biliyorsunuz.
Adamın biri otobanda Hacı Murat’la yolda kalmış. Gece yarısı kimse yok.
Tek tük geçen araçlar da durmuyor. Sonunda kırmızı bir Ferrari durmuş.
Hacı Murat’ın sahibi:
“Kardeş, yolda kaldım.
Benzinciye kadar götürür müsün?” diye sorduğunda, olumlu yanıt almış.
Hacı Murat’ı bir halatla Ferrari’ye bağlamış.
Ardından: “Aman kardeş, yavaş git. Hız yaparsan bu araba dağılır” dediğinde, Ferrari ‘nin sahibi:
“Tamam ama yine de farkına varmadan hız yaparsam, sen beni selektörleuyar” demiş ve yola koyulmuşlar. On dakika gittikten sonra, arkadan gelen bir
Lamborghini hızla yanlarından geçmiş.
Ferrari-Lamborghini kapışması ve Ferrari’nin onu geçmesi bilinen bir olay
olduğu için Ferrarici gaza basmış ve aniden hızlanmış. Arkadaki Hacı Murat
“Aman ne yapıyorsun araba dağılır” dercesine devamlı selektör yapmaya
başlamış. Ferrarici ise farkında değil, Lamborghini’yi kovalıyor. Bir süre sonra yan yana gelmişler, ikisi de süratlenmiş. Hacı Murat “araba dağılır” korkusu içinde selektör yapmaya devam ederken, yol kenarındaki trafik polisinin
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önünden adeta uçarak geçmişler.
Komiser sormuş: - Neydi o otomobiller adeta uçuyordu!
Polis şaşkın vaziyette yanıtlamış;
- Komiserim, inanılır gibi değil… Ferrari ile Lamborghini kafa kafaya yarışıyordu. Arkalarında da Hacı Murat selektör yaparak onları geçmeye çalışıyordu!
OLAYIN GERÇEK YÖNÜ
Hisarcıklıoğlu, fıkrayı anlattıktan sonra gülerek devam etti:
“Oysa Hacı Murat çının selektörü, araba dağılacak’ diye telaş ve korku içinde uyarı yapmakla ilgili…
Yeni TTK ile ilgili bizim feryadımızın nedeni de Hacı Muratçı’nın benzeri...
‘Yasa bu şekliyle yürürlüğe girerse, çok kişi hapse girer, şirketler dağılır, insanlar perişan olur’ diye feryat ediyoruz. Açıkçası, başlangıçta bu olayın farkında değildik. Siz ne zaman ki bu konuyu TV’lerde açıkladınız ve Hürriyet’te
ele alıp, çarpıcı örneklerle yazdınız. İşte o zaman olayın farkına vardık. Şimdi katıldığım birçok toplantıda konuşmaya Allah razı olsun Şükrü Hocadan.
O uyarmasa biz birçok yanlışın farkında değildik’ diye başlıyorum.”
Hisarcıklıoğlu ile Yeni TTK ile ilgili bir süre daha sohbet ettikten sonra, izin
isteyerek ayrıldım.
Bir fıkra ile iş dünyasının bakışını çok güzel bir şekilde ortaya koymuştu.
Bazen bir fıkra, sayfalarca anlatılacak bir konuyu çok kısa özetleyebiliyor.
Tıpkı Hacı Murat fıkrasında olduğu gibi…
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TOBB ve DEIK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-Hollanda İş Forumu’nda konuştu:

5 milyar euroluk ticaretin artması için vize
kaldırılmalı
Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacminin 5 milyar euronun
üzerine çıktığını, bunun gelecek işbirlikleri açısından umut verici
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, ticareti istenilen düzeye gelmesi için vize engelinin kaldırılması gerektiğini söyledi.
TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Hollanda arasında 5 milyar euronun üzerine çıkan ticaret hacminin
gelecek işbirlikleri açısından umut verdiğini belirterek, ticaretin
istenilen seviyeye gelmesi için vize engelinin kaldırılması çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Hollanda ziyaretine, Hisarcıklıoğlu başkanlığında yaklaşık 110 kişiden oluşan bir özel sektör
heyet eşlik etti. İşadamları heyetine, Amsterdam’da Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Yakıcı’nın da katılımıyla, Hollanda ekonomisi konusunda brifing verilirken, Ticaret Başmüşaviri Engin
Ertekin tarafından yapılan sunumda Hollanda’nın Avrupa’ya giriş
kapısı olduğunun altının çizildi.
Ertekin sunumunda, Hollanda hükümeti tararından öncelikli 9
ana sektör belirlendiğini, lojistik, kimyasallar, su yönetimi, tarım,
bahçecilik, enerji, ileri teknoloji sistemleri, yarana endüstri ve yaşam bilimleri alanlarına yoğunlaşıldığını ifade etti. TOBB ve DEİK

Başkam Hisarcıklıoğlu ve VNO Başkanı Bernard Wientjes tarafından moderne edilen “CEO Yuvarlak Masa Toplantısında ise
öncelikli işbirliği alanları ele alındı. Toplantıda iş dünyası temsilcileri, özellikle enerji, altyapı, sağlık hizmetleri, bankacılık, tarım
ve GDO’lu ürünler, stratejik ortaklık ve vize konularını masaya
yatırdılar.
5 milyar euroluk ticaret gelecek için umut verici
CEO Yuvarlak Masa Toplantısı ile eşzamanlı olarak 18 Nisan’da,
Passenger Terminal’de düzenlenen Türkiye-Hollanda İş
Forumu’na, Hollanda ve Türk iş dünyasından yaklaşık 500 kişi
katıldı. İş Forumu’nda önce ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilirken,
Türkiye ve Hollanda’da iş yapma imkânları, yatırım ilişkileri, tarım
ve gıda, taşımacılık ve lojistik temiz enerji konularında oturumlar
düzenlendi.
Hisarcıklıoğlu, İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, diplomatik ilişkilerin 400. yılım kutlayan Türkiye ve Hollanda arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da eski olduğunun altım çizerek bugün 5
milyar euronun üzerinde kaydedilen ikili ticaret hacminin gelecek
işbirlikleri için umut verici olduğunu belirtti.
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Türkiye’de 38 milyar doların üzerinde yatırım yapan Hollanda
firmalarına, Türkiye’ye gösterdikleri güven için teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, Hollanda’daki Türk varlığının da her geçen yıl arttığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Hollanda’da yaşayan yaklaşık 400
bin Türk vatandaşının, 20 bin işletme ile 55 bin kişiyeistihdam
sağladığının altını çizdi.
Ticaretin artması için önündeki engeller kaldırılmalı
Dünyanın lojistik ve yatırım cenneti olan Hollanda ile ortak işbirliği alanlarının önemine değinen Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün son dönemde yaptığı atılımın, Avrupa krizlerle boğuşurken
Türk ekonomisinin istikrarını korumasında en önemli etken olduğunu belirtti.
Ticaretin artması için önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, özellikle vize konusunun ikili ticareti olumsuz etkileyen en Türkiye Hollanda dış ticaret verileri
istenilen düzeye ulaşmayacağını söyledi.
Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Tarım ve Yenilikçilik
Bakanı Maxime Verhagen da konuşmasında, Hollanda’nın ekonomik krizi Avrupa ülkeleri arasında en iyi şekilde atlatan ülke
olduğunu belirterek, dünyanın en büyük 5. ihracatçısı olduklarını
kaydetti.
Cumhurbaşkanı Gül’den yatırım çağrısı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de CEO’larla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Hollanda-Türkiye İş Forumu’na da katılarak
bir konuşma yaptı. Hollanda’nın dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül,
Osmanlı İmparatorluğu’nun 400 yıl önce Hollanda vatandaşlarına, Osmanlı topraklarında seyahat izni verdiğini ve padişahın imzaladığı fermanla ticaret yapabilmelerine imkân tanındığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik
iş birliğinin geçmişten bu yana güçlü bir şekilde devam ettiğini,
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Türkiye ve Hollanda arasında 7 milyar doların üzerinde ticaretin
olduğunu bildirdi. Yatırımcılara Türkiye’ye daha çok güvenmeleri ve yatırım yapmaları çağrısında da bulanan Cumhurbaşkanı
Gül, “Hollanda şirketleri ve yatırımcıları Türkiye’yi yalandan takip
ettikleri ve Türkiye’ye güvendikleri için 16 milyar dolar civarında
yatırımı son 10 yılda yaptılar. Türk ve Hollanda firmalarının gerek
ortak olarak gerek tek başlarına Türkiye’de, Türkiye’nin çevresinde ya da Avrupa’da iş yapma imkânlarının çok olduğuna inanıyorum. Sizleri daha çok iş birliğine teşvik ediyorum” dedi.
Verhagen: Mayıs sonunda heyetle Türkiye’ye geleceğiz
Hollanda’nın 8 bin yabancı şirkete ev sahipliği yaptığını belirten Verhagen, Hollanda’nın bir yatırım cenneti olduğunu anlattı. Türkiye’nin dünyanın 17. Büyük ekonomisi, Hollanda’nın ise
dünyanın en büyük 16. ekonomisi olduğuna dikkati çeken Verhagen, bu sıralamanın önümüzdeki yıllarda değişebileceğini ve
Türkiye’nin Hollanda’nın önüne geçebileceğini söyledi. Mayıs
ayı sonunda bir özel sektör heyetiyle Türkiye’ye geleceğini ifade
eden Verhagen, ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı hedeflediklerini de belirtti.
Egemen Bağış: KOBİ’lerle işbirliği yapılmalı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI ve Başmüzakareci Egemen Bağış
ile TOBB ve DEİK Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk özel sektör heyeti, Avrupa’da yerleşik yaklaşık 600
Türk girişimciyle Rotterdam Limanı’ndabiraraya geldi. Rotterdam
Limanı’nda, Feıjenoord Belediye Başkanı Seyit Yeyden’ın de katılımıyla, Hollanda-Türk İşadamları Derneği (H0TIAD) ev sahipliğinde, 400’e yakın İşadamının katılımıyla gerçekleştirilen DTİK
toplantısında konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakareci
Egemen Bağış, Hollanda ekonomisinin yüzde 92’sinln K0BI olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile Hollanda arasında daha çok
işbirliğinin mümkün olduğunu belirtti.
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Almanya mal satmak istiyorsa Türklere vizeyi
kaldırsın
TÜRK-Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın (TD-IHK) Berlin’e taşınan merkez bürosunun açılışına katılan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türk işverenlere yönelik vizenin kaldırması konusunda ilginç bir değerlendirmede bulundu. Almanya’nın Türk
vatandaşlarına vize uygulamasını eleştiren Hisarcıklıoğlu, “Sen
bana daha fazla mal satmak istiyor musun? Daha açık sorayım.
Almanya Türkiye’ye daha fazla mal satmak istiyor mu istemiyor
mu? Ben de almak istiyorum. Alman mallarının sağlamlığını hepimiz biliyoruz. Ama ben gelip mal satın alamıyorum sizden. Siz
bana satmak istemiyorsunuz. Almanya zengin onun için istemiyorum diyorum. İşadamı en kolay gidebileceği yerden malı alır.
Görmeden nasıl alıyım ben. Hadi AB müzakerelerinden vazgeçelim. Esas olan iki ülkenin ekonomik ilişkisine bakalım. Bana
daha çok mal satmak istiyorsanız vizeyi kaldırın. Ben de almaya
hazırım” dedi.

şunları söyledi:

Politikacılar Vizyonsuz

Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da TD-IHK’nın çalışmalarım övdü. Vize konusuna da değinen Karslıoğlu, Almanya’daki demografik gelişmelerden yola çıkarak, gelecekte vizenin sadece işadamları için değil, tam anlamıyla kalkacağına
inandığım söyledi.

AB üyeliğine de değinen Hisarcıklıoğlu, AB ülkelerinde vizyonu
olmayan bazı siyasetçilerin bulunduğunu ve bunların kendi politik vizyonlarına sıkıştıklarını kaydetti. Türkiye’ye önerilen farklı
yolları Türkiye’nin kabul etmeyeceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu,

“AB’ye şu çerçevede bakıyoruz. AB kuralları bizim için yol haritası. Bu kuralları, bu standartları yakaladığımız zaman ister kabul
edin ister etmeyin. Biz mi kabul edeceğiz siz mi o zaman belli
olmaz. Müzakereler kesilse de biz bu yol haritasını uygulayacağız. Alman iş dünyası ile Türk iş dünyasının sadece iki ülkede değil bölgede yapabileceği çok işler vardır. Gelin Irak’ta Suriye’de,
Ürdün’de, Suudi Arabistan, Azerbaycan’da beraber işbirliği yapalım. Enerjiden sonra bu topraklarda en büyük yatırımcı biziz.
Balkanlarda 15 bin yerleşik girişimcimiz var. Biz de tecrübe var. İş
becerisi ve kabiliyet var. Gelin bu coğrafyalarda beraber iş yapalım. Siz de para var, biz de tecrübe var cesaret var. Bunları birleştirdiğimiz zaman bu coğrafyada yapamayacağımız hiç bir iş yok.”
Gelecekte olmayacak
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Sizde para, bizde cesaret ve tecrübe
TD-IHK’nın Berlin merkezinin açılışında konuşan TOBB Başkanı,
Balkanlar, Ortadoğu ve Asya’da Almanlara işbirliği teklif eti ve
“Sizde para, bizde cesaret ve tecrübe var” dedi.
Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası (TDIHK) Başkan Rainhardt
Freiherr von Leoprechting, Türklere uygulanan vizenin kaldırılması için çalışacaklarını söyledi. Köln’den Berlin’e taşman TDEHK merkezindeki açılışında Leoprechting, Devlet Ekonomi ve
Teknoloji Müsteşarı Peter Hîntze, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ve
Berlin Büyükelçisi H. Avni Karslıoğlu birer konuşma yaptılar.
‘VİZEYİ KALDIRIN’
Başkan Leoprechting, iki ülke arasında ticareti zorlaştıran vize
engelinin kaldırılması için çalışacaklarını yineledi. TOBB Başkam
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Hisarcıklıoğlu da, vizeden yakınarak, “Biz sizden mal almak istiyoruz. Siz bize mal satmak istemiyor musunuz ki, vizeyi kaldırmıyorsunuz” diye sordu. Hisarcıklıoğlu tüm Balkan, Orta doğu ve
Kafkasya ile Orta Asya’da işbirliği önerdi. Hisarcıklıoğlu, “Sizde
para, bizde cesaret ve tecrübe var” dedi.
GENÇLERE İHTİYAÇ OLACAK
Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu da, Alman ekonomisinin yaşlanan nüfus karşısında, Türk gençlerinin ekonomiye
gelecekteki katkısına ihtiyaç duyduğunu anlattı. Tarım Bakanlığı
Müsteşarı Mirmahmutoğlu da, tarımda Türkiye’nin çok zengin bir
bitki örtüsüne sahip olduğunu belirterek, bu alanda geniş işbirliği
imkanlarını Almanlara açmak istediklerini dile getirdi.
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BaşbakanErdoğan , YDK toplantısının Türkiye’ye fayda sağladığı görüşünde:

Yatırımlarda kat kat ‘artış’ olacak.
YABANCI YATIRIMDA REKOR KIRARIZ’

KONSEYE HANGİ İSİMLER KATILDI?

Dünyanın önde gelen finans kuruluşları ile dev şirketlerinin tepe yöneticilerinin katıldığı Türkiye Yatırım Danışma Konseyi toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin 2007 yılında 22 milyar dolarlık
uluslararası doğrudan yatırım çekerek tarihi bir rekora imza attığına vurgu yaptı. Küresel kriz nedeniyle tüm dünyada uluslararası yatırımlarda
düşüş olduğunu hatırlatan Erdoğan buna rağmen Türkiye’nin 2008’de
18.5 milyar, 2009’da 8.4 milyar, 2010’da 9 milyar ve 201 l’de ise yüzde
76’lık artışla 16 milyar dolar uluslararası yatırım çekmeyi başardığım
söyledi. BM’nin Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin yatırımlarını yüzde 18.5 artıracağı tahminini değerlendiren Erdoğan,
Türkiye’nin bu tahminin kat kat üzerine çıkacağını iddia etti.

Yatırım Danışma Konseyi toplantısına IMF Başkanı Chrlstine Lagarde,
Dünya Bankası İcra Direktörü Sri Mulyanilndrawati, TÜSİAD Başkanı
Ümit Boyner, TİM Mehmet Büyükeksi, AdityaBirlaGroup İcra Direktörü
K.K Maheshvvari, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Francisco Gonzalez, Bayer CropScience CEO’su DouweZijp, Citigroup Gelişmekte olan Piyasalar Başkanı HamıdBıglari, GE Healthcare Başkanı ve
CEO’su John Dineen, Huavvei Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu
Direktörü ChenLifang, IBM Avrupa Başkanı Harry Van Dorenmalen,
lnditex Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Pablo Isla Alvarez de Tejera,
Itochu Başkan Yardımcısı YoichiKobayashi, Mango Başkanı IsakAndıc,
OgllvyPublicRelations Küresel CEO’su Christopher Graves, The Coca
Cola Company Yönetim Kumlu Başkanı ve (ÎEO’su Muhtar Kent, Thi
Timken Company Başkan ve CEO’su James VV.Griffith, The Western
Union Company Başkan ve CEO’su Hikmet Ersek, UPS Başkanı Daniel
J.Brutto, Verbund AG CEO’su VVolfgangAnzengruber, VodafoneGroup
CEO’su VittorloColao.

‘REYTİNG KURULUŞLARI ART NİYETLİ’
Erdoğan, Türkiye’nin görünümünü değiştiren uluslararası derecelendirme kuruluşlarına eleştirilerini dünkü toplantıda da sürdürdü. Erdoğan
“Bu, anlayışla karşılayabileceğimiz bir durum değil. Kimse kusura bakmasın burada tabi olarak art niyet ararız. Bu derecelendirme kuruluşları
ya Türkiye’ye hiç uğramıyorlar, sağdan soldan duydukları ile bir değerlendirme yapıyorlar” dedi. Türkiye’nin görünümünü durağana çeviren
Standard&Poor’s’u isim vermeden eleştiren Erdoğan “Biz hakkımızda
yapılan haksız ve mesnetsiz değerlendirmelere kulak asmadan, karalama kampanyalarına aldırmadan yolumuzda ilerleyecek, 2023 yılında
da 2 trilyon dolar milli geliri ile dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri
olan bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” yorumunda bulundu.

Türkiye’ye uğramadan karar veriyorlar
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşlarına sert çıkarak, “Bu, anlayışla karşılayabileceğimiz bir durum
değil. Kimse kusura bakmasın burada tabi olarak art niyet ararız. Bu
kuruluşlar ya Türkiye’ye hiç uğramıyorlar, sağdan soldan duydukları ile
bir değerlendirme yapıyorlar” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin görünümünü durağana
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çeviren Standard&Poor’s’u isim vermeden eleştirerek, “Biz hakkımızda
yapılan haksız ve mesnetsiz değerlendirmelere kulak asmadan, karalama kampanyalarına aldırmadan yolumuzda ilerleyecek, 2023 yılında da
2 trilyon dolar milli geliri ile dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri
olan bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” dedi.
Başbakan Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi’nin (YDK) 7.
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, YDK toplantılarının Türkiye’de yatırım ortamının iyileşmesine önemli katkılar sağladığını ve ufuk kazandırdığını söyledi. Türkiye’nin 2002 2011 yıllan arasında geçen 9 yıllık
sürede toplam 10.5 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çektiğini
belirten Erdoğan, 2002 yılı öncesinde ise bu rakamın 1 milyar dolan
aşamadığını kaydetti.
“Yatırımlar kat kat artacak”
Erdoğan, Türkiye’nin 2007 yılında 22 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekerek tarihi bir rekora imza attığına dikkat çekerken,
2008 ve sonrasında kriz nedeniyle tüm dünyada uluslararası yatırımlarda önemli bir azalma olduğunu, ancak Türkiye’nin 2008’de 18.5,2009’da
8.4,2010’da 9 ve 201 l’de ise 16 milyar dolar uluslararası yatırım çekmeyi başardığını söyledi. Erdoğan, OECD ülkelerinde doğrudan yatırımların yüzde 18, Avrupa’da yüzde 30 oranında arttığına işaret ederek,
“Türkiye’de doğrudan yatırımlar yüzde 76 arttı. Türkiye ekonomisi, 2011
yılında yüzde 8.5 büyüme başarısını göstererek, dünyada Çin’den sonra
en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur” dedi.
Türkiye’nin, küresel krizin en ağır şekilde seyrettiği son 2 yıl içinde istihdamını 3.5 milyon kişi artırdığını belirten Başbakan Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun verilerine göre, Türkiye’nin, dünyada
istihdamını en hızlı artıran, işsizliğini en hızlı düşüren ülke olduğunu
vurguladı. İstikrar ve güvenden asla taviz vermeden, tedbiri elden bırakmadan, yere sağlam basarak geleceğe ilerleyeceklerini dile getiren
Erdoğan, “Esasen, Türkiye’nin disiplin konusunda yere ne kadar sağlam bastığı, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde çok net olarak bir kez
daha görülmüştür. 9.5 yıldır her seçimde, her halkoylamasında yaptığımız gibi, 12 Haziran 2011 seçimlerinde de mali disiplinden asla taviz
vermedik, popülist politikalara asla tevessül etmedik” ifadelerini kullandı.
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“Popülizme asla prim vermedik”
Avrupa’daki krize işaret eden ve krizin ciddi etkisi altında olan bazı
Avrupa ülkelerinin, yaklaşan seçimler nedeni ile popülist uygulamalar
yaparak, tedbirleri geciktirdiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin ise popülizme asla prim vermediğini savundu. Konuşmasında isim vermeden
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart& Poor’s (SP)’u da
eleştiren Başbakan Erdoğan, “Bu arada açık açık ifade etme durumundayım, dış ticaretini artıran, işsizliği rekor seviyede düşüren istikrar ve
güvenden asla taviz vermeyen bir ülkenin, bazı kredi derecelendirme
kuruluşları tarafından farklı değerlendirilmesi, bizim anlayışla karşılayabileceğimiz bir durum değildir” ifadelerini kullandı.
“Çok tabii olarak art niyet ararız”
Türkiye’nin kredi görünümünü pozitiften durağana çevrilmesini art niyetli olarak yorumlayan Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Hiç kimse kusura bakmasın, biz çok tabi olarak burada art niyet ararız.
Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının, bu objektif olmayan tavırları
artık, ekonomi çevrelerince de ciddi şekilde tartışılmalıdır. Büyüyen, gelişen çok başarılı bir performans sergileyen bir ülkeyi soru işaretlerine,
kuşkulara, tereddütlere maruz bırakmak, yatırım akışını engelleyecek
değerlendirmeler yapmak, takdir edersiniz ki bu kadar kolay olmamalı.
Türkiye, 2023 hedeflerine bugünden kararlılıkla terleyen bir ülke. Bu
derecelendirme kuruluşları ya Türkiye’ye hiç uğramıyorlar, sağda-solda
duydukları ile böyle bir değerlendirme yapıyorlar ve bu tür değerlendirmelerle bu tür adımlar atılırsa, bizim tatbikî derecelendirme kuruluşlarıyla olan, bizim değerlendirmemiz de çok daha farklı olacaktır.”
Türkiye’nin 2023 hedeflerinin sadece partinin ve hükümetin hedefi olmaktan çıkarak, milli hedefler haline geldiğini söyleyen Erdoğan, “Biz
hakkımızda yapılan haksız ve mesnetsiz değerlendirmelere kulak asmadan, karalama kampanyalarına aldırmadan yolumuzda ilerleyecek,
2023 yılında da 2 trilyon dolar milli geliri ile dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olan bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” değerlendirmesinde
bulundu.
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7. YATIRIM DANIŞMA KONSEYİNE KİMLER KATILDI?
Yatırım danışma Konseyi toplantısına IMF Başkanı Chrlstinetagarde,
Dünya Bankası İcra Direktörü Sri Mulyanl Indravvati, TÜSİAD Başkanı
Ümit Boyner, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, AdityaBlrlaGroup İcra
Direktörü K.K Maheshvvari, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
Francisco Gonzalez, Bayer Crop Selence CEO’su DouvveZljp, Citigroup Gelişmekte olan Piyasalardan sorumlu Başkanı Hamid Biglari, GE
Healthcare Başkanı ve CEO’su John Dineen, Huavveı Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Direktörü Chentifang, IBM Avrupa Başkanı Harry
Van Dorenmalen, lnditex Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Pablo Isla
Alvarez de Tejera, Itochu Başkan Yardımcısı YoichiKobayashi, Mango Başkanı IsakAndıc, OgilvyPublicRelations Küresel CEO’su Christopher Graves, The Coca Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Muhtar Kent, Thi Timken Company Başkan ve CEO’su James
VV.Grlffith, The Western Union Company Başkan ve CEO’su Hikmet
Ersek, UPS Başkanı Daniel J.Brutto, Verbund AG CEO’su VVolfgangAnzengruber, VodafoneGroup CEO’su VittorioColao katıldı.
Fitch: Türkiye’nin notu yakında değil ama önümüzdeki 2-3 yıl içinde yatırım yapılabilir seviyeye gelir
Uluslararası kredi derecelendirme kurulusu Fitch’in Avrupa, Ortadoğu ve
Afrika Ülke Notları Bölümünün basında bulunan Ed Parker, Londra’da
düzenlenen bankacılık konferansında Türkiye’de yumuşak mısın yolunda gittiğini, carı açıkta cesaret verici trendlerinsöz konusu olduğunu
dile getirdi. Parker, şunları söyledi: “Cariaçığın yüksek seviyesinden ve
mevcut global ortamda dış finansman ihtiyacından endişe duyuyoruz.
Yumuşak miste ilerleme kaydedilmesi, enflasyonun TCMB’nin hedefine
yakınsaması ve Türkiye’nin potansiyel büyüme oranına geri dönmesi
kredi notunun artma olasılığını yükseltir Türkiye’nin kredi notunun çok
yakında “yatırım yapılabilir” seviyeye yükseltilmesi olası değil; kredi
notunun önümüzdeki 2-3 yıl içinde yatırım yapılabilir seviyeye gelme
potansiyeli var.”
Türkiye’nin IMF’ye değil, IMF’nin Türkiye’ye ihtiyacı var
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, IMF Başkanı Christina Lagarde ile
yaptığı görüşmede Lagarde’ın kendisine “Türkiye’nin IMF’ye ihtiyacı
yok, ama IMF’nin Türkiye gibi güçlü bir ülkeye ihtiyacı var” dediğini söyledi. Çağlayan, Yatırım Danışma Konseyi toplantısı kapsamında Dünya Bankası İcra Kurulu Direktörü Sn Mulyanı Indravvati, IMF Başkanı
Christina Lagarde ve uluslararası şirketlerin CEO’ları ile basına kapalı
olarak görüştü. Görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan çağlayan, “IMF Başkanı Türkiye ekonomisiyle ilgili herhangi bir
kaygı belirtmedi mı?” seklindeki soru üzerine, “Bırakın kaygıyı, gerek
Dünya Bankası İcra Direktörü, gerekse IMF Başkanı, gerekse CEO’ların
Türkiye için söylediği sözler bizi asla şımartmayacak, yapmış olduğumuz şeylerin ne kadar doğru olduğunun dışarıdan da görüntülenmesi,
bunları yapmaya devam edeceğimiz konusunda-bize sinyal veriyor” yanıtını verdi.
Türkiye’nin 2013 yılında IMF’ye borcu tamamlandıktan sonra, ilişkilerin
nasıl devam edeceğine yönelik soru üzerine de Çağlayan, Türkiye’nin

küresel krizden geçtiği ortamda bile IMF ile herhangi bir anlaşmaya
ihtiyaç duymadığını belirterek “IMF Başkanı’nın bana söylemiş olduğu
cümle aynen sudur: ‘Evet, Türkiye’nin IMF’ye ihtiyacı yok ama IMF’nin
Türkiye gibi güçlü bir ülkeye ihtiyacı var’ diye ifade etti. Aynen kendi
ifadesidir” diye konuştu.
Türkiye’nin orta vadeli programda büyüme hedefinin yüzde 4 olduğunu anımsatan Çağlayan, “Evet, birinci çeyrek olarak büyüme rakamları biraz düşük gelebilir. Türkiye, ikinci, üçüncü, dördüncü çeyreklerde
büyümeye devam edecek. Dünyada çok anormal şeyler olmazsa bunu
söylüyorum. Ortavadelibüyüme hedefi yüzde 4, ben yüzde 4’den fazla
olacağı öngörüsüne sahibim” dedi.
Çağlayan, YDK’ya katılan birçok firmanın, önemli yatırımlarını Türkiye’de
yapacaklarını söyledi. Birçok konuşmacının, lojistik üslerini, operasyon
merkezlerini Türkiye’ye getirme konusunda son derece kararlı olduklarını ifade ettiklerini açıklayan Çağlayan, “Ayrıca, 6.bölgeye de basta Zara,
Mango gibi kuruluşlar olmak üzere ve bu kuruluşlara ıs yapanlar, çok ilgi
gösteriyorlar” dedi.
“Krize rağmen atılan adımları takdir ediyoruz”
Yatırım Danışma Konseyi sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin toparlanma
hızının çok etkileyici olduğu belirtilerek, “Hükümetin küresel çalkantılara
rağmen rekabetçi konumunu korumak için attığı adımları takdir ediyoruz” denildi Toplantının sonuç bildirisi Coca Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent tarafından açıklandı. Bildiride su açıklamalar
yer aldı: ‘IMF Başkanı Christina Lagarde, hükümet tarafından özel sektör tasarruflarını teşvik edecek planların belirlenmesini ve bunların titizlikle uygulanması için yetkililerin desteklenmesini tavsiye etmiştir. Sayın
Lagarde, Türkiye’nin yatırım yen olarak cazibesinin artırılması içinmakroekonomik istikrarın sürdürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ıs
gücü piyasası reformları ile ıs gücünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek
bir eğitim sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi hususlarına değinmiştir. Mevcut küresel koşullarda, Türkiye’nin fırsat
ve tehditlerine yönelik yatırımcı algısının yansıtılmasına ilişkin danışma
rolü büyük önem taşımaktadır.”
Citigroup: Akbank ile ilişkimizden memnunuz
Citigroup Gelişen Piyasalardan Sorumlu Başkanı Hamid Bılgarı, Akbank
ile ilişkilerinden mutlu olduklarını söyledi. Bılgarı, Akbank’taki hisselerinin satışına ilişkin olarak, surecin devam ettiğini söyledi. Türkiye’yi finansın merkezi olarak gördüklerini belirten Bılgarı, “Akbank ile ilişkimizde mutluyuz. Basel III kurullarına göre, harcamalarımızı yüzde 10’un
altına çekmeye çalışıyoruz. Satış bununla ilgili. Bu bizim Türkiye’ye bakışımızı değiştirmez” dedi.
Türkiye IMF’dedaha: geniş rol oynamalı
IMF Başkanı Christina Lagarde, “Türkiye IMF içerisinde daha geniş bir
rol oynamalı ve birçok büyük uluslararası organizasyonda daha yüksek
bir sese sahip olmalı. İlerleyen zaman içerisinde eminim ki Türkiye çok
daha iyi temsil edilecek ve daha yüksek bir sese sahip olacaktır. Bu reformun 2012 yılı bitmeden gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.
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TOBB 5 gümrük kapısının modernizasyonunu
yapacak
TOBB, yap-işlet-devret modeliyle, Halkalı, Esendere, Kapıköy, Dilucu ve Çıldır-Aktaş gümrük kapılarının yenilenmesi
ve modernizasyonu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
protokol imzaladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB, Halkalı, Esendere,
Kapıköy, Dilucu ve ÇıldırAktaş gümrük kapılarının yenilenmesi ve modernizasyonu için protokol imzaladı. TOBB’un
iştiraki olanları ve halen 5 gümrük kapısını işleten, 7’sinin projelerini tamamlayan Gümrük ve Turizm İşletmeleri,
(GTİ) portföyüne 5 gümrük kapısını daha eklemiş oldu.
Protokolün imza töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 8 gümrük kapısının çeşitli modellerle
modernizasyonunun yapıldığını hatırlatarak, bu projelerden elde edilen deneyimler sonucu, gümrük kapılarının
inşası ve işletmesinin verimli hale getirilebilmesi için paket halinde inşaya açıldığını belirtti. Yazıcı, gümrüklerin iyi
işletilmesinin, bekleme sürelerinin azaltılmasının rekabet
gücüne katkı yaptığını söyledi. Yeni gümrük kapılarının işlevselliği kadar görsel olarak da iyi görünmesini amaçladıklarını kaydeden Yazıcı, tarihi İpekyolugüzergahının ticaret
olarak kolaylaştırılması için komşu ülkelerle sürekli olarak
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görüştüklerini anlatı.
Doğu’ya büyük katkı olacak
Protokolün imza töreninde konuşan TOBB Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu, toplam 225 milyon TL yatırımın 120 milyon
dolarının Doğu’daki 4 kapıya olacağını, yap-işlet-devret
modeli kullanılarak inşa edileceğini kaydetti. Gümrük kapılarının kamuözel ortaklığı modeliyle modernizasyonunun
ilk kez Türkiye’de uygulandığını ve Birleşmiş Milletler tarafından örnek gösterildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şimdiden yapılan yatırımın karşılığının alındığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Bütün bu projeler için GTİ, sadece 5 yılda, tam
286 milyon TL yatırım yapmış ve devletimize de tam 150
milyon TL vergi ödenmiş. Modernize edilen kara gümrük
kapılarında bekleme süreleri yarıya inmiş, araç ve yolcu
kapasitesi dört katına çıkmış. Bekleme sürelerinin azalması ile düşen maliyetlerin Türk özel sektörüne sadece bir yılda sağladığı katkı 450 milyon lira” diye konuştu.
Doğu’ya yeterince yatırım gitmemesinin nedenlerinden birinin, komşu ülkeler. deki büyük nüfuslu yerleşimlere ulaşım sıkıntısı olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, gümrük
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kapısı yatırımlarıyla bu sorunun önlenmesine katkı verileceğini belirtti. Gümrük kapılarının zenginlik fırsatı sunacağının altım çizen Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Esendere Gümrük Kapısı, İran’ın 700 bin nüfusu olan ve
nüfusunun yüzde 90’ını Azeri Türklerinin oluşturduğu Urumiye şehrine, sadece 50 km mesafededir. Hakkâri’nin, 700
bin nüfusu olan bu pazara hızla ulaşması, bölgenin zenginleşmesi açısından çok büyük fırsat olacak.”
2 milyon nüfuslu pazar
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Kapıköy Gümrük Kapısı,
İran’ın 500 bin nüfuslu Hoy kentine 50 km ve İran’ın en
zengin ikinci şehri olan 1 milyon 400 bin nüfuslu Tebriz’e
sadece 250 km mesafede. Bu kapının modernize edilmesi ile; Van, Erciş ve Tatvan, 2 milyon nüfuslu bir pazara
hızla ulaşma imkanına sahip olacak. Nahcivan’a açılan
Dilucu Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu ise, Iğdır ve
Doğubayazıt, Nahcivan’la buluşturacak. Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ise, Ardahan ve Kars’ı Gürcistan’ın gelişmekte olan güney kesimine bağlayacaktır. Bu bağlantı, tüccar
ve sanayicimiz açısından, hem Gürcistan’ın güneyindeki
Ahıska Türkleri ile buluşma, hem de büyük bir pazar olan

Azerbaycan sınırına 230 km gibi kısa bir mesafede giriş
yapma imkânı demek. Bu 4 kapı ile doğu sınırındaki illerimizin tamamı, 3 doğu komşumuz olan İran, Gürcistan ve
Nahcivan’la büyük ticaret imkânı kazanacaktır. Bu, hem
doğu illerimizdeki ticaretin gelişmesi, hem de önemli yatırım teşviki alan bu illere yerli ve yabancı yatırımcıların çekilmesi açısından çok önemli bir adım.”
Halkalı Gümrüğü, Çatalca’ya taşınıyor
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, proje kapsamındaki
Halkalı Gümrüğü’nün taşınarak lojistik merkezi dâhil yeniden inşa edilecek olmasının büyük önem taşıdığını da
anlattı. Halkalının Türkiye’nin en büyük kara gümrükmüdürlüğü olduğunu, günde 700 TIR ve yıllık 40 milyar dolarlık mal işlem hacmine sahip olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Modernizasyon kapsamında ekonomimizin kalbi
olan İstanbul’un ihtiyaç duyduğu Lojistik Merkezi de burada
inşa edilecek ve ülkemizin ticaret üssü olması noktasında
çok önemli bir adım atılmış olacaktır. İnşallah inşaatların
başlamasından sonra, 1 yıl gibi kısa surede yatırımları tamamlayarak acılısını yapacağız” diye konuştu
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TOBB, 60’ıncı yılı özel logo ve hatıra puluyla
kutlayacak
Başkanlığa vedaya hazırlanan Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 60. yılında 365 oda ve borsayı kapsayan yurt
gezisine çıkacak.
TOBB, 60. kuruluş yıldönümü yanında 67. Genel Kurul toplantısı heyecanını yaşıyor. TOBB’un yarın yapılacak Genel
Kurulu’na Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkam Kemal Kılıçdaroğlu katılacak. Her yıl iki lider arasındaki kapışmanın damga vurduğu genel kurulda, bu yıl da
benzer bir tartışma bekleniyor. Toplantıda MHP’yi ise bir
genel başkan yardımcısı temsil edecek. Genel kurula, bu
yıl rekor katılımla dört bini aşkın TOBB üyesi katılacak; kadın ve genç girişimciler de hazır bulunacak. Yurt dışından
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gelen Türk girişimciler ile Türkçe bilen yabancı girişimciler de konuklar arasında. 60. yılı şerefine PTT’ye özel pul
bastıran TOBB, bu yıl için özel logo da tasarladı. Yeni logo
yıl boyunca tüm etkinliklerde kullanılacak. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu da 60. yıl şerefine 81 ildeki 365 oda ve
borsa başkanını il ve ilçelerinde ziyaret edecek. Hisarcıklıoğlu, bu ziyaretlerinde “60. yılımızı ailemiz ile kutluyoruz”
mesajı verecek.
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Eğitimde önemli mesafeler kat edildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Ancak hala almamız gereken mesafe var. Sistem değiştirmekten içeriği düzeltmeye zaman bulamazsak, cari açığın yanına bir de beşeri ermaye açığını eklemiş olacağız” dedi.

Devletten Tek İsteğimiz Şartların Eşitlenmesi
Gerisini Biz Hallederiz

TOBB Genel Kurulu’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, devletten tek isteğini açıkladı: Maç yaptığımız saha, rakiplerimizle eşit
şartlara getirilsin yeter. Gerisini biz hallederiz.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bu yıl 60. Kuruluş yılını kutlarken dün Ankara’da olağan genel kurul gerçekleşti. Dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Ekonomide zemin kaygan... Sadece geçen yıl, Avrupa’da nefes
almanın imkânsızlaştığı, Ortadoğu’nun ‘Bahar’laçalkalandığı dönemde, Türkiye ekonomisi özel sektör öncülüğünde yüzde 8,5 büyüdü. Aynı dönemde
krizin göbeğindeki Avrupa’da 5 milyon kişi işsiz kaldı. Türkiye’de ise kayıtlı
çalışan sayısı tam 1 milyon 62 bin kişi arttı. İhracat yapan TOBB üye sayısı
yüzde 8 artarak 54 bine, Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 18 artarak 135 milyar
dolara ulaştı. Dün TOBB’un genel kurulundaki konuşmasında reel sektörün
sıkıntılarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 10 büyük ekonomi arasına girmesi için formülü de verdi:HER yıl 700 binden fazla istihdam.
YILLIK yüzde 7’nin üzerinde büyüme. Türklerin bu coğrafyada iktisadi ve
siyasi açıdan güçlü olmaya mecbur olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu’nun şu
cümleleri salonda bir alkış fırtınasının kopmasına yetti de arttı: “Eksik kalan
reformları tamamlamak, yapamadıklarımızı yapmak zorundayız. “Devletimizden tek isteğimiz, maç yaptığımız sahamızın, rakiplerimizle eşit şartlara
getirilmesi. Allah’ın izniyle, gerisini biz hallederiz!” Hisarcıklıoğlu yaşadıkları
zorlukları ise şöyle özetledi:
YATIRIM teşvik sisteminin yenilenmesi, yapısal reformların yerini tutmaz.
İYİLEŞTİRMELERE rağmen, iş ve yatırım ortamımız hâlâ rakip ülkelerin
gerisinde. İÇERİDEKİ üretim maliyetlerini düşürmeli, iş ve yatırım ortamını
geliştirmeliyiz. BÖLGESEL kalkınma ajanslarında özel sektör ikinci planda

bırakılmamalı. Özel sektörün içinde olmadığı bir yapı, bürokratik bir kurum
olmanın ötesine geçemez, başarılı olamaz.
HİSARCIKLIOGLU’NA göre, carı açık riskine karşı özellikle 3 sektöre ayrı
önem vermek şart. TOBB Başkanı bu sektörleri ise şöyle sıraladı: KONYA
büyüklüğündeki Hollanda’nın tarım ürünü ihracatı 80 milyar dolarsa, biz
daha iyisini yapmalıyız. Finansçıların baskın olacağı farklı bir yapılanmaya
gidilmek istenmesini doğru bulmuyorum. TURİZM ise sağladığı katma değer ve döviz kazandırma açısından, altın değerindedir. Katma Değer Vergisi
indirimi, turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. DIŞ ticarette büyük
hedeflerimiz var. Deniz taşımacılığı ve gemi inşa sanayimizi geliştirmeliyiz.
Bu sektörümüzü yalnız bırakmayalım. ÜŞ dünyasının temsilcilerinden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Başbakan Erdoğan’a ilgi ve iltifatı çok fazlaydı,
konuşmaları zaman zaman alkışlarla kesildi. »BAŞBAKAN Erdoğan’ın konuşmasını tamamlamasının ardından dinleyicilerin büyük kısmı dışarı çıkarken, geçen yıl alkışlarla karşılanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üçte ikisi
boş olan salona hitap1 etmek zorunda kaldı. «GEÇEN yılkı genel kurulda
1.000’i aşkın TOBB delegesine Blackberry, telefon hediye edilmişti. Bu yılın
hediyesi ise İPad 2 oldu. 9GEÇEN yıl Kemal Kılıçdaroğlu ile Kürşad Tüzmen
arasında bir tartışma geçmişti. Bu yıl, hem iktidar hem de muhalefet temsilcileri Tüzmen ile mesafeli durmaya özen gösterdi.
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Yeni anayasa ile 10 büyük ekonomi arasına
gireceğiz’
Cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkileri yeniden düzenlenmeli

Masadan kalkan taraf olmayız

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa ile vatandaşına hükmetmeyen bir devlet anlayışı beklediklerini ifade ederken,
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yetkilerinin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “ikisi
de halkın oyuna dayanacağı için birlikte çalışmalarında sıkıntı
yaşanabilir, istikran güçlendirmek için yetkileri yeniden düzenlenmeli. Bunun nasıl yapılacağı bu süreçte tartışılmalı. Bu konudaki
düzenlemelerin yeni anayasayla yapılması, Türkiye’nin geleceği
için hayati önem taşıyor.”

Dayatma ile yapılan anayasaların Türkiye’ye zarar getirdiğini hep
birlikte gördük. Yeni anayasa için oluşan fırsatın zorlamayla dayatmayla heba edilmesini istemeyiz. Yeni anayasa için ciddi bir
birikim oluştu. Biz anayasa çalışmalarında masadan kalkan taraf
asla olmayacağız. Uzlaşma herkesin heybesindekini karşı tarafa
dayatması değildir. Ortak noktada buluşmaktır. 2023 hedeflerimiz sadece ve sadece yeni bir anayasa ile mümkün olur. Yeni
anayasa olmadan Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisinden
biri olamaz.”

Yeni anayasa ile 10 büyük ekonomi arasına gireceğiz ‘

Açıkta en kötü geride kaldı

Başbakan Tayyip Erdoğan, yeni anayasaya iş dünyasından
destek istedi. Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasınaancak yeni
anayasa ile girilebileceğini vurgulayan Erdoğan, iş dünyasına
Doğu’ya yatırım çağrısında da bulundu.

Erdoğan, cari açıkta sürekli bir gerileme yaşandığım da ifade
ederken, “En kötü rakamlar geride kaldı. Her yıl cari açık rakamlarının geriye doğru seyredeceğini söylemiştim. Aylık değerlendirmeler yanıltıcı olabilir. Ama yıllık bazda geriye doğru gidiyor”
dedi. Erdoğan, yeni teşvik sisteminin cari açık üzerinde olumlu
etki yapmasına özen gösterdiklerini de ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), dün yapılan 67.
Genel Kuruluna yeni anayasa çalışmaları damgasını vurdu. Toplantının açılışında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, yeni anayasa konusunda hiçbir önyargıları olmadığını belirtirken, “Halkın
sınırlan bizim de sınırlarımızdır” dedi. Erdoğan, şunları söyledi:
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Yatırımla terörün beli kırılsın
Başbakan Erdoğan, terörün sadece Doğu ve Güneydoğuyu değil, tüm Türkiye’yi olumsuz etkilediğini, bu sorunu bitirmeye ka-
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rarlı olduklarım söyledi. “Batı’da ne varsa Doğuda da o olacak”
diyen Erdoğan Iğdır, Hakkâri ve Şırnak’a havaalanı yapmak istediklerini, terör örgütünün engellemeye çalıştığı bu yatırımları
tamamlayacaklarını anlattı. Başbakan, TOBB üyelerine Doğu
ve Güneydoğuya yatırım yapmaları çağrısında bulunurken, yeni
teşvik sisteminin buralara yatırımı çok cazip hale getirdiğini, bu
yatırımlarla terörün belinin daha kolay kırılacağını vurguladı.
Teşvik paketleri rekabeti bozuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında hükümetin görevde bulunduğu 9,5 yılda 4 defa teşvik paketi çıkardığını belirterek, bu paketlerin rekabet ortamını bozduğunu, sanayicinin şartlarının ise düzeltemediğim söyledi. Ayrıca, Başbakan
Erdoğan’ın ‘dayatmayla reform olmaz’ sözlerine atıf yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Doğrudur. Ama şu soruyu sormak isterim; eğitim sisteminde yapılan değişiklik nasıl oldu? Dayatmayla
olmadı mı? Milletvekillerinin konuşma hakları ellerinden alınmadı mı? Eğitim gibi bir ülkenin en stratejik konusu, Milli Eğitim
Şurası’nda görüşülmedi.”
İş Dünyasına yeşil pasaport müjdesi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın işadamlarına yeşil pasaport verilmesi konusunda
bir çalışma yapılması için kendisine talimat verdiğini belirterek
şunları söyledi: “Bu konudaki çalışmayı hızlandıracağız ama ölçüsü şu olacak; ihracat büyüklüğü konusunda bir rakam ortaya
koyacağız, belli ihracat büyüklüğü olan iş adamlarına yeşil pasaport verilmesini sağlayacağız”.
Toplantı açılışında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu pasaportun
verilmesine bürokratların engel olduğunu söyledi.
Çekler karşılıksız çıktı alkışlar karşılık buldu
• TOBB’un genel kurul öncesinde düzenlediği açılış kokteylinde
yoğun bir kalabalık vardı. İl, il delegasyon tam katılım sağladı.
Yabancı elçilikler de büyük ilgi gösterdi.
• Hisarcıklıoğlu yaklaşık bir saat süren konuşmasında her konuya değindi. Yılın ilk 4 ayında yüzde 40 artan karşılıksız çeklerle
ilgili sözleri büyük alkış aldı.
• Hisarcıklıoğlu şunları vurguladı: “Bankalar müşterisine kredi verirken sicilini görüyor. Buna göre karar veriyor. Alın teriyle ticaret
yapan girişimcimiz de müşterisini neden görmesin. Hem çek alanın hem çek verenin mahremiyetini koruyan bir sistem önerdik.
İş hayatında daha fazla mağduriyete yol açmamak için böyle bir
sistemi kamu idaresi ile birlikte bir an önce hayata geçirmeliyiz.”

Oda seçimleri konuşuldu
• Oda başkanları ve konukların sohbetlerinde önümüzdeki yıl yapılacak oda ve borsa seçimleri gündeme geldi.
• Bazı başkanlara yeni dönemde görevler biçildi. Mustafa
Boydak’a TÜSIAD Başkanlığı soruldu.
• Abdülkadir Konukoğlu işlerin bir kısmını delege ettikten sonra
nasıl mutlu olduğunu anlattı. Nejat Koçer milletvekilliğine alışmaya çalıştığını söyledi.
• ASKON Başkanı Mustafa Koca, oda ve borsa seçimlerinin bazı
hazırlıkların bitmemesi nedeniyle
• TUSKON Başkanı Rızanur Meral tek tek herkesle ilgilendi.
‘Türkiye için çalışıyoruz’
• Geçen genel kurulda Kılıçdaroğlu ile tartışan eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bu genel kurulda yerinden kalkmadan toplantıyı izledi.
• Salona asılan tek afişte “Türkiye için çalışıyoruz” sloganı yer
aldı. Hisarcıklıoğlu, TOBB marşı ile kürsüye geldi. Bütün ekonomi bakanlarına teşekkür etti.
MHP adına Bal geldi
• Başbakan’ın “Doğu’ya yatırım yapın” çağrısına iş dünyası çok
cılız bir alkışla karşılık verdi. Erdoğan konuşması biter bitmez
salondan ayrılırken, Kılıçdaroğlu yarısı boşalmış bir salona hitap
etti.
• MHP adına genel kurula katılan tek isim ise Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal oldu. Bal, konuşması sırasında da delegelerden alkış aldı.
Kandile ofis açmışlar
Başbakan Erdoğan, PKK’nın üs kurduğu Kandil Dağı’na “ofis”
benzetmesi yaparak şöyle konuştu: “Terör Türkiye’nin tamamını
ilgilendiren bir sorun. Birileri Kandil’de bir taşeronluk ofisi açıyor.
Orada kanla alışveriş yapıyor. Orada Türkiye’ye karşı hasma ne
tutumu olan ülkeler de kan karşılığı ticaret yapıyorlar. Türkiye’de
adının başında milletvekili sıfatı olanlar, genel başkan sıfatı olanlar pervasızca çıkıp dağdaki gençleri teşvik edebiliyorlar. Neden?
Çünkü onlar da o taşeronluk ofisinden besleniyor. Gençlerimiz
ölürken bu baronlar semirdikçe semiriyor. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Terör meselesini er veya geç çözeceğiz.
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TOBB’da hedef bankalar oldu
Bankaların girişimciye kredi vermede “nazlı” davrandıklarını ifade eden
Başbakan Erdoğan “Bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere ağır kredi şartlan uygulayan bankaların “vicdansızca” davrandıklarını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 67’nci Genel Kurulu’ndaki
konuşmaların ağırlık konusunu yeni anayasa çalışmaları oluştururken,
eleştiri oklarının bankalara yönelmesi dikkati çekti. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, bankaların girişimciye kredi vermede çok nazlı bir davranış içinde bulunduklarını ifade ederek, bunu kabul etmenin mümkün
olmadığını söyledi. Erdoğan, “Bu böyle giderse yarın onlar da bu sıkıntıyı yaşayacaklar. Niye? Benim girişimcim güçlendikçe, o da dar günde
yanında olanların yanında olacak” diye konuştu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bankaların KOBİ’lere ağır şartlar uyguladığı yönündeki şikâyetlerin son dönemde artmaya başladığını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Buradan bankalarımızın bazılarını da uyarmak
istiyorum. Anadolu’dan gelen talepleri oyalıyorsunuz. Hatta vicdansızca
davranıyorsunuz. Türkiye ekonomisinin gelişimine öncülük eden Anadolu sermayesine engel çıkarmayın. Kamu idaremizi, haksız ve vicdansız
duruş sergileyen bankalar için ciddi ve somut önlem almaya çağırıyorum” dedi.

Yazıcı: TTK’da rötuş haftaya
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, genel kuruldaki konuşmasında, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin yetişirse bu hafta, olmazsa önümüzdeki hafta gerçekleştirileceğini söyledi. Değişiklikte
tüm tarafların görüşünün alınacağının altına çizen Yazıcı, “Yasanın ge-
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nel mantığı dışına çıkmadan sizin sıkıntı çektiğiniz bürokratik alanlarda
rötuş yapacağız” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeşil pasaport eleştirilerine de yanıt veren Hayati Yazıcı, yeşil pasaportun belirli bir ihracat miktarının üzerine? çıkanlara verilmesi yönünde çalışma
yaptıklarını bildirdi.

TOBB’da bankalar hedef oldu
TOBB Genel Kurulu’nda eleştiri okları bankalara yöneldi. Bankaların
kredi vermede “nazlı” davrandığını belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin kredi alırken zorlandıklarını belirterek bankalara eleştirilerin arttığını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
kamuyu önlem almaya çağırdı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan teşviklerin bölgesel eşitsizliğin
giderilmesine yetmediğini savundu ve sanayi envanterinin 10 yılda tamamlanmamış olmasını eleştirdi.
TOBB’un 60’ıncı kuruluş yıldönümüne denk gelen 67’nci Genel Kurul
toplantısında konuşmaların ağırlıklı olarak ortak noktasını yeni anayasa çalışmaları ve eşitlik oluşturdu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
anayasa konusunda hiçbir önyargıları olmadığını belirtirken, parti olarak
asla masadan kalkan taraf olmayacaklarını bildirdi. CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, hükümetin teşvik politikalarını eleştirirken, 10 yıldır hazırlanamayan sanayi envanteri olmadan teşviklerin belirlenemeyeceğini
söyledi.
TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu “ ise Genel kurul konuşmasında, reform
konularına ağırlık verdi. Hisarcıklıoğlu, yeni Anayasa’yı “en önem-
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li reform” olarak nitelerken, hem cumhurbaşkanı, hem de başbakanın
seçimle geldiği bir sistemin yaratacağı sıkıntılara vurgu yaparak, “başkanlık sistemi” tartışmalarının önemine değindi. Hisarcıklıoğlu, yapısal
reformların devamını da talep etti. Konuşmasında bankalara özel yer
ayırarak yüklenen Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’lere ağır kredi şartlan uyguluyorsunuz. Anadolu’dan gelen talepleri oyalıyorsunuz. Hatta vicdansız
davranıyorsunuz” sözleriyle eleştirilerde bulundu.

“Demokrasi kesilmesinden rant elde eden oldu”
Başbakan Erdoğan, 9 yıllık başbakanlık dönemi boyunca TOBB’un
Genel Kurullarına katılmaya özen gösterdiğini belirterek, reel sektörün
kalbinin bu salonda attığını söyledi. Hükümet olarak ekonominin sorunlarına daima gerçekçi bir şekilde yaklaşmaya özen gösterdiklerini dile
getiren Erdoğan, ekonomide gerçeklerden kopuk, pembe bir tablo çizmenin yanıltıcı ve aldatıcı olduğunu ifade etti. Sorun yokmuş gibi davranan bir hükümetin hizmet edemeyeceğine ve Türkiye’yi büyütemeyeceğini ifade eden Erdoğan, katıldığı ilk TOBB genel kurulunda konuşulan
konular ile bugün konuşulan konuların birbirinden farklı olduğuna işaret
etti.
Türkiye’nin ikinci gücünün demokrasi olduğunu ifade eden Erdoğan,
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaştıracak etkenin tıkır tıkır işleyen bir
demokrasi olacağını kaydederek “Demokrasinin kesintiye uğramasından rant elde edenler oldu. Antidemokratik dönemlerde işini büyütenler,
kazancını artıranlar, işleri ciddi manada tıkırında olanlar oldu. Ama bu
bir avuç seçkin büyürken, bu bir avuç seçkinin işleri tıkırında giderken,
Türkiye’de geride kalanların tamamı yoksullaştı, işsiz kaldı, çarklar durdu, kepenkler kapandı. Gazetelerde çarşaf çarşaf belli markalar karalanırken, bazı imtiyazlılar pazarda rakipsiz kaldılar, tek kaldılar, tekel
oldular” dedi.
IMF’ye olan borçların önümüzdeki yıl Nisan ayında tamamen kapanacağını belirten Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerini de 100 milyar dolara
çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

“Ekonomi ve demokrasi at başı gidiyor”
Ekonominin ve demokrasinin at başı gittiğini dile getiren Erdoğan, iş
dünyasının demokrasiye çok sıkı sahip çıktığını belirtti. Yeni anayasa ile
ulaşılan seviyenin daha güçlü muhafaza edileceğini hem de gelecekteki
hedeflere daha kararlı bir şekilde ilerleneceğini belirten Erdoğan, “Yeni
bir anayasa konusunda bizim parti olarak, hükümet olarak hiçbir önyargımız yok. Elbette ülkenin ve milletin sınırlan bizim sınırlarımızdır. Ama
bu sınırlar dairesinde huzuru, barışı, refahı, dayanışmayı, kardeşliği pekiştirmek isteyen her adımın yanında oluruz, arkasında oluruz. Dayatma ile yapılan reformların, dayatma ile yapılan anayasaların Türkiye’ye
fayda sağlamadığını tam tersine zarar getirdiğini hep birlikte gördük ve
yaşadık. Yeni bir anayasa için oluşan fırsatın hiçbir şekilde dayatma ile
zorlama ile heba edilmesini istemeyiz” dedi. Erdoğan, parti olarak yeni
bir anayasa çalışmalarında masadan kalkan taraf asla olmayacaklarını
dile getirdi.
İsim vermeden BDP yöneticilerini eleştiren Erdoğan, Hakkâri
Yüksekova’da ve Şırnak’ta havalimanı açma çalışmalarının sürekli engellenmeye çalışıldığını kaydederek “10 yıl önce Iğdır’da, Şırnak’ta havaalanı kurulacak denilseydi kimin aklına gelirdi” diyerek batıda olanları
doğuya da götürdüklerini söyledi.

“Bankaların kredi verirken nazlanması kabul edilemez”
Yeni teşvik sisteminde Doğu ve Güney Doğu’ya birçok muafiyet getirdiklerini dile getiren Erdoğan, “Bu yatırımları yapalım, terörün belini iyice
kırarız” dedi. Türkiye’de ekonomide güzel ve olumlu gelişmeler olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin artık dünya ticaretine entegre olmuş
bir ülke olduğunu kaydetti. Bankaların girişimciye kredi verirken nazlı
bir davranış içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, bunu kabul etmenin

mümkün olmadığını, uygulamada hatalar olduğunu ve bunun böyle devam edemeyeceğini ifade etti.

“Tek istediğimiz rakiplerimizle eşitlik”
Türkiye’nin 2023’te 10 büyük ekonomiden biri olma hedefinin gerçekleşmesi için her yıl yüzde 7 büyümesi ve yine her yıl 700 bin istihdam yaratması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu hedefe ulaşmak için rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, “İçerde cari
açık kaynaklı riskler var. Dışarıdaysa Avrupa’da devam eden finansal
kriz ve ekonomik durgunluk, bizi de olumsuz etkiliyor. Ortadoğu’da karışık ortam ve gerginlikler artarak sürüyor. Devletimizden tek isteğimiz,
maç yaptığımız sahanın, rakiplerimizle eşit şartlara getirilmesi. Allah’ın
izniyle, gerisini biz hallederiz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, cari açık riskine karşı, tarım, turizm ve deniz taşımacılığına özel önem verilmesi
gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, tarımın öneminin gelecekte daha da
artacağını belirtti.

“Halk katkısı ile yapılan anayasa en önemli reform”
Türkiye’nin gelişimi için en önde gelen reform alanının yeni bir Anayasa
olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Zira yeni bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Daha güçlü bir devletin ve daha müreffeh bir milletin
yolu buradan geçiyor. Anayasa sadece siyasi değil, aynı zamanda iktisadi bir meseledir. Anayasa kutup yıldızıdır. O yerinde durur, geri kalan
her şey onun etrafında döner. Anayasamızı yenileyemezsek, olduğumuz yerde, orta gelir seviyesinde tıkanıp kalırız, bir üst lige çıkamayız”
dedi. Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, seçkinlerin, muhtıraların, ara rejimlerin, darbelerin dayattığı değil, millet iradesine dayanan,
mutabakatla hazırlanan bir anayasa istiyoruz! Demokratik, laik, sosyal
hukuk devleti yapımızın korunmasını istiyoruz.”

TOBB 67. TOBB Genel Kurulundan notlar:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 60. kuruluş yıldönümüne denk gelen 67. Olağan Genel Kurulu’nda, 50. yılda tam vurgusu yapılamayan
“koklu kuruluş” vurgusu öne çıktı. TOBB’un çalkantılı olduğu bir dönemde yeni oluşan bir yönetimle kutlanan 50. yılda güçlü mesajlar sınırlı
kalmıştı. 60. yıl vurgusu, TOBB’un olağan genel kurulunun öne çıkan
mesajı oldu. 60. yıl için özel logo tasarlatıldı. Bu logo, 1 yıl boyunca
TOBB’un resmi yazışmalarında ve görsel malzemelerinde kullanılacak.

TOBB’un en fazla kadın katılımlı genel kurulu.
TOBB’un geleneksel olarak genel kurul öncesi verdiği resepsiyonda ve
genel kurul salonunda kadın ıs insanı sayısı geçmiş genel kurullara göre
görece yüksekti. TOBB’un, bu amaca özel bir çalışma yaptığı, daha önceki genel kurullarda olmayan şekilde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
katkısıyla 800 kadına özel davetiye gönderildiği kaydedildi. Hem resepsiyonda, hem de genel kurul salonunda delege olmayan çok sayıda kadın ıs insanı dikkat çekti.
TOBB Genel Kurulu’na ilk kez yabancı işadamları da çağırıldı. Türk ve
akraba topluluklardaki işadamları ile yakın ekonomik işbirliği bulunulan
ülkelerden 100 konuk genel kurula katıldı.
TOBB Genel Kurul resepsiyonu başkentin en yeni mekanlarından olan,
Ankara Ticaret Odası mülkiyetinde özel işletmecide bulunan Congresıum kongre merkezinde gerçekleştirildi.
TOBB Genel Kurul resepsiyonuna, bürokrasi ve siyasetten ilgi az oldu.
TOBB’un ilgili bakanlığı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayatı Yazıcı
yanında Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız katıldı. Siyasetten
ise genel başkan düzeyinde DSP Genel Başkanı Masum Türker oldu.
TOBB’un geleneksel resepsiyonunda, ekonomi yönetimindeki bakan
ve sosyal paydaşların 60. Yıla özel mesaj videoları gösterildi. TOBB’un
genel kurulu ise en yoğun işadamı katılımlı çalışmalarından birini yaptı. 67. Genel kurula 5 bin işadamı, siyasetçi, bürokrat ve konuk katıldı.
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TOBB’un genel kurulu Başbakan’ıngeç katılması nedeniyle programdan
2 saat gecikmeli başladı.
Her yıl olduğu gibi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını yaptıktan sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını
beklemeden salondan ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı sırada
delegelerin büyük kısmı salondan çıkarken, MHP adına katılan Faruk
Bal’ın konuşmasında ise salon neredeyse tamamen boşaldı.
Her yıl olduğu gibi TOBB delegelerine özel bir hediye verildi. Bu yıl son
dönemin gözde tablet bilgisayarı IPAD 2 hediye edildi.
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında özellikle yeni anayasa çalışmalarına
yönelik öneriler büyük alkış alırken, eğitim sisteminde çok sık yapılan
değişikliğe yönelik eleştiriler de yine TOBB delegelerinden destek gördü.
19 Mayıs törenleri sebebiyle erken kapatılan Anıtkabir, TOBB’un özel
başvurusu üzerine acildi. İlk kez TOBB için Anıtkabir’de resmi tören düzenlendi. Törenin ardından bin 400’un üzerindeki TOBB delegesi toplu
fotoğraf çektirdi. Genel Kurul sabahı ise 270 m²’likafiş haline getirilen bu
fotoğraf TOBB ETÜ’nün duvarına asıldı.
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında üyelere cağımızın fatihleri seklinde
seslenmesi ve Necip Fazıl’dan dörtlük okuması salondan alkış aldı.
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Erdoğan’ın söz vermesine rağmen işadamlarının yeşil pasaport almasına, yeşil pasaportu olanların tas koyduğunu
belirtti.

“Teşvik sistemi Anadolu’nun içini boşalttı”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurul konuşmasında teşvik sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. Yıllardır yapılan teşviklerin
bölgesel eşitsizliğin giderilmesine yetmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu,
10 yıldır oluşturulamayan sanayi envanteri ile teşvik politikalarının oluşturulmayacağım anlattı. Kılıçdaroğlu sıcak paranın kesilmesi halinde
bisikletin dönmeyeceğini ve duvara toslayacağını kaydetti. Anayasa değişikliği çalışmaları yanı sıra 12 Eylül yasalarının yürürlükten kalkmasının da çok önemli olduğunu söyleyen kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasi,
demokrasi diyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun. Boynuna poşu taktı diye
hiçbir delil yok, altını çiziyorum. Bir Hukuk Fakültesi öğrencisi 11 yıl hapisle mahkûm edildi” dedi.

Çok ihracat yapana “yeşil pasaport”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayatı Yazıcı bakanlığın faaliyetleri hakkında
bilgi verirken, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin yetişirse bu hafta, olmazsa önümüzdeki hafta gerçekleştirileceğini söyledi.
Değişiklikte tüm tarafların görüsünün alınacağının altına çizen Yazıcı,
“Yasanın genel mantığı dışına çıkmadan sizin sıkıntı çektiğiniz bürokratik alanlarda rötuş yapacağız” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nunyeşil pasaport eleştirilerine cevap veren Hayatı Yazıcı, yeşil pasaportun belirli bir ihracat miktarının üzerine çıkanlara verilmesi yönünde
çalışma yaptıklarını bildirdi.
MHP adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal ise MHP’nin
2007 yılından bu yana tüm dünyada yapılan anayasa değişiklikleri ile
Osmanlı’dan bugüne yapılan değişiklikleri incelediklerini söyledi. Bal, bu
çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti içinde insanların dili, dini ve siyasetine bakılmaksızın herkesin insan haklarından yararlanmasının en doğal
hakkı olduğunu, MHP olarak bu hakkın sağlanması için masadan kalkmayacaklarını bildirdi.
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Hisarcıklıoğlu: Anayasadan istikrar bekliyoruz
Anayasa’dan bekledikleri diğer unsurun istikrarın sağlanması olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, mevcut yönetim biçiminin istikrarı sağlamaktan
uzak olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin benimsendiğim belirterek, ustu örtülü olarak “başkanlık sistemi” tartışmalarına katıldı. Hisarcıklıoğlu, “Hem Cumhurbaşkanı
hem de Başbakan halkın oyuna dayanacağı için birlikte çalışmalarında
sıkıntı yaşanabilir. İstikrarı güçlendirmek için, halkoyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanının ve Başbakanın yetkilen yeniden düzenlenmeli. Bunun
nasıl yapılacağı, bu süreçte tartışılmalı. Bu konudaki düzenlemelerin
yeni Anayasayla yapılması, Türkiye’nin geleceği için hayatı önem taşıyor” diye konuştu.

“Adalet güçlendirilmeli”
Hisarcıklıoğlu, adalet sisteminin güçlendirilmesi için fiziki koşulların
iyileştirilmesinden memnuniyet duyduklarını vurgularken, Anayasa çalışmalarında, adalet duygusunun güçlendirilmesine yönelik vurgunun
öne çıktığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Biz artık, mazlumu ve güçsüzü
koruyan, herkesin adaletinden emin olduğu, Allah’tan sonra gönül rahatlığıyla sığınacağımız bir yargı sistemi istiyoruz. Gökler ve yer ancak
adaletle ayakta durur. 75 milyon olarak zihniyet devrimi yapıp, güdüye
dokunamayan, güçsüzü ezen, eski zihniyeti artık yıkmamız gerekiyor”
diye konuştu.

Teşvik sistemi ve yapısal reformlar
Yeni teşvik sisteminin iyi tasarlandığını ve bölgeler arası eşitsizlikleri
gidermeye katkı vereceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, tek basına teşviklerin ekonomik gelişmeyi sağlamada yetersiz kalacağını, yapısal reformların mutlaka işletilmesi gerektiğini söyledi. Is ve yatırım ortamının
Türkiye’nin rakiplerine göre hala geride olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bölgesel kalkınma ajanslarında özel sektörün ağırlığının artırılması
gerektiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Güçlü olanların, güçsüzlere kendi
kurallarını dayattığı bir sisteme esnafımız, KOBİ’lerimiz, sanayicimiz
daha ne kadar dayanacak? Biz, perakende yasasının çıkarılmasını bekliyoruz” dedi.

“Bankalar Anadaki taleplerine vicdansız”
Kayıt dışı ekonominin önlenmesi için katkı vermeye hazır olduklarını
kaydeden Hisarcıklıoğlu, vergi ve sosyal güvenlik yüklerinin azaltılmasının önemli sonuç verdiğini ve devamının gerektiğini, işgücü piyasasının
esnekleştirmesinin önemli olduğunu ilerisürdü.
Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasının önemli
olduğunu vurgularken, ek kontrol mekanizması kurulmadığı için karşılıksız çek sayısında artış görüldüğünü belirtti. Hisarcıklıoğlu, Maliye’nin
e-hacız uygulamasının durdurulmasını istedi.
Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin kredi almada şartların ağırlaştırılmasından dolayı bankalara eleştirilerinin arttığını da belirterek, bankaları “vicdansızlıkla” suçladı, kamuyu önlem almaya çağırdı.

“Eğitimde kalıcı reformlara ihtiyaç var”
Eğitim kalitesinin artırılması için yapılması gerekenler bulunduğun kaydeden Hisarcıklıoğlu, OECD içinde Türk öğrencilerin en alt sıralarda yer
aldığını hatırlattı. Kalıcı reformlara ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Eğitimözgürlüğü de bu reformların önemli bir parçası. Bu
çerçevede, dini eğitimle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasını doğru buluyor
ve teşekkür ediyorum. Çok acık ifade ediyorum: Aileler çocuklarına dini
eğitim vermek istiyorlarsa bunun onu acık olmalı. İsteyen çocuğuna dini
eğitim verir, isteyen vermez. Zira ana-babanın çocuk üzerinde hakkı var”
dedi.
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BAŞBAKAN ERDOĞAN, TOBB GENEL KURULU’NDA BANKALARIN KREDİ POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ:

Bankalara: Nazlanmayın
Başbakan Erdoğan, bankaların girişimciye kredi vermekte ‘çok
nazlı’ davrandıklarını, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.
Erdoğan “Benim girişimcim de güçlendikçe, dar günde yanında
olanların yanında olacak” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 67. Genel
Kurulu’nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bankaları
eleştirdi. “Bankalar ne yazık ki girişimciye kredi vermede
çok nazlı bir davranış içindeler. Bunu kabul etmek mümkün
değil” diyen Erdoğan, yanlış uygulamalar olduğuna işaret etti.
Başbakan Erdoğan, “Bu böyle giderse yarın onlar da bu sıkıntıyı
yaşayacaklar. Niye? Benim girişimcim güçlendikçe, o da dar
günde yanında olanların yanında olacak. Bunu da çok açık net
konuşmak, görüşmek zorundayız” dedi.

‘CARİ AÇIKTA OLUMSUZ SENARYOLARA
TEDBİRİMİZ VAR’
Başbakan Erdoğan, cari açık konusunda en kötü rakamların
geride kaldığını belirterek, “Her yıl cari açık rakamlarının
aşağı doğru seyredeceğini ifade etmiştim, bu öngörülerimiz de
gerçekleşiyor. Aylık göstergeler yanıltıcı olabilir, zaman zaman
inişler çıkışlar olabilir. Yıllık bazda cari açık öngördüğümüz gibi
geriye doğru gidiyor” diye konuştu. Enerji fiyatlarının cari açığı

büyüten en önemli kalem olduğunu dile getiren Erdoğan, Orta
Vadeli Plan’a petrol fiyatı varsayımı olarak 110 dolar yazdıklarını,
ancak şu anda fiyatların 120-130 dolar civarında olduğunu
hatırlattı. Enerjide petrol fiyatlarında olağanüstü bir artış olmazsa
2012’de de cari açığın düşme eğiliminin süreceğini belirten
Erdoğan, “Olumsuz senaryolar karşısında da tedbirlerimiz var
ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da tedbirleri kararlılıkla
uygulayacağız” diye konuştu.

İŞLERİ TIKIRINDA OLANLAR VARDI
Markalar karalanırken imtiyazlılar tekel oldu
Başbakan Erdoğan, demokrasi kesintiye uğradığında, birilerinin
bundan çıkar sağladığını, demokrasinin kesintiye uğramasından
rant elde edenler olduğunu belirterek, “Antidemokratik
dönemlerde işini büyütenler, kazancını artıranlar, işleri ciddi
manada tıkırında olanlar oldu. Ama bu bir avuç seçkin büyürken,
bu bir avuç seçkinin işleri tıkırında giderken, Türkiye’de geriye
kalanların tamamı yoksullaştı, işsiz kaldı, çarklar durdu,
kepenkler kapandı. Gazetelerde çarşaf çarşaf hatırlayın belli
markalar karalanırken, bazı imtiyazlılar pazarda rakipsiz kaldılar,
tek kaldılar, tekel oldular” diye konuştu. ?
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‘KOBİ’lere kredi verirken vicdansızca davranıyorlar’

SİGARAYLA YANGIN ALARMINI ÇALIŞTIRDILAR

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu da bankalar için sert ifadeler kullandı. “Buradan
bankaların bazılarını da uyarmak istiyorum” diyen Hisarcıklıoğlu,
sitemini şöyle dile getirdi: “KOBİ’lere ağır kredi şartları
uyguluyorsunuz. Anadolu’dan gelen talepleri oyalıyorsunuz.
Hatta vicdansızca davranıyorsunuz. Türkiye ekonomisinin
değişimine ve gelişimine öncülük eden Anadolu sermayesine
engel çıkarmayın. Kamu idaremizi, haksız ve vicdansız
duruş sergileyen bankalar için ciddi ve somut önlem almaya
çağırıyorum.” Hisarcıklıoğlu, yeni Anayasa çalışmaları için
siyasilerin de uzlaşmaya mecbur olduğunu belirterek, “Aynı dili
konuşanlar değil anı duyguyu paylaşanlar anlaşır” derken, yeni
eğitim sistemi (4+4+4) için Başbakan Erdoğan’a teşekkür etti.

• Geçen yıl seçim öncesi 11 bakanla TOBB Genel Kurulu’na
çıkarma yapan hükümet, bu yıl Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile temsil edildi. MHP’den
Faruk Bal, CHP’den ise Umut Oran katıldı. ?

DOĞU İÇİN MÜJDELİ HABER BEKLİYORUM
İşadamlarından Güneydoğu ve Doğu illerine yatırım yapmalarını
isteyen Erdoğan, “Yatırımları yapalım göreceksiniz terörün belini
iyice kırarız ve doğrusu ben siz girişimci kardeşlerimden artık
müjdeli haberler bekliyorum” dedi. Erdoğan, korku ve şüphe
kalktığında Güneydoğu ve Doğu’nun çehresinin değişeceğini
kaydetti.

İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORTU HIZLANDIRDIK
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Başbakan Erdoğan’ın
işadamlarına yeşil pasaport verilmesi konusunda bir çalışma
yapılması için kendisine talimat verdiğini belirterek, “Bu
konudaki çalışmayı hızlandıracağız, ama ölçüsü şu olacak;
ihracat büyüklüğü konusunda bir rakam ortaya koyacağız, belli
ihracat büyüklüğü olan işadamlarına yeşil pasaport verilmesini
sağlayacağız” dedi.

YEŞİL PASAPORT ALKIŞI
TOBB Başkanı’nın konuşmasında en büyük alkışı,
‘Başbakanımızın talimatına rağmen yeşil pasaport alamadık
elinde yeşil pasaportu olan zihniyet önümüze duvar ördü’ cümlesi
aldı.
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• 5 bin kişinin katıldığı Genel Kurul’da bazı delegelerin spor
salonunun arkasında sigara içmesi nedeniyle yangın alarmı
çalıştı. Görevliler sigara içilmemesini istedi ama dinleyen olmadı.
En son yaka kartında ‘Adalet Bakanlığı’ yazan görevli sigara
içmeye devam edilmesi halinde polis çağıracağını söyledi.
• Geçen yıl konuşmasında Nâzım Hikmet’ten dizeler okuyan
Hisarcıklıoğlu, bu yılki konuşmasında ise Necip Fazıl’dan alıntı
yaptı ve “Üstadın dediği gibi” diye başlayarak “Tohum saç,
bitmezse toprak utansın! Hedefe varmayan mızrak utansın.
Hey gidi küheylan koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran kısrak
utansın” dizelerini okudu.
• Salondaki 15-20 kişilik bir grup, Erdoğan’a sürekli tezahürat ve
alkışlarla destek verdi.

‘PEDALI SICAK PARACILAR ÇEVİRİRSE
DÜŞERSİNİZ’
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın sözlerine
atıfta bulunup, “Sayın Başbakan çok güzel bir örnek verdi dedi ki:
Bir bisikletin üzerinde pedalı düzenli çevirirseniz, düşmezsiniz.
Ama o pedalı üreten kişi çevirirse düşmezsiniz ve yolunuza
devam edersiniz. O pedalı uluslararası tefeciler yani sıcak para
getirenler çevirirse, sıcak para gittiği zaman siz de düşersiniz”
dedi.
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Bankalar naz yapmayı bıraksın pedal çevirmeye
devam edelim
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 67’nci genel kuruluna katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin son teşvik
düzenlemelerini iş dünyasıyla istişare ederek hazırladığını özellikle
doğu ve güneydoğuya yatırımda büyük kolaylıklar sağlandığını söyledi. Başbakan, sıranın artık işadamlarında olduğunu, korkmadan
güvenle yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı. Ekonomi yönetiminde istikrarın önemini de ‘bisiklet kullanmakla’ özdeşleştirerek anlatan Başbakan Erdoğan şöyle konuştu:

Pedal, direksiyon ve fren
Bisiklete herkes binmiştir. Pedalı çevirdiğiniz, direksiyonu kontrol ettiğiniz, frenleriniz sağlam olduğu sürece iki tekerle ilerlersiniz. Ama
pedalı çevirmeyi bırakırsanız bisiklet durmaya başlar ve dengesini
kaybeder, bir süre sonra da devrilir. Son 9.5 yılda sürekli pedal çevirmenin ne kadar hayati olduğunu daha iyi öğrendik. Bakın Avrupa
yatırımları durdurdu, pedalı çevirmiyor. Biz ise devam ediyoruz. Bu
dönemde yatırıma devam eden girişimcilerimiz de daha başarılı oldular.”

Duvara toslayanların faturası
Kimi zaman bu ülkede pedal çevrilemez oldu ve direksiyon kontrolü
kaybedildi, frenler tutmadı. Bisiklet duvara tosladı. Ülke kaybetti. Bu-

gün böyle bir lüksümüz yok. Biz bugün önümüzdekileri de geçmek
zorundayız. Bu birikime tecrübeye sahibiz. Türkiye artık kendisine
güveniyor. Başardıklarıyla övünmek yerine daha fazlasını başaracağına da inanıyor. Biz bundan sonra da pedalı asla yavaşlatmadan
çevirmeye devam edeceğiz. 2001 krizinde Türkiye geleceğe umutlarını kaybetmişti. O dönemin faturalarını da biz ödedik. Uluslararası
Para Fonu (IMF) ile 2002 yılında borcumuz 23.5 milyar dolardı. Şu
anda 2 milyar doların altına indi. 4 yıldır da IMF ile stand-by anlaşması yapmıyoruz. Döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, şu anda 93 milyar dolar. Nisan 2013’te IMF’ye borç kalmayacak. Yılsonunda döviz
rezervi de 100 milyar dolara ulaşacak. Biz sonraki hükümetlere ve
nesillere asla fatura yüklemeyeceğiz. İstikrar ve güven bizim iki sır
kelimemiz. Demokrasi güçlendi ekonomi de güç kazandı.

TOBB ile birlikte çalışıyoruz
Reel sektörün kalbi burada atıyor. Ekonominin gerçek yalın fotoğrafı
burada çekiliyor. Biz 9.5 yıl Doyunca TOBB ile samimi bir istişare
içinde çalıştık Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ortak çözümler ürettik. Hükümet olarak Türkiye’nin ekonomi
sorunlarına daima gerçekçi baktık. Gerçeklerden kopuk bir pembe
tablonun aldatıcı olacağım, sorunlar yokmuş gibi davranan, sorun
sahipleriyle istişare etmeyen bir hükümetin politika ve hizmet ürete-
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meyeceğine inandık. TOBB’la 2023 hedefleri için de birlikte yürümeye birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Reformları birlikte tamamlayacağız. TOBB’un yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde katkılarım
ve araştırmalarım dikkatle izliyoruz.

Nazlı bankalar sıkıntı yaşar
Bankalar müteşebbislerimize kredi vermede çok nazlı bir davranış
içindeler. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu böyle giderse yarın
onlar da bu sıkıntıyı yaşayacaklar. Niye? Benim girişimcim güçlendikçe, o da dar günde yanında olanların yanında olacak. Bunu da
çok açık net konuşmak, görüşmek zorundayız. Artık dünya ticaretine
entegre olmuş bir ülkeyiz. Çok şükür krizin başında ‘teğet geçecek’
dedik. Kriz, Türkiye’yi teğet geçti. Ancak bu rehavet içinde olmamız
anlamına gelmiyor. Biz tedbiri, disiplini asla elden bırakmıyoruz. Avrupa’daki krizin Türkiye üzerindeki etkisini minimum seviyede tutmak için tedbirleri kararlılıkla yürütüyoruz.”

Yatırım yapalım terörü bitirelim
BAŞBAKAN Erdoğan, son teşvik paketiyle ve güneydoğu illerine yapılacak yatırımlar için önemli destekler sağlandığım belirterek, “Biz
İğdır’da hava alanı yaptık, açılmak üzere. Engellemeye çalışıyorlar.
Yüksekova’da havaalanı temeli atılacak, terör örgütü ve yandaşları
engelleme gayretine giriyor. Devam edeceğiz açacağız. Şımak’ta
hava limanı yapıyoruz. Batıda ne varsa doğu ve güneydoğu da bu
olacak. Şimdi güneydoğuya, doğuya yatırımlarınızla gidin. Yatırım
sırası sizde. Bu yatırımları yapalım terörün belini iyice kurarız” dedi.

Cari açıkta kötü rakamlar geride kaldı
BAŞBAKAN Erdoğan, cari açık riskiyle ilgili eleştirileri de şöyle yanıtladı: “Bu konuda en kötü rakamlar geride kaldı. Bundan sonra
aşağı doğru seyredecek. Aylık değerlendirmelerde iniş çıkış olabilir.
Ama yıllık bazda öngördüğümüz gibi olacak. Yeni teşvik sisteminin
de bu konuda olumlu etkisi olmasına özellikle özen gösterdik. Yatırımlar ilerledikçe cari açık üzerinde olumlu etkilerini de göreceğiz.
En önemli sorun enerji fiyatları. Biz petrolde 110 dolar ortalama fiyat
öngördük. Şu anda bu değerin üzerinde seyrediyor ama yine de cari
açığımız düşüyor. Eğer aşırı yükseliş olmazsa cari açık hızla düşebilir.”

2011’de 158 milyar liralık yatırım yaptık. Bankalar
yine zorluk çıkartmaya başladı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün 2011’de
158 milyar liralık yatırım yaptığını ve ihracatçı sayışım 54 bine yükselttiğini belirterek 10 yıl sonra Türkiye’nin dünyanın en büyük 10
ekonomisi araşma gireceğine inandıklarım anlattı. Başkan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
Avrupa yerinde sayarken biz koşmaya devam edeceğiz. Roma bin
günde kurulmadı. Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyet seviyesine ulaşmak istiyoruz. Daha fazla çalışalım üretelim ki 10 yıl sonra
70’inci yıl için bu salonda toplanacaklar bizimle gurur duysunlar.
Zaman rehavet zamanı değil içerde cari açık kaynaklı riskler var,
dışarıda devam eden kriz ve durgunluk bizi de etkiliyor. Ortadoğu’da
gerginlikler sürüyor. Eksik reformları tamamlanmak zorundayız. Rakiplerimizle eşit şartlar olsun gerisini biz hallederiz.
Yurt içinde tasarruflarda azalma var. Mevduatın krediye dönüşüm
oranı yüzde 100’e ulaştı. Tasarrufları artıramazsak, özel sektöre finansman daha zor ve daha maliyetli hale gelecek. Anadolu’dan ve
KOBİ’lerden bankalara eleştiriler artıyor. KOBİ’lere ağır kredi şartları
uyguluyorsunuz, oyalıyorsunuz, vicdansız davranıyorsunuz. Bu yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye ekonomisinin değişimine
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ve gelişimine öncülük eden Anadolu sermayesine engel çıkartmayın. Kamu idaresini bu bankalar için ciddi önlem almaya çağırıyorum.

Reformlar ve yeni Anayasa
Daha zengin daha mutlu daha özgür bir Türkiye için reformlara devam etmeliyiz. Bunun temeli de yeni Anayasa. Çünkü daha güçlü bir
toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Anayasa sadece siyasi değil
aynı zamanda iktisadı bir meseledir. Anayasa kutup yıldızıdır. ?

Kılıçdaroğlu: O pedalı sıcak para çeviriyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın TOBB Genel Kurulu’nda krize çare olarak verdiği “pedal
çevirme” örneğine karşı “O pedalı üreten kişi çevirirse düşmezsiniz.
O pedalı uluslararası tefeciler yani sıcak para getirenler çevirirse,
sıcak para gittiği zaman siz de düşersiniz” dedi. Kılıçdaroğlu, tablonun hükümetin gösterdiği gibi aydınlık olmadığını savundu. İktidarın
9.5 yılda 4 teşvik paketi çıkardığım belirten Kılıçdaroğlu, “Ne oldu bu
teşvik paketleri? Bitlis’te mi durum iyileşti? Hakkâri’de mi, Tunceli’de
mi? Yozgat’ta mı durum değişti? Çankırı’da mı? Nerede durumumuz
iyileşti” diye sordu. Teşvik paketlerinin rekabet ortamını bozduğunu
ileri süren Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakanın sanıyorum ki yine dili
sürçmüş olacak. Burada dedi ki, ‘Uçağa biniyor vatandaşlarımız.’
Tabii bu çok güzel. Ama dedi ki, ‘O ilkel otobüslerle artık seyahat
etmiyoruz.’ Bir hatırlatma yapmak isterim, Türkiye Avrupa’nın en
büyük otobüs üretim merkezidir. Bütün dünyaya otobüs ihraç eder”
diye konuştu.

Çocuklarımıza daha kaliteli bir demokrasi bırakmalıyız
CHP Genel Başkam Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti demokrasi cephesinden eleştirerek, “Çocuklarımıza daha kaliteli bir demokrasi
bırakmak zorundayız. Elinizi vicdanınıza koyun, yanıt verin; ‘ben
acaba Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirirsem başıma bir şey gelir mi’
diye soruyor musunuz? Ya da ‘ben telefonda konuşurken acaba dinleniyor muyum’ diye kaygılı mısınız? Bu iki kaygı varsa demokraside
sorun var” dedi.

TOBB 60 yaşında Menderes’e teşekkür
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un bu yıl 60’ıncı yaşını
kutladığını da belirterek, kendisinin de 3992 gündür başkan olduğunu söyledi. TOBB’un üye sayısının 1 milyon 420 bine ulaştığım
kaydeden Hisarcıklıoğlu şunları aktardı: “TOBB’un kuruluşunu sağlayan Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarım minnetle anıyoruz.
60 yıllık tarihimiz Türk özel sektörünün de aldığı mesafeyi gösteriyor.
1500 üyemiz vardı 1 milyon 420 bin oldu. Bu ülkeye o zamanlar
32 bin turist geliyordu 32 milyona ulaştı. 260 milyon dolarlık ihracat
yapıyorduk 135 milyar doları aştı. Sanayinin ihracattaki payı yüzde
l’den yüzde 94’e çıktı. 60 yıl önce dış yardım alan ülkeydik bugün
dünyanın her coğrafyasında mazlumun yanma koyan fakir ülkelere
yardım eden ülkeyiz, İtalya ile Çin arasındaki en büyük sanayi üretimi ve ihracatı Türkiye yapıyor. Son 10 yılda yurt dışı temsil ağımızı
genişlettik 1500 delegemizle Anadolu’nun sesi hafine geldik. Yurt
dışına çılanca kimsenin farkında olmadığı değil, dünya ile entegre
küresel iş örgütlerinde söz sahibi bir TOBB var artık.”
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İŞADAMINA YEŞİL PASAPORT
TOBB Genel Kurulu’nda konuşan Bakan Hayati Yazıcı, Başbakan’ın kendisine işadamlarına ihracat büyüklüğüne göre
yeşil pasaport sağlanması konusunda talimat verdiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 67. Genel
Kurulu’ndan işadamlarına yeşil pasaport müjdesi çıktı. TOBB GenelKurulu, Başbakan Tayyip Er doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakam Hayati Yazıcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
da katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapıldı. Genel Kurul’da konuşan Hayati Yazıcı, Başbakan Erdoğan’ın
kendisine işadamlarına yeşil pasaport sağlanması konusunda
talimat verdiğini belirterek, “Yeşil pasaport ile ilgili çalışmayı ihracat büyüklüğünü dikkate alarak yapacağız. Başbakan ‘ihracatın
miktarıyla ilgili kısa bir çalışma yapın onu yaptıktan sonra yeşil
pasaport sağlayın’ dedi” ifadelerini kullandı.

girişimciye kredi vermede çok nazlı bir davranış içindeler. Bunlar
yanlış uygulamalar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle giderse yarın onlar da bu sıkıntıyı yaşayacak” diye konuştu. Erdoğan, ekonomik gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

‘Bankalar kredi nazı yapmasın’

‘Haydi Güneydoğu’ya...’

Başbakan Erdoğan ise konuşmasında, petrol fiyatlarında olağanüstü bir artış olmazsa cari açığın düşme eğiliminin süreceğini
belirterek, “Olumsuz senaryolar karşısında da tedbirlerimiz var
ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da tedbirleri kararlılıkla
uygulayacağız” dedi. Bankaları da eleştiren Erdoğan, “Bankalar

Korku, tedirginlik ve şüphe ortadan kaldırıldığında Güneydoğu
ve Doğu illerinin çehresi değişir. Sıra reel sektörde yani sizde.
Ben diyorum ki; haydi bakalım Güneydoğu’ya, Doğuya yatırımlarımızla girelim. Girişimci kardeşlerimden artık müjdeli haberler
bekliyorum.

“Demokrasi pedalını 9.5 yıl boyunca olduğu gibi bugün ve bundan
sonra da asla yavaşlatmadan çevirmek zorundayız. Türkiye’nin
itici gücü demokrasi. Demokrasi kesintiye uğradığında, birileri
bundan çıkar sağladı. Antidemokratik dönemlerde işini büyütenler, işleri ciddi manada tıkırında olanlar oldu. Bu bir avuç seçkin
büyürken, Türkiye’de geriye kalanların tamamı yoksullaştı.
İktidara geldiğimiz 2002’de IMF’ye 23.5 milyar dolar borç vardı.
Borç şu an 1.9 milyar dolar.
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Maalesef şu ana kadar krizin köküne inip yapısal anlamda uygun adımların anlamadığını görüyoruz. Avrupa sorunları çözmek
yerine., işte Yunanistan’da olduğu gibi, sorunları ötelemeye çalışıyor. Seçim süreçlerinin bunun getirdiği popülist politikaların
durumu daha da derinleştirdiğini görüyoruz.”

Cari açığa karşı 3 sektöre destek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında karşılıksız çıkan çeklerde hapis cezasının kaldırılmasını desteklediklerini ancak buna paralel bir kontrol mekanizması kurulması gerektiğini
vurguladı. Böyle bir sistem kurmadan düzenlemeye başlanmasıyla birlikte ilk 4 ayda karşılıksız çıkan çek sayısının yüzde 44
arttığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Bankalar müşterisine kredi
verirken sicilini görüyor, buna göre karar veriyor. O halde alın
teriyle çalışan, ticaret yapan tüccarımız, sanayicimiz de müşterisinin sicilini neden görmesin?” dedi.
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‘Altın değerinde’
Cari açık riskine karşı özellikle 3 sektöre ayrı bir önem verilmesi
gerektiğinin altım çizen Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Hem
dünya nüfusu devamlı artıyor, hem de gıdaya olan talep artıyor.
Dolayısıyla tarım sektörü sadece geçim kaynağı değil, büyük bir
kazanç kapısıdır. Türkiye için stratejik önemdeki bir sektörümüz
de turizmdir. Sadece istihdamda değil, hem sağladığı katma değer, hem de döviz kazandırma açısından turizm, altın değerinde. Diğer taraftan dış ticarette büyük hedeflerimiz var. Artan iş
hacmini kaldıracak şekilde deniz taşımacılığı ve gemi inşa sanayimizi geliştirmeliyiz. Müteşebbislerimiz, başka ülkelerin devlet
destekleri karşısında rekabette dezavantaj yaşıyor.”
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Yetkiler yeniden düzenlenmeli
TOBB’un 67. Genel Kurulu’nda Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu “Cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerini yeniden düzenleyin” çağrısında bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’daki son başkanlık yılına girdiği genel kurulda
“Cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerini yeniden düzenleyin”
çağrısında bulundu. Yasa gereği 2013 yılında TOBB Başkanlığı
görevini bırakacak olan Hisarcıklıoğlu, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katıldığı 67. Genel Kurulda “Hem Cumhurbaşkanı,
hem Başbakan halkın oyuna dayanacağı için birlikte çalışmalarında sıkıntı olabilir” dedi ve iki makamın yetkilerinin tartışılarak
yeniden düzenlenmesini istedi. Böylece TOBB da, başkanlık sistemi tartışmalarına katılmış oldu.
Genel Kurul konuşmasına Adnan Menderes’i anarak başlayan
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının ilk bölümünde, oda ve borsa
başkanlarına dönük mesajlar yer aldı. “Oda ve borsa başkanları oturdukları koltukların hizmet aracı olduğunu bilir ve hep bu
anlayışla çalışırlar” diyen Hisarcıklıoğlu, “Çünkü biz öbür tarafta
hesabın olduğunu biliriz” dedi.

Mutabakata özel vurgu
Dünyanın en eski atasözlerinden birinin “Roma bir günde kurulmadı” olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, hükümetten reformlara

devam etmesini istedi. “Maç yaptığımız sahanın rakiplerimizle
eşit şartlara getirilmesi devletten tek isteğimiz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Gerisini Allanın izniyle biz yaparız” diye konuştu. Anayasaya da konuşmasında geniş bir yer ayıran Hisarcıklıoğlu,
“Biz seçkinlerin, muhtıraların, ara rejimlerin, darbelerin dayattığı
değil, millet iradesine dayanan, mutabakatla hazırlanan bir anayasa istiyoruz”
“Biz vatandaşına hükmetmeyen bir devlet anlayışı istiyoruz,
Devletin vatandaşın efendisi değil, hizmetkârı olmasını istiyoruz”
diyen Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerinin
de yeniden düzenlenmesini istedi. Hisarcıklıoğlu, “İkisi de halkın
oyuna dayanacağı için birlikte çalışmalarında sıkıntı yaşanabilir.
İstikrarı güçlendirmek için halkoyuyla seçilmiş cumhurbaşkanının
ve başbakanın yetkileri yeniden düzenlenmeli. Bunun nasıl yapılacağı bu süreçte tartışılmalı. Bu konudaki düzenlemelerin yeni
anayasayla yapılması, Türkiye’nin geleceği için hayati önem taşıyor” diye konuştu. Halkın yeni anayasadan beklentisinin adalet
ve özgürlük olduğunu gördüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Biz artık işadamı da olsa, sivil de olsa, bürokrat da olsa yapanın yanına
kâr kalmadığı sistem istiyoruz. Gökler ve yerler ancak adaletle
ayakta durur” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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En çok alkış yeşil pasaporta
Hisarcıklıoğlu en büyük alkışı işadamına yeşil pasaport’ bölümünde aldı. Hisarcıklıoğlu, işadamlarına yeşil pasaport verilmesine bürokratların engel olduğunu söyleyerek “Evinde yeşil pasaport olan zihniyet, bu isteğin önüne duvar ördü” dedi. Gümrük
Bakanı Hayati Yazıcı, Başbakan’ın yeşil pasaport konusunda
çalışma yapılması için kendisine talimat verdiğini belirterek, “Çalışmayı hızlandıracağız, ama ihracat büyüklüğü konusunda bir
rakam ortaya koyacağız, belli ihracat büyüklüğü olan işadamlarına yeşil pasaport verilmesini sağlayacağız” dedi.

Bankalar vicdansız
Konuşmasında sık sık bürokratları eleştiren Hisarcıklıoğlu’nun
konuşmasında bankalara yönelik sert eleştiriler de yer aldı.
“Anadolu’dan gelen talepleri oyalıyorsunuz. Hatta vicdansızca
davranıyorsunuz” diye konuşan Hisarcıklıoğlu, ‘haksız ve vic-
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dansız duruş sergileyen bankalar için ciddi ve somut önlem alınması’ çağrısında bulundu.

Son başkanlık yılı başladı
Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanlığı görevini 2001 yılından
bu yana sürdüren Hisarcıklıoğlu için, bu genel kurulla birlikte
son başkanlık yılı da başlamış oldu.. Mayıs 2002 seçimlerinde
de başkanlık görevini üstlenen Hisarcıklıoğlu, 2005 ve 2009da
yapılan seçimlere de tek aday olarak girdi. Bu toplantı 12 yıldır
TOBB Başkanlığını sürdüren Hisarcıklıoğlu’nun başkan olarak
son genel kurulu. 2006da çıkarılan TOBB Yasasına göre, oda ve
borsa başkanlarından 2 seçim döneminde aynı görevde yönetim
kurulu başkanlığı yapanlar, 2 seçim dönemi geçmeden bir daha
adaylığını koyamıyor.
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TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, KARŞILIKSIZ ÇEK KONUSUNDA BANKALARA YÜKLENDİ:

Vicdansızlık Yapıyorsunuz
Son günlerde iç piyasada önemli bir sıkıntı yaşandığına ve yılın
ilk 4 ayında karşılıksız çıkan çek sayısının yüzde 44 arttığına
dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalara sert
eleştirilerde bulundu. Bankaların karşılıksız çek konusunda esnafa, KOBİ’lere ve iş dünyasına yönelik tacizlerine dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Vicdansızlık yapıyorsunuz” dedi.

da olan TOBB’un 1952’de kurulduğunu hatırlatarak, “Birliğimizin
kurucusu olan rahmetli Adnan Menderes’i rahmet ve minnetle
anıyoruz” dedi. Türkiye’nin aradan geçen 60 yılda nereden nereye geldiğini rakamlarla anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yarım
asrı aşkın sürede yaşadığı krizler ve atlattığı badirelere rağmen
bugünkü duruma geldiğini kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 67. Olağan Genel
Kurulu’nu Ankara’da siyasilerin de katılımıyla gerçekleştirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel
Başkan Yardımcısı Faruk Bal ile bakanlar ve sivil toplu kuruluş
temsilcilerinin de katıldığı genel kurulda, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1 saat 15 dakika süren bir konuşma yaptı.

60 YILDA NELER OLDU?

HİSARCIKLIOĞLU: TOBB’U KURAN MENDERES’İ RAHMETLE ANIYORUZ
Yoğun bir alkışla kürsüye çıkan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurula hitaben uzun bir konuşma yaptı. Türkiye’nin
dört bir köşesinden gelmiş girişimcilerin; mücadelenin, cesaretin,
inancın, azmin ve iradenin insanlarının Ankara’da bir araya geldiğini anlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün 60 yaşın-

1952 yılında kurulan TOBB’un 60 yılda çok yol kat ettiğini ve özel
sektöre çok büyük hizmetlerde bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 10 yıllık başkanlığı döneminde TOBB’da yaşanan değişikliğe de dikkat çekerek, “Artık müteşebbislerinin önünü açan, sınır
kapılarını inşa eden, istihdamı artırmaya gayret eden, gecesini
gündüzüne katan bir TOBB var. Avrupa krizle boğuşurken, biz
koşmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Biz hedeflerimiz doğrultusunda çalışmak ve muasır medeniyetler
DİNİ EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASINI
DESTEKLİYORUZ
Eğitim alanında önemli bir mesafe katedildiğini belirten
Hisarcıklıoğlu’nun şu sözleri salondan büyük alkış aldı: “Ancak
eğitimin kalitesinde hâlâ almamız gereken mesafe var. Matema-
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tikte, fende, yabancı dilde OECD ülkeleri içinde bizim çocuklarımız hep son sıralarda. Eğitim özgürlüğü de bu reformların önemli
bir parçası. Bu çerçevede, dini eğitimle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasını doğru buluyor ve teşekkür ediyorum. Çok açık ifade
ediyorum: Aileler çocuklarına dini eğitim yermek istiyorlarsa bunun önü açık olmalı, isteyen çocuğuna dini eğitim verir, isteyen
vermez. Zira ana-babanın çocuk üzerinde hakkı var.”
İSTİHDAM VE VERGİ YÜKÜNÜ HAFİFLETEN HÜKÜMETE
TEŞEKKÜR
Yıllardır üzerinde durdukları bir adaletsizlik kaynağının da kayıtdışılık olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
şunları kaydetti: “Kayıtdışılık hem şirketlerimizin küçük kalmasına, hem de iş ahlakının bozulmasına yol açıyor. Biz, kayıtdışılık
yüzünden hesabını veremeyen, hesap veremediği için de hesap
soramayan, defolu bir toplum olmak istemiyoruz. Hükümetimizin
vergi ve istihdam yüklerini azaltması, çok olumlu sonuçlar verdi,
iş dünyamız adına teşekkür ediyoruz. Bunlara devam edelim, istihdam maliyetleri düştükçe, kayıtlı çalışan sayısı artıyor. Vergi ve
sigorta primini aksatmamış olanları ödüllendirecek bir sistemi de,
artık hayata geçirelim, işgücü piyasamıza esneklik kazandıralım,
vergi sistemini yenileyelim. Mevzuat basit ve net olsun ki, bürokratların keyfi yorumuna muhtaç kalmayalım. Gelin; üreten, alın
teri döken müteşebbisleri, bürokrasinin insafına bırakmayalım.”
seviyesinin üzerine çıkmak istiyoruz. Koşmaya devam edelim
ki yarın çocuklarımız başarılarımızı konuşsun. Daha fazla refah
için, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat
için rehavete kapılmadan çalışacağız” dedi. İş adamlarının önünün açılmasını da isteyen TOBB Başkanı, hükümetten tek isteklerinin rakipleriyle aynı saha şartlarına kavuşmak ve reformlara
devam edilmesi olduğunu kaydetti.
BANKALAR ANADOLU’DAN GELEN TALEPLERİ OYALIYOR
Son günlerde iç piyasada önemli bir sıkıntı yaşandığına, yılın
ilk 4 ayında karşılıksız çıkan çek sayısının yüzde 44 arttığına
dikkat çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalara sert
eleştirilerde bulundu: “Bankalar müşterisine kredi verirken sicilini görüyor, buna göre karar veriyor. O halde alın teriyle çalışan, ticaret yapan tüccarımız, sanayicimiz de müşterisinin sicilini
neden görmesin? Maliye Bakanlığımızın e-haciz uygulaması da
KOBİ’lerimizi mağdur ediyor. Öte yandan Adalet Bakanlığımız,
ev eşyalarına hacizi kaldıran yeni ve çağdaş bir düzenleme ya-
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pıyor, insanlarımızın böyle bir utancı yaşamaması için bu doğru
bir adımdır. Buradan bankaların bazılarını da uyarmak istiyorum.
Özellikle son dönemde Anadolu’dan ve KOBİ’lerden bankalara
yönelik eleştiriler artmaya başladı. KOBİ’lere ağır kredi şartları
uyguluyorsunuz. Anadolu’dan gelen talepleri oyalıyorsunuz. Hatta vicdansızca davranıyorsunuz. Bu yaklaşımı kabul etmiyorum.
Türkiye ekonomisinin değişimine ve gelişimine öncülük eden
Anadolu sermayesine engel çıkarmayın. Kamu idaremizi, haksız
ve vicdansız duruş sergileyen bankalar için ciddi ve somut önlem
almaya çağırıyorum.”
“ANAYASA KUTUP YILDIZI’DIR”
Daha zengin, daha mutlu, daha özgür bir Türkiye için, reformlara
devam edilmesini de isteyen TOBB Başkanı şunları söyledi: “Bu
reformların en büyüğü yeni bir anayasadır. Zira yeni bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Daha güçlü bir devletin ve daha
müreffeh bir milletin yolu buradan geçiyor. Anayasa sadece siyasi değil, aynı zamanda iktisadi bir meseledir. Anayasa Kutup
Yıldızı’dır. O yerinde durur, geri kalan her şey onun etrafında döner. Anayasamızı yenileyemezsek, olduğumuz yerde, orta gelir
seviyesinde tıkanıp kalırız, bir üst lige çıkamayız. Biz; seçkinlerin, muhtıraların, ara rejimlerin, darbelerin dayattığı değil, millet
iradesine dayanan, mutabakatla hazırlanan bir anayasa istiyoruz. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapımızın korunmasını istiyoruz. Yeni anayasanın temeli; ifade hürriyeti, din ve vicdan
hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti olsun istiyoruz. Biz, vatandaşları
arasında ayrım yapmayan, vatandaşına güvenen, vatandaşına
hükmetmeyen bir devlet anlayışı istiyoruz. Biz, devletin vatandaşın efendisi değil, hizmetkârı olmasını istiyoruz.” Yeni anayasadan bir diğer beklentilerinin de yönetimde istikrar olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şu önemli çağrıda bulundu:
“Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var. Ancak mevcut yönetim sistemi
istikrarsızlık kaynağı olmaya aday. Biliyorsunuz, cumhurbaşkanımız artık halk tarafından seçilecek. Hem cumhurbaşkanı hem de
başbakan halkın oyuna dayanacağı için, birlikte çalışmalarında
sıkıntı yaşanabilir. İstikrarı güçlendirmek için, halkoyuyla seçilmiş
cumhurbaşkanının ve başbakanın yetkileri yeniden düzenlenmeli. Bunun nasıl yapılacağı, bu süreçte tartışılmalı. Bu konudaki
düzenlemelerin yeni anayasayla yapılması, Türkiye’nin geleceği
için hayati önem taşıyor.”
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Yeni TOBB, yeni Türkiye
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Dün Ankara’da TOBB’un 67. Genel
Kumlu yapıldı. Önce TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun, ardından Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmalarda önemli vurgular vardı. Bu
konuşmalardan alıntılar yapmak yerine, son dönemde TOBB’un oynadığı
rol üzerinde durmak istiyomm. Türkiye,
önemli sivil toplum örgütlerinin, topluma rağmen roller üstlendiği, deyim yerindeyse kendisine biçilen deli gömleklerini giydiği dönemleri geride bıraktı.
Yavaş yavaş herkes gerçek sorumluluklarını üstlenmeye başladı. Eski alışkanlıkları terk etmek kolay olmasa da,
hemen her kumm ve kuruluş temsil ettikleri kesimlerin sözcüsü olma yolunda önemli adımlar atıyor. Nitekim bu
alanda en ciddi mesafe alan kuruluşların başında TOBB geliyor. Bir dönem
temsil ettiği geniş kesimlerin, gerek
siyasette, gerekse ekonomik tabloda
hak ettiği yeri alması için çaba göstermek yerine, belli anlayışların ve çevrelerin sözcüsü/taşeronu olarak anılan
TOBB, özellikle son 10 yılda bambaşka bir noktaya geldi. Bu zorlu yolculukta Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun
çok önemli rol oynadığım, TOBB çatısı altında Anadolu’nun dört bir yanından dünyaya sesini duyurmak için
çırpınan üyelerine yol açmak için elini
taşın altına soktuğunu tespit etmekte
yarar var. Zor bir süreçti. Zira geçmişin alışkanlıklarını devam ettiren,
geniş kesimlerin sesi olmak yerine,
belli odaklar adına konuşmayı kendi
çıkarları açısından daha doğru bulan
anlayışı tasfiye etmek; bunların yerine, herhangi bir güç merkezinin değil,
Türkiye’de ve dünyada bin bir zorlukla
ticaret ve yatırım yapan Anadolu sermayesini yerleştirmek, onun sıkıntıları
için lobi yapacak bir yeni yapılanmaya gitmek, gerçekten kolay olmadı.
Nitekim Başbakan Erdoğan bu süreci
ifade ederken, 9,5 yıl boyunca sorunları birlikte tespit ettiklerini, birlikte çözümler ürettiklerini belirterek, şunları
söyledi: ‘Ben bu yolda, TOBB’un değerli mensuplarıyla yürüyor olmaktan
gerçekten büyük memnuniyet duyu-

yorum. İnşallah önümüzdeki dönemde
de 2023 hedeflerini yakalamak üzere,
hep birlikte olmaya, birlikte çalışmaya
devam edeceğiz. Başlattığımız reformları birlikte tamamlayacağız, yeni
reformların hazırlıklarını yapacak, bu
reformları birlikte hayata geçireceğiz.’
Yakın dönemde TOBB’un üstlendiği
ve öncülük ettiği bir diğer önemli konu,
Türkiye’nin olmazsa olmazı haline
gelen ‘yeni anayasa’ konusundaki çalışmalar oldu. TOBB, pek çok önemli
sivil toplum kuruluşunu yanına alarak
Türkiye’nin dört bir yanında insanların
anayasa konusundaki taleplerini, kaygılarını, düşüncelerini dinleyen zeminler oluşturdu. Şimdi TOBB’un elinde
yeni bir anayasa konusunda toplumun
neler düşündüğüne ve en az onun
kadar önemlisi, neler hissettiğine dair
muazzam bir tecrübe var. Hiç kuşkusuz bu veriler, yeni anayasanın yazım
sürecinde eşsiz bir hazine olarak, süreci yönetenlerin elinin altında bulunacak. Başbakan Erdoğan’ın konuşmasındaki ‘Antidemokratik dönemlerde
işini büyütenler, kazancını artıranlar,
işleri ciddi manada tıkırında olanlar
oldu. Ama bu bir avuç seçkin büyürken, bu bir avuç seçkinin işleri tıkırında
giderken, Türkiye’de geriye kalanların
tamamı yoksullaştı, işsiz kaldı, çarklar
durdu, kepenkler kapandı’ vurgusu,
Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin
özeti gibi aslında. Demokrasiyi sadece
kendi bulundukları güç merkezlerinin
çıkarları doğrultusunda tanımlayanlar,
şimdi yargı önünde, daha da önemlisi
her vesileyle milletin terazisinde hesap
veriyorlar. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Ah, bunu bir de ellerindeki her
fırsatı hükümeti hedef almak için kullanan ve bunu ucuz bir kabadayı ağzıyla
yapanlar görebilse! Keşke biz de onların gerçeğin peşinde olduklarına ve
başka bir hesabın taşeronu olmadıklarına inanabilsek!
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Tobb, ‘İş Yapmak İstiyoruz’ Dedi, Devletten
Talepleri Sıraladı
TOBB Genel Kurulu’nda, işadamları Başbakan Erdoğan’dan birçok konuda düzenleme istedi... Asıl talep istihdam ve maliyetlerdeki yüklerin kaldırılması
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 67’nci Olağan
Genel Kurulu, iktidar ile muhalefet arasındaki atışma kadar, sanayici ve tüccarların talepleriyle geride kaldı. Yeşil pasaporttan çeke
kadar farklı konularda düzenleme isteyen işadamlarının öncelikli
taleplerinden biri de istihdam ve enerji üzerindeki ağır yüklerin
hafifletilmesi yönünde oldu. İşte TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu’nun,
başta Başbakan Erdoğan ve bakanların önünde de dile getirdiği,
işadamlarının ajandalarında yer tutan sorunlar listesi:
İŞ yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 183 ülke arasında 71’inci
sırada. İçerideki üretim maliyetleri düşürülerek iş ve yatırım ortamı geliştirilmeli.
PERAKENDEYİ düzenleyen kuralların olmaması, KOBİ’leri ve
sanayiciyi fasoncu hale getiriyor. Perakende Yasası bir an önce
çıkarılmalı.
KAYITDIŞILIKLA mücadele önemli. Vergi ve sigorta primini aksatmamış olanları ödüllendirecek bir sistem hayata geçirilmeli.

116

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

Yeşil pasaport verilsin
BAŞARILI işadamlarına yeşil pasaport verilmeli.
LOJİSTİK altyapı güçlendirilmeli. 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için limanlar yapılarak, OSB’lerle demiryolu
bağlantısı kurulmalı.
ENERJİYLE ilgili yüksek vergilerin kademeli olarak azaltılması
gerekli.
SANAYİCİLERİN yurtdışı taşımacılık maliyetlerine navlun desteği sağlanmalı.
TÜRK Ticaret Kanunu’ndaki sorunlar ve aşırıya varan cezalar
düzeltilmeli.
KOBİ’LERE ağır kredi şartları uygulanıyor ve Anadolu’dan gelen
talepler oyalanıyor. Bankalar için kamu idaresi ciddi ve somut
önlem almalı.
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TOBB toplantısında önemli
konuşmalar yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) 67. Genel Kurulu toplantısında;

la girelim. Girişimci kardeşlerimden artık müjdeli haberler bekliyorum.

Başbakanımız ve TOBB Başkanı bankalardan yakındı. Seçkin işadamlannı
eleştirdi. Girişimcileri Doğu’ya gitmeye
davet etti.

Her Türk vatandaşı Doğu ve Güneydoğu
Bölgesi’nin gelişmesini ister. Fakat girişimci için önemli olan riske girmemek,
kâr maksimizasyonudur. Kimse para
kaybetmeyi göze alarak işletme yerini
belirleyemez. Doğu ve Güneydoğu’da
teşvikler önemli ama, yaşam koşulları,
lojistik, yatırım ortamı da önemli.

Gümrük ve Ticaret Bakanı ihracatçılara
“Yeşil Pasaport” müjdesi verdi.
TOBB Başkanı, cari açığın küçültülmesine katkı sağlayacak 3 sektörden söz
etti. Bizde bu tür söylemler, mesajlar
genelde tartışılmadan kabul görür. Halbuki her 3 konuşmada verilen mesaj da
tartışmaya değer niteliktedir.
Bankaları eleştiren Sayın Erdoğan,
“Bankalar girişimciye kredi vermede
çok nazlı bir davranış içindeler. Bunlar
yanlış uygulamalar. Bunu kabul etmek
mümkün değil. Böyle giderse yarın
onlar da bu sıkıntıyı yaşayacak” diye
konuştu. Bankalar nazlı mı davranıyor,
yoksa BDDK ve Merkez Bankası’nın ortaklaşa politikası sonucu banka kredilerinin büyümesine sınır mı getirildi.
Bir sınırlama söz konusu iken bankaları
kredilerini genişletmemekle suçlamak
ne kadar doğru olur?

22 Mayıs 2012

Sayın Erdoğan diyor ki, “Demokrasi pedalını 9.5 yıl boyunca olduğu gibi bugün
ve bundan sonra da asla yavaşlatmadan çevirmek zorundayız. Türkiye’nin
itici gücü demokrasi. Demokrasi kesintiye uğradığında, birileri bundan çıkar
sağladı. Antidemokratik dönemlerde
işini büyütenler, işleri ciddi manada tıkırında olanlar oldu. Bu bir avuç seçkin
büyürken, Türkiye’de geriye kalanların
tamamı yoksullaştı.” istanbul sermayesi
ve Anadolu sermayesi ayırımına ek olarak diktatörya yanlısı seçkinler ve gariban girişimciler ayrımını yapmak yanlıştır. Ülkede belli ölçüde kamplaşmaların
yolunu açar.
Sayın Erdoğan diyor ki, “Korku, tedirginlik ve şüphe ortadan kaldırıldığında
Güneydoğu ve Doğu illerinin çehresi
değişir. Sıra reel sektörde yani sizde. Ben diyorum ki, haydi bakalım
Güneydoğu’ya, Doğu’ya yatınmlanmız-

Genel kurulda konuşan Hayati Yazıcı,
Başbakan Erdoğan’ın kendisine işadamlarına yeşil pasaport sağlanması
konusunda talimat verdiğini belirterek,
“Yeşil pasaport ile ilgili çalışmayı ihracat
büyüklüğünü dikkate alarak yapacağız.
Başbakan ‘ihracatın miktarıyla ilgili kısa
bir çalışma yapın onu yaptıktan sonra
yeşil pasaport sağlayın’ dedi” ifadelerini
kullandı. Yeşil pasaport kamuda üst düzey görevliler için veriliyor. Bu nedenle
başka ülkeler yeşil pasaporta ayrıcalık
tanıyor. Yeşil pasaport alacakların sınırının genişletilmesi sonucu, pasaporta
tanınan ayrıcalıklar yok olacaktır. Unutmayalım bazı ülkeler diplomatik Türk
pasaportu için bile vize istiyor. Çok ülke
yeşil pasaporta vize kolaylığı tanımaz
oldu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, cari
açık riskine karşı özellikle 3 sektöre ayrı
bir önem verilmesi gerektiği söyledi.
“Hem dünya nüfusu devamlı artıyor,
hem de gıdaya olan talep artıyor. Dolayısıyla tarım sektörü sadece geçim kaynağı değil, büyük bir kazanç kapısıdır.
Türkiye için stratejik önemdeki bir sektörümüz de turizmdir. Sadece istihdamda değil, hem sağladığı katma değer,
hem de döviz kazandırma açısından
turizm, altın değerinde. Diğer taraftan
dış ticarette büyük hedeflerimiz var. Artan iş hacmini kaldıracak şekilde deniz
taşımacılığı ve gemi inşa sanayimizi geliştirmeliyiz” dedi.
Doğrudur. Bu sektörler önemlidir ama,
Türkiye’de teknoloji yoğun imalat sanayi öncelikli sektördür, inovasyon ve
teknoloji yoğun farklı üretim olmadan
ihracatı geliştiremeyiz.
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TARIM VE TURİZM STRATEJİK SEKTÖRLER

Her yıl izlediğimiz TOBB Kurultayı, Türkiye’nin nabzını tutmak,
iş yapanları toplu bir arada görmek, illerin sanayi ve ticaret odaları tarafından kurulan stantlarda şehirler hakkında bilgi almak,
hatta son yıllarda yemeklerini tatmak açısından yararlı olur. Bu
yılki de her zamankinden daha kalabalıktı. Çünkü normal TOBB
delegeleri yanında kadın ve genç girişimciler de davetliydi, Ak
Parti Gençlik Kolları da gelmişti. Mesajlara bakınca da, TOBB ile
iktidarın söylemlerinin birbirine daha bir yaklaştığını gözlemledik.
TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, yaptıklarından
dolayı birkaç kez Başbakan’a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.
Başbakan Erdoğan da konuşmasının ilk çeyrek saatlik bölümünü
TOBB’a ve işadamlarına ayırdı. Yerinde ve kararında övücü ifadeler de kullandı. Konuşmasını balkondan aşırı alkış ve sloganlarla izleyen gençlik kolları elemanlarını kürsüden eliyle işaret
ederek sakinleştirdi. Karşılıklı bu kadar övgünün ardından Başbakan Erdoğan “Biz iyi bir teşvik programı açıkladık. Haydi sıra
sizde. Yatırım için Doğu’ya, Güneydoğu’ya” dedi işadamlarına.
Konuşmasını da “Birlikte çalışacağız. 21’inci yüzyılı bir Türkiye
yüzyılı yapacağız” diye tamamladı.
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BANKALARA YÜKLENME:
Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında “bankaların reel sektöre ve özelinde KOBİ’lere kredi vermekte nazlanmaya başladıklarını” söyleyerek Başbakan Erdoğan’a iyi bir pas attı. Başbakan
da konuşmasında elbette bankaları savunmadı. Kimse de ekonomi yönetiminin banka kredi artışını geçen yıl sınırlandırdığını,
Merkez Bankası’nın likiditeyi çektiğini ve fonlama faizini artırdığını, enflasyonu dizginlemek için para politikasını sıkılaştırdığını
söylemedi. Mevduatların krediye dönüşme oranı yüzde 100’e
gelmiş, daha fazla kredi açmanın koşullarını kimse konuşmadı.
PERAKENDECİLİK YASASI:
Kurultayda konuşmasında perakendecilik yasasının çıkarılmayışını da gündeme getiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Perakende sektörünü düzenleyen kuralların olmaması, esnafımızın
nefesini kesiyor. KOBİ’lerimizi ve sanayicimizi fasoncu haline
getiriyor. Güçlü olanların, güçsüzlere kendi kurallarını dayattığı
bir sisteme esnafımız, KOBİ’lerimiz, sanayicimiz daha ne kadar
dayanacak? Biz perakende yasasının çıkarılmasını bekliyoruz.
Kuralsız ve vicdansız işleyen bir piyasa ekonomisi istemiyoruz.”
Başkanın bu istekleri herhangi bir karşılık bulmadı.
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İKİ SEKTÖRE VURGU:
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu iki stratejik sektöre hem cari
açık hem de istihdama yapacağı katkı bakımından dikkat çekti. Bunlardan biri tarım, diğeri turizm. Türkiye tarımsal ekonomi büyüklüğünde dünyada 7. sırada, turizmde ise 8. sıradayız.
Tarımda Türkiye’nin büyük potansiyeline dikkat çekerken Konya büyüklüğündeki Hollanda’nın 80 milyar dolarlık gıda ihracatı
yaptığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu “Tarımsal piyasalar açısından
devrim niteliğinde bir değişiklik olan lisanslı depoculuk ve ürün
ihtisas borsalarını, ticaret borsalarından gelen bilgi ve birikimle
birleştirirsek tarımda çok daha hızlı gelişme sağlarız” dedi. 10205 ??15.282 Borsadan çeyrek asırda 25 milyar dolarlık kaynak
İMKB Başkanı İbrahim Turhan yeniden yapılanmada yol haritasını açıkladı. Borsa merkezinin nerede olacağı henüz netleşmiş
değil. Ataşehir’deki Finans Merkezi’nde de yer alabilir, İstinye’deki mevcut binasında da kalabilir. Hukuki yapı için Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği bekleniyor. Meclis tatile girmeden kanun
çıkarsa borsanın şirketleşmesi 2012’de tamamlanabilir. Ülkede
tek borsaya gidilirken İMKB’nin yanı sıra vadeli, altın, emtia ve
enerji piyasası işlemleri de Ortak İşlem Platformu’na alınacak.

Tek bir aracıyla Türkiye’deki tüm sermaye piyasası araçlarına
ulaşılacak. Gözetim ve denetim etkinleşecek. Başkan Turhan’a
göre bu konsolidasyonla “borsanın değeri dört kat artabilir”. Şirketleşme ve Ortak İşlem Platformu’nun kurulmasının ardından
ya çekirdek yatırımcıya satış ya da halka açılma aşamasına geçilecek. Hangisinin öne çekileceği piyasa şartlarına ve taliplilerin
durumuna göre değişecek. İbrahim Turhan birleşik Türkiye borsasının yerli, yabancı ayrımı yapılmadan tek bir alıcıya satılmamasından yana. Bunun yolu da “Kurulacak şirkette en çok yüzde 5 hisseye sahip olunur” gibi miktar kısıtlamasından geçiyor.
İMKB Başkanı İbrahim Turhan’ın verdiği bilgiye göre, 1986-2012
arasında halka arz ve bedelli sermaye artırımıyla 54.1 milyar dolar kaynak yaratıldı. Şirketler halka açık kısma 52.8 milyar dolar
nakit temettü ödedi. Uzun vadeli bu tabloda rakamlar birbirine
çok yakın. Madalyonun bir tarafı bize halktan toplanan paraların
zaman içinde temettü ödemeleriyle geri alındığını, diğer tarafı da
şirketlerin karşılıksız kaynak toplayamadıklarını gösteriyor. Halka
arz ve bedelli sermaye artırımı Nakit temettü
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Tablo Pembe Değil
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, önceki gün Ankara’da TOBB’un 67’inci Genel Kurulu’nda 11 sayfalık bir konuşma yaptı.
Başbakan Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Kurulda Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomisinin hiç de ‘pembe
tablo’ arzetmediğini ortaya koydu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyon 420 bin üyesi bulunan TOBB’un 67’inci Genel Kurulu’nda
yaptığı 11 sayfalık konuşmada, önemli rakamlar, mesajlar verdi. Genel
Kurul’a Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra CHP Lideri Kılıçdaroğlu da katıldı. Bu mesajlar analiz edildiğinde Türkiye’nin gidişatının iyi olmadığı
dikkatlerden kaçmıyor. İşte Hisarcıklıoğlu’nun dün medyanın pek görmediği konuşmasından dışa yansıyanlar:
Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasıyla birlikte ilk 4 ayda karşılıksız çıkan çek sayısı yüzde 44 arttı.
Yapılan iyileştirmelere rağmen, iş ve yatırım ortamımız hala rakip ülkelerin gerisinde. İş yapma kolaylığı endeksinde 183 ülke arasında 71
‘inci sıradayız.
Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biriyiz ama dünya ihracat liginde
ilk 30 içinde bile değiliz. Rekabetçi olmak istiyorsak, sanayileşmeyi
Anadolu’ya yaymak istiyorsak, lojistik altyapımızı güçlendirmeliyiz.
İçerde cari açık kaynaklı riskler var. Dışarıdaysa Avrupa’da devam
eden finansal kriz ve ekonomik durgunluk, bizi de olumsuz etkiliyor.
Ortadoğu’da karışık ortam ve gerginlikler artarak sürüyor. Bizi, ülkelerin çalkantılı sularda yol arayışında olduğu bir 2012 bekliyor.
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Devletimizden tek isteğimiz, maç yaptığımız sahanın, rakiplerimizle
eşit şartlara getirilmesi. Allah’ın izniyle, gerisini biz hallederiz!
(İşadamlarına yeşil pasaport konusunda) Elinde yeşil pasaportu olan
zihniyet önümüze duvarlar ördü. Kendi ayağımıza pranga vurdurmayalım.
Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükleri, rekabet gücünü azaltıyor. Enerjiyle ilgili yüksek vergileri kademeli olarak azaltalım.
Bazı bankalar KOBİ’lere ağır kredi şartları uyguluyor. Anado’ lu’dan
gelen talepleri oyalıyorlar, hatta vicdansızca davranıyorlar.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasıyla birlikte ilk 4 ayda karşılıksız çıkan çek sayısının yüzde 44 arttığına işaret etti. Hisarcıklıoğlu,
“Bankalar müşterisine kredi verirken sicilini görüyor, buna göre karar
veriyor. O halde alın teriyle çalışan, ticaret yapan tüccarımız, sanayicimiz de müşterisinin sicilini neden görmesin?” dedi. Hisarcıklıoğlu,
bununla ilgili bir çalışma hazırladıklarını belirterek, hem çek alanı, hem
de çek verenin mahremiyetini koruyan bir sistem önerdiklerini kaydetti.
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Türkiye’de iş yapmak kolay değil
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 67’inci Genel Kurulu TOBB
ETÜ’de yapıldı. Genel Kurula Başbakan Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yatırım teşvik sisteminin sanayinin teknolojik dönüşümüne ve bölgeler arasmdaki gelişmişlik farklarının azaltılmasına yardımcı
olacağını belirterek, “Ancak yatırım teşvik sisteminin yenilenmesi, yapısal reformların yerini tutmaz. Yapılan iyileştirmelere rağmen, iş ve
yatırım ortamımız hala rakip ülkelerin gerisinde. İş yapma kolaylığı
endeksinde 183 ülke arasında 71’inci sıradayız. 10 yıl sonra dünyanın
en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine inanıyorsak, içerdeki üretim maliyetlerini düşürmeli, iş ve yatırım ortamını geliştirmeliyiz.
İçerde cari açık kaynaklı riskler var. Dışarıdaysa Avrupa’da devam
eden finansal kriz ve ekonomik durgunluk, bizi de olumsuz etkiliyor.
Ortadoğu’da karışık ortam ve gerginlikler artarak sürüyor. Devletimizden tek isteğimiz, maç yaptığımız sahanın, rakiplerimizle eşit şartlara
getirilmesi. Allah’ın izniyle, gerisini biz hallederiz!” diye konuştu.
3 sektöre önem verilmeli
Cari açık riskine karşı özellikle 3 sektöre ayrı bir önem verilmesi gerektiğinin altını çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu sektörleri “tarım,
turizm ile deniz taşımacılığı ve gemi inşa sanayisi” olarak sıraladı.
Oda ve borsa başkanları ile başarılı işadamlarına yeşil pasaport verecek çalışmalar yapıldığını ancak bunların hayata geçmediğine dikkat
çeken Hisarcıklıoğlu, “Elinde yeşil pasaportu olan zihniyet önümüze
duvarlar ördü. Kendi ayağımıza pranga vurdurmayalım. Türkiye’yi sadece bürokratlarımız değil, iş adamlarımızın da temsil ettiğini unutmayalım” dedi. Hisarcıklıoğlu, akaryakıt üzerindeki ağır vergi yüklerinin,
rekabet gücünü azalttığını, kayıtdışılığı teşvik ettiğini belirterek, “Enerjiyle ilgili yüksek vergileri kademeli olarak azaltalım. Sanayicilerimizin

yurtdışı taşımacılık maliyetlerine navlun desteği sağlayalım. İhracatımız, yurtdışı yatırımlarımız ve yurtdışı müteahhitlik sektörümüz için,
Eximbank’ı güçlendirmeye devam edelim. Bundan sonra demiryolu
yük taşımacılığı alanındaki kamu yatırımlarını daha da artıralım” diye
konuştu.
Bankalar vicdansız davranıyor
Yurtiçi tasarruflardaki azalmanın büyük tehlikeye yol açtığına işaret
eden Hisarcıklıoğlu, “Bankalardaki mevduatın krediye dönüşüm oranı
yüzde 100’e ulaştı. Eğer tasarrufları artırmazsak, önümüzdeki dönemde reel sektöre finansman bulmak daha zor ve maliyetli hale gelecek.
Buradan bankaların bazılarını da uyarmak istiyorum. Özellikle son dönemde Anadolu’dan ve Kobilerden bankalara yönelik eleştiriler artmaya başladı. Kobilere ağır kredi şartları uyguluyorsunuz. Anadolu’dan
gelen talepleri oyalıyorsunuz. Hatta vicdansızca davranıyorsunuz”
dedi.
Yetkililer yeniden düzenlenmeli
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mevcut yönetim sisteminin istikrarsızlık kaynağı olmaya aday olduğunu öne sürerek, “Cumhurbaşkanı
artık halk tarafından seçilecek. Anayasa vatandaş toplantılarında gördük ki, halkımız bu demokratik kazanımdan son derece memnun. Ancak, hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan halkın oyuna dayanacağı
için birlikte çalışmalarında sıkıntı yaşanabilir, istikrarı güçlendirmek
için, halkoyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanının ve Başbakanm yetkileri
yeniden düzenlenmeli. Bunun nasıl yapılacağı, bu süreçte tartışılmalı.
Bu konudaki düzenlemelerin yeni Anayasayla yapılması, Türkiye’nin
geleceği için hayati önem taşıyor” dedi. Hisarcıklıoğlu, halkın yeni Anayasada adalet ve özgürlük istediğim kaydetti. Hisarcıklıoğlu, yeni Anayasanın mutabakat içinde hazırlanması gerektiğini ifade etti.
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1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK YENİ TTK, TOBB BAŞKANI’NI KORKUTTU:

Bilançoyu gören benden borç istemeye kalkar
Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, yeni TTK’yla ilgili özellikle şirket bilançolarını internete koyma konusunda son derece isteksiz olduğunu söyledi. Yazıcı, şu
örneği verdi: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bile ‘Şirketin bilançosunu internete
koymasak olmaz mı? Benim çok arkadaşım var. Bilançoyu gören benden borç
isteyecek’ dedi
GÜMRÜK ve Ticaret Bakam Hayati Yazıcı, yeni Türk Ticaret Kanunu’yla (TTK)
ilgili eleştirileri ciddiye aldıklarını ve 25-30 civarında maddenin içeriğinin değiştirileceğini açıkladı. Sivil toplum örgütleri ve halktan gelen şikâyetler çerçevesinde
bazı maddelerin hayatın ve ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığının tespit edildiğini kaydeden Yazıcı, “Bu nedenle ana ekseni bozmadan bazı hükümleri değiştirerek bir anlamda yumuşak bir geçişle sorunlu maddeleri değiştireceğiz” dedi.
İstanbul’da bir grup basın mensubuyla bir araya gelen Bakan Yazıcı, burada
gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Yeni TTK’nın yaklaşık üç yıl süren
bir hazırlık sürecinin ardından 2011’de kabul edildiğini anlatan Bakan Yazıcı, “O
dönemde gerek TBMM’de gerekse de iş dünyası örgütlerinde bu konuda en ufak
bir şikayet gelmemişti. Hatta kanun teklifi yasalaştıktan sonra ‘Yeni TTK neleri
değiştirecek?’ konulu seminerler düzenlendi. Ama nedense kimse ilgi göstermemişti. Ne zaman ki hapis cezalan gündeme gelmeye başladı. O zaman herkes
TTK’yi konuşur oldu” diye konuştu.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda eleştirilerin belirli maddeler üzerinde yoğunlaştığını
anlatan Bakan Yazıcı bunları; internet sitesi kurma mecburiyeti ve burada yer
alacak şirket bilgileri, şirketlerin bağımsız denetimi, şirket hâkim ortaklarının kendi firmalarından kullanabilecekleri kredi limitleri ve elektronik genel kurul olarak
sıraladı.
Şirketlerin internet sitesi kurma konusunda son derece istekli olduğunu ifade
eden Bakan Hayati Yazıcı, buna karşın şirket sahiplerinin bilançolarını interne-
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te koyma konusunda son derece isteksiz olduğunu dile getirdi. Farklı kesimlerden çok değişik eleştiriler geldiğini kaydeden Bakan Yazıcı ilginç bir örnek verdi:
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bile ‘Şirketin bilançosunu internete koymasak
olmaz mı?’ diye sordu. Nedeni ise şöyle özetledi: ‘Mesela benim çok sayıda arkadaşım var. Bilançoyu gören benden borç isteyecek. Bunların bir bölümü ödeyebilir, bir bölümü ödeyemez. ‘Hayır’ demek de mümkün değil’ Ben de kendisine
‘o zaman sen de sanal arkadaşlıklar kurma. Bazı kişilerle sadece ye, iç, dolaş bir
bölümüyle de iş yap’ dedim.”

Hapis cezaları paraya çevrilecek
YENİ Türk Ticaret Kanunu’nda değiştirilecek 25-30 kanunun önemli bir bölümünde hapis cezalarının para cezasına dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu sayede ‘ekonomik suça ekonomik ceza’ verileceğini ifade eden Bakan Hayati Yazıcı, “1535
maddeden oluşan yeni TTK içinde zaten ağır cezalar içeren hükümler var. Onlar
varlığını sürdürecek. Dediğimiz gibi sadece ticari hayatı olumsuz etkileyeceğini
düşündüğümüz kanun maddelerini değiştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Değişiklik yapılması düşünülen kanun maddelerinin pazartesi günü yapılacak
olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) masaya yatırılması bekleniyor.

247 bin gayri faal şirket ortadan kalkacak
KAYITLARA göre Türkiye’de 32 bin 782 anonim, 175 bin 434 limited, 39 bin 242
kooperatif şirket gayri faal durumda, Gayri faal şirketlerin toplamı 247 bin 558’e
ulaşmış durumda. Yeni TTK; bu faal olmayan şirketlerin ortadan kaldırılmasını
öngörüyor. Şirketlere uyarlama süresi olarak 1 yıl verilirken, bakanlığa da bu 1
yıllık süreyi öteleme hakkı veriliyor. Bakanlığın bu yetkiyi de kullanabileceği vurgulanıyor.
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Sektör hızlı büyüdü yabancıların ilgisini çekti
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sigortacılığın olması gereken seviyeye henüz ulaşmadığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sigorta
sektörünün ülke ekonomisinden daha hızlı büyüdüğünü, bu kapsamda sektörün yabancı yatırımların da dikkatini çektiğini söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu, sigorta sektörünün gerek ekonomiye gerekse sosyal hayata katkısı bakımından
olması gereken seviyeye henüz ulaşmadığım belirterek, ancak 2007 yılından
bu yana sektörün aldığı ivmenin de görmezden gelinemeyeceğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “2007 yılı sigortacılık sektörü için milat olarak kabul edilmektedir.
Bu yüda yürürlüğe konulan Sigortacılık Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile sigortacılık sektörünün çerçevesi yeniden çizilmiş ve sektör disipline edilmiştir.
Doğal olarak sektör hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişmeler göstermeye başlamıştır” dedi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, toplumda sigorta bilincinin genellikle iki şekilde geliştiğini,
bunlardan ilkinin eğitim ikincisi ise, yaşayarak öğrenme olduğunu da vurgulayarak, “Ne zaman ki evimiz, arabamız veya işyerimizde bir hasar oluşursa, o
zaman sigortacıya koşuyoruz. Biz bilincin birinci yol ile oluşmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda, okul öncesi çağdan başlamak üzere kişinin bütün yaşamı
boyunca eğitime büyük önem verilmelidir” şeklinde konuştu.
Sigortacılık sektörünü geliştirmek adına, TOBB olarak kendilerine düşen görevleri bugüne kadar yaptıkları gibi bugünden sonra da yapmaya devam edeceklerini kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumda
sigorta bilincinin geliştirilmesini teminen, Birliğimiz, Hazine Müsteşarlığı ve
TSRŞB temsilcilerinden oluşan ‘Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Strateji
Komisyonu’ kuruldu. Söz konusu Komisyon faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği olarak, Oda-Borsalarımız ile Birliğimiz nezdinde ör-

gütlenmiş olan Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperleri işbirliğinde, özellikle
ticaret ve sanayi erbabının bilinçlenmesine yönelik faaliyetler düzenliyoruz.
Bu kapsamda, tüm Oda-Borsalarımızda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca, toplumda sigorta bilincinin geliştirilmesini teminen Sigortacılık
Bilinçlendirme ve Tamum Strateji Komisyonuna Birliğimizce gerek maddi gerekse lojistik destek sağlanmaktadır.”

Şirket seçme hakkı sınırlanmasın
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sektörden beklentiniz nedir?” sorusunu
ise, şöyle yanıtladı: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak sektörden öncelikle beklentimiz, 1 milyon 400 bin üyemizin tüm sigorta ihtiyaçlarının karşılanabilir olmasıdır. Ayrıca, üyelerimizin sigorta ürününü ve şirketini tercih etme
hakkının hiçbir şekilde sınırlanmamasını bekliyoruz.”

Sektör kendini tanıtamıyor
Hisarcıklıoğlu, sektörün en önemli eksikliğinin ise, kendisini yeterince tanıtamaması ve sigortalıyı bilinçlendirememesi olduğunu belirterek, “Tüketici şikayetlerinin büyük bir bölümünün tüketicinin satın aldığı ürün hakkında yeterince
bilgi sahibi olmamasından kaynaklandığım görmekteyiz. Kişi başına düşen
primin gelişmekte olan diğer ülkelerden az olmasının temel nedeni bilinç eksikliğidir” dedi
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Alman yatırımcılar Türk ortakları bekliyor
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Prof. Dr. Hans
Heinrich Driftmann ve beraberindeki heyet, TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuğu oldu. Driftmann, Alman firmalarının işbirliğine hazır olduğu mesajım verirken, kendi firmasının
Türkiye’den zeytinyağı satın almak istediğini ve Türkiye’de yatırım yapma konusunu düşündüğünü söyledi. Heyette yer alan Saarland Odası Başkam ve Karlsberg Biralarının sahibi Dr. Richard
Weber de Almanya’daki Türklere yönelik alkolsüz bira üretimi için
Türk ortak aradığını, birayı Türk markasıyla piyasaya sürebileceklerini ifade etti. Berlin TSO Başkam Dr. EricSchvveitzer ise
geri dönüşüm alanında faaliyet gösterdiklerini ve Türk ortaklarla
çalışmak istediğini anlattı. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği
Başkanı Prof. Dr. Driftmann “Türkiye’nin sürekli gelişen genç bir
nüfusu var, yatırım imkânlarının çok geniş olduğunu düşünüyorum” dedi.
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Turizmden yeterince para kazanamıyoruz
TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, TURİZMİN TÜRKİYE’NİN BİR NUMARALI SEKTÖRÜ OLDUĞUNU KAYDEDEREK, “TURİZMDE HER ŞEY YERLİ, İTHAL EDECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK. BUNU İYİ DEĞERLENDİRİYOR OLMAMIZ GEREKİYOR” DEDİ.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizim hedefimiz var. Biz koşmak istiyoruz. 11 yıl sonra dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmek istiyoruz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) yeni
hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Dünya Bankası raporlarına göre, dünyadaki İş Yapma Kolaylığı Endeksinde
Türkiye’nin 75’inci sırada olduğunu, ama dünyanın 18’inci büyük
ekonomisi olduğunu söyledi. “Ülkenin her bir ferdi Türk girişimcisini omuzunda taşısa yeridir” diyen Hisarcıklıoğlu, “Neden biliyor
musunuz? İş Yapma Kolaylığı Endeksinde dünyada 75’inci sırada
olacaksın, bu ülke geçen yıl itibarıyla özel sektör sayesinde dünyada büyüme sıralamasında 3 üncü olacak. Bu müthiş bir başarı
hikayesi. Daha önemlisi yüzde 8.5’luk büyümeyi sağlarken, Türk
müteşebbisi 1 milyon 300 bin kişiye iş sağladı” dedi. Hisarcıklıoğlu, güçlü ekonomi olmak için demokrasinin kaliteli olması gerektiğini belirterek, “Bizim hedefimiz var. Biz koşmak istiyoruz. 11
yıl sonra dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmek istiyoruz.
Güçlü ekonomi olmak istiyorsak demokrasimizin kaliteli olması
gerekli. Yoksa güçlü ekonomi olma şansımız yok” diye konuştu.
Bu ikisinin birbirine eşdeğer olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, mecliste bulunan 4 siyasî partinin seçimler sırasında yeni bir
anayasa yapacakları yönünde söz verdiğini, halkın da bu vaatlere

göre, gönlüne göre oy verdiğini ifade etti. Ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, mevcut sistemin her tarafinın çürümüş
olduğunu savunan Hisarcıklıoğlu, ülke olarak daha zengin olmak
istediklerini, ülkenin 74 milyon vatandaşının en az Alman vatandaşı kadar zengin olmayı hak ettiğini vurguladı.
“TURİZMDEN YETERİNCE PARA KAZANAMIYORUZ”
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, turizmin Türkiye’nin bir numaralı sektörü olduğunu, turizm olmasa geçen yıl cari açığın 100 milyar dolar olacağını kaydederek, “Allah korusun, başımıza büyük
bir felâket gelirdi. Bu carî açığı turizmle 75 milyar dolara indirdik.
Turizmde tamamıyla her şey ihracat. Turizmde her şey yerli, ithal
edeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu iyi değerlendiriyor olmamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin turizmden yeterince para kazanamadığını
ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye dünyada son 6
yılda yüzde 50lik oranla en fazla turist kazanan ülke. Bizden sonra İtalya geliyor. Turistin harcamasına baktığımızda Mısır turiste
kişi başı 900 dolar harcatıyor. Biz 750 dolar harcatıyoruz. Burada
aklımızı kullanmamız gerekli. Mevcut tesislerimizle 250-500 dolar
daha fazla kazanma şansımız var. Bütün Akdeniz coğrafyasındaki
en kaliteli oteller bizde. En kaliteli hizmet yine bizde, ama adam
bin dolar harcatıyor biz 750 dolar harcatıyoruz.”
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‘Sermaye ihraç eder hale geldik’
Alman DIHK Başkanı’nı ağırlayan Hisarcıklıoğlu, “Türklerin sermaye miktarı 748 milyon dolar. Yani Türkiye sermaye ihraç
eder noktaya gelmiş” diye konuştu.
ALMAN Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Hans
Heinrich Driftmann, Eurochambres Başkan Yardımcısı Richard
Weber ve Berlin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eric Schweitzer ile birlikte TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.
TOBB Başkanı, dünyanın 5. büyük ekonomisi olan Almanya’nın,
Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Avrupa’nın genç işsiz
oranı en düşük ülkesinin Almanya olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Çünkü çok güzel bir sistem kurmuşlar. İnşallah bu bize
örnek ve rol model olur. Mesleki eğitimi, Alman odalar birliği, Almanya’daki yerel odalarla eğitim bakanlıkları bir arada yapıyor.
Bu çerçevede ihtiyaca göre eleman yetiştirilme noktasında çok
büyük katkı sağlıyorlar” dedi. Türkiye’de 4 bin 801 Alman şirketin
10 milyar dolarlık yatırımının bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Geçen yıl Alman şirketlerinin Türkiye’de yatırımı düşük
kalmış. 321 milyon dolar olmuş. Sevindirici mi üzücü mü bilmem
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ama geçen yıl da bizim Türkiye kökenli yabancı sermaye miktarı
748 milyon dolar. Yani Türkiye, Almanya’ya sermaye ihraç eder
noktaya gelmiş” diye konuştu. Almanya’da yaşayan Türklerin
ekonomik faaliyetlerine de değinen Hisarcıklıoğlu, “70 bin küçük
ve orta boy Türk işletmesi var. Yaklaşık 40 milyar euro ciro yapıyor. 9 milyar euro civarında yatırım yapmışlar ve 450 bin Türk
ve Alman istihdam ediyorlar. Ekonomiye ve işsizliğin azalmasına
katkı sağlıyorlar” dedi.
ZEYTİNYAĞI İSTİYORUZ
ALMAN Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Hans Heinrich
Driftmann da, yenilebilir enerji yatırımları için tahıl ve buğday ihtiyaçları bulunduğunu, zeytinyağı almak istediklerini söyledi. Calsberg biralarının da sahibi olan Richard Weber ise Almanya’da
Türklerin tercih edeceği alkolsüz bira konusunda işbirliği yapmak
istediklerini, bu konuda iyi bir ortak aradıklarını belirtti.
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Türk diasporası şehir şehir örgütlenip ilk üçe girecek
Bu da 2012 diaspora hedefi... DEİK bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi, Türkiye’nin yurtdışındaki etkinliğini artırmak için
kolları sıvadı. Konsey Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en etkin üç diasporasından
biri olmak. En kalabalık olmayacağız ama en etkinlerinden biri olacağız” dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) bünyesinde kurulan ve
başkanlığım Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı Dünya Türk İş Konseyi, yaygın adıyla “Türk Diasporası” dünyanın en etkin üç grubu arasına girmek için hareket planım açıkladı. Dünya Türk İş
Konseyi ve Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin katılımıyla Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından İstanbul’da açıklanan planda 7 yeni proje
öngörülüyor. Ana temanın “Girişimcilik ve Gençlik” olarak belirlendiğim açıklayan Hisarcıklıoğlu, “İlk işimiz örgütlenme ağımızı genişletmek. Bölge temsilciliklerine ilave olarak ülke ve şehir
diaspora temsilcilerim atayacağız. Yaklaşık bir yıl içinde dünya
genelinde 300’e yakın şehirde diaspora temsilcimiz” olacak dedi
Basın toplantısı öncesinde bir yöne tim kurulu toplantısı yaptıklarım belir ten Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: Geçen yıl kasım ayında Dünya Türk Girişimciler Kurultayı’na 90 ülkeden 2 bin 200
girişimci katıldı. O toplantıda büyük bir hedefi ortaya koyduk ve
‘Biz artık göçmen işçi topluluğu değiliz’ dedik. 3 yılda yürüttüğümüz çalışmalarla farkındalığımızı artırdık ve politikaları belirledik. Şimdi önümüzdeki 3 yıl icraat dönemi olacak. Hedefimiz,
Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en etkin üç diasporasından
biri olmak. En kalabalık olmayacağız ama en etkinlerinden biri
olacağız.

6 ŞİRKETİN CEO’SU HİNTLİ
YAKLAŞIK 3 yıldır süren bu yolculuktaki hedeflerinin Türk ve
Türkiye markasının imajını yurtdışında güçlendirmek olduğunu belirten Yüksek istişare Konseyi Başkanı ve The Coca-Cola
Company CEO’su Muhtar Kent “En önemli gördüğüm konu Türk
kadınlarının da güçlendirilmesi, bu Türkiye için çok önemli. Bugüne kadar 3 bin 500 profil eşleştirmesi yaptık, diaspora içindeki
işadamı ve profesyonellerin biraraya gelerek ortak hareket etmesini sağlıyoruz, iyi bir yoldayız” dedi. ABD’deki ilk 100 şirketten
6’sının CEO’sunun Hintli, 4’ünün de Yunanlı olduğunu belirten
Kent “Türkler de bu liste içinde olmalı, ileride bu sayının artacağını düşünüyorum çünkü bizler yönetim konusunda daha deneyimliyiz, belirsizlik ortamında daha iyi karar verebiliyoruz” dedi.

215 MİLYON ÜYELİ TÜRK GÜCÜ!
DÜNYANIN küreselleştikçe değiştiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
“Brezilya Devlet Başkanı Bulgaristan göçmeni, anavatanıyla özel
anlaşmalar yapıyor. Deutche Bank’ın CEO’su Hintli, ülkesi için
özel danışmanlık yapıyor. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı
İtalyan asıllı, iki ülke arasında herhangi bir sorun duydunuz mu?
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Google’ın kurucusu Rus asıllı. Rusların arama motoru Yandex’in
ikinci olması tesadüf mü?” şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, dünyada 215 milyon diaspora üyesi olduğunu 2050 yılında bu rakamın 405 milyona ulaşacağını da sözlerine ekledi.

Atıl Kutoğlu gazete patronlarına Türkiye’yi
anlatacak
AYNI zamanda Dünya Türk İş ‘ Konseyi’nin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan dünyaca ünlü Türk modacı Atıl Kutoğlu da tasarım,
moda ve estetik grubu unsurların Türkiye markasını dünyada
yücelteceğini söyledi. AKŞAM’a konuşan Kutoğlu şöyle devam
etti: “Onun için önümüzde’ ki dönemde bu konulara ağırlık verilecek. Özellikle dünyadaki Türk restoranlarını, bir İtalyan ve
Fransız restoranları düzeyine getirmek için çalışmalıyız. Ben de
diğer herkes gibi gönüllü olarak bu konunun içinde yer alacağım.
Dünyadaki Türkiye imajını yükseltmek için tanıdığım Avrupa’nın
en ünlü gazete patronlarını Türkiye’ye aileleriyle çağıracağım.
Bu şekilde . Türkiye ilgili yazılarımda daha tarafsız, daha doğru
yazabilirler.
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7 maddede diasporanın yol haritası
TÜRK diasporasının 3 yıl içinde hayata geçireceği projeler şöyle:
BÖLGE temsilciliklerine ülke ve şehir temsilcileri eklenerek sayı
300’e çıkarılacak. ‘Kadın Girişimci Diaspora Temsilcileri’ ile
‘Genç Girişimci Diaspora Temsilcileri’ belirlenecek.
TÜRK restoranlarının sayısı fazla ama imaj sorunu var. ‘Türk
restoranları imaj katalogu’ hazırlanacak. Dizaynı, iç mimarisi ve
kurumsal kimlikleri yenilenecek. Mönü çalışmaları yapılacak.
Bunda Türk tasarımcılar görev alacak.
TÜRKİYE’DE franchise veren markalarla diaspora içinde girişimci olmak isteyenler buluşturulacak. .
ÜNİVERSİTE ve düşünce kuruluşlarıyla birlikte eğitim çalışmaları yapılacak. 5-100 genç her yıl staj için Türkiye’ye getirilecek. .
HER yıl diaspora üyelerini teşvik etmek için girişimcilik, kadın girişimci, genç girişimci ve profesyonel yönetici ödülleri verilecek .
Eylül ayında KKTC, ekimde ABD ve kasım ayında da Dubai’de
zirveler yapılacak.
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Milyar dolarlık Türk timi
Amaçları, yurtdışında ve yurt içinde yaşayan Türk girişimcileri biraraya getirerek Türk markasını ve imajını yükseltmek olan
18 patron ve CEO, Türk diasporasını dünyada daha aktif hale
getirmek için buluştu. 2.5 yıl önce Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) çatısı altında kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) üyeleri yeni hedefler belirledi.

Üç yıl icraat yapacaklar
Çoğunluğu milyar dolarlık şirketlerin patronu ya da üst düzey
yöneticisi olan “diaspora timi”, bundan sonra dışarıdaki Türkleri,
ülkeler ve küresel şehirlerde örgütlemek için harekete geçecek.
Rahmi Koç, Muhtar Kent, Ahmet Çalık, Süreyya Ciliv, Hüseyin Aydın, Yalçın Ayaslı, Rona Yırcalı, MübarizMansimov, Aslı
Başgöz, Zeynel Abidin Erdem, Rifat Hisarcıklıoğlu, Atıl Kutoğlu,
Mehmet Öztürk, NejdetDemiryürek, Ali Galip Savaşır, Turgut Torunoğulları, Ömer Süsli, Celal Seçilmiş, Remzi Kaplandan oluşan
isimler, gelecek 3 yılı icraat dönemi olarak seçtiler.

300 şehirde ortak hareket
TOBB, DEİK ve DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hedefimiz,
Cumhuriyet’in 100. yılında dünyanın en etkin 3 diasporasından
birisi olmak. Dünya genelinde bölge temsilcilerine ek olarak 300
önemli şehirde de ortak hareket edecek temsilciler olacak” dedi
ve 7 karan açıkladı. Buna göre her şehirde kadın ve genç girişimci diaspora temsilcileri de olacak. Bu arada dışarıdaki Türk
restoranları için imaj yenileme ve kimlik belirleme çalışmaları da
yapılacak. DTİK-YİK Başkanı Muhtar Kent ise Türk girişimcilerinin dünyanın en riskli bölgelerinde çok başarılı olduğunu, Türkiye
imajının da son yıllarda yüksek bir düzeye ulaştığını söyledi.
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Türk diasporası eyleme geçiyor!
DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023 yılında dünyanın en
etkili üç diasporası içinde yer almayı hedeflediklerini söyledi
Hisarcıklıoğlu, “Hedef 80 ülke 300 şehir. Bunların tamamını
önümüzdeki bir yıl içinde uygulamaya koymayı hedefledik”
dedi

HEDEFLENEN 7 ÖNEMLİ PROJE,
1. DIASPORA FRANCHISE PLATFORMU KURULACAK
2. DIASPORA ÖRGÜTLENMESİ GENİŞLETİLECEK
3. DIASPORA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KURULACAK
4. GENÇLER EĞİTİM VESTAJ İÇİN TÜRKİYE’YE GELECEK
5. DIASPORA BAŞARI ÖDÜLLERİ HAYATA GEÇİRİLECEK
6. BÖLGESEL DIASPORA ZİRVELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
7. TÜRK RESTORANLARININ İMAJI YENİLENECEK
Yurtdışında yerleşik ya da ticari faaliyeti bulunan iş dünyası
temsilcileri başta olmak üzere Türklerin dışarıdaki lobi gücünü
inşa etmeye yönelik olarak oluşturulan Türk diasporası, yeni
dönem hedeflerini belirledi. Oluşuma öncülük eden Dünya
Türk İş Adamları Konseyinin (DTİK) ve TOBB/DEİK Başkanı
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Rifat Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki üç yıl icraat dönemi olacak”
dedi. Oluşumun yeni hedeflerinin açıklandığı toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, diasporaların etkin bir güç olarak öne
çıktığını belirterek, “En kalabalık olmayacağız, ama en etkinlerinden birisi olmayı hedef olarak belirledik. Çalışmalarımız
sonucunda şunu gururla söyleyebiliriz ki, artık diaspora konusu bir milli politika haline gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu. Coca Cola Company CEO’su ve DTİK Yüksek İstişare
Kurulu Başkam Muhtar Kent de, Türk diasporasını oluşturma
yönünde önemli mesafeler alındığını söyledi. Kent, ‘Türkiye
markasının saygınlığı her gün yükseliyor. Hem Türkiye imajını
kuvvetlendirmek hem de yurtdışında yaşayan Türklerin daha
başarılı olmasını sağlamak için canla başla çalışıyoruz” diye
konuştu.
Türk diasporasında icraat başlıyor toplantıda alınan 7 önemli
karar Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu’na bağlı, Dünya Türk iş
Konseyi (DTİK) Türk diasporasını daha aktif hale getirmek
için yeni hedef ve projelerini, dün İstanbul’da düzenlenen bir
basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıda diaspora faaliyetleri
için 7 önemli karar alındı.
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), dünyanın en etkin üç diasporasından biri olmak için yeni projeleri hayata geçireceğini
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açıkladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (DEİK) bağlı Dünya
Türk İş Konseyi (DTİK), Türk diasporasını daha aktif hale getirmek için yeni hedef ve projelerim, dün İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıda diaspora faaliyetleri için 7 önemli karar alındı. Alınan kararlara göre bu yıl
ekim ayında ABD’de diaspora zirvesi gerçekleştirilecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesi Dünya
Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulunun ortak toplantısını gerçekleştirdiklerini ve burada önemli
kararlar aldıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bugün gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu ortak toplantısında önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz somut,
uygulanabilir projeleri ve gelecek dönem takvimimizi belirledik. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yılın kasım ayında düzenlediğimiz “Dünya Türk Girişimciler Kurultayı”na 90 ülkeden 2.200
Türk girişimci katıldı. Sayın Başbakanımız ve 9 Bakanımız da
bizlerle birlikte oldu. Kurultay’da diasporamız anavatan için ne
yapabilir, biz, diasporamız için ne yapabiliriz sorularına yanıt
aradık. Biz orada büyük bir iddiayı, büyük bir hedefi ortaya
koyduk: “Biz artık göçmen işçi topluluğu değiliz, gurbet ve gurbetçilik dönemi bitmiştir” diye konuştu.

‘Diaspora tabirinin takipçisiyiz’
Türk diasporası için önümüzdeki üç yılın önemini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Artık Türk diasporası olduğumuzu duyurduk. İlk defa 2009’da kullandığımız “diaspora”
tabirinin fikri takipçisi olduk. 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz
Kurultay’da hükümetimizden diasporamıza yönelik faaliyet
göstermek üzere bir kamu kurumu oluşturulmasını talep etmiştik. Ne mutlu ki, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı kuruldu. Devletimizle diasporamız arasındaki köprü olma hedefimizde başarı sağladık. Ancak daha örgütüyüz,
daha güçlüyüz. İlk üç yılımızı farkındalığı artırmaya, devletimizle beraber politika belirlemeye ve ilk diaspora örgütlenmelerinin adımlarını atmaya ayırdık. Şimdi, önümüzdeki üç
yıl icraat dönemi olacak.” Hedefimiz, Cumhuriyetin yüzüncü
yılında dünyanın en etkin üç diasporasından biri olmak, diyen
Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “En kalabalık
olmayacağız, ama en etkinlerinden birisi olmayı hedef olarak
belirledik. Çalışmalarımız sonucunda şunu gururla söyleyebiliriz ki, artık diaspora konusu bir milli politika haline gelmiştir.
Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki; Brezilya devlet başkanı
Bulgaristan göçmeni. Bu yıl Brezilya Bulgaristan’la özel alım
anlaşmaları imzaladı ve en büyük iki şirketini Ekim ayında
Bulgaristan’da yatırım olanaklarım araştırması için görevlendirdi. Deutche Bank’ın eş-CEO’su bir Hintli -Deutche Bank
Hindistan’ın yabancı yatırım çekmesini sağlamak üzere gönüllü danışmanlık anlaşması imzaladı. Bunun gibi örnek çok.
Bugün dünya üzerinde 215 milyon diaspora üyesi yaşıyor. Bu
sayının 2050 yılında 405 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Diasporaların önümüzdeki dönemde etkinliklerini daha da artıracağını şimdiden görebiliyoruz. Bugün bile, Çin’e gerçekleştirilen yabancı yatırımların yüzde 70’inin hazırlık sürecinde
mutlaka bir Çin diasporası temsilcisi olduğu görülmektedir. Di-

asporalar, “yeni güç” olarak öne çıkıyor. Dünyanın en önemli
diaspora araştırma kuruluşu olan ve merkezi İrlanda’da bulunan “Diaspora Araştırma Merkez”ine göre, Türk diasporası
“İş Diasporası” sayılıyor. Biz de Türk diasporası için iki kritik
segment belirledik: Girişimcilik ve Gençlik.”
Coca Cola Company Yönetim Kurulu Başkam ve Üst Yöneticisi (CEO) Dünya Türk İş Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Başkam Muhtar Kent de, bu yolculuğun 2,5 sene önce başladığını
belirti. Muhtar Kent şöyle devam etti. “Esas amaç Türk ve Türkiye markasını yurtdışında yükseltmek, yüceltmek. Yükselen
bir Türkiye ile birlikte bunu yapmak zamanlama açısından
önemli. Türk diasporasını kuvvetlendirmek ve daha dinamik
konuma getirmek. Aynı zamanda amaçlardan bir tanesi Türk
kadınlarını yurt dışında güçlendirmek. Yine yurtdışında yaşayan profesyonelleri, Türk girişimcileri kendi aralarında daha
yakın iletişim kurmalarım sağlamak ve Türkiye ile olan bağlantılarını güçlendirmek.” Kent, güzel bir iletişim platformunun
kurulduğunu ve 90 ülkede 2200’ün üzerinde Türk girişimci ve
profesyonelin bu ağa dahil olduğunu, 350 bin profil eşleşmesi
gerçekleştirildiğini kaydetti. İyi bir yolda olduklarını ifade eden
Kent, “Ben şuna inanıyorum. Türkiye markasının yurt dışında
saygınlığı her gün yükseliyor. Buna nasıl katkıda bulunuruz.
Türkiye imajını ve markasını hem kuvvetlendirecek şekilde
hem de yurt dışında yaşayan Türklerin daha başarılı olmasını
sağlamak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

‘Başarıdan başarıya koşan birçok Türk girişimci
göreceğiz’
Kent, Amerika’nın ilk 100 şirketinin 6 tane sinin CEO’sunun
Hint kökenli, 4’ünün de Yunanistan kökenli olduğunu hatırlatarak, “Niye daha yüksek sayıda Türk CEO’lar olmasın
Amerika’da? Benden soma Hikmet Ersek de CEO oldu. Yüzde yüz inanıyorum bundan soma çok daha fazla başarılar göreceğiz, Türk profesyonelleri, Türk sanat elçileri ve girişimciler
açısından” diye konuştu. Aralarında patentleri olan girişimciler de bulunduğunu ve daha da olacağını, patentin dünyada
Türk patent sahiplerinin ne kadar teknolojinin güçlendiğini de
gösterdiğini ifade eden Kent, önümüzdeki dönemde dünyanın
birçok yerinde şirket kuran, teknoloji, buluş ve inovasyonla şirket kuran ve başarıdan başarıya koşan birçok Türk girişimci
göreceğine yüzde 100 inandığını söyledi. Kent, Türk girişimcilerin dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında
daha başarılı olduğunu, belirsizlik ortamında daha iyi yönetebildiklerini, daha etkin olabildiklerini, hızlı iniş ve çıkışlarda
daha fazla tecrübeleri olduğunu ve dünyanın her yerinde Türk
profesyonellerin yükseldiğini kaydetti.

TOPLANTIYA ÇOK SAYIDA İŞADAMI KATILDI
Toplantıya katılan İsimler şunlar: Coca Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dünya Türk is
Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Çalık
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Palmali Holdingin sahibi MubarizMansimov, Erdem Holding Başkanı, Zeynel
Abidin Erdem, New York Barosu üyesi ve WHITE & CASE
hukuk şirketinin Başkan Yardımcısı Aslı Başgöz, Koç Holding
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Şeref Başkanı Rahmi Koç, OEİK icra Kurulu ve Dünya Odalar
Federasyonu Başkanı Rona Yırcalı, Turkcell Genel Müdürü
Süreyya Civil, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın,
is adamı Yalcın Asyalı, moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Remzi
Kaplan, Celal Seçilmiş, Ömer Süsli, Turgut Torunoğulları, AH
Galip Savaşır, Nejdet Demiryürek, Mehmet Öztürk.

Toplantıda alınan 7 önemli karar
1- Diaspora örgütlenmesi genişletilecek: İlk olarak bölge temsilciliklerine ilaveten, ‘Ülke ve Şehir Diaspora Temsilcileri’ atanacak. Önümüzdeki donemde dünya genelinde 300’e yakın
şehirde diaspora temsilcisi olacak.Yine her şehirde bir ‘Kadın
Girişimci Diaspora Temsilcisi’ ile “Gene Girişimci Diaspora
Temsilcisi” belirlenecek.
2- Türk restoranlarının imajı yenilenecek: Türk restoranlarının
cirolarının düşük kalmasına neden olan bazı sorunlar giderilecek. En önemli problem olan imaj sorununu çözerek, restoran sayısının 5 yıl içerisinde iki kat, ciroların da 2 buçuk kat
artması sağlanacak.
3- Diaspora Franchise Platformu kurulacak: Türkiye’de Franchise veren markalarla diasporada girişimci olmak isteyen üyeler bir araya getirilecek.
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4- Diaspora Araştırma Merkezleri kurulacak: Üniversiteler ve
düşünce kuruluşları bünyesinde Diaspora Araştırma Merkezlen ve Kürsüleri kurulması için çalışılacak.
5- Gençler eğitim ve staj için Türkiye’ye gelecek: Her u, yıl
100’e yakın gene eğitim ve staj için Türkiye’ye gelecek. Kendi
ülkelerinde medya, siyaset ve girişimcilik alanlarında kariyer
yapmak isteyen gençlere öncelik verilmek suretiyle, her yıl 1
hafta eğitim verilecek, 3 hafta da ülkenin lider şirketlerinde
staj imkânı tanınacak.
6- “Diaspora Başarı Ödülleri” hayata geçirilecek: Dünyanın
bütüngüçlü ve güçlenen diasporalarının, üyelerini cemiyet için
çalışmaya şevklendirmek amacıyla verdiği ödüller gibi, birçok
dalda ödül verilecek.
7- Bölgesel diaspora zirveleri gerçekleştirilecek: Etkin bir diaspora örgütlenmesi hedefim gerçekleştirmek için dünyanın dört
bir yanında zirveler düzenlemeye başlanacak. Bu zirvelerin
hepsi birer arama toplantısı gibi olacak. Eylülde “DTİK Avrupa Komite” toplantısı Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek. Ekim ayında
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir diaspora zirvesi gerçekleştirilecek. Kasım ayının ilk haftasında Dubai’de zirve yapılacak.
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2023’TE EN ETKİLİ 3 DİASPORADAN BİRİ
TÜRKLER OLUR
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında kurulan Dünya
Türk İş Konseyi (DTİK), Türk diasporasını daha aktif hale getirmek için yeni hedefler ortaya koydu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk
diasporasının etkin bir yapıya kavuşmasını sağlamak için şu
vizyonu açıkladı: “Hedefimiz, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en etkin 3 diasporasından birisi olmak. İki yıl içinde 100’den
fazla ülkede 2 bine yakın temsilciyle hareket edecek çok büyük
bir örgütlenme modeli hedefliyoruz. Hem diasporamızın iş sahibi
olmasına hem de Türk markalarının dışa açılmasını hızlandırmaya yönelik ‘Diaspora Franchise Platformu’ kuracağız.” Toplantıya
aralarında Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent’in de bulunduğu çok
sayıda yönetici ve işadamı da katıldı.
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Hedef 100 ülke 300 şehir
Türk Diasporası’nın üç yıllık hedeflerini açıklayan Odalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, amaçlarının dünyanın 100 ülkesiyle 300 şehrinde faaliyet göstermek olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu bunun için yol
haritasının hazır olduğunu belirtti:
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Hedefler tespit edildi

Şehir temsilcileri olacak

Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEÎK) çatısında 2009’da kurulan Dünya
Türk İş Konseyi (DTÎK), Türk diasporasını (anayurdu dışında yaşayanlar) aktif hale getirmek için yeni hedefler tespit etti. Dün düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
DEÎK ve DTİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hayata geçirecekleri somut, projeleri ve gelecek dönem takvimini belirlediklerini ifade etti.

“İlk kararımız diaspora örgütlenmesini genişletmek. Bölge temsilcilerine ilaveten, ‘ülke’ ve ‘şehir’ temsilcileri atayacağız. Tiran ‘dan Pekin’e
ve Toronto’ya kadar her kanalda olmak istiyoruz. Dünyadaki 300
şehirde temsilcimiz olacak. İlave olarak yine her Şehirde bir ‘kadın
girişimci diaspora temsilcisi ‘ile ‘genç girişimci diaspora temsilcisi’ belirlenecek. .İki yüda 100 ülkede 2 bin temsilciyle hareket edeceğiz.”

Koordinatör Muhtar Kent

Lokantalara imaj katalogu

Türk diasporasının etkinliği için anavatanla koordinasyonu sağlayacak
üst organ olan DTİK bünyesinde Muhtar Kent’in (Coca Cola Başkanı)
başkanlığında çalışacak istişare kurulu ile kendi bölgelerindeki uygulamalardan sorumlu olan Avrasya, Avrupa, Balkanlar, Asya Pasifik,
Amerika, Ortadoğu-Körfez-Afrika komiteleri oluşturulduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu dün yapılan toplantıda aldıkları kararları şöyle açıkladı:

İkinci kararlarının en çok talep gelen konulardan biri olan Türk lokantalarına yönelik proje geliştirmek olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Lokanta sayısını 5 yılda iki kat, ciroların 2.5kat artıracağız. ‘Türk lokantaları kurumsal imaj’ katalogu hazırlayacağız. Üçüncü karar ‘Diaspora Franchise Platformu kurmak. Bu platformla Franchise veren
markalarla girişimci olmak isteyen Türkleri bir araya getireceğiz” dedi.
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Türk diyasporası yerelleşiyor

2009 yılında işe koyulan Türk diyasporası 2023 yılında dünyanın en güçlü ilk üç diyasporası arasına girmek için yerellerde
örgütlenecek.
2009 yılında işe koyulan Türk diyasporası 2023 yılında dünyanın en güçlü ilk üç
diyasporası arasına girmek için yerellerde örgütlenecek.
Türk iş dünyasının yurtdışında daha etkin faaliyet gösterebilmesi için 2009 yılında
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatışı altında oluşturulan Türk diyasporası
hedef büyüttü. Türk diyasporası artık yerellerde örgütlenecek. 80 ülkede 300 şehirde örgütlenecek olan Türk diyasporası, Türkiye’nin 2023’te dünyanın en güçlü
10 ekonomisinden biri olma hedefi için çalışacak.

Üyesi Zeynel Abidin Erdem, New York Barosu üyesi ve WHTTE & CASE hukuk
şirketinin Başkan Yardımcısı Aslı Başgöz, Koç Holding Şeref Başkanı ve DTİK
Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç, DEİK İcra Kurulu ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rona Yırcalı, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Bankalar Birliği
Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, akademisyen ve işadamı Yalçın Asyalı, Moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Remzi Kaplan, Celal Seçilmiş,
Ömer Süsli, Turgut Torunoğulları, Ali Galip Savaşır, Nejdet Demiryürek, Mehmet
Öztürk.

Türk diyasporasının yönetim kurulu Dünya İş Konseyi’nde şekilleniyor. DTİK Yönetim Kurulu ve Yüksek istişare kurulu dün bir yıllık hedeflerini belirlemek için toplandı. Aynı zamanda DTİK’in de başkanı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yapılan toplantıya Coca Cola CEO’su Muhtar Kent’in yanı sıra Türkiye’nin en etkili holdinglerinin ve yurtdışında iş yapan şirketlerin yöneticileri katıldı. Hisarcıklıoğlu ilk üç yılın diyasporayı tanıtmakla geçtiğini artık icraat vaktinin geldiğini söyleyerek “Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın
en etkin 3 diyasporasından birisi olmak. En kalabalık olmayacağız, ama en etkinlerinden birisi olmayı hedefledik ve belirledik. Çalışmalarımız sonucunda şunu
gururla söyleyebiliriz; artık diyaspora konusu bir milli politika haline gelmiştir”
dedi. Bugün dünya üzerinde 215 milyon diyaspora üyesi yaşadığını, bu sayının
2050’de 405 milyona ulaşacağının tahmin edildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
diyasporaların önümüzdeki dönemde etkinliklerini arttıracağının görülebildiğine,
bugün bile Çin’e gerçekleştirilen yabancı yatırımların yüzde 70’inin hazırlık sürecinde mutlaka bir Çin diyasporası temsilcisi olduğuna işaret etti. Hisarcıklıoğlu,
girişimcilik ve gençlik olmak üzere ik çok kritik segment belirlediklerini söyledi.

DİASPORANIN YENİ YOL HARİTASI

KİMLER KATILDI

6-Yurt dışında okuyan öğrencilere ders verilecek Her yıl yurtdışından 50-100
genci eğitim ve staj için Türkiye’ye getirilecek bir haftası eğitim 3 haftası stajla
geçecek.

Coca Cola CEO’su Muhtar Kent, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Çalık, Palmali Holding’in sahibi MübarizMansimov, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı, DEİK Türk İspanyol İş Konseyi Başkanı ve DTİK Yönetim Kurulu

1-Şehir Örgütlenmesi: Bölge temsilciliklerine ilave ‘ülke’ ve ‘şehir’ diyaspora temsilcileri atanacak. Yine her şehirde bir ‘Kadın Girişimci Diyaspora Temsilcisi’ ile
‘Genç Girişimci Diyaspora Temsilcisi’ belirlenecek. Böylelikle iki yılda 2000 temsilciye ulaşılması hedefleniyor.
2-Türk Restoranlarına Kurumsal İmaj: Türk restoranlarına yönelik bir proje gerçekleştirilecek. İmaj yenilemesiyle Türk restoranlarının sayısının 5 yıl içerisinde
iki kat, ciroların da 2.5 kat artması hedefleniyor.
3-Diyaspora Franchise Platformu: Türkiye’deki markaların dışa açılma sürecini
hızlandırmaya yönelik kurulacak.
4-Diyaspora başarı ödülleriDiyaspora girişimcilik, “diyaspora kadın girişimci”,
“diyaspora genç girişimci”, “diyaspora profesyonel yönetici” ile “diyaspora kültür
sanat” alanlarında ödül verilecek.
5-Diyaspora araştırma merkezleri

7-Bölgesel diyaspora zirveleri gerçekleştirilecek.
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En Büyük 10 Ekonomi Arasına Girmek İçin Türk
Diasporası Harekete Geçiyor
Türkiye, ekonomik etkinliğini artırmak için dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk diasporasını harekete geçiriyor.
Tiran’dan Glasgovv’a, Pekin’den Toronto’ya, 300’e yakın şehirde diasporayı bir araya getirmek için temsilcilik kurulacak.
‘İnsanların midesine hitap etmek en büyük reklamdır’ anlayışından hareketle Türk restoranlarının imajının güçlendirilmesi
planlanıyor.
| Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıI lında dünyanın en büyük 10 ekonomisi
arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, bu amaca ulaşabilmek için Türk diasporasını aktif hale getirecek. 2009’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çabsı alfanda kumlan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), bu hedefe yönelik projelerini dün işadamlarının katılımıyla açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB), DEİK ve DTİK Başkanı Rifat Hisarcıkhoglu, 10 ekonomi arasına
sadece içerdeki güçle girilemeyeceğini belirterek, “ Dışandaki gücü, içerdeki
gücü birleştirmekle olabilir. Bunun adımlarını atıyoruz.” dedi. Hisarcıkhoglu,
diasporanm etkin bir yapıya kavuşmasını sağlamak için DTİK bünyesinde
güçlü bir yapı kurduklarını vurguladı. Bunların anavatanla koordinasyonu
sağlayacak üst organ olarak DTİK Yönetim Kurulu, strateji konusunda önerilerde bulunmak üzere girişimci ve profesyonellerden oluşan, Muhtar Kent’in
başkanlığında faaliyet gösterecek Yüksek İstişare Kurulu ile kendi bölgelerinde diaspora politikalannın uygulanmasından sorumlu olan Avrasya, Avrupa,
Balkanlar, Asya Pasifik, Amerika, Ortadoğu-Körfez-Afrika Bölge komiteleri
bulunuyor. Hisarcıkhoglu, “Hedefimiz, Cumhuriyet’in 100. yılında dünyanın
en etkin 3 diasporasından birisi olmak. En kalabalık olmayacağız, ama en
etkinlerinden birisi olmayı hedefledik.” diye konuş» , _ tu. Hisarcıkhoglu’nun
verdiği bilgiye göre, dün gerçekleştirilen toplantıda birinci olarak diaspora
örgütlenmesinin genişletilmesi karan alındı. Bölge temsilciliklerine ek olarak,
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‘ülke’ ve ‘şehir’ diaspora temsilcileri atanmaya başlanacak. Dünya genelinde 300’e yakın şehirde diaspora temsilcisi bulunacak. Tiran’dan Glasgow’a,
Pekin’den Toronto’ya, Abuja’dan St. Petersburg’a her şehirde diasporayı bir
araya getirecek ve ortak hareket etmesini sağlayacak temsilciler olacak. Hisarcıkhoglu, “Bu temsilciler, ilk kurultayda bir araya gelerek seçimle bölge ve
dünya komitelerini kuracaklar. Böylelikle iki yıl içerisinde 100’den fazla ülkede 2 bine yakın temsilciyle hareket edecek çok büyük, geniş bir örgütlenme
modeline kavuşmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Dün alınan ikinci karar
ise en fazla talep gelen konulardan olan Türk restoranlarına yönelik bir proje
oldu. Bu konuda en önemli sorun olarak imaj tespit edildi. imaj somnunda
mesafe kat edilmesi halinde restoran sayısının 5 yıl içerisinde iki kat, cirolannın da 2,5 kat artacağı hesaplanıyor. Üçüncü olarak kurulacak ‘Diaspora
Franchise Platformu’ ile Türkiye’de franchise veren markalarla diasporada
girişimci olmak isteyen üyeler bir araya getirilecek. Her yıl yurtdışından 50100 genç, eğitim ve staj için Türkiye’ye getirilecek. Diasporayı teşvik etmek
amacıyla gelecek yıldan itibaren ‘diaspora basan ödülleri’ hayata geçirilecek. TOBB Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk is Konseyi
(DTİK) Başkanı Rıfat Hisarcıkhoglu, Türk diasporasını hareke £ çirmeye
yönelik kararları dür açıkladı. Toplar tıya, dünyanın ve Türkiye’nin önemli
şirketler nin sahip ve yöneticileri katıldı.
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HÜRSES
17 Haziran 2012

TOBB, G20’de Türk özel sektörünü temsil ediyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), G20’nin İş Dünyası
Zirvesi B20’de, Türk özel sektörünü temsil edecek.TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Meksika’nın Los Gabos
şehrinde yapılacak zirveye, 350’nin üzerinde iş dünyası temsilcisi katılacak.
TOBB BaşkanıRifat Hisarcıklıoğlu, B20 İstihdam Görev Gücü
üyesi olarak, B20 Zirvesinin istihdam oturumunda konuşma yapacak. İlki 2009 yılının Mart ayında Londra’da düzenlenen B20
zirveleriyle, G20 Zirvesinin gündeminde yer alan önemli ekonomik ve sosyal konular da, ülke liderleri ve maliye bakanlarının, iş
dünyasının görüş ve önerilerinden faydalanması amaçlanıyor. Bu
yıl 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek zirvede; gıda gü-

venliği, yeşil büyüme, istihdam, yolsuzlukla mücadele, ticaret ve
yatırım, ICT ve yenilikçilik, büyüme ve kalkınma için finansman
alanlarında oluşturulan B20 görev güçlerinin üyeleri, La Gabos’ta
bir araya geliyor. B20’nin bu seneki çalışma grubunda Türkiye’yi
temsil eden tek kuruluş olan TOBB, zirvede Türk iş dünyasının
görüşlerini dile getirecek. İstihdam Çalışma Grubunda aktif bir
şekilde çalışan Hisarcıklıoğlu, istihdam konusunda G20 liderlerine de önemli mesajlar verecek. Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Yatırımlar toplantısında da yer alacak. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
B20 zirvesi boyunca üst düzey temaslarda bulunacak. B20 Zirvesi sonunda ise bir sonuç bildirgesi yayınlayacak.

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

137

Basında

TOBB

2012

HAZİRAN

21 Haziran 2012

İspanya Kralı Carlos’u Türkiye’ye davet etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İspanya Kralı Juan Carlos’u Türkiye’ye davet etti.
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (Eurochambres)
Başkanlık Divanı toplantısı için Madrid’e giden Hisarcıklıoğlu,
İspanya Kralı Juan Carlos, Dışişleri Bakanı Jose Manuel GarciaMargallo, ekonomi ve turizm bakan yardımcıları tarafından kabul
edildi. Ayrıca, İspanya Ticaret Odaları Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve İspanya’nın ekonomiden sorumlu Devlet
Sekreteri FernandoJimenezLatorre’nin iştirak ettiği akşam yemeğine de katılan Hisarcıklıoğlu. ispanya Parlamentosunun bazı
milletvekilleriyle de bir araya geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu. İspanya Kralı Juan Carlos’u
Türkiye’ye davet ettiğini belirterek, “Kral, daveti not aldı” diye konuştu.
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25 Haziran 2012

TOBB, EXPO için lobiye hız verecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yönetim kurulu toplantısını, tarihinde ilk kez Ankara ve İstanbul dışında; Çeşme’de
gerçekleştirdi. TOBB yönetimi, İzmir’e EXPO 2020’nin kazandırılması için lobi çalışmalarına ağırlık verme kararı aldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul ve Ankara dışında ilk
yönetim kurulu toplantısını yaptığı İzmir Çeşme’de, EXPO için
kararlar aldı. Yorgancılar, “Bundan sonra daha aktif lobi desteği
sağlanacak” dedi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın daveti üzerine Ankara ve İstanbul dışındaki ilk
toplantısını İzmir Çeşme’de yapan Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, EXPO 2020 için “daha aktif lobicilik yapma” kararı aldı.TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, toplantının gündeminde İzmir’in olduğunu söyle-

di. Radisson Blu Otel’de basına kapalı yapılan toplantıda, TOBB
Yönetim Kurulu üyesi de olan Yorgancılar, İzmir hakkında sunum
yaptı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, “Kentin sorunlarını ve potansiyellerini yakından gördük” diyerek İzmir’e her zaman destek olduklarını ve olacaklarını belirterek, “EXPO 2020
için lobi faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi. “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu İzmir ile çok ilgili” diyen Yorgancılar ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Son bir ayda Aliağa, Torbalı,
Ödemiş’teki meslek liseleri için 1.2 milyon liralık kaynak aktardı.
EXPO 2020 konusunu da Rifat Bey bütün yabancı temaslarında
gündeme getiriyor. Bundan sonraki dönemde de daha aktif lobi
desteği sağlanacak” dedi.
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Türkiye ‘istikrar feneri’ gibi çevresini aydınlatıyor
büyüme dersi alabiliriz
ABD Başkanı Barack Obama’nın Ticaret Özel Temsilcisi RonKirk, Türkiye’nin bir ‘istikrar feneri’ gibi çevresine ve Amerika’ya ışık tuttuğunu belirterek, “Bölgesinde gücü her geçen gün artıyor. ABD olarak biz de Türkiye’nin hızlı büyüme hamlesinden dersler alabiliriz”
dedi
CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül’ün son ABD ziyaretindeki görüşmelerinin ardından, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik
ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığı nedeniyle ‘akıllı adam’
diyerek övdüğü ABD Başkanı Barack Obama önemli bir adım
atarak, Ticaret Özel Temsilcisi RonKirk’i, ABD Ticaret Bakan Vekili RebeccaBlank ile birlikte Türkiye’ye gönderdi. Kirk ve Blank,
dün TOBB’un ev sahipliğinde İstanbul’da Türk iş dünyasının önde
gelen isimleriyle, ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone’nin de
hazır bulunduğu çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İlk ziyaret Türkiye’ye
RonKirk, yemekte yaptığı konuşmada Türkiye’yi etrafını aydınlatan, yol gösteren bir deniz fenerine benzeterek şunları söyledi:
“Türkiye Avrupa’nın, Asya’nın ve Afrika’nın tam merkezinde yer
alan çok önemli bir ülke. Türkiye’nin bölgesindeki gücü her geçen gün artıyor. Türkiye bu süreçte bir deniz feneri gibi bize ışık
tutuyor. Türkiye sadece bizim için değil bölgesi için de çok önemli
bir istikrar feneri. ABD Başkanı Obama da Türkiye ile ekonomik
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini istiyor ve bu amaçla ilk yurtdışı
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ziyaretimi Türkiye’ye yaptım. Amacımız Türkiye-ABD arasında
60 yıldır devam eden müttefiklik ilişkimizi ekonomik çerçevede
de ilerletmek.”

Son iki yılda ivme kazandı
Türkiye’ye ve İstanbul’a ilk gelişi olduğunu kaydeden Kirk, bölgesinde çok önemli bir ülke olan Türkiye ile ikili ekonomik ilişkilerinin son 2 yılda ivme kazandığını söyledi. Kirk, “Bunu daha da
artırarak üçüncü ülkelerdeki işbirliği fırsatlarını da birlikte değerlendirmeliyiz. Başkan Obama Türkiye’yi ticari ortak olarak görüyor, bu ortaklığı gerçek kılmalıyız” diye konuştu.

Hızlı büyümeyi öğrenebiliriz
Türkiye’nin 201 l’de kaydettiği hızlı büyümenin etkileyici olduğunu belirten Kirk şöyle devam etti: “ABD olarak Türkiye’nin hızlı
büyüme hamlesinden dersler alabiliriz. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin artırılması için, nitelikli sanayi bölgeleri kurulabilir,
fikri mülkiyet hakları konusundaki ihlallerin azaltılmasına yöne-
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lik adımlar atılabilir. Birlikte hayata geçirebileceğimiz çok sayıda
proje var. Türk yatırımcılar ABD’deki iş fırsatlarını değerlendirebilir.” ABD Ticaret Bakan Vekili RebeccaBlank ile birlikte Türkiye’de
bazı temaslarda bulunmak üzere geldiklerini belirten Kirk, “Heyetimizde kabineden 12 temsilci ve çok sayıda işadamı bulunuyor.
Her iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin İstanbul’da bir araya
gelmelerinin ardmdan, yarın (bugün) Ankara’da hükümet yetkilileriyle görüşeceğiz” dedi. ?

Suriye ile yaşanan gerginliğe rağmen ekonomi
için buradayız
ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ise Suriye’nin Türk
jetini düşürmesiyle ilgili, “Bu bölgede çok üst düzeyde bir gerginlik yaşandı. Bunun sebebi Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın da
söylediği gibi Suriye’nin hayasız ve kabul edilemez hareketidir”
dedi. Ricciardone, ABD hükümetinin Türk iş dünyasına önem
vermek zorunda olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İlişkimizi
daha da ileriye götürmek zorundayız, bu yüzden bu tarihi ziyareti
gerçekleştiriyoruz. Bölgede şu anda çok üst düzeyde bir gerginlik
yaşanıyor. Ama biz bugün devletlerarası iş görüşmeleri yapmak
için buradayız. Bunun anlamı şu; ABD Türkiye’nin dinamizmine
istikrarına güveniyor. Türkiye’yi çok önemli bir ticaret ve yatırım
ortamı olarak görüyor.”

ABD ile STA’ya AB ile olan ‘gümrük birliği’ engel
ABD Başkanı Barack Obama’nm Ticaret Özel Temsilcisi RonKirk, Türkiye’nin AB ile bir gümrük birliği anlaşması olduğunu
bunun da Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşmasının
yapılmasını güçleştirdiğini belirterek, “AB ile ABD kendi arasında daha kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmaya çalışıyor. Bunu
gerçekleştirdiğimizde Türkiye ile daha rahat bir ticaret anlaşması
da gerçekleştirilecek” dedi. ABD Ticaret Bakam Vekili Blank da,
“ABD ile Türkiye arasında çok değişik sektörlerde ticaret yapma
olasılığı artıyor” dedi.

ABD Türk yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor?
ABD Ticaret Bakanı Vekili RebeccaBlank, TOBB’un çalışma yemeğinde Türkiye’nin 2011 ‘deki yüzde 8’in üzerindeki büyüme
performansını hatırlatarak şöyle konuştu: “Türkiye dünyanın
16’ncı büyük ekonomisi ve G-20’nin aktif üyesi olarak, dünyada
ve bölgesindeki rolünü arttırıyor. 2012 yılında Türkiye’nin ABD’ye
ihracatında artış yakalandı. Son iki yıldır iki ülke arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkilerin artırılması çabaları sonuçlarını vermeye
başladı. 201 l’de ABD, Türkiye’ye en çok yatırım yapan 5’inci
ülke oldu. ABD’ye yapılan Türk yatırımları da 1 milyar dolara yaklaşıyor. Çok yalanda bir kiremit şirketi ABD’nin Indiana kentine
yatırım yapacak. 12 milyon dolarlık bu yatırımla 70 kişiye iş yaratılacak. Amaç bu başarı öykülerini artırmak. Mesajımız net, ABD
memnuniyetle Türk yatırımcılarını kabul etmeye hazır. Birlikte
üçüncü ülkelerde de yatırım yapmaya ve fırsatları değerlendirmeye hazırız.

Türkiye’deki 8 milyar dolarlık ABD yatırımı yeni
teşviklerle artar
TOBB Başkam Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Uzun süre askeri ve diplomatik terimlerle tanımlanan bu ilişkilerin maalesef iktisadi boyutu
ihmal edildi. İktisadi boyut siyasi irade beyanlarının ötesine geçemedi” dedi. Hisarcıklıoğlu, atılan adımları daha güçlü hissetmeye başladıklarını kaydederek şunları söyledi: “Türkiye-ABD
ilişkilerinin iktisadi boyutunu karşılıklı ticaret, yatırım, turizm, teknoloji geliştirme, girişimcilerimiz arasındaki ilişkilerin arttırılması
ve üçüncü ülkelerle işbirliği çerçevesinde düşünüyoruz. ABD’nin
Türkiye’deki yatırımları 8 milyar dolar civarında. Yaklaşık bin
200 ABD firması Türkiye’de yatırım yaptı. Yeni teşvik sistemi
Türkiye’yi yatırım açısından cazip hale getirdi.”
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“Türkiye dünya mallarının lojistik merkezi olacak”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, demiryollarının öneminin artması ve ihracatta daha çok
kullanılmasıyla Türkiye’nin dünya mallarının lojistik merkezi olacağını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar AŞ’nin
(BALO) İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan genel kurulunda yaptığı konuşmada, son yularda bütün dünyanın Türk
özel sektörünü yalandan izlediğini ifade etti. Artan küresel sorunlarla birlikte, Avrupa’da ve bütün dünyada sanayi sektörünün büyük sıkıntılar yaşadığını, özellikle enerji ve taşıma maliyetlerinin,
ihracat maliyetlerini de artırdığını belirten Hisarcıklıoğlu, sanayicilerin rekabet gücünün de azaldığını vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, BALO AŞ’nin hem ortaklarına hem devlet hem
de Türk özel sektörüne çok büyük kazanç sağlayacağını ifade
ederek, şöyle konuştu: “İnşallah 2013’te ilk tren seferleri başladığında, bunu hep birlikte göreceğiz. Biz BALO AŞ’yi ilk ele aldığımızda, Batı Anadolu Bölgesi’ne hizmet verecek bir lojistik merkezi olarak düşünmüştük. Fakat proje üzerinde çalıştıkça gördük
ki Anadolu’nun tamamında daha büyük bir lojistik sıkıntısı var.
Özellikle nakliye masrafları, Anadolu’daki sanayicimizin rekabet
gücünü engelliyor.”
Avrupa Birliğiile Gümrük Birliği anlaşmaları olmasına rağmen,
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bu avantajı sadece batı bölgesindeki illerin kullanabildiğine
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “İstanbul, ihracatının yüzde 51’ini,
İzmir yüzde 61’mi, Bursa yüzde 78’ini Avrupa’ya yaparken,
Anadolu’nun ortasındaki Konya yüzde 33’ünü, Gaziantep ise sadece yüzde 24’ünü Avrupa’ya yapabiliyor. Yani, nakliye masrafları rekabet gücünü azaltıyor. İşte bu yüzden, BALO AŞ ortaklığa
açıldığı zaman, Anadolu’daki oda ve borsalarımız ile OSB’lerimiz
daha büyük pay aldılar. Şehirlerini Avrupa pazarlama daha fazla
sokabilmek için ellerini taşın altına koydular. Bu yüzden ben diyorum ki BALO artık bir Batı Anadolu Lojistik Projesi değildir. Büyük
Anadolu Lojistik Projesidir” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, halen dünyanın tüketim merkezi durumundaki
Avrupa’nın ekonomik sorunlarına rağmen Türkiye için uzun bir
süre daha önemli pazar olmaya devam edeceğini belirtti.
Enerji maliyetlerinin büyük sıkıntı doğurduğunu, nakliye masraflarını düşüren ülkelerin avantaja sahip olacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Maliyeti en çok düşüren ve zaman kaybını, insan hatasını en
aza indiren taşıma yolu ise demiryolu taşımacılığıdır. Ne yazık ki
bu süreçte Türkiye olarak bir ayıbımızla karşılaştık. Anadolu coğrafyası demiryolu taşımacılığının icadından sadece 30 yıl sonra,
ilk demiryolu hattına kavuştu.
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Matbaanın, icadından 270 yıl sonra bu topraklara geldiği düşünüldüğünde, demiryolu taşımacılığının 30 yıl içinde gelmiş olması müthiş bir gelişmedir. Yani biz demiryolunu ABD, İngiltere,
Rusya gibi ülkelerden sonra ilk kullanan ülkelerden biri olmuşuz.”

İHRACATIN YÜZDE 1’i DEMİRYOLUYLA
Anadolu’nun ilk demiryolunun, BALO AŞ’nin merkezinin kurulduğu İzmir ile Aydın arasına döşendiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu,
şöyle devam etti:
“Daha sonra hat, İstanbul’dan Hicaz’a kadar uzatılmış. Ama ne
yazık ki bu teknolojiyi geliştirmemiş, kullanmamışız. Bugün geldiğimiz noktada, ihracatımızın sadece yüzde 1’ini demiryolu ile
yapıyoruz. Avrupa’ya tek bir tarifeli yük treni seferi düzenleyemez
hale gelmişiz. Düşünebiliyor musunuz, dünyada ilk demiryollarından birini inşa edeceksiniz ama bütün birikimi kaldırıp bir kenara atacaksınız. Ancak özellikle son 8 yılda, demiryolları yeniden
gündemimize girdi. Çok önemli yatırımlar yapıldı, yapılmaya da
devam ediyor. Özelinde yolcu taşımacılığı ve hızlı tren alanında Türkiye bir evrim geçiriyor. Demiryolları atıl yatırım olmaktan
çıkıyor. İşte şimdi BALO Projesi de demiryollarındaki bu hızlı
gelişmenin, yük taşımacılığı alanında bir devrim olacak. Artık
Anadolu’daki sanayicimiz mallarını en ucuz ve en dakik şekilde
Avrupa’ya taşıyacak. Taşıma hizmeti sanayicimizin ayağına kadar gidecek, tüm taşıma süreci en modern sistemlerle bilgisayar
üzerinden takip edilecek.”
Hisarcıklıoğlu, BALO ile bir yandan Türk malları Avrupa’ya taşı-

nırken, diğer yandan Viking Treni ile bu hattın İskandinav ülkelerine uzanacağını, yakın bir süreçte de Hicaz demiryolu bağlantısı ile Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olacağını kaydetti.
Tarihi İpek Yolu Projesi’nin de büyük önem taşıdığını dile getiren
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tarihi İpek Yolu Projesi ile birlikte Türkiye,
Atlantik’ten Pasifik’e, Baltık Denizi’nden Kızıldeniz’e kadar bütün dünya coğrafyasının ana taşıma üssü olacak. Türkiye, dünya
mallarının lojistik merkezi olacak” şeklinde konuştu.
BALO Yönetim Kurulu Başkanı ve Manisa Sanayi Ticaret Odası
Başkanı Bülent Koşmaz, BALO’nun Türkiye’nin uluslararası taşımalarında demiryolunun payını artırma, çevreci ve ekonomik
taşıma modelleri geliştirme hedefi ile 2011 yılının Aralık ayında
kurulduğunu, sermaye artırımı ve bünyesine yeni katılan ortaklarla İzmir’de olağanüstü genel kurul yaptıklarını söyledi. İhracatın yüzde 52’sinin denizyolu, yüzde 40’inin karayolu, yüzde 7’sinin denizyolu, yüzde 1’inin de demiryolları ile yapıldığını belirten
Koşmaz, “BALO operasyonları ile yaklaşık 65 yıldır efektif olarak
kullanılmayan, ancak diğerlerine göre verimli, çevreci, dakik ve
günümüzde modern bir taşıma sistemi olan demiryolu taşımacılığını etkin kullanarak, Türk ihracatçısının ürünlerinin uluslararası
pazarlara çok daha ekonomik biçimde ulaşmasını sağlayacağız.
Bu projemizle aynı zamanda çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek bırakmak için katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Bülent Koşmaz, Rifat Hisarcıklıoğlu’na 1856 yılında Anadolu’ya
döşenen ilk demiryolu olan İzmir-Aydın demiryolundan ray kesiti
hediye etti.
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Obama’nın Ticaret Özel Temsilcisi Kirk başkanlığındaki heyet, TOBB’un ev sahipliğinde işadamlarıyla buluştu.

Türkiye deniz feneri gibi bize ışık tutuyor
Obama’nın Ticaret Özel Temsilcisi Kirk “Türkiye bölgenin istikrar
feneri. Işık tutuyor” dedi.
ABD Başkanı Barack Obama’nın Ticaret Özel Temsilcisi Ron
Kirk, Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika’nın merkezinde son derece önemli bir ülke olduğunu belirterek, “Pek çok ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu bölgede Türkiye, bir deniz feneri gibi ışık
tutuyor” dedi. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için aralarında 12 kabine üyesinin bulunduğu
50 kişilik ABD heyeti İstanbul’a geldi. Obama’nın Ticaret Özel
Temsilcisi Kirk ve ABD Ticaret Bakan Vekili Rebecca Blank’ın yer
aldığı heyet, Türk işadamları ile bir araya geldi. Kirk, Türkiye’de,
iki ülke arasında ekonomik ve stratejik bağları güçlendirmek adına bulunduklarını söyledi.
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Ortadoğu ve Afrika’nın lideri
“İstanbul’a ilk kez geliyorum” diyen Ron Kirk “Hiç bir şekilde hayal
kırıklığı yaşadım diyemem. İstanbul, her zaman Asya, Avrupa,
Afrika’nın tam merkezinde bulundu. Türkiye son derece önemli bir ‘deniz feneri’ gibi. Bize bu bölgede ışık tutmakta. Pek çok
insanın istikrara ihtiyaç duyduğu bölgede istikrar feneri” dedi.
Türk ekonomisinden çıkarılacak derslerin de bulunduğuna dikkati çeken Ron Kirk, istikrarda Türkiye’nin Ortadoğu ve Afrika’da
bir lider olduğunu söyledi. ABD Ticaret Bakam Vekili Rebecca
Blank de “Türkiye küresel bir ekonomik oyuncu olarak yerini aldı.
İşbirlikleri sayesinde birlikte daha ileri gidebiliriz” diye konuştu.
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Barış tüccarı Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkhoğlu 89 ülkeden dünya devi şirketlerin de üye olduğu Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) yönetim
kurulu üyeliğine seçildi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Belçika, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD iş dünyasının ‘Bansın Tüccarları’
sloganıyla kurduğu ICC’nin amacı ticaret için serbest piyasa oluşturmak.

Taklitle savaş yakında başlıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından
Batılı iş dünyası tarafından ‘barışın tüccarları’ sloganıyla kurulan
ICC’nin yönetim kuruluna seçildi.

leştirilen ICC Genel Kurulu’nda Hisarcıklıoğlu, “barışın tüccarları”
arasına girdi. ICC, 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın hemen
ardından Belçika, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD iş dünyası tarafından “Barışın Tüccarları” sloganıyla kuruldu. Oda’nın amacı
savaş sonrası mallar ve hizmetler için bir serbest piyasa oluşturmak, ticaretin kolaylaştırılması, kuralların oluşması, standartların
belirlenmesi için çaba harcamak. ICC bünyesinde Dünya Odalar
Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya İş Hukuku
Enstitüsü bulunuyor. Hisarcıklıoğlu ICC yönetimine girerek bu
kurullarda da söz sahibi olacak. ICC’de 89 ülkenin odalar birliği ve aralarında Fortune 100’ü oluşturan AT&T, British Tobacco,
Shell, Procter and Gamble, Unilever, Rostchild gibi dev şirketlerinde bulunduğu 124 üye yer alıyor.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 89 ülkeden dünya devi şirketlerin de üye olduğu Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Hisarcıklıoğlu, daha önce Rahmi Koç’un başkan olarak yer aldığı yönetime ‘seçimle giren ikinci Türk işadamı oldu. DEİK İcra
Başkam Rona Yırcalı ise Dünya Odalar Federasyonu Başkam
sıfatıyla halen ICC yönetiminde bulunuyor. Dün Paris’te gerçek-

BİR grup gazeteciyle ICC genel kuruluna katılmak için dün
Paris’e gelen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin uluslararası örgütlerde
yer almasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. 2001’de TOBB
Başkanı olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “2002’de Brüksel’e
gitmiştim. Gözümü o dönemin NATO Genel Sekreteri açtı. Bana
‘Biz NATO olarak Türkiye’nin önemini biliyoruz ve her platformda

YENİ bir kampanya başlatacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu
“Taklite karşı bir kampanya olacak. Sloganı ‘I buy real’ yani ‘Ben
gerçeğini alıyorum’ olacak. Ayrıca 2015’te G20’ye Türkiye evsahipliği yapacak. Bu kapsamda B20’nin de düzenleyicisi olacağız”
diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu dünya ticaretinin ‘Birleşmiş
Milletler’ine girdi

“GÖZÜMÜ NATO SEKRETERİ AÇTI”
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hak ve hukukunu savunuyoruz. Ancak uluslararası platformlarda sizin
de aktif olmanız lazım. Siz hissi anlatırsınız, işin içinde olmanız lazım’
dedi. Mesajı aldım ve bu tarihten
sonra üye olduğumuz her uluslararası kuruluşun yönetimine başkan
ya da üye olarak girmeyi hedefledim” dedi.
YARISI İNGİLİZCE KONUŞUYOR
BUGÜN
Türk iş dünyasının her örgütün
yönetimine girmeyi başardığını
söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu süreci
şu sözlerle anlattı: “NATO Genel
Sekreteri’nin sözlerinden sonra
Eurochambers için bir proje geliştirmek amacıyla bize bağlı 365
odayla irtibata geçtik ve gördük ki,
İngilizce bilen sadece 5 oda var. O
gün sadece 10 Odalar Birliği çalışanı yabancı dil biliyordu. Bugün ise
365 odanın sadece 10’u ingilizce
bilmiyor. O gün TOBB çalışanı 300
kişiydi, bugün 320 kişi ve artık yarısı İngilizce konuşur hale geldi. Bingöl Ticaret Sanayi Odamız bile artık
Avrupa ile ortak projelere başladı.”
ICC yönetimindeki önemli şirketler...
HİSARCIKLIOĞLU, ICC yönetim
kurulunda bulunan bazı şirketler ve
yöneticilerini şöyle sıraladı: Harold
McGravv III (McGravv Hill-ABD),
Manfred Gentz (Zürich Financial Services-Almanya), Andreas
Schmid (Oettinger Davidoff Group-lsviçre), Victor Fung (ti&Fung
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Companıes-Hong Kong), Gerard
VVorms (Rotschild-Fransa), Andrea Tomat (totto Sport-ltalya), Mıkıo
Sasakı (Mitsubishi Corporation-Japonya), Sebastian Escarrer Jaume
(Melia Hotels-lspanya), Kees van
der Waaj (Unilever-Hollanda), John
Buchanan (Vodafone-lngiltere).
Ticaretin Kuralları burada yazılıyor
ICC bünyesinde Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya İş Hukuku
Enstitüsünün de bulunduğu bilgisi
veren Hisarcıklıoğlu, “Tahkimde
uluslararası uyuşmazlıklar çözülüyor. Uzan davası burada görüldü.
Hukuk Ensitütüsü’nde dünya hukukunun kuralları oluşturuluyor. Şimdi milli meclislerin görevi Brüksel,
Paris ve Washington’da konulan
kurallara uymak. Kuralı koymuyorsun. Uymak için karar alıyorsun. Bu
kuruluşlarda etkin olamazsan kendi
halkının hakkını hukukunu koruyamazsın” dedi.
TEKLİF ONLARDAN GELİYOR
ICC yönetimine direkt aday olunamadığını belirten Hisarcıklıoğlu,
“Yönetim kuruluna aday belirleme
komitesi var. Komite kuruma kim iyi
katkı yapar diye araştırıyor. Belirlenen adaylara teklif ediyorlar. Kabul
edersen yönetim kuruluna geliyor.
Yönetim kurulunda kabul edilirse
genel sekreter sizi telefonla arayıp
yönetime davet ediyor. Adaylar da
son olarak genel kurula sunuluyor”
diye konuştu.
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NATO Genel Sekreteri’nin
uyarısını dinledi, ICC
yönetimine kadar uzandı
ICC Tahkim Divaru’mn anayasada bile yeri var
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası nın (ICC) 1919
yılında kurulduğunu anımsattı: - ICC’nin kuruluşuna Belçika, İngiltere, Fransa,
italya ve ABD’nin iş dünyası öncülük etmişti. Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen
sonra kurulduğu için de kendilerine “barışın tüccarları” sloganını seçmişlerdi.
- Kaç üyesi var9 - Türkiye’nin de aralannda yer aldığı 89 ülkede milli komite
var. 124 ülkeden de ayrıca üyelik söz konusu. - Şirketler de doğrudan üye olabiliyor mu? - Coca-Cola’dan IBM’e, Unilever’den Procter&Gamble’a, Shell’den
Toyota’ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden 8 bini aşkın şirket ICC’ye doğrudan üye. OECD tarafından “ örgütleniyor. Sonra sözü ICC yönetim kurulu
üyeliğine taşıdı: - ICC yönetim kuruluna girmek aslında seçim yarısıyla değil,
onların ön önerisiyle gerçekleşiyor. Bana da, “Sizin ICC yönetim kurulunda olmanızı istiyoruz, genel kurulumuza bu yönde öneri yapacağız” şeklinde mevcut
yönetim kurulundan bir teklif yapıldı. Onlar, “TOBB Başkanı’nın ICC yönetim
kuruluna girmesi bize onur verir” deyince, ben de aynı şekilde olumlu yanıt
verdim. Hisarcıklıoğlu, halen ICC yönetim kurulunda Rona Yırcalı’nın da yerini koruduğunu vurguladı: - Rona Bey, TOBB adına bulunduğu Dünya Odalar Federasyonu’nda (WCF) iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyor. VVCF
adına ICC’de de yönetim kurulunda yer alıyor. Rona Bey’in iki görevi de 2012
sonuna kadar sürecek. - Sizin ICC yönetim kurulu üyeliğiniz ne kadar sürecek?
- TOBB adına 3 yıl süreyle görev yapacağım, ikinci kez de seçilmek söz konusu olabiliyor. Ardından TOBB adına bulunduğu bazı uluslararası görevlerden
örnekler sıraladı: - Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) Başkan Yardımcılığı,
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcılığı, ICC Türkiye
Milli Komitesi Başkanlığı, ICC G-20 Danışma Grubu üyeliği, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Kofederasyonu (CACCI) yönetim kurulu üyeliği, Balkan
Odalar Birliği (ABC) yönetim kurulu üyeliği, Türk-Afrika Odası Eş Başkanlığı.
Rahmi Koç, 1995-1996 döneminde başkanlık yapmış olsa da Rifat Hisarcıklıoğlu nun ICC yönetimine girmesi, hem TOBB, hem de ülkemiz adına önem
taşıyor.I Vahap MUNYAR’

Banşm tüccarları’ 1919’da yola koyuldu
ICC yönetimindeki önemli şirketler

30 Haziran 2012

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanlığını ilk
2001 yılı haziran ayında üstlenen Rifat Hisarcıklıoğlu, 2002 yılında Brüksel’de
katıldığı bir zirvede dönemin NATO Genel Sekreteri George Robertson’un şu
sözlerini beynine kazıdı: - Türkiye bazı uluslararası platformlarda ya hiç yer
almıyor ya da kendini anlatamıyor. Bizim Türkiye’nin haklarını ??..4igj. savunmamız çok mekanik kalıyor. Bu platformlarda bulunun, kendi histerinizle ülkenizi anlatın. Hisarcıklıoğlu, öncelikle TOBB genel merkezini ve bağlı 365 odayı
soruşturdu. TOBB genel merkezinde dış ilişkiler masasında İngilizce bilen bir
kişi olduğunu öğrendi. 365 oda arasında sadece 5 odadan. “İngilizce bilen bir
elemanımız var” yanıtı aldı. Bunun üzerine şu kararı aldı: - TOBB’da dünyayı
daha iyi izleyebilmek için en azından ingilizce’yi çok iyi bilen elemanlarımızın
olması gerekiyor. Emekliliği gelenlerin yerine üniversite sınavlarında ilk 5 bine
girip, öğrenimini tamamlamış gençlerden seçim yapıp alalım. TOBB’u dış dünyaya açmak için de yönetim kurulundaki ekibiyle birlikte şu karara vardı: - TOBB

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

147

Basında

TOBB

2012

HAZİRAN
ve bağlı odalarımız tüm uluslararası platformlarda yönetimlere
girmeyi hedeflemeli. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye adına yönetim kurulu üyeliğine seçildiği Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)
genel kuruluna katılmak üzere TOBB Başkan Yardımcıları Tanıl
Küçük ve Murat Yalçıntaş’la birlikte Paris’e giderken uçakta geçen 10 yılda geldikleri noktayı şu örneklerle anlattı: - TOBB’un
genel merkezindeki 320 personelden 160’ı çok iyi İngilizce biliyor. Bunu kadroyu aşın artırarak yapmış değiliz. 2001 yılında 300
kişi olan kadromuzda sadece 20 kişik artış var. - Ya bağlı odalarda durum nasıl? - 365 odamızın 355’inde artık ingilizce bilen
personel var. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odamız bile İngiltere’den
bir odayla ortak proje yapar hale geldi. TOBB’un kendi alanında
ulaştığı düzeye bir de şu pencereden baktı: - İslam Ticaret ve
Sanayi Odası, Avrupa Odalar Birliği, az gelişmiş ve gelişmekte
o/an ülkelerin odaları artık TOBB’dan eğitim alıyor. Bu eğitimlerin bir bölümü Türkiye ICC’ye 1934’te girdi, Koç şimdi ‘Onur
Kurulu’nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası
Ticaret Odası’na (ICC) 1934 yılında Türkiye’den ilk İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girdiğini belirtti: - 1953te TOBB çatı örgüt
olarak ICC’ye girmiş. ICC’nin TOBB Kanunu’nda da yeri var. Ayrıca TOBB Başkanı her zaman ICC Milli Komitesi Başkanı oluyor. Türkiye’nin ICC’de en aktif üyelerden biri olduğunu kaydetti:
- 2007de ICC’nin 5. Dünya Odalar Kongresi’ne İstanbul’da ev
sahipliği yaptık. Rekor katılım sağlandı. - Rahmi Koç’un 19951996’da başkanlık yapması da önemli değil mi? - Hem de çok
önemli. Rahmi Bey’in ICC’de çok büyük ağırlığı, saygın bir konumu var. Zaten kendisi şu anda ICC Onur Kurulu’nda. RIFAT
Hisarcıklıoğlu, ICC’nin dünyadaki iş hayatında etkisini anlatırken
tahkim konusuna dikkat çekti: - Dünyada şirketlerin çeşitli ülkelerde karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturma konusunda hakemlik yapan iki önemli tahkim kurulu var. Birisi Dünya Bankası
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nezdinedir. Diğeri ICC Tahkim Divam’dır. ICC Tahkim Divanı’nın
ülke anayasalarında da yer aldığını vurguladı: - Uluslararası şirketler, anayasal tahkim güvencesini görünce ülkelere yatırıma
biraz daha rahat gidebiliyor. Sadece gittiği ülkenin mahkemeleriyla sınırlı kalmayacağından, uluslararası bir kurumda hakkını
arayabileceğini görüyor ve rahatlıyor. Hisarcıklıoğlu, ICC Tahkim
Kuralları’nın bu yıl güncellendiğini kaydetti: - ICC Tahkim Divanında Türk üye olarak Prof. Ziya Akıncı var. Türk hakemlerin etkisi giderek artıyor. Türkler’in taraf olduğu dava sayısının altını
çizdi: 2011de ICC Tahkim Divanı’nda Türkler’in taraf olduğu tahkim davası sayısı 46, Türk hakem sayısı da 16’ydı. Yolsuzlukla
Mücadele Komisyonu da çalışıyor RİFAT Hisarcıklıoğlu, ICC’de
aralarında “Yolsuzlukla Mücadele “nin de yer aldığı 16 teknik komisyonunun görev yaptığını vurgulayıp, ekledi: - Dijital Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Fikri Mülkiyet Hakları, Vergi, Çevre ve
Enerji, Ticaret Hukuku Uygulamaları, Rekabet, Bankacılık, Yatırım Politikası, Taşıma ve Lojistik sözünü ettiğim komisyonlararasında bulunuyor. Türkiye’nin güçlü olduğu komisyonların altını
çizdi: - Bankacılık ve Tahkim. RİFAT Hisarcıklıoğlu, ICC yönetim
kurulunda bulunan bazı şirketler ve yöneticilerini şöyle sıraladı:
- Harold McGraw III (McGraıv HillABD), Manfred Gentz (Zürich
Financial Services-Almanya), Andreas Schmid (Oettinger Davidoff Group-İsviçre), Victor Fung (Li&Fung Companies-Hong
Kong), Gerard VVorms (Rotschild-Fransa), Andrea Tomat (Lotto Sport-İtalya), Mikio Sasaki (Mitsubishi CorporationJaponya),
Sebastian Escarrer Jaume (Melia Hotelsİspanya), Kees van der
VVaaj (UnileverHollanda), John Buchanan (Vodafoneİngiltere).
Hisarcıklıoğlu, ICC Başkanlığını Gerard VVorms un yürüttüğünü
vurguladı...
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‘Barışın tüccarlarının yönetiminde ikinci Türk
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dün gerçekleştirilen genel kurulla
ICC yönetimindeki yerini aldı. Hisarcıklıoğlu “Yönetim kurulunda
aday belirleme komitesi var. Komite, kuruma kim iyi katkı yapar
diye araştırıyor Belirlenen adaylara teklif ediyorlar. Kabul edersen yönetim kuruluna geliyor. Yönetim kurulunda kabul edilirse
genel sekreter yönetime davet ediyor” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 89 ülkeden dünya devi şirketlerin de üye olduğu Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Hisarcıklıoğlu, daha önce Türkiye’yi temsilen bir tek Rahmi
Koç’un başkan olarak yer aldığı yönetime, seçimle giren ikinci
isim oldu. DEİK İcra Başkanı Rona Yırcalı ise Dünya Odalar Federasyonu Başkanı sıfatıyla halen ICC yönetiminde bulunuyor.
1919’dal. Dünya Savaşı’nın ardından Belçika, İngiltere, Fransa,
İtalya ve ABD iş dünyası tarafından ‘Barışın Tüccarları’ sloganıyla kurulan ICC’nin amacı, savaş sonrası mallar ve hizmetler için
bir serbest piyasa oluşturmak. Böylece yönetime seçilen Hisarcıklıoğlu, ‘Barışın Tüccarları’ arasına girdi. ICC bünyesinde Dünya Odalar Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya İş
Hukuku Enstitüsü bulunuyor. Hisarcıklıoğlu, ICC yönetimine girerek bu kurullarda da söz sahibi olacak. ICC’de 89 ülkenin odalar
birliği ve aralarında Fortune 100’ü oluşturan AT&T, British Tobacco, parİs Shell, Unilever, Procter&Camble gibi dev şirketlerin de
bulunduğu 124 üye yer alıyor. ICC, ticaretin kolaylaştırılması, kuralların oluşması, standartların belirlenmesi için çalışıyor.

Amaç Türk bayrağını dalgalandırmak
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin uluslararası örgütlerde yer almasının
son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Kendisinin 2001 yılında
TOBB Başkanı olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu “2002 yılında
Brüksel’e gitmiştim. Çözümü o dönemin NATO Genel Sekreteri
açtı. Bana ‘Biz NATO olarak Türkiye’nin önemini biliyoruz ve her
platformda hak ve hukukunu savunuyoruz. Ancak uluslararası
platformlarda sizin aktif olmanız lazım. Siz hissi anlatırsınız, işin
içinde olmanız lazım’ dedi. Ben de mesajı aldım ve bu tarihten
sonra üye olduğumuz her uluslararası kuruluşun yönetimine
başkan ya da üye olarak girmeyi hedefledik” dedi. Hisarcıklıoğlu “Amacımız Türkiye’nin bayrağını dalgalandırmak, karar alma
merkezlerinde etkin rol oynamak” diye konuştu.

TAKLİT ÜRÜNLE SAVAŞ BAŞLIYOR
ICC Milli Komitesi olarak üç ayda bir dünyanın nabzını tutan
araştırma yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bu araştırmanın 82
ülkeden yatırımcıların baktığı bir araştırma olduğunu belirtti. Bir
de kampanya başlatacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu “Taklitte
karşı bir kampanya olacak. Sloganı ‘I buy real’ yani ‘Ben gerçeğini alıyorum’ olacak. Ayrıca 2015’te G20’ye Türkiye ev sahipliği
yapacak. Bu kapsamda B20’nin de düzenleyicisi olacağız” dedi.
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İş dünyası istedi yeni TTK değişti
Yeni TTK’yı hazırlayan komisyonun başında bulunan Prof.
Dr. Tekinalp bir tek değişiklik bile yapılmasına karşı çıktı.
Ancak iş dünyasından gelen tepkiler karşısında AKP geri
adım attı. Yeni TTK değiştirilen maddelerle birlikte bugün
yürürlüğe giriyor
Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) yapılan değişikliklerle birlikte bugün yürürlüğe giriyor, îş dünyasından gelen eleştiriler ve talepler doğrultusunda geçen hafta Meclis Genel
Kurulu’nda kabul edilen değişiklikler dün Resmi Gazete’de
yayımlandı. Yeni TTK, Haziran ayı başında da değişikliklerin yetişip yetişmeyeceği tartışmasıyla gündeme gelmişti.
Ekonomi yönetimi konuyla ilgili çelişkili açıklamalar yaparken, Yeni TTK’yı hazırlayan komisyonun başında bulunan
Prof. Dr. Ünal Tekinalp de yasada tek bir değişiklik bile yapılmasına karşı çıkmıştı. Ancak başta TOBB olmak üzere
iş dünyasının değişik kesimleri kanundaki bazı bölümlerin
büyük sıkıntılar doğuracağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Gelen uyarı ve eleştiriler doğrultusunda en çok
tartışılan konular olan hapis cezaları, internet sitesi kurma
zorunluluğu, ortakların şirkete borçlanamaması durumlarını da kapsayan ve 17 başlık altında toplam 84 maddeyi
etkileyen değişiklik kabul edildi.

150

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

Hapis cezaları para cezalarına çevrildi
Değişikliklerle Yeni Kanun’da yer alan 47 hapis cezasının
33’ü idari, 6’sı adli para cezasına çevrildi. Sahtekarlık, evrakta sahtecilik gibi 8 fiilin hapis cezasına ise dokunulmadı.

Internet sitesi kurma zorunluluğu kalktı
Kanunun en çok eleştiri alan maddelerinden biri olan internet sitesi kurma ve şirket bilgilerinin yayınlanma zorunluluğuydu. Ancak iş dünyası “ticari sır” niteliğindeki bilgilerin
yayınlanacak olmasına tepkiliydi. (Örn: bankadaki paralar,
alacaklar, borçlar, mal mevcudu, yıllık gelir ve giderler)
Yapılan değişiklik sonucu bu tür bilgiler yayınlanmayacak.
Yayınlanacak bilgileri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir
yönetmelikle belirleyecek. Ayrıca her tacir internet sitesi
oluşturmak zorunda olmayacak. Denetime tabi limited ve
anonim şirketler internet sitesi açmak ve kanunen yapılması gereken ilanlan yayınlamak zorunda olacaklar. Yeni
TTK’da internet sitesi oluşturmayanlara, altı aya kadar
“hapis” ve 100 günden 300 güne kadar “adli para cezası”
uygulanması öngörülmüşü. Yapılan değişiklikle, hapis cezası kaldırıldı ve sadece 100 günden 300 güne kad “adli
para cezası” uygulaması getirildi Ancak, adli para cezası
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ödenmediği takdirde, söz konusu ceza 100-300 gün hapis
cezasına dönüşecek.

Ortaklar borçlanabilecek
Yeni TTK’nm en çok tepki gösterilen maddelerinden biri de
“ortaklara şirkete borçlanma yasağı” getiren maddesiydi.
Değişiklikten önceki halinde ortak şirketten 1 lira bile borç
aldığı zaman 73 bin lira adli para cezsı ödemesi gerekiyordu. Bunu ödemediği takdirde de iki yıla kadar hapis cezası
vardı. Yapılan değişiklikle birlikteşirkete vadesi gelmiş sermaye taahhüdü borcu bulunmayan ortaklar, şirketin kârlılık
durumuna göre şirketten borç lanabile4 Prof. Dr. Ünal Tekinalp W- kurulu üyeleri, şirkete borçlanamayacak, pay sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin yakınları da belirlenen
şartları taşımaları koşuluyla şirkete borçlanabilecek.

SPK’dan izin Şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak
amacıyla halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alınacak. SPK’dan izin almadan
halktan para toplayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası
verilebilecek. İşletmesi ile ilgili, üçüncü kişilerde yanlış bir
görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunan tacirler ile tek başlarına ticaret yapan ancak ticaret unvanlarına
bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapan
kişiler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıylacezalandırılacak. “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli”
kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilecek. Buna uymayanlar hakkında da aynı ceza
uygulanacak.

Halktan para toplamak için
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HİSARCIKLIOĞLU, ‘BARIŞIN TÜCCARLARI’
YÖNETİMİNDE
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından “batılı iş
dünyası tarafından ‘barışın tüccarları’ sloganıyla kurulan,
89 ülkeden dünya devi şirketlerin olduğu” Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
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rulu üyeliğine seçildiği ICC’nin bünyesinde Dünya Odalar
Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya iş Hukuku Enstitüsü bulunuyor. Hisarcıklıoğlu, ICC yönetimine
girerek bu kurullarda da söz sahibi olacak.

TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, beraberinde TOBB
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Yalçıntaş ve
Tanıl Küçük ile önceki gün Paris’e giden Hisarcıklıoğlu, burada gerçekleştirilen ICC genel kuruluna katıldı.

Merkez sekretaryası Paris’te kurulu olan ICC, bugün 89 ülkede milli komiteleri ile temsil ediliyor ve 124 ülkeden üyeyi
bünyesinde barındırıyor. Aralarında Fortune 100’ü oluşturan AT&T, British Tobacco, Shell, Procter andGamble, Unilever ve Rostchild gibi “dev” şirketler de ICC’ye üye.

Hisarcıklıoğlu’nun söz konusu genel kurulda yönetim ku-

Hisarcıklıoğlu’nun 3 yıllık görev süresi var.
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TOBB başkanı ICC yönetimine girdi
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Batili iş
dünyası tarafından ‘barışın tüccarları’ sloganıyla kurulan,
89 ülkeden dünya devi şirketlerin olduğu Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
TOBB Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Murat Yalçıntaş
ve Tanıl Küçük ile birlikte önceki gün Paris’e giden Hisarcıklıoğlu, burada gerçekleştirilen ICC Genel Kuruluna katildi. Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu üyeliğine seçildiği
ICC’nin bünyesinde Dünya Odalar Federasyonu, Milletlerarası Tahkim Divanı ve Dünya iş Hukuku Enstitüsü bulunuyor. Hisarcıklıoğlu, ICC yönetimine girerek bu kurullarda
da söz sahibi olacak Merkez sekretaryası Paris’te kurulu
olan ICC, bugün 89 ülkede milli komiteleri ile temsil ediliyor ve 124 ülkeden üyeyi bünyesinde banndınyor. AT&T,
British Tobacco, Shell, Procter and Gamble, Unilever ve
Rostchild gibi şirketler de ICC ye üye.
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30 SAATLİK MAKYAJ, 6 MİLYAR LİRALIK TASARRUF
GETİRDİ!
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara’daki ekonomi yönetimine 30 saatlik 3 ayrı EKK’da zorlukları anlattı. Yeni TTK’daki
son dakika rötuşlarıyla 109 madde temizlendi. Şirketler, 6 milyar liralık ciddi bir yükten kurtuldu...
Ticaret hayatında bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor...
Yapılan son rötuşlarla beraber iş dünyasını sıkıntıya sokacak
maddeler yasadan temizlendi. 1.535 maddelik yasanın 109 maddesi rötuşlandı. Bu rötuşlar sayesinde de şirketler 6 milyar liralık
yükten kurtuldu. Yapılan değişiklikler iş dünyasından sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimin katıldığı 30 saat
süren 3 ayrı EKK’da şekillendi. Milletler Arası Ticaret Odası (ICC)
Yönetim Kurulu’na seçilen TOBB Başkam Rıfat Hisarcıklıoğlu,
genel kurulun yapıldığı Paris dönüşünde, İstanbul Sanayi Odası
Başkam Tanıl Küçük ve İstanbul Ticaret Odası Başkam Murat
Yalçıntaş ile birlikte, yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikleri
anlattı.
60 GÜN DEVRİMİ
Yasadaki devrim gibi maddeler den birinin KOBİ’lerin haklarını
savunan ve büyük marketlere ‘60 gün ödeme süresi tanıyan’
madde olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu “Bu yasa KOBİ’leri büyük marketler karşısında koruyor. Şimdi marketler mal aldığı işletmelere 60 gün içinde ödeme yapmak zorunda” diye konuştu.
25 maddede esas değişiklik yapıldığını, 84 maddenin ise değişikliklerden kısmen etkilendiğim anlatan Hisarcıklıoğlu, yapılan
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5 ayrı değişikliğin ise şirketleri 6 milyarlık maliyetten kurtardığım
söyledi.
‘BALO’ İLE AVRUPA AÇILIMI’
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ‘hayırlı bir iş’ diye tanımladığı Büyük Anadolu Lojistik Projesi (BALO) hakkında da bilgi verdi. Hisarcıklıoğlu “BALO AŞ, 74 oda ve borsamın, 15 organize sanayi
bölgesinin, UMAT’ın ve UTİKAD’ın ve TOBB’un akıl birlikteliğinin
ve güç birlikteliğinin eseridir” dedi. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Türkiye’den Avrupa’ya trenle tarifeli yük seferi yoktu. Ne zaman
dolarsa o zaman gidiyor. Şimdi bütün yükler bir yerde toplanacak. Artık Anadolu’daki sanayicimiz mallarını en ucuz ve en
dakik şekilde Avrupa’ya taşıyacak. Özellikle son 8 yılda, demiryolları yeniden gündemimize girdi. Çok önemli yatırımlar yapıldı,
yapılmaya da devam ediyor. Özellikle yolcu taşımacılığı ve hızlı
tren alanında Türkiye bir evrim geçiriyor. Demiryolları atıl yatırım olmaktan çıkıyor. BALO projesi, yük taşımacılığı alanında bir
devrim olacak.”
ÇEKTE TEHLİKE ÇANLARI
HİSARCIKLIOĞLU, iş dünyasının bugün en büyük sorununun
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karşılıksız çek ve senetler olduğunu belirterek “Yılın ilk 5 ayında karşılıksız çek sayısında artış yüzde 56,4. Sadece mayıstaki
artış oranı ise yüzde 118 oranında arttı” dedi. Sorunun çözümü
için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile ortak çalışma önerdiklerini
hatırlatan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Ama Bankalar Birliği,
kendi mekanizmasını kurmayı tercih etti. Sistem çok zor. Bizim
önerdiğimiz sistem SMS üzerinden işleyecekti. Şu anda Avusturyalı bir şirket bize mal sattığında risk al tında değil. Biz yatak
odamıza kadar risk altındayız.”

değişiklikler sonrasında devam edilebilecek. Böylelikle 300 milyon liralık noter masrafı azaldı.

TASARRUF MAKYAJI HANGİ YÜKÜ ALDI?

TABELASI DÜŞENE 730 GUN HAPİS!

HİSARCIKLIOĞLU’nun anlattıklarına göre 6 milyar liralık tasarruf
işte bu rötuş sayesinde gerçekleşti:

“YENİ TTK’nın, rötuşsuz halinde kabul edilemez hükümler vardı”
diyen Hisarcıklıoğlu, bu hükümlerden örnekler de verdi: “Örneğin
işyerinize ait tabela, düşer, düşürülür veya bir gece rakibiniz tarafından indirilirse, 73 bin lira para cezasıyla cezalandırılıyordunuz. Anadolu’da bir kasabada bu miktar çok yüksek, Ödeyemediği takdirde bu 730 gün hapis cezasına dönüşebiliyordu. Bu ve
buna benzer pek çok hükmü veya TTK’da olmasını arzu ettiğimiz
hükümleri ilettik. Öncelikle taleplerimizi dinleyen ve bize yardımcı
olan Sayın Ali Babacan ve Sayın Hayati Yazıcı’ya çok teşekkür
etmek istiyorum.”

• BAĞIMSIZ denetimin kapsamı daraltıldı. KOBİ’ler dışarıda kaldı. Böylece şirketler yıllık 4,5 milyar liralık masraftan kurtuldu.
• İŞLEM denetimi kaldırıldı. Eğer bu kaldırılmasaydı yıllık 150 bin
işlem için ortalama 150 milyon lira ödenecekti.
• DEFTERLERİN açılış ve kapanış onaylarıyla ilgili onaylar azaltıldı. İnternet defteri kaldırıldı. Yeterli yaprağı olan defterlere yeni

• SADECE denetime tabi büyük şirketler internet sitesi kuracaklar. KOBİ’ler yıllık 600 milyon liralık site masrafından kurtuldu.
• FİNANSAL tablolar artık internet ve Sicil Gazetesi’nde yayınlanmayacak. Bunun da getirişi 600 milyon lira. Burada masraftan
öte mali sırların açıklanması sorunu vardı. Komşum, rakibim benim kasamda ne kadar para olduğunu niye bilsin.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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Karşılıksız Çekteki Artış Tobb Başkanı’nı İsyan Ettirdi:

BİZ DE RİSKİ GÖRELİM
Reel sektörün önünü göremez hale geldiğine ve hissiyata dayalı
ticaret yaptığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu borcunu ödemeyenlerin listesinin tutulduğu Risk Santralizasyon Merkezi’nin işadamlarına da açılmasını istedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hapis cezasının kaldırılmasının ardından karşılıksız çekte
patlama yaşandığını, reel sektörün önünü göremez hale geldiğini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, çek ve kredi borcunu ödeyemeyenlerin
girdiği kara listeyi tutan Risk Santralizasyon Merkezi’ndeki verileri Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) yanı sıra kendilerinin de
görebilmesi gerektiğini belirtti.
‘İŞ YAPTIĞIMIZ TARAFI TANIMAK İSTİYORUZ’
Karşılıksız çek sayısının mayıs ayında yüzde 118 arttığına dikkat
çeken TOBB Başkanı eskiden karşılıksız çıkan çeklerin sonradan yüzde 80’i ödenirken, şimdi bu oranın yüzde 40’a düştüğünü
anlattı. Bankalar Birliği üzerinden bilgi almak için yazılı başvurduklarını ve cevabın günler sonra geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu işlerin dakikalık olduğunu ve SMS üzerinden bir sistem
önerdiklerini vurguladı. Hisarcıklıoğlu önerdikleri sistemi şöyle
anlattı: “Her işadamının bir şifresi olacak. Çek keserken karşı

156

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

taraf kredi geçmişini öğrenmek istediğinde şifresini girip verilerini gösterecek. Üç dakika sonra şifre yenilenecek. Banka bunu
görüyor, ben göremiyorum. Paranın değeri var da malın değeri
yok mu? Şu anda ticareti tamamen hissiyata dayak yapıyoruz.
Tüccar mal sattığı, çek verdiği adamın kim olduğunu bilmiyor.”
ANADOLU’DAKİ SANAYİCİLER BALO YAPACAK
Hisarcıklıoğlu, BALO adını verdikleri Batı Anadolu Lojistik
Projesi’ni ilk düşündüklerinde sadece bu bölgeye hizmet vermesini amaçladıklarını belirtti. Fakat Anadolu’nun tamamında
daha büyük bir lojistik sıkıntısı olduğunu gördüklerini kaydeden
Hisarcıklıoğlu, nakliye masraflarının Anadolu’daki sanayicinin rekabet gücünü engellediğini söyledi. Tarifeli seferler olmadığı için
Avrupa’ya trenle mal gönderirken tarih verilemediğini, tren ne zaman dolarsa o zaman hareket ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
artık Büyük Anadolu Lojistik Projesi adını verdikleri BALO A.Ş.
sayesinde Anadolu’dan trenle taşınan malların Balıkesir’deki lojistik merkezinde toplanacağını, buradan da Trakya üzerinden
Avrupa’ya sevk edileceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu bu sayede Anadolu’daki sanayicilerin mallarını ucuz ve dakik şekilde Avrupa’ya
ulaştıracaklarını dile getirdi.

Basında

2012

TOBB

TEMMUZ

02 Temmuz 2012

Yeni TTK’nın 109 maddesi değişti, 6.1 milyar liralık
ek yükten son anda kurtulduk
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Paris’te Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) yönetim kuruluna
seçildiği toplantının ardından İstanbul’a dönerken uçakta öncelikle
notlarının yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişikliklerle ilgili bölümünü açtı.
Yanına Başkan Yardımcıları Tanıl Küçük ve Murat Yalçıntaş’ı da alan
Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni TTK’da son dakikaya sıkışan değişikliklerde TOBB’un rolünün büyük olduğunu vurguladı:
- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında 3 özel Ekonomik
Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı yapıldı. 3’üne de TOBB Başkanı olarak ben katıldım. 25 maddedeki esas değişiklikler EKK’da
şekillendi. Bu değişiklikler 84 maddeyi de etkiledi. Böylece 109 maddede değişiklik gerçekleşti. Konuya küçük ve orta ölçekli işletmeler
(KOBİ) yönünden baktı:
- Değişiklikler sayesinde başta KOBİ’ler olmak üzere şirketler 6 milyar 126 milyon lirayı bulacak ek yükten kurtulmuş oldu.
- Neydi sözünü ettiğiniz ek yüke yol açan maddeler? Yanıta en büyük kalemden başladı:
- Bağımsız denetimin kapsamı daraltıldı. Kapsam belirleme yetkisi
Bakanlar Kuruluna verildi. KOBİ’ler, bağımsız denetimin dışında kalacak. En fazla 10-15 bin büyük şirketimiz bağımsız denetime tabi
olacak. Buna da kademeli geçilecek. Böylece şirketlerimiz yıllık 4.5

milyar liralık ek masraftan kurtulmuş oldu.
- Başka neler var?
-İnternet sitesi kurma zorunluluğundan vazgeçildi. Sadece denetime
tabi büyük şirketler internet sitesi kuracaklar. KOBİ’lerimiz bu değişiklikle yıllık 624 milyon liralık site masrafından kurtuldu. Ardından
çok tartışılan konuya, finansal tabloların internette yayınlanmasına
değindi:
-Şirketlerin finansal tablolarının internette yayınlanması söz konusuydu. Bu, öncelikle şirketlerin mali sırlarının açıklanmasını içeriyordu, kabul edemezdik. İçerde, dışarda tüm rakipler kasadaki paraya
kadar her şeyi görebilecekti. Bu madde de değişti. İnternetten mali
sırların açıklanması söz konusu olmayacak. Bu değişiklik de 634
milyon lirayı aşan ek yükü ortadan kaldırdı. Sonra defterlerin açılış
ve kapanışları konusuna odaklandı:
- Şirketlerin defter açılış ve kapanışında onaylar azaltıldı. İnternet
defteri kaldırıldı. Elektronik defterlere onay gerekmeyecek. Yeterli
yaprağı olan defterlere yeni değişiklik sonrasında devam edilebilecek. Kapanış onayı yevmiye ve yönetim kurulu defterlerinde gerekli
olacak. Bu değişiklikler yıllık 300 milyon liralık noter masrafını frenledi. Hisarcıklıoğlu, başlamadan biten ek yüklerin dökümünü işlem
denetimiyle noktaladı:
- İşlem denetimi tamamen kaldırıldı. İşlem denetimi “suç işleyebilir-
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sin mantığıyla herkesi ön denetime tabi tutmak anlamına geliyordu.
Bu, yıllık 150 bin işlemi içeriyordu. Ortalama 150 milyon liralık ek yük
söz konusu olacaktı. O da ortadan kalkmış oldu.

- 32 suçun yaptırımı idare para cezasına dönüştü. 5 fiilin yaptırımı
hapisten adli para cezasına dönüştürüldü. 2 suçun tanımı da tümüyle kaldırıldı.

Yeni TTK’yı hazırlayan Komisyon’un Başkanı Prof. Ünal Tekinalp,
tek başına direndi, “Bir madde bile değişse kanunun ruhu bozulur”
savunmasına geçti ama 109 madde değişti... Şirketleri 6,1 milyar
liralık ek yükten kurtaran değişiklikler başta TOBB olmak üzere iş
dünyasını ziyadesiyle memnun etmiş görünüyor...

- Hiç hapis cezası olmayacak mı?

Ne diyelim... Hayırlı olsun...

RIFAT Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 74 oda ve borsa ile 15 organize
sanayi bölgesi, UMAT ve UTİKAT’ın güç birliği ile ortaya koyduğu
lojistik projesine değindi:

Karşılıksız çek patladı, bırakın ‘sicili görelim’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. Paris dönüşü Başkan Yardımcıları Tanıl Küçük ve Murat Yalçıntaş’la birlikte karşılıksız çekte hapis
cezasının kalkması sonrasında piyasada yaşanan sıkıntıya dikkat
çekti:
- Mayıs ayında karşılıksız çek oranı yüzde 118’e çıktı. Tam bir patlama var. Piyasada çeke güven kalmadı.
- Çözüm öneriniz var mı?
- Biz, hükümete ve Türkiye Bankalar Birliği’ne, “tacirlerin birbirinin
kredi-çek geçmişini görebileceği bir sistem kuralım” çağrısı yapmıştık. Amacımız piyasanın çeke yeniden güvenini sağlamaktı.

ANADOLU’NUN İHRACATI BALO’YA YÖNELECEK

- Batı Anadolu Lojistik Projesi (BALO) başlangıçta Ege’deki odalarımızın geliştirdiği bir projeydi. Batı Anadolu Bölgesi’ndeki üyelerimize
dönük lojistik merkezi kurup, ihraç mallarının oradan trenle Avrupa
ülkelerine gönderilebilmesini sağlamak söz konusuydu. Daha sonra
projenin kapsama alanının genişlediğini vurguladı:
- Bu işe Anadolu’dan ihracat yapan arkadaşlarımızın daha çok ihtiyacının olduğunu görünce, “Büyük Anadolu Lojistik Projesi “ne dönüştürdük.
- Sistem nasıl çalışacak?

- Bankalar Birliği’nin bu konuda oluşturduğu bir sistem yok mu? Bankalar Birliği kendi mekanizmasını kurdu. Yazılı başvuru yapılırsa, iş yaptığınız bir kişinin, şirketin çek geçmişiyle ilgili bilgi almak
mümkün. Ancak, bu çok ciddi bürokrasiye yol açıyor. Oysa birkaç
dakikada bunu yapmak mümkün.

- Şu anda yük için Avrupa’ya tarifeli tren seferleri yok. Yük olduğu
zaman tren yola çıkıyor. Şimdi bu sistemde Anadolu’dan ihraç ürünleri lojistik merkezine gönderilecek. Oradan konteynerler ile tarifeli
sefer yapan trenlere yüklenip, Avrupa’ya gönderilecek. Demiryolu
taşımacılığı da böylece canlanacak. İhraç ürünleri Avrupa’ya daha
düşük maliyetle ulaşacak.

- Nasıl?

TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ BÜYÜYOR

-Çek sahiplerine birer şifre verilir. Benden mal isteyen adama güvenim yoksa, “Çek geçmişini görmek isterim’ derim. O da cep telefonuna gönderilen şifresini bana iletir. Bunun için 3 dakika sınırı konulur.
3 dakika sonra sistem kendiliğinden kapanır. Çek sahibine yeni bir
şifre gönderilir. Böylece, çek sahibinin istemediği zaman benim onun
sicilini görmem de söz konusu olmaz.

MİLLETLERARASI Ticaret Odası (ICC) Başkanı Gerard Worms.
Rifat Hisarcıklıoğlu nun yönetime seçilmesi sonrasında düzenlenen
sohbet toplantısında Türkiye’nin büyümesine dikkat çekti:

Hisarcıklıoğlu, Tanıl Küçük ve Murat Yalçıntaş’ın da onayını alıp,
ekledi:
- Eğer bu sistemi kuramazsak, çek tamamen piyasadan silinir.
Koç Holding Bili Gates’i yönetime alamayacaktı
RİFAT Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üyelerine ilişkin şartların da
yeni TTK’dan çıktığını vurguladı: - Yönetim kurulu üyelerinden en
az birinin T.C. vatandaşı olması ve üyelerin dörtte birinin yükseköğrenim mezunu zorunluluğu kanundan çıkarıldı. Bu değişikliğin
doğruluğunu şu örnekle güçlendirdi: - Koç Holding, bağımsız üye
olarak Bili Gates’i yönetime almak istese alamıyordu. Çünkü Gates
biliyorsunuz üniversite mezunu değil. Tabeladan bile hapse girenler
olabilecekti.
TABELADAN BİLE HAPSE GİRENLER OLABİLECEKTİ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hapis cezalarıyla ilgili bölüme
tabela örneğinden girdi:
- Diyelim ki tabelanız gece düştü, fark etmediniz. Bu yüzden 73 bin
lira ceza söz konusuydu. 73 bin lirayı ödemeyene 730 gün hapis
cezası öngörülüyordu.
- 73 bin lira cezayı ödeyemeyen var mıdır?
- Olmaz olur mu? Anadolu’da 73 bin lirayı ödeyemeyecek çok üyemiz
var. Sonra hapis cezalarının yeni TTK’dan çıkarıldığını vurguladı:
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- Sadece sahtecilik, dolandırıcılık gibi ağır suçların cezası aynen
korundu.
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- Türkiye, olağanüstü büyüme başarısı gösteriyor. Worms, Dünya
Odalar Federasyonu Başkanı Rona Yırcalı’yı işaret etti:
- 6 ay boyunca ICC yönetiminde iki Türk olacak. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Rona Yırcalı bizimle birlikte çalışacak. Yırcalı’nın görev süresi bu
yılsonunda bitecek.
ORTAKLARIN ŞİRKETTEN BORÇLANMASI SERBEST
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni TTK’nın en çok tartışılan
bölümlerinden birine, patronların şirketten borçlanmasına ilişkin
maddeye değindi:
-Ortakların şirketten borçlanması 2 şart dışında serbest hale geldi.
Ortağın şirketten borç alabilmesi için sermaye taahhüdü borcu olmaması ve yedek akçelerle birlikte kârın geçmiş yıl zararlarını karşılaması şartı aranacak. Yani, şirket artıdaysa ortaklar borç alabilecek.
Yönetim kurulunun borçlanması ne oldu?
- Yönetim kurulu üyelerinin borçlanma yasağı da kalktı. Sadece yönetim kurulu üyelerinin yakınları ve ortak olmayan bağımsız üyeler
şirketten nakit borçlanamayacak.
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TOBB ETÜ öğretim üyesi dünyanın 40 bilim adamı arasına girdi
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Teyfîk Demir, medikal teknoloji alanındaki başarısı ile dünya çapında 40 yas alü 40 bilimadamı
arasına girdi. Protezlerin ömür testini yapan Demir, Almanya’da 23 bin euroya yapılan testleri Türkiye’de 5 bin liraya yaptı.
Demir sayesinde, bu işe yönelen sanayici sayısı 3 kat arttı. Şimdi sanayiciler ABD’ye bile ihracat yapıyor.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Teyfik Demir, medikal teknoloji alanındaki başarısı ile dünya çapında 40 yas altı 40 bilim adamı
arasına girdi. Protezlerin ömür testini yapan Demir, Almanya’da
23 bin Euro’ya yapılan testleri Türkiye’de 5 bin liraya yaptı. Demir
sayesinde, bu işe yönelen sanayici sayısı 3 kat arttı. Şimdi sanayiciler ABD’ye bile ihracat yapıyor.

tüm dünyada medikal teknolojilerde çok önemli inovasyon yapan
bilim adamlarına verilen bu ödülü haziran ayında aldı. Demir’i bu
başarıya götüren süreç ise hayli ilginç. Şöyle ki; her üniversite
yılda iki sömestr eğitim verirken, TOBB ETÜ’deki eğitimler üç sömestrden oluşuyor. İki sömestr okulda, bir sömestr ise işyerinde
yani pratikte geçiyor.

İsmi Teyfik Demir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
(TOBB ETÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi. 29 yaşında. TOBB ETÜ’nün ilk yüksek
lisans ve doktora öğrencisi. Yüksek lisansı sırasında savunma
sanayiine yönelik araştırmalar yaptı ve zırh delici mermileri durdurabilecek bir zırh geliştirdi. Doktorasında ise sağlık konusuna
yöneldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve sinir cerrahisi
kliniğinde tez çalışmaları yaptı. Şimdi Yardımcı Doçent Doktor.
Omurga cerrahisinde kullanılan ürünlerin biyomekanik performansları üzerine araştırmalar yapan Demir, medikal teknoloji
alanında dünya çapında 40 yaş altı 40 bilim adamı arasına girdi.
Demir, bu alanda Türkiye’den seçilen ve ödüle layık görülen tek
akademisyen oldu. Demir, merkezi İngiltere’de bulunan ‘Medical
Device and Diagnostic Indusoy’ adlı mesleki örgüt tarafından

Labiotech’i kurdu
Bu sayede sanayinin ustabaşıları üniversiteye, akademisyenler
de fabrikaya gidiyor. İşte Teyfik Demir’i başarıya götüren yol bu
adımlarla başlıyor. Fabrikalara giderek sanayinin neye ihtiyacı
olduğunu tespit eden Demir, “Bu konuya girme nedenim üniversitemizde uygulanan Ortak Eğitim programı sebebiyle sanayide
yaptığım öğrenci ziyaretleri sırasında sektördeki açığı görmemdir. Vücut içinde kalan protezlerin test edilmesi ile ilgili zorunluluk, firmaları bu testleri yapan en yakın ülke olan Almanya’ya
gitmek zorunda bırakıyordu. Ziyaretler sırasında sürekli karşıma
çıkan hu işler Türkiye’de yapılamıyor’ iddiası beni bu konuda çalışmaya iten en önemli etmen oldu. Bu testleri yapabilecek bir laboratuvarı TOBB ETÜ’de kurduk. TOBB ETÜ Klinik Biyomekanik
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Laboratuvarı Türkiye’de bir ilk oldu. Bu laboratuvarda firmaların
ihtiyacı olan testleri yapmaya başladık. Bir taraftan da üreticilere
ürünlerinin performanslarını artırmalarına yönelik ücretsiz danışmanlıklar yapmaya başladık. Ürünlerin geliştirilmesinde sağlanan fayda ve testlerin çok ucuza Türkiye’de yapılması ithalata
firmaları da yerli üretim yapmak üzere yatırım yapmaya itti. Artan
test işlerini akademik çalışmalardan ayırmak için TOBB ETÜ’nün
büyük desteği ile Labiotech firmasını kurduk. Böylece bu hizmetleri alan firmaların sayısı bir anda 3 kat arttı. Ben de bir araştırmacı olarak bu ürünlerin test edildiği test cihazlarını tasarlamış,
patentlerini almış oldum” dedi.
Firmalar ihracata başladı
Öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin başarılarının kendilerini çok
gururlandırdığını söyleyen TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu ise “Öğretim üyemiz Teyfik Bey, omurga ve
travma cerrahisindeki protezlerin ömür testlerini yapıyor. Sonuçta insanda kullanılıp kullanılmayacağını belirliyor. Bu testler
eskiden Almanya’da yapılıyordu. Her bir test bizim sanayicimize
23 bin Euro’ya mal oluyordu. Şimdi Tevfik Bey bu testleri 5 bin liraya yapıyor. Teyfik Bey, bu laboratuvarı kurduktan sonra mevcut
müşterilerin dışında müşteri aramaya başladı. Sanayicilerimize
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bu işleri kendilerinin yapabileceğini gösterdi. Böylece sanayicilerimiz bu işe yöneldi. Bu sayede son bir yılda 8 olan yerli üretici
sayısı 30’a çıktı. Şimdi bu şirketler Rusya ve İran başta olmak
üzere birçok ülkeye ihracat yapıyor. 3 firmamız ABD’ye ihracat
gerçekleştiriyor. Şimdi Teyfik Bey de ABD’debirlaboratuvar kuracak” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Teyfik Demirin sektöre sağladığı katkılar nedeniyle SGK’nın da maliyetinin düştüğüne dikkat
çekti.
TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü ‘Avrupa Dil Ödülü’nüikinci
kez aldı
TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü “Dilin Ötesinde: İletişimsel Yabancı Dil Öğrenme Sürecinde Öğrenci Merkezli Program Dışı Etkinlikler” adlı projesi ile Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından verilen
2012 Avrupa Dil Ödülü’nü ikinci kez almaya hak kazandı. Üniversite ilk ödülünü 2006 yılında almıştı. “Dil eğitimi veren farklı kuruluşların 72 projesi arasından, projesiyle en iyi dokuza kalarak bu
başarıya imza atan TOBB ETU Yabancı Diller Bölümü, bir belge
ve plaketten oluşan ödülünü 26 Eylül 2012 tarihinde düzenlenecek törenle alacak. Kazanılan bu ödül aynı zamanda, TOBB
ETÜ’ye Avrupa boyutunda saygınlık sağlamış olacak.
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Medikal teknolojide dünya ligine adını yazdıran Türk

TOBB ETÜ’de öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Teyfik Demir, medikal teknolojide başlattığı çalışmalarla dünyada ‘En başarılı 40 yaş altı 40 kişiden biri’ ilan edildi.

YERLİ otomobil, yerli uçak tartışmaları sürerken “Bu işler
Türkiye’de zor” diyenlere en güzel cevap genç bir Türk akademisyenden geldi. TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Teyfik Demir,
medikal teknolojide başlattığı ‘yerlileştirme’ hareketiyle dünyaya
adını yazdırdı. Türkiye’deki ilk implant test merkezi olan ‘Labiotech’ adlı firmayı kuran Demir, merkezi İngiltere’de bulunan ‘Medical Device and Diagnostic Industry’ adlı mesleki örgüt tarafından ‘Dünyada Medikal Teknolojilerde Büyük Başarı Gösteren 40
Yaş Altı 40 Kişiden Biri’ seçildi. Demir’in başarısını ilk duyuran
isim ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.
Yabancı komiteler aday gösterdi
Milletlerarası Ticaret Odası’nın yönetim kuruluna seçildiği Paris’teki toplantı dönüşü uçakta Demir’in başarısından bahseden
Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgiye göre Demir, Almanya ve Hollanda’daki iki ayrı mesleki komite tarafından aday gösterildi. ‘40
Yaş Altı 40 Kişi’ arasına seçilen Türkiye’den tek akademisyen
olan Demir, TOBB ETÜ’deki ilk biyomedikal laboratuvarını kurdu.
Doktora derecesini TOBB ETÜ’den alan ilk öğretim üyesi olan

Demir, 2011 yılında TOBB ETÜ’nün desteğiyle Labiotech isimli bioteknoloji laboratuvar şirketini kurdu. “Bu laboratuvar halen
Türkiye’de tek, Avrupa’da ise önemli merkezlerden biri” diyen
Hisarcıklıoğlu “Faaliyet alanı olarak omurga cerrahisi ve travma
cerrahisinde kullanılan protezlerin ömür testlerini yapıyor. Bu
testler sonucunda ve ürünlerin insanda kullanılıp kullanılamayacağına karar veriliyor. Bu testlerin yapılması yasal zorunluluk ve
Türkiye’de bu laboratuvar olmadığından firmalar testlerini dışarıda yaptırıyordu” diye konuştu.
Birçok şirket ithalatı terk etti
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Hocamız laboratuvarı kurduktan
sonra yerli üretici için test hizmetlerini yurt dışındaki fiyatların
onda birine yapmaya başladı. Almanya’da 23 bin Euro’ya yapılan
bir test Türkiye’de 5 bin TL’ye yapılıyor. Yerli üreticilerin en önemli maliyet kalemlerinden biri bu testlerin bedelleri idi. Test fiyatları
düşünce ve Türkiye’de hızla yapılabilince hem Ar-Ge’den hızla
ürüne dönüşler başladı hem de önemli bir maliyet kaleminden
kurtuldular. Yurt dışındaki laboratuvarlar kendi ülkelerinin testlerine öncelik verdiğinden Türk ürünleri pazara çıkmakta gecikiyor
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ve taklit durumuna düşüyordu. Hocamız bu duruma hızla çözüm
üretmeye başladı. Testler Türkiye’de yapılınca ithalatçı firmalar
makine yatırımı yaparak yerli üretime başladılar. Türkiye’de vücut içinde kalan tıbbi cihaz üreticilerinin sayısı 1 yılda 30’a ulaştı.
Hocamız bu işe başladığında üretici 8 firma vardı. Birçok şirket
ithalatı terk etti.”
Amerika pazarına bile girdiler
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birçok firmanın ihracata başladığını belirterek “Şirketler başta İran ve Rusya olmak üzere dış
pazarlara açılmaya başladılar. Hocamız bu arada Labiotech’in
Amerika ofisini kurdu ve yerli üreticilerin Amerikan pazarına
girmesi için gerekli olan FDA danışmalığı hizmetlerini vermeye başladık. 3 Türk firması Amerikan pazarına şimdiden girdi.
Avrupa’da satılan Türk markalı protez sayısı 20’nin üzerinde. Şuanda Labiotech 14 ülkeye hizmet satıyor” diye konuştu.
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ZIRH DELEN MERMİLERE KARSI ZIRH YAPTI
YAPTIĞI çalışmaları anlatan Yrd. Doç. Dr. Teyfik Demir, TOBB
ETÜ’nün akademik olarak büyüyen bir yer olduğunu belirterek
“TOBB ETÜ’de yüksek lisansım sırasında savunma sanayine
yönelik araştırmalar yaptım ve zırh delici mermileri durdurabilecek bir zırh geliştirdim. Daha sonra doktorada sağlık konusuna
yöneldim. Omurga cerrahisinde kullanılan ürünlerin biyomekanik
performansları üzerine araştırmalar yaptım. Vücut içinde kalan
protezlerin test edilmesi ile ilgili zorunluluk firmaları bu testleri
yapan en yakın ülke olan Almanya’ya gitmek zorunda bırakıyordu. Ziyaretler sırasında sürekli karsıma çıkan ‘bu isler Türkiye’de
yapılamıyor’ iddiası beni bu konuda çalışmaya iten en önemli
etmen oldu. İlk laboratuvarı kurdum” dedi. Demir 15’inci patent
başvurusunu gerçekleştirdiğini de söyledi. İSTANBUL
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5 kuruş harcamadan
5 gümrük yenilenecek
DEVLET, hiç para harcamadan 4 gümrük kapısı ile 1 gümrük
tesisini yenileyecek. Yılda yaklaşık 5 milyon aracın, 15 milyon
yolcunun kullandığı, Türkiye’nin dünyaya açılan vitrim olarak nitelendirilen gümrük kapıları, birer birer yenileniyor. Çıldır-Aktaş,
Dilucu, Kapıköy ve Esendere gümrük kapıları ile Halkalı gümrük
tesislerinin Yap-İşlet-Devret modeliyle modernizasyonuna yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında sözleşme
imzalandı. TOBB, söz konusu 4 gümrük kapısının yenilenmesi
için 120 milyon lira, Halkalı’daki tesisin yenilenmesi için de 105
milyon lira yatırını yapacak. Halkalı’nın yeniden yapılandırılacak
gümrük tesislerine taşınmasıyla da İstanbul şehir trafiğinde rahatlama olması bekleniyor. Bunların ardından 8 gümrük kapısı
daha yenilenecek. Bu kapılar Akçakale, Öncüpınar, Karkamış ve
Pazarkule, Ali Rıza Efendi, Posof Türkgözü, Dereköy ve Yayladağı.
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Su türbini testleri artık Türkiye’de
yapılacak, 6 milyar $ kasada kalacak
Dünyanın en büyük su türbini test merkezinin temeli atıldı. Merkez faaliyete başladığında cari açıkla mücadeleye de katkıda bulunacak. Türkiye yurtdışındaki firmalara 6 milyar dolarlık ödemeden kurtulacak.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) bünyesinde 20 milyon Türk Liralık yatırımla kurulacak Teknoloji Merkezi’nin temeli atıldı. Bu merkez
bünyesinde ilk kez “Su Türbini Araştırmaları Merkezi” yatırımı
da yapılacak ve bu merkezde model türbinlerin üretimi, deneysel
testleri yapılacak. TOBB ETÜ’nün kuracağı Su Türbini Tasarımı
ve Testleri Merkezi 2 MW güce sahip olacak ve dünyadaki en
büyük türbin test gücü ortaya çıkacak. Halen dünyada bilinen
en büyük kapasite 1,6 MW düzeyinde. Törende konuşan TOBB
Başkanı ve ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu
Tasarım ve Test Merkezi’nin önemini de şöyle anlattı: “Önümüzdeki 5 yıl içinde 1.500 civarında hidroelektrik santrali su türbininin
test edilmesi gerekiyor. Testin maliyetinden ne olacak demeyin,
her biri için 100 binlerce dolar dışarıya gidiyor. Test Merkezi bizi
tasarım ve test hizmeti dâhil olmak üzere, yurtdışındaki firmalara
toplam 6 milyar dolarlık bir ödemeden kurtaracak. Cari açık sorununun çözümüne su türbinlerinin Türkiye’de üretimiyle beraber
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6 milyar dolarlık bir katkımız olacak.” Bölge ülkelerine de hizmet
vereceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Çin’e veya Avrupa’ya
gitmektense bölge ülkeleri test için bize gelecekler, bizim üreticilerimizden türbin alacaklar. Yani mal ve hizmet ihracatı da yapacağız” dedi.
71 laboratuar bulunacak
TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’nde Mühendislik Bölümleri için 6
bin 646 metrekare laboratuar alanında 72 adet laboratuar bulunacak.
• İNŞA edilecek binada test merkezi 12 metre yükseklik, 7 metre
derinlikte olacak.
• TEST Merkezi’nde 650 metreküplük su deposu bulunacak.
Tasarlanıp üretilen türbininin modeli buraya kurularak, su deposundan ilgili akarsuyun özelliklerine göre, akıtılacak su ile test
edilecek.
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Türkiye bunu yapabilen 5. ülke
Dünyada sadece 4 ülke tarafından üretilebilen dijital takograf cihazı, TOBB iştiraki TOBB UND Lojistik Yatırım AŞ, Türktrust ve ASELSAN arasında imzalanan işbirliği sözleşmesiyle Türkiye’de de üretilecek.
ASELSAN tarafından üretilecek ithal takoğraflar, Türkiye’nin 1
milyar avrosunun da yurt içinde kalmasını sağlayacak. TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı
Necmettin Baykul, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ile Türktrust Yönetim Kurulu
Başkanı Sabri Demirezen “Sayısal Takograf Cihazı Projesi” imza
töreni için ASELSAN’da bir araya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, imzaladıkları sözleşmeyle ulaştırma alanında yeni
bir dönemin başladığını söyledi.
ASELSAN, DÜNYADA 5’İNCİ ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK
Bugün dünyada sadece 4 ülkenin dijital takograf üretebildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Dijital takograf dünyada kaç
ülkede üretiliyor diye baktığımız zaman maalesef bütün dünya 4
ülkeye mahkum durumda, işte biz de bu çerçevede Türkiye’de bir
ilki gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar dijital takoğraflar için üretilen 50 bin adet kart, bundan sonra 2014 yılı başından itibaren
üreteceğimiz dijital takograflarda kullanılmaya başlanacak. Proje
kapsamında 1 milyar avroluk kaynağın ülke içinde bırakılmasını
sağlayacağız. Bu, cari açığın azaltılmasına da katkı sağlayacak.

Komşu ülkelere de bu takoğrafları ihraç edeceğiz.”
TOBB UND Lojistik Yatırım AŞ ve ASELSAN arasında imzalanan
işbirliği sözleşmesi ile Türkiye’de ilk dijital takograf in önümüzdeki yıl üretilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) uyarınca
uluslararası taşımacılıkta 2010 yılı ve sonrasında üretilen araçlar
için dijital takograf zorunlu hale getirilmişti. Bu yılın Ocak ayında,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik gereğince 2014 yılından itibaren yurt içinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan 3,5 ton üzeri taşıma kapasitesine
sahip kamyon ve kamyonetler ile 9 ve daha fazla yolcu taşıyan
minibüs ve otobüslerin AB standartlarında dijital takograf kullanması zorunlu olmuştu. Takoğrafları değişecek yaklaşık 1 milyon
araç ile yeni araçlarda kullanılacak ithal takoğrafları maliyeti 1
milyar avro olarak hesaplanıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de geçtiğimiz günlerde dijital takoğrafın Türkiye’de üretilmesi halinde Bakanlık olarak gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etmişti.
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DİJİTAL TAKOGRAF

Türk malı dijital takoğrafda AB normlarındaki standart takograf
özelliklerinin dışında, GPS modülü ile anlık yer bilgilerinin sorgulanması, sesli uyarı modülü, sürücü davranışlarının izlenmesi
gibi özelliklerin bulunması öngörülüyor. Sürücüler için kullanım
kolaylığının en yüksek seviyede sağlanacağı takoğrafda denetim
otoriteleri için de uzaktan çıktı alma olanağı sağlanması planlanıyor. Sürücülerinin anlık verilerini saklamak zorunda olan firmalar
için takograf uzaktan veri indirme özelliği ile maliyetli veri indirme
çözümlerine gerek kalmayacak.

Takograf cihazı, araç hareket halinde iken anlık hız verilerinin
ve sürücü çalışma saatlerinin kaydedildiği bir cihaz. Özellikle polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde takograf verileri
esas alınıyor. Ancak, AB’de takograf verilerinin yol denetimlerinin
yanısıra firmalar tarafından da saklanması zorunlu. AB’de 2006
yılından bu yana “dijital” takograf sistemi kullanılıyor. Böylece trafik kazalarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyan takograf cihazlarının manipülasyonu büyük ölçüde engelleniyor.

46 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
Türk malı dijital takograf, başta AB olmak üzere, AETR’ye taraf
olan 46 ülkeye TOBB UND Lojistik Yatırım AŞ tarafından kurulacak olan satış ve servis ağı üzerinden ihraç edilecek.
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Yerli su türbiniyle cari açık 6 milyar dolar azalacak
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Merkezi’nin temeli dün atıldı.
Adalet Bakam Sadullah Ergin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız ve Kalkınma Bakam Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı
törende konuşan TOBB Başkam Rıfat Hisarcıklıoğlu, bu merkezde Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi kurulacağım bunun
için Kalkınma Bakanlığı’ndan 10 milyon liralık hibe sağlandığım
söyledi. TOBB’un da projeye 10 milyon liralık katkı sağlayacağım
belirten Başkan Hisarcıklıoğlu, bu sayede 6 milyar dolarlık bir
kaynağın yurtdışına gitmesinin önlenebileceğini bildirdi

Tasarım ve test hizmeti
Hisarcıklıoğlu, “Bu merkez Türkiye’ye ciddi bir maddi kazanç
sağlayacak. Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda atılım içinde. Boşa akan hidroelektrik potansiyelimizi kullanmak için Tür-

kiye şantiyelerle doldu. 5 yıl içinde 1500 hidroelektrik santrali su
türbininin test edilmesi gerekiyor. Testin maliyetinden ne olacak
demeyin, her biri için 1Q0 binlerce dolar dışarıya gidiyor. Tasarım ve Test Merkezi kurulduktan sonra sadece tasarım ve test
de değil, su türbini üretiminde de dışa bağımlılık azalacak. Yerli
firmalarımızın çoğu su türbini üretecek” dedi. Yeni santrallerin
yanında, mevcut santraller için iyileştirme çalışmalarının da bu
Tasarım ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilebileceğini belirten
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “2009 yılında Keban Barajı’nın yenilenen su türbini tasarım ve testi için yurt dışına ödenen para
800 bin Euro. Artık bu para da içeride kalacak. Testler, Çin ve
Avrupa’da yapılıyor. Bölge ülkelerine de hizmet vereceğiz. Çin’e
veya Avrupa’ya gitmektense bölge ülkeleri test için bize gelecekler, bizim üreticilerimizden türbin alacaklar.”
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İcat çıkaran üniversiteye teknoloji merkezi kuruldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, üniversite bünyesinde Teknoloji Merkezi kurulduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün, akademik camia ile iş dünyası arasında köprü kurarak fark yarattığını belirte
re k, “TOBB ETÜ, Türkiye’nin icat çıkaran girişimcilerinin üniversite sidir” dedi. Hisarcıklıoğlu, Teknoloji Merkezi’nde mühendislik
fakültesinin 70’in üzerinde laboratuarını bir araya toplayacaklarını, stüdyo ve tasarım atölyeleri ile mühendislik alanında faaliyet
gösteren araştırma merkezleri bulunacağını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Teknoloji Merkezi’ndeki en ilginç bölümün Su Türbini Tasarımı ve Test Merkezi olacağını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye
enerji konusunda atılım içinde. Her yer hidroelektrik şantiyeleriyle doldu. 5 yılda 1500 santralin su türbini test edilecek. Her te:
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için 100 binlerce dolar dışarıya gidiyor. Bu merkez bizi yurtdışındaki firmalara 6 milyar dolarlık ödemi den kurtaracak.” Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak TOBB ETÜ’yü 2004 yılında 271 öğrenci ile
kurduklarını, şimdi yaklaşık 3 bin 500 öğrencilik kocam; bir aile
olduklarını söyledi. Teknoloji Merkezi’nde Mühendislik Bölümleri
için 6 bin 646 metrekare laboratuar alanında 72 adet laboratuvar
bulunacak.
TAKOGRAFLA 1 MİLYAR EURO TASARRUF
Dünyada sadece 4 ülke tarafından üretilebilen dijital takograf cihazı, TOBB iştiraki TOBB UND Lojistik Yatırım AŞ, Türktrust ve
ASELSAN işbirliğiyle Türkiye’de de üretilecek. Yerli dijital takograf sayesinde 1 milyar Euro ülke içinde kalacak.
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Türkiye’de de üretilecek
ASELSAN, takograf üretecek 1 milyar avro Türkiye’de kalacak.
Dünyada sadece 4 ülke tarafından üretilebilen dijital takograf cihazı, TOBB iştiraki TOBB UND Lojistik Yatırım AŞ, Türktrust ve
ASELSAN arasında imzalanan işbirliği sözleşmesi ile Türkiye’de
de üretilecek. ASELSAN tarafından üretilecek dijital takoğraflar,
Türkiye’nin 1 milyar avrosunun da yurt içinde kalmasını sağlayacak. “Sayısal Takograf Cihazı Projesi” imza töreni, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bay kul, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ile Türktrust Yönetim Kurulu
Başkanı Sabri Demirezen’in katılımıyla gerçekleştirildi. TOBB
UND Lojistik Yatırım AŞ ve ASEL SAN arasında imzalanan işbirliği sözleşmesi ile Türkiye’de ilk dijital takoğrafın önümüzdeki yıl
üretilmesi hedefleniyor. Türk malı dijital takograf, başta AB olmak
üzere, AETR’ye taraf olarak 46 ülkeye TOBB UND Lojistik Yatırım AŞ tarafından kurulacak olan satış ve servis ağı üzerinden
ihraç edilecek.
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Bu çocuklar, stajda fotokopi çekmek yerine
icat çıkardılar

Staj için gittikleri kuruluşlarda geliştirdikleri projelerle kâr sağlayan TOBB ETÜ öğrencilerinden Gülin Begüm Ünal, Arçelik
için forklift projesi geliştirip yıllık 1 milyon lira kazandırdı. Eren Zeybek ise bir medikal firmasında yaptığı icatla, şirketi sadece bir yılda 30 bin liralık masraftan kurtardı.

Türkiye’de sadece TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde
(ETÜ) uygulanan staj modeli, ülkeye yeni girişimciler kazandırıyor. Ortak eğitim adı verilen modelle öğrenciler bir yıllık iş deneyimi ile mezun olurken, bu model staj yapılan şirketlere de yaradı.
Ortak eğitim modeliyle, üniversite, öğrencilerine Türkiye’nin önde
gelen işletmelerinde çalışma imkanı sunuyor. Türkiye’de sadece
TOBB ETÜ’de eğitim üç dönem olurken, bu üç dönemin birinde
öğrenciler işletmelere gidip deneyim kazanıyor. Böylece, mezun olduklarında bir yıllık iş deneyimi ile mezun olmuş oluyorlar.
TOBB ETÜ öğrencileri staj için gittikleri kuruluşlarda da geliştirdikleri projelerle de fark yaratıyor.
Gerçek personel gibi çalışıyorlar
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Akademik camia ile iş dünyası arasında köprü kuruyoruz. Türkiye’de bir ilke imza atarak
ortak eğitim sistemini geliştirdik. Öğrencilerimiz, Türkiye’nin önde
gelen şirketlerinde staj yaparken, gerçek bir personel gibi sigortalı ve maaşlı olarak çalışıyor. Ortak eğitiminde başarılı olmuş
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öğrencilerimiz daha mezun olmadan çalıştıkları iş yerlerinden iş
teklifi alıyor. Bunun örneği başka yerde yok. Normal sistemde
öğrenci staja sadece yazın gidebiliyor. Ama biz, kış döneminde
de bahar döneminde Bizim öğrencilerimiz devamlı bir personel
gibi rol alıyor” diye konuştu.
KÜRESEL BİR MARKAYA TASARIM
TAI’DE ortak eğitimde bulunan üç ayrı öğrenci de fabrikada
yaptıkları dört ayrı proje sayesinde firmaya aylık 155 bin dolar
kazandırdı. TOBB ETÜ öğrencileri, mühendislik yanında diğer
alanlarda da kendisini gösterdi. Görsel İletişim Tasarımı bölümü
öğrencisi Begüm Çelenkoğlu, dünyaca ünlü Rigips Alçı firmasının yıllardır hayata geçiremediği alçı adam maskotunu tasarladı
ve alçıdan üretti. Firma tüm dünyada, yurtiçi-yurtdışı tüm fuarlarda bu maskotu kullanıyor.
STAJA DİYE GİTTİ, AMA...
GATE Elektronik’te staj yapan öğrencilerden Nilay Ay’ın staj sü-
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yıllık izin sürecinde, 267 personelin tüm işlemlerini tek başına
yürütecek. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi İbrahim
Doğan Arat da Bayraktarlar Tasarı’mın Ar-Ge departmanında
staj gördü. Arat, stajında Otokar’a tavsiyelerde bulunarak alternatif çizimler yaptı. ÖzellikleWW Golfun ön aydınlatma tasarımları ve modifiye konularında çalıştı. TOBB ETÜ öğrencileri, staj
için gittikleri kuruluşlarda da geliştirdikleri projelerle fark yarattı.
ARÇELİK, STAJYERİN BULUŞUNU SATIN ALDI
Arçelik’te staja giden Emrah Karakaya’nın, sadece dört ay süren stajında “optik sensörlü şişelik” adlı buluş yapması dikkat
çekerken, Arçelik bu buluşu satın aldı. Emrah Karakaya’nın kamuoyuna duyurulan bu başarısını diğer öğrenciler izlerken, Gülin
Begüm Ünal isimli öğrenci de yine Arçelik’e ciddi kâr getirdi. En-

düstri Mühendisliği öğrencisi olan Ünal, Arçelik’in Çamaşır Makinesi Fabrikasında geliştirdiği “sıfır forklift projesiyle firmaya yıllık
1 milyon TL kazandırdı. Püren Canbolat ve Sait Çetinkaya da
makine imalatçısı Hidrosan’da yürüttükleri projelerle, bu şirketin
ISO 9001 Kalite Belgesini almasını sağladı. Elektrik-Elektronik
Bölümü öğrencilerinden Eren Zeybek de sterilizatör üretimi yapan Trans Medikal firmasında sterilizasyon süresini yüzde 15 kısaltacak bir değişiklik gerçekleştirdi. Bu buluş, süreyi kısaltırken
hem kokuyu önlüyor, hem de daha efektif sterilizasyon sağlıyor.
Bu ürünlerin her ameliyatta kullanıldığı düşünülecek olursa Eren
Zeybek’in projesinin bir hastane için katkısı aylık 2 bin 500 TL’yi
buluyor. Bu buluş, yalnızca bir hastaneyi yıllık 30 bin TL, 100
hastaneyi ise 3 milyon liralık ek maliyetten kurtarıyor. Eren Zeybek, Vestel’de ar-ge alanında önemli bir projede görev alıyor.
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Ticaretin fişini ‘ÇEK’tiler

Karşılıksız çek sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İTO Başkanı
Murat Yalçıntaş, ödenmeyen çekler yüzünden ticari hayatın ciddi anlamda darbe yediğini belirterek, “Bankalar başta olmak
üzere ilgili tüm kurumlar bir an önce harekete geçsin “ çağrısında bulundu

Çekle ilgili sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Son üç yılda yapılan düzenlemelerle sorunlar önemli ölçüde çözülse de iş dünyasının kaygılan bir türlü ortadan kalkmadı. Şubat ayında yapılan yeni düzenlemeyle karşılıksız çek
kesenlere hapis cezasının kaldırılması ve Kredi Garanti Merkezi’nin istenilen düzeyde çalışmaması iş dünyasında büyük bir kaosa neden oldu.
Merkez Bankası verilerine göre, geçen yılın ilk yarısında 267 684 çek
protesto oldu ve ödenmedi. 2012 Ocak- Haziran döneminde ise bu rakam yüzde 52 oranında artışla 405 bin 840 adede ulaştı. Piyasadaki
çeklerin karşılıksız çıkma oranı geçen yılın ilk yarısında yüzde 65 artışla
yüzde 2,4’den yüzde 4,1’e yükseldi.
Çeklerin ödenmemesi yüzünden ticari hayat ciddi anlamda sekteye uğrarken, iş dünyasında büyük bir tedirginlik hâkim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasalarda bir süredir
ciddi bir durgunluk yaşandığına dikkat çekerek; “Çeklerin ödenmemesi
ve buna uygun kontrol mekanizmalarının bir türlü hayata geçirilememesi bu durgunluğun daha da derinleşmesine neden olacaktır” uyarısında
bulundu.
Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Mayıs ve Haziran aylarında çek
kullanımında ciddi bir düşüş yaşandı. Bankalar arası Takas Odaları’na ibraz edilen çek tutan bir önceki yılın aynı ayma göre Mayıs ayında sadece
yüzde 2 artarken, Haziran da yüzde 7 azaldı.
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Hisarcıklıoğlu, sorunun çözümü için ilgili bakanlıklar ve Türkiye Bankalar
Birliğine (TBB) zamanında işbirliği çağrısı yaptıklarını hatırlatarak şunları
söyledi: “Biz zamanında tacirlerin birbirinin kredi/çek geçmişini görebilecekleri bir sistem kuralım, birlikte çalışalım. Böylece yetkiler piyasadan
temizlensin, çeke güven artsın’ dedik. Ama olmadı. Bankalar Birliği kendi mekanizmasını kurmayı tercih etti. Kurulan sistem etkin değil. Yazılı
başvuru gerekiyor. Çok ciddi bürokrasi var. Ticaret, hızlı davranmayı gerektirir. Bizim önerdiğimiz sistem SMS üzerinden işleyecekti. 2-3 dakika
içinde karşı tarafın çek geçmişini görebilmeliyiz. Bunu sağlamazsak çek
kullanımında sıkıntı artacak ve ticari hayat bundan olumsuz etkilenecek”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş da çekin vadeli
ödeme aracı olarak kullanıldığına dikkat çekerek, “Çekin güvenilir olması ekonomini] rahat işlemesi açısından büyük önem taşıyor” tespitinde
bulundu.
Bu yıl yapılan yasal düzenlemenin karşılıksız çek sayısında ciddi artışa
neden olduğunu kaydeden Yalçıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacımız eskisi gibi hapis cezası getirmek değil. Derdimiz sorunun çözümü
için farklı mekanizmaların devreye sokulması Bugün ‘Çek Raporu’ dediğimiz düzenleme devreye girdi ancak çok fazla bilinmediği için ticaret
erbabı bundan yeterince istifade edemiyor, istifade etmek isteyenler açısındanda ciddi bir bürokrasi ve zaman kaybı söz konusu. Kredi Garanti
Merkezi’nin daha hızlı çalışması ve on-line olarak yapılması lazım’
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TOBB ETÜ, ‘Avrupa Dil Ödülü’nü İKİNCİ KEZ KAZANDI
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Yabancı
Diller Bölümü “Dilin Ötesinde: İletişimsel Yabancı Dil Öğrenme
Sürecinde Öğrenci-Merkezli Program Dışı Etkinlikler” adlı projesi ile Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından verilen 2012 Avrupa
Dil Ödülü’nü almaya hak kazandı. 2006 yılında da Avrupa Dil
Ödülü’nü almış olan TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü, bu ödülü ikinci kez kazanarak yabancı dil eğitimi alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölüm
Başkanı Taner YAPAR koordinatörlüğünde, öğretim elemanları
Şebnem GÜZELBAYRAM, Pelin GÖKMEN, Ali Caner ALKAN ve
Leyla ŞAHBAZ ile birlikte yürütülen ve TOBB ETÜ’ye ödül getiren projenin hedefi; öğrencilere ders dışı etkinliklerle İngilizceyi
severek öğrenme imkânı sunmak. Proje ile etkinlikleri yürüten
Amerikalı öğrenciler aracılığıyla, öğrencilere İngilizce konuşulan
ülkelerde dil eğitimi alıyorlarmışcasına bir öğrenme ortamı sağlanıyor.
Dil eğitimi veren farklı kuruluşların 72 projesi arasından, projesiyle en iyi dokuza kalarak bu başarıya imza atan TOBB ETÜ
Yabancı Diller Bölümü, bir belge ve plaketten oluşan ödülünü 26
Eylül 2012 tarihinde düzenlenecek törenle Avrupa Birliği Bakanı
Egemen Bağış’ın elinden alacak. Kazanılan bu ödül aynı zamanda, TOBB ETÜ’ye Avrupa boyutunda prestij sağlamış olacak.
TOBB ETÜ’deki Ortak Eğitim Uygulaması “9’uncu Uluslararası
Ortak Eğitim (CO-OP) Zirvesi”nde Büyük Beğeni Kazandı

TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ercan
ile Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Teyfik Demir, 19-22 Haziran 2012 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen “9’uncu Uluslararası Ortak Eğitim (CO-OP) Zirvesine katıldı. 40 ülkeden 250 delegenin katıldığı CO-OP Zirvesi
sırasında TOBB ETÜ’deki ortak eğitim uygulamaları hakkında
İngilizce sunum yapan Ercan ve Demir’e dinleyiciler çok sayıda
soru yönelttiler. Verilen cevaplar sonrasında dinleyiciler, TOBB
ETÜ’nün 8 yılda çok önemli mesafe kat ettiğine dair değerlendirmelerde bulundular.
Dünya CO-OP Eğitimcileri Birliği’nin (WACE) toplantıdaki onur
konuğu ise ortak eğitim konusunda birçok teorik çalışmaya da
imza atmış olan Yeni Zelanda The University of Waikato’dan
Prof. Dr. Richard Coll idi. Sunumu büyük bir dikkatle izleyen
Coll, Ercan ve Demir’e çok sayıda soru yönelterek Türkiye’deki
ve TOBB ETÜ’deki ortak eğitim uygulamasının ayrıntılarını öğrendi. Coll, Üniversite’nin karşılaştığı genel uygulama sorunları,
öğrencinin ortak eğitimle ilgili bir problemi olduğunda nasıl çözüldüğü, işyerlerinin öğrencilere ücret ödemesinin nasıl sağlandığı,
Üniversite’nin öğrenciyi ortak eğitim sırasında neden sigortaladığı, ortak eğitimdeki bir öğrencinin o işyerinde iken patent alması durumunda izlenen yolun ne olduğu gibi sorular sordu. Sorucevap kısmı sonunda Zirve’nin onur konuğu Prof. Dr. Coll, “Bu
sunumdan sonra anladım ki, Türkiye’de bir üniversitenin başına
gelebilecek en güzel şey TOBB’un ona sponsor olmasıdır” diye
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konuştu. “9’uncu Uluslararası Ortak Eğitim (CO-OP) Zirvesinin
son gününde Uluslararası Öğrenci Paneli de düzenlendi. TOBB
ETÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Sinem Duman bu panele katılarak kendisinin Türk Traktör de ki ortak eğitim dönemi hakkındaki düşüncelerini açıkladı.
AVRUPA DİL ÖDÜLÜ NEDİR?
AVRUPA Dil Ödülü, AB vatandaşlarının ana dillerine ek olarak en
az iki Avrupa dilinde yetkin kullanıcı olabilmelerine katkı sağlamak üzere AB Komisyonu’nca 1995 yılında başlatıldı. Avrupa Dil
Ödülü, Türkçe dahil olmak üzere tüm Avrupa dillerini kapsıyor. AB
Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı (Ulusal Ajans) Leonardo da Vinci Koordinatörlüğü’nce
2006 yılından bu yana Türkiye’de de yürütülen Avrupa Dil Ödülü
faaliyeti ile tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yabancı
dil öğrenme ve öğretme etkinlikleri teşvik edilerek yenilikçi iyi örneklerle bu alana katkı sağlanması hedefleniyor. Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürisi, yabancı dil eğitimi ve öğretimi alanında yetkin 7
üyeden oluşuyor.
TOBB ETU-KIMLIK KARTI
KURULUŞ YILI: 2003
REKTÖRÜ: Prof. Dr. Güven SAK
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi; iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi; Hukuk Fakültesi; Fen Edebiyat Fakültesi; Güzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi.
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 3.453
AKADEMİK PERSONEL SAYISI: Haziran 2012 sonu itibariyle
tam zamanlı akademik personel sayısı 229, kısmi zamanlı aka-
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demik personel sayısı 89 olmak üzere toplam 318 akademik personel bulunuyor.
BU YIL ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI: 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 960 öğrenci alınacaktır.
BARINMA OLANAKLARI: 1.200 yatak kapasiteli TOBB ETÜ Öğrenci Konukevi, biri kız ve biri erkek öğrenciler için olmak üzere
iki bloktan oluşmaktadır. Kampus içindeki Konukevi, 5 yıldızlı otel
konforunda inşa edilmiştir. Odalarda müstakil banyo-tuvalet, kablosuz internet, telefon bağlantısı mevcuttur ve AŞTİ’ye çok yakın.
BURS OLANAKLARI: Tam burslu programlara yerleştirilen öğrencilere, yerleşme puanı türü ve derecesine göre ‘yaşam katkı
payı’ ödenir, öğrenci konukevinde ücretsiz barınma imkanı verilir.
Bunun yanı sıra öğrencilerden bir kısmına yüzde 50, bir kısmına yüzde 25 burs hakkı tanınmıştır. Ayrıca milli sporcu ve şehit çocuğu bursları da vardır. TOBB ETÜ’ye ücretli olarak kayıt
yaptıran öğrencilerin her akademik yıl sonunda, yıllık akademik
not ortalaması 3,50 ve daha yüksek ise ertesi yıl öğrenim ücreti
ödemiyor.
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‘Geçen yılki büyüme rakamlarını bu sene zor’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ekonomide geçen yılki büyüme rakamlarının bu yıl yakalanmasının zor gibi gözüktüğünü belirtti. Hisarcıklıoğlu, TOBB
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte geldiği Kayseri’de Vali Mevlüt
Bilici’yi ziyaret etti. Kayseri’nin büyüyüp gelişmesinde birlik ve
beraberliğin çok önemli olduğunu, vali, belediye başkanı ve şehrin diğer ileri gelenlerinin birlik ve beraberliğin sağlanmasına çok
büyük katkı sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Kayseri’nin bu
yönünün diğer illere rol model olduğunu ve gittikleri her yerde
Kayseri’nin başarısını anlattıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, bir
gazetecinin “Havalar sıcak gidiyor, ekonomi de sıcak mı?” şeklindeki sorusunu “Ekonomide soğutma var” diye yanıtladı. Ekonomide geçen yıl ki büyüme rakamlarının bu yıl yakalanmasının
zor olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Biz istiyoruz ki, geçen
yıl ki başarı hikayemiz gibi, yani yüzde 8,5 büyümek, dünyanın
hızlı büyüyen ilk 3 ekonomisinden birisi olalım. Ama bu sene bu
rakamları zor yakalayacağız gibi gözüküyor” dedi.
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Mühendislik ödülü TOBB ETÜ’ye gitti
Uluslararası Mühendislik Eğitim ve Araştırma Teşkilatı
(İNEER) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç’ı ödüllendirdi. Isı transferi alanındaki 3 kitabı halen ABD üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine
okutulan Kakaç’a mühendislik eğitimine hizmetlerinden dolayı dünya çapında liderlik ödülü layık görüldü.
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Daha Hızlı Koşmalıyız
TOBB Başkanı, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için üç kat daha hızlı koşması gerektiğini vurgulayarak Yeter ki kısır
çekişmelerle sığ gündemlerle enerjimizi ve zamanımızı boşa harcamayalım’ dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin 2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesi ve
kişi başına 25 bin dolar hedefine ulaşması için önünde 11 yıl bulunduğunu, bunun her saniyesinin çok değerli olduğunu söyledi.
Türkiye’nin bunu başarması durumunda dünyada bir ilki yapacağını anlattı. 400 civarında işadamının katıldığı OdaBorsa Başkanları İstişare
Toplantısı’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, “Dünyada nüfusu 10 milyondan
fazla olup da, kişi başı geliri 25 bin doların üstünde olan sadece 14 tane
ülke var. En üstteki ABD ile üçüncü sıradaki Kanada hariç, bu ülkelerin tamamı 1990’lardan sonra bu başarıya kavuşmuşlar. Bu 14 ülkenin
kişi başına 10 bin dolardan 25 bin dolara sıçrama yapmaları ortalama
olarak 33 sene almış. Hayatta hiçbir şey imkânsız değil. Etrafımızda
olan biten her şeye ‘Acaba bizi 2023’te 25 bin dolar hedefine yaklaştırır
mı’ diye bakmamız gerekiyor. Bizim bu ülkelerden tam 3 kat daha hızlı
koşmamız şart. Yeter ki, kısır çekişmelerle, sığ gündemlerle enerjimizi
ve zamanımızı boşa harcamayalım. Odaklanmamız gereken üç nokta
var; verimlilik artışını nasıl gerçekleştireceğiz, insani gelişmişlik düzeyini
nasıl yükselteceğiz, kurumsal altyapımızı nasıl iyileştireceğiz” dedi.

Yeni anayasa istiyoruz

hayallerimiz bu kalıba sığmıyor. Biz artık devletin tapusunu milletin üzerine geçirmek, milletin hak ettiği ekonomik ve siyasal özgürlükleri en üst
seviyelere çıkarmak için yeni bir anayasa istiyoruz” diye konuştu.
Avrupa’nın finansal sistemdeki sıkıntılara kalıcı çözüm getirememesinin
ve siyasi irade eksikliğinin riskleri ve dalgalanmaları artırdığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Avrupa Türkiye’nin en yüksek ihracat pazarı ve finansman kaynağı olmasından dolayı buradaki problemler Türkiye’yi de
olumsuz etkiliyor. Ekonomi yönetiminin böyle belirsiz bir ortamda ayağını gazdan çekmesi doğru bir tedbirdir. Ekonominin soğutulmasında ayar
kaçmamalı. Yavaşlayan ekonomi hem kamu maliyesini hem de piyasayı
olumsuz etkiliyor. Çekte yeni bir kontrol mekanizmasının devreye alınmasına ihtiyaç var. Aksi takdirde piyasalarda çeke olan güven azalacak
ve ekonomik aktivite bundan olumsuz etkilenecek” açıklamasını yaptı.

Hisarcıklıoğlu:
Ülkemizin sorunlarını çözmesi için yeni bir anayasa şart. Mevcut sistem milletin gerçek potansiyelini engelliyor. Enerjimizin çoğunu kendi
içimizdeki kavgalara harcıyoruz. Koşacak gücümüz varken yürüyerek
ilerliyoruz

Türkiye’nin yeni bir anayasayı bir an önce yapması gerektiğini, ülkeyi
yeniden bir dünya devi yapmak istediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Ama
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Türkiye’nin yeni bir anayasayı biran önce yapması gerektiğini kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

Devletin tapusunu milletin üzerine geçirmek istiyoruz
Türkiye’nin yeni bir anayasayı bir an önce yapması gerektiğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin sorunlarını çözmesi
için yeni bir anayasa şart. Mevcut sistem milletin gerçek
potansiyelini engelliyor. Mevcut Anayasa her alanda önümüzü tıkıyor. Enerjimizin çoğunu kendi içimizdeki kavgalara harcıyoruz. Koşacak gücümüz varken, yürüyerek ilerliyoruz. Türkiye’yi yeniden bir dünya devi yapmak istiyoruz.
Ama hayallerimiz bu kalıba sığmıyor. Biz artık devletin tapusunu milletin üzerine geçirmek, milletin hak ettiği ekonomik ve siyasal özgürlükleri en üst seviyelere çıkarmak için
yeni bir anayasa istiyoruz” dedi.
365 oda ve borsayı temsilen 400 civarında işadamının katıldığı Oda-Borsa Başkanları İstişare Toplantısı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde dün yapıldı. Toplantıda
konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi ve
gündemdeki konuları değerlendirdi.
Makine yatırımına 94 milyar dolar
Küresel çalkantılara ve bölgemizdeki belirsizliklere rağmen
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Türkiye ekonomisindeki dinamizm ve direncin yüksek olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Eskiden birçok girişimcide gördüğüm acaba yapabilir miyim ürkekliği, artık yaparım, hem de en iyisini yaparım anlayışına dönüştü. Özel
sektörün makine ve teçhizat yatırımları geçen sene 94
milyar doları geçti. Komisyonculara mal satmakla ihracat
yapmayı öğrenen firmalarımız, artık yabancı pazarlarda
yerleşik hale geliyor.Türk özel sektörünün bugün yurtdışında 25 milyar dolardan fazla yatırımı bulunuyor” diye konuştu.Avrupa’nın finansal sistemdeki sıkıntılara kalıcı çözüm
getirememesinin ve siyasi irade eksikliğinin riskleri ve dalgalanmaları artırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi
yönetiminin böyle belirsiz bir ortamda ayağını gazdan çekmesi doğru bir tedbirdir. Öte yandan ekonominin soğutulmasında ayar kaçmamalı. Yavaşlayan ekonomi hem kamu
maliyesini hem de piyasayı olumsuz etkiliyor. Karşılıksız
çek ve protestolu senetlerdeki hızlı artışın nedenlerinden
biri de iç piyasadaki durgunluktur. Ayrıca, çekte hapis cezasının kaldırılmasının ardından yeni bir kontrol mekanizması kurulamaması sıkıntılara neden oluyor. Çekte yeni bir
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kontrol mekanizmasının devreye alınmasına ihtiyaç var.
Aksi takdirde piyasalarda çeke olan güven azalacak ve
ekonomik aktivite bundan olumsuz” diye konuştu.
Tarım ve hizmetler için mesleki eğitim başladı
Mesleki eğitim için illerde daha yoğun çalışılmasını isteyen
Hisarcıklıoğlu, hizmet ve tarım sektörünün UMEM projesi
kapsamına alındığı müjdesini verdi. Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi: “UMEM Beceri’10 projesi, 81 ilde işsizlerin ve işverenlerin umudu olmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar açılan 3 bin 330 kurs ile 41 binden fazla
kursiyerin eğitim alması sağlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 31 bin kişiden yaklaşık 22 bini işe yerleşirken,
3 bin 500’ü işbaşı (staj) eğitimine devam ediyor. 10 binden
fazla kişi ise teorik eğitimlerine devam ediyor. Proje, hizmet
ve tarım sektörlerine genişletildi. Bu kapsamda Antalya,
Bursa, Gaziantep, Konya ve Muğla illerden oluşan 5 pilot
ilde İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri gerçekleştirildi. 3 bin
200 firmadan yaklaşık 8 bine yakın işgücü talebi toplandı.”
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Oda Borsa Başkanları İstişare Toplantısı n.ı katılan 400
işadamı ile birlikte fotoğraf çektiren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, her alanda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada bir istikrar adası olarak
görüldüğünü ancak bunu engellemek isteyenlerin bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, birlikte rahmet ve bereketi

sağlayabilirlere Türkiye’nin kazanacağını ifade etti.
ABD’nin 44 yılda yaptığını Türkiye 11 yılda yapacak.
Türkiye’nin 2023 yılında kışı basına 25 bin dolar gelir hedefine ulaşacağını belirten TOBB Başkanı, ancak önümüzdeki 11 yılın her saniyesinin çok değerli olduğunu söyledi.
Türkiye’nin bunu başarması durumunda dünyada bir ilki
gerçekleştireceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Dünyada nüfusu 10 milyonun, kışı bası gelin 25 bin doların üstünde olan
sadece 14 ülke var. En üstteki ABD ile üçüncü sıradaki
Kanada hane, bu ülkelerin tamamı 1990’lardan sonra bu
başarıya ulaşmışlar. Bu 14 ülkenin kışı basına 10 bin dolardan 25 bin dolara sıçrama yapmaları ortalama 33 yıl almış.
Isımız hiç kolay değil. Kalan 11 yılın her saniyesi çok değerli. Etrafımızda olan biten her şeye ‘acaba bizi 2023’de
25 bin dolar hedefine yaklaştırır mı” diye bakmamız gerekiyor. Yanı 2023’e kadar bizim 11 senemiz kaldığını düşünürseniz, bu ülkelerden tam 3 kat daha hızlı koşmamız
gerekiyor. 3 kat daha fazla koşar mıyız? Tabı ki koşarız.
Gene, dinamik bir nüfusumuz, müthiş girişimci insanımız
var. Bir ilki başarabiliriz. Odaklanmamız gereken üç nokta
var; verimlilik artısını nasıl gerçekleştireceğiz, insanı gelişmişlik düzeyini nasıl yükselteceğiz, Kurumsal altyapımızı
nasıl iyileştireceğiz” dedi.
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11 yılda 25 bin dolar hedefi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm oda başkanlarına yönelik ‘25 bin dolar hedefi için her saniyeniz değerli’ uyarısı
yaptı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 400 işadamına “2023’te
25 bin dolar seviyesini yakalarsak bir ilk olur, bu yüzden önümüzdeki 11 yılın her saniyesi çok değerli” çağrısında bulundu.
Hisarcıklıoğlu, “Hayatta hiçbir şey imkânsız değil. Şimdiye
kadar kişi başına geliri 25 bin dolara çıkaran ülkeler bunu ortalama 33 yılda yapmış. Yani işimiz kolay değil” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, ekonominin soğutulmasında ayar kaçmamalı”
uyarısında da bulundu.
Geçen günlerde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, işadamlarının buluşmasına ev sahipliği yaptı. 365 oda ve borsayı
temsilen 400 işadamının katıldığı ‘oda-borsa başkanları istişare toplantısında’ Hisarcıklıoğlu, son dönemdeki gelişmeleri
değerlendirdi. Yeni anayasa talebiyle sözlerine başlayan Hisarcıklıoğlu, “Koşacak gücümüz varken, yürüyerek ilerliyoruz.
Ama hayallerimiz bu kalıba sığmıyor. Biz artık devletin tapusunu milletin üzerine geçirmek, milletin hak ettiği ekonomik
ve siyasal özgürlükleri en üst seviyelere çıkarmak için yeni bir
anayasa istiyoruz” dedi.
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‘Başarırsak ilk olacağız’
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesi hedefi olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bunun da
kişi başı 25 bin dolar seviyesinde bir gelir anlamına geldiğini belirtti. Türkiye’nin bunu başarması durumunda dünyada bir ilki yapacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Nüfusu 10 milyondan fazla olup
da, kişi başı geliri 25 bin doların üstünde olan sadece 14 tane
ülke var, Bu 14 ülkenin kişi başına 10 bin dolardan 25 bin dolara
sıçrama yapmaları ortalama olarak 33 sene almış” diye konuştu.
Bu nedenle Türkiye’nin işinin kolay olmadığını ve diğer ülkelere
göre 3 kat daha hızlı koşulması gerektiğini kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bir ilki başarabiliriz. Dil bilmeyen, yol bilmeyen, ama
müthiş bir girişimci ruha sahip insanlarımız bu ilki yaşatır” dedi.
‘Soğuk ekonomi’ için ayar uyarısı
Son ekonomik gelişmeleri de değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa’nın belirsiz ortamında ekonomi yönetiminin
de ayağını gazdan kesmesinin doğru bir tedbir olduğunu söyledi, “Ancak ekonominin soğutulmasında ayar kaçmamalı”
diyen Hisarcıklıoğlu, yavaşlayan ekonominin hem kamu maliyesi, hem de piyasayı olumsuz etkilediğini vurguladı. Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasadaki sorunlardan biri olarak da karşılıksız
çekte hapis cezasının kaldırılmasını gösterdi.
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Bir uyarı da TOBB’dan
Hisarcıklıoğlu iç piyasalarda daralma olduğunu belirtip sorunların acilen giderilmesini istedi.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk ekonomisinin geliştiğini, ancak yapısal sorunların bazılarının devam ettiğini ifade
edip, iç piyasalarda bir daralma olduğuna dikkat çekti. Türk
ekonomisinin büyümek için üretmek zorunda olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu “Bankalar özel sektöre daha yüksek faizle
borç veriyor. Yani özel sektörün kredi kullanmasının önüne
geçiliyor. Krediler daralıyor. Karşılıksız çıkan senetlerin sayısı
yüzde yüz 22 arttı. Perakende sektörüyle ilgili yapısal reform
yapılmalı. Bir an önce bu iki sorun ortadan kaldırılmalı” dedi.
Türk ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yeni
anayasanın hazırlanması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
“2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olmayı
istiyoruz. Zenginleşmek istiyoruz. Herkes elinden gelenin en
iyisini yapmak zorunda” diye konuştu.
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TOBB’dan barış ve kardeşlik çağrısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların özünde kardeşlik, umut ve sevinç olduğunu belirterek, “Barışı ne kadar
çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir” dedi. Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla
yayımladığı mesajda şunları ifade etti: “Bayramlar zaman zaman unuttuğumuz erdemleri yeniden hatırlamak, kendi muhasebemizi yapmak için en uygun zamandır belki de. Barışı
ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar N
güzelleşecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası
adına m tüm halkımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin tüm
insanlığa: mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”
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TOBB: Bayramı kana bulayan hesabını verir
TÜRKİYE Odalar Borsalar ve Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Bayramı kana bulayan, analarımıza gözyaşı
döktürenler bu karım hesabını verirler” dedi. Hisarcıklıoğlu,
Gaziantep’teki terör saldırısına ilişkin mesajında, dökülen
kanların kimsenin Rifat yanına kar kalmayacağım Hisarcıklıoğlu ifade ederek şunları kaydetti: “Hakkâri’de mayın patlaması sonucu iki askerimizin şehit olduğu, bir askerimizin de
yaralandığı haberinin ardından, Gaziantep’te terör örgütü
tarafından bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle 9 kişinin
hayatım kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığım derin bir üzüntüyle öğrendik. Kınamak, lanet yağdırmak gibi sözler dahü,
söylenecek her şey anlamını yitirmiştir. Yüzyıllar boyu bu topraklarda kardeşçe, bir yumruk gibi bir arada yaşayan insanları
birbirine düşürmek için başvurulan bu aşağılık insanlık dışı
terör eylemleri, hiç kimsenin şüphesi olmasın ki hedefine ulaşamayacaktır. Türk iş dünyası adına, şehitlerimize Allah’tan
rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı,
yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”
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Gün Kardeşlik Günü
İş dünyasından Gaziantep çıkarması...
TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD başkanlarının aralarında bulunduğu 16 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi şehit aileleriyle
görüştü. Birlik mesajı ‘Gün, bir olma, iri olma, diri olma günüdür’ diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan geldi: Terör burada baltayı taşa vurdu. Bu şehrin beraberlik ruhuna
kimse zarar veremez.
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EKONOMI DÜNYASINDAN SIYASILERE
Antep’in birlik ruhunu hakim kılın çağrısı
Sivil inisiyatif harekete geçti. Saldırının yaşandığı Gaziantep’e giden 16 STK adına konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu siyasilere
“Antep’teki birlik ruhunu tüm meselelerde hakim kılın” mesajı verdi
AY YILDIZLI KRAVATLA KARŞILAMA
ANTEPLİ işadamlan ve milletvekilleri heyet üyelerini ay yıldızlı kravatlarla karşıladı. Basının da yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, yoğun güvenlik
önlemleri dikkat çekti. Heyet üyeleri patlamanın olduğu sokakta tüm esnafı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırının merkezindeki
karakol da heyetin “geçmiş olsun” ziyaretleri arasındaydı.Gaziantep Belediye Başkanı Asım Güzelbey ise, heyeti Gaziantep’in tarihini anlatarak
karşılarken, “Kimse düğününü derneğini iptal etmesin, o zaman terörün
ekmeğine yağ sürmüş oluruz” diye konuştu.
ŞEHİT YAKININA DESTEK SÖZÜ
HEYET, Hakkari’de mayın patlaması sonucu şehit düşen Jandarma
Uzman Çavuş Mehmet Çan’ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.
Emniyet’e ziyaretin ardından olayın yaşandığı caddedeki esnafı ziyaret
ederek “Geçmiş olsun” dileğinde bulunan heyettekiler, ardından bayram
izini için geldiği memleketinde yaşanan patlamada eşi, 1 yaşındaki kızı
ve 11 yaşındaki yeğeniyle birlikte hayatını kaybeden Fikret Aker’in ailesine başsağlığı dileyerek, dua etti. Ziyarette şehidin bir yakını, heyettekilerden engelli bir çocuğu ve yeğeni için ‘yardım talebinde bulundu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aileye bu konuda yardımcı olacaklarını ifade etti. Gaziantep’te bayramı kan gölüne çeviren, 4’ü çocuk 9

kişinin ölümüne, 66 kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı terör
saldırısının ardından, teröre karşı sivil inisiyatif devreye girdi. Ekonominin tüm kesimleri teröre hayır demek ve siyasilere çağrıda bulunmak için
Gaziantep’te buluştu.
BU KEZ BALTAYI TAŞA VURDULAR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türkiye Sanayici ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner’in de aralarmda bulunduğu heyet, ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım
Güzelbey’e taziye ziyaretinde bulundu. 16 STK Vali Erdal Ata’yı da ziyaret edip basın açıklaması düzenledi. Hazırlanan tezgâhın, herkesin
farkında olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep oyuna gelmedi.
Burada baltayı taşa vurdular” diye konuştu.
BİR OLMA, İRİ OLMA, DİRİ OLMA GÜNÜ
Başta siyaset kurumu olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara hassasiyetle hareket etme çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, “Bu konu üzerinden hiçbir çıkar hesabı yapılamaz. Liderlerin Gaziantep’teki birlik ve
beraberlik görüntüsü, bu zor günlerde insanımızın ülkenin en büyük
umudu oldu. Şimdi bu resmi, tüm ülke meselelerinde hakim kılmak zorundayız. Bu ^ birlik ruhunu yaşatmak zorundayrz. Gün, kardeşliğimize
sahip çıkma günüdür. Gün birlikte düşünme, birlikte çalışma, birlikte hareket etmegünüdür. Gün, bir olma, iri olma, diri olma günüdür” çağrısında bulundu. Heyet üyeleri patlamanın olduğu sokakta tüm esnafı ziyaret
etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Şehit çocuklarının eğitim masraflarına STK’lar talip
Sivil toplum kuruluşları Gaziantep’e terör karşı çıkarma
yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetteki 16 STK’nın
Antep’teki olayda şehit olanların çocuklarının tüm eğitim
masraflarını ömür boyu üstlenebileceğini söyledi.
Türkiye’de ilk defa 16 sivil toplum kuruluşu (STK) bir araya
gelerek, 4’ü çocuk 9 sivilin öldüğü Gaziantep’e teröre karşı çıkarma yaptı. Terörle mücadele konusunda ortak tavır
sergileyen TOBB öncülüğündeki STK’lar, başta siyasiler olmak üzere ülkenin tüm kurumlarına birlik, bütünlük ve ortak
hareket etme çağrısında bulundu. Vali Erdal Ata ve Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey’i ziyaret eden heyet
ortak basın açıklaması yaptı. STK’lar adına konuşan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şu mesajları verdi: “Bu milletin
tarihinde kirli oyunlar eksik olmadı. Ama bu kirli oyunları,
hep bozduk. En büyük gücümüz, kardeşliğimizdir. Bu toprakların mayası çok güçlü. Hiçbir hesap milletin bu bütünlüğünü bozamayacak. Başta siyaset olmak üzere tüm kurum
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ve kuruluşlar hassasiyetle hareket etmeli. Terör üzerinden
hiçbir çıkar hesabı yapılamaz.”
Hisarcıklıoğlu 16 kurumun Antep’teki olayda şehit olanların
çocuklarının tüm eğitim masraflarını ömür boyu üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.
16 KURULUŞ BİRLİKTE
Heyette; TÜSÎAD Başkanı Ümit Boyner, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-îş Başkanı Mustafa Kumlu,
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Hak-İş Başkanı Mahmut
i Arslan, Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye
Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, MÜSİAD Başkanı Nail
Olpak, TÜMSÎAD Başkanı Hasan Sert, TÜRMOB Başkanı
Nail Sanlı, ASKON Başkanı Mustafa Koca, TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, TUSKON Başkan Yardımcısı Kasım
Fincan, TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım da yer aldı.
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Ekonominin sivil toplum liderleri Gaziantep’te ‘Teröre hayır’ dedi.

İş dünyası ‘birlik ruhu’ için buluştu.
TÜRK iş dünyası Gaziantep’te buluştu. Ancak bu kez gündemlerinde
yatırım değil terör vardı. Çiftçilerden, işverenlere, sendikalardan, mali
müşavirlere kadar ekonominin tüm alanlarım temsil eden 16 sivil toplum
örgütünün başkanlarının programı öğle saatlerinde başladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, TESK Başkam
Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkam Mustafa Kumlu,, TZOB Başkam
Şemsi Bayraktar’ın da aralarında bulunduğu heyet Gaziantep Valisi Erdal
Ata ve Büyükşehir Belediye Başkam Dr. Asım Güzelbey’i ziyaret etti. Acılı ailelerle görüşen, olay yerindeki esnaf ve polis merkezini ziyaret eden
heyet adına TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu bugün basın açıklamasında bulundu. “Tüm vatandaşlarımız bilmeli ki, bu hain saldırı, ülkemiz
üzerinde oynanan kirli bir oyunun parçasıdır” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bu
vahim olayın tek hedefi, milletimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktır.
Hepimiz biliyoruz ki bu milletin tarihinde kirli oyunlar eksik olmamıştır.
Ama bu kirli oyunları, her zaman milletimizin asaleti, vakarı ve feraseti
bozmuştur. Bizim en büyük gücümüz, kardeşliğimiz olmuştur. Bugün kardeşlik bağlarımızı zayıflatmak isteyenler de bilmelidir ki, bu toprakların
mayası çok güçlüdür. Bu hesapları yapanlar bilsin ki, milletimiz tüm unsurlarıyla bir bütündür ve hiçbir hesap bu bütünlüğü bozamayacak” dedi.
Tezgâhın farkındayız
Hazırlanan tezgâhın, herkesin farkında olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,
“Gaziantep oyuna gelmedi. Burada baltayı taşa vurdular. Bu millet bu
oyuna gelmez. Lanetliyoruz... Bu olayları gerçekleştirenler ne bu dünyada ne öbür tarafta rahat edemeyecek. İnsanların gözlerine bakma cesareti olmayan birileri, bu ülkenin geleceğine bakıp korkuyorlar. Bu tür
eylemlerle, birlik ve beraberliğimizi zedeleyeceklerini zannediyorlar. Bu

hain eylemler milletimizi birbirine düşürmek şöyle dursun; aramızdaki
kardeşlik ruhunu daha da canlandıracak. Şimdi birbirimizi daha çok sevecek, bu ülkenin insanları için her zamankinden daha çok çalışacağız”
dedi.
Antep ruhunu hâkim kılın
Başta siyaset kurumu olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara hassasiyetle hareket etme çağrısında bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu konu üzerinden hiçbir çıkar hesabı yapılamaz. Liderlerin Gaziantep’teki birlik ve beraberlik görüntüsü, bu zor günlerde insanımızın ülkenin en büyük umudu
oldu. İşte Türkiye’nin dostlarının sevindiren, düşmanlarım üzen tablo, bu
birlik tablosudur. Şimdi bu resmi, tüm ülke meselelerinde hakim kılmak
zorundayız. Bu birlik ruhunu yaşatmak zorundayız. Gün, kardeşliğimize
sahip çıkma günüdür. Gün birlikte düşünme, çalışma, hareket etme günüdür. Gün, bir olma, iri olma, diri olma günüdür” şeklinde mesaj verdi.
Kimler katıldı
HEYETE, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Ümit
Boyner, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Başkanı Mustafa
Kumlu, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen Başkanı
İsmail Koncuk, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, TÜMSİAD Başkanı Hasan
Sert, TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı, ASKON Başkanı Mustafa Koca, TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi., TUSKON Başkan Yardımcısı Kasım Fincan, TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım yer aldı.
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ANTEP’E MORAL VEREN ZİYARET
STK başkanları saldırıda ölen Fikret Aker’in ailesini ziyaret etti.

Türkiye’nin önde gelen STK’ları bombayla sarsılan Gaziantep’e moral çıkartması yaptı. TÜSİAD, TOBB ve TÜRK İŞ başkanlarının da yer aldığı heyetle görüşen Belediye Başkanı Güzelbey, “Moralimizi kat be kat arttırdınız” derken, Hisarcıklıoğlu, ‘Arkanızdayız’ mesajı verdi.
İŞÇİ, PATRON, ESNAF, ÇİFTÇİ, TERÖRE KARŞI GAZİANTEP’TE BULUŞTU.

DİMDİK AYAKTAYIZ

Siyasilerin ardından iş dünyası da teröre karşı birleşti. Başta TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
olmak üzere Antep’te buluşan 16 STK’nın başkanı oynanan kirli
oyuna tepki gösterdi
Terör saldırısında 4’ü çocuk 9 sivilin öldüğü Gaziantep’e dün iş
dünyası adeta çıkarma yaptı. Türkiye’de ilk kez 16 sivil toplum örgütü bir araya geldi ve TOBB ve TÜSİAD’ın öncülüğünde işveren,
işçi, çiftçi, memur, mali müşavir ve esnaf örgütlerinin temsilcileri,
başta siyasiler olmak üzere ülkeye birlik, bütünlük ve ortak hareket
etme çağrısında bulundu. Verilen ortak mesaj, “Türkiye’nin üzerinde kirli bir oyun oynanmak isteniyor. Gün, kardeşliğimize sahip çıkma günüdür. Gün birlikte düşünme, birlikte çalışma, birlikte hareket
etme günüdür” şeklinde oldu.
Dün bir araya gelen 16 sivil toplum kuruluşu (STK), Antep’te bombanın patlatıldığı bölgede esnaf ziyaretinde bulundu ardından, terör mağduru ailelere geçmiş olsun ziyareti yaptı. Gaziantep Valisi
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Erdal Ata ve Büyükşehir Belediye Başkam Asım Güzelbey’i de
ziyaret eden heyet daha sonra ortak açıklama yaptı. Doğunun
sanayi başkenti Antep’te işgal dönemi sonrası 90 yıl sonra ikinci
bombanın patladığını belirten Güzelbey, “Ama bugün yine dimdik
ayaktayız. Vatandaşlar, alışverişe, restoranlara gitsinler, düğünlere
devam etsinler” dedi.
Baltayı taşa vurdular...
16 STK adına konuşan TOBB BaşkanıRifat Hisarcıklıoğlu, “Vatandaşlarımız bilmeli ki bu hain saldın, ülkemiz üzerinde oynanan kirli
bir oyunun parçası.Bu vahim olayın tek hedefi, milletimizin birliğini
ve bütünlüğü. Bu milletin tarihinde kirli oyunlar eksik olmadı. Ama
bu kirli oyunları, her zaman bozduk. Bu toprakların mayası çok
güçlü. Bu hesapları yapanlar bilsin ki, hiçbir hesap milletin bu bütünlüğünü bozamayacak” dedi. ‘Terör burada baltayı taşa vurdu”
diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Gün kardeşliğimize sahip
çıkma günü. Gün birlikte düşünme, birlikte çalışma, birlikte hareket
etme günü. Gün, bir olma, iri olma, diri olma günü.” Hisarcıklıoğlu,
terör olaylarının, bu bölgelere yatırım yapılmasını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruyu, “Memleket meselesinde bu kuruluşlar
her zaman birlikte hareket ederiz. Biz de bugün buradaysak, bunu
göstermiş oluyoruz” diye yanıtladı. Hisarcıklıoğlu ayrıca, 16 STK
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olarak, şehit ailelerine mensup çocukların tüm eğitim masraflarını
ömür boyu üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.’
ŞEMDİNLİ KEPENKLERİ’ TİCARETE DARBE VURDU
Hakkâri Şemdinli’deki kepenk indirme bölgedeki ekonomiyi durma noktasına getirdi. Hakkâri genelindeki 8 bin esnafın 600’ünün
ticaret hayatını sürdürdüğü Şemdinli’de ekonomiyi yönetenler ve
çevre illerin ekonomisini temsil eden isimler böylesine bir ortamda
işlerin canlanmayacağım, bölgeye teşvikli de olsa yatırım gelmeyeceğini ifade ediyor. Bölgenin ekonomideki aktörleri son gelişmeleri
Milliyet’e değerlendirdi.
NASIR DUYAN Mardin Sanayi Bölgesi Başkanı
‘BIRAKIN YATIRIMCIYI BEN BİLE ŞIRNAK’A GİTMEYE KORKUYORUM’
Mardin’de de sık sık kepenkler indirilirdi. Biz de şehir dışından
yatırımcı çekemeyince çareyi kendi toprağımızda aradık. Bölge
halkı üzerine düşeni yaptı. Yılmadık, korkmadık, yatırım yaptık.
Ben ağabeyimi ikna ettim, ağabeyim arkadaşlarını, onlar diğerlerini. 2008’den bu yana 40 fabrika yatırımı yapıldı. Talepler o kadar
yükseldi ki ikinci organize sanayi bölgesini kuruyoruz. 107 yatırım
için talep var. İtalyan ve Alman şirketler yatırıma geliyor. Çanakkale
Seramik’e yer verdik. İzmirli bir yatırımcı yer istiyor. Bugün ulaştığımız noktadaki tek fark, ekonomiyi geliştirmemiz. Şemdinli olayında
ise olay yerel yönetimler tarafından ballandırılarak anlatılıyor. Bu
bölge için dezavantaj. Bölgedeki gerçeği bilmeme rağmen ben bile
etkilendim. Geçenlerde bir işim vardı, Şırnak’a korkarak gittim. Batıda yaşayan akrabalarımız ‘Buraya kaçın’ diyorlar. Halbuki, durum
gösterildiği gibi değil.

AHMET ŞEN Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
‘PARAYI, PULU DÜŞÜNEN KALMADI’
Son bir aydır sürekli kan akıyor. Ekonomi, para pul hiçbirini düşünmüyoruz. İnsanlar artık huzur ve güven istiyor. Millet bezdi. Sabaha kadar ateş altındayız. Artık bitirelim bu sorunu. İnsanımız da
paramız da heba oluyor. Şemdinli’de kepenk indirmeler nedeniyle
son 10 günde neredeyse iki aylık zarar var. Yeni teşvik sistemi çıktı
ama tek başına çözüm değil. Hakkâri’nin bu teşvikten yararlanması ise mümkün değil. Aynı bölgede yer alan Diyarbakır, Batman,
Şanlıurfa ve Bingöl gibi iller varken, sanayici neden buraya yatırım
yapsın. STK başkanları dün Gaziantep’te patlamanın yaşandığı
Korutürk Caddesi’ne giderek, zarar gören esnafa ‘geçmiş olsun’
dedi. Öte yandan Antepli işadamları, yaşanan olayı protesto etmek
için kırmızı renk ay yıldızlı kravat taktı.
FAHRETTİN AKYIL Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı
‘BÖLGEYE YATIRIMIN ÖNÜ KESİLİYOR
Her şeyin başı ekonomidir. İyi bir ekonomi, iyi eğitim almak, sağlık
hizmetlerinden yararlanmak demektir. İşi olan insanın sesi çıkmaz.
Bu çatışmaların yarattığı huzursuz ortamda kim yatırım yapıp da
ekonomiyi yükseltebilir ki. Her gün kepenk kapatılan bir yere kim
yatırım yapar. Bazı çevreler bu yatırımları engelliyorlar. Kepenk
kapatma bölgede adeta işkenceye dönüştü. Evine gir, çıkma. Ne
demek bu? Ne yiyecek, ne içecek bu insanlar? Bu bir işkencedir.
Hükümet ve BDP, diğer siyasi partilerle birlikte bu sorunu çözmeli.
Kepenkler kapatıldığı gibi açtırılabilir de. Çemberi kapatmak lazım.
Bu olayların Diyarbakır’a ulaşabileceğini düşünmüyorum ama. Sımak ve Batman da bu olaylardan etkilenerek kepenkleri indirebilir.
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Teröre karşı yeni anayasa

Ekonomi dünyası 16 sivil toplum kuruluşu eşliğinde Gaziantep’te buluşup, teröre karşı birlik mesajı verdi. Rifat Hisarcıklıoğlu: Bu oyun yeni anayasa ile bozulur.
Teröre karşı yeni anayasa gerek.
Ekonomi dünyası dün Gaziantep’te buluştu, ancak bu kez
gündemlerinde yatırım değil terör vardı.Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde bir araya gelen,
aralarında TÜSİAD, MÜSİAD, Hak - İş, Türk - İş başkanlarının da bulunduğu 16 sivil toplum örgütü, geçen hafta
bombalı saldırıyla sarsılan Gaziantep’te “Gün, bir olma, diri
olma günüdür” mesajı verdi. Kanaat önderlerine “Teröre ve
ayrışmaya karşı tabanınıza sahip çıkın” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu siyasilere de seslendi: “Antep’teki
birlik ruhunu tüm ülke meselelerinde hâkim kılmak zorundayız.”
Çiftçilerden işverenlere, sendikalardan mali müşavirlere
kadar ekonominin tüm alanlarını temsil eden 16 sivil toplum
örgütünün başkanlarının programı öğle saatlerinde başladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı
Ümit Boyner, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk
- İş Başkanı Mustafa Kumlunun da aralarında bulunduğu
heyet Gaziantep Valisi Erdal Ata ve Büyükşehir Belediye
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Başkanı Dr. Asım Güzelbey’i ziyaret etti. Güzelbey, heyeti
Gaziantep’in tarihini anlatarak karşılarken, “Kimse düğününü derneğini iptal etmesin, o zaman terörün ekmeğine yağ
sürmüş oluruz’’ diye konuştu. İşadamları ve milletvekilleri heyet üyelerini ay yıldızlı kravatlarla karşıladı. Basının
da ilgi gösterdiği ziyarette, yoğun güvenlik önlemleri dikkat
çekti. Heyet üyeleri patlamanın olduğu sokakta tüm esnafı
ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Beş çocuğa eğitim
Saldırının hedefinde bulunan polis merkezi de heyetin ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunduğu yerler arasındaydı. Terör
olaylarından etkilenen 5 çocuğun tüm eğitim masraflarını
üstleneceklerini de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.
Tüm başkanlar bir arada
Acılı ailelerle görüşen, esnafı da ziyaret eden heyet adına,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, basın açıklaması yaptı.
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Baltayı taşa vurdular
“Vatandaşlarımız bilmeli ki, bu hain saldırı, ülkemiz üzerinde oynanan kirli bir oyunun parçasıdır” diyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Bu vahim olayın tek hedefi, milletimizin
birliğini ve bütünlüğünü bozmaktır. Ama bu kirli oyunları,
her zaman milletimizin asaleti, vakarı ve feraseti bozmuştur. Bizim en büyük gücümüz, kardeşliğimiz olmuştur. Gaziantep oyuna gelmedi. Burada baltayı taşa vurdular. Bu
millet bu oyuna gelmez. Bu olayları gerçekleştirenler ne bu
dünyada ne öbür tarafta rahat edemeyecek. Bu konu üzerinden çıkar hesabı yapılamaz.” Siyasi liderlerin saldırıdan
soma Gaziantep’te ‘birlik, beraberlik görüntüsü’ sergiledi-

ğim belirten Hisarcıklıoğlu, liderlere teşekkür etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanaat önderlerinin de üzerine düşen
var. Teröre ve ayrışmaya karşı tabanını bir arada tutmalıdır.
Liderlerin Gaziantep’teki birlik ve beraberlik görüntüsü, bu
zor günlerde insanımızın ülkenin en büyük umudu oldu.
İşte Türkiye’nin dostlarım sevindiren, düşmanlarım üzen
tablo, bu birlik tablosudur. Bu resmi, tüm ülke meselelerinde hâkim kılmak, bu birlik ruhunu yaşatmak zorundayız.” Yeni bir anayasanın bu oyunları bozacağını belirten
Hisarcıklıoğlu, “Gün birlikte çalışma, birlikte hareket etme,
kardeşliğe sahip çıkmak günüdür. Gün bir olma diri olma
günüdür. O gün bugündür.”
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“Terör Gaziantep’te baltayı taşa vurdu”
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, ihracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türkiye Sanayici ve işadamları Derneği (TÜSIAD)
Başkanı Ümit Boyner’in de aralarında bulunduğu heyet,
saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve il yöneticilerine
taziyede bulunmak için Gaziantep’e geldi. Ay yıldızlı kırmızı kravatlarıyla dikkat çeten heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Vali Erdal Ata ve Hakkâri’de
şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Çan’ın ailesini ziyaret
etti. Hisarcıklıoğlu, “Terör burada baltayı taşa vurmuştur.
Şahinbey’in, Karayılan’ın, Ali Şefik Bey’in torunları, bu şehre öyle birlik ve beraberlik ruhu atmışlar ki, kimse buna zarar veremez. Liderlerin Gaziantep’teki birlik ve beraberlik
görüntüsü zor günlerde insanımızın umudu oldu. Şimdi bu
resmi tüm ülke meselelerinde hakim kılmak zorundayız”
dedi.
BDP lideri Selahattin Demirtaş da, patlamada ölen Davut
Azak’ın ailesini ziyaret etti.
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Teröre karşı sivil insiyatif

GAZİANTEP’TEKİ saldırının ardından, teröre karşı sivil insiyatif devreye girdi. TOBB’un öncülüğünde bir araya gelen ve
aralarında TÜSİAD, MÜSİAD, Hak-İş, Türk-İş, TZOB başkanlarının bulunduğu16 sivil toplum örgütü, Antep’te buluştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu hain saldırı, ülkemiz üzerinde oynanan kirli bir oyunun parçasıdır. Bizim en büyük gücümüz, kardeşliğimiz olmuştur. Halkımız oynanan oyunu bozdu. Burada baltayı taşa vurdular” dedi
Gün, bir olma, diri olma günü
Türkiye’nin en önde gelen işadamı, isçi, memur ve esnaf birliği
başkanları Gaziantep’e moral ve destek ziyaretine gitti. TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep oyuna gelmedi, oynanan
oyunu bozdu. Burada baltayı tasa vurdular” dedi.
TOBB öncülüğündeki 12 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri bombalı saldırının yaralarını sarmaya çalışan Gaziantep’e
moral ziyaretinde bulundu. Antepli işadamları ve milletvekilleri, STK temsilcilerini ay yıldızlı kravatlarla karşıladı. Heyettekiler adına konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Sevgi
ve kardeşlik bayramında bunu yapanlar insanlıktan zerre kadar nasibini almamış insanlardır, bunları lanetliyoruz. Gaziantep oyuna gelmedi. Halkımız oynanan oyunu bozdu. Burada
baltayı taşa vurdular. Bu millet bu oyuna gelmez” dedi.
Tüm kesimler bir aradaydı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Ümit
Boyner, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-lş Başkanı
Mustafa Kumlu, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Hak-lş Baş-

kanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ahmet Cündoğdu,
Türkiye KamuSen Başkanı İsmail Koncuk, MÜSİAD Başkanı
Nail Olpak, TÜMSİAD Başkanı Hasan Sert, TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı, ASKON Başkanı Mustafa Koca, TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, TUSKON Başkan Yardımcısı Kasım Fincan, TÜRKONFED Başkanı Erdem Çenesiz ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım Gaziantep’e geçmiş olsuna gitti.
PKK burada baltayı tasa vurdu
Sivil toplum heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Asım Güzelbey ve Vali Erdal Ata’yi makamında ziyaret ettikten sonra patlamanın olduğu yerdeki esnaf ile karakolda görevli polisleri ziyaret etti. Heyet adına açıklama yapan TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tüm vatandaşlarımız bilmeli
ki, bu hain saldın, ülkemiz üzerinde oynanan kirli bir oyunun
parçasıdır. Bu vahim olayın tek hedefi, milletimizin birliğini ve
bütünlüğünü bozmaktır. Hepimiz biliyoruz ki bu milletin tarihinde kirli oyunlar eksik olmamıştır. Ama bu kirli oyunları, her
zaman milletimizin asaleti, vakarı ve feraseti bozmuştur. Bizim en büyük gücümüz, kardeşliğimiz olmuştur. Bugün kar-
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deşlik bağlarımızı zayıflatmak isteyenler de bilmelidir ki, bu
toprakların mayası çok güçlüdür. Bu hesaplan yapanlar bilsin
ki, milletimiz tüm unsurlarıyla bir bütündür ve hiçbir hesap bu
bütünlüğü bozamayacak” diye devam etti.
Hazırlanan tezgâhın, herkesin farkında olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep oyuna gelmedi. Halkımız oynanan
oyunu bozdu. Burada baltayı taşa vurdular. Bu millet bu oyuna gelmez. Lanetliyoruz... Bu olayları gerçekleştirenler ne bu
dünyada ne öbür tarafta rahat edemeyecek. İnsanların gözlerine bakma cesareti olmayan birileri, bu ülkenin geleceğine
bakıp korkuyorlar.Bu hain eylemler milletimizi birbirine düşürmek şöyle dursun; aramızdaki kardeşlik ruhunu daha da
canlandıracak. Şimdi birbirimizi daha çok sevecek, bu ülkenin
insanları için her zamankinden daha çok çalışacağız” diye konuştu.
Gaziantep ruhu hakim kılınsın
Başta siyaset kurumu olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara
hassasiyetle hareket etme çağrısında bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu konu üzerinden hiçbir çıkar hesabı yapılamaz”
dedi. Başta siyaset kurumu olmak üzere herkesi hassas olmaya davet eden Hisarcıklıoğlu, “Kanaat önderlerinin de üzerine
düşen vardır. Teröre ve ayrışmaya karşı tabanını bir arada tutmalıdır. Liderlere teşekkür ediyorum. Liderlerin Gaziantep’teki
birlik ve beraberlik görüntüsü, bu zor günlerde insanımızın
ülkenin en büyük umudu oldu. İşte Türkiye’nin dostlarının sevindiren, düşmanlarını üzen tablo, bu birlik tablosudur. Şimdi
bu resmi, tüm ülke meselelerinde hakim kılmak zorundayız.
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Bu birlik ruhunu yaşatmak zorundayız” şeklinde konuştu.
Kardeşliğimize sahip çıkma günü
Yeni bir anayasanın bu oyunları bozacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Gün, kardeşliğimize sahip çıkma günüdür. Gün
birlikte düşünme, birlikte çalışma, birlikte hareket etme günüdür. Gün, bir olma, iri olma, diri olma günüdür” diye seslendi.
Açıklamasının sonunda Gaziantep Valisi Erdal Ata ve Emniyet teşkilatına teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, “Bu işin hızla
sonuçlandırmaları konusunda çok hızlı hareket ettiler. 74 milyon huzur içinde olduğumuzu, birisi bir kötülük yaparsa onun
anında ortaya çıkabileceğini en net şekilde gösterdiler. Şuan
ki isteğimiz bu menfur eylemini yapan kişinin yakalanıp Türk
adalet önünde hesap vermesidir” dedi. Vali Ata, Büyükşehir
Belediye Başkanı Güzelbey saldırının yaşandığı bölgedeki
esnaf ve karakolu ziyaret edip geçmiş olsun diyen başkanlar, daha sonra ortak bir açıklama ile “Kardeşliğimizi bozmaya
kimsenin gücü yetmez” mesajı verdi.
5 AİLENİN ÇOCUKLARINI İŞADAMLARI OKUTACAK
TOPLANTIDA “Şehit aileleri ile ilgili süreçte bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?” şeklindeki bir soruya Hisarcıklıoğlu, “Şehit aileleri noktasında bizler üzerimize düşen her şeyi
yapmaya hazırız. Bu çerçevede bomba patlaması noktasında
5 ailenin ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan çocukları var.
Ömür boyu bunların eğitim masraflarını 16 kuruluş olarak karşılayacağız” yanıtı verdi.
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Ürününü lisanslı depoda muhafaza eden fındık üreticisi kilo başına aylık 13 kuruş kira verecek

Fındık artık ‘lisanslı’ oluyor
Fındık üreticisi artık ürününü lisanslı depoya teslim edebilecek. Lisanslı depoculuk için pilot bölge seçilen Ünye ve
Düzce’de lisanslı depoculuk uygulaması başladı. Düzce’de
bu sezon 10 bin, Ünye’de 25 bin tonla başlayacak. Üretici isterse ürününü depolarda 2 yıl beklenebilecek. Üretici bu sisteme dâhil olduğunda depoya giden üründen kilo başına aylık
13 kuruş depo kirası ödeyecek.
Lisanslı depoculuk için pilot bölge seçilen Ünye ve Düzce’de
lisanslı depoculuk uygulaması başladı. Fındık sektöründe lisanslı depoculuk için pilot bölge seçilen Ünye ve Düzce’nin
ticaret borsası başkanları fındığın geleceği açısından tüm kesimleri bu sürece destek vermeye çağırdı. Lisanslı depoculuk
Düzce’de bu sezon 10 bin, Ünye’de 25 bin tonla başlayacak.
Bu yıl ilk defa uygulanacak sistemde fındık üretici isterse ürününü depolarda 2 yıl bekletilebilecek. Üretici bu sisteme dâhil
olduğunda depoya giden ürün için kilo başına aylık 13 kuruş
depo kirası ödeyecek.
Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, uzun zamandan beri gündemde olan lisanslı depoculuk faaliyetlerine
ilçede bu sezon başlayacaklarını vurgulayarak, “Düzce olarak

10 bin tonluk depoyla başlıyoruz. 9 bin ton ürün alacağımız
kanısındayız. Tüm çevrelerin bu olumlu sürece destek vermesini istiyoruz” dedi.
Lisanslı depoculuğun üreticilere ve sanayicilere yönelik bazı
avantajlarının olduğuna işaret eden Karslıoğlu, “Üreticilerimiz
güvenli, sigortalı ve sağlıklı depo, ürün senedine karşılık bankalardan kredi kullanma imkanı, kalitenin yetkili sınırlandırıcı tarafından belirlenmesi, alım satım işlemleri, ürün senedi
üzerinden nakliye giderlerinin azalması ve zirai spotaj vergisinden muaf olma gibi avantajlara sahip oluyor. Sanayiciler
açısından da ciddi imkanlar var” diye konuştu.

Alan bazlı destek hala bir muamma
Fındık rekoltesinin bu yıl randıman farkıyla beraber 750 milyon kilo olmasını beklediklerini ifade eden Karslıoğlu, “Üreticiler ürünlerini ihtiyacı kadar piyasaya sürmeli. Fındıkta 3 yıllık
alan bazlı gelir desteği sona erdi. Fındık, serbest piyasada
işlem gördüğü 3 yıl içerisinde fiyat sıkıntısı yaşamadı. Fakat
ilgili kurumların bu konudaki çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayıp kamuoyu ile paylaşması gerekiyor” açık-
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lamasını yaptı. Yüzde 2’lik stopaj vergisinden muaf Ünye Ticaret Borsası Başkanı Osman Atik de Ünye’de deponun 25
bin tonla faaliyete geçmesi için mevzuat eksikliklerinin giderildiğini ifade ederek, “Fındıkta yüzde 2’lik stopaj vergisinden
lisanslı depolara giren ürün sahipleri muaf olacak. Üretici ürününü devletin deposunda aslında bedava stoklamış olacak.
Verilen ürün karşılığında senet alarak bu senedi değerlendirilebilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi, TOBB’un ana hissedar, İl
Özel İdaresi’nin de yüzde 2 oranıyla hisse sahibi olduğu LİDAŞ Şirketi tarafından Ünye’de kiralanan 25 bin tonluk depo,
lisanslı depoculuk uygulamasının ilk örneğini oluşturacak. LİDAŞ ile odamızın imzaladığı protokol gereğince, Ünye Ticaret
Borsası tarafından; depoya bırakılacak olan fındığın analizi ve
randıman tespitinin yapılması amacıyla ilk etapta fiziki analizin yapılacağı bir laboratuvar bir ay içinde kurulacak” şeklinde
konuştu.

LİDAŞ ürün senedi verecek
Bu şekilde, yetkili sınırlandırıcı lisansına sahip olacak olan
Ünye Ticaret Borsası’nın laboratuvar testi ve sınıflandırmasına tabi tutulan ürün karşılığında LİDAŞ tarafından fındık üreticisine ürün senedi verileceğini belirten Atik,” LİDAŞ, daha
önce TMO’nun ürün aldığı VESAŞ depolarım kullanacak. Biz
de laboratuvarlarımızı buraya kuracağız. Laboratuvar kurduktan sonra bakanlıktan inceleme yapılması için yetkililer isteyeceğiz. Oluru verdikten sonra da bize yetkili sınıflandırma
belgesi verecekler. Biz de bununla yola çıkacağız. Bir hafta
içinde işlemler tamamlanacak” dedi.

Kilo basma aylık 13 kuruş kira
Ürünün depolarda 2 yıl bekletilebildiğini dile getiren Atik şöyle
devam etti: “Üretici bu sisteme dahil olduğunda depoya giden üründen aylık kilo başı 13 kuruş gibi cüzi rakamla depo
kirası ödeyecek. Ürün üreticiden alınacak, ama gelen ürün
önce ürün borsamız elamanları tarafından yetkili sınıflandırmacı sıfatıyla sınıflandırılacak. Siz ne tür bir ürün getirdiniz,
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ürününüzün tetkikleri yapılacak, randımanına bakılacak ve
randımandan sonra elinize ürün senet belgesi verilecek. Bu
ürün senet belgesi artık evinizin tapusu gibi bir belge. Bununla
ne yapabilirsiniz? Ticaret Borsası satış salonunda bu ürünün
kalitesini göstererek satma yetkisine sahipsiniz. Anlaşmalı
bankalarla ürünün 60 günlük değeri kadar bankalardan kredi
kullanma imkanlarınız olacak. Hiç bur şey yapmak istemiyorsunuz fiyatı uygun bulduğunuz zamana kadar bekler, iki sene
içinde uygun bulduğunuz anda satabilirsiniz. İki sene içinde
satmadınız, son 45 günde size LİDAŞ tarafında bir yazı gelecek, ürününüzü kaldırmanız istenecek. 2 yıl içerisinde ürününüzü değerlendirmelisiniz. Ürününüzü kaç kg olarak teslim
ettiyseniz aynı kg ve randıman üzerinden satış yapabileceksiniz. Herhangi fire kaybı, dara kaybı söz konusu değildir.” Fındıktaki yüzde 2lik bir stopajdan depolara giren ürünlerin muaf
olacağını belirten Atik, “Üretici aslında devletin deposunda
malını bedava stoklayacak. Bu depoya giren ürünlerin alım
satımı gelir vergisinden de muaf. Tüccarlarımızın da kendi depolarında tutuklan bu ürünü lisanslı depolarda tutmaları daha
kârlı olacak. Onun için tüccarlar ve üreticiler lisanslı depoculuğa sahip çıkmalı” diye konuştu.

Giresun’a AB hibeli17 bin tonluk depo
Giresun Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Demirci: Giresun Ticaret Borsası olarak AB hibe projelerinden faydalanarak 17 bin tonluk bir lisanslı depoculuk faaliyetim son asamaya doğru götürüyoruz. Lisanslı depoculuğu 2013 sezonuna
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Lisanslı depoculuğa tüm çevrelerin
fındığın geleceği acısından destek vermesi gerekir. ? Ordu
Ticaret Borsası Başkanı Nejdet Gürsoy: Lisanslı depoculuk
adına yapılan çalışmaları olumlu buluyorum. Fındığın geleceği acısından lisanslı depoculuktum kesimler için önemli. Hızla
altyapı eksikliklerinin giderilmesi fındığın değerinin korunması
acısından faydalı olacaktır. Tüm çevreleri bu olumlu sürece
katkıda bulunmaya davet ediyorum.
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Bu yüzyıl işbirliği yüzyılı olacak’
RAKİP DEĞİL ORTAĞIZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası İş Forumunda küresel çapta “işbirliğine vurgu yaptı. 88 ülkeden iş adamlarına hitap eden Hisarcıklıoğlu, “İşbirliği yapmayanlar bu yüzyılda kaybedeceklerdir. Çünkü bu yüzyıl işbirliği yüzyılı olacak” görüşünü dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Dikkat edin rakibim demiyorum, ortağım diyorum. Çünkü Çinli de, Mısırlı da,
Amerikalı da, İranlı da, Meksikalı da benim ortağım. Bu salonda dünyanın her yerinden gelen 1000 kişiyiz. Bu platform
işbirliği kurmak için sizlere muhteşem bir fırsat sunuyor’ diye konuştu
ABD’Yİ DE KONUŞABİLİRİZ
Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da dünyadaki belirsizliğe işaret ederek, güven ortamının en hızlı şekilde oluşturulması gerektiği ne dikkat çekti. Babacan, “Bugün nasıl Avrupa’yı tartışıyorsak gelecek
yıl Amerika’yı tartışıyor olabiliriz. Özellikle seçimlerden sonraki Amerika’yı
zor bir dönem bekliyor. Ekonomi politikasını ne olursa olsun netleştirmesi
gerekli” dedi. Gümrük ve Ticaret Bakam Hayati Yazıcı da coğrafi konumu
ve yükselen ekonomisi ile Türkiye’nin işbirlikleri için önemli olanaklar sunduğunu söyledi.

Uluslararası İş Forumu’nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

İşbirliği yapmayanlar bu
yüzyılda kaybederler
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası İş Forumu’nda “İşbirliği
yapmayanlar bu yüzyılda kaybedecekler. Çünkü bu yüzyıl işbirliği yüzyılı
olacak” dedi. Toplantıya dünyanın 88 ülkesinden işadamlarının geldiğini
belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu platform iş birliği kurmak için sizlere muhteşem
bir fırsat sunuyor” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da “Bugün nasıl Avrupa’yı tartışıyorsak gelecek yıl Amerika’yı tartışıyor olabiliriz”
diyerek uyarıda bulundu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası İs Forumu’nda küresel
çapta “işbirliğine vurgu yaptı. 88 ülkeden iş adamlarına hitap eden Hisarcıklıoğlu, “İşbirliği yapmayanlar bu yüzyılda kaybedeceklerdir. Çünkü bu
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yüzyıl işbirliği yüzyılı olacak” görüşünü dile getirdi.

Sorun ekonomideki adaletsiz yapı

Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Uluslararası İş
Forumu’na ev sahipliği yaptı. Organizasyonda 88 ülkeden bin işadamı, iş dünyasının nabzını tuttu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, küresel sorunları çözmek adına
küresel aklın sesine kulak verilmesi gerektiğini belirterek, “İşbirliği yapmayanlar
bu yüzyılda kaybedecekler. Bugün hepinize aslında ortaklarım diye hitap etmek
istiyorum. Bu salonda dünyanın her yerinden gelen bin kişiyiz. Bu platform işbirliği kurmak için sizlere muhteşem bir fırsat sunuyor” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise küresel zenginliğin yüzde 64’üne
dünya nüfusunun sadece yüzde 14’ünün sahip olduğuna dikkat çekerek, “Sosyal adaletin, sosyal refahın sağlandığı bir dünyada ekonomik kriz riski çok azdır.
Üretimden ziyade tüketime, borsa oyunlarına veya finansal spekülasyonlara dayanan bir ekonomi; orta ve uzun vadede sıkıntılar oluşturmaya devam edecektir”
yorumunu yaptı. Türkiye zor bir kavşak noktasında, zor ama fırsatlarla dolu bir
coğrafyada bulunduğunu anlatan Yazıcı, “Coğrafî konumumuz, yükselen ekonomimiz ve potansiyelimizle işbirliği yapan dostlarımıza da önemli imkânlar sunuyoruz. Bu vesileyle tüm dünyadan işadamlarını Türkiye ile daha fazla iş birliği
yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, oda başkanlarına seslenerek, “Oda sistemimizi güçlendirmek için
hep birlikte çaba göstermeliyiz. Bizim bir ortak paydamız var. Hepimiz, ülkelerinin, bölgelerinin kanaat önderleriyiz. Bu devirde sihirbaz ortak akıl, sihir ise yapısal reformlardır. Bölgesel ve küresel sorunlarımızı çözeceksek yapısal reformları
ortak akılla inşa etmek zorundayız. Dünyada barışı, huzuru ve istikrarı sağlamak
için yeni bir başlangıç yapmak ve yer kürenin ortakları olarak yakınlaşmak zorundayız. Ya hep beraber kazanacağız, ya da hep beraber kaybedeceğiz. Birliktelik
formülü hayata geçirilirse nelerin yapılacağını 2001 krizinde gördük. Memuru,
işçisi, işadamı bir araya gelerek krizin etkilerini ortadan kaldırmak için çabaladılar” açıklamasını yaptı.
“ABD için 2013 zor geçebilir”
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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, forumun acılısına katılan Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı’ya plaket takdim etti.
“Birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz”
Latin Amerika Odalar Birliği BaşkanıAmbrasioBertolotti: Kriz kısmen de olsa Latin Amerika’nın gelişmekte olan ekonomilerini de etkiledi. Son zamanlarda bir
enflasyon baskısı görüyoruz. Fakat bu baskıya karsı gerekli önlemleri alıyoruz.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dünyadaki belirsizliğe dikkat çekerek, güven
ortamının en hızlı şekilde oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Küresel ekonomik konjonktürün özellikle iş dünyası için çok önemli olduğunu ifade eden Babacan, “Önünü göremeyen şirketler bu yüzden yatırım yapamıyor, bankalar kredi
vermek istemiyor ve tüketici de harcamıyor. Dünyanın pek çok yerinde bu etkileri
görüyoruz” dedi. Hükümetlerin ekonomi politikalarını da ikilemler içerdiğini söyleyen Babacan, birçok ülkenin kısa vadeli hesaplarla hareket ettiğini, bu kısa vadeli
politikaların da ciddi problemleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Amerika Ticaret Odası Yöneticileri Başkanı Mick Fleming: ABD gündem başkanlık seçimlerine odaklandı. Is dünyası bölünmüş durumda. Is dünyası krize odaklanmak yerine birlikte yeniden çalışmaya öncelik vermeli.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere, büyüme beklentilerinin aşağı revize edildiğini vurgulayan Babacan, “Politikaların merkezine güven unsuru yerleştirilmediği
sürece bu işin bir çözümü yok. Avrupa’da da bu anlamda pek çok karar alındı
ancak uygulanması önemli. 2012-2013 sınavı ancak iyi bir uygulamayla verilebilir. Bugün nasıl Avrupa’yı tartışıyorsak gelecek yıl Amerika’yı tartışıyor olabiliriz.
Özellikle seçimlerden sonraki Amerika’yı zor bir dönem bekliyor. Ekonomi politikasını netleştirmesi gerekli. Tüm finans sistemi devlete, o devletin hazinesine
olan güvenin üzerine inşa edilmiş durumda” görüşünü savundu. Ülkelerin korumacı politikaya sırtını dayamamaları gerektiğini savunan Babacan konuşmacı
politikaların sonuçlarının iyi değerlendirilmesini istedi.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Georgy
Petrov: Biz 98 krizini atlattık, 2008’dekı küresel krizi de atlattık. Rusya ekonomisi harika gidiyor. Türkiye ile vizeleri kaldırdık. Sadece gecen yıl 3 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti.
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Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu Başkanı Khalil bin Abdullah Al
Khonji: Kriz döneminde dış yatırım beklemektense daha çok iç yatırımlara odaklandı. Özel sektör olarak kriz döneminde 150 milyar dolarlık bir harcama yaptık.
Türkiye’ye de yakın zamanda 10 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türkiye ve Körfez
ülkelerinden işadamları daha fazla işbirliği yapmalı.

Yunan Ticaret Odaları Birliği Başkanı Constantine Michalos: Gördük ki
Euro Etolgesunalı krizle etkin seklide mücadele etmeye hazır değilmiş.
Özelleştirme yoluyla özel sektörde yeni istihdam yaratmak gerekiyor. Fakat bu istihdamın kamu sektöründe değil özel sektörde yapılması gerekiyor. Vergi kanunumuz görüşülüyor, kurumlar için çok daha düşük vergi
uygulanacak.
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Barışın formülü
Uluslararası İş Forumu’nda buluşan iş dünyasının liderleri
barışın sağlanması için ayrı formüller sunsa da ortak ülke
olarak Türkiye’nin rolüne dikkat çekti.
Uluslararası iş dünyasının liderleri Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği Uluslararası İş
Forumu’nda buluştu. Gündem ‘ekonomik kriz’ olsa da forumun odağı Ortadoğu’daki karışıklıklar ve Suriye oldu.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Gümrük Bakanı Hayati
Yazıcı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve forumda söz
alan her yetkili ticaretin artması için sorunların çözülmesi
gerektiğini vurguladı.
Her oda başkanının barışın sağlanması için formülü ayrı
olsa da ortak nokta Türkiye’nin rolü. İsrail Odalar Birliği
Başkan Yardımcısı Ören Schachor çözüm için Türkiye ve
İsrail’in sorunlarını geçmişte bırakıp eskisi gibi ortak çıkarları için müttefik olmalarını istedi. İran Odalar Birliği Başkanı Mohammed Nahavandian da Türkiye ve İran’ın masaya
oturup Suriye’nin kendi geleceği için karar vermesinin yolunu açmasını öneriyor. Sorunun birincil tarafı Suriye Odalar
Birliği Başkanı Abdurrahman Attar ise, tüm bu söylemler
üzerine gazetecilerden köşe bucak kaçmayı tercih etti.

ABD Odalar Birliği Başkanı Mick Fleming de ülkesini temsil etmediği iddiasıyla panel dışında konuşmadı. Küresel
ekonominin yüzde 79’unu oluşturan iş dünyası temsilcileri
Ortadoğu’da barış istiyor. Ancak her ülke kendi çıkarları ve
müttefikleriyle bir çözümün tarafı. Bu forumda bile dikkat
çekiyor. Forumda verilen her arada İranlılarla Ruslar bir
arada olurken Irak temsilcilerinin etrafı ABD’li yetkililerle
çevrildi. Türk iş dünyası yetkilileri ise, her ülkeyle bir arada
olma çabasında.
Türkiye ve İsrail yeniden müttefik olmalı
İsrailli yetkili Ören Schachor Türkiye’ye yabancı değil, Zorlu Holdingin enerji projesinde ortaklığı varmış. Sözü hemen
Suriye’ye getiriyor. Türkiye ile ilişkilerin bölgedeki ortak ticari çıkarlar için şart olduğuna vurgu yapan Schachor, şöyle
konuşuyor: “Geçmişte çıkarlarımız için işbirliği yaptık, yine
yapabiliriz. Türkiye isterse İsrail iş hayatında çok büyük bir
rolü olabilir. Bu yüzden Türkiye ve İsrail yeniden müttefik
olmalı. Geçmişi unutalım artık. Ortak çıkarlarımız çok fazla,” İranlı Oda Başkanı Nahavandian da Arap Baharı’nın
faydasını gördükleriyle başlıyor söze. Tunus ile ticareti artan İran, Mısır ile de işbirliği olanaklarını görüşüyor muş.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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Böylesi toplantıları önemsediğini vurgulayan Nahavandian,
karşılıklı çıkarlarla barışın sağlanabileceğine dikkat çekiyor. “Bölgedeki ülkelerin fikir ayrılıkları var ama herkesin
üzerinde anlaştığı ortak nokta her ülkenin egemenlik hakkını koruması. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler problemlerin çözülmesi konusunda ana faktör olacak. Türkiye ve
İran oturup konuşursa Suriye üzerinde kendi geleceklerine
kendilerinin karar vermesinin yolu açılır. Yeter ki bölge dışındaki güçlerin karışmasına izin vermeyelim” diyor.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, her ülkenin kendisi
için doğru bir sistemi oluşturması durumunda bu coğrafyada ekonominin ve ticaretin yeni bir ivme yakalayacağı
görüşünde. Babacan, dünyadaki pek çok ülkede bir öngörülebilirlik eksikliği olduğunu, merkez bankalarının karşılıksız bastıkları paranın yakın tarihte görülmemiş boyutlara
ulaştığını belirterek, “Buna rağmen ciddi problemler devam
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ediyor. Büyüme, kalkınma konusunda pek çok ülkede ciddi
sıkıntılar görüyoruz” dedi.
‘Birlikte iş yapmayan kaybeder’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluküresel ekonomiyi Avrupa’daki kriz ve Ortadoğu’daki karışıklığın başı çektiği on
temel sorunu dönüştürdüğünü dile getirerek “21. yüzyılda
bölgesel ve küresel sorunlarımızı çözeceksek yapısal reformları ortak akılla inşa etmek zorundayız. Ya hep beraber kazanacağız ya da hep beraber kaybedeceğiz” dedi. İş
dünyası temsilcilerine ‘ortaklarım’ diye hitap eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Çünkü Çinli de, Mısırlı da, Amerikalı
da, İranlı da, Meksikalı da benim ortağım. Bu yüzyılda işbirliği yapmayan, içine kapanan, kendi etrafına duvarlar ören
kaybeder. Bu yüzyıl en basit ifadesiyle işbirliği’ yüzyıldır.”
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Dünya ekonomisinin aktörleri Türkiye’yi kilit ülke
görüyor
TOBB’un, 87 ülkeden bin işadamını topladığı iş forumu, Türkiye’nin
dünya ekonomisinde geldiği yeri gözler önüne serdi. Konuk işadamları “Türkiye kilit ülke” görüşünde birleşti.
TOBB Uluslararası is Forumu’na binin üzerinde işadamı ve oda başkanı katıldı. Toplantıların yoğun katılımla gerçekleştiği Forum’da işadamları yeni işbirlikleri için de on görüşmelerde bulundu.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından dün düzenlenen Uluslararası İş Forumu, Türkiye’nin ekonomik alandaki başarısını tescilledi. Dünya ekonomisine yön veren 87 ülkeden 1000’e yakın
işadamının geldiği İstanbul’daki zirveye katılan işadamları Türkiye’yi
kilit ülke olarak gördüklerini söylediler.
Türkiye bizim öncü partnerimiz
Aralarında dünyadan birçok oda ve borsa başkanının da bulunduğu
katılımcılar, zirvede Türkiye ekonomisi ile ilgili bilgiler veren Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı da dikkatle dinlediler. Zirveye konuk
olarak katılan Makedonya Cumhurbaşkanı CjorgeIvanov, Makedonya ve Türkiye arasındaki geleneksel iyi ilişkilerin bulunmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Rusya Federasyonu Ticaret ve
Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Georgy Petrov ise STAR’a yaptığı
açıklamada Türkiye’nin Rusya’nın öncü partneri olduğunu söyledi.
Vizelerin kaldırılmasıyla birlikte iki ülke arasında turizmde alanında
önemli sıçrama yaşandığını kaydeden Petrov “Ruslar Türkleri çok
misafirperver buluyorlar ve tatil için öncelikli olarak Türkiye’yi tercih

ediyorlar. Bu yıl Rusya’dan Türkiye’ye 3 milyondan fazla turist geldi. Önümüzdeki yıllarda bu sayı giderek artacak. Sadece turizmde
değil, dış ticarette de Türkiye Rusya için ilk sırada” dedi. Global kriz
sürecine de değinen Georgy Petrov, şu değerlendirmede bulundu:
“Almanya’nın anayasa mahkemesinin kararı umut verici ancak temel
sorun Avrupa’nın ekonomik durumu. Gelecek yıl ABD ekonomisinde
ciddi bir toparlanma olacak . Buna karşılık bu toparlanma Avrupa için
ise çok kolay olmayacak. Avrupa’nın 3-5 yıl içinde krizin üstesinden
geleceğini düşünüyorum. Her şey dayanışmaya ve karşılıklı güvene
bağlı. Avrupa ülkeleri önceliklerinin ne olduğuna bir an önce karar
vermeli.” Türkiye ekonomisine ilişkin ise Petrov “Türkiye’de makro
ekonomik veriler geçen yıla göre gerilese de global bazda hâlâ çok
iyi değerlerde” yorumunda bulundu.
Lotto: Yılda 20 mağaza açacağız
İtalyan spor ayakkabı devi LottoSportItalia’nm Başkanı ve CEO’su
AndreaTomat ise toplantıda yaptığı konuşmada, finansal kriz sürecinde Avrupa’da Lotto olarak tüketimlerinin düşerken, Türkiye’nin
bundan etkilenmediğini ve Türkiye’deki satışlardan çok memnun
olduklarını söyledi. AndreaTomat “Türkiye’de daha fazla mağaza açmayı planlıyoruz. Hedefimiz yıllık daha büyük ölçekli 15-20 mağaza
açmak” dedi. Bu yıl bulunmadıkları yeni pazarlara da gireceklerini
aktaran Tomat “Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkeleri kapsama planımız var. Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkileri çok iyi. Bu anlamda stratejik olarak Türkiye bizim için çok önemli” diye konuştu.
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Avrupa ve ABD’ye hava attılar

TOBB Uluslararası İş Forumu’nda Rusya, Latin Amerika, Asya ve Afrika adına konuşan oda başkanları, küresel
ekonomik krizden önemli ölçüde etkilenmediklerine işaret ederek, Avrupa adına konuşan Yunan temsilci ile ABD’li
katılımcıya adeta hava attı.

İstanbul’da Türkiye Odalar “ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen TOBB Uluslararası İş Forumu’nda
gerçekleştirilen “Kıtalar Küresel Krizi Konuşuyor” başlıklı
oturum ilginç geçti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
moderatörlüğünü yaptığı oturuma Rusya, Umman, ‘ ABD,
Yunanistan, Tayland, Uganda ve Latin Amerika’dan konuşmacılar söz aldı. Afrika’yı temsilen konuşan Uganda Ulusal
Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Olive Kigongo, ekonomik
krizden ABD ve Avrupa’nın hissettiği kadar etkilenmediklerini dile getirerek, “Özellikle bu süreçte Bati kaynaklı yatırımlarda düşüş oldu ama Asya’dan gelen yatırımlar arttı. Bankalar faiz oranlanın yükseltti. Uganda kriz boyunca
ihracatım arttırarak büyümesini sürdürdü. Güney Sudan
bizim için iyi pazar oldu” dedi. Bölgesel ticaretin kendileri için çıkış noktası olduğuna işaret eden Kigongo, şunları
söyledi: “Bölgesel ticareti çok iyi yapıyoruz. Komşu ülkelerle ticaretimizi arttırdığımızdan küresel finansal krizden pek
etkilenmedik. Uganda tarıma odaklanmış durumda. Suyu
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bol, toprağı zengin! Petrol ve doğalgaz sahalarına yatırım
yapılıyor.”
Oturumda konuşan Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan Yardımcısı Georgy Petrov’un Amerikan Ticaret Odası Yöneticileri Başkanı Mick Fleming’e ‘kriz’le ilgili olarak taş atması dikkat çekti. Rusya’nın 1998 ve 2008’de
iki ekonomik krizi atlattığım hatırlatan Petrov, şunları söyledi: “Kriz öbür taraftan geldi (Mick, sana söylemiyorum, alınmana gerek yok!). Rusya ekonomisi harika gidiyor. 2012
yılında ekonomimiz yüzde 4 büyüyecek. Kuraklık nedeniyle tarım açısından zor bir yıl oldu, yoksa yüzde 5’i geçerdik.
Ekonomide tüm sektörler büyüme açısından yeşil alanda!
Rusya’da işsiz sayısı 5 milyondan az. Enflasyon iki haneli
rakamlardan yüzde 6’ya indi. Tabu ki tablo tümüyle pembe
değil! Esas sıkıntımız Rusya’da kimsenin gelecekteki krizlere hazırlıklı olmamasından kaynaklanıyor. Özellikle özel
sektör hazır değil.”
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Arap Baharı, Körfez ülkelerini de vurdu
Körfez (Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar
ve Kuveyt) İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu Başkam
Halil bin Abdullah El Hunci de, Arap Baharının küresel krizden daha çok bölgelerini etkilediğini dile getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün bölge ülkelerinde bütçeleri etkilediğini
dile getiren Hunci, şunları ifade etti: “Hükümetlerle işbirliği
yaparak hem uluslararası, hem de Arap Baharı krizlerini
atlatmaya çalıştık. Bölgede çalışanların yüzde 80’i özel
sektörde istihdam ediliyor. Bunların yüzde 75’i de yabancı!
Özel sektör 150 milyar dolarlık yatırım yaptı. Dış yatırımlardan ziyade iç yatırımlar öne çıktı.
Gıda ve su sorunu ürkütüyor
Gıda ve su krizleriyle karşı karşıya kalabileceklerini ifade
eden El Hunci, “Pirinç, buğday, şeker gibi stratejik ürünlerin depolanması bizim için çok önemli” dedi. Körfez ülkeleri
arasında turizm faaliyetlerinin de son dönemde arttığını beyan eden Hunci, Türk dizileri sayesinde söz konusu ülkelerden çok sayıda turistin Türkiye’ye geldiğini, Türkiye’nin
Körfez ülkelerine vize kolaylığı sağlaması gerektiğini ifade

etti. Tayland Ticaret Kurulu Başkanı PhongsakAssakul ise
kriz karşısında akan suyun karşısında durmanın kolay olmadığını hatırlatarak, fırtınayı atlattıklarım ifade etti.
AB kendini kanıtlayamadı
TOBB Uluslararası İş Forumu’ndaki “Kıtalar Küresel Krizi
Konuşuyor” başlıklı oturumda dikkat çekici konuşmalardan
birini Yunan Ticaret Odaları Birliği Başkanı Constantine
Michalos yaptı. Krizin Yunan ekonomisinin zayıflıklarını
ortaya döktüğünü ifade eden Michalos, “Bu vesile ile Avrupa Birliği’nin de krizler karşısında dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Kriz sayesinde tek para biriminin (Euro) ne kadar
gerekli olup olmadığı da tartışıyoruz” dedi. Yunanistan’da
50 yıldan bu yana ilk kez bu kadar geniş tabanlı bir hükümet kurulduğunu ifade eden Michalos, “Ülkede ekonomik
reformlar yapılmalı. İşsizlik çok yüksek, yüzde 23. Ülkenin
kuzeyinde daha da yüksek. Buralarda özel ekonomik bölgeler oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı. Amerikan Ticaret
Odası Yöneticileri Başkam Mick Fleming de, krizden çok
çektiklerini ifade ederek, bir şekilde bunu atlatacaklarına
inandığım dile getirdi.
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TOBB ETÜ ‘ilk 100’den’ en fazla öğrenci alan
okullardan biri oldu
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 8 yıl önce faaliyete geçmesine rağmen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin bugün
Türkiye’nin en çok tercih edilen ve ilk 100’den en fazla öğrenci alan üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün Mezuniyet ve Yeni Öğretim Yılı
Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, öğrencilerin gözündeki ışığı gördükçe üniversitenin kurulmasının hayatındaki
en hayırlı işlerden biri olduğuna inandığını söyledi.
Üniversite hayatları boyunca öğrencilere sadece meslek
kazandırmadıklarını, hem sosyal alanda hem bilgi ve tecrü-
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be anlamında onları hayata hazırladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bunun için, Türk eğitim sistemine birçok yenilik
getirdik. Teori ve pratiği buluşturduk. Bu sayede mezunlarımız iş hayatına rakiplerinden bir yıl önde başlıyor, öğrencilerimize hem Türkçeyi en iyi şekilde öğrettik hem de yabancı dilde TOEFL derecesi şartını getirdik, en iyi şekilde
İngilizce öğrenmelerini sağladık. Adab-ı muaşeret dersini
müfredata koyduk. Liderlik dersleri verdik” diye konuştu.
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TOBB’dan ‘dershane’ raporu
TOBB’un Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporu’na göre,
2011 yılı itibariyle, yaklaşık 70 bin personelin istihdam edildiği özel dershanelerde 1 milyon 234 bin öğrenci eğitim
aldı. 2000 yılında bin 730 olan özel dershane sayısı 2011
‘de yüzde 134 artışla 4 bin 55’e, 488 bin 284 olan eğitim
alan kişi sayısı ise yüzde 153 artışla 1 milyon 234 bin 738’e
yükseldi.
Geçen yıl, yaklaşık 70 bin personelin istihdam edildiği özel
dershanelerde 1 milyon 234 bin öğrenci eğitim aldı. 2000
yılında bin 730 olan özel dershane sayısı 2011’de yüzde
134,artışla 4 bin 55’e, 488 bin 284 olan eğitim alan kişi sayısı ise yüzde 153 artışla 1 milyon 234 bin 738’e yükseldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporu 2011”e göre, sektörün ekonomideki payı, rakamsal olarak düşük olmakla birlikte verimlilik,
maliyetler, istihdam ve kalite bakımından önemli nitelikte’
bulunuyor, özel dershaneler, vergi ve ek istihdamla ekonomiye katkı sağlıyor.
2011 yılı itibariyle, 50 bin eğitimci, 20 bin diğer personel
olmak üzere 70 bin personelin istihdam edildiği özel dershanelerde, 1 milyon 234 bin öğrenci eğitim aldı.

12 yılda Hem dershane hem öğrenci sayısı arttı
Rapora göre, 2000 yılında bin 730 olan özel dershane sayısı 2011’de yüzde 134 artışla 4 bin 55’e, 488 bin 284 olan
eğitim alan kişi sayısı ise yüzde 153 artışla 1 milyon 234
bin 738’e yükseldi. 2008 yılında 394 olan etüt merkezlerinin sayısı ise 2011’de 530’a (yüzde 38 artış) ulaşırken,
söz konusu dönemde öğrenci sayısı 13 bin 486’dan 16 bin
356’ya (yüzde 21 artış) yükseldi.
Rapora göre, 4 bin 55 özel dershanenin 689’u İstanbul’da,
444’ü Ankara’da, 225’i İzmir’de bulunuyor. Dershanelerin yandan fazlası (2 bin 481) 12 büyük şehirde. Marmara Bölgesi’nde bin 190, İç Anadolu Bölgesi’nde 792, Ege
Bölgesi’nde 597, Akdeniz Bölgesi’nde 606, Karadeniz Bölgesinde 408 dershane bulunurken, geri kalanı diğer bölgelerde yer alıyor.
Nüfusa göre etüt merkezlerinin en yoğun olduğu il İzmir. Toplam 530 etüt merkezinin 364’ü büyük şehirlerde bulunuyor.
İstanbul’da 91, Ankara’da 68, İzmir’de 89 etüt merkezi var.
Bölgesel dağılıma bakıldığında ise Marmara Bölgesi’nde
144, Ege Bölgesi’nde 126, İç Anadolu Bölgesi’nde 93, Akdeniz Bölgesi’nde 90, Karadeniz Bölgesi’nde 40 etüt merkezi bulunuyor. Diğer bölgelerde ise bu sayının 20’nin altıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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na düştüğü görülüyor.
Rapora göre, üniversite kontenjanlarının artmasıyla özel
dershanelerde mezun grubu azaldı. Halen hafta içinde
dershaneler yan kapasiteyle çalışıyor. Sadece hafta sonlarında dershanelerin verimli kullanılıyor olması, alanda faaliyet yapanların çoğunu zorluyor. Sadece marka değeri olan
kuruluşlar sürdürülebilir olma özelliğini koruyor.
Raporda, “Dershanelerde verilen eğitimleri akredite edecek sistemler kurulursa dershaneler sadece bir üst okula
öğrenci hazırlayan kurumlar olmaktan kurtarılır ve faaliyetlerini tüm eğitim kademelerine yayabilir” görüşü de ifade
edildi.
Devlete 390 milyon lira sigorta primi ödeniyor
Rapora göre, özel dershaneler 1 yılda, 50 bin 209 öğretmene 482 milyon 6 bin 400 lira, diğer personele ise 168 milyon
lira maaş ödüyor. Buna göre, özel sektör tarafından devlete
yılda, maaşların yıllık vergi ve SSK tutan olarak öğretmenler için “289 milyon 203 bin 840 lira, diğer personel için
100 milyon 800 bin lira ödeniyor. Bir dershanenin yatırım
maliyeti 250 bin lira olarak kabul edilirse, 4 bin 55 dershanenin toplam yatırım maliyeti 1 milyar 13 milyon 750 bin lira
olarak hesaplanıyor.
Dershanelerdeki kantinlerde, bir öğrencinin günde 2 lira
harcadığı düşünülürse, ayda 12 günden 10 ay için 296 milyon 336 bin 640 lira harcanıyor.
Özel dershanelerin 1 milyon 234 bin 738 öğrenciden ortalama bin 500 lira ücret alması halinde 1 yılda alman toplam
ücret 1 milyar 852 milyon lirayı aşıyor.
100 bin Türk öğrenci yurtdışında okuyor
UNESCO verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 4 mil-
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yon öğrenci kendi ülkesi dışında bir ülkede eğitim alıyor.
Bu öğrenciler 150 milyar dolarlık harcama yapıyor. Tahminlere göre, 2020 yılında bu sayının 8 milyonu geçecek.
Türkiye’den de ciddi sayıda öğrenci yurtdışında eğitim yapmayı tercih ediyor. Yurtdışında eğitim yapan Türk öğrenci
sayısı yılda 100 bine ulaşıyor.
IEFT Fuarları Türkiye Genel Müdürü Deniz Akar
Türkiye’den yurtdışına en fazla 3 büyük şehirden öğrenci
gittiği ancak son yıllarda Gaziantep, Konya, Kayseri, Eskişehir, Bursa gibi illerden de büyük ilgi olduğu söyledi.
Akar’ın verdiği bilgiye göre, Türk öğrencilerin en çok tercih
ettiği programlar arasında isletme, pazarlama, finans gibi
alanlar ağırlıklı olmasına rağmen, tıp ve mühendislik gibi
dallara da yoğun talep var. Türkiye’de istedikleri tıp, dişçilik
ve mühendislik bölümlerine yerleşemeyen öğrenciler yurtdışında özellikle Doğu Avrupa ve İskandinav ülkelerinde bu
bölümlerde eğitim yapmayı tercih ediyorlar. Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin basında 25 binle ABD ve
30 binle İngiltere geliyor. Almanya’da 10 bin, Fransa’da 4
bin, Kanada’da 3 bin, Avustralya’da 3 bin 500, Rusya’da
1500, Cm ve Ukrayna’da 1000, İtalya’da ise 800 Türk
öğrenci eğitimini sürdürüyor. Türk öğrencilerin önemli bir
kısmı yurtdışına kendi olanaklarıyla çıksa da, bir kısmı da
Türk veya yabancı kurumlardan almış oldukları burslarla
eğitimlerini sürdürüyor. Burs veren kurumlar; British Councıl, Fullbrlght, Campus France, DAAD, ChinaScholarshıpCouncil, SvvedishInstitute, Nuffıc gibi, ülkelerin egıtım ve
kültür tanıtım kurumları olabildiği gibi, doğrudan üniversiteler veya özel kurumlar tarafından da burs sağlanabiliyor.
Bu kurumların aralarında bulunduğu 25 ülkeden 150 eğitim
kurumu, ekim ayında düzenlenecek IEFT Yurtdışı Eğitim
Fuarları’ndabursimkânlarını Türk öğrenciler ile paylaşacak.
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Ege’de tersine dünya
YAKIN zamana kadar bütün platformlarda ‘sert rekabet’ yaşayan Türkiye ve Yunanistan’ı ‘ekonomik kriz’ ortak akılda
buluşturuyor. Dört adasına vize kolaylığı sağladıktan sonra
Türk turist sayısında yaşanan artışla mutlu olan Yunanistan, krizden çıkış için ‘Türk tecrübesinden’ yararlanıyor.
Türklerin serbest dolaşımı için Avrupa Birliği’ne pozitif rapor yazan Yunanlar IMF’den kurtuluşun reçetesini de Türk
özel sektörüne soruyor. Yunanistan’ın Türkiye’ye bakış
açısını değiştiren gelişmeler Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) Atina ziyaretine de yansıdı. Yunanistan
Turizm Bakam Olga Kefalogianni ve Yunan Odalar Birliği
Başkanı Constantine Michalos’un daveti üzerine Atina’ya
giden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, “Türklerin Avrupa Birliği’nde (AB) serbest dolaşım hakkı için destek olacağız” dedi. Bakan Kefalogianni, “Dört adada vize kolaylığı
sağladık. Yeşil pasaportlu Türklere vize uygulamasından
vazgeçtik ve çok kısa sürede Türk turist sayımız yüzde 180
arttı. Bu da ekonomik canlılık getirdi. Şu anda bu konuda
rapor hazırlıyoruz ve Ekim ayında Brüksel’e bu raporu sunacağız” diye konuştu.

İstanbul ile ortak pazarlama
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Türkiye ve
Yunanistan’ın turizmde ortak destinasyonlar oluşturmasını ve özellikle Çin, Hindistan pazarlarına birlikte girmesini önermesi üzerine de Olga Kefalogianni, “Yakında
Türkiye’nin turizm bakanı ile bu konuları da konuşmak üzere buluşacağız. Biz bazı siyasi sorunların Türkiye’nin AB
tam üyelik sürecini olumsuz etkilemesini de arzu etmiyoruz” dedi.
Türkiye’nin kriz tecrübesi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yunan Odalar Birliği Başkanı Constantine Michalos’un daveti üzerine Ekonomi Bakanı Kostis Hatzidakis, Turizm Bakam Olga Kefalogianni ve Atina Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine
Türkiye’nin kriz tecrübesini anlattı. Atina’da önce Ekonomi
Bakanı Kostis Hatzidakis üe görüşen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
Murat Yalçmtaş ve Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya
Serdengeçti de eşlik etti. Bakan Hatzidakis üe önce ‘özel’
görüşen heyet daha sonra bakan ile birlikte Yunan TVlerinin karşısına çıktı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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Michalos: Türkiye’nin tecrübesi çok önemli

Krizden çıkış formülü için iki fotoğraf yetti

YUNANİSTAN Odalar Birliği Başkanı Constantine Michalos, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun anlattıklarının
ülkesinin ekonomik krizden en kısa sürede çıkabilmesi için
önemli ipuçları verdiğini belirterek, “Birçok açıdan benzer
kriz yaşıyoruz. 2001 krizi ve sonrası yaşananlar bize çok
yararlı fikirler verebilir. Biz de devletin ekonomiden çekilmesi gerektiğini, bürokrasinin mutlaka azaltılmasını, basit
ve rekabeti destekleyen bir vergi sistemine geçilmesini istiyoruz. Bizim için de kriz, reformların yapılması açısından
bir fırsata dönüşmeli” dedi. Türkiye ile ticaretin son 2 yılda
yüzde 60 yükseldiğini de belirten Michalos şunları söyledi:
“Bu sevindirici bir gelişme ama yeterli değil. İki ülke işadamları artık sadece ticaret yapmakla yetinemez. İki tarafta ortak yatırımlara da girmeliyiz. Hem Türkiye’de yatırım
yapmak isteyen hem de Yunanistan’da yatırım yapmak isteyen çok sayıda işadamı var.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Atina Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2001’deki
ekonomik krizi nasıl aştığını iki fotoğrafla özetledi. Fotoğraflardan biri 2001 krizinin en derin günlerinde iş dünyasıyla hükümetin mutabakat toplantısına hastalığı nedeniyle
katılamayan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in koltuğuna TOBB Başkanı (iş dünyasının başı) olarak kendisinin
oturduğunu anı, diğeri ise işçilerle TBMM’ye yürüyen dönemin Hak-İş ve DİSK başkanlarının önüne korkusuzca
geçip çiçek verdiği anı gösteriyordu. Hisarcıklıoğlu, Atina
Ticaret ve Sanayi Odası meclisinde yaptığı sunumdaki iki
fotoğrafla, Yunanistan’ın ekonomik krizi çabuk aşabilmesi
için sendikalar, iş dünyası ve hükümetin mutlaka uzlaşması
gerektiğini anlattı.

Türkiye’ye yakın sanayi bölgesi
YUNANİSTAN Ekonomi Bakanı Kostis Hatzidakis,
“Türkiye’nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. Kararlılığın, reformlara açık olmanın ve iş dünyası ile birlikte hareket etmenin şart olduğunu düşünüyoruz. Rifat Bey Çanakkale’deki işbirliği toplantısına davet etti. Katılmayı çok
arzu ediyorum” dedi. Hatzidakis, AB desteği ile Türkiye’ye
yakın ‘özel sanayi bölgesi’ kurmak istediklerini de açıkladı
ve “Ortak yatırımlar çekebiliriz” dedi. Ekonomi bakanı rahatladı. Yunanlı bir TV gazetecisinin “IMF’den nasıl kurtuluruz” şeklindeki sorusuna TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“Önce ekonominin istikrara kavuşması lazım. Bunun için
ekonomi politikalarının başarıyla uygulanması çok önemli. Eğer hükümetin bu yöndeki çabalarına sendikalar ve iş
dünyası destek verirse politikalar başarılı olur. Bakın Türkiye 2001’de IMF’nin kapısına gidip borç istedi. IMF bürokratları Türkiye’de birinci haber oluyordu. Ekonomimiz
istikrara kavuştu ve bugün IMF’ye borç verir duruma geldik” dedi. Medyadan kendisine soru kabul etmeyen Bakan
Hatzidakis’in Hisarcıklıoğlu’nun bu sözleri üzerine çok rahatladığı dikkat çekti.
Sabiha Gökçen’e Yunan ortak gelebilir
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de ve
Yunanistan’da çok cazip yatırım fırsatları bulunduğunu belirterek, “Artık iki ülkenin bazı siyasileri radikal söylemleri
bırakmalı. Bir günlük temaslarımızda bile çok sayıda işadamının ortak yatırımlara hevesli olduğunu gördük. Örneğin
henüz kesin değil ama Gasororn’un Yunanistan ortağının
Sabiha Gökçenin işletmesini yürüten Limak’ın yabancı
ortaklarının hisselerini almak için görüşmeler yürüttüğünü
öğrendik” dedi.
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15 gün önce tanıştı
Yunan Odalar Birliği Başkanı Constantine Michalos ile 15
gün önce İzmir Fuarı’nda tanıştığını söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bakın birbirimize ne kadar yakınız. Sadece 15 gün önce tanıştık ve sayın başkan beni
davet etti. Bugün Atina’da ‘damdan düşenin halini damdan
düşen bilir’ anlayışıyla sizlere Türkiye’nin en büyük ekonomik krizinden 2001 yılında nasıl çıktığımızı anlatmaya
geldim” dedi. Türklerin ve Yunanlıların aynı toprakların çocukları olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı, “O kadar çok
ortak yönümüz var ki şimdi sizin krizinize bakınca ‘bu filmi
biz daha önce seyrettik’ diyoruz. Ben şahsen Yunan halkının bu günleri atlatacağını çok iyi biliyorum. Yunanistan’ın
önü açık. Simdi ‘ben mi biz mi’ diye sorma zamanı. Biz öyle
yapmıştık” dedi.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, davet üzerine gittiği Yunanistan’da işadamlarına “Krizden çıkmak için artık devlete sırtınızı
dayamayın” öğüdü verdi.

Yunan işadamına sırtınızı devlete yaslamayın dersi
TÜRK iş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel istek üzerine Yunanistan’a giderek Yunan işadamlarına ‘Ekonomik krizden çıkış dersi’ verdi. Hisarcıklıoğlu’nu davet eden Atina Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) Başkanı Constantine Michalos,
Hisarcıklıoğlu’nu davet ederken “15 milyonluk Yunanistan’da
işsizlik oranın yüzde 22.6’ya çıktı. İmalat sanayideki küçülme
yüzde 7.4 otomobil satışlarındaki daralma ise yüzde 43.1, inşaat
sektöründeki küçülme ise yüzde 85 gibi astronomik boyutta. Sen
2001’deki Türkiye’nin en büyük krizinde TOBBBaşkanı’ydım.
Şimdi Yunanistan’da büyük bir kriz var. Atina’ya gelin. Yunan
işadamlarına Türkiye krizden nasıl kurtuldu anlatın” diye ricada bulundu. Hisarcıklıoğlu da, daveti kabul ederek, önceki gün
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş ve TOBB ETÜ
öğretim görevlisi ve Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti ile bir günlüğüne Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz
İstanbul’u kullanarak Yunanistan’ı pazarlayabiliriz. İki ülkenin
turizm bakanları olarak görüşeceğiz. Asya pazarına Türkiye ve
Yunanistan ortak destinasyonlar oluşturarak açılabiliriz.” Sakladığınız pislikleri temizleyeceksiniz 2001 ‘de Türkiye’de politikacıların aslında herkese istediğini vererek Türkiye’nin geleceğini

harcadığının anlaşıldığını belirten Hisarcıklıoğlu “Şimdi biz onlara aman harcamayın diyoruz. Yunanistan’da da devletin ekonomiden çekilmesi lazım. Devletin sahada olduğu bir maçı öze
sektör asla kazanamaz o yüzden de yatırım yapmaz. Bunun ne
anlama geldiğini Türkiye’de gösterdik. Türkiye’de artık yatırımın
büyüğünü özel sektör yapıyor” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, işadamlarına ‘iyi ki bu krizi yaşadıklarını da belirterek “Çünkü halının altına süpürdüğünüz pislikleri şimdi komple temizleme fırsatı
olacak” dedi.
YUNAN BAKAN BİZE SERBEST DOLAŞIM İSTEYECEK
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Atina’da Yunanistan Kalkınma Bakanı Kostis Hacidakis ve Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile görüştü. Türkiye ve Yunanistan’ı ortak paketle pazarlama teklifinde
bulunan Hisarcıklıoğlu “Bakan Kefalogianni, Türkiye için yeşil pasaporta da vizeyi kaldırdıklarını bu sayede de Türkiye’den gelen
turist sayısı yüzde 180 arttığını söyledi” diye konuştu. Rifat Hisarcıklıoğlu “Kefalogianni, adalar için uygulanan vizesiz geçisin, biteceğini hatırlattı ve bir de Türk vatandaşlarına müjde verdi. Bakan, ekim ayında, Türklere verilen vizesiz geçişte Yunanistan’ın
hiçbir zorluk yaşamadığını Brüksel’e rapor halinde sunacaklarını
ve Türkiye’ye serbest dolaşımla ilgili yolun açılmasına dair teklifte bulunacaklarını söyledi” dedi.
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Etik ilkeleri olmayan işletme ‘hayırsız’dır
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticarette etiğin tercih edilebilirlikte etkili olmaya başladığını
belirterek, “Bugün, Çin’in Şanghay kentinde bir gömlek üretilirken işçi sağlığına önem verilip verilmediği, Londra’da o gömleği
satın alan tüketici için önemli” dedi. TOBB ile Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği (TÜRMOB) tararından düzenlenen 1. Uluslararası İş Etiği
Kongresi açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, etik ilkelerden uzak
bir işyerinin ne sahibine ne de ülkesine hayır getireceğini vurguladı. “İşin hilesi dürüstlüktür” ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu,
etik olmayan davranışları sorgulamak, haksız kazancı ve usulsüz
rekabeti engellemek zorunda olduklarını belirterek, iş etiğine verilen önemin en güzel örneğinin Ahilik kültürü olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Küreselleşen dünyada ortaklıklar kurmak, dışar-
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dan yatırımcı almak her zamankinden önemli. Yeterince yatırım
çekebilen şirketler, fikirlerini kolayca hayata geçirebiliyor ve daha
fazla kazanabiliyor. Şirketin etik ilkelere bağlı olduğunu, hakkını
yemeyeceğini görüyorsa, yatırımını güvenle yapıyor” diye konuştu.

Muhasebeciler ve etik
TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı da TOBB ile TÜRMOB’un sivil toplum diyalogunu ve iş etiği gibi bir konuyu uluslararası boyutta
ortaya koyduğunu belirterek, muhasebe meslek mensuplarının
“etikle yatıp etikle kalktığını” ifade etti. Sanlı, “Etik değerler ve iş
ahlaki bizim namusumuzdur” dedi.
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, etik davranan şirketin itibarının ve marka değerinin artacağını söyledi. İşin hilesi dürüstlüktür.

İşin hilesi dürüstlüktür
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından ilki düzenlenen ‘Uluslararası İş Etiği Kongresi’nde
şirketlerin etik davranması durumunda itibarının artacağı, ürün marka değerinin artacağı dolayısıyla şirketin daha çok para kazanacağı
vurgulandı. Kongre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜRMOB Başkanı Nail Şanlı’nın konuşmalarıyla açıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticarette ettiğin
tercih edilebilirlikte etkili olmaya başladığını belirterek, “Bugün, Çin’in
Şanghay kentinde bir gömlek üretilirken işçi sağlığına önem verilip verilmediği, Londra’da o gömleği satın alan tüketici için önemli.” dedi.
Küreselleşmeyi şirketlerin çalışanlarına, müşterilerine, yatırımcılarına
karşı sorumlu hale geldiklerim kaydeden Hisarcıklıoğlu, daha fazla
para kazanmak için iş eriğinin temel ilkelerine uymanın günümüzde
şart olduğunu dile getirdi. İşin mali boyutunun yanında toplumsal boyutunun da bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ekmek kazandığımız,
ömrümüzü vakfettiğimiz işimizi_ hangi kurallara göre yürütüyorsak,
hayatımız da ona göre şekillenir.” diye konuştu. Etik ilkelerden uzak
bir işyerinin ne sahibine ne de ülkesine hayır getireceğini vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, “İşin hilesi dürüstlüktür.” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, etik olmayan davranışları sorgulamak, haksız kazancı ve usulsüz
rekabeti engellemek zorunda olduklarını belirterek, iş etiğine verilen
önemin en güzel örneğinin Ahilik kültürü olduğunu söyledi. Ahiliğin toplumda iş eriğinin temelini oluşturduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Ahi
teşkilatı 13’üncü yüzyılın ilk yansından 19’uncu yüzyılın sonlarına dek,
Türk iş âlemini sanat ve meslek alanında yetiştirmenin yanı sıra iş etiği

yönünden gelişmelerini sağlayan örgüttür.” dedi. Konuşmasında, Ahi
Evran’ın nasihatine de yer veren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Harama bakma, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma, kanaatkar
ol, dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve
üstün durumdayken affetmesini, hiddetliyken yumuşak davranmasını
bil. Kendin muhtaçken bile başkalarına verecek kadar cömert ol. Elin,
kapın, sofran açık, gözün, dilin, belin kapalı gerek.”
‘ETİK DAVRANMAK, FİRMAYA İTİBAR SAĞLAR’
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise “Etik davranmak, firmanın
itibarını ve ürünün marka değerini yükseltmesi, müşterilerin ve kamunun güvenini ve desteğini sağlaması bakımından önemli. Etik değer
ve ilkelere göre işleyen bir ekonomik sistem, bu iki önemli kurumu güçlendirir, demokrasinin sağlıklı işlemesine yardımcı olur. İş dünyasının
toplum gözünde saygınlığını artırır.” dedi. Bugün dünyada aşın tüketim
ve israf yüzünden henüz ahlaklı bir sisteme geçilmediğinin altını çizen Yazık, Anadolu topraklarında ise iş ahlakının her zaman hâkim
olduğunu, Osmanlı’da esnafın kusurlu mal satmadığını ve loncalardan
müteşekkil Türk esnafının, ahlaki açıdan devrinin en ileri sistem olduğunu kaydetti. TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı da gerçekleşen kongrenin
sivil toplum diyalogunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.
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BU DA ELTİSEL YENGESEL KRİZ

EKONOMİDE ilginç istatistik… Son 1 yılda 40 bin firma kepenk indirdi. Bunların 26 bini ilk 5 yılı dolduramadan battı. Kepenk kapatmaların ardında aile içi anlaşmazlıkların oranı hayli yüksek. Kepenk indirten ‘elti-yenge kıskançlığının boyutunu TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu şöyle anlattı: Kardeş kavgasında, elti kıskançlığında boğuluyoruz. ‘Onun var, benim niyeyok?’ çekişmesi şirketleri iflasa
sürüklüyor.

Elti-yenge kavga etti, Türkiye’de binlerce şirket kapıya kilit vurdu
Ekonomik aktivitedeki yavaşlama sürerken satır aralarında kalan
bir istatistik genelde gözden kaçıyor. Açılan ve kapanan şirket
sayısı, iş dünyasının dinamizmi açısından önemli bir veri... Son
bir yıl inde Türkiye’de 40 bin firma kapısına kilit vurmuş. İstatistiklere göre bu şirketlerin yüzde 65’i kuruldukları ilk 5 yıl içinde
faaliyetlerine son veriyor. Yüzde 24’ü 5-10 yıl arasında, yüzde
11’i ise 10 ve daha üstü yıl yaşıyor.

ZENGİNLİĞİN YOLU ORTAKLIKTAN GEÇER
Son bir yılda (2011 Eylül-2012 Ağustos) toplam 109 bin yeni firma
açılmış. Fakat aynı dönemde 40 bin firma da kapısına kilit vurmuş... Bu şirketler neden kapanıyor sorusuna yanıt arayan Rifat
Hisarcıklıoğlu, önce bir tespitte bulunuyor: “Bakın bugün Türkiye
bir KOBİ deryasıdır. Ama şirket kurmakta gösterdiğimiz başarıyı,
büyütmekte gösteremiyoruz. Sermaye kıtlığı çeken ülkemizde,
şirketlerimizi büyütmenin bir yolu da, birleşmek ve ortaklık kurmaktır. Ama biz ortaklığı bir türlü beceremiyoruz...”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), açılan ve kapanan
şirket istatistiklerini büyük bir titizlikle hazırlıyor. TOBB Başkanı
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Rifat Hisarcıklıoğlu önceki hafta Bilgi Hizmetleri Daire’sinden konuya dair özel bir bir çalışma yapmasını istemiş. Başkan’ın isteği
üzerine de kapanan firmaların ortak özellikleri çıkarılmış. İlk sıralarda ekonomik sıkıntılar, küresel kriz, sektörel değişim, sermaye
yetersizliği gibi nedenler var. Fakat Hisarcıklıoğlu burada işin bir
başka boyutuna dikkat çekiyor: “Ancak Anadolu’nun her yerinde
karşılaştığım düşündürücü bir nokta daha var. Kardeşler kavgası, eltiler kavgası, ortaklar çekişmesi içinde boğulup gidiyoruz. Bu
sebeplerden dolayı ya şirketlerin yaşam süresi kısalıyor, ya da
büyümelerini engelliyoruz.”

Kurumsallaşmıyor- Kurumu sallıyorlar
HİSARCIKLIOĞLU kapanan şirket istatistikleri ile ilgili bilgi verirken, Anadolu’daki ‘aile şirketlerine de şöyle vurgu yapıyor:
“İnsanımızın ticari zekası çok yüksek. Ama aynı ticari zekâ ortaklık kültüründe sınıfta kalıyor. Anadolu’da hala ‘ortaklı inekten,
buzağı yeğdin’ sözünü duyarsınız. Ama devir değişti... Zengin
olmanın yolu ortaklıktan geçiyor. Başarılı ortaklığın ilk adımı da
kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma ve kurumsal kültürü yerleştir-
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me konularında hala katetmemiz gereken mesafe var... Bugün
de ekonomilerin bel kemiği aile şirketleridir. Halen dünyadaki şirketlerin yaklaşık dörtte üçü aile şirketidir. Yapılan araştırmalara
göre aile şirketlerinin yüzde 30’u ikinci nesil’e ve sadece yüzde
12’si üçüncü nesle aktarılabiliyor. İşte kurumsallaşma bu noktada önem kazanıyor, zira bu trendi değiştiriyor. Bizde de en büyük
şirketlerimiz kurumsallaşamadıkları için yok oluyorlar. Bizim şirketlerimiz kurumsallaşmak yerine kurumu sallıyorlar.”

4,4ı’e çıktı. Biz çeke yeniden itibar kazandırmak için ise çok basit
bir yöntem öneriyoruz. Mevcut sistem etkin değil. Ciddi bürokrasi
var. Ticaret hızlı davranmayı gerektirir. Bizim önerdiğimiz sistem
SMS üzerinden işleyecekti. 2-3 dakika içinde karşı tarafın çek
geçmişini görebilmeliyiz. Bunu sağlamazsak çek kullanımında
sıkıntı artacak ve ticari hayat bundan olumsuz etkilenecek.”

Karşılıksız çek için SMS’li sorgulama önerdi

KAPANAN 40 bin şirket üzerinde yapılan araştırmanın sürdüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu sözlerini kendi yakın çevresinden bir
örnekle noktaladı: “Benim tanıdığım iki kardeş var. Küçük bir şirket kurdular. Her Kayseri’ye gittiğimde işlerinin daha iyiye gittiğini
gördüm. İyi kazanıyorlar, güzel arabalara biniyorlar vs... Daha
sonra duydum ki iki kardeşin eşleri daha fazlasını ister hale gelmiş. Küçük kardeşin eşi “Neden sabahları sen erken gidiyorsun,
abin ne zaman sabah dükkânı açacak” demeye başlamış. İş o
noktaya gelmiş ki iki elti ‘Onların şunu da var. Ben de isterim’
diye diretince kardeşler şirketi ikiye bölüp birbirlerine rakip oldular. Şimdiyse şirket kapandı. İkisi de iş arıyor.”

HİSARCIKLIOĞLU’NUN dikkat çektiği bir diğer nokta da karşılıksız çek sayısındaki artış... Patronlar, karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasıyla beraber çekin itibarsızlaştırıldığını savunuyor. Hükümet yetkilileri ise “Bu artışın nedeni şubatta yürürlüğe
giren yeni Çek Kanunu’na değil. Ekonominin büyüdüğü dönemlerde karşılıksız çek sayısı azalır, büyüme hızının yavaşladığı yıllarda karşılıksız ise artar diyor. TOBB Başkanı, karşılıksız çekteki
patlamayı rakamlarla şöyle yorumluyor: “Hapis cezaları şubatta
kaldırıldı. Biz etkilerini Martı’da gördük. Mart? Ağustos dönemindeki 6 ayda kullanılan çek miktarı yüzde 22 artarken, karşılıksız
çek tutarı %119 arttı. Karşılıksız çek oranı yüzde 2,5ı’tan yüzde

İki kardeş nasıl battı?
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TÜRKİYE’DE BİR YILDA 40 BİN FİRMA KAPANDI

Eltilerin kavgası bile şirket kapattırıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de son bir yıl içinde kapanan firmaların yüzde 65’inin kuruldukları ilk 5 yıl içinde, yüzde 24 ünün
510 yıl arasında kapandığını, sadece yüzde 11’inin 10 yıl
ve daha üstü süre yaşadığını açıkladı.
Yunan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni’nin davetiyle gittiği
Yunanistan’dan dönerken TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi’nin
Eylül 2011 - Ağustos 2012 arasında kapanan 40 bin firma
üzerinde yaptığı incelemelerin ilk sonuçlarını paylaşan Hisarcıklıoğlu, “Son bir yılda 109 bin yeni firma açıldı. 40 bin
firma kapandı, tik yıl içinde kapanan firmalar tüm kapanan
firmaların yüzde 20’sini oluşturuyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Müteşebbis bir milletiz. Ama kurduğumuz şirketleri yaşatma ve büyütme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Firma kapanmalarına ilişkin ekonomik sıkıntılar, küresel kriz, sektörel
değişim, sermaye yetersizliği başta olmak üzere birçok
neden sıralanabilir. Ancak ben Anadolu’nun her yerinde
karşılaştığım ve beni çok üzen başka bir noktayı gündeme
getirmek istiyorum. Kardeşler kavgası, eltiler kavgası, or-
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taklar çekişmesi içinde boğulup gidiyoruz. Bizde şirketlerin
çok büyük çoğunluğu aile şirketi olarak kuruluyor. Kurumsallaşma olmadığı için, kısa süre sonra iki elti, iki kardeş
anlaşamıyor. Olan şirkete oluyor. Elti, kardeş veya ortak
kavgasının olduğu yerde inanın bereket de kaçıyor. Sermaye kıtlığı çeken ülkemizde, şirketlerimizi büyütmenin bir
yolu birleşmek ve ortaklık kurmaktır. Zengin olmanın yolu
ortaklıktan geçiyor.”
ÇEK’E SMS ÇÖZÜMÜ
Şubatta çek kanununda hapis cezasını kaldıran değişikliğe
değinen Hisarcıklıoğlu mart ağustos arası karşılıksız çek
oranın yüzde 2,5’e yüzde 4,4’e çıktığını belirterek şunları söyledi; “Çeke yeniden itibar kazandırmak için basit bir
yöntem öneriyoruz. Çeki kabul eden çeki verenin kredi-çek
geçmişini görsün. Kurulan sistem etkindeğil.Yazılı başvuru
gerekiyor. Ciddi bürokrasi var. Ticaret hızlı davranmayı gerektirir. Önerdiğimiz sistem SMS üzerinden işleyecek. 2-3
dakikada karşı tarafın çek geçmişini görmeliyiz. Bunu sağlayamazsak çekte sıkıntı artacak”
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2 trilyon doları aşan bir ekonomi için ileri teknoloji
üretiminde atılım yapmalıyız
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Türkiye’nin geçtiğimiz 10 yılda müthiş bir kendine güven kazanma sürecinden geçtiğini, ekonomisinin dinamizmini ve direncini
tüm dünyaya kanıtladığını söyledi. Avrupa’da artan ekonomik
sıkıntılar ve Ortadoğu’daki siyasi karmaşaya rağmen Türkiye’nin
büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Önemli
başarılar elde ettik. Bu kazanımları korumalıyız. Ancak 2 trilyon
doları aşan bir ekonomiye sahip olmak için, ileri teknoloji üretiminde atılım yapmak zorundayız” diye konuştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin geçtiğimiz 10 yılda müthiş bir kendine güven kazanma sürecinden geçtiğini, ekonomisinin dinamizmini
ve direncini tüm dünyaya kanıtladığını söyledi. Avrupa’da artan
ekonomik sıkıntılar ve Ortadoğu’daki siyasi karmaşaya rağmen
Türkiye’nin büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bu başarının sırrını ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini Vatan’a açıkladı, işte “Geçtiğimiz yıllar içinde sanayileşme
yolunda önemli kazanımlar, önemli başarılar elde ettik. Bu kazanımları korumalıyız. Ancak 2 trilyon dolan aşan bir ekonomiye
sahip olmak için, ileri teknoloji üretiminde atılım yapmak zorundayız. Ham kamuyu hem özel sektörü bilgi-yoğun bir hale getirmemiz gerekiyor” diyen Hisarcıklıoğlu’nun değerlendirmeleri:

RÜZGÂRI ARKANIZA ALDIK
Dünya ekonomisi çok zor bir dönemden geçiyor. 2009 küresel
krizine yol açan sistemdeki sorunların çözülemediği görülüyor.
Finans sisteminde başlayan kredi ve likidite krizi, ülke bazında
kamu maliyesi krizine dönüşüyor. AB içindeki özellikle Yunanistan sorunu çözülemedi. Sıkıntıları zamana yayarak çözme girişimleri sonuç vermediği gibi maliyetleri daha da artırıyor. Küresel
çalkantılara ve bölgemizdeki belirsizliklere, rağmen Türkiye ekonomisi hem dinamizmini hem de direncini tüm dünyaya kanıtladı.
Gelişmiş ülkeler sallanırken, biz rüzgarı arkamıza aldık, tam yol
ileri dedik! Geçen sene dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi olduk. Bu senenin ilk yansında Avrupa’da artan ekonomik sıkıntılar
ve Ortadoğu’daki siyasi karmaşaya rağmen yüzde 3’ün üzerinde
büyüme sağlandığı tahmin ediliyor. Bu başarının arkasında ciddi
bir emek var, birikim var, vizyon var.
Geçtiğimiz yıllar içinde sanayileşme yolunda önemli kazanımlar,
önemli basanlar elde ettik. Bu kazanımları elbette korumalıyız.
Ancak 2 trilyon doları aşan bir ekonomiye sahip olmak için, ileri teknoloji üretiminde atılım yapmak zorundayız. Ham kamuyu,
hem özel sektörü bilgi-yoğun bir hale getirmemiz gerekiyor. Dünyada nüfusu 10 milyondan fazla olup da, kişi başı geliri 25 bin
doların üstünde olan sadece 14 tane ülke var. En üstteki ABD ile
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üçüncü sıradaki Kanada hariç, bu ülkelerin tamamı 1990’lardan
sonra bu başarıya kavuşmuşlar. Bu 14 ülkenin kişi başına 10 bin
dolardan 25 bin dolara sıçrama yapmaları ortalama olarak 33
sene almış. Hayatta hiçbir şey imkânsız değil. İşimiz hiç kolay
değil. 2023 hedefleri için kalan 11 yılın her saniyesi çok değerli.
Etrafımızda olan biten her şeye acaba bizi 2023’de 25 bin dolar hedefine yaklaştırır mı diye bakmamız gerekiyor. Yani 2023’e
kadar bizim 11 senemiz kaldığını düşünürseniz, bu ülkelerden
tam 3 kat daha hızlı koşmamız gerekiyor. 3 kat daha fazla koşar
mıyız? Tabi ki koşarız! Genç, dinamik bir nüfusumuz var. Müthiş
girişimci insanımız var! Biz bir ilki başarabiliriz. Dil bilmeyen, yol
bilmeyen, ama müthiş bir girişimci ruha sahip insanlarımız bu ilki
yaşatır. Yeter ki, kısır çekişmelerle, sığ gündemlerle enerjimizi
ve zamanımızı boşa harcamayalım. Odaklanmamız gereken üç
nokta var; Verimlilik artışını nasıl gerçekleştireceğiz, insani gelişmişlik düzeyini nasıl yükselteceğiz, Kurumsal altyapımızı nasıl
YÜKLERİ HAFİFLETMEMİZ LAZIM
Yapmamız gereken açık: Bu kendine güven kazanma sürecini,
iyi bir ekosistemle desteklememiz gerekiyor. Girişimcinin içinde
bulunduğu ortamı hızla iyileştirmemiz, sırtına koyduğumuz yükü
hafifletmemiz gerekiyor. Geleceği tasarlamanın zamanı geldi.
Türkiye kentli bir ekonomi haline geldikçe yaşlanmaya devam
edecek. Bütün mesele yaşlanırken zenginleşecek miyiz, zenginleşmeyecek miyiz? Yaşlanırken, zenginleşmek, için daha önce
hiç düşünmediğimiz alanlarda atılım yapmak, reform gündemimizi derinleştirmek zorundayız. Verimlilik düzeyini en az 2 katına
hatta 3 katına çıkartmak istiyorsak eğitime daha güçlü yatırım
yapmalıyız. İleri teknoloji alanında Ar-Ge için, fikri mülkiyet haklarında da atılım yapmamız gerektiğini unutmayalım...
Her türlü zorluğun üstesinden geliriz
RİFAT Hisarcıklıoğlu, yapısal reformların sürmesi gerektiğini
belirterek şöyle devam etti: “Riskleri görecek ancak üretimden,
yatırımdan, istihdamdan vazgeçmemenin yollarını arayacağız.
Hükümetimizden yapısal reformları yeniden ülke gündeminde
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ön plana çıkarmasını bekliyoruz. Şirketlerimizin yeni pazarlara
girmelerini destekleyecek, ihracat ve yatırım sigortası sistemlerini geliştirmeliyiz. Siyaset kurumunun yapısal reform gündemine
devam etmesiyle dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline rahatlıkla geliriz. Biz her türlü zorluğun üstesinden elbirliğiyle
geliriz.”
Türkiye’nin petrolü yok ama gençleri ve girişimcileri var
Bizim neslimiz televizyon gibi bir teknolojiyi bile icadından 40
yıl sonra gördü. Tek bir sermayesi vardı bizim neslin: bitmeyen
azmi. Bugün gençlerimiz eğitimli, bilgili, yabana dil biliyorlar. Her
türlü bilgiye, teknolojiye anında ulaşabiliyorlar. Yani bütün dünya
ile eşit fırsatlara sahipler. Bu donanımla güven ve azim birleşince
onları kimse tutamaz.
Türkiye’nin petrolü yok ama Türkiye’nin insanı var, Türkiye’nin
girişimcileri var, Türkiye’nin gençleri var. Çünkü bizim hazinemiz
girişimci ruhumuzdur. Bu ülkedeki her kuruşun altında girişimcilik ve alın teri vardır. Bizim değerlerimiz toprağın altında değil,
üstündedir. Bakın etrafımızdaki ülkelere. Allah topraklarının altına hazineler koymuş. Hiçbir şey yapmasalar, o kaynaklar onları
besler. Bizim zenginliğimizse toprağın üstünde. Bizim zenginliğimiz hızlı öğrenen, şartlara hızlı uyum sağlayan, refleksi kuvvetli
girişimci insanımız. Zaten bu farkımız sayesinde bölgemizin en
güçlü ekonomisi haline geldik, önümüzdeki süreçte dünyanın da
en güçlü ekonomilerinden biri olacağımıza inanıyorum...”
Anne ve babalar, çocuklarınız farklı bir şey yaptığında veya
önerdiğinde lütfen ‘icat çıkarma’ cümlesini kullanmayınız. Aksine teşvik ediniz. Devir icat çıkarma, eski köye yeni adet getirme
dönemi.
Gençlerden ricam ise birbirinizi sevin, aynı fikirde olmasanız da
anlayış gösterin, empati kurun. Dünya ve Türkiye’deki adaletsizliklere katkıda bulunmayın. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının
güçlü olduğu Türkiye ve dünya için çaba gösterin, ister solcu,
ister sağcı fark etmez, vicdanlı olun...
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İngiltere Büyükelçisi David Reddaway, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ile bir süre görüştü:

Vizede kolaylık istemiyoruz tamamen kaldırılmalı
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Arif Parmaksız, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi David
Reddaway, işadamlarına vizenin kolaylaştırılmasını değil tamamen kaldırılmasını istediklerini söyledi. Büyükelçi ise işadamlarına vize konusunda kolaylıklar sağlamak
için çalışmalarını, ancak tamamen kaldırılmasının, Avrupa
Birliği’ne (AB) üyelikle olabileceğini söyledi.
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway, çeşitli
gezi ve temaslarda bulunmak üzere Kazakistan Fahri Konsolosu işadamı Dr. Halil Uluer’in davetlisi olarak Nevşehir’e
geldi. İlk olarak Vali Abdurrahman Savaş’ı makamında ziyaret eden Büyükelçi Reddavvay, burada Kapadokya bölgesine ilişkin bilgiler aldı.
Büyükelçi Reddavvay daha sonra Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na geçti. Reddavvay, burada Oda Başkanı ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Üyesi Arif Parmaksız ile bir süre görüştü. Nevşehir ekonomisi ile ilgili bilgiler veren Parmaksız, ilde sanayinin her ge-

çen gün güç kazandığını ifade etti. Parmaksız, Türkiye’nin
ihracatının yüzde 60’ını AB ülkelerine yapmasına ve Gümrük Birliği’ne üye olmasına rağmen işadamlarının halen
vize sorunu yaşadığını belirterek, işadamlarına yönelik vizelerin tamamen kaldırılmasını istedi.
Büyükelçi Reddavvay ise ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilere
büyük önem verdiğini belirterek, “Türkiye’yi AB üyesi olarak görmek istiyoruz ve bunu destekliyoruz.” diye konuştu.
İngiltere Büyükelçisi Reddavvay, her yıl kendilerine 100
binin üzerinde vize başvurusu yapıldığını ve bunun yüzde 90’lrk bir bölümünün kabul edildiğini, vizenin tamamen
kaldırılmasının ancak AB üyeliği ile mümkün olabileceğine
ifade etti. Reddavvay, “Su anda iş adamları için çeşitli kolaylıklar sağlıyoruz. Ancak vizenin tamamen kaldırılması,
Türkiye AB’ye girdiğinde mümkün olabilecek. Bu süreçte iş
adamları için işleri kolaylaştırmak adına başka çalışmalar
da yapabiliriz.” şeklinde konuştu.
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Türk ve Mısırlı işadamları 3.ülkelerde işbirliği yapacak
Türk işadamlarının Mısır ekonomisinin kalkınmasında çok
önemli rol oynadıklarını vurgulayan Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan, iki ülke işadamlarının üçüncü ülkelere yönelik
işbirliği yapması gerektiğini açıkladı.
Ekonomi Bakam Zafer Çağlayan, Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin sadece iki ülke
arasındaki ticaretle olmayacağım, iki ülke işadamlarının
üçüncü ülkelere yönelik işbirliği imkânlarının da araştırılması gerektiğini söyledi. Çağlayan, Mısır’la mevcut serbest
ticaret anlaşmasının ikinci nesil düzeyine getirmeyi amaçladıklarına da vurgu yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî’nin Türkiye’yi ziyareti vesilesiyle Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türk-Mısır İş Forumu
düzenlendi. TOBB merkezinde düzenlenen forumda konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’den Mısır’a,
Mersin-Dimyat ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferlerinin
yakında başlayacağını bildirdi.
Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin, bu yılın 8
ayında 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştığım belirten Çağlayan ticaret hacminin kısa zamanda 10 milyar dolara yük-
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seltilebileceğini ifade etti. Türk yatırımcılarının, Türk işadamlarının en zor döneminde dahi Mısır’ı terk etmediğini
kaydeden Ekonomi Bakanı, “ Bugün Mısır ekonomisinin
kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli rol oynadılar.
Şimdi inşallah bunu üçüncü ülkelerle beraber geliştireceğiz” değerlendirmesini yaptı.Mısır Sanayi ve Dış Ticaret
Bakanı Hatem Salih ile birkaç konuda mutabakat sağladıkları belirten Çağlayan, şöyle konuştu: “Bunlardan bir
tanesi aramızdaki serbest ticaret anlaşmasını çok kısa sürede ikinci nesil bir serbest ticaret anlaşması haline getirebilmek. Artık sadece sanayi ürünleri değil, tarım, işlenmiş
tarım ürünleri ve balık ürünleri de çok kısa zamanda kapsama dâhil ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız huzurunda, iki bakanlığın arasında çok önemli bir
anlaşma imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye Mısır’a
2 milyar dolarlık bir destek paketi veriyor, hayırlı ve uğurlu
olsun.” Halen Mersin-İskenderun-Port Sait’e olan Ro-Ro
seferlerinin buralarla sınırlı tutmak istemediklerini belirten
Çağlayan, “Mersin-Dimyat ve İskenderun-Dimyat seferlerini de yakında başlatıyoruz” dedi.
Forumda konuşan Mısır Ticaret ve Sanayi Bakam Hatem
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Salah da Türk işadamlarının Mısır’a yardım yapmalarına
büyük önem verdiklerini ve Türk yatırımcıları Mısır’a beklediklerini belirterek, “Türk firmaları bizim göz bebeğimiz,
yerleri kalbimizde, başımızın üzerinde” dedi. Türkiye ile
Mısır arasında büyük işbirliği fırsatları olduğunu vurgulayan Salah, Mısır’da sanayiden bahsetmek isteniyorsa Türk
işadamlarının birikim ve tecrübesinden muhakkak istifade
etmek gerektiğini söyledi.
Ekonomik gelişmenin müjdecisi
TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu da 2010 yılının sonlarında Tunus’ta başlayan demokrasi hareketinin, tüm dünyanın
dikkatini Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya çektiğini, Mısır’da da
halkın kendi devrim ateşini yaktığını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
Mursi’ye hitaben şöyle konuştu: “Siz de Turgut Özal gibi
bir mühendissiniz.İnanıyoruz ki sizin cumhurbaşkanlığınız,
hem Mısır’da hem de Ortadoğu coğrafyasında, demokrasinin ve ekonomik ilerlemenin müjdecisi olacak.” Konuşmaların ardından Mısırlı firma Industrial Development Grup
(IDG) ile Türk firma Elif Plastik arasında işbirliği anlaşması
imzalandı. Anlaşma ile Elif Plastik, Mısır’da 160 milyon dolarlık yatırım yapacak
‘Cumhurbaşkanı Mursi: Vizesiz gidip gelebilelim’
Kardeş ülke vatandaşlarının rahatlıkla gidip gelmesi gerektiğine dikkati çeken Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed

Mursi, “Birbirimizi daha iyi tanımamız lazım ki daha fazla
işbirliği yapabilelim. Aramızdaki bağlar direkt olsun. Vizesiz
gidip gelebilelim. Gümrük vergisi adı altında ıs dünyasını
sıkıntıya sokan şeyler olmasın” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
da bu hedeflen onayladığını dile getiren Mursi, denizcilik
alanındaki ihtiyaca binaen gerekli çalışmaların yapılacağını, işbirliğine hazır olduklarını, karayolu ulaşımında da işbirliği anlaşmaları yapılması gerektiğim bildirdi.
Mısır’a toplam 2 milyar dolarlık kredi
Türkiye’nin Mısır’a 1 milyar dolarlık kredi sağlamasına
ilişkin anlaşma Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Alı
Babacan, Mısır adına Maliye Bakanı Momtaz El Saied tarafından imzalandı. Başbakan Yardımcısı Alı Babacan’ın
Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, önceki
gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî’nin hazır bulunduğu toplantıda
kredi anlaşmasının imzalandığı kaydedildi. Açıklamaya
göre, Türk Eximbank tarafından Türkiye’den Mısır’a ihraç
edilecek mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla 1 milyar
dolar tutarında finansman imkânı sağlanmasına ilişkin çalışmalarda devam ediyor. Söz konusu imkânların, Türkiye
ile Mısır arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri önemli ölçüde artırması ve güçlendirmesi bekleniyor.
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Aramızda vize gümrük olmasın
ANKARA’da TOBB Birlik Merkezi’nde düzenlenen Türk-Mısır
İş Forumu’nda konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi, “Aramızdaki bağlar direkt olsun. Vizesiz gidip gelebilelim. Gümrük vergisi adı altında iş dünyasını sıkıntıya sokan
şeyler de olmasın” dedi. Önemi temaslarda bulunduklarını
belirten Mursi, Türkiye ile aynı hedef ve stratejileri paylaştıklarım, iki kardeş ülke arasında çok sayıda benzerlik bulunduğunu, rekabet yerine işbirliğinin hüküm sürdüğünü söyledi.
İşbirliğine hazırız
Mursi, “Biz işbirliğine hazırız. Görevimiz iş dünyasının engellerini kaldırmak. Birbirimizi daha iyi tanımamız lazım ki daha
fazla işbirliği yapabilelim. Aramızdaki bağlar direkt olsun.
Vizesiz gidip gelebilelim. Gümrük vergisi adı altında iş dünyasını sıkıntıya sokan şeyler olmasın” dedi. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu
hedefleri onayladığım dile getiren Mursi, denizcilik alanındaki
ihtiyaca binaen gerekli çalışmaların yapılacağını, işbirliğine
hazır olduklarım, karayolu ulaşımında da işbirliği anlaşmaları yapılması gerektiğini bildirdi. Mursi, “Karayolu anlaşmaları
için Suriye’de durumun düzelmesini beklemeyelim. Olumlu bir
örnek sergileyeceğiz ki diğer ülkeler de bunu görüp imrensin-
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ler” görüşünü belirtti.
1 kuruş zararınız olmaz
Forumda imzalanan, Mısırlı firma Industrial Development
Grup (IDG) ile Türk firma Elif Plastik arasındaki 160 milyon
dolarlık işbirliği anlaşmasını hatırlatan Mısır Cumhurbaşkanı, “Mısır pazarı 90 milyonu bulan büyük bir pazar. Yatırımlar
garantilidir ve getirişi diğer ülkelere göre çok fazladır. Birlikte
üretir, pazarlar ve ihraç edebiliriz. Korkmayın yatırımlarınız bir
kuruş dahi zarar görmez” dedi.
Vize kaldıkça tek ayaklı oluruz.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında çok
büyük işbirliği imkânları olduğuna işaret ederek, “Bizim kültürümüzde kardeşin evine yabancı gibi girilmez. Bu ayıbı düzeltmek zorundayız. Vizeyi kaldırmadığımız sürece tek ayaklı
olmaya mahkûmuz” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Mısır’daki yatırımlarına 2 milyar dolar civarında olduğunu belirterek “Ticaretimiz 4 milyar dolar. Bunlar potansiyelimizin 10’da biri bile değil” dedi.
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Mısır ile ticari vize kaldırılsın çağrısı

Türk-Mısır İş Forumu’nda konuşan Çağlayan, iki ülke arasında ikinci nesil Serbest Ticaret Anlaşması yapılması gerektiğini
söyledi. Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ise, vizelerin kaldırılabileceğini kaydetti
Türk-Mısır
İş
Forumu,
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Mısır Cumhurbaşkanı
Dr. Muhammed Mursî’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Foruma, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan, Mısır Arap Cumhuriyeti Maliye Bakanı Dr.
Mümtaz Al Said, Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Aşraf El Arab, Mısır Arap Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Hatem Saleh, Mısır Ticaret
Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed Al-Wak ile Türkiye
ve Mısır iş dünyası temsilcileri katıldı.
Ekonomi Bakam Zafer Çağlayan, Türkiye’den Mısır’a, Mersin-Dimyat ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferlerinin yakında başlayacağım belirterek, Türkiye ile Mısır arasındaki
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin sadece iki ülke arasındaki ticaretle olmayacağım, iki ülke işadamlarının üçüncü
ülkelere işbirliği imkânlarının da araştırılması gerektiğini
söyledi.
Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerin çok kısa sürede
önemli rakamlara ulaştığım anlatan Çağlayan, Türk-Mısır
İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, bu yılın sekiz ayında iki

ülke arasındaki ticaret hacminin 3.5 milyar dolar seviyesine
ulaştığım belirtti. Çağlayan, iki ülke ticaret hacminin kısa
zamanda 10 milyar dolara ulaştırılabileceğini ifade etti.
Mısır Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Hatem Salih ile birkaç
konuda mutabakat sağladıklarım belirten Çağlayan, şöyle
konuştu:
“Bunlardan bir tanesi aramızdaki Serbest Ticaret
Anlaşması’nın çok kısa sürede ikinci nesil bir Serbest Ticaret Anlaşması haline getirebilmek. Artık sadece sanayi
ürünleri değil, tarım, işlenmiş tarım ürünleri ve balık ürünleri de çok kısa zamanda kapsama dâhil ediyoruz. Yine
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan huzurunda, iki bakanlığın arasında çok önemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye,
Mısır’a 2 milyar dolarlık bir destek paketi veriyor, hayırlı ve
uğurlu olsun. 2 milyar dolarlık bu destekte Mısır Eximbank’ı
ve Türk ihraç ürünleri konusunda inşallah gelecek günlerde
iki bakan olarak biraraya geleceğiz.”
TOBB BaşkanıRifat Hisarcıklıoğlu da yaptığı konuşmada,
Türk firmalarının Mısır’daki yatırımlarına değinerek, bu yaTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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tırımların potansiyellerinin 10’da biri bile olmadığını, önlerinde çok büyük işbirliği, ticaret ve yatırım imkânları olduğunu söyledi.
Türk firmalarının Mısır’daki yatırımlarına değinen Hisarcıklıoğlu, şu anda Mısır’daki yatırımların 2 milyar dolar civarında olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“200’ün üzerinde Türk şirketinde, 50 bin Mısırlı kardeşimiz
istihdam ediliyor. Türk müteahhitlik firmaları, yaklaşık 600
milyon değerinde 25 projeyi tamamladı. Birçok büyük proje üzerinde de çalışıyorlar. 2011 yılı itibariyle ticaretimiz 4
milyar dolar. Bunlar güzel rakamlar, ancak emin olun potansiyelimizin 10’da biri bile değil. Önümüzde çok büyük
işbirliği, ticaret ve yatırım imkânları var.”
Engelleri kaldıralım
Vize sorununa da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, konuk Cumhurbaşkanı Mursi’ye taleplerini ileterek şunları kaydetti: “Bir
Mısır atasözü derle, “Bir ayak yürümek için yeterli değildir.
Biz aramızdaki vize engelini ortadan kaldırmadığımız sürece tek ayaldi olmaya mahkûmuz. Hem kardeşiz diyeceğiz,
hem de birbirimizin evine vizesiz giremeyeceğiz.”

222

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

Vizesiz gidip gelelim
Türk-Mısır İş Forumu’nda konuşan Mısır Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi, Türkiye ile Mısır arasında tarihin derinliklerine ulaşan ilişkiler olduğunu belirterek, “Biz işbirliğine
hazırız. Bizim görevimiz iş dünyasının önüne çıkan engelleri kaldırmaktır. Karşılıklı ticareti desteklememiz gerekiyor” diye konuştu. Kardeş ülke vatandaşlarının rahatlıkla
gidip gelmesi gerektiğine dikkat çeken Mursi, “Birbirimizi
daha iyi tanımamız lazım ki daha fazla işbirliği yapabilelim.
Aramızdaki bağlar direkt olsun. Vizesiz gidip gelebilelim.
Gümrükvergisi adı altında iş dünyasını sıkıntıya sokan şeyler olmasın” dedi.
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KOBİ’ler için küresel köprü

> AB-Türkiye Küresel İşbirliği Köprüleri projesi başlıyor. Proje AB’li ve Türk KOBİ’leri üçüncüsü ülkelerle buluşturacak.
> 2013 baharında başlayacak proje ile AB’li ve Türk KOBİ’leri birlik olup, Tunus, Mısır ve Filistinli KOBİ’lerle işbirliği yapacak.
YEREL ORTAKLIKLAR KURULACAK

ÜÇLÜ KAZAN-KAZAN FORMÜLÜ

AB Türkiye Delegasyonu, Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB), KOBİ’ler için önemli bir proje başlatıyor. AB-Türkiye Küresel İşbirliği Köprüleri isimli proje AB’li ve
Türk KOBİ’lerin üçüncü ülkelerde yerel ortaklarla birlikte üçlü ticaret, teknoloji ve yatırım yapmasını amaçlıyor. İlk aşamada ortak yatırım yapılacak ülkeler ise Tunus, Mısır ve Filistin olacak.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öncelikli olarak sözleşmeli iş
danışmanları, iş dernekleri, ticaret odaları ve AB üyesi ülkelerin
ticari müsteşarlarının şirketleri belirleyeceğini kaydetti.

Projenin üçlü kazan kazan formülüne dayandığını anlatan Hisarcıklıoğlu, bu projenin kritik bir aşamada bulunan AB-Türkiye
ilişkilerinin gelişmesine de katkı vereceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, projenin devamı niteliğinde 2013 yılında Irak ve Orta Asya
ülkelerine yönelik şirket eşleştirmeleri yapılabileceğini belirterek,
“Türkiye’nin daha fazla bilgi erişiminin olduğu örneğin Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında Avrupa ve Türkiye’den
şirketlerin birlikte yatırımlar yapma imkanı olabilir” diye konuştu.
KOBİ’ler, Avrupalı ortaklarla Ortadoğu ülkelerine açılacak Hangi
şirketler katılacak.

İŞBİRLİĞİNDEN EVLİLİK DOĞACAK
Firma sayısının 500 civarında olacağını belirten Hisarcıklıoğlu,
“Şubatta Türkiye’de AB-Türk firmaları eşleştirilecek. 2013 baharında Mısır, Tunus ve Filistinli yerel firmalarla eşleştirmeler yapılacak. Firmaların birbirini tamamlayıcı olmasına dikkat edecek.
Örneğin teknoloji tasannu yapan bir Alman KOBİ, makine üretimi
yapan bir Türk KOBİ ve bu makineyi kullanan Mısırlı bir tekstil
şirketi eşleştirilecek. Bu eşleştirmelerin stratejik işbirlikleri hatta
evliliklere doğru gitmesi arzumuz” diye konuştu. Projeden yararlanma koşullan önümüzdeki günlerde açıklanacak.

KOBİ’ler, Avrupalı ortaklarla Ortadoğu ülkelerine açılacak
AB-Türkiye Küresel işbirliği Köprüleri Projesi başlıyor. Proje kapsamında Avrupalı ve Türk şirketlerin üçüncü ülkelerde yerel ortaklarla yatırım yapması amaçlamıyor, ilk aşamada seçilen ülkeler Mısır, Tunus ve Filistin oldu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şubatta Avrupalı ve Türk firmaların, 2013’te ise bu şirketlerle Mısır, Tunus ve Filistin’deki yerel firmaların eşleştirileceğini açıkladı. Firmaların birbirini tamamlayıcı
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olmasına dikkat edilecek.
KOBİ’lerin yurtdışına açılmasını sağlayacak Avrupa Birliği-Türkiye Küresel İşbirliği Köprüleri Projesi başlıyor. Afi Türkiye Delegasyonu, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği işbirliğinde yürütülecek proje, AB ve Türkiye’den şirketlerin
üçüncü ülkelerde yerel ortaklarla birlikte ticaret, teknoloji ve yatırım yapmasını amaçlıyor. İlk aşamada ortak yatırım yapılacak
ülkeler olarak Mısır, Tunus ve Filistin belirlendi.
KOBİ’lere projeden yararlanması için çağrıda bulunan TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, nasıl ve nereye başvurulacağının
önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Projenin içeriği hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, “Öncelikli olarak
sözleşmeli iş danışmanları, ülkemizdeki iş dernekleri, ticaret
odaları ve AB üye devletlerin ticari müsteşarları şirketleri belirleyecek. Toplam firma sayısı 500 civarında olacak. Şubat ayında
Türkiye’de AB-Türk firmaları eşleştirilecek. 2013 baharında ise
Mısır, Tunus ve Filistin’de yerel firmalarla eşleştirmeler yapılacak. Firmaların birbirini tamamlayıcı olmasına dikkat edilecek.
Örneğin teknoloji tasarımı yapan bir Alman KOBİ, makine üretimi
yapan bir Türk KOBİ ve bu makineyi kullanan Mısırlı bir tekstil
şirketi eşleştirilecek. Bu eşleştirmelerin stratejik işbirliklerine hatta şirket evliliklerine doğru gitmesi arzumuz. Böyle bir perspektif
önemli bir siyasi dönüşümden geçmekte olan bölge ülkelerinin
ekonomik açıdan da gelişmelerine ciddi bir katkı yapacak” dedi.
Irak ve Orta Asya için proje sırada
Değer zincirine dayalı Küresel İş Köprüleri Projesi’nin üçlü bir
kümelenme çalışması olarak görülebileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, daha fazla ticaret ve üçlü ortak yatırımlarla KOBİ’lerin
uluslararası pazara açılacağını kaydetti. Projenin üçlü kazan kazan formülüne dayandığım anlatan Hisarcıklıoğlu, bu projenin
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kritik bir aşamada bulunan AB-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine
de katkı vereceğini ifade etti.
Bu projenin devamı niteliğinde 2013 yılında Irak ve Orta Asya
ülkelerine yönelik şirket eşleştirmeleri yapılabileceğini anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin daha fazla bilgi erişiminin olduğu örneğin Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarında Avrupa
ve Türkiye’den şirketlerin birlikte yatırımlar yapma imkanı olabilir.
Ticaret alanındaki bu tür sinerjiler üçüncü ülkedeki yerel firmalarla verimli yatırımlara, stratejik ortaklıklara, ticari, teknolojik ve
lojistik anlaşmalara hatta kamu-özel sektör ortaklıklarına dönüşebilir” dedi.
Hangi Şirketler katılacak?
• Bu proje ağırlıklı olarak KOBİ’leriçin tasarlansa da tespit edilen
sektörlerde kriterleri karşılayan büyükölçekli firmalara acık.
• Uluslararasılaşmak üzere olup, uluslararası ortaklıklar ve imkanlardan faydalanmaya hazır ve istekli olanlar.
• İyi bir büyüme performansına sahip olup, yem piyasalara girme
konusunda daha istekli olanlar.
• Kendi yerel sektörlerindeki değer zincirlerinde/kümelerindeproaktif bir rol üstlenmeye çabalayan ve dolayısıyla kendi ağ oluşturma potansiyellerini sınır ötesi operasyonlara yaymaya hazır
ve istekli olanlar.
• Dil becerileri, BT ve eğitim altyapısı gibi lojistik ve iletişim
imkânlarına sahip olan şirketler.
• Bu girişim büyük ölçüdeKOBİ odaklı hazırlanmış olsa da, seçilen değer zincirlerinde küme lideri olarak çalışmaya istekli olan
büyük şirketlere de acıktır. Tüm sektör grupları gene ve kadın
istihdamına elverişlidir. Bu çerçevede, kadın ve özellikle iyi bir
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performansa sahip olan gene girişimciler bu projede yer almaya
teşvik edilmektedir.

tim ve ARGE uzmanlıklarını Mısır’lı KOBİ’lerin tasarım ve üretim
imkânlarıyla birleştirebilir.

Projeyi TEPAV ve İspanyol IEMed hazırladı

»Turizm: Devrimden önce 14 milyon olan Mısır’ı ziyaret eden turist sayısının 2013’te yeniden bu rakama ulaşması bekleniyor.
Yüksek marka itibarı olmakla birlikte, Mısır’daki turizm çeşitlilikten yoksun. Konferans turizmi ve eko turizm de AB ve Türk firmaları için uzmanlık ve pazarlama kabiliyetlerinin birleştirilerek Mısır
turizminin çeşitlendirilmesi noktasında faaliyet konusu olabilecek
bir niş pazar.

AB-Türkiye Küresel İş Köprüleri Projesi kapsamında TEPAV ve
Barselona merkezli lEMed Enstitüsü’nün bir çalışma yaptı ve üç
ülkede ortak yatırım yapılabilecek alanlar belirlendi. Üç ülkenin
KOBİ’lerinin yatırım yapabileceği alanlarda ufak değişiklikler olabileceğini vurgulayan TOBB Başkanı Mısır, Tunus ve Filistin için
tespit edilen işbirliği alanlarını şöyle sıraladı:
MISIR
»Su ürünleri yetiştiriciliği: Türk ve AB firmaları sürdürülebilir ve
çevre dostu yöntemlerle denizde balık yetiştiriciliği ve balık işleme konusundaki teknik uzmanlıklarını Mısırlı firmaların değer
zinciri ve piyasa bilgisi ile birleştirebilir. Yetiştiricilik ve işlemeye
ek olarak, yem, dondurma, ambalajlama, soğuk depolama da
gündemde.
»Süt ürünleri: Peynir son beş yılda hızla büyüyen bir ihracat kalemi. Mısır, Türkiye ve AB firmaları peynir gibi hızla artan ihracat
kalemlerinin üretimine katılırken kalite standartlarını iyileştirebilir.
Bu alanda hayvan yetiştiriciliği, süt üretimi ve toplanması, üretim
teknolojisi, ambalajlama, frigorifik kamyon ve perakende konuları
da işlenebilir.
»Triko dış giyim: Son beş yılda yüzde 138büyüyen sektör Amerika ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında
bulunan Nitelikli Sanayi Bölgesi Anlaşması kapsamında. Düşük
işçi ücreti, piyasaya erişim ve yüksek kaliteli pamuk önemli avantajlar olarak ortaya çıkıyor, ihracat pazarlarının çeşitlenmemiş olması ise dezavantaj. Türk ve AB firmaları tekstil imalatı ve moda
tasarımı konularında bilgi transferine katkıda bulunabilir. Değer
zincirindeki ilgili alanlar hammadde, satış, pamuk, yün, kumaş
üretimi ve işlenmesi, imalat, tasarım, franchising ve perakende.
»Alışveriş merkezleri: Mısır ve Türkiye ilk alışveriş merkezini
1988’de açtı ancak bugün Türkiye’deki 300, Mısır’da ise 30 AVM
var. Alışveriş merkezleri geniş kapsamlı değer zincirleriyle atık
yönetimi, güvenlik, bilişim teknolojileri ve perakende gibi çok
farklı alanlardaki KOBİ’leri bir araya getirebilir.
»Güneş enerjisiyle ısıtma: Enerji/elektrik sübvansiyonlarının yakında kaldırılacak olması nedeniyle bu iş alanı büyük bir genişlemenin eşiğinde. Çok zengin güneş enerjisi kaynakları olmasına
rağmen Mısır’da bu alanda faaliyet gösteren sadece 9 firma var
ve bunların sadece 5’i üretim yapıyor. Türk ve AB firmaları üre-

TUNUS
»Zeytin, zeytinyağı ve türev ürünler: Tunus 7. en büyük zeytin
üreticisi ve 3. en büyük zeytinyağı ihracatçısı. Zeytinyağının yüzde 42’si diğer zeytinyağlarıyla karıştırılarakbaşka markalar altında ihraç ediliyor. Markalama eksikliği ve kalitenin tutarsız olması
yüksek katma değerli ihracata engel oluyor. Avrupalı ve Türk
işletmeler ürün çeşitlendirme, kalite standartları ve markalama
alanlarındaki yetkinliklerini birleştirerek Tunus’ta bu ürünün yüksek potansiyelinden istifade edebilir,
»Turizm:10,5 milyon nüfusa sahip Tunus 7 milyon turist çeken
önemli bir turizm destinasyonu. Mısır’da 850 dolar civarındaki turist başına harcama Tunus’ta 500 dolara geriliyor. Bu da düşük
katma değere işaret ediyor. Türkiye ve AB bu ülkedeki yüksek
katma değerli turizm potansiyelinden istifade etmek için işbirliği
yapabilir.
»Giyim eşyası ve üst giyim: Giyim eşyası ve üst giyim üretim
ve ihracatı 2010 yılındaki toplam 3 milyar dolar ihracatla Tunus
ekonomisi için kilit öneme sahip. Tunus AB’nin en büyük beşinci tedarikçisi olup giyim eşyası üreticilerinin yüzde 89’u yalnızca
ihracat yapıyor. Markalı ürünlere doğru eğilim gözlense de sektör çoğunlukla fason üretim yapıyor. Üçlü işbirliği için potansiyel
alanlardan bir tanesi AR&GE, teknik tekstil üretimi ve perakende.
FİLİSTİN
»Bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili işler, turizm, gıda ve içecekler,
yapı malzemeleri, tekstil ve giyim eşyaları üçlü teşekküller için
potansiyel alanlar olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada Filistin için farklı bir yöntem uygulanmıştır. Bu yöntembilim mevcut
ticaret akışı, Filistin’in üretim kapasitesi ve Türkiye ve AB’nin
bölgedeki doğrudan yatırımlarının yanı sıra serbest ticaret anlaşmaları ve bölgeleri gibi Filistin’in yeterince kullanılmayan yatırım
avantajlarının değerlendirmesine dayanmaktadır.
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Mehmet Akif’in gizli kalmış şiirleri gün yüzüne çıkıyor

Mehmet Akif Ersoy’un fotoğraf arkalarında gizli kalmış, daha önce hiç yayınlanmamış şiirlerinin yer aldığı yeniden hazırlanan “Safahat” okurlarla buluşacak.

MEHMET Akif Ersoy’un mektuplarda, fotoğraf arkalarında
gizli kalmış, daha önce hiç yayınlanmamış şiirlerinin de yer
aldığı “Safahat” okurlarla buluşacak. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eseri, gençler ve çocuklar da rahatlıkla
okuyabilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
60. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan kitapta,
daha önce Akif’in Safahat’ta yayınlanmamış 150”yi aşkın
şiiri ile mektuplarında ve fotoğraf arkalarına yazdığı şiirler
de yer alıyor. Orijinal hali 7 ayrı kitaptan oluşan eser, tek bir
kitap haline getirildi. Yeniden hazırlanan Safahat’ın sol tarafında şiirin orijinali sağ tarafta ise günümüz Türkçesi’yle
tercümesi yer alıyor.
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Gençler de okuyabilecek
Türkçe açıklamalarla gençler ve çocukların da rahatlıkla
anlayabileceği kitap bin 400 sayfa olarak basıldı. Ayrıntılı dipnotlar, yazıldıkları dönem, dönemin ve şairin içinde
bulunduğu şartlar ayrıntılı şekilde ele alman eserde ayrıca bulunamayan, kayıp ancak varlığı bilinen şiirlerin de
hikâyeleri yer alıyor. Yazar Mehmet Çetin’in destekleriyle
hazırlanan eserde şiirler, Dr. Necmettin Turinay tarafından
bir araya getirilerek bölüm açıklamalarıyla sunuluyor. Bugünün Türkçesi’ne şair Necat Çavuş tarafından çevrilen
eserin son okumalarını ve tashihini de Akif’in gönül dostu
olarak bilinen yazar-mütercim Ersin Balcı yaptı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 60. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Akif’in “Safahat” adlı eserini yeniden hazırladı.

TOBB, Akif’in “Safahat” adlı eserini yeniden hazırladı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 60. kuruluş
yıl dönümü çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy’un mektuplarda, fotoğraf arkalarında gizli kalmış, daha önce hiç yayınlanmamış şiirlerinin de yer aldığı “Safahat” okurlarla
buluşturdu. Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Kültür
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bakanlık olarak toprağın
üstündeki ve altındaki değerlere sahip çıktıklarını belirterek, Mehmet Akif Ersoy’un da bu değerlerden biri olduğunu söyledi. “Akif, bana Ahmet Yesevi, Hacı Bayram Veli
ve Yunus Emre gibi, bizi biz yapan değerlerin en büyük
mimarlarından birisi olarak geliyor” diyen Günay, Mehmet
Akif i, Yunus Emre’nin devamı olarak gördüğünü dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy’un, sadece şair ya da Kurtuluş Savaşı mücadelecisi, destancısı olarak değil bütün hayatıyla,
ilişkileriyle ve tarihe verdiği değerle başlı başına bir ahlâk

öğreticisi olduğunu ifade eden Günay, onun, hak ettiği yeri
son zamanlarda yeni yeni almaya başladığını vurguladı.
Mehmet Akif Ersoy’un sadece İstiklâl Marşı şairi olarak tanıdığını ancak “Safahat” gibi büyük bir öğretiyi de miras
bıraktığını belirten Günay, “Akif ile ilgili her törende söylüyorum, biz okullarımızda, kitaplarımızda hatta belki üniversitelerimizde Akif e daha fazla yer vermeliyiz. Sadece şair
değil, insan yönüyle, bu ahlâkî vasıflarıyla bir ders olarak,
belki seçimli bir ders değil. Son zamanların moda müfredat
anlayışıyla belki zorunlu ders olarak anlatmalı, belki içten
gelecek bir zorunlu ders olarak gençlerimize yeni nesil’e
anlatmalı, tanıtmalıyız” diye konuştu
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Nazarbayev: 56 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Siz de gelin
Kazakistan Cumhurbaşkanı Türkleri ülkesine yatırım yapmaya çağırdı. Abdi İbrahim, Nobel İlaç, Otokar, TurkMalI, Coca
Cola Türkiye yatırıma ilk koşacak şirketler arasında.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ankara’da
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir^ ligi (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelen I Kazakistanlı ve
Türk iş insanlarının toplantısında yaptığı konuşmada, Türkleri ülkesinde yatırma çağırdı. Nazarbayev, 2020’ye kadar 500 büyük fabrika açmayı düşündüklerini belirterek “Toplamda V 56 milyar dolarlık
yatırım ve 1,5 milyon kişi için istihdam sağlanacak Bu program için
inceleme yapılmış, finansman da ayrılmış. Kazakistan’da 9 serbest
ekonomi bölgesi, hepsinde vergi teşvikleri var” dedi. Nazarbayev,
tarım desteklerinden de Türk tarım işletmelerinin yararlanması gerektiğini söyledi.

bul’daki İş Forumu’na da 100 kişilik bir heyetle katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da her alanda işbirliğine hazır olduklarını belirterek sanayi bölgeleriyle ilgili hazırladıkları raporu
Nazarbayev’e sundu. Ankara’daki toplantıya, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Salih
Bezci, işadamları Ahmet Çalık, Hacı Boydak, Ali Kibar, Ali Sabancı,
Ahmet Kaya, Ahmet Kahraman, Mustafa Derya, Mahmut Özdoğan
ve Atilla Oğuz, Aselsan Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ömür Gebeş, Nurol
Holding Genel Müdürü Ali Gümrükçüoğlu katıldı.

• Almatı’da bir AVM inşası için TurkMalI Gayrimenkul ile Kassanol
Yatırım Grubu arasında bir mutabakat zaptı.

Öte yandan Kazak işadamları, TUSKON’un ev sahipliğinde İstan-
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YATIRIM YAPACAK ÖNCÜ FİRMALAR
• TUSKON Başkanı Rızanur Meral, İstanbul’da düzenledikleri “Türkiye Kazakistan Ticaret ve Yatırım Forumu” sırasında şu anlaşmaların imzalanacağını söyledi: T
• Türk-Kazak işadamları ortaklığında Kazakistan’da bir organize
sanayi bölgesi kurulması.
• Kazakistan Engineering HK ile Otokar arasında, Kazakistan’da
askeri tekerlekli araçların üretimi ve bakımı.

• Coca-Cola Türkiye ile Kazak arasında, yine Kazakistan’da alkolsüz içecek üretimi anlaşması. *. Abdi İbrahim İlaç ile Kazak Alma
firması arasında Kazakistan’a 60 milyon dolarlık yatırım anlaşması.
• Nobel İlaç’tan Kazakistan’a 25 milyon dolarlık ilaç fabrikası.

Basında

2012

TOBB

EKİM

13 Ekim 2012

Nazarbayev Türk işadamlarıyla buluştu

56 milyar dolarlık yatırım çağrısı yaptı
TÜRK ve Kazak işadamları yatırım için bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “2020 yılma kadar 500 büyük işletme açmayı
düşünüyoruz. Toplamda 56 milyar dolarlık yatırım ve 1,5 milyon kişi için
istihdam sağlayacak” dedi.

yüzde 6 dolayında oldu, enflasyon yüzde 5’i aşmadı” dedi. Kazakistan’da
geçen yıl 80 milyon tona yakın petrol, 30 milyar metreküp doğalgaz üretildiğini kaydeden Nazarbayev, “Bu yıl Kaşagan petrol yatağı devreye
girerse, 20 milyon ton daha petrol üretimi gerçekleştireceğiz” dedi.

SON dönemlerde Türk işadamları için cazip pazarlardan biri haline gelen Kazakistan, dev yatırımlara hazırlanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2020 yılma kadar 500 büyük işletme açmayı
planladıklarını belirterek, “56 milyar dolarlık yatırım ve 1.5 milyon kişi
için istihdam sağlayacak. Bu program için inceleme yapılmış, finansman
da ayrılmış” dedi.

Kalkınma Programını yakından izliyoruz.

Ticaret yüzde 80 arttı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve
beraberindeki işadamları, Türk iş dünyasıyla bir araya geldi. Nazarbayev, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 80 arttı. Geçen yılsonu itibariyle 3,5 milyar dolara ulaştı, bu yıl birinci yarıda yüzde 50’lik artış
gözlemliyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak koyduğumuz
hedefle ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.

9 bölgeye teşvik
Kazakistan’ın petrol, doğalgaz ve yeraltı zenginliklerinin yanı sıra ülkede
sanayileşme programlarının hızla devam ettiğini belirten Nazarbayev,
“9 serbest ekonomi bölgesinde vergi teşvikleri bulunuyor. Küresel krize
rağmen büyüyoruz. Ekonomik büyüme geçen yıl yüzde 7.5, bu yıl ise

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kazakistan ile her alanda işbirliğine hazır olduklarını belirterek, iki ülkenin kardeşlik ve ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerine
yapılacak demiryolu hattının iki ülkeyi ekonomik olarak birbirine daha
çok bağlayacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Kazakistan’ın kalkınma
programlarını yakından izlediklerini de bildirdi. İki ülkenin ticaret hacmini
kısa vadede 5 milyar dolara, orta vadede 10 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, ATAMEKEN ile TOBB’un birlikte
çalışacaklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu Kazakistan’da özel sektörün gelişmesi için bir projeyi birlikte yapmak istediklerini dile getirdi.

28 anlaşmadan 3 milyar dolar çıktı
TÜRKİYE-Kazakistan Ticaret ve Yatırım Forumu’na katılan Başbakan
Yardımcısı Aset Issekeshev, toplam 3 milyar dolarlık Kazakistan’da 11,
Türkiye’de ise 17 anlaşmaya imza attıklarını belirtti. Türkiye İşadamları
ve SanayicilerKonfederasyonu (TUSKON), 600 Kazak ve Türk işadamının katılımıyla “Türkiye-Kazakistan Ticaret ve Yatırım Forumu” düzenledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in de katılıdığı forumda konuşan Aset Issekeshev,
“Anlaşmaların devamı gelecek” dedi.
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NAZARBAYEV’DEN TÜRK İŞADAMLARINA DAVET
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2020
yılma kadar 500 büyük işletme açmayı planladıklarını belirterek, “Toplamda 56 milyar dolarlık yatırım ve 1.5 milyon
kişi için istihdam sağlayacak” dedi. İki ülke arasındaki, küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışmalarının artırılmasını
isteyen Nazarbayev, Kazakistan’daki 9 serbest ekonomi
bölgesinde vergi teşvikleri bulunduğunu anlattı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve beraberindeki işadamları, Türk işadamlarıyla biraraya geldi.
Nazarbayev, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 80
arttı. Geçen yılsonu itibariyle 3,5 milyar dolara ulaştı, bu
yıl birinci yarıda yüzde 50’lik artış gözlemliyoruz, 2,5 milyar
dolar oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak koyduğumuz hedefle ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.
Küresel krize rağmen Kazakistan’ın büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Nazarbayev, ülkenin ekonomik büyümesinin geçen yıl yüzde 7.5, bu yıl ise yüzde 6 dolayın-
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da olduğunu, enflasyonun yüzde 5’i aşmadığını kaydetti.
Kazakistan’da geçen yıl 80 milyon tona yakın petrol, 30
milyar metreküp doğalgaz üretildiğini kaydeden Nazarbayev, “Bu yıl dünyanın en büyük petrol yataklarından olan
Kaşagan petrol yatağı devreye girerse, artı 20 milyon ton
daha petrol üreteceğiz” dedi.
‘İlişkiler güçlenmeli’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kazakistan ile her
alanda işbirliğine hazır olduklarını belirterek, iki ülkenin
kardeşlik ve ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakü-Tiflis-Kars hattına yapılacak demiryolu
hattının iki ülkeyi birbirine daha çok bağlayacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Kazakistan’ın kalkınmasını yakından
izlediklerini bildirdi.
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Akif’in kaleminden çıkan bütün şiirler bu külliyatta
İstiklal Marşı’nın yazan milli şair Mehmet Akif in ‘Safahat’
eseri genişletilerek yeniden bastırıldı. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) hazırladığı 400 sayfalık külliyat
mahiyetindeki esere, Safahat’ta yer almayan çok sayıda
şiir ve bu şiirlerin hikâyeleri de eklendi. ‘Safahat’ın toplantısı önceki gece TOBB’da gerçekleştirildi. Kültür-sanat
çevrelerinin katıldığı toplantıda konuşan Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay, 4 Akif bana, Ahmet Yesevi, Hacı
Bayram Veli ve Yunus Emre gibi, bizi biz yapan değerlerin
en büyük mimarlarından birisi olarak geliyor. Onu, Yunus
Emre’nin devamı olarak görüyorum.” dedi. Akif in tüm yaşamıyla başlı başına bir ahlak öğreticisi olduğunu dile getiren Günay, “O, hak ettiği yeri son zamanlarda yeni yeni

almaya başladı.” ifadelerini kullandı. Mehmet Akif in TOBB
tarafından hazırlanan ‘Safahat’ı 7 ayrı kitaptan oluşuyor.
Ancak yeni eser, daha önce Akif in Safahat’ta yayımlanmamış 150’yi aşkın şiiri ile mektuplarında ve hatta fotoğraf
arkalarında yazdığı şiirler de ilave edilerek, tek şiir külliyatı
haline getirildi. Kitabın sol tarafında şiirin orijinali, sağ tarafında ise günümüz Türkçesi ile tercümesi yer alıyor. Kitapta
mm şiirlerin ayrıntılı dipnotları, hangi dönemde yazıldıktan,
o dönemin ve şairin içinde bulunduğu şartlar da yer alıyor.
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‘En fakir 48 ülkesinin 22’si İslam ülkesi’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en fakir 48 ülkesinden 22’sinin
İslam ülkesi olduğunu söyledi…
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB’un, İslam
Kalkınma Bankası (IDB) ile Şubat 2009 yılında imzaladığı
işbirliği protokolü kapsamında, “TOBB IDB/ITFC-ICCIA Oda
Akademisi” eğitim programının ikincisi 8-12 Ekim 2012 tarihleri
arasında Ankara’da gerçekleştirildi.
Programa katılarak eğitimlerini tamamlayan, İslam ülkelerinin
ticaret ve sanayi odaları yöneticilerine sertifikaları, düzenlenen
törende, Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, oda akademisi programının
TOBB ev sahipliğinde bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, katılımcılara, dünyada ve OIC ülkelerinde Oda sistemleri,
Ticaret ve Sanayi Odalarının finansman yönetimi, odalar için
SWOT Analizi, Türk oda sistemi, odalarda bilgi işlem uygulamaları, ticaret ve sanayi odaları ve ihracat destekleri, ticaret ve
sanayi odaları ve KOBİ’lere destek, ABİGEM Modeli, odalar ve
medya ile ilişkiler, ticaret ve sanayi odalarında fuar yönetimi,
oda kalite sistemleri, TOBB Oda Akreditasyon Sistemi hakkında eğitim verildiğini, programın çok yoğun olmasına rağmen
bundan çok fayda göreceklerini söyledi.
Katılımcıların ülkelerine gittikleri zaman bu deneyimlerini aktararak, odalarının cazibe merkezi olmasını sağlayacaklarını
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vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları bildirdi:
“İslam ülkeleri olarak ne zaman özümüzden uzaklaşsak zillete
düşmüşüz. Dünyanın en fakir 48 ülkesine baktığımız zaman
22 tanesi İslam ülkesi.
Bunun sebebi ne diye düşünebildik mi? Dünya enerji kaynaklarının yüzde 90’ı İslam ülkelerinden çıkacak ama zengin olamayacaksınız. 57 İslam ülkesi bir Alman ekonomisi yapmıyor.
Biz de bir noksanlık var.” Zenginleşmenin yolunun ticaretten
geçtiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Ülkelerimizi ve halklarımızı zenginleştirmemizin tek yolu ticaretten geçiyor. Onun için
ticaret odaları çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.
İslam ülkelerinde devletlerin zengin, halkların ise fakir olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, halkın zenginleşmesinin ticaretten
geçtiğini ve bu yönden, tüccar ve sanayicilere hizmet etme
noktasında odalara büyük görev düştüğünü ifade etti.
Kazakistan’da Türkiye’deki gibi güçlü bir oda sistemi kurulmasına çalışıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Girişimcilere yol
gösteriyor olmamız lazım. Buradan aldığınız eğitimleri yönetim
kurulu başkan ve üyelerinizle, oda çalışanlarınıza aktarmanız
esas olan. Bunları aktararak güçlü bir oda sistemi ve ülkelerimizin zenginliğini sağlayacaksınız” ifadelerini kullandı.
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SONSÖZ
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57 İslam ülkesi bir Alman ekonomisi yapmıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en fakir 48 ülkesinden 22’sinin İslam ülkesi olduğunu söyledi.
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB’un, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile Şubat 2009 yılında imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında,
“TOBB-IDB/ ITFC-ICCIA Oda Akademisi” eğitim programının ikincisi 8-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Programa katılarak
eğitimlerini tamamlayan, İslam ülkelerinin ticaret ve sanayi odaları yöneticilerine sertifikaları, düzenlenen törende, Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
dünyanın en fakir 48 ülkesinden 22’sinin İslam ülkesi olduğunu söyledi.
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB’un, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile Şubat 2009 yılında imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında,
“TOBB-IDB/ITFC-ICCIA Oda Akademisi” eğitim programının ikincisi 8-12
Ekim 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Programa katılarak
eğitimlerini tamamlayan, İslam ülkelerinin ticaret ve sanayi odaları yöneticilerine sertifikaları, düzenlenen törende, Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, oda akademisi programının TOBB ev sahipliğinde bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, katılımcılara, dünyada
ve OIC ülkelerinde Oda sistemleri, Ticaret ve Sanayi Odalarının finansman yönetimi, odalar için SWOT Analizi, Türk oda sistemi, odalarda bilgi
işlem uygulamaları, ticaret ve sanayi odaları ve ihracat destekleri, ticaret
ve sanayi odaları ve KOBİ’lere destek, ABİGEM Modeli, odalar ve medya
ile ilişkiler, ticaret ve sanayi odalarında fuar yönetimi, oda kalite sistemleri, TOBB Oda Akreditasyon Sistemi hakkında eğitim verildiğini, programın
çok yoğun olmasına rağmen bundan çok fayda göreceklerini söyledi.
Katılımcıların ülkelerine gittikleri zaman bu deneyimlerini aktararak, odalarının cazibe merkezi olmasını sağlayacaklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
şunları bildirdi:

90’ı İslam ülkelerinden çıkacak ama zengin olamayacaksınız. 57 İslam ülkesi bir Alman ekonomisi yapmıyor. Biz de bir noksanlık var.”
Zenginleşmenin yolunun ticaretten geçtiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu,
“Ülkelerimizi ve halklarımızı zenginleştirmemizin tek yolu ticaretten geçiyor. Onun için ticaret odaları çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.
İslam ülkelerinde devletlerin zengin, halkların ise fakir olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, halkın zenginleşmesinin ticaretten geçtiğini ve bu yönden,
tüccar ve sanayicilere hizmet etme noktasında odalara büyük görev düştüğünü ifade etti.
Kazakistan’da Türkiye’deki gibi güçlü bir oda sistemi kurulmasına çalışıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Girişimcilere yol gösteriyor olmamız lazım. Buradan aldığınız eğitimleri yönetim kurulu başkan ve üyelerinizle,
oda çalışanlarınıza aktarmanız esas olan. Bunları aktararak güçlü bir oda
sistemi ve ülkelerimizin zenginliğini sağlayacaksınız” ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, konuşmasının ardından programa, Bangladeş, Cibuti, Irak,
Kazakistan, Moritanya, Somali, Sudan, Tacikistan, Tunus ile Yemen ticaret
ve sanayi odalarından katılan orta ve üst düzey yöneticilere sertifikalarını
verdi ve toplu fotoğraf çektirdi.

“İslam ülkeleri olarak ne zaman özümüzden uzaklaşsak zillete düşmüşüz.
Dünyanın en fakir 48 ülkesine baktığımız zaman 22 tanesi İslam ülkesi.
Bunun sebebi ne diye düşünebildik mi? Dünya enerji kaynaklarının yüzde
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Karşılıksız çek oranı son 3 yılın zirvesinde, SMS’le
kontrol şart

Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasından sonra yeni bir kontrol mekanizmasının kurulmadığını söyleyen TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Cep telefonları üzerinden SMS yoluyla çek keşide eden kişinin bilgileri, çek keşidecinin onayı ile
çeki alacak kişinin telefonuna gönderebilir. Çek alan kişi, hangi riski aldığını bilerek çek kabul eder” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çıkan çek oranının son üç yılın en
yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, “Çek sicili kontrol
sistemi reel sektöre SMS yoluyla açılsın” dedi. Bu yılın 9
aylık döneminde karşılıksız çek sayısı geçen yıla göre yüzde 49 arttı. Piyasadaki çeklerin karşılıksız çıkma oranı ise
geçen yıl yüzde 2,6 iken, bu yıl yüzde 4,3’e yükseldi. Hisarcıklıoğlu, mahkemeler tarafından yasaklama kararı alman
çek adetlerinde de ciddi bir artış olduğuna işaret ederek,
geçen yılın tamamında bu rakam 48 bin adet iken, bu yılın
9 ayında 338 bine ulaştığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti: ‘Karşılıksız çekte hapis cezası kaldırıldı, yeni
bir kontrol mekanizması kurulamadı. Bürokratlar, çeke ilişkin rakamların henüz çok kötü noktalara ulaşmadığını vurguluyor. Ancak bir şeyi unutuyorlar. Rakamlar da ortada.
Karşılıksız çıkan çek, oranı son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.”
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Ticaret hızlı davranmayı gerektirir
Hisarcıklıoğlu önerilerini şöyle sıraladı: “Cep telefonu üzerinden SMS’le çeki verenin onayıyla bilgileri, çeki alacak
kişinin telefonuna gönderebilir. Böyle bir sistem çeke yeniden güven getirir. Böylece çeke güven artar.”
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Çekmek istemiyoruz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hapis cezasının kaldırılmasının ardından karşılıksız çıkan çek oranının son 3 yılın zirvesine ulaştığını
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Çek sicili kontrol sistemi SMS yoluyla açılsın” dedi.

Hükümetin karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması iş
dünyasının en büyük örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini de (TOBB) isyan ettirdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çıkan çek oranının son üç yılın en yüksek
seviyesinde olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, çekte yeni bir
kontrol mekanizmasının devreye alınmasına ihtiyaç olduğunu
vurguladı.
İtibar kazandırılmalı
Çeke güven gelmezse ticaretin çarklarının daha da zor döneceğini, piyasada çeke olan güvenin azalacağını ve ekonomik
aktivitenin bundan olumsuz etkileneceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, 2012 yılında ikinci çeyreğinden itibaren çek kullanımındaki azalmanın göze çarptığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 2011
yılı ile karşılaştırıldığında Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilen çek tutarının 2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5
artmışken, ikinci çeyrekte yüzde 3 azaldığını, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2 düştüğünü bildirdi.

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:
“Çek sicili kontrol sistemi reel sektöre SMS yoluyla açılsın.
Cep telefonları üzerinden SMS yoluyla çek kesen kişinin bilgileri, çek kesenin onayı ile çeki alacak kişinin telefonuna gönderebilir. Böyle bir sistem çeke yeniden güven getirir, çek alan
kişi, hangi riski aldığını bilerek çek kabul eder. Böylece çeke
güven artar.”
Okul ve yurt yapacak
TOBB Ankara Polatlı’ya fen lisesi ve yurt yapacak. Ankara
Valiliği ve TOBB, Polatlı’ya fen lisesi ve yurt yapılması için bir
protokol imzaladı. Protokol, Ankara Valisi Alaattin Yüksel ve
TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı. Vali
Yüksel imza törenin sonrası TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun
alnından öptü.

“Çeke itibarı yeniden kazandırılmalıdır” diyen Hisarcıklıoğlu,
kendilerinin zamanında ilgili bakanlara ve Bankalar Birliğine
bir çağrı yaptıklarını, tacirlerin birbirinin kredi-çek geçmişini
görebilecekleri bir sistem kurulmasını önerdiklerini hatırlattı.
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TOBB: çekteki sıkıntı ticaretin çarklarını yavaşlatıyor

Karşılıksız çek miktarı üç yılın zirvesine çıktı
TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “çek sistemine güven
gelmezse çek kullanımındaki sıkıntı artacak ve bu durum
ticareti ve ekonominin büyüme temposunu beklenenden
daha fazla yavaşlatacak” dedi.
Bürokrasi yanlış biliyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bürokratların, çeke
ilişkin rakamların henüz çok kotu noktalara ulaşmadığını,
çekini ödemeyenlerin hep aynı şirketler olduğunu vurguladıklarını belirterek, bir şeyi unutuyorlar. Ekonomide beklentiler ve algılar çok önemli, karşılıksız çek oranı son yılın en
yüksek seviyesinde” dedi.
TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, karşılıksız çıkan çek oranının son üç yılın en
yüksek seviyesinde olduğunu, çeke güven gelmezse ticaretin çarklarının daha da zorlanacağını belirterek, “çek sicili kontrol sistemi reel sektöre sms yoluyla açılsın. Dürüst
müteşebbis mağdur olmasın” dedi. Bu yıl 9 aylık dönemde
karşılıksız çek sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla
yüzde 49 arttığını söyleyen başkan Hisarcıklıoğlu, bu dönemde piyasadaki çeklerin karşılıksız çıkma oranın geçen
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yıl yüzde 2,6 iken, bu yıl yüzde 4,3’e yükseldiğini kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, mahkemeler tarafından yasaklama kararı
alınan çek adetlerinde de ciddi artış olduğuna işaret ederek, geçen yılın tamamında bu rakamın 48 bin adetken, bu
yılın 9 ayında 338 bine ulaştığını bildirdi.
HAPİS CEZASI KALKTI BÖYLE OLDU
Bu artışta yeni düzenleme sonrası karşılıksız çek keşidecilerine verilen yasaklama kararlarına ilişkin sürecin hızlanmış olmasının da etkisi olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “2012’de karşılıksız çek miktarındaki
hızlı artışın iki nedeni var; ilk olarak karşılıksız çekte hapis
cezasının kaldırılmasının ardından yeni bir kontrol mekanizması kurulamadı. Reel sektörün beklentisi, Kredi Kayıt
Bürosu’nun (KKB) faaliyete geçmesiyle çek kabul edecek
müteşebbisin çek keşidecisinin geçmiş çek ödeme bilgilerini görebilmesiydi. Böylece çeki kabul edip etmeme kararını
hangi riski aldığını bilerek verebilmesini sağlanacaktı.”
BANKALAR PAYLAŞIYOR, BİZE KAPALI
Nisan ayında faaliyete geçen bu sistemle müşterinin kredi
hesaplarıyla ilgili pozitif ya da negatif ödeme performansı
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bilgilerinin bankalar arasında paylaşılmaya başlandığını
vurgulayan RifatHisarcıklıoğlu, “bu güzel bir gelişme olmakla birlikte bu sistem reel sektöre tamamen kapalı” dedi.
PİYASADA DURGUNLUK VAR
Karşılıksız çek sayısındaki artışın ikinci nedenin de yılın ilk
yarısına ilişkin büyüme rakamlarında da görüldüğü gibi iç
piyasada yaşanan durgunluk olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “yurt içi tüketim yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre reel olarak binde 2 azaldı.
Benzer şekilde özel sektörün makine ve teçhizat yatırımı
harcamaları da reel olarak yüzde 5.9 geriledi. Sonuç olarak
çekte yeni bir kontrol mekanizmasının devreye alınmasına
ihtiyaç var. Piyasada çarkın işlemesi için çek çok önemli bir
işlev görüyor.”
ÇEKİN İTİBARI KALMADI
TOBBBaşkanı RifatHisarcıklıoğlu, “herkes diğerine şüpheyle bakıyor. Çekin itibarı kalmadı. Piyasada vadeli çekin yerine bankaların ticari kredi kartı artıyor. Ancak birbi-

rinin yerine ikame edilecek şeyler değil. Kaldı ki, çekten
beklenen hareketi oraya yükleyemezsiniz. Çekte yaşanan
sıkıntılar konusunda Anadolu’da ki her gün e postalar ve
telefonlar geliyor” dedi.
Birbirimizi sms ile görebilelim
TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakanlara ve Bankalar
Birliği’ne bir çağrı yaptıklarını, tacirlerin birbirinin kredi-çek
geçmişini görebilecekleri bir sistem kurulmasını önerdiklerini hatırlattı, Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “cep telefonları
üzerinden sms yoluyla çek keşide eden kişinin bilgileri, çek
keşidecinin onayı ile çeki alacak kişinin telefonuna gönderebilir. Böyle bir sistem çeke yeniden güven getirir, çek
alan kişi, hangi riski aldığını bilerek çek kabul eder. Böylece çeke güven artar. Bankalar birliği kendi mekanizmasını
kurmayı tercih etti. Kurulan sistemde ciddi bürokrasi var ve
sonuç almak zaman alıyor. Oysa ticaret hızlı davranmayı
gerektirir. Karsı tarafın çek geçmişini o gün hatta o saat
içinde görebilmeliyiz,”
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ÇEK SİCİLİ KONTROL SİSTEMİNİN REEL SEKTÖRE AÇILMASINI ÖNEREN TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:

Güven kayboldu, ticaret çarkları zorlanıyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “karşılıksız çıkan çek oranı son üç yılın en yüksek seviyesinde. Çeke güven gelmezse
ticaretin çarkları daha da zorlanacak” dedi.
Türkiye odalar ve borsalar birliği (TOBB) başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çıkan çek oranının son üç yılın en
yüksek seviyesinde olduğunu, çeke güven gelmezse ticaretin çarklarının daha da zorlanacağını belirterek, “çek sicili kontrol sistemi reel sektöre sms yoluyla açılsın. Dürüst
müteşebbis mağdur olmasın” dedi.
Hisarcıklıoğlu, muhabirine yaptığı değerlendirmede bu yılın 9 aylık döneminde karşılıksız çek sayısının geçen yılın
aynı dönemine oranla yüzde 49 arttığını, yine bu dönemde piyasadaki çeklerin karşılıksız çıkma oranının geçen yıl
yüzde 2,6 iken, bu yıl yüzde 4,3’e yükseldiğini kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, mahkemeler tarafından yasaklama kararı
alınan çek adetlerinde de ciddi bir artış olduğuna işaret
ederek, geçen yılın tamamında bu rakamın 48 bin adet
iken, bu yılın 9 ayında 338 bine ulaştığını bildirdi. Ancak
bu artışta yeni düzenleme sonrasında karşılıksız çek keşidecilerine verilen yasaklama kararlarına ilişkin sürecin
hızlanmış olmasının da etkisi olduğunu dile getiren Hi-
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sarcıklıoğlu, şunları söyledi: “2012 yılında karşılıksız çek
miktarındaki hızlı artışın iki nedeni var. İlk olarak karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasının ardından yeni bir
kontrol mekanizması kurulamadı. Reel sektörün beklentisi,
kredi kayıt bürosunun (KKB) faaliyete geçmesiyle birlikte
çek kabul edecek müteşebbisin, çek keşidecisinin geçmiş
çek ödeme bilgilerini görebilmesiydi. Böylece çeki kabul
edip etmeme kararını hangi riski aldığını bilerek verebilmesini sağlanacaktı. Nisan ayında faaliyete geçen bu sistem
ile müşterinin kredi hesaplarıyla ilgili pozitif ya da negatif
ödeme performansı bilgileri bankalar arasında paylaşılmaktadır. Bu güzel bir gelişme olmakla birlikte bu sistem
reel sektöre tamamen kapalı. Karşılıksız çek sayısındaki
artışın ikinci nedeniyse, bu yılın ilk yarısına ilişkin büyüme
rakamlarında da görüldüğü üzere iç piyasada yaşanan durgunluktur. Yurt içi tüketim yılın ilk yarısında geçen senenin
aynı dönemine göre reel olarak binde 2 azaldı. Benzer şekilde özel sektörün makine ve teçhizat yatırımı harcamaları
da reel olarak yüzde 5,9 geriledi!”
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Hisarcıklıoğlu, sonuç olarak çekte yeni bir kontrol mekanizmasının devreye alınmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, piyasada çarkın işlemesi için çekin çok önemli bir
işlev gördüğünü, ancak karşılıksız çeke uygulanan hapis
cezasının kalkmasının ardından çek sisteminin güvenilirliğini artıracak bir mekanizmanın hala hayata geçirilmediğini
ifade etti. Bu yüzden çeke olan itibarın azaldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “şimdi riskli-risksiz ayrımı kalmadı. Herkes diğerine şüpheyle bakıyor. Bugünlerde piyasada vadeli
çekin yerine bankaların ticari kredi kartı kullanımı artıyor.
Ancak bunlar birbirinin yerine ikame edilecek şeyler değil.
Kaldı ki, çekten beklenen hareketi oraya yükleyemezsiniz.
Çekte yaşanan sıkıntılar konusunda Anadolu’dan her gün
e-postalar ve telefonlar geliyor” diye konuştu.
Rifat Hisarcıklıoğlu, bürokratların, çeke ilişkin rakamların
henüz çok kötü noktalara ulaşmadığını, çekini ödemeyenlerin hep aynı şirketler olduğunu o yüzden izlemede kaldıklarını vurguladıklarını aktararak, “ancak bir şeyi unutuyorlar. Ekonomide beklentiler ve algılar çok önemlidir. Kaldı ki
rakamlar da ortada. Karşılıksız çıkan çek oranı son 3 yılın
en yüksek seviyesine ulaşan” dedi. Hisarcıklıoğlu, çeke
güven gelmezse ticaretin çarklarının daha da zor döneceğini, piyasada çeke olan güvenin azalacağını ve ekonomik
aktivitenin bundan olumsuz etkileneceğini anlattı. “çeke
itibarı yeniden kazandırılmalıdır” diyen Hisarcıklıoğlu, kendilerinin zamanında ilgili Bakanlara ve Bankalar Birliği’ne

bir çağrı yaptıklarını, tacirlerin birbirinin kredi/çek geçmişini
görebilecekleri bir sistem kurulmasını önerdiklerini hatırlattı. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Mesela cep telefonları
üzerinden sms yoluyla çek keşide eden kişinin bilgileri, çek
keşidecinin onayı ile çeki alacak kişinin telefonuna gönderebilir. Böyle bir sistem çeke yeniden güven getirir, çek alan
kişi, hangi riski aldığım bilerek çek kabul eder. Böylece
çeke güven artar. Karşılıksız çek miktarındaki artış iç piyasadaki durgunluk ve çekin itibar kaybından kaynaklanıyor
ama olmadı. Bankalar birliği kendi mekanizmasını kurmayı
tercih etti. Kurulan sistemde ciddi bürokrasi var ve sonuç
almak zaman alıyor. Oysa ticaret hızlı davranmayı gerektirir. Karşı tarafın çek geçmişini o gün hatta o saat içinde
görebilmeliyiz. Bizim önerdiğimiz sistem sms üzerinden işleyecek ve bunu sağlayacaktı.”
Çeke güven gelmezse büyüme temposu yavaşlar’
Çek sistemine güven gelmezse çek kullanımındaki sıkıntının artacağını ve bu durumun ticareti ve ekonominin
büyüme temposunu beklenenden daha fazla yavaşlatacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak önerdikleri
çek sicili kontrol sisteminin biran önce hayata geçirilmesini
beklediklerini, böylece çek alacak kişinin hangi riski aldığını bilerek çeki kabul edeceğini, dürüst müteşebbislerin ise
mağdur olmayacağını kaydetti.
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Fransız KOBİ’ler üretim için Türkiye’ye gelmeli

Türkiye’yi ziyaret eden Fransa Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Andre Marcon, Fransız KOBİ’lerin Türkiye’de üretim yapması
gerektiğini söyledi. KOBİ’lerin Fransa’da maliyetlerden bürokrasiye çeşitli engellerle karşılaştığını belirten Marcon, Türkiye’nin istikrarlı
büyüyen bir ekonomi olarak Fransız KOBİ’ler için hayati fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Türkiye’yi ilk kez ziyaret eden Fransa Odaları Birliği Başkanı
Andre Marcon’dan çağrı: FransızKOBI Türkiye’ye gelsin

Fransa Odalar Birliği Başkanı “Andre Marcon, Türkiye’nin dinamizmiyle Fransız KOBİ’lerine önemli fırsatlar sunduğunu
kaydetti.
Fransa Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Andre Marcon, Fransız KOBİ’lerini mutlaka Türkiye’ye gelerek üretim yapması gerektiğini söyledi. KOBİ’lerin Fransa’da maliyetlerden bürokrasiye çeşitli, engellerle karşılaştığını belirten Marcon, Türkiye’nin istikrarla büyüyen ekonomi olarak Fransız
KOBİ’ler için hayati fırsatlar sunduğunu kaydetti. Andre Marcon, Fransa’da
bir Türk odası kurulması için de çalışmalara başladıklarım da açıkladı.
Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Fransa Odalar Birliği Başkanı Andre
Marcon bir dizi ziyarette bulunuyor. Önceki gün Ankara’da Ekonomi Bakam
Zafer Çağlayan ile Gümrük ve Ticaret Bakam ‘’ Hayati Yazıcı’da dâhil olmak
üzere üst düzeyde temaslarda bulunan Marcon, dün de TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ile birlikte İstanbul Sanayi Odası Başkam ve “TOBB Başkan
Vekili Tanıl Küçük, Deniz Ticaret Odaları Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkan Yardımcısı Hafim Mete, Türk-Fransız Ticaret Demeği Başkanı Zeynep
Necipoğlu ile birlikte bir basın sohbet toplantısı düzenledi.
Türkiye’de faaliyet gösteren bazı önde gelen Fransız markalarının temsilcilerinin de bulunduğu toplananda konuşan TOBB Başkamı, m Rifat Hisarcıklıoğlu, Andre Marcon’a Türkiye ve Fransa arasındaki hem ekonomik hem de
siyasi ilişkilerin geliştirilmesine verdiği katkı nedeniyle teşekkür etti.
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“Sayın Marcon, hem Fransa Odalar ‘ Birliği Başkan Yardımcılığı döneminde,
hem de başkan olduğu dönemde sözde Ermeni soykırımına tasarısına ilişkin aldığı tutumla, Türk Fransız ilişkilerinin zedelenmemesi için büyük çaba
sarf etmiştir ve etkili de olmuştur” diyen Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliği
Başkan Yardımcılığı’na seçilmem konusunda da kendisinin büyük desteğini
gördük. Eurochambres tarihinde ilk defa Avrupa Birliği üyesi olmayan bir
ülkeden başkan yardımcısı seçti” açıklamasında bulundu.
“POTANSİYEL YANSIMIYOR”
Fransa’nın dünyanın beşinci büyük ekonomisi olduğuna dikkat çeken TOBB
Başkam Hisarcıklıoğlu, ‘Türkiye ve Fransa ekonomik işbirliği anlamında potansiyellerini kullanamıyor. 2 milyar dolarlık bir dış ticaret ne Türkiye’nin ne
de Fransa’nın potansiyellerini yansır. Bunu mutlaka yukarı çekme hedefindeyiz. Bu amaçla Türk ve Fransız şirketlerini birlikte projeler üretmeleri ve işbirliğine gitmeleri bakımından teşvik ediyoruz. Bu karşılıklı olmalı. Türkiye’de
halen 400’e yalan önemli Fransız şirketinin yatırımı var. Türkiye’den ise
Fransa’da sadece 30 şirket faaliyet gösteriyor. Bunun da artması lazım”
diye konuştu. Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerin sadece ikili
düzeyde değil, üçüncü ülkelere yönelik olarak da ciddi gelişme potansiye-
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li barındırdığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin bir Afrika açılımı
var. Burada, özellikle Sahra altı Afrika’da Fransız şirketleriyle birlikte önemli
projeler geliştirilebilir. Ortadoğu’da ve Balkanlar’da da... Fransa ve Türkiye
odalar birliği olarak iki ülkenin siyasi ilişkilerine olumlu yansıyacak ekonomik
ilişkilerimizi geliştirmek ve üçüncü ülkelerde ortak iş yapmak amacındayız”
Türk ve Fransız odaları arasında işbirliğini de güçlendirmek istediklerini kaydeden TOBB Başkam Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şu anda Edirne ile Lyon, Konya
Sanayi Odası ile de Marsilya odası ortak proje yürütüyor. Bu işbirliklerini de
geliştirme azmindeyiz” dedi.
Fransa’daki Türk şirketlerinin sayısının ve faaliyetlerinin artması için
Fransa’da bir Türk odası kurulmasına ilişkin Andre Marcon’un sözlerinin
hatırlatılması üzerine TOBB Başkanı, “Bu yönde çalışmalarımızı ortak olarak sürdürüyoruz. Almanya’daki oda model olarak alınacak” açıklamasında
bulundu. Hisarcıklıoğlu, Avrupalı şirketler ve Türk şirketlerinin Mısır, Tunus
ve Filistinli şirketlerle ortak işbirliği projeleri geliştireceklerini, bu amaçla ilk
çalışmaların Mısır’la başlatıldığını da sözlerine ekledi.
“TÜRKİYE’YE İHTİYACIMIZ VAR”
Türkiye’de olmaktan çok memnun olduğunu vurgulayarak konuşmasına
başlayan Fransa Odalar Birliği Başkanı Andre Marcon, TOBB Başkam Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu özellikle Eurochambers’a verdiği katkılardan dolayı övdü.
“Rifat, her zaman yeni düşünceler getirir. Projelere farklı perspektifler kazandırır ve dinamik bir çalışma olmasını sağlar. Önce onu Eurochambres’ta
sempati ile karşıladılar. Bir süre soma ise vazgeçilmez birpartner olduğu ortaya çıktı” diyen Marcon, “Rifat gibi, Türkiye de, Avrupa için vazgeçilmezdir.
Bizim bugün Doğuya yönelmemiz gerektiği açıktır. Yöneleceğimiz başlıca
ülke de Türkiye olmalıdır. Türkiye bugün büyüme hızıyla, dinamizmiyle dünyada öne çıkıyor. Türkiye’ye ihtiyacımız olduğu kesin. Avrupa’nın Türkiye’nin
bu gücünü neden kullanmadığı anlaşılmaz bir şey” diye konuştu. Marcon,
Türkiye Fransa ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda da şunları söyledi: “Birçok alanda işbirliği geliştirme imkânlarımız var. Bunlar için
adımlar atılmaya da başlandı. Örneğin eğitim konusunda adımlar atılıyor.
Bunları desteklemeye devam edeceğiz. Denizcilik konusunda olduğu gibi
işbirliklerimiz sürecek. Fransa’da liman İşletmelerini odalar yaptığı zaman
ticaretin ülkeye daha yararlı olduğu görüldü. Aksi takdirde lojistik Belçika ve
Hollanda’ya kayıyor. Gıda konusunda da, özellikle Ar-Ge alanında önem-

li gelişim fırsatları var. Önümüzdeki yıl, Türkiye’de 300 Fransız firmasının
katılacağı bir iş platformu toplantısı düzenleyeceğiz. Burada 8 bine yakın
görüşme imkânı oluşacağını düşünüyoruz. Biz Fransa Odaları Birliği olarak
Fransız KOBİ’lerinin üretim ve işbirliği için Türkiye’ye yönelmelerini istiyoruz.
Türkiye bu konuda önemli fırsatlar sunuyor. İstikrarlı ve güçlü bir büyümeye
sahip. Fransa’da KOBİ’ler çeşitli engellemelerle karşı karşıya. Türkiye’de
gelişmeleri için, dünya pazarlarında rekabet edebilmeleri için büyük bir fırsat
kapısı var. Ancak Türkiye’yi iyi tanımıyorlar. TOBB ile birlikte buna çalışacağız. Türkiye’de yatırımcı konumda bulunan büyük Fransız şirketlerinden
de bu konuda yardım bekliyoruz. Fransız KOBİ’lerini yönlendirmeliler. Hangi
alanlarda işbirliği imkânı olduğunu göstermeliler. Bunun ötesinde Türkiye’nin
sesini nasıl daha iyi duyuracağım da Sayın Hisarcıklıoğlu ile birlikte sürekli
konuşuyoruz”
“KARA KEDİLER KAYBOLACAK”
Ermeni soykırımı meselesinin ikili ilişkileri yıprattığına da dikkat çeken Fransa Odalar Birliği Başkanı Andre Marcon, “İş dünyası insanlar arasında barış
sağlanması için çalışır. Biz de bunu yapıyoruz. Ermeni soykırımı konusunun
siyasetin bir işi olmadığı düşüncesindeyiz. Baştan beride açıklıkla bunu savunuyoruz. Bu mesele kesinlikle tarihçilere bırakılmalı. Biz Türkiye ile Fransa arasındaki hem siyasi hem ekonomik ilişkilere zarar veren bu konudaki
kara bulutların yakında dağılacağını ve kara kedilerin de ortadan kaybolacağını umuyoruz” dedi. Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkam Zeynep Necipoğlu, iki ülke arasındaki büyük potansiyelin siyasi konulara heba edilmemesi gerektiğini vurgularken, toplantıya kanlan Türkiye’deki önemli Fransız
yatırımlarının temsilcileri ilişkilerin geleceğinden umutlu olduklarını, Ermeni
soykırımı meselesinin tarihçilere bırakılması gerektiğine dikkat çektiler
TÜRKİYE VE FRANSA YENİ UFUKLARA
Sanofiİlaç Genel Müdürü Ollvier Oulllavme, Alstom Ülke Başkanı Adil Tekin,
TOBB Başkan Yardımcısı Tanıl Küçük, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,
Fransa Odalar Birliği Başkanı Andre Marcon- Türk-Fransız Ticaret Derneği
Başkanı Zeynep Necipoğlu, Carrefour Türkiye Genel MadaraGuillaume de
Colonges, Peugeot Finans Madara Xavler de Benelet, Türk-Fransız Ticaret
Derneği Başkan Yardımcısı Yves Marie Laouenan’ın katıldığı toplantıda iki
ülke arasındaki ekonomik İşbirliğinin gelişme potansiyeline dikkat çektiler.
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Fransız işadamları barış rüzgârları estiriyor
‘Müşterilerimiz bize surat asmadı!’
Carrefour Türkiye Genel Müdürü Guillaume de Colonges, “Carrefour, Sabancı ortaklığından ayrılacak mı?” sorusunu, “Ermeni meselesinde önyargılı
davranılıyor. 2006 ve 2011’de müşterilerimiz bize surat asmadılar” diye yanıtlıyor… Türkiye’deki performanslarından memnun olan Colonges, “Ayrılıkla ilgili bir şey söylemek istemiyorum” diyor.

Dünyaya Türkiye’den açılıyor
12 yıldır Türkiye’de yatırımcı olarak yer alan Peugeot’nun Finansman Müdürü Xavier de Benelet, Citroen ile birlikte otomobil pazarında yüzde 7’lik bir
pay aldıklarını söylüyor. Peugeot 301 ‘in Türkiye’den dünyaya sunulduğunu
vurguluyor. Alstom’un Ülke Başkanı Adil Tekin, Türkiye’nin 25 ülkenin yönetim merkezi olduğunu ifade ediyor. Nitelikli işgücü ve yeni pazarlara açılan
ekonominin cazibe yarattığını belirtiyor.
Kahvaltıda bir arada olduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları (CCI France) Başkanı Andre Marcon başkanlığında, Türkiye’de üst düzeyde ziyaretler
gerçekleştiren Türk-Fransız iş dünyası temsilcilerinin tumturaklı açıklamalarının meğer bir alt metni varmış.
Konuk heyeti önceki gün Ankara’da kabul eden Meclis Başkanı Cemil Çiçek;
2006 yılından beri Ermeni soykırım iddialarını tırmandıran ve Türkiye’nin AB
tam üyeliğine mesafe koyan geçmiş Fransız hükümetlerinin tutumlarını hatırlatarak yüklenmiş de, yüklenmiş...
“Ne olduysa araya kara kedi girdi, ilişkilerimiz limonileşti. Çok tatsız, tuzsuz,
ekşi bir hal aldı... Buna neden ihtiyaç duydunuz, nereden çıktı, bizden ne
zarar gördünüz de ilişkileri böyle ekşittiniz?
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“Çiçek’in ‘Sözlerim size değil, görüşlerimizi Fransız kamuoyuna duyurmak
istiyoruz” ifadesi, heyeti ne kadar rahatlattı bilmiyorum...
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den sonra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile
de görüşen heyet; Ankara’dan Türkiye’nin resmi tezi haline gelen “İkiyüzlü
Avrupa” nitelemesinin, “Fransızcasını” öğrenip ayrılıyor!...
Ekonomi yazarlarının karşısına çıkan Marcon “Siyaset iş dünyasının dışındadır. Barışı sağlayan iş dünyasıdır. Ermeni meselesi tarihçilerin işidir.
Asırlardır süren Türk-Fransız ilişkilerinin bozulmasını istemiyoruz” dedikten
sonra, “Kara bulutların, kara kedilerin kaybolacağını umut ediyorum...” sözleriyle de Çiçek’e bir gönderme yapıyor... Marcon, Türkiye’nin ekonomik potansiyeline övgüler yağdırıyor:
“Fransız şirketlerinin, KOBİ’lerinin Türkiye’de üretim yapmaları, çalışmaları
fırsattır. Bu hem Fransa, hem de Avrupa için önemlidir. Avrupa’nın Doğu’ya,
Türkiye’ye bakması lazım. Türkiye’nin son yıllardaki başarılarına, kararlılığına bakmalı. Avrupa’nın bu gücü kullanmaması esefle karşılanmalı.”
Marcon, önümüzdeki yıl Fransa’dan Türkiye’ye gelecek 300 KOBİ’nin,
8000 iş toplantısı yapmasını beklediklerini vurgulayarak “Fransız KOBİ’leri
Türkiye’yi tanımıyor. Fransa’daki engeller nedeniyle yeni piyasalara açılmamız gerekiyor. Türkiye Ortadoğu ve komşu ülkelere açılan bir kapı. Siyasi
istikrarı ile iş dünyasına güven veriyor. Fransa’da 30 Türk şirketi yatırım yaptı, Türk şirketleri de yeteri kadar Fransa’da değiller. Türk-Fransız Ticaret ve
Sanayi Odası kurulması için çalışıyoruz. Otomotiv ve gıda, ilgi duyduğumuz
sektörlerin başında geliyor” dedi.
KOBİ’leri işaret eden Hisarcıklıoğlu bu ziyaretin amacını daha net ortaya
koyuyor: “Yerelden yerele ekonomik entegrasyon”...
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TOBB, genç girişimciler yetiştirmek için kolları sıvadı
Girişimcilik eğitimlerinin liselerde yaygınlaştırılmasını hedefleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından düzenlenen ‘2023
Vizyonunda Genç Girişimcilerin Üzerine Düşenler’ konulu
eğitim semineri, TOBB ETÜ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Türkiye’de girişimci sayısını artırmayı ve girişimciliğin yaygınlaşmasını amaçlayan proje ilk aşamada 25 ilde, daha
sonra tüm Türkiye’de lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında lise öğrencilerine, alanında
uzman eğitimciler tarafından sosyal girişimcilik, sıra dışı
düşünme, parasal zeka, özgüven, başarı, motivasyon ve
kendini tanıma gibi konularda eğitim verildi. Deneyim paylaşımı oturumunda ise başarılı iş adamları gençlere bilgi
ve tecrübelerini aktardı. Seminerin açılışına TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Sanayi Odaları Konseyi
ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, TOBB
Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım, Ankara Ticaret Odası
Başkanı Salih Bezci, TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan
Sert, AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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Hisarcıklıoğlu: Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik
değil, mesleksizlik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Özel sektör olarak gerçekten hızlı ve etkin işleyen bir
yargı sistemine ihtiyacımız var” dedi.
TOBB, Hatay’a 40 derslikli İmam Hatip Lisesi Öğretim Binası ve
300 kişilik öğrenci yurdu inşa ettirecek.
Lise’nin yapımına ilişkin protokol TOBB ve Hatay Valiliği arasında
imzalandı. İmza törenine Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz katıldı.
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, özel sektörün hızlı ve etkin işleyen bir yargı sistemine ihtiyacı olduğunu belirterek, önceki günlerde ABD’de, Apple’ın Samsung’a açtığı davanın 16 ay gibi kısa
bir sürede karara bağlandığını hatırlattı.
Böyle bir konuda mahkeme hızlı karar alınca haklı haksızın ortaya çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, firmaların mağdur olmadığını
ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, bu sebeple hızlı işleyen yargı sistemini çok önemsediklerini dile getirerek, etkin adalet sistemi ile güçlü ekonomi
arasında sıkı bir ilişki olduğunu bildirdi. TOBB olarak eğitime
yatırım yapmayı görev edindiklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu,
“Genç nüfusumuzu iyi eğitimle çok iyi işlememiz lazım. O yüz-
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den insanımıza sürekli yatırım yapmamız lazım. Çünkü eğitime
yatırım insana yatırımdır. İnsana yapılan yatırım da yatırımların
en büyüğüdür. Bakın şunu özellikle vurguluyorum, dünyada her
yatırımın riski vardır. Her yatırımdan zarar edebilirsiniz. Ama insana yapılan yatırımdan, eğitime yapılan yatırımdan asla zarar
etmezsiniz. Siz kazanırsınız, ülkeniz kazanır” diye konuştu.
“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MESELESİ MESLEKSİZLİK”
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en büyük meselesinin “işsizlik” değil,
“mesleksizlik” olduğunu belirterek, mesleksizlik sorunun temelinde de eğitimsizliğin yattığını vurguladı. Bugün en büyük sermayenin altın, petrol değil, eğitimli insan olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Bizim kültürümüzde güzel bir söz
var, ‘Tek bir insanın kurtuluşu dünyanın kurtuluşudur’. Bizim için
insan o derece önemlidir. Artık dünyayı değiştirmek için kalem
kılıçtan değerlidir. Eğitimde güçlü olan ülkelerin, mesela İrlanda,
Japonya, Kore ve Singapur’un, nasıl hızla kalkındığı ve ön sıralara geldiğini biliyoruz, görüyoruz, inceliyoruz. Bu yaklaşımla
hareket eden TOBB, ilköğretim okullarından başlayarak eğitimin
her kademesinde, elinden gelen maddi ve manevi katkıyı ortaya
koyuyor. Bakınız şu ana kadar 22 ilde okul yapımına 70 milyon
lira harcadık. 6 ilde daha okul yapımına başlayacağız.”
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İnsana yapılan yatırım en önemli yatırımdır
Hisarcıklıoğlu, “Birçok okulun yapımını tamamladık” dedi.

Sosyal sorumluluk kapsamında eğitime katkı vermeye devam
ettiklerini belirten TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar
22 ilde ilköğretim okulundan başlayarak diğer okullara kadar
birçok okulun yapımım tamamladıklarım kaydetti. Türkiye’nin
yaş ortalamasının 28’in altında olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu nüfusun iyi yetiştirilmesi durumunda 21. yüzyılda
Türkiye’nin en önemli gücünün gençler olacağını dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, “İnsana yapılan yatırım en önemli yatırımdır”
diyerek, bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin bakanlıklar arasındaki en büyük bütçe konumuna geldiğini ifade
etti.
DEİK’in Turgut Özal’ın bir vizyonu olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, kurumun 109 ülkeyle karşılıklı iş konseylerinin bulunduğunu dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, protokolün Orta Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesindeki şehirler için önemli olduğunu söyleyerek, bu protokol vesilesiyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesindeki
şehirlerin iş dünyasının bütün dünyayla buluşacaklarını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar’ Bakanı Taner Yıldız, “Bu ülkenin
iradesine konulan irade her zaman daha iyisini yapmak zorundadır. Halkımız kazanımlarından geri dönemez. Mutlaka
daha iyisini yapmak durumundayız” dedi.
Bakan Yıldız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB)
Kayseri’de 16 derslikli fen lisesi inşa etmesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
arasında işbirliği protokollerinin TOBB İkiz Kuleler’deki imza
törenine katıldı.
Bakan Yıldız, eğitime ayrılan bütçenin bütün bakanlıkların ve
sektörlerin önüne geçtiğini belirterek; “Çünkü bu en büyük değerimiz. Japonya, Güney Kore gibi ülkeler petrol ve doğalgazın yüzde 100’ünü ithal ediyor olmasına rağmen bin dolarlık
bir gayri safi yurt içi hâsıla oluşturmak için harcadıkları enerji
bizimkinden az. Bunlar tamamen eğitimle, bilimle ve o ülkenin
insan kaynaklarıyla gerçekleştirilen konular... Geçmişle geleceği buluşturabilmek eğitimden geçiyor. Bu ülkenin iradesine
konulan irade her zaman daha iyisini yapmak zorundadır.
Halkımız kazanımlarından geri dönemez. Mutlaka daha iyisini
yapmak durumundayız” dedi.
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Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisini
bugünlere girişimcilerimiz getirdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisini bugünlere getiren ve daha iyi
noktaya taşıyacakların girişimciler olduğunu belirterek, “Çünkü girişimcilik yüzyılında yaşıyoruz ve girişimcilik, zenginlik
demektir. Zenginleşmek isteyen girişimci sayısını arttırmak
zorunda” dedi.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen “Girişimcilik Politikaları Konferansı’nın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, son yularda Amerika Birleşik
Devletleri ile ekonomik iş birliği alanının hızla genişlediğini belirterek, yapılan çalışmaların birçoğunun Türkiye’de ve bölgede girişimciliğin geliştirilmesi üzerine kurulu olduğunu söyledi.
Türkiye’nin hızla büyüyen ve dönüşen ekonomisi, dinamik
nüfusu ve cesur müteşebbisleriyle bölgesinin ve dünyanın
önemli aktörlerinden biri olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:
“Türkiye’nin ekonomik dönüşümünün izlerini 1980’lere kadar
götürebiliriz. 30 yıl önce Türkiye kırsal ekonomiden sanayi
ekonomisine geçişi Rahmetli Özal’ın sayesinde başlamıştı. O
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zamanlar Türkiye’nin yıllık ihracatı 3 milyar dolar idi. Bunun
yüzde 92’si de tarım ürünüydü, 5 ana ürün satıyorduk dünyaya. Bugünkü geldiğimiz noktada işte başarı hikâyesi burada,
Türk özel sektörüyle Türk girişimcisi önü açıldığı zaman nasıl ortaya koyacağını gösterdi. Türkiye’de petrol ve doğalgaz
yok. Ama Türkiye’de müthiş bir müteşebbis ruh var. Bunu da
30 yıl önce keşfettik. Türkiye 150 milyar dolar ihracat yapan
her yıl bu ihracatını artıran, yaptığı ihracatın da yüzde 92’si
sanayi malları haline gelmiştir.”
Türkiye’nin, dünyanın 16’mcı, Avrupa’nın ise altıncı büyük
ekonomisi haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, İtalya ve
Çin arasındaki en güçlü özel sektörün Türkiye’de olduğunu
söyledi. TOBB’un girişimciliği geliştirmek için çalışmalara başladığını, özellikle girişimciliğin zayıf olduğu bölgelerde yoğun
olarak çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisini bugünlere girişimcilerimiz getirdi. Türkiye’yi çok daha iyi
yerlere taşımak da yine girişimcilerimizin elinde. Çünkü girişimcilik yüzyılında yaşıyoruz ve girişimcilik, zenginlik demektir. Zenginleşmek isteyen girişimci sayısını arttırmak zorunda.

Basında

2012

TOBB

KASIM

17 Kasım 2012

Oda ve borsalar 5 yıldızlı olacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “10 yıl önce toprağa attığımız tohum meyve
vermeye başladı. Akredite olan oda ve borsa sayımız 129.
Önümüzdeki dönem 21 oda ve borsamız da akredite olacak,
hedefimiz ise 365 oda ve borsamızın tamamını akredite edebilmek” dedi. Hisarcıklıoğlu, VIII. Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu Sertifika Töreni’nde yaptığı konuşmada, özel sektöre
hizmet edebilmek için buna layık hizmet kapasitesine sahip
olmak gerektiğini ifade etti. Akredite olan oda ve borsaları 5
yıldızlı olarak tanımladığım söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bugün
beş yıldızlı otel müşterisine nasıl hizmet veriyorsa, 5 yıldızlı
oda ve ı borsalar da bu kalitede hizmet verecek” diye konuştu.
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‘Dershanelerin yasaklandığı ülke yok’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi, dershanelerin varlığının tartışma konusu yapılmasının bu
alanda faaliyet gösterenleri tedirgin ettiğini belirtti. Konuya
ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dershanelerle, okulların işlevlerinin farklı olduğu kaydedilerek, dershaneleri kapatmanın
kontrolsüz oluşumlara yol açabileceğine dikkati çekildi.
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‘Dershanelerin yasaklandığı ülke yok’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi, dershanelerin varlığının tartışma konusu yapılmasının bu alanda faaliyet
gösterenleri tedirgin ettiğini belirtti. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dershanelerle, okulların işlevlerinin farklı olduğu kaydedilerek,
dershaneleri kapatmanın kontrolsüz oluşumlara yol açabileceğine dikkati çekildi.
Dershanelerin yasaklandığı ülke yok’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi, “dershanelerin varlığının tartışma konusu yapılmasının bu alanda faaliyet
gösterenleri tedirgin ettiğini belirtti.
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dershanelerle, okulların işlevlerinin farklı olduğu kaydedilerek, dershaneleri kapatmanın kontrolsüz
oluşumlara yol açabileceğine dikkati çekildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitim konusuna önem verdiği ve
ilgi gösterdiği ifade edilen açıklamada, “Sektörün görüş ve önerilerindeki
haklılık payını, kamuoyunun ve Hükümetin kanaatlerinde dikkate alacağına inanıyoruz” dendi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Son zamanlarda dershanelerin varlığının tartışma konusu yapılması, buradaki yönetici, öğretmen ve diğer
çalışanlar ile öğrenciler üzerinde geleceğe yönelik ciddi kaygılar oluşturmanın yanında, ülkemize önemli hizmetler sunan bu büyük eğitim
camiasını tedirgin etmiştir.
Ülkemizde dershaneler, kuruluş ve işleyişleri 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumlan Kanunu ile düzenlenen yasal eğitim öğretim kurumlarıdır. Sa-

nıldığının aksine, başvuranların tamamının bir üst okula yerleştirildiği
ülkeler dahil, başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya,
Portekiz, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Tayvan gibi
birçok gelişmiş ülkede farklı isimler altında dershanecilik yapılmaktadır. Üstelik ABD’de okullar, dershanelerden yer yer eğitim hizmeti satın
almaktadır. Dünyada dershaneciliğin yasaklandığı ülke yoktur. Güney
Kore’de dershanecilik bir dönem yasaklanmış ancak bu yasak 2000
yılında kaldırılmıştır. Gelişme hızı yüksek olan uzak doğu ülkelerinde
dershaneye gitme oram yüzde 50’lerdeyken, bizde yüzde 8’dir.”
“Dar gelirlilere hitap ediyor”
Türkiye’de 4 bine yakın dershanenin, özel ders alamayan 1.5 milyon
dar ve orta gelirli ailenin çocuğuna hizmet verdiği belirtilen açıklamada,
dershanelerin, 50 binden fazlası öğretmen olmak üzere 100 bini aşkın
çalışanıyla öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti verdiği ve önemli bir istihdam sağladığı kaydedildi. Sınavlara hazırlık ve okullara destek amacıyla
hizmet veren dershanelere, gösterdikleri yüksek performans ve sundukları eğitim öğretim hizmeti ile yüksek ilgi gösterildiğine dikkati çekilen
açıklamada, dershanelerin, birkaç istisna dışında, öğretmenler tarafından az sermayeyle kurulmuş, yoğun emekle çalışan, karlılığı oldukça
düşük küçük işletmeler olduğu belirtildi.
Söz konusu kurumların okul gibi çok daha büyük sermaye isteyen yatırımları yapmasının zor, hatta mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, “Zaten süreç içinde bu sermaye birikimine ulaşanlar okul açmaktadırlar. Dershanelerin birikimleri, deneyimleri ve eğitim ortamlarından
eğitimimizin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanılmalıdır” denildi.
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TOBB dershaneye sahip çıktı
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘Dershaneleri kapatacağız’
açıklamasıyla endişeli bir bekleyiş içine giren dershanecilik
sektörüne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sahip
çıktı. TOBB, hükümete ‘dershaneleri kapatmayın’ çağrısında bulundu.
10 milyar dolarlık sektör
Türkiye’de 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dershanecüik sektörü Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Dershanecilik
olayını kaldıracağız” sözlerinin ardından endişeli bir bekleyiş içine girmişti. Sosyal medyada bu karara karşı düzenlenen kampanyalar üzerine Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,
“Dershaneleri kapatmak için hukuki zemin yılbaşına kadar
tamamlanacak. Dershaneleri kapatacağız” açıklamasında
bulunmuştu.
Okula dönüşmeleri imkânsız
Diken üstünde bekleyen sektöre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sahip çıktı. TOBB Türkiye Eğitim Sektör
Meclisi’nden ‘kamuoyuna duyuru’ başlığıyla yapılan açıklamada Başbakan Erdoğan’m, “Birkaç dershane bir araya
gelsin, okul açsın” sözlerine karşın, dershanelerin bazı is-
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tisnalar dışında birkaç öğretmen tarafından az sermayeyle
kurulduğu ve bu nedenle okula dönüşmelerinin mümkün
olmadığı savunuldu.
Yasaklayan ülke yok
Dershanelerle, okulların işlevlerinin farklı olduğu vurgulanan açıklamada dershaneleri kapatmanın kontrolsüz oluşumlara yol açabileceği belirtildi. Açıklamada “Özel dershaneler, işleyişleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu’yla düzenlenen yasal eğitim öğretim kurumlarıdır.
Birçok gelişmiş ülkede özel dershanecilik yapılmaktadır.
Dünyada dershaneciliğin yasaklandığı ülke yoktur” denildi.
SADECE 263’U OKUL OLABİLİR
Dershanelerde, özel ders alamayan 1.5 milyon dar gelirli
ailenin çocuğuna hizmet verildiği vurgulanan TOBB açıklamasında, “Sektörümüzün görüşlerindeki haklılığı, hükümet
ve kamuoyunun dikkate alacağına inanıyoruz” denildi. Türkiye’deki 3961 dershanede 1 milyon 219 bin 472 öğrenci
eğitim alırken 50 bin 163 öğretmen istihdam ediliyor. Mevzuata göre 3961 dershanenin ancak 263’ü okula dönüşebilecek.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eğitim Meclisi, dünyada dershaneciliğin yasaklandığı ülkenin olmadığını açıkladı

TOBB: Dershaneler, dar ve orta gelirlinin tek alternatifi

ş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eğitini Meclisi, dershanelerle ilgili açıklama yaptı. 4 bine yakın dershanenin, özel ders alamayan 1,5 milyon dar ve orta gelirli ailenin çocuğuna hizmet verdiği belirtilen açıklamaya göre, dershane ile okulların işlevleri farklı. Dershaneler, özel okula gidemeyen, özel ders alamayan orta ve dar gelir grubunun elindeki tek alternatif. Anadolu’nun ücra köşelerinden dershaneye giderek en iyi okullara giren öğrencilere
işaret edilen açıklamada, “Dershanelerin yokluğunda dar gelirlilerin, çocuğuna özel ders aldırmak zorunda kalacağı ve bunun daha pahalıya mal olacağı endişesi
taşınmaktadır.” denildi. Özel ders ihtiyacının ortadan kalkmayacağı dile getirilirken kapatmanın kontrolsüz oluşumlara yol açabileceğine dikkat çekildi. Dünyada
dershaneciliğin yasaklandığı ülke olmadığı, Güney Kore’de bir dönem yasaklandığı ancak 2000’de kaldırıldığı ifade edildi.

TOBB Eğitim Meclisi: Dershaneler dar gelirli ailelerin tek alternatifi
Kamuoyunda tartışmalara sebep olan dershanelerin kapatılmasıyla ilgili bir
açıklama da TOBB Eğitim Meclisi’nden geldi. Dershanelerle okulların aynı
kefeye konulamayacağına dikkat çeken sektör meclisi, endişesini dile getirdi:
“Kapatma, kontrolsüz oluşumlara yol açabilir.”

Dershanelerin önümüzdeki dönem kapatılacağı yönündeki açıklamalar, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son değerlendirme, Türkiye
Odalar veBorsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi’nden geldi. İşlev bakımından dershanelerle okullarının farklı olduğuna işaret eden Eğitim Meclisi, kapatma kararının, kontrolsüz oluşumlara yol açabileceği endişesini dile
getirdi.
TOBB tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda dershanelerin varlığının tartışma konusu yapılmasının, ülkeye önemli hizmetler sunan büyük eğitim
camiasını tedirgin ettiğine yer verildi. Türkiye’deki 4 bine yakın dershanenin,
özel ders alamayan 1,5 milyon dar gelirli ve orta halli ailenin çocuğuna hizmet
verdiğine dikkat çekildi. Dershanelerin, 50 binden fazlası öğretmten olmak
üzere 100 bini aşkın çalışanıyla öğrencilere eğitim -öğretim hizmeti verirken
önemli bir istihdam da sağladığına işaret edildi. Sınavlara hazırlık ve okullara
destek amacıyla hizmet veren dershanelere, gösterdikleri yüksek performans
ve sunduklarıeğitim -öğretim hizmeti ile yüksek teveccüh gösterildiğini belirten
Sektör Meclisi; dershanelerin birikimleri, deneyimleri ve eğitim ortamlarından
eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanılmasının doğru olacağını bildirdi.
Mevcut yapıda, özel ders ihtiyacını karşılayan özel dershaneler ile okulların

işlevlerinin farklı olduğunu vurgulayan Meclis, özel ders ihtiyacının, alınacak
önlemlerle azaltılabileceğinin ancak ortadan kaldırılamayacağının altını çizdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:
Dershaneler, dar ve orta gelirli ailelerin tek alternatifi. Özel ders ihtiyacı kapatmayla ortadan kaldırılamaz. Dünyada dershaneciliğin yasaklandığı ülke yok.

Anadolu çocuğu için eğitim fırsatı
TOBB Türkiye Eğitim Meclisi’nin açıklamasına göre dershaneler, özel okullara
gidemeyen, özel ders alamayan orta ve dar gelir grubun elindeki tek alternatif:
“Anadolu’nun ücra köşelerinden dershanelere devam ederek en iyi okullara
giriş hakkı kazan- , mış öğrencilerimizin yakaladıkları bu fırsatlar unutulmamalı. Dershanelerin yokluğunda dar gelirli ailelerin, çocuklarını iyi bir okula
yerleştirmek için özel ders aldırmak zorunda kalacakları göz ardı edilmemeli.”
Kapatma değil teşvik edilmeli
Dershanelerin, Türkiye’nin yararına olan her olumlu yaklaşımı daima menfaatlerinin önünde tuttukları belirtilen açıklamada son olarak şu ifadelere yer
verildi: “Biliyoruz ki dershaneler konusunun sektörle, eğitim yöneticileriyle tartışılması, ülkemizin ve herkesin yararına uygun yeni seçenekler sağlayacaktır. Bu konuda sektör meclisimizin önerileri de mevcut olup üzerinde istişare
etmeye hazırız.”
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Hisarcıklıoğlu; OKUL
zihniyeti lanetledi

YAKAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB
tarafından Van’da inşa ettirilen ilköğretim okuluna yönelik kundaklamayı
hatırlatarak, “Çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakacak böyle bir zihniyeti,
okul yaktıracak kadar gözleri dönenleri burada lanetliyorum. Bunlara da tepki
göstermeyip hala bin bir türlü bahaneyle koruyanlara da lanet olsun diyorum”
dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB
tarafından Van’da inşa ettirilen ilköğretim okuluna yönelik kundaklamayı hatırlatarak, “Çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakacak böyle bir zihniyeti, okul
yaktıracak kadar gözleri dönenleri burada lanetliyorum. Bunlara da tepki göstermeyip hala binbir türlü bahaneyle koruyanlara da lanet olsun diyorum” dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) geleneksel ödül töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasına başlarken bugün Mardin’deki terörist saldırıda şehit olan Astsubay
Üstçavuş İlker Düzova’nın ailesine sabır diledi.
TOBB olarak 3 gün önce Van’dan üzüntülü bir haber aldıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, 14 yıl öne TOBB’un inşa ettiği, 3 sene önce de kapasitesini büyüterek depreme dayanıklı hale getirdikleri ilköğretim okulunun kundaklandığını
hatırlattı. Okulda maddi hasar oluştuğunu, ancak can kaybı yaşanmamasından
mutluluk duyduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Buradan, Antalya’mızdan şöyle bir seslenmek istiyorum: Özellikle çocuklarımızı eğitimden mahram bırakacak böyle bir zihniyeti, okul yaktıracak kadar gözleri
dönenleri burada lanetliyorum. Bunlara da tepki göstermeyip hala binbir türlü
bahaneyle koruyanlara da lanet olsun diyorum. Yalnız şunu kimse unutmasın ki
TOBB yönetim kurulumuz ve camiamız olarak Türk eğitimine bugüne kadar 75
milyon liralık yatırım yaptık. Biz yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz bizim gençlerimiz. TOBB olarak eğitime katkı yapmaya devam edeceğiz.” Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar Antalya’ya 32 kez geldiğine dikkati çekti. “Allah’tan buradan Kayseri’ye naklen yayın yapılmıyor. Bizim Kayserililerin
haberi olmayacak” şeklinde espri yapan Hisarcıklıoğlu, “Kayseri’nin haberi olsa
büyük bir kıskançlık olacağını unutmayın. Antalya bunu hak ediyor. Biz daha
az gelişmişiz. Antalya dinamik bir ekonomi, her tarafıyla dört dörtlük çalışan
şehrimiz. Onun için de Türk özel sektörünün başkanı olarak Antalya’nın yanında olmak durumundayız” dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın iş
dünyası için önemli çalışmaları olduğunu anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan
Yazıcı’nın girişimleriyle gümrük kapılarında yapılan düzenleme çalışmalarının
çok önemli olduğunu vurguladı.
Üç yıl önce Türk ve Yunan başbakanların İpsala’da buluştuğu bir töreni örnek
gösteren Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yunan Başbakanı bizim Başbakan’a diyor ki, kendi kapısından geçerek kara
yoluyla geldiği için, (Sizin kapı batı olmuş, bizim kapı doğu olmuş). Ülkenin
imajı açısından, ülkeye girilen ilk yer ya limandır ya havalimanıdır ya karayolu
gümrük kapısıdır. Yunan Başbakanı’na bunu söylettirebildiysek ne mutlu bize.
Başka ne kazandık? Yap işlet devret modeliyle her türlü zamanı ölçmeye başladı. Hangi işlem ne kadar kısalabilir, bürokratik işlem nasıl azaltılabilir diye
çalışmalar yapıyoruz.”

BELDE

01 Aralık 2012
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Hisarcıklıoğlu: YÖK tektipçiliği bırakmalı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yasayla vakıf üniversitelerine akademik ve idari yapılarını belirleme hakkı verilmesi gerektiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 30 senedir herkesin ‘YÖK kanunu değişmeli’ dediğini, ama
bunun bir türlü yapılamadığını, Türkiye’nin de bu 30 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yasayla vakıf üniversitelerine akademik ve idari
yapılarını belirleme hakkı verilmesi gerektiğini bildirdi.
TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi, yeni Yükseköğretim Kurulu Yasa Taslağı’nı görüşmek üzere toplandı. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün çok önemli
bir gündemle toplandıklarını, yeni Yüksek Öğretim Kanunu
taslağına ilişkin görüşlerini, doğrudan bu işin mimarlarına
anlatacaklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, 30 senedir herkesin YÖK kanunu değişmeli’
dediğini, ama bunun bir türlü yapılamadığını, Türkiye’nin
de bu 30 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Ekonominin geliştirildiğini ama yenilikçi yatırımların ve yüksek
teknolojinin gerçekleştirilemediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Üniversite sistemimizi hep eleştirdik. Üniversiteler, sanayiden kopuk, akademisyenler icatla patentle uğraşmıyor
dedik. Ama sistemi değiştiremedik” dedi.

Türkiye’nin, bu 30 yılda sadece ekonomide gelişmediğini,
demokratik standartlar açısından da ciddi bir iyileşme sağladığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bugün Türkiye’de konuşulan birçok konuyu bırakın 30 sene önceyi, 10 sene önce
konuşmayı düşünemezdik bile. Ama üniversitelerimizi konuşan, fikir üreten yerler haline getiremedik. Çünkü bizde
YÖK sistemi tek tip üzerine kurulmuştu” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, 30 yıl önce merkez illerde 27 üniversite bulunduğunu, şimdi tüm Türkiye’ye yayılmış 168 üniversitenin
olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
“30 yıl önce hiç vakıf üniversitemiz yoktu. Bugün 70’e yakın
vakıf üniversitemiz var. 30 yıl önce sadece 300 bin üniversite öğrencimiz vardı. Şimdi üniversitelerimizde 4 milyona
yakın öğrencimiz var. ‘Bu YÖK kanunu bu kapasite artışına
göre tasarlanmamış, sistem işlemiyor’ dedik. Ama sistemi
değiştiremedik. Şimdi önemli bir adım attınız. Elimizde bir
taslak var. Eksikleri tabii ki var, ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki başlamak bitirmenin yarısıdır.”
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YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’ya kamu-özel sektör işbirliğine verdiği önem nedeniyle teşekkür eden Hisarcıklıoğlu,
bu yılın başında, YÖK Başkanı Çetinsaya’yı yine mecliste
ağırladıklarını, o gün kendisine bir çok talep ilettiklerini ama
bunların ilki ve en önemlisinin YÖK Kanunu’nun değişmesi
olduğunu anlattı.
Yüksek Öğretim Kurulu üyelerinin açıklamalarını yakından
takip ettiklerini, kurul üyelerinin özgürlüklere ne kadar önem
verdiklerini bildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ancak YÖK
üyelerinin özgürlükçü bakış açısının Kanun taslağına tam
olarak yansıtılamadığı kanaatinde olduğunu söyledi. Vakıf
üniversiteleri olarak yeni kanunla bağımsızlığın ve özerkliğin tescillenmesini beklediklerini ancak bunu yeni taslakta
göremediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, hatta bazı alanlarda kazanımların da kaybedildiğini belirtti. Söz konusu
çalışmayla bir yandan Türkiye Yükseköğretim Kurumu’nun
yeni yapısı tanımlanırken, diğer taraftan farklı özellikteki
devlet üniversitelerinin özerklik alanlarının belirlendiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Kanaatimize
göre vakıf üniversiteleri bu nedenle ikinci planda kalmış
ve detaylarda yanlış tasarımlar olduğunu görüyoruz. Yeni
yasayla vakıf üniversitelerine akademik ve idari yapılarını,
belirleme hakkı verilmelidir. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu, vakıf üniversiteleri için sadece standartları belirleyen,
kaliteyi güvence altına alan bir kurum olmalıdır. Vakıf üni-
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versiteleri, en azından Konseyli devlet üniversitelerinden
daha bağımsız ve özerk olmalıdır. Burada bu alana çok
ciddi yatırım yapan kurucu iradenin özgürce kullanılması,
hiçbir şekilde engellenmemelidir.
Ben çeşitliliğin kalitenin temeli olduğunu düşünüyorum.
YÖK tektipçiliği bırakıp üniversitelerimizi çeşitlendirmelidir.
Bırakınız yüz çiçek açsın, bin proje yarışsın.”
YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya da uzun bir sürecin önemli bir aşamasında olduklarını, Eylül ayından itibaren önce
Üniversiteler Arası Kurul olmak üzere bütün paydaşlarla
olgunlaştırdıkları fikirleri yeni yasa süreci ile ilgili teklifleri
tartışmaya açtıklarını söyledi. Eylül ayından itibaren çok
yoğun, çok verimli ve bir bu kadar da eleştirel bir dönem
geçirdiklerini anlatan Çetinsaya, bunun da kendilerini mutlu
ettiğini belirtti. Bu süreçte STK’ların ve medya kuruluşları
ile de görüştüklerini ifade eden Çetinsaya, bunların sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti.
Burada da önemli bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade
eden Çetinsaya, “Üniversite sanayi işbirliği, topluma hizmet, yenilikçilik, Ar-Ge, girişimcilik gibi konularda da yasada ne var ne yok diye fikir alış verişlerinde bulanacağız.
Rıfat Bey’in konuşmasından anladığım bizi zor bir toplantı
bekliyor, yoğun bir eleştiri bombardımanı bekliyor” dedi.
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TOBB Başkanı, 5084 sayılı Kanunun teşviklerle ilgili uygulamasının uzatılmasını istedi. Kanun 31 Aralık 2012’de sona eriyor.

Teşvikler uzatılmazsa Anadolu sıkıntı yaşar
MEVCUT yasa sayesinde kayıtlı çalışan sayısında önemli
artış olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “5084 sayılı teşvik kanunu ile 49 ilde 10 ve üzeri
işçi istihdam eden tüm işyerleri için uygulanan sigorta primi
işveren desteği uygulama süresi 31 Aralık 2012’de bitiyor.
Teşvik uygulaması KOBİ’lerimizin girdi maliyetlerini düşürdü ve istihdamın önünü açtı. Kayıtlı çalışan sayısında da
son 5 yılda ciddi artışlar yaşandı” dedi. HİSARCIKLIOĞLU,
“Şu an küresel ekonomi durgunluktan çıkmadı. İç piyasada da yavaşlama var. Uygulamanın yılsonunda bitecek olması, işsizlik ve sosyal huzur anlamında sıkıntılara neden
olacaktır. Ayrıca yeni ve eski teşviklerden yararlanan fir-

malar arasında, teşvikten yararlanmaya devam edenler ve
teşvik dışında kalanlar şeklinde haksız bir rekabet ortamı
doğacaktır. Sürenin uzatılması, kayıtlı ekonomi açısında
kazançtır” dedi.
2004’te yürürlüğe girmişti
5084 sayılı ‘Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında
Kanun 2004’te yürürlüğe girdi, 31Aralık 2009’da sona erdi.
TBMM’de kabul edilen kanun değişikliği ile istihdam desteğine ilişkin hükümler 31 Aralık 2012’ye kadar uzatıldı.
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Yatırım teşviklerinde sürenin yılsonunda bitecek olması patronları telaşlandırdı:

49 ile teşvik devam etmeli

Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 49 ve iki adada (Bozcaada,
Gökçeada) 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelere uygulanan istihdam teşviklerinin 31 Aralık’ta dolacak süresinin uzatılmasını istedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

HANGİ İLLERİ KAPSIYOR
Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın,
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum,
Giresun. Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin,
Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat,
Uşak, Van, Yozgat, Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş,
Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman, Nevşehir,
Gökçeada, Bozcaada.

Yılsonunda süre bitecek
Hükümet 2004 yılında ‘Yatırımların ve istihdamın Teşviki Hakkında
Kanun’u çıkarmıştı. 49 il ve iki adada (Bozcaada ve Gökçeada) uygulanan istihdam teşviklerinin ilk dönem uygulama süresi 31 Aralık 2009’da
sona ermişti. Daha sonra TBMM ‘de kabul edilen bir kanun değişikliği ile
yasanın uygulama süresi 31 Aralık 2012 tarihine kadar uzatılmıştı. Yasa
süresinin yılsonunda bitecek olması sanayicileri telaşlandırdı.

Anadolu’dan itiraz geldi
Özellikle Anadolu’daki küçük ve orta boy işletmelerden (KOBİ) yoğun
talep geldiğini söyleyen Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yasanın istihdam teşvikleriyle ilgili uygulamasının (En az
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10 işçi çalıştıran işyerlerinde işçi primlerinin işveren payının organize
bölgelerde tümü, diğer yerlerde yüzde 80’ini Hazine ödeyecek) süresinin uzatılması gerektiğini belirtti.

Haksız rekabet oluşacak
Hisarcıklıoğlu, “Teşvik sayesinde maliyeti düşen KOBİ’ler yatırım yaparak istihdamı artırdı. Anadolu’da pek çok KOBİ ihracata başladı. Kayıtlı
çalışan sayısında ciddi artış yaşandı. Süre uzatılmazsa yeni ve eski teşviklerden yararlanan firmalar arasında, teşvikten yararlanmaya devam
edenler ve teşvik dışında kalanlar şeklinde haksız rekabet oluşacaktır.
Bu nedenle uygulamanın süresinin uzatılması iyi olur” dedi.

Yeni sistemle çelişecek
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan şöyle konuştu: “Bu yasa yatırımdan
çok işletme teşviki formatında. 2003’te kurgulanmış bir sistemi devam
ettirmemiz, yeni teşvik sistemiyle çelişki olacak. Yasanın belki kısmen,
belki şekil değiştirerek devamı olabilir ya da sona erdirilebilir. Beklentileri
fazla yükseltmek istemiyorum. Bununla ilgili Ekonomi Bakanlığı başta
olmak üzere ilgili kurumlarımız çalışıyor.”
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TOBB: istihdam teşvikleri uzatılsın
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, teşvik yasası kapsamındaki istihdam teşviklerinin uzatılmasını istedi. 5084 sayılı ‘Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun’un
istihdam teşvikleriyle ilgili uygulamasının uzatılmasından
yana olduklarını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 31 Aralık 2012’de sona erecek uygulamanın uzatılmasıyla ilgili özellikle Anadolu’daki KOBİ’lerden yoğun bir
talep olduğunu söyledi. Bu yasa sayesinde kayıtlı çalışan
sayısında önemli artışlar olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “49 ilde 10 ve üzeri işçi istihdam eden tüm işyerleri için
uygulanan sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulama süresi 31 Aralıkta bitiyor. Söz konusu teşvik uygulama-

sı özellikle emek yoğun çalışan KOBİ’lerin girdi maliyetlerini düşürmüş, böylece yeni yatırımlar yaparak istihdamlarını
arttırmalarını sağlamıştı” dedi.
KOBİ’ler için önemli
Kayıtlı çalışan sayısında da son 5 yılda ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Ekonomik büyüme
ivme kaybederken, yatırım ve istihdam hacimleri durağanlaşırken, kendi ayağımıza çelme takmayalım. Bu uygulamanın süresinin uzatılması, hem KOBİ’lerin üretim,
istihdam ve ihracatlarının devamı hem de kayıtlı ekonomi
açısından kazanç olacaktır” dedi.
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‘Teşvikler uzatılsın’
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 5084 sayılı ‘Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun’un istihdam teşvikleriyle ilgili uygulamasının uzatılması gerektiğini belirterek, “31 Aralık 2012
tarihinde sona erecek bu uygulamanın süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak, Anadolu’daki KOBİ’lerden yoğun bir talep
var” dedi.
Yeni ve eski teşviklerden yararlanan firmalar arasında,
teşvikten yararlanmaya devam edenler ve teşvik dışında
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kalanlar şeklinde haksız bir rekabet ortamı doğacağına da
işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Ekonomik büyüme ivme kaybederken, yatırım ve istihdam hacimleri durağanlaşırken,
kendi ayağımıza çelme takmayalım. Hükümetimizin, üretim
ve yatırım yapmasına devam etmesi noktasında reel sektörümüze moral aşılamaya devam etmesinde büyük tayda
görüyoruz. Bu uygulamanın süresinin uzatılması, hem KOBİ’lerimizin üretim, istihdam ve ihracatlarının devamı, hem
de kayıtlı ekonomi açısında kazanç olacaktır” dedi
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Çeke sicil denetimi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çeki önleyecek sistemi açıkladı. İşadamı tek kullanımlık şifreyle karşı tarafın
siciline ulaşacak.

TÜCCARA DA SİCİL ÖĞRENME YETKİSİ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çeki önlemek için
iş insanlarının birbirinin sicilini görebileceği sistemin ocak ayında
yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Eskişehir Ticaret Odası tarafından dün düzenlenen vergi rekortmenleri töreninde iş dünyasının güncel konularına ilişkin önemli
açıklamalar yaptı.
Hükümetten söz aldık
Karşılıksız çeki önlemek için iş insanlarının birbirinin sicilini görebileceği sistemin ocak ayında yürürlüğe gireceğini açıklayan
Hisarcıklıoğlu, bu konuda hükümetten söz aldıklarını yeni sistem
sayesinde bu sorunun büyük ölçüde çözüleceğini ifade etti.
Eş kefaleti kalkacak
Çekte hapis cezasının kaldırılması nedeniyle karşılıksız çekte
yüzde 97 artış olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, banka kredisi kullanırken aranan eş kefili şartının kaldırılması konusunda

da söz aldıklarım, bütçe görüşmelerinin ardından gerekli yasal
düzenlemenin yapılmasını beklediklerini bildirdi. Konuşmasında
ayrıca iş dünyasının genelde odalarla ilgili olarak “aidat almaktan başka ne işe yarar” düşüncesinde olduğunu hatırlatan TOBB
Başkanı, bu konuda şunları söyledi: “Ticaret kanunu değişikliği
için 30 saat toplantı yaptık. Bu değişikliklerle üzerinizden sadece
1 yıl için 6 milyar TL yük kalktı. Şimdi değişiklikler olmasa, yandım anam diyecektiniz. 18 tane hapis cezası kaldırıldı.”
Tek kullanımlık şifre
Edinilen bilgilere göre reel sektöre sicil görme imkânı getirecek
çalışmayı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın talimatıyla Kredi
Kayıt bürosu yürütüyor. Yapılan çalışmalara göre sistemin yürürlüğe girmesi halinde birbiriyle vadeli işlem yapacak olan reel
sektör, vadeli işlem talep eden tüccarın ticari sicilini görebilecek.
Vade açacak tüccar, karşı tarafın verdiği tek kullanımlık şifreyle sicil bilgilerine ulaşacak. Bu sayede o tüccarın piyasaya olan
borçları ile elektrik, doğalgaz gibi birikmiş faturalarını görüp gerekirse vadeli satış yapmayacak.
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Herkes birbirinin sicilini görecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu karşılıksız çek konusunda hükümetten söz aldıklarını
belirterek “Karşılıksız çeki önlemek için iş insanlarının birbirinin sicilini görebileceği sistem Ocak ayında yürürlüğe
girecek” dedi.
Çek sorununu çözecek
Hükümet karşılıksız çek sorununu minimize etmek amacıyla harekete geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Odası tarafından düzenlenen vergi rekortmenleri töreninde, tüccarın
en büyük sıkıntısının halledilmesi konusunda hükümetten
söz aldıklarını belirterek “Karşılıksız çeki önlemek için iş
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insanlarının birbirinin sicilini görebileceği sistem Ocak’ta
yürürlüğe girecek” dedi.
Tüm borçlara ulaşacak
Reel sektöre sicil görme imkanı getirecek çalışma ile vadeli işlem talep eden tüccarın ticari siciline ulaşılabilecek.
Vade açacak tüccar, karşı tarafın verdiği tek kullanımlık
şifreyle sicil bilgilerine ulaşacak. Tüccarın borçları ve elektrik, doğalgaz gibi birikmiş faturalarını görebilecek. Hapis
cezasının kaldırılması ile karşılıksız çekte yüzde 97 artış
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, bunun büyük ölçüde
çözüleceğini vurguladı.
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TARİHİ FIRSATI KAÇIRMAYALIM
Babacan, “AB, ABD ve Japonya’da ekonomik krizin aşılamadığı bu dönemde Avrasya’yı güçlü hale getirmezsek
tarihi fırsat kaçar” dedi.

Her insanı bazalalım. Yoksa bölgemize istikrarın gelmesi
zor olacaktır” diye konuştu. Zirveye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de telekonferans yoluyla katıldı.

Geleceğin dünyasında daha güçlü bir Avrasya’nın kurulması için birlik çağrısı yapıldı. İstanbul’da düzenlenen 3.
Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi’de konuşan Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan ortak bir gelecek üzerinde mutabık kalınabilirse, geleceğin dünyası için çok daha güçlü bir
Avrasya’nın oluşacağım belirtti.

Asıl devrim yatırımdan sonra

Babacan, “AB, ABD ve Japonya’da ekonomik sorunların
yaşandığı bir dönemde biz bu coğrafyada daha yakın ilişkiler içinde olmazsak, aramızdaki sorunları diplomasi ile
barışçı yollardan çözmezsek bu tarihi fırsatı kaçırmış olacağız” dedi.
İstikrar için birlik şart
Bu kritik dönemde Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’da akıla politikaların izlenmesi gerektiğine vurgu yapan Babacan, “Yeter ki hep birlikte çalışalım.

Avrupa’dan sonra Araplar da Türkiye’den yardım istedi. Tunus Ekonomi Bakanı Jamel Eddine Gharbi, devrimin aynı
zamanda ekonomik refaha kavuşmak için gerçekleştirildiğini anlatarak, “Ancak bu devrimi tamamlamak için yatırıma
ihtiyacımız var. Kaplıca turizmi ve tarım başta olmak üzere
hemen her sektörde ciddi teşvikler veriyoruz” diye konuştu.
Dünyayı birlikte imar edelim?
Kral Faysal Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi Başkanı Prens Turki Al Faysal Al Saud da, dünyada adaletli
bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “1945’ten
bugüne kadar uygulanan uluslararası düzen, günümüzün
koşullarını karşılayamıyor. Bugün ortak çalışmayla birlikte
dünyamızı imar etmeye ihtiyacımız var” dedi.
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‘2013 ve sonrası bilardo bilmeyi gerektiriyor!’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, 2013 yılı beklentilerini değerlendirmeden
önce bazı tespitler yapmak gerektiğini söylerken, “Güçlü
bildiğimiz ekonomiler sallanıyor, güçlü görünen sistemler
yıkılıyor. Dün doğru bilinenler, bugün sorgulanıyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu, ABD’nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, diplomasi ile ilgili hep verilen satranç örneğini
“Diplomasi, daha çok bilardoya benzer. Statik değil dinamik
bir ortam vardır.Bir hamleyle birden çok top hareketlenir ve
masanın tamamında yeni bir durum oluşur” diye eleştirdi-
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ğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, bu örnekten hareketle 2013 ve
sonrasının bilardo bilmeyi gerektiğini kaydederek, “Küresel
ekonomide düzelmelerin devamı, petrol fiyatının düzeyini
koruması ve çevredeki siyasi gerginliğin Türkiye’yi etkileme derecesinin bugünden çok olmamasını baz senaryo
alırsak, büyüme ve enflasyon 2013’te daha iyi olur, büyümenin vasat seyri dolayısıyla ise işsizlik mevcut seviyesini
sürdürür” dedi.
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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu

Türkiye çok daha fazlasını başarabilir
2012 yılına veda ediyoruz. Bir yıl biterken, genel bir değerlendirme yapmak ve yeni yıldan beklentileri anlatmak gelenek haline geldi Ben de kısaca 2012 yılının genel değerlendirmesini yaparak, 2013’ten beklentileri kısa cümleler ama
bol tablo ile özetlemek istiyorum...
2008 küresel krizinin başlangıcından bugüne 4 yıl geçti. ABD’deki mali piyasalarda başlayan, sonrasında önce
Avrupa’ya sonrasında da tüm dünyaya yayılan krizin etkileri ülkeler bazında farklı boyutlarda devam ediyor. ABD,
1929 büyük buhranından aldığı derslerin de etkisiyle daha
hızlı ve etkili adımlar atarak kriz ortamından büyük ölçüde
sıyrıldı. Avrupa, dağınık politik yapısı ve ülkelerin farklı öncelikleri yüzünden aynı hızla adımlar atamadı ve hala krizin
getirdiği iktisadi durgunluktan kurtulmaya çalışıyor. Gelişmekte ülkelerin çoğu, özellikle doğu Asya kriz öncesi kadar
yüksek olmasa da büyüme süreçlerini devam ettiriyorlar.
Türkiye 2009 yılında küresel krizden etkilenen ülkelerden
biri oldu. Ancak sonrasında hızlı bir toparlanma gösterdi
son 2 yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında girdi.

Ekonomideki bu toparlana özel sektörün dinamizmi ve iç
piyasanın canlandırılması sayesinde başarıldı. Bu sayede
özel tüketim, yatırım, ihracat ve istihdam hacmi kriz öncesi
seviyelerin üzerine çıktı.
İç tüketime dayalı büyüme 2009-2011 arasında hızlı toparlanmayı sağlarken, bir diğer yapısal sorunun büyümesine
yol açtı; cari açık. Etkin bir sanayi politikası ve buna bağlı
enerji politikasının hayata geçirilememesi, ekonominin ve
sanayinin ithal ara malına ve enerji kaynaklarını bağımlılığını rekor seviyelere çıkardı. Yıllık bazda döviz açığı 2011
yılında 80 milyar dolara ulaştı.
Döviz açığının yarattığı kırılganlığın sürdürülemeyecek boyuta ulaştığının görülmesiyle 2011 yılı ortasından itibaren
büyümenin kompozisyonunu değiştirecek adımlar atılmaya
başlandı. Büyüme iç talebin yerini dış talep aldı. Bu durum
büyümenin cari açık yaratma potansiyelini azaltırken, büyümenin düzeyini de düşürdü.
İç talebin 2012 yılında kısılması, yurtiçi tüketimin ve buna
bağlı olarak ticaret hacimlerinin gerilmesine yol açtı. TEP
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AV tarafından 32 şehirdeki 500 perakendeciden elde edilen ve aylık bazda derlenen rakamlar, perakende sektöründe 2011 yılının ikinci yarısından itibaren ciroların düşmeye
başladığını ve ticaretteki yavaşlamanın 2012 yılında da devam ettiğini gösteriyor.
Ticaretteki yavaşlama, sanayi sektörlerinde de görülüyor.
Hem sanayi üretimi hem de kapasite kullanım oranları, ekonomideki yavaşlamaya işaret ediyor. Öncü gösterge olarak
kabul edilen sanayideki yavaşlama, 2012 yılı ekonomik büyümesinin beklentilerin altında kalabileceğini, yüzde 3’Tuk
büyümenin bile yakalanmasının zora girdiğini gösteriyor.
Ekonomideki yavaşlama, piyasada nakit akışını olumsuz
etkiliyor. Sorunlu kredi ve karşılıksız çıkan çek oranlarında
2012 yılında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Çek’te hapis cezasının kaldırılmasına paralel şekilde bir kontrol mekanizmasının kurulmaması, çek kullanımını azalttığı gibi,
karşılıksız çıkan çek miktarının ikiye katlanmasına yol açtı.
2013 YILI BEKLENTİLERİ
Dünya; Küresel ekonomideki bazı olumlu gelişmelere
rağmen riskler hala sürüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın,
Avrupa İstikrar Mekanizmasının koşullarına kabul edecek
ülkelerin devlet tahvillerini alacağını açıklaması ile ABD
Merkez Bankası’nın politika faizini 2015’e kadar mevcut
düzeyinde tutacağını açıklaması olumlu karşılandı. Öte
yandan Avrupa’daki sorunlu ülkelerin kurtarma fonuna hala
başvurmaması, ABD’deki maliye politikası belirsizliği (mali
uçurum), Euro Bölgesi’nde bankacılık birliğinin kurulması
konusundaki belirsizlik ise ana risk unsurlarıdır. Beklentimiz dünyada, ABD’de “mali uçurum” sorunun uzlaşılarak
çözümlenmesi. Avrupa’daysa mevcut durumdan daha kötü
bir durumun oluşmamasıdır. Bu durumda küresel büyüme
2012’ye kıyasla daha yüksek gerçekleşecektir.
DAHA İYİ OLACAK
Türkiye; Küresel iktisadi ortamdaki nisbi düzelmelerin devamı, petrol fiyatının mevcut düzeyini koruması ve çevre
ülkelerdeki siyasi gerginliğin Türkiye’yi etkileme derecesinin bugünkünden fazla olmamasının baz aldığımızda,
büyüme ve enflasyon açısından 2013’ün, 2012’ye kıyasla
daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz. Cari işlemler açığının
belirgin biçimde azalması sevindirici bir gelişmedir. Ancak
hala yüksek bir cari açığımız var ve üstelik büyüme oranımızın yarıya düşmesine rağmen cari açığımızın bu oranda
düşmemesi endişe kaynağı olmaya devam edecektir. Cari
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açık sorunu çözülemediği müddetçe, yüksek büyümenin
sürdürülmesinde sıkıntı yaşanacaktır. Büyümenin vasat
seyri dolayısıyla işsizlik ‘oranın mevcut seviyesinde sürmesi beklenmektedir...
Kore örneğini özellikle unutmamamız gerekiyor. 1995 yılında Kore’de kişi başı gelir AB’nin yarısı kadardı. Türkiye’de
ise yüzde 30 civarındaydı. Kore 15 yıl içinde AB’yi yakaladı
ve geçti. Türkiye de bu sürede Kore kadar olmasa da ilerleme kaydetti ve AB’nin yarısına ulaştık. Benzer performansı
yakalamak için iş ve yatırım ortamını iyileştirecek reformlara kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Sanayi, enerji, lojistik, eğitim, hukuk gibi alanlarda yapısal iyileştirmelere ihtiyacımız var. 2013 yılında seçim olmamasının, ekonominin
yeniden ön plana çıkmasına imkan sağlayarak büyümeye
destekleyeceğini ümit ediyoruz... Bir hususu da özellikle
belirtmek isterim. Bugün dünyanın en gelişmiş piyasalarıyla rekabet edecek kalitede sanayi ürünleri üretiyoruz.
Müteahhitlerimiz yüzden fazla ülkede iş yapıyor. Turizmde
dünyanın önde gelen cazibe merkezlerinden biriyiz. Enerji
ve lojistik alanlarında stratejik bir önem kazanıyoruz. Küresel sistemin önemli aktörlerinden biri haline geliyoruz...
Türkiye girişimci orta sınıfıyla, müteşebbis ruhuyla dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelecektir.
Kendi markalarıyla ve firmalarıyla küresel alanda etkinlik
kazanacak, varlığını ve gücünü kanıtlayacaktır. Ve bunu da
hep birlikte, elbirliğiyle başaracağız...
GENÇLER TUTALMAZ
Bizim neslimiz televizyon gibi bir teknolojiyi bile, icadından
40 yıl sonra gördü. Bu kadar büyük imkânsızlıklar vardı,
ama tek bir sermayesi vardı bizim neslin: bitmeyen azmi.
Bugün gençlerimiz eğitimli, bilgili, yabancı dil biliyorlar. Her
türlü bilgiye, her türlü teknolojiye anında ulaşabiliyorlar.
Yani şimdi bütün dünya ile eşit fırsatlara sahipler. Bu donanımla güven ve azim birleşince onları kimse tutamaz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak sürekli bu vurgu yapıyoruz: “Türkiye’nin petrolü yok” diyoruz. Ama “Türkiye’nin
insanı var, Türkiye’nin girişimcileri var, Türkiye’nin gençleri
var” diyoruz: Çünkü bizim hazinemiz girişimci ruhumuzdur.
Bu ülkedeki her kuruşun altında girişimcilik ve alın teri vardır. Bizim değerlerimiz toprağın altında değil, üstündedir.
Bakın etrafımızdaki ülkelere. Allah topraklarının altına hazineler koymuş. Hiçbir şey yapmasalar, o kaynaklar onları
besler. Bizim zenginliğimizse toprağın üstünde.
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ABD ile ticaret ve yatırımda yeniden bahar havası

Eyalet bazında masaya oturalım
TÜRKİYE ile ABD arasında ticaret ve yatırımları geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası ile imzaladıkları
mutabakat zaptının, Türkiye-ABD ortaklığının stratejik niteliğini göz
önünde tutarak, tüm ekonomik ve ticari alanları kapsadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türk iş camiası olarak, Amerika’da eyalet bazında
çalışmaya başlayacaklarını, ilişkilerin iktisadi boyutun zayıf kaldığını
vurguladı.
TÜRKİYE’DEKİ FIRSATLAR
ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye ziyareti ile akabinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın koordine ettiği çalışmaların ilişkilerin ekonomik
boyutunu öne çıkardığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
“Son dönemde ABD iş dünyası da Türkiye ekonomisinin sunduğu
fırsatları daha iyi fark etmeye başladı. Türkiye, ABD iş dünyasının
gündeminde daha fazla yer almaya başladı. Şimdi, iktisadi ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli bir girişim başlatıyoruz. Başbakan
Yardımcımız Sayın Ali Babacan, işbirliği protokolünün oluşumunda
bize yön verdi. Sağlık, siber güvenlik, üçüncü ülkelerdeki projelerin
finansmanı, müteahhitlik, gıda sanayi ve” nano teknoloji alanlarında işbirliği imkanlarına ilişkin analiz gerçekleştireceğiz. 3 milyondan
fazla üyeye sahip ABD Ticaret Odası (US Chambers), Amerika’nın

büyük firmalarından oluşan bir heyeti, mal satın alma amacıyla
Türkiye’ye getirecek.” ABD Ticaret Odası Türkiye, Orta Doğu ve
Afrika Sorumlusu Lionel Johnson da, Türkiye’nin stratejik öneminin son birkaç yılda arttığını belirterek, “Türkiye-ABD Yatırım Günü”
düzenleyeceklerini söyledi ve Başbakan Yardımcısı Ah Babacan’ı
da ABD’ye davet etti. Babacan ise, imzaların atılmasından sonra
“Hükümet olarak arkalarındayım” diyerek tebessüm etti. Babacan bu
kapsamdaki ilk buluşmada Başbakan Erdoğan’ın da bulunacağını
vurguladı.
Türkiye’de 1.200 ABD’li şirket var
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis J, Ricciardone de, ABD Ticaret
Odası ve TOBB Türkiye-Amerika ortak ticari girişiminin başlangıcını
yaptıklarını belirterek, 201Tde Amerika ve Türkiye arasında ticaret
acısından bir rekor kırıldığını ifade etti. Türkiye’de 1.200 Amerikan
şirketinin iş yaptığını kaydeden Ricciardone, bunun 2007’den bu
yana yüzde 50’lik bir artış olduğunu vurguladı. Ricciardone, 2011 ve
2012’de yeni yatırımların çok prestijli, lider şirketler tarafından yapıldığını gördüklerine dikkati çekerek, “Bütün bunlar, Amerikan özel
sektörünün Türk pazarının çekiciliğini giderek artan bir şekilde fark
ettiklerini gösteriyor, Amerika, Türkiye’deki istikrarı, iş yapmaya açık
bir ortam olduğunu görmeye devam ediyor” dedi.
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İki ülke arasında mutabakata dayalı ekonomik ilişkilerin yol haritası çizildi

Türk iş dünyası ABD’de 4 eyalete odaklanacak
Türkiye-ABD arasında ilişkilerin geliştirilmesi için TOBB ile
ABD Ticaret Odası tarafından mutabakat zaptı imzalandı.
Anlaşmayla firma CEO’larına yatırım imkanları tanınacak.
ABD ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yol haritası
oluşturacak mutabakat zaptı TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında imzalandı. Anlaşma uyarınca ABD’nin 4 büyük
eyaletinde önde gelen firmaların CEO’ları ile yatırım imkanlarının paylaşılacağı toplantılar düzenlenecek. Karşılıklı ticari heyetler oluşturulup, işbirliği imkanları artırılırken,
üçüncü ülkelerde işbirliğine gidilecek.
ABD’de Türkiye’yi tanıtım kampanyası yapılacak. TOBB
Başkam M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Lionel Johnson’un imza attığı anlaşma Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın şahitliğinde
Başbakanlık’ta imzalandı.
Eyaletin CEO’ları geliyor
ABD’nin Massachusetts-Boston, Maryland-Washington, Illinois Chicago, ve California-San Francisco eyaletlerinde
büyük firmaların CEO’ları ile yatırım imkanlarının paylaşıla-
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cağı toplantılar düzenleneceğini açıklayan TOBB Başkam
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de iş yapma imkanlarını tanıtmak
için ABD’de tanıtım kampanyası yürüteceklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, “ABD’den Türkiye’ye ticaret heyetleri getireceğiz. Heyetlere, Türkiye’nin iş imkanlarını yerinde göstereceğiz. Türk ABD ekonomik ilişkilerini Anadolu’da büyüteceğiz. Türk ve ABD firmalarının katılımıyla, Türkiye’de
tedarik konferansı düzenleyeceğiz. Sağlık, siber güvenlik,
üçüncü ülkelerdeki projelerin finansman, müteahhitlik, gıda
sanayi ve nano-teknoloji alanlarında işbirliği imkanlarına
ilişkin ekonomik etki analizi çalışmaları gerçekleştireceğiz”
diye konuştu. TOBB Başkam Hisarcıklıoğlu, Türkiye ABD
ilişkilerinin iktisadi boyutunu, karşılıklı ticaret, karşılıklı yatırım, turizm, özellikle girişimcilik alanında olmak üzere,
genel anlamda bir know-how transferi (bilgi alışverişi) ve
üçüncü ülkelerde işbirliği çerçevesinde düşündüklerini ifade etti.
“Isınma turundayız”
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakam Ali Babacan ise
anlaşmayı ilk etapta bir ısınma turu gibi gördüklerini belir-
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tirken, 2014 yılı sonrasında faaliyetlerin artacağım ve somut sonuçlar getirmeye başlayacağına inandığını söyledi.
Anlaşma ile Türkiye’den ABD’ye, ABD’den de Türkiye’ye
heyetler olacağını belirten Babacan, uygulamaya ilişkin
Washington’daki açılışı Başbakan Erdoğan’ın ilk ABD ziyaretinde yapacaklarını vurguladı. Babacan, ABD’de düzenlenecek Türk Haftası’nda iki ülke işadamlarını bir araya
getireceklerini de sözlerine ekledi.
İlişkileri işadamları kuracak
ABD Ticaret Odası Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Sorumlusu

ve Başkan Yardımcısı Lionel C. Johnson da Türk özel sektörünü girişimci ruhuna değinirken, imzalanan anlaşma ile
iki ülke ‘ arasındaki ticareti geliştirmeyi ve üçüncü ülkelerde
işbirliği fırsatlarım değerlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Francis J. Ricciardone ise
Türkiye-ABD arasındaki işbirliğinin sadece güvenlik alanında kalmayacağım, artık ticaret anlamına da geleceğini
belirtti. Büyükelçi Francis Ricciardone ülkeler arasındaki
gerçek ilişkileri performanslarıyla işadamlarının kuracağını
belirtti.
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Yol haritası belirlendi, ABD ile ticaretin kilidini Erdoğan açacak
TOBB’un dünyanın en büyük ticaret örgütlerinden ABD Ticaret Odası ile yaptığı işbirliği kapsamında 1.5 yıllık
süreçte iki ülke işadamları bir araya getirilecek. Program, Erdoğan’ın Washington ziyaretiyle başlayacak.
TÜRKİYE ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan metne göre Türkiye’de iş
yapma imkânlarını tanıtmaya dönük ABD’de yoğun bir tanıtım kampanyası yürütülecek. 1.5 yıl sürecek program kapsamında TOBB,
ABD’den Türkiye’ye ticaret heyetleri getirecek, Türk ve ABD firmalarının katılımıyla, Türkiye’de tedarik konferansları düzenlenecek.
Türk Haftası düzenlenecek Bir anlamda Türk ekonomisinin reklamının da yapılacağı program kapsamında “Türkiye-ABD Yatırım Günü’
de düzenlenecek. İmza töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, programa Başbakan Erdoğan’ın start vereceğini söyledi.
Babacan “Bu mutabakat metni çerçevesinde Türkiye’ye Amerika’dan
heyetler kabul edeceğiz, Türkiye’den ABD’ye heyetler göndereceğiz
ve bunun Washington’daki açılışı inşallah kısmet olursa, Sayın Başbakanımızın ilk ABD ziyaretinde yapılacak” dedi. Babacan “Yani bu
anlaşmanın ilk uygulama etkinliklerinden birisi Washington’da gerçekleştirilmiş olacak. Arkasından ABD’de yapacağımız bir Türkiye
Haftası programıyla, bazı eyaletlerde ve bazı şehirlerde 1 hafta boyunca Türk iş dünyası temsilcilerini Amerikan iş dünyası temsilcileriyle buluşturmuş olacağız” dedi.
AÇIKCA ‘GELELİM BİZE MAL SATIN’ DİYORLAR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İmzaladıkları mutabakat zaptı-
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nın, Türkiye-ABD ortaklığının stratejik niteliğini göz önünde tutarak,
tüm ekonomik ve ticari alanları kapsadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu,
söz konusu bu mutabakatla önlerine çok somut ve sonuç getirecek
yol haritasını koyduklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, mutabakat zaptı
kapsamında dünyanın en büyük is örgütü olan, 3 milyondan fazla
üyeye sahip ABD Ticaret Odası’nın (US Chambers), Amerika’nın
büyük firmalarından oluşan bir heyeti, mal satın alma amacıyla
Türkiye’ye getireceklerini ifade ederek “Yani bize açıkça ‘gelelim
bize mal satın’ diyorlar. Bu dünyanın en büyük ekonomisine ihracatımızı artırma açısından çok büyük fırsat” diye konuştu. Anlaşmaya
imza atan ABD Ticaret Odası Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Sorumlusu Lionel Johnson da Türkiye’nin stratejik öneminin son birkaç yılda
arttığını bildiklerini ifade etti.
ARKANIZDAYIM
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ABD Ticaret Odası Türkiye,
Ortadoğu ve Afrika Sorumlusu Lionel C. Johnson, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın şahitliğinde mutabakat zaptını imzaladı. İmza
esnasında heyetin arka tarafına gecen Babacan “Hükümet olarak
arkalarındayım” diyerek tebessüm etti. Bu arada önümüzdeki günlerde ‘Türkiye-ABD Yatırım Günü’ düzenleyeceklerini bildiren Johnson, Babacan’ı ABD’ye davet etti,
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ABD ile girişimcilik köprüsünü Hisarcıklıoğlu güçlendirecek
ABD ile Türkiye arasındaki köprüleri güçlendirmek isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ABD seferine çıkıyor.
Hisarcıklıoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışma yemeğine katılacak.

Gündem girişimcilik
HİSARCIKLIOĞLU, ziyareti hakkında şunları söyledi: “Kadın ve genç girişimciliğin gelişmesi için TOBB olarak bir dizi
çalışma içindeyiz. Girişimcilik konusunda ABD dünyanın
en önde gelen ülkesi. ABD’de girişimciliğin desteklenmesi
yönündeki uygulamalardan yararlanmak istiyoruz.”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Dışişleri
Bakanlığı’nın çalışma yemeği davetine katılmak üzere
Washington’a gidiyor. 18 Aralıktaki yemeğe beyin sarsıntısı geçiren ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın başkanlık
edip etmeyeceği açıklanmadı.
YEMEĞE, Yeni Başlangıçlar için Ortaklar Projesi (PNB)
Başkanı ABD Eski Dışişleri Bakanı Maddeline Albright, Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent, Intel Corporation’ın Kıdemli
Başkan Yardımcısı Douglas Melamed, Hilton Worldwide
Başkanı Christopher Nassetta, ASPEN Enstitüsü Başkanı Walter Isaacson, Exxon Mobil Corporation’dan Dr. Neal
Coins, Skoll Global Threats Fund Başkanı Larry Brilliant
katılacak.

ÇALIŞMA yemeğinde Hisarcıklıoğlu, son dönemde,
Türkiye’de PNB ile TOBB-ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel
Girişimcilik Programı (GEP) çerçevesinde gerçekleştirilen
projeler hakkında bilgi verecek. Gelecek dönem projeleri
için de destek isteyecek.

LİSTEDE IMF DE VAR
HİSARCIKLIOĞLU, 17-18 Aralıktaki ziyaretinde, Büyükelçi
Namık Tan, IMF Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton,
ABD Ticaret Odası Başkanı Tom Donohue, ABD Dışişleri Ekonomi, Enerji ve iş Dünyasından Sorumlu Müsteşar
Yardımcısı Jose Fernandez ile görüşecek. Ayrıca German
Marshall Fund’un (GMF) düzenlediği toplantıda konuşma
yapacak. Hisarcıklıoğlu’nun, beyin sarsıntısı geçiren Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’la da görüşmesi planlanıyordu.
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Rifat Hisarcıklıoğlu, Amerika’daki düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund’da(GMF) Türkiye’nin
Yükselişi: “Özel Sektör Bakışı” başlıklı bir konuşma yaptı.

‘İRAN UYARISI’

270

‘Rusya’ya bağımlı oluruz’

‘İsrail’le ticaret arttı’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İran ile yapılan petrol ve gaz ticaretini
Amerika’da değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, bu ülkeye altın ile
ödeme yapılmasına yaptırımlar gelmesi halinde Türkiye’nin
petrol ve gaz ticaretinde Rusya’ya daha bağımlı hale geleceğine dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, böylesi bir durumun
Türkiye için önemli bir risk oluşturduğunu ve yatırım iklimine zarar vereceğini söyledi.

Dünya barışı için Ortadoğu’da barışın şart olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, halihazırda bölgede birçok problem
mevcutken buna bir de İran’ın eklenmemesi gerektiğini
söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde ekonomik açıdan bir sorun bulunmadığını, hatta artış
olduğunu söyledi. Suriye’nin ihracat için önemli bir transit
ülke olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, kriz nedeniyle
yeni rotaların kullanıldığını kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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TOBB’dan ABD’ye Rusya uyarısı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İran ile yapılan petrol ve gaz ticareti
konusunda, bu ülkeye altın ile ödeme yapılmasına yaptırımlar gelmesi halinde Türkiye’nin petrol ve gaz ticaretinde Rusya’ya daha bağımlı hale geleceğine dikkati çekti.
Hisarcıklıoğlu, ABD’deki düşünce kuruşlarından Cerman
Marshall Fund’da (CMF) ‘Türkiye’nin Yükselişi: Özel Sektör Bakışı’ başlıklı bir konuşma yaptı.

Çeşitlendirme gerek
Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, çözüm olarak Türkiye’nin ya
İran’a bir ödeme yolu bulması ya da petrol ve gaz alımını
Erbil, Hazar gibi yerlerle çeşitlendirmesi gerektiğini, buna
karşın son dönemde Erbil ile Bağdat arasında artan tansiyonun Ankara-Bağdat hattına olumsuz etkilerde bulunduğunu dile getirdi. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Rifat Hisarcıklıoğlu, ilişkilerin ekonomik
ayağının her zaman gerilerde kaldığına dikkati çekti
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Rifat Hisarcıklıoğlu, düşünce kuruluşu Marshall Fund’da ‘Türkiye’nin Yükselişi’ konulu toplantıda konuştu.

ABD’ye Ortadoğu uyarısı: Üzüm tane tane yenir
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin geliştirilmesini
teşvik etmek amacıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere
geldiği Washington’da yeni bir anayasanın önemini de vurguladı. Rifat Hisarcıklıoğlu, düşünce kuruluşu US German
Marshall Fund’da yapılan yuvarlak masa toplantısında
Türkiye’nin ‘son on yıldaki demokratik kazanımlarını daha
da ileri götürmek için yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu
söyledi. Siyasetçileri bu yönde teşviki sürdüreceklerini ve
‘iyimser’ olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, katılımcılara
halkın anayasa hazırlık sürecine doğrudan katkı sağlamasına imkân veren ‘Anayasa Platformu’ çalışmalarına ilişkin
bir video da seyrettirdi.
AB’ye tam üyelik müzakerelerinde ‘sonuca’ ulaşılıp ulaşılmayacağına bakmadığına, sürecin Türkiye’ye demokratik
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ve ekonomik standartlar açısından sağlayacağı getirilen ‘en
önemli’ boyutu olarak gördüğüne işaret etti. Ortadoğu’da
Suriye, Hamas-El Fetih, Bağdat-Erbil gibi yeterince ihtilaf
olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu sorunların en azından birkaçını çözmeden İran’ı yeni bir problem olarak kızıştırmamalıyız.” dedi. Hisarcıklıoğlu, Washington ahalisine
mesajım bir Arap atasözüyle verdi: Üzüm tane tane yenir.
TOBB Başkam, ABD’nin İran’dan gelen doğalgaza ambargo koyması halinde Türkiye’nin büyük zorluk çekeceğini de
kaydetti.
Siyasi açıdan sıkıntılı olan Türkiye-İsrail ilişkilerinin ekonomik boyutunda problem olmadığım ifade eden Hisarcıklıoğlu, geçen ay İskenderun ile Hayfa limanları arasında bir
feribot hattının faaliyete geçtiğini hatırlattı.
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3. ülkelerde Türkiye-AB ortak işleri için 300 başvuru

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ortadoğu ülkelerinde Türk ve AB üyesi ülke firmalarının, ortak iş yapmalarına ilişkin projeye 300’ün üzerinde firmanın müracaat ettiğini açıkladı.
AB-Türkiye
Karma
İstişare
Komitesi,
(KİK)
31’inciToplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
ve Ekonomi Bakanlığının birlikte bir proje hazırladığını ve
bu proje ile Türk ve AB üyesi ülke firmalarının, Mısır, Tunus
ve Filistin’de birlikte iş yapmalarını sağladıklarını belirterek
“300’ün üzerinde; firma katılmak için müracaat etti.” diye
konuştu.
AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi (KİK) 31’inci Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan AB Bakanı ve Baş
Müzakereci Egemen Bağış da AB’nin vize uygulamalarına
ilişkin hazırlanan yol haritasına değinerek “Bu yol haritasında çıkacak kararlan bekliyoruz. Beklentilerimizi karşılayamayan bir haritanın kötü bir yolun haritası olacağını ve
Türkiye’nin kabul etmeyeceğini belirtmek istiyorum” açıklamasını yaptı.
Vize için yol haritası’
Bu toplantının devamının 6 ay sonra gerçekleştirileceğini
kaydeden Bağış, “Ancak biz 2 ay sonra, Şubat ayı başında

Brüksel’de yapmaya karar verdik” dedi. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in de bu toplantıya katılacağını söyleyen Bağış, “Hep birlikte tüm yetkililerin beraber
aynı sesi vermeleri önemli olacak. Biz Türkiye olarak biriz
ve beraberiz. Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin açılması ve
ülkemize uygulanan çifte standart konusunun son bulması noktasında hep beraber aynı kararlılığı uygulayacağız”
dedi. 2002 yılında 42 milyar dolar olan ticaret hacminin
2011’de 153,5 milyar dolara yükseldiğine dikkat çeken Bağış, “Neredeyse 4 katına çıktı. Bu hükümetimizin AB konusunda kararlılığının bir göstergesi” dedi.
Pozitif Gündemin müzakere sürecinin bir alternatifi olmadığını, aksine Türkiye’yi müzakere sürecine taşıyacak
olan geçici bir köprü olduğuna dikkat çeken Bağış, vize
konusunda hazırlanan yol haritasına değinerek “Bu yol
haritasında çıkacak kararları bekliyoruz*. Beklentilerimizi
karşılayamayan ve Türkiye için yeni çifte standart getiren
maddeler olmayacağını umuyoruz. Böyle bir haritanın kötü
bir yolun haritası olacağını ve Türkiye’nin kabul etmeyeceğini belirtmek istiyorum” dedi. Buna ek olarak, kuvvetler
ayrılığı ilkesine karşılarmış gibi gösterilmeye çalışıldıklarıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

273

Basında

TOBB

2012
ARALIK

nı ifade eden Bağış, “Biz kuvvetler ayrılığına karşı değiliz.
Ama kuvvetler ayrılığı ilkesinin gerçekten Avrupa standartlarında uygulanmasını istiyoruz” dedi. Bağış, kuvvetler ayrılığını en iyi şekilde uygulayan sistemin başkanlık sistemi
olduğunu sözlerine ekledi.
‘AB içine kapanmamalı’
Euro Bölgesi’nin ciddi ekonomik sorunlarla uğraştığını söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sorunların aşılmasında, son dönemde cesaret verici adımlar atılıyor. Belki
daha hızlı hareket edilebilir. Ancak, gördüğümüz kadarıyla,
AB bu krizi bir fırsat haline getirmeye çalışıyor” dedi. Euro
krizinin aşılması noktasında yapılmaması gereken şeyin
AB’nin içine kapanması olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu,
“Avrupa Komisyonu’nun tavsiye ettiği şekilde, genişleme
süreci fırsat olarak görülmeli. Genişleme sürecinin, AB
ekonomilerine getirdiği katkı, gereksiz popülist yaklaşımlarla ihmal edilmemeli. Hiçbir siyasi gerekçe, hiçbir popülist
yaklaşım, ekonomik büyümenin ve istihdam artışının önüne geçmeli”dedi.Türkiye’nin AB’ye kanlım sürecini hızlandırmak gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, TOBB, Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Ekonomi Bakanlığının
birlikte bir proje hazırladığını ve bu proje ile Türk ve AB
üyesi ülke firmalarının, Mısır, Tunus ve Filistin’de birlikte
iş yapmalarını sağladıklarını belirtti. Projenin AB ve Türk
iş çevrelerinden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, “300’ün üzerinde firma katılmak için müracaat etti.
Birlikte çalışmak için bu ve benzeri projeleri artırmalıyız”
dedi. Hisarcıklıoğlu, vize sorunun da biran önce çözülmesi

274

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

gerektiğine işaret etti. AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı ve Türk-İş Genel başkanı Mustafa Kumlu
da “Türkiye ve Avrupa vatandaşlarının geleceğini ortak
görüyoruz” derken, diğer Eş Başkan ArnoMetzler, ilkbaharda Türkiye ile yeni fasılların açılacağını tahmin ettiğini
bildirdi. AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela
Szombati, İrlanda’nın dönem başkanlığı ile ara verilen fasıllara devam edileceğini ve böylece Türk vatandaşlarının
aşamalı bir şekilde vize kolaylaşmasının söz konusu olacağını bildirdi. AB Bakamı Egemen Bağış, toplantı çıkışında
gazetecilerin sorularını yanıtlarken de Almanya Başbakanı
Merkel’in ziyaretinin Şubat ayı sonunda öngörüldüğünü bu
ziyaretin Türkiye’nin Almanya ve AB ile ilişkileri açısından
bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
‘AB’ye fasıl açılması için baskı yapalım’
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Mustafa Kumlu’ya çağrıda bulunan Egemen Bağış, “19’uncu fasıl olan Sosyal
Politikalar Ve İstihdam faslını açmak için KİK üyeleri ile
Brüksel’e gidelim ve ilgili komiserlerle görüşelim. Acaba
AB Komisyonu, bizim kendi sivil toplum kuruluşlarına verdiği önem ve hassasiyeti kendi sivil toplum kuruluşlarına
veriyor mubunu görmek istiyorum” dedi. Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu ile bu fasılan açılabilmesi için önemli gelişmelerin
kazanıldığını söyleyen Bağış, “Bu gerçeklerle gidelim, bu
faslı açılması için hep birlikte baskı yapalım” dedi.
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Türkiye dinamik ve büyüyen bir ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Washington’da: “Eğer ABD ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istiyorsak, eyalet
bazlı yaklaşımı benimsemek zorundayız. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcı Johnson: “Bölgeye bakıldığında,
birçok cesur ve girişimci Türk işadamını görürsünüz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Eğer ABD ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istiyorsak, eyalet bazlı bir yaklaşımı benimsemek
zorundayız” dedi.
Hisarcıklıoğlu’nun, ABD Ticaret Odası’nı ziyareti sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.
Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin siyasi ve askeri ilişkilerin gerisinde kaldığını belirten Hisarcıklıoğlu, son
yıllarda iki ülke arasındaki ikili ticaretin artmasına rağmen,
bunun Türkiye aleyhine dengesiz bir durum arz ettiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, ekonomik ilişkilerin sadece Washington’a
odaklanarak çözülemeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
“Eğer ABD ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istiyorsak,
eyalet bazlı bir yaklaşımı benimsemek zorundayız. 26 Av-

rupa ülkesiyle 26 iş konseyimiz bulunmakta ama ABD’de
sadece bir tane iş konseyimiz var. Ama North Carolina’nın
ekonomisi İsveç’e eşdeğer, ABD’nin küçük eyaletlerinden
olan Rhode Island’ın ekonomisi Bulgaristan’a, California’nınki İtalya, Teksas’ınki Rusya, New York’unki Avustralya ekonomisi kadar büyük. Dolayısıyla, eğer ikili ticaret
ilişkilerimizi geliştirmek istiyorsak, eyalet ve hatta şehir ve
sektör bazlı yaklaşımlar gerekli.”
WASHİNGTON TEMASLARI...
Hisarcıklıoğlu, Washington’daki temaslarına yönelik bir
soru üzerine, şunları söyledi:
“Buradaki program kapsamında öğlen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile bir yemeğimiz olacaktı ama rahatsızlığından dolayı beraber olamadık. Orada müsteşar ile
birlikte, eski ABD Dışişleri Bakanı Maddeline Albright’ın beraber olduğu öğle yemeğinde bulunduk. Daha sonra ekonomik ilişkilerden sorumlu ABD Dışişleri Bakanlığı MüsteTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
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şar Yardımcısı Sayın Jose Fernandez ile bir araya geldik
ve Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinden bahsettik. Kendisi
de en fazla memnun olduğu konunun, ABD Ticaret Odası
ile TOBB’un imzalamış olduğu mutabakat zaptı olduğunu
ifade etti.”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temaslarında özellikle
Ortadoğu bölgesinde girişimcilik programlarının gelişmesi,
eğitim ve buna bağlı olarak inovasyonun gelişmesi noktasında yaptıkları çalışmalardan bahsettiklerini söyledi.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 25 şirketini seçtiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ABD’de, bu şirketleri ABD şirketleriyle
bir araya getirme fırsatı bulduklarını kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, ABD ve Türk firmalarının üçüncü ülkelerde
işbirliğine gitmesiyle ilgili olarak, “Bu konuda karşılıklı iki
tarafın da yapacağı ev ödevleri var. Bu coğrafyayı bizden
iyi bilen yok, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı bizden iyi bilen
yok. Amerikan firmalarının tecrübeleri, teknik kapasiteleri
ve finansman imkânları var. Bizim tecrübemizle onları bir
araya getirip birlikte üçüncü ülkelerde hangi sektörlerde işbirliği yapabiliriz, buna bakacağız” dedi.
ABD Ticaret Odası Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Başkan Yardımcısı Lionel Johnson da birkaç gün önce,
Ankara’da, ABD Ticaret Odası olarak, TOBB ile iki ülkenin
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ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yol haritası oluşturacak mutabakat zaptını imzaladıklarını hatırlattı. Mutabakat zaptının, ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülkenin stratejik ilişkilerine daha uygun hale gelmesine yardım etme
amaçlı olduğunu belirten Johnson, “Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’ın şahitliğinde, böylesine bir zaptı sizlerle imzalamaktan onur duyuyoruz” ifadesini kullandı. Johnson,
söz konusu bu mutabakat zaptı ile bölgedeki kalkınma ve
yeniden yapılanmada ihtiyaç olabilecek yerlerde de, 16-18
aylık bir dönemde birlikte çalışılacağını anlattı. Johnson,
amaçlarının, özel sektöre daha çok fırsatlar yaratmak ve
Amerikan şirketlerini Türk şirketlerle bir araya getirmek ve
üçüncü ülkelerde birlikte çalışmalarını sağlamak olduğunu
ifade etti. Türkiye’nin dinamik ve büyüyen bir ekonomi olduğunu belirten Johnson, Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10. ekonomisi olma hedefini de “önemli bir
hedef” olarak nitelendirdi.
Johnson, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine bakıldığında, birçok cesur ve girişimci Türk işadamının bulunduğunu, özellikle dönüşüm geçiren ülkelerde Türk işadamlarının çok iyi işler çıkardığını belirterek, “Bunu Irak’ta ilk elden
gördüm” dedi. Johnson, bu nedenle bu tür ülkelerde birlikte
ortaklıklar yapmakla ilgilendiklerini anlattı.
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ABD ile ekonomik ilişkiler sadece Washington’aodaklanarak çözülemez
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Eğer ABD ile ekonomik ilişkilerimizi
geliştirmek istiyorsak, eyalet bazlı bir yaklaşımı benimsemek zorundayız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, ekonomik ilişkilerin sadece Washington’a
odaklanarak çözülemeyeceğini dile getirerek, şunları
kaydetti: “Eğer ABD ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek
istiyorsak, eyalet bazlı bir yaklaşımı benimsemek zorundayız. 26 Avrupa ülkesiyle 26 iş konseyimiz bulunmakta
ama ABD’de sadece bir tane iş konseyimiz var. Ama North
California’nın ekonomisi İsveç’e eşdeğer, ABD’nin küçük
eyaletlerinden olan Rhode isimdin ekonomisi Bulgaristan’a,
California’nınki İtalya, Teksas’ın ki Rusya, New York’unki
Avustralya ekonomisi kadar büyük. Dolayısıyla, eğer ikili
ticaret ilişkilerimizi geliştirmek istiyorsak, eyalet ve hatta
şehir ve sektör bazlı yaklaşımlar gerekli.”
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Hedef için iş dünyasının 10 adımlık planı hazır
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “2023’te yurtdışında 100 milyar dolar yatırıma
sahip bir ülke olmalıyız” dedi. DEİK Genel Kurulu’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, bunun için 10 öncelikli adım belirlediklerini söyledi. “Türkiye’nin düşük gelir liginden, orta gelir
ligine çıkması 50 yıl sürdü. Şimdi yüksek gelir ligine çıkmayı hedefliyoruz” diyen TOBB Başkan’ın sıraladığı adımlardan bazıları şöyle:
• 50 bin olan ihracatçı sayısı, 2023 ‘e kadar 70 bine çıkarılacak. Bunun için “KOBİ İhracat Okulu” projesi hayata
geçecek.
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• 5 kritik sektörde, makine, tekstil, tarım, elektrik - elektronik inşaat malzemeleri alanlarında, Ekonomi Bakanlığı ile
birlikte, uluslararası rekabetçiliği geliştirme projeleri hazırlanıyor.
• Tarım ve gıda ihracatının artırılması, Latin Amerika, Afrika, Hindistan ve Çin başta olmak üzere “hedef ve öncelikli
ülkelere” yönelik analitik projeler hazırlanması, yenilikçi kümelenmeleriyle yüksek katma değerli ihracatın artırılması
ve “geleceğin ihracat sektörlerinin” belirlenmesi gibi kritik
öneme sahip konularda stratejiler belirlenecek
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Orta gelir grubuna 50 yılda çıktık, hedef yüksek gelir ligi
TÜRKİYE Odalar ve Borsa1ar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, (DEİK) Olağan Genel Kurulu’nda,
“Türkiye’nin düşük gelir liginden, orta gelir ligine çıkması
50 yıl sürdü. Şimdi yüksek gelir ligine çıkmayı hedefliyoruz.
Bunu başarmak için, gelecek 10 yıl, geçtiğimiz 10 yıldan
daha fazla çalışmak zorundayız. Bunun için 10 öncelikli
adımı belirledik” dedi. 1990’lardaki kayıp ve ıstırap dolu
yıllardan sonra, son 10 yılda yakalanan istikrar ve büyüme, ekonomide kat edilen mesafenin sevindirici olduğuna
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 50 bin olan ihracatçı sayısının,
2023’e kadar 70 bine çıkarılacağım bu çerçevede “KOBİ
İhracat Okulu” projesini hayata geçireceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

Türk Diasporası güçlendirilecek
“Türkiye genelinde bugüne kadar hiç ihracat yapmamış 5
bin KOBİ’ye ihracat yapmalarına yönelik eğitimler verilecek. 5 kritik sektörde, uluslararası rekabetçiliği geliştirme
projeleri hazırlanacak. Tarım ve gıda ihracının artışı sağlanacak. Türk Diasporası güçlendirilecek.”
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İstanbul’a sıkışmadık Anadolu’ya yöneldik
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2002’de 58 olan DEİK İş Konseyi sayısını 112’ye çıkardıklarını söyleyerek, “İstanbul’a sıkışmadık.
DEİK dün kısıtlı sayıda işletmeye hizmet verirken, kapılarını Anadolu’ya, KOBİ’lere açtık” dedi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İstanbul’a sıkışmadık; Isparta’da Brezilya’yı, Artvin’de Cezayir’i, Mersin’de Vietnam’ı,
Adana’da Rusya’yı anlattık. DEİK’in hem gücünü artırdık, hem hizmet
tabanını genişlettik, hem de verimli kıldık” dedi. Hisarcıklıoğlu, DEİK
Olağan Genel Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de,
Avrupa’da tüketilen her dört televizyondan ve beyaz eşyadan birini üreten, otomotivin anavatanına araba satan sanayicilerin bulunduğunu belirtti.

ETKİNLİĞİ 9 KAT ARTTI
Türk Büyükelçiliği olan tüm ülkelerde, iş konseyi kurduklarını anlatan
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “2002 yılında 58 olan iş konseyi sayısını 112’ye çıkardık. Uluslararası Muhatap Kuruluş sayısını 39’dan 105’e
taşıdık. Temsil tabanımızı genişlettik. Kurucu Kuruluş sayımız 2002’de 8
iken bugün 40 oldu. DEİK’in hem gücünü artırdık, hem hizmet tabanını
genişlettik, hem de verimli kıldık. DEİK’in bütçesini 4 kat, üye sayısını
6 kat, etkinlik sayısını 9 kat artırdık. Dün kısıtlı sayıda işletmeye hizmet verirken, kapılarını Anadolu’ya, KOBİ’lere açtık. 129 Oda ile işbirliği
anlaşması yaptık. Latin Amerika’yı, Afrika’nın uzak ülkelerini, Pasifik’in
hızla büyüyen ülkelerini Anadolu ile tanıştırdık. İstanbul’a sıkışmadık; Isparta’da Brezilya’yı, Artvin’de Cezayir’i, Mersin’de Vietnam’ı,
Adana’da Rusya’yı anlattık. Dün iki dilde çalışan DEİK’i, yedi dilde hizmet verir hale getirdik. Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla,
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TİKA’yla, KOSGEB’le, TÜBİTAK’la işbirliği anlaşmaları imzaladık.”
AFRİKA ATILIMI YAPIYOR
Hükümetin isabetli politika tercihleri, stratejik açılımlarıyla Afrika kıtasının dış ticaretteki payının hızla arttığını belirten DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise, bu kıtadaki iş konseylerini artırdıklarını, 2013 yılında
kuracakları 15 yeni iş konseyi ile bu kıtada toplam 27 iş konseyinin olacağını bildirdi. İtalya, Yunanistan ve Danimarka’ya 2013’te önemli ziyaretler yapmayı planladıklarını anlatan Yırcalı, özellikle Yunanistan’dan
şirket almaları yönünde çok fazla talep olduğunu ifade etti. DEİK olarak
bu yıl içinde 107’si yurt dışı olmak üzere 642 etkinlik gerçekleştirdiklerini
belirten Yırcalı, 2013’te ekonomik ilişki içinde bulunulan birçok önemli
ülke için sorunlu bir yıl beklentisi hakim iken Türkiye’nin küresel pazarlardaki etkinliğinin artması için DEİK’e ve iş konseylerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Pazarlar çeşitlendi 29 milyar dolar geldi
DEİK Olağan Genel Kurulunun açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, tüm dünya ile entegre çalıştıklarını anlatarak, “Eğer son 3
yılda pazar çeşitlendirmesi yapmış olmasaydık, Türk iş dünyası ile dünyanın her yerine gitmemiş olsaydık, bugün ihracatımızı 29 milyar dolar
daha neden azaldığını açıklamak zorunda kalacaktık. Şükürler olsun ki
son 3 yıldaki pazar çeşitlendirmesiyle ihracatımızın 29 milyar dolarını
pazar çeşitlendirmesiyle sağladık” seklinde konuştu.
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BTSO Ekonomiye Değer Katanlar-2012 ödülleri, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenli sahiplerini buldu.

‘Özel sektör olarak para istemiyoruz rakiplerin şartlarını
bize sağlayın’
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz özel sektör
olarak para ve pul istemiyoruz. Biz bir tek şey istiyoruz. Benim rakibim, hangi
şartlarla mücadele ediyorsa üretim yapıyorsa mal satıyorsa aynı şartları da bize
sağlayın. Onu sağladığınız zaman biz bu ülkeyi dünyanın ilk 10 büyük ülke arasına sokar mıyız? Sokarız” dedi.
Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO), “Ekonomi Değer Katanlar-2012 ödül töreninde 7 farklı kategoride 504 üyesine ödül verdi. 2011 yılında en fazla gelir vergisi
ödeyen 69, en fazla kurumlar vergisi ödeyen 74, en fazla ihracat yapan 342,
uluslararası kara taşımacılığı faaliyetleriyle en fazla döviz girdisi sağlayan 10,
turizm faaliyetleriyle en fazla döviz girdisi sağlayan 2, bir ürünü Bursa’dan ilk kez
ihraç eden 6 ve yeni bir pazar yaratarak, ilk kez bir ülkeye ihracat yapan 1 BTSO
üyesi plaketle ödüllendirildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, dünyanın her ülkesinde bulunan perakende sektörü yasasının henüz Türkiye’de olmadığını, bunun da büyük zarar verdiğini belirterek, bu konuda çalışma yaptıklarım bildirdi.
Türkiye’nin dünyanın en pahalı enerjisini kullandığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, özellikle İç Anadolu’nun Avrupa’ya bağlantısının çok sıkıntılı olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak odalarımızla birlikte özelikle Gaziantep ve
Malatya’dan başlayarak, tüm İç Anadolu’yu Orta Avrupa’ya bağlamak üzere bir
çalışma başlattık. Avrupa’ya tarifeli tren seferleri başlatacağız. Bütün yükleri yanı
başımızdaki Bandırma’da Okçugöl’de toplayacağız. Buradan düzenli olarak yükler, Avrupa’ya gidecek” dedi.
“Sistem çürümüş yama tutmuyor”
Türkiye’yi, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokmak istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi: “Ama artık tekerlek yerinde patinaj yapıyor. Haberiniz olsun.

Peki ne yapmak lazım? Sistemi yeniden ele almak lazım. Açık söyleyeyim: sistemin her tarafı çürümüş durumda. Yama ile tutmuyor bu iş... Onun için diyoruz ki:
sistemi yeniden inşa etmemiz lazım. Sistemin yeniden inşası binanın orta katından, değil temelinden başlar. Bütün gelişmiş ülkeler, artık bireyi esas alıyor. Bizim
de bireyin esas olduğu yeni bir sistem inşasına ihtiyacımız var. Bu yeni sistemin
inşası da ancak yeni bir anayasa ile olur. Biz özel sektör olarak para ve pul istemiyoruz. Biz bir tek şey istiyoruz. Benim rakibim, hangi şartlarla mücadele ediyorsa,
üretim yapıyorsa, mal satıyorsa, aynı şartlar da bize sağlayın. Onu sağladığınız
zaman biz bu ülkeyi dünyanın ilk 10 büyük ülke arasına sokar mıyız? Sokarız.”
‘Kızlarımızı girişimciliğe yönlendirin’
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Karacabey Ticaret Borsası (KTB)
tarafından düzenlenen “Ekonomiye Can Verenler 2012” ödül töreninede katılan
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye nüfusunun yarısından biraz
fazlasının kadın olmasına rağmen girişimciler içinde kadınların oranının yüzde
6 olduğuna dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, “Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ne iş
yapardı? Sadece tüccar değildi, devrinin en büyük lojistikçisiydi. Eğer Peygamberimizi örnek alıyorsanız, kızlarınızı girişimciliğe yönlendirin” dedi.
Balıkesir Sanayi Odası 2001 Ödülleri verildi
Öte yandan, Balıkesir Sanayi Odası 2011 yılında yüksek düzeyde gelir ve kurumlar vergisi ödeyen şirketler ile yüksek derecede ihracat yapanlar ve İSO’da ilk
bin şirket arasında yer alan üyelerini ödüllendirdi. TÛBB-Bâşkam Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında Türkiye’nin dünya şampiyonu olduğunu söyledi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizden sonra kıdem tazminatı konusunda en kötü durumda
Portekiz geliyor. Dünyada kıdem tazminatı diye bir şey yok” dedi.
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“Peygamberimiz gibi kızlarınızı girişimci yapın”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 74 milyonun yarısından biraz
fazlasının kadın olduğunu vurgulayarak, girişimciler içinde
kadınların oranının yüzde 6’yı bulmasını eleştirdi. Hisarcıklıoğlu, “Müslüman olarak Peygamberimizin (sav) sünnetine uymaya çalışıyoruz. Peki, Peygamberimizin(sav) eşi
Hz Hatice ne iş yapardı. Sadece tüccar değildi devrinin en
büyük lojistikçisiydi. Şimdi örnek aldığımız kişi Peygamberimiz diyeceğiz, ama onu örnek alırken Hz. Hatice’yi
unutacağız. Olmaz öyle şey. Bakın eğer Peygamberimizi
örnek alıyorsanız, kızlarınızı girişimciliğe yönlendirin” diye
konuştu.
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‘PEYGAMBERİ ÖRNEK ALIN KIZINIZI GİRİŞİMCİ YAPIN’
Hisarcıklıoğlu: Örnek aldığımız kişi Peygamberimiz diyeceğiz,
ama onu örnek alırken Hz. Hatice’yi unutacağız. Peygamberimizi
örnek alıyorsanız, kızlarınızı girişimciliğe yönlendirin
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacabey Ticaret Borsası’nın ‘Ekonomiye Can verenler 2012 Ödül Töreni’nde
kadın girişimcileri çok sevindirdi. Yaklaşık 74 milyonluk Türkiye
nüfusunun yarısından fazlasının kadın olduğunu vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, girişimciler içinde kadınların oranının yüzde 6’yı
bulmasını eleştirdi.

Sünnetine uyuyoruz ama...
Kadınların çalışma yaşamından uzak tutulduğunun altını çizen
ve Hz Muhammet’in(sav) hayatından örnekler veren Hisarcıklıoğlu, “Müslüman olarak Peygamberimizin(sav) sünnetine uymaya çalışıyoruz. Peki, Peygamberimizin(sav) eşi Hz Hatice
ne iş yapardı. Sadece tüccar değildi devrinin en büyük lojistikçisiydi. Örnek aldığımız kişi Peygamberimiz(sav) diyeceğiz, ama
onu örnek alırken Hz. Hatice’yi unutacağız. Olmaz öyle şey.
Peygamberimizi(sav) örnek alıyorsanız, kızlarınızı girişimciliğe
yönlendirin” diye konuştu.

Kadın girişimci için özel kurul
Rıfat Hisarcıklıoğlu, ülkede herkesin zengin olmak istediğini hatırlattı. Zenginliğin yolunun ise girişimci sayısının artırılmasından
geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Türkiye’nin en
büyük kadın ve genç girişimci kurullarını kurduklarını, amaçlarının ise girişimci sayısını artırmak olduğunu söyledi. Türkiye’de
müthiş bir potansiyel olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Girişimciler içinde kadınların orası ise yüzde 6. Burada müthiş bir potansiyel var. Kadınlarımızı ve kızlarımızı girişimciliğe yönlendirelim’
diye bu kurulları kurduk. 5 bin 500 kadın girişimciyi bir araya topladık, ‘rol model’ olsunlar diye” dedi. Mirasta da kızlarla erkeklerin ayrılmaması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, sözleri
şöyle sürdürdü:

150 yıllık müessese yok
“Haksızlık üzerine kurulan düzen yıkılmaya mahkûm. Türkiye’de
100 yıl önce ticaret var mıydı vardı, peki 100 yıllık şirket var mı?
İki elin parmakları kadardır. Batıda 150 -200 yıllık müesseseler
ayakta duruyor. Ama bizde yok. O zaman çalıştığın çabaladığın
her şey yıkılıp gidiyor.”
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Hz. Peygamberi örnek alıyorsanız kızlarınızı
girişimciliğe yönlendirin
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Hz. Peygamberimizi örnek alırken esi Hz. Hatice’yi unutmayın. Peygamberimizi örnek alıyorsanız, kızlarınızı girişimciliğe yönlendirin” dedi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 74 milyonun yansından biraz
fazlasının kadın olduğunu vurgulayarak, girişimciler içinde
kadınların oranının yüzde 6’yi bulmasını eleştirdi. Hisarcıklıoğlu “Müslüman olarak Peygamberimiz ‘in sünnetine
uymaya çalışıyoruz. Peki, Peygamberimiz’in eşi Hz. Hatice
ne iş yapardı? Sadece tüccar değildi devrinin en büyük lojistikçisiydi. Şimdi örnek aldığımız kişi Peygamberimiz diyeceğiz, ama onu örnek alırken Hz. Hatice’yi unutacağız.
Olmaz öyle şey. Bakın eğer Peygamberimiz’i örnek alıyorsanız, kızlarımızı girişimciliğe yönlendirin” diye konuştu.
Girişimci sayısı artırılmalı
Hisarcıklıoğlu, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacabey Ticaret Borsası’nın birlikte düzenlediği ‘Ekonomiye Can Verenler 2012 Ödül Töreni’ne katıldı. Ülkede herkesin zengin olmak istediğini, bunun yolunun ise girişimci
sayısının artırmasından geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu,
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TOBB olarak Türkiye’nin en büyük kadın ve genç girişimci kurullarını kurduklarını ifade etti. Amaçlarının girişimci
sayısını artırmak olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle
konuştu: “Japonya’nın bu alanda 4 misli gerisindeyiz. Bugün bir girişimci 10 kişiye istihdam demek. Her yıl 750 bin
kişi istihdama katıyor. Eskisi gibi kamuda iş bulma dönemi
de bitti. 10 yıl sonra bu rakam 1 milyona ulaşacak. Zenginleşmenin yolu girişimci sayısını artırmaktan geçer.” Mirasta
da kızlarla erkeklerin ayrılmamasını isteyen Rifat Hisarcıklıoğlu “Haksızlık üzerine kurulan düzen yıkılmaya mahkum.
Türkiye’de 100 yıl önce ticaret var mıydı vardı, peki 100
yıllık şirket var mı? İki elin parmakları kadar. Batıda 150
200 yıllık müesseseler ayakta duruyor. Ama bizde yok. O
zaman çalıştığın çabaladığın her şey yıkılıp gidiyor” dedi.
Nüfusun yansının yaşının 28.5 altı olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu gençleri girişimci yapmakla ülkenin geleceğinin kurtulacağını, 2023 hedefini yakalamanın yolunun da
buradan geçtiğini vurguladı.
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Olağanüstü tedbirlerle bankalar yüzdürülüyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen “6. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası”,
dün Ankara’da yapıldı. Toplantıya ilgili bakanların yanı sıra
TOBB’un yetkili kurulları ve kamu kurumlarının üst düzey
temsilcileri katıldı.
2013 daha iyi olacak
Toplantının açılışını yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili güncel açıklamalar yaptı. Küresel ekonomik krizin ortaya çıkardığı sorunların hâlâ çözülmediğini hatırlatan Babacan, “Sadece şu
anda olağanüstü tedbirlerle bankalar yüzdürülüyor” dedi.
Babacan’ın Türkiye ilgili değerlendirmeleri ise satış başlarıyla şöyle:
• İnşallah 2013 yılının her açıdan 2012’ye göre daha iyi bir
yıl olmasını bekliyoruz.

Cari açık çok hızlı düşmeyecek artık, 2015’te bile yüzde
6,5 civarında olacak.
• Enflasyonla ilgili riskler azaldığı sürece Merkez Bankası
da para politikalarında çok daha rahat ve günün gereğini
yapan bir çizgi izleyebilir.
• Şu anda baktığınız zaman Endonezya, Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya, Arjantin. Bunların hepsi Türkiye’den daha
yüksek politika faizi uygulayan ülkeler.
Türkiye’de gelir sadece bir kesim için artmıyor, topyekûn
toplumun geliri artıyor.
Kriz öncesi seviyedeyiz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Yatırımda, üretimde,
istihdamda ve ihracatta kriz öncesi seviyeleri çoktan geride
bıraktık” dedi.

• İşsizliğin önümüzdeki dönemde düşmesini bekliyoruz.
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Hisarcıklıoğlu’ndan yeni anayasa vurgusu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni anayasandın sanayici için cok önemli olduğunu belirterek, “Bireyin esas olduğu yeni bir sistem inşasına ihtiyacımız var. Bu yeni sistemin inşası da ancak yeni bir anayasa ile olur. Yeni bir anayasa olmadan bu yeni sistemi inşa edebilmemiz mümkün değil. Yeni yapılan bütün değişiklikler,
yamalı bohça, açık söyleyeyim” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, yeni anayasandın sanayici için çok önemli
olduğunu belirterek, “Bireyin esas olduğu yeni bir sistem
inşasına ihtiyacımız var. Bu yeni sistemin inşası da ancak
yeni bir anayasa ile olur. Yeni bir anayasa olmadan bu
yeni sistemi inşa edebilmemiz mümkün değil. Yeni yapılan
bütün değişiklikler, yamalı bohça, açık söyleyeyim” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Ekonomiye
Değer Katanlar’ ödül töreni düzenlendi. Bursalı sanayicileri bir araya getiren tören, BTSO Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi. Programa katılan TOBBBaşkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, perakende sektörünün yasasının olmamasından yakındı. Hisarcıklıoğlu, “Bu sektörün çalışmalarını
düzenleyen yasayı Türkiye hala çıkartamadı. Dünyanın her
ülkesinde perakende sektöründe düzenleyen yasa vardır.
Serbest piyasa ekonomisinin ana vatanında bile bu vardır.
Ama Türkiye’de bu yok. Türkiye’de herkes her şeyi yapabilme imkanı varsa yapabiliyor” şeklinde konuştu.
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“TRENLE AVRUPA’YA YÜKÜMÜZÜ GÖTÜRECEĞİZ”
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyanın en pahalı enerjisini
kullandığını belirterek, özellikle İç Anadolu’nun Avrupa’ya
bağlantısının çok sıkıntılı olduğunu söyledi. TOBB olarak
trenle yük taşımalığına başlayacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Düşünün Gaziantep’te malını yükledi. Kapıkule’ye
kadar içerideki yakıt fiyatlarını kullanarak gidecek. Kimle
rekabet edecek? Çin ile rekabet edecek. Bütün mermerciler geçenlerde Afyon’da toplandılar. ‘Başkan gel dertlerimizi dinle’ dediler. Adam anlatıyor kürsüden. ‘Başkanım’
diyor, ‘mermeri yükledim Afyondan’. Antalya’ya limana
gönderdim 100 lira. Antalya limanından gemiye yükledim
Çin’e göndereceğim 70 lira’ diyor. Bu tabi, dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanmış olmanın getirmiş olduğu bedel.
Bu çerçevede TOBB olarak odalarımızla birlikte özelikle
Gaziantep ve Malatya’dan başlayarak, tüm İç Anadolu’yu
Orta Avrupa’ya bağlamak üzere bir çalışma başlattık. Bu
da yüklerimizi tren yoluyla Avrupa’ya gönderme projemiz.
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Bugüne kadar Türkiye’den halen Avrupa’ya tarifeli tren
hattı seferi yok... Bunun için TOBB, TCDD ile birlikte bütün OSB’lerimizle dahil olmak üzere tarifeli tren seferleri
başlatacağız. Bütün yükleri yanı başımızdaki Bandırma’da
Okçugöl’de toplayacağız. Buradan düzenli olarak yükler,
Avrupa’ya gidecek. Hepimiz artık, termin veriyor olacağız.
İşte Çin ile rekabet etmek istiyorsak, ucuz nakliye masraflarıyla bunu yapabiliriz” dedi.
“TEKERLEK PATİNAJ YAPIYOR”
ABD’den sonra 11 tane ayrı otomobil markası üretilen dünyada ikinci ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin müteahhitlik ve nakliye sektöründe de
dünya ikincisi olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk 10’a sokmak istiyoruz. Ama artık tekerlek yerinde patinaj yapıyor. Haberiniz olsun. Peki
ne yapmak lazım? Sistemi yeniden ele almak lazım. Açık
söyleyeyim sistemin her tarafı çürümüş durumda. Yama ile
tutmuyor bu iş...Onun için diyoruz ki sistemi yeniden inşa
etmemiz lazım. Sistemin yeniden inşası, binanın orta katından başlamaz kardeşim. Binanın temelinden başlar. Bütün gelişmiş ülkeler artık bireyi esas alıyor. Rifatı, Celal’i
esas alıyor. Ahmet’in ve Mehmet’in hakkı diyor. Biz diyoruz
ki yeni sistemde bireyin esas olduğu, bireyin var olmadığı yerde devletin var olamayacağı yeni bir sistem inşasına
ihtiyacımız var. Bu yeni sistemin inşası da ancak yeni bir
anayasa ile olur. Yeni bir anayasa olmadan bu yeni sistemi
inşa edebilmemiz mümkün değil. Yeni yapılan bütün değişiklikler, yamalı bohça, açık söyleyeyim. Onun için tekerlek
patinaj yapıyor. Biz özel sektör olarak para ve pul istemiyoruz. Biz bir tek şey istiyoruz. Benim rakibim, hangi şartlarla mücadele ediyorsa, üretim yapıyorsa, mal satıyorsa,
aynı şartlar da bize sağlayın. Onu sağladığınız zaman biz
bu ülkeyi dünyanın ilk 10 büyük ülke arasına sokar mıyız?
Sokarız.”
“OKUL YAKANLARI LANETLİYORUM”
TOBB olarak en çok okula ihtiyaç olan bölgelere okullar
yaptırdıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 14 sene önce Van’a
bir ilköğretim okulu yaptıklarını, 4 yıl önce bunun yetmediği
gerekçesiyle kapasitesinin büyütülmesinin istendiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu “Fakat 25 gün önce bu okulu yaktılar. En
çok üzüldüğüm günlerden bir tanesidir bu. TOBB’un adını

taşıyan bir okulu yaktılar. Çok şükür, hemen oda başkanım
ve sayın valimle temasa geçtim. Maddi hasar meydana
gelmiş ve can kaybı yok. Sevindik. Ama yüreğime ateş gibi
oturdu. Dedim ki, ‘çocuklarımızı cahil bırakacak, okul yaktıracak kadar gözleri dönenlere lanet olsun. Esas lanetim
de bunları kınamayıp, çeşitli bahaneler üretip kamuoyuna
bunu bir türlü tatlı göstermeye çalışanlara, en büyük lanetim de onlara. Yönetim kurulu olarak şöyle bir karar verdik.
‘Kardeşim bu yakılan okulu yapacağız. Ama Van’a bir okul
daha yapacağız şimdi’ dedik. Onlar yaksınlar oraya iki okul
daha yapacağız. Haberiniz olsun. Oradaki insanları cahil
bırakmayacağız” dedi. Hisarcıklıoğlu, konuşmasının sonunda BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım
ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) bünyesinde bir
okul kurulması için destek sözü verdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez, Bursa’nın ve ülkenin
büyümesine katkı sunan tüm üyelere teşekkür etti. “Küresel bir güç olma iddiasındayız. Bu yolda önümüzde pek
çok zorluk var. Ama çözümün de biz de olduğunu biliyoruz”
diyen Sönmez, “Bugün gelişmiş ülke ekonomileri sallanırken Türkiye yükseliyorsa, bunu 2001 krizinden sonra yaptığımız reformlara borçlu olduğumuzu biliyoruz. Biz petrol
ve doğalgaz gibi önemli doğal kaynağa sahip olmadan bu
başarıyı yakalayabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Gücümüzü üretim kapasitemizden alıyoruz.
Küresel güç olmak istiyorsak, üretim kapasitemizi niteliğini
yükselterek, artırmanın peşinde olmalıyız. Bakın küresel
kriz Avrupa’ya sarsarken bu bölgenin üretim gücü Almanya
dik duruşunu koruyor” dedi. Programa, Bursa Valisi Sahabettin Harput, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ve
çok sayıda işadamı katıldı. Törende, 2011 yılında en fazla
gelir vergisi ödeyen 69, en fazla kurumlar vergisi ödeyen
74, en fazla ihracat yapan 342, uluslararası kara taşımacılığı faaliyetleriyle en fazla döviz girdisi sağlayan 10, turizm
faaliyetleriyle en fazla döviz girdisi sağlayan 2, bir ürünü
Bursa’dan ilk kez ihraç eden 6 ve yeni bir pazar oluşturarak, ilk kez bir ülkeye ihracat yapan BTSO üyesi plaket ve
beratla ödüllendirildi. Program sonunda 7 kategoride toplam 504 firmaya ödülleri verildi.

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

287

Basında

TOBB

2012
ARALIK

YURT

26 Aralık 2012

‘İstihdam dostu sektörler korunmalı’
6. Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde.
Başbakan Yardımcısı Babacan’ın başkanlığında. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri,
TOBB Türkiye Sektör Meclislerinin başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yatırımda, üretimde, istihdamda ve ihracatta kriz öncesi seviyeleri çoktan geride bıraktık” dedi.
6. Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, 2023 hedeflerine koşarken iki temel yaklaşımı
benimsediklerini belirterek, “Birincisi, yüksek istihdam üreten geleneksel sektörlerimizi muhafaza etmeliyiz. İnşaat,
tekstil-konfeksiyon, demir-çelik, perakende, turizm, gıda ve
daha pek çok geleneksel sektörümüz bizim için vazgeçilmezlerdir. İkinci temel yaklaşım, geleceğin sektörlerinde,
mesela bioteknoloji, nano-teknoloji, yapay zeka alanlarında var olmaktır” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, “İşte bizler
burada, bunu sağlamak için toplandık. 60 sektörü kapsa-
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yan, çözüm önerileri raporumuz, Türkiye’de başka örneği
bulunmayan bir çalışmadır” dedi.
‘Yapısal çözümler zaman alacak’
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan, “İşsizliğin ve enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmesini bekliyoruz. Cari
açık çok hızlı düşmeyecek artık. Konjonktürel konuları hallettik, ancak yapısal sorunların çözülmesi zaman alacak”
dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da ekonomik
performansın özel sektörün çabalarıyla gelişeceğine güvenlerinin tam olduğunu söyledi.
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HİSARCIKLIOĞLU’NDAN 2023 İÇİN YENİ HEDEF

Dünyada her evde Türk malı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2023 yılında dünyadaki her evde, Türkiye’de
üretilmiş bir ürün kullanılmasını hedeflediklerini söyledi. 6.
Türkiye Sektörel Ekonomi Şurasında konuşan Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım ortamını iyileştiren pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Karşımızda, tüm Türkiye’nin iftihar duyması gereken bir tablo var.
Etrafımızdaki ülkelerin hemen hepsinde şirketler zordayken, devlet yardımlarıyla ayakta kalırken, işte bu camia
Türkiye’nin küresel krizi arkasında bırakmasını sağladı.
Yatırımda, üretimde, istihdamda ve ihracatta kriz öncesi
seviyeleri çoktan geride bıraktık. Şimdi hedefimiz, bu müthiş performansı daha da artırarak devam ettirmek. Çünkü
2023 yılında Türkiye’nin adını dünyanın ilk on ekonomisi
arasına yazdırmak istiyoruz, milli markalarımızla dünyanın
her köşesinde var olmak, bayrağımızı taşımak istiyoruz,
dünyada her evde, Türkiye’de üretilmiş bir ürün kullanılmasını istiyoruz” diye konuştu.
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Bu yılın ilk 11 ayında karşılıksız çek TL bazında yüzde 93 arttı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çekteki patlamayı önlemek için birtakım tedbirler aldıklarını söyledi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, karşılıksız çekteki patlamayı
önlemek için birtakım tedbirler aldıklarını söyledi. İnegöl Ticaret
ve Sanayi Odası’nm (İTSO) yeni hizmet binasının açılış törenine
katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çek Kanunu ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Bu yılın ilk 11
ayında karşılıksız çekte TL bazındaki artış yüzde 93. Geçen yıl
yüz lira ise bu yıl 193 lira olmuş. Enflasyonu 8 olarak alsak, neredeyse 12 mislinin üzerinde. Müthiş bir oran. Bunun için hapis cezası kaldırılırken, özellikle bizim talebimiz doğrultusunda, vadeli
mal satan, almak isteyenlerin aynı bankalar gibi, öz geçmişini
görebilmek istiyoruz dedik.
Yani çek ödeniyor, ne kadar karşılıksız var bunu bilmek istedik,
bankalar ayak sürüdü, bunu yapmadılar. Bir ay önce yine bankalarla bir araya gelerek, ya siz yapacaksınız ya biz yapacağız bu
işi dedik. Çünkü bu kadar karşılıksız çekin arttığı bir noktada bu
işin yürümesi mümkün değil. Bu çerçevede 2013 yılı 2 Ocak itibari ile bu yürürlüğe girecek. Hepimizin bir şifre numarası olacak.
Vadeli mal istediğimiz zaman, birisi ‘Sen kimsin, ben seni tanımıyorum’ dediği zaman şifre numaramızı vereceğiz. Önüne ekran
açılacak. Benim hakkımda her şeyi görecek. 3 dakika sonra ek-
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ran kapanacak. Vadeli mal verme kararı da kendine ait olacak.
Üç dakika sonra ekran kapandıktan sonra cep telefonuna yeni
şifre gelecek. Yeni gelen şifreyi de bir sonraki alışverişte tekrar
kullanacağım. Dünyada vadeli borç ödemelerinde kesinlikle vadeli çek diye bir şey yok. Bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Borçlar Kanunu üzerinde de çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu,
“Bu kanunda da 25’e yakın değiştirilmesi gereken madde var.
En büyük sorunumuz, bankadan bir kredi kullanmaya gittiğimiz
zaman, eşimizi de imzaya davet etmeleri. Serbest piyasa ekonomisinin olduğu her ülkede piyasayı düzenleyen yasalar vardır.
Maalesef Türkiye’de perakende sektörünü düzenleyen hiç bir
kanun yok. Cebinize 10 milyon dolar koyup Londra’da market
açmaya kalksam; açamazsınız.
Londra yönetimi, açmayı düşün düğünüz mahallede kaç nüfus
v( kaç metrekare market var ona bakıyor. Ona göre yer veriyor.
Bugün Türkiye’de parası olan, olmayan her şeyi yapabiliyor. Serbest piyasanın ana vatanında kısıtlamalar varken bizde herhangi
bir düzenleme yok
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TOBB: Türkiye daha fazlasını yapabilir
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2013 için iyimser olduklarını belirtirken karşılıksız çeke ilişkin sıkıntılar ile cari açık riskinin devam ettiğini
söyledi.
Kriz, sonrası 2010 ve 2011’de kaydedilen başarılı çizginin ardından ekonomik
göstergelerin yavaşlama eğilimine girdiğine işaret eden Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2013 için iyimser olduklarını açıkladı. Karşılıksız çek oranları ile cari açığın tehlike olmaya devam
ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Kore örneğinde olduğu gibi yapısal reformlarla hızlı bir büyüme grafiğinin içine girebileceğine dikkat çekti.

kontrol mekanizmasının kurulamadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu durumun çek kullanımım azalttığı gibi, karşılıksız çıkan çek miktarım da iki katma
çıkardığım söyledi. Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde ise risklerin hala sürdüğünü anlattı. Bu noktada ABD’deki mali
uçurumun çözüme kavuşturulmasının büyük önem taşıdığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya; küresel ekonomideki bazı olumlu
gelişmelere rağmen riskler hala sürüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın, Avrupa
istikrar mekanizmasının koşullarına kabul edecek ülkelerindevlet tahvillerini
alacağım açıklaması ile ABD Merkez Bankası’nın politika faizini 2015’e kadar
mevcut düzeyinde tutacağım açıklaması olumlu karşılandı.”

Özel sektörün katkısı

Mali uçurum önemli

Açıklamalarında 2008 krizi sonrasındaki 4 yılın değerlendirmesini yapan Hisarcıklıoğlu, tehlikenin tam olarak sona ermediğini, Avrupa ve ABD’de halen
çözülmesi gereken sıkıntıların devam ettiğini söyledi. Bu noktada Türkiye’nin
2009 yılındaki etkinin ardından son iki yılda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında girdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, büyüme trendine girilmesinde özel
sektörün büyük bir katkı sağladığının altım çizdi. İç tüketime dayalı büyümenin 20092011 arasında hızlı toparlanmayı sağlarken, cari açığa da davetiye
çıkardığını belirten Hisarcıklıoğlu, gelinen noktayı şöyle özetledi: “Ticaretteki
yavaşlama, sanayi sektörlerinde de görülüyor. Hem sanayi üretimi hem de
kapasite kullanım oranları, ekonomideki yavaşlamaya işaret ediyor. Öncü
gösterge olarak kabul edilen sanayideki yavaşlama, 2012 yılı ekonomik büyümesinin beklentilerin altında kalabileceğini, yüzde 3Tük büyümenin bile
yakalanmasının zora girdiğini gösteriyor”

Hisarcıklıoğlu, Avrupa’daki sorunlu ülkelerin kurtarma fonuna hala başvurmaması, ABD’deki maliye politikası belirsizliği, Euro Bölgesi’nde bankacılık birliğinin kurulması konusundaki belirsizliklerin ise ana risk unsurları olduğunu
söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Beklentimiz dünyada, ABD’de ‘mali uçurum’ soruttun
uzlaşılarak çözümlenmesi. Avrupa’daysa mevcut durumdan daha kötü bir
durumun oluşmamasıdır. Bu durumda küresel büyüme 2012’ye kıyasla daha
yüksek gerçekleşecektir” dedi.

Karşılıksız çek alarmı
Ekonomideki yavaşlama ile birlikte piyasada nakit akışının olumsuz etkilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu bu süreçte sorunlu kredi ve karşılıksız çıkan çek
oranlarında 2012 yılında gözle görülür bir artış yaşandığım söyledi. Hisarcıklıoğlu, buradaki temel nedenin ceza sisteminin tam olarak kurulamaması olduğunu anlattı. Çekte hapis cezasının kaldırılmasına paralel şekilde bir

Büyüme için Kore örneği
2013’ün petrol fiyatları ve siyasi ortamın stabil kalması durumunda 2012’den
daha iyi olmasını beklediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Kore
örneğini özellikle unutmamamız gerekiyor. 1995 yılında Kore’de kişi başı gelir
AB’nin yarısı kadardj. Türkiye’de ise yüzde 30 civarındaydı. Kore 15 yıl içinde
AB’yi yakaladı ve geçti. Türkiye de bu sürede Kore kadar olmasa da ilerleme
kaydetti ve AB’nin yarısına ulaştık. Benzer performansı yakalamak için iş ve yatırım ortamını iyileştirecek reformlara kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Sanayi,
enerji, lojistik, eğitim, hukuk gibi alanlarda yapısal iyileştirmelere ihtiyacımız var.”
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60 sektörün sorunları masaya yatırıldı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, VI. Türkiye Sektörel Ekonomi
Şurası’da yaptığı konuşmada, “Sadece sorunları dile getirmekle kalmadık, çözüm önerilerimizi paylaştık. Bu toplantının ardından, her bir
kamu kurumu bazında ayrıca derlenmiş olan 60 sektörün sorunları
ve önerileri, bu kurumlara ayrı ayrı gönderilecek” dedi.

TOBB 60 sektörün sorunlarını masaya yatırdı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, VI. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurasında 60 sektörü kapsayan ‘sorunlar ve çözüm’ önerileri raporunu ilgili
kurumlarla paylaştıklarını açıkladı.
VI. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın Başkanlığında, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Türkiye
Sektör Meclislinin başkan, başkan yardım^^r1 ve üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla, TOBB İkiz
Kuleler’de gerçekleştirildi.
Şuranın açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada her evde Türkiye’de üretilmiş bir ürün kullanılmasını istediklerini ifade ederek, “Biz bunları başaracağımıza inanıyoruz” şeklinde
konuştu.
“2023 hedeflerine koşarken iki temel yaklaşımı benimsemeliyiz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Birincisi, yüksek istihdam üreten geleneksel sektörlerimizi muhafaza etmeliyiz. İnşaat, tekstil konfeksiyon, demir - çelik, perakende, turizm, gıda ve daha pek çok geleneksel sektörümüz
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bizim için vazgeçilmezlerdir. Ancak odaklanmamız gereken nokta, bu
sektörlerde bir üst üretim zincirine çıkmak olmalı. İkinci temel yaklaşım, geleceğin sektörlerinde, mesela bioteknoloji, nanoteknoloji,
yapay zeka alanlarında var olmaktır. Böylece teknoloji ithal edip tüketen, değil, üretip, ihraç eden ülke haline gelmektir. Zira bakın dünyaya. Bildiğimiz, alıştığımız küresel sistem değişiyor. Güçlü bildiğimiz
ekonomiler sallanıyor, güçlü görünen yapılar yıkılıyor” dedi.

Sorunları dile getiriyoruz
TOBB Başkanı, 60 sektörü kapsayan ‘sorunlar ve çözüm’ önerileri
raporunun Türkiye’de başka örneği bulunmayan bir çalışma olduğunu savunarak, “Sadece sorunları dile getirmekle kalmadık, çözüm
önerilerimizi paylaştık ve ilgili kurumları belirledik. Bu toplantının
ardından, her bir kamu kurumu bazında ayrıca derlenmiş olan 60
sektörün sorunları ve önerileri, bu kurumlara ayrı ayrı gönderilecek.
Zaman zaman şunu görüyorum. Yurtdışı kuruluşların hazırladığı pek
çok yüzeysel ve Türkiye’nin gerçekleriyle uyuşmayan raporlara pek
itibar ediyoruz. Asıl masamızın üzerinde durması gereken, ‘burada
dile getirilen çok önemli sorunlardan hangisini çözebiliriz’ diye her
gün dikkate almamız gereken çalışma işte budur. İnşallah bu çalışma, sadece özel sektörümüz için değil, kamu idaremiz için de, daha
güçlü bir ekonominin yol haritası olur.”
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EKONOMİ YÖNETİMİNE SUNULAN 374 SAYFALIK RAPORDA SORUNLAR VE NASIL ÇÖZÜLECEĞİ TEK TEK ANLATILDI

NEŞTER ATILMAYI BEKLİYOR
TOBB’un salı günü Başbakan Yardımcısı Babacan, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Yazıcı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün’e
sunduğu raporda 65 sektörün yaşadığı anlatıldı. Raporda aynı
zamanda 2013’te neşter atılacak alanların listesi şekillendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yılın son haftasında salı günü Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katımlıyla düzenlendiği 6. Sektörel Ekonomi Şurası’nda sunulan 374 sayfalık rapor, Türkiye’de ekonomik
aktörlerin 2013’e hangi sorunlarla beraber girdiğinin de dökümü
oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 65 sektörün sorunlarının yanı sıra çözüm önerileri de yer verdiği raporda, vergi yüklerinin ağırlığı ve kayıtdışılık ortak sorunların başında geliyor. Yer
darlığı nedeniyle*Eamanma yer veremediğimiz sektörlerin kendi
içlerinde yaşadığı dikkat çekici sorunlarını sizin için derledik...
SERMAYE PİYASALARI
Büyük şirketler piyasalara açılmada isteksiz. Yerli yatırımcı sayısı yetersiz. Aracılık maliyetleri yüksek. Yabancı hükümetlerin
Türkiye piyasalarına sermaye piyasası araçları ihracını kolaylaştıracak düzenleme eksikliği.

İÇECEK SANAYİİ
Alkollü içeceklerde ÖTV’nin sürekli artırılması hem rekabeti engelliyor hem de merdivenaltı üretimi ve kayıtdışı satışı artırıyor.
Meyve bahçeciliğinin dağınık ve küçük parsellerde yapılması,
meyve suyu üreticilerinin yeterli ve kaliteli hammadde temininde
sorun yaşamasına neden oluyor.
BANKACILIK VE FİNANS
Türkiye şubata kadar terörün finansmanına ilişkin Mali Eylem
Görev Gücü’nün (FATF) standartlarıyla uyumlu mali düzenlemeleri yapmazsa, üyeliği askıya alınacak. Türk vatandaşları ve
finansal kuruluşlarının dış ticaret ilişkileri daha fazla sorgulanacak. Mevcut ve yeni muhabirlik ilişkisinde ciddi güçlükler çıkacak.
Yaşanan suiistimallere karşı iflasın ertelenmesi zorlaştırılmalı.
HAYVANCILIK
Yaşanan karışıklıklardan dolayı Suriye’den çok sayıda kaçak küçükbaş ve büyükbaş hayvan geliyor. Bölgede dana etinin fiyatı
13 liraya kadar indi. Sektörde ticaretin en önemli dinamiği senetle satışken, yeni Tüketicinin Korunması Kanunu Taslağı bunu
kısıtlıyor. Et ve süt piyasasında fiyat istikrarsızlığı var. Yerli üretici
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canlı hayvan ve kırmızı et ithalatıyla rekabet edemiyor. Yemde
dışa bağımlı hale geldik.
KOZMETİK Sahte ve taklit ürünlerle mücadelede yasal boşluklar.
Sağlık Bakanlığı kozmetik, deterjan ve sabun denetimlerini gereği gibi yapmıyor. Tıraş köpüğü, losyonu deodorant gibi tamamlayıcı ürünlerden ÖTV alınıyor. ÖTV miktarları diğer kategorilere
göre yüksek.
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
Libya’daki zararların ve biriken hak edişlerin tahsili. Karayolları Genel Müdürlüğü projelerinin 2012 yılına ait alacaklardan 3-4
milyar liralık bölümünün 2013’e sarkması. Geciken ödemeler nedeniyle bazı şantiyelerde işler durdu.
DENİZCİLİK
Türk’ deniz ticaret filosu 2023 ihracat ve ithalat hedefleri için eski”
2023’te filo kullanılamaz hale gelecek. Yıllık 50 milyar dolarlık
navlun, yabancı gemilere ödenecek. Tersanelerde kapasite yüzde 15’in altına düştü. Filo, devlet desteği olmadan yenilenemez
durumda.
BİLGİSAYAR VE YAZILIM
Eğitim kurumlarının bilgisayar araç gereçleri ve hizmet alımlarında KDV, diğer eğitim araçlarından yüksek. Yüksek hız internete
vergi yüksek. İhale mevzuatı sektörü dikkate almıyor.
KUYUMCULUK
Pırlanta taş ithalatına ÖTV uygulanırken, pırlantalı mücevher ithalatında ÖTV uygulanmaması üretimin yurtdışına kaçmasına
neden oluyor. Rakip ülkeler avantajlı hale geliyor.
CAM VE CAM ÜRÜNLERİ
Yüksek girdi maliyeti, kayıt dışılık, atık toplama yetersizliği, ulaşım altyapı yetersizliği, enerji tasarrufu sağlayan inşaat malzemelerinin kullanımının yaygınlaşmaması.
ÇİMENTO VE ÜRÜNLERİ
Devam eden yatırımlarla 2030’daki çimento ihtiyacını bile karşılamak mümkün. Yakın pazarlarda da yatırımlar yapılıyor. Sıkıntıya yol açacak kapasite fazlası kaçınılmaz.
SİVİL HAVACILIK
Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan havalimanlarındaki yüksek
ücretler. Tüpraş özelleşmeden önce 5 dolar olan yakıt rafine
payı, 29 dolara kadar çıktı. Yedek parça getirme sorunu var.
İLAÇ SANAYİİ
Fiyatlandırma sisteminde Euro değeri 2009’da 1.9595’te sabitlendi ve bir daha güncellenmedi. Yetersiz ilaç bütçesi nedeniyle
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fiyatlar rasyonel olmayan biçimde düştü.
PERAKENDECİLİK
İnternetten satışlarda ambalajsız, taklit, kullanılmış, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşılıyor. Son dönemde ilgi gören
sosyete pazarı denilen yerlerde taklit ürünler satılıyor.
OTOMOTİV SANAYİİ
Yeni teşvik sistemindeki stratejik yatırım kriterleri otomotiv sanayi
için uygulanabilir değil. ? Motorlu Taşıt Vergisi bir servet vergisi
olarak uygulanmaktan çıkarılmalı.
TURİZM
Birikmiş KDV iadeleri ödenmiyor. Hazine ve orman arazilerinde
yapılan tahsis sürelerinin azalması nedeniyle buralardaki tesislerde iyileştirme yatırımları yapılmıyor. Yatak fazlası var.
EĞİTİM
Fatih Projesi’nde kullanılacak tabletlerde yer alacak elektronik
kitapların telif haklarına ilişkin sistem geliştirilmedi Belediyeler,
KOSGEB, İŞKUR, halk eğitim merkezleri özel sektörle rekabet
ediyor.
ENERJİ
Elektrikte toptan ve spot fiyatların belirlenmesinde kamu şirketlerinin belirleyici olması gerçek maliyetleri yansıtmayan marjinal
fiyatlamaya neden oluyor.
KARAYOLUTAŞIMACILIĞI
Akaryakıttaki ÖTV ve biletlerdeki yüzde 18 KDV oranlarının yüksekliği rekabeti engelliyor. İstanbul dışı illerde servis araçları plaka tahdidi uygulaması tehdit unsuru oluyor.
GIDA SANAYİİ
Büyük oranda kayıt dışılık var. 1 Ocak’tan itibaren benzine en
az yüzde 2 oranında yerli tarım ürünlerinden elde edilmiş etanol
katma zorunluluğu, üretim dikkate alınmadan getirildi.
PETROL VE YAN ÜRÜNLERİ
Petrol Piyasası Kanunu’ndaki ceza maddeleri suçun niteliği, kapsadığı alan, yoğunluk ve derecesine göre yeterli ayrım yapmıyor.
Ulusal Marker denetimlerinde yaşanan teknik sorunlar.
TELEKOMÜNİKASYON
Fiber optik altyapının hızla artmasını sağlayacak düzenlemelerin
yapılmaması. Sabit Telekom hizmetlerinde rekabetin zayıf kalması. Haberleşmede Evrensel Hizmet Fonu’nun amaç dışı kullanımı.
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TOBB: 2013 daha iyi bir yıl olacak
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2013’de herkes
için daha fazla, sevgi, barış ve refah diledi. Hisarcıklıoğlu,
“Dileğimiz odur ki; birbirimize daha çok sarılacağımız, hoşgörü ve sevginin arttığı, ülkemizin 2023 hedeflerine büyük
adımlarla yaklaştığımız bir sene olsun” dedi. Hisarcıklıoğlu
yeni yıl mesajında “Daha güzel günler yaşamak yolunda,
2013 umarım iz bırakan, kendini güzellikleriyle hatırlatan
bir sene olur” ifadelerini kullandı.
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Batı’da politik irade eksikliği var
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, büyüme, ihracat ve
enflasyon açısından 2013’ün, 2012ye kıyasla daha iyi bir
yıl olmasını beklediklerini söyledi. Küresel ekonomide risklerin sürdüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, “Batı ülkelerinde
politik irade eksikliği var” dedi.
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