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Çal›flmadan, ö¤renmeden, yorulmadan,

rahat yaflaman›n yollar›n›

al›flkanl›k haline getirmifl milletler

önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

ve daha sonra istikballerini kaybetmeye

mahkumdurlar.
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TOBB VE B‹RL‹K BAfiKANI

SAYIN M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU ‹LE ‹LG‹L‹

01 MART 2005 - 28 fiUBAT 2006 TAR‹HLER‹ ARASINDA (365 GÜN)

YAZILI VE GÖRSEL BASINDA N‹CEL‹K ANAL‹Z‹

• YAZILI BASINDAK‹ HABER SAYISI  . . . . . . . . . . . . . . 8682 ADET

(ORTALAMA HERGÜN, 24 HABERE KONU OLUNMUfi)

• YAZILI BASINDAK‹ MAKALE SAYISI  . . . . . . . . . . . . 604 ADET

(ORTALAMA HERGÜN, 1.6 KEZ B‹R KÖfiE YAZISI VEYA DE⁄ERLEND‹RMEYE KONU ED‹LM‹fi)

• KAPSADI⁄I ALAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 GAZETE SAYFASI

(ORTALAMA HER 25 GÜNDE B‹R, TAMAMI TOBB VE BAfiKAN’INI KONU ALAN, ‹Ç‹NDE
BAfiKA H‹ÇB‹R HABER, REKLAM, SPOR OLMAYAN, 12 SAYFALIK ÖZEL GAZETEYE KONU
ED‹LM‹fi)

• YÜZÖLÇÜMÜ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 00 00 Cm2 (4200 M2)

• GÖRÜNTÜLÜ YAYIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 SAAT 07 DAK. 29 SAN.

• GÖRÜNTÜLÜ YAYIN (ÖZEL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 SAAT 17 DAK. 31 SAN.

(TOPLAM 39 B‹N 384 DAK‹KA, YAN‹ YAKLAfiIK HERGÜN, 108 DAK‹KALIK TELEV‹ZYON
HABER BÜLTEN‹NE KONU ED‹LM‹fi)
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
“seçimli” 60. Ola¤an Genel Kurulu, bugün
Ankara’da yap›lacak. Akyurt’taki Büyük

Anadolu Oteli Mustafa Özbek Kongre ve Spor
Merkezi’nde bir gün sürecek. Genel kurula Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n yan›s›ra çok sa-
y›da siyasinin de kat›lmas› bekleniyor. Hisarc›k-
l›o¤lu seçime tek aday olarak giriyor. TOBB Bafl-
kan›, yaklafl›k 1400 delege taraf›ndan seçile-
cek. Daha önceki düzenlemede TOBB Baflkan›,
Odalar Birli¤i bünyesinde oluflturulan 5 konsey-
de yer alan üyeler taraf›ndan belirleniyordu.

Yeni fiafak Gazetesi, 08.05.2005

May›s 2005
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)

Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde gerçek-

lefltirilen 60’nc› Seçimli Ola¤an Genel Ku-

rulu, bu güne kadarki en yüksek kat›l›mla ger-

çekleflti. Baflkan Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun tek

aday olarak girdi¤i seçimde, akflam saatlerine

kadar listenin aç›klanmamas› nedeniyle heye-

canl› anlar yafland›. Hisarc›kl›o¤lu, Genel Ku-

rul’da baflkanl›k seçimlerinde kullan›lan bin 365

oydan geçerli olan bin 257 oyun tamam›n› ala-

rak yeniden baflkanl›¤a seçildi. Genel Kurul’da

en çok konuflulan konu,  geçti¤imiz ay bir gece

yar›s› operasyonuyla ‹stanbul Ticaret Odas› (ITO)

Baflkanl›¤›’na gelen AKP ‹stanbul Milletvekili

Nevzat Yalç›ntafl’›n o¤lu Murat Yalç›ntafl’›n ya

da onun ad›na ‹brahim Ça¤lar’›n listeye girip gir-

meyece¤i oldu.

Hisarc›kl›o¤lu Baflbakan’la Geldi

• Genel Kurul salonuna TOBB Baflkan› Rifat Hi-

sarc›kl›o¤lu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ile

birlikte delegelerin alk›fllar› ve TOBB Marfl› eflli-

¤inde girdi. Genel Kurul’da sayg› duruflu ve ‹stik-

lal Marfl›’n›n okunmas›n›n ard›ndan bir multiviz-

yon gösterisi sunuldu.

• Erdo¤an’›n CHP lideri Baykal’› giriflte alk›fllad›-

¤› gözlenirken, Baykal’›n Erdo ¤an’› alk›fllamad›-

¤› dikkat çekti.

• TOBB Genel Kurulu’na hükümet üyelerinin ka-

t›l›m› da yüksek oldu. Genel Kurul’a Baflbakan

Recep Tayyip Erdo¤an, TBMM Baflkan Vekili Sa-

d›k Yakut, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›-

s› Mehmet Ali fiahin, Çal›flma ve Sosyal Güven-

lik Bakan› Murat Baflesgio¤lu, Sa¤l›k Bakan› Re-

cep Akda¤, Adalet Bakan› Cemil Çiçek, Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler Sanayi ve Ti-

caret Bakan› Ali Coflkun, Ulaflt›rma Bakan› Bina-

li Y›ld›r›m, Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe,

Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, CHP Genel

Baflkan› Deniz Baykal, DYP Genel Baflkan› Meh-

met A¤ar, EPDK Baflkan› Yusuf Günay, Türk-‹fl

Baflkan› Salih K›l›ç, DPT Müsteflar› Ahmet T›kt›k,

D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi, siyasi partilerin

temsilcileri ve çok say›da bürokrat kat›ld›.

“Cem Uzan” esprisi damgas›n› vurdu

• Genel Kurul’a, genel seçimlerde yüzde 7 oy al-

mak flart› nedeniyle konuflma yapmas› mümkün

olmayan ANAP Genel Baflkan› Erkan Mumcu ka-

t›lmad›.

Vatan Gazetesi 09.05.2005



• Bu flart› tafl›mas›na ra¤men Genç Parti Genel

Baflkan› Cem Uzan ise Genel Kurul’a davet edil-

medi¤i için kat›lmad›.

• Genel Kurul’da konuflmalar›n bafllamas›na ya-

k›n saatlerde delegelerin birbirlerine yapt›¤›

“Cem Uzan gelmifl, kürsüde konuflma hakk› isti-

yor” esprileri salonda heyecan yaratt›. fiaka ol-

du¤unun anlafl›lmas› üzerine salon rahatlad›.

Bir Polemik de Bakan Coflkun’dan

• Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, MHP Ge-

nel Baflkan Yard›mc›s› Oktay Vural’›n konuflma-

s›n›n ard›ndan kürsüye gelerek, “Buras› seçim

meydan› de¤il” dedi. Coflkun, Türk milletinin

MHP’ye iktidar olma flans› verdi¤ini belirterek.

“Ancak siz muhtarl›¤›, say›n Ecevit’e vererek, ih-

tiyar heyeti oldunuz” dedi. Bakan Coflkun, CHP

Genel Baflkan› Baykal ile DYP Genel Baflkan›

A¤ar’›n da konuflmas›nda rakamlar› birbirine ka-

r›flt›rd›¤›n› ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n

sözlerini yanl›fl alg›lad›klar›n› söyledi.

Genel Kurul’un bafl›nda TOBB’un faaliyetlerinin

anlat›ld›¤› multivizyon gösterisi 1 saati afl›nca

konuklar›n uykusu geldi. Protokol s›ras›nda es-

nemeler dikkat çekerken. Baflbakan Yard›mc›s›

Mehmet Ali fiahin’in uzun süre esnedikten son-

ra k›sa süre uyuklamas› gülümsemelere neden

oldu.
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Multivizyon uyku getirdi

TOBB yönetimi, Genel Kurul için Ankara’ya gelen
delegelere hediye sürprizi yapt›. Bin 400 Delege,
363 Oda ve Borsa Genel Sekreteri ile 300 Mec-
lis Baflkan›’na verilmek üzere al›nan dizüstü bil-
gisayarlar, Genel Kurul öncesi kat›l›mc›lara hedi-
ye edildi. Edinilen bilgiye göre, TOBB tanesi bin
300 dolar olan HP marka dizüstü bilgisayarlar›
900 dolara ald› ve toplam›na 2 milyon dolar ya-
k›n para ödedi

Bin 400 delegeye
laptop hediyesi

Tek liste ile gidilen seçimlerde, Yönetim Kuru-

lu’nda 9 kifli yerini korurken, 5 yeni aday yer al-

d›. Hisarc›kl›o¤lu TOBB Baflkan› olmas›nda en

etkili isim olan Baflkan Vekili Mehmet Balduk’u

son dakika manevras›yla listeden ç›kartt›. Yöne-

timde yeniden yer alan adaylar flöyle: Zafer Ça¤-

layan, Bülent Koflmaz, Faik Yavuz, Hüseyin Üzül-

mez, Halim Mete, Nejat Koçer, ‹lhan Parseker,

Fethi Coflkuntuncel, Fahrettin Aky›l listeye yeni

giren isimler aras›nda ‹TO baflkanl›k seçimlerin-

den son anda çekilen AKP kurucu üyelerinden ‹b-

rahim Ça¤lar dikkat çekerken di¤er isimler ise

flöyle s›raland›: Tamer Taflk›n, Mustafa fiaban

Eren, Kemal Özgen, Mustafa Yard›mc›.

‹TO yar›fl›ndan son anda
çekilen ‹brahim Ça¤lar

TOBB yönetimine seçildi 

Tüm oylar› alarak yeniden TOBB Baflkan› seçilen
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Genel Kurul’da yapt›¤› ko-
nuflmada siyasileri sert bir dille elefltirdi. Hisar-
c›kl›o¤lu flöyle konufltu: “Baz› siyasilerimizin ar-
ka bahçe sevdalar›n›n baz› bürokratlar›n makam
sahibi olma hesaplar›yla birleflti¤ini görürüz. özel
sektörü kendi flahsi ihtiraslar› u¤runa parçala-
mak isteyenleri buradan son kez uyar›yoruz. Hiç
kimse beyhude hayaller peflinde koflup, bu bü-
yük camian›n bölünmesini beklemesin, buna
müsaade etmeyiz. Biz hükümetimizin özel sektö-
rün bütünlü¤ünü ve dolay›s›yla ekonominin istik-
rar›n› tehdit eden bu tür zararl› giriflimlere dün ol-
du¤u gibi bundan sonra da geçit vermeyece¤ine
inan›yoruz.”

Hisarc›kl›o¤lu:
Baz› siyasilerin arka
bahçe sevdas› var
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Tüm üyelerin deste¤ini alarak yeniden
TOBB Baflkanl›¤›’na seçilen Rifat Hisarc›k-
l›o¤lu, TOBB’un yeni dönemdeki önceli¤i-

nin Avrupa Birli¤i olaca¤›n› söyledi. 15 milyar do-
lar aç›k veren sosyal güvenlik sistemini düzelt-
mek için hükümete strateji deste¤i sa¤layacak-
lar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Önceli¤imiz Türki-
ye’yi dünyan›n geliflmifl ilk 10 ülkesi aras›na
sokmak” dedi.

TOBB’un yeni yönetim kurulu üyeleri de DÜN-
YA’ya yapt›klar› aç›¤klamada, yeni dönemin stra-
tejileri konusunda ipuçlar› verdiler. ‹stanbul Tica-
ret Odas› Baflkanvekili ‹brahim Ça¤lar, “siyasi
kimlik bitti ifl dünyas› için var›m” derken, Gazian-
tep Sanayi Odas› Baflkan› Nejat Koçer ise, “Ya-
t›r›m ikliminin uygun bir hale getirilmesi için or-
tak çal›flmalar yapmak istiyoruz” diye konufltu.

TOBB Yönetim Kurulu üyeleri,

yeni dönemi DÜNYA’YA de¤erlendirdi

Dört y›l için yeniden TOBB Baflkanl›¤›’na seçilen

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ilk demece DÜNYAYA verir-

ken TOBB’un yeni dönemdeki önceli¤inin AB ola-

ca¤›n› söyledi. Türkiye’nin art›k zaman kaybet-

meye tahammülü olmad›¤›n› vurgulayan Hisar-

c›kl›o¤lu. “Önceli¤imiz Türkiye’yi dünyan›n gelifl-

mifl ilk 10 ülkesi aras›na sokmak” diye konufltu.

Hisarc›kl›o¤lu, yeni dönemde 15 milyar dolar

aç›k veren sosyal güvenlik sistemini düzeltmek

Dünya Gazetesi 10.05.2005

Hisarc›kl›o¤lu:
Önceli¤imiz AB olacak



için hükümete strateji deste¤i sa¤lamaya çal›fla-
caklar›n› kaydetti. Sosyal güvenlik reformunun
meyvelerinin en erken 10 y›lda ortaya ç›kaca¤›-
na dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, “Bu süre zarf›n-
da ne yapaca¤›m›z› düflünmeli ve karar vermeli-
yiz” dedi. fiirketlerin girdi maliyetlerini azaltmak
için enerji, Telekom gibi sektörlerde serbestlefl-
me ve özellefltirme politikalar›n›n h›zland›r›lmas›
için çal›flacaklar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, flöyle
devam etti: Sorunlar›n temelinde bulunan düz-
gün ifllemeyen piyasa mekanizmas›, bürokratik
engeller ve ça¤ d›fl› mevzuattan ç›k›fl› birlikte ça-
l›flarak bulaca¤›z. Kendi yaratt›¤› korkular›n esiri
olmayan ve d›fl politikas›n› kendine güvenerek
uygulayan bir Türkiye istiyoruz.”

TOBB’un yeni yönetim kurulunu oluflturan üyele-
rin, yeni dönemle ilgili görüflleri ise flöyle:

• ‹brahim Ça¤lar (‹stanbul Ticaret Odas›): Bun-
dan sonra yönetimde ‹stanbul Ticaret Odas› da
yer alacak. Benim siyasi kimli¤im partinin kurul-
mas›yla birlikte son buldu, burada ifl dünyas›
için var›m.

• Halim Mete (‹stanbul Deniz Ticaret Odas›): Es-
kiden bafllatt›¤›m›z iflleri daha h›zl› flekilde so-
nuçland›raca¤›z. Her fleyi ifl dünyas› için yapaca-
¤›z.

• Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsas›): Son 4 y›l-
l›k dönemde ç›tay› çok yükseklere ç›kard›k. Bun-
dan sonra da Türkiye’nin gündemine göre, so-
runlar› ortaya koyup, çözüm önerilerini gelifltire-
ce¤iz. Bundan sonraki dönemde de ç›tan›n daha
da yükselece¤ini düflünüyorum.

• Nejat Koçer (Gaziantep Sanayi Odas›): Türki-
ye’nin öncelikleri var, yat›r›m ikliminin yeniden
uygun bir hale getirilmesi için ortak çal›flmalar
yapmak istiyoruz. TOBB’un kurumsallaflma ve
de¤iflim sürecini devam ettirmek de di¤er önce-
liklerimiz aras›nda bulunacak

• ‹lhan Parseker (Bursa Ticaret ve Sanayi Oda-

s›): TOBB’un AB müzakere süreci içinde çok

önemli görevler üstlenmesi gerekiyor. Türk ifl

dünyas›n›n önünü açacak, kalk›nma hamlesini

bafllatacak giriflimlerde bulunaca¤›z ve bugüne

kadarki çal›flmalar› da daha da h›zl› sonuçland›-

raca¤›z.

• Mustafa Yard›mc› (Edirne Ticaret Borsas›):

Trakya Bölgesi’ni temsilen yönetime girmek için

fazlas›yla mutlu etti. Biz Türk tar›m›na yön ver-

mek ve pazarlamas›na katk›da bulunmak için

çal›flaca¤›z

• Mustafa fiadan Eren (Trabzon Ticaret ve Sana-

yi Odas›): Karadeniz Bölgesi olarak, baflkan bey

bize verdi bu görevi. Yapmam›z gerekenleri, böl-

gemizdeki tüm arkadafllar›m›zla birlikte de¤er-

lendirip, yapaca¤›z. 2001’de yaflanan s›k›nt›lar›

tamamen tekrar yaflamayaca¤›z. Biz de tekrar

bu tür s›k›nt›lar›n yaflanmamas› için elimizden

geleni TOBB ve yönetim kurulu olarak yapaca¤›z.

Bu y›l ilk kez oluflturulan ve TOBB içinde “akil

adamlar heyeti” olarak önemli görevler üstlen-

mesi beklenen Yüksek Koordinasyon Kurulu bel-

li oldu. Sanko Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Abdülkadir Konuko¤lu, Kale Grubu fiirketler ‹cra

Kurulu Baflkan› Zeynep Bodur Okyay, ‹stikbal

Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa

Boydak, Sarar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu

Baflkan› Cemalettin Sarar, ‹stanbul Ticaret Oda-

s› Baflkan› Murat Yalç›ntafl, Ankara Ticaret Oda-

s› Baflkan› Sinan Aygün, ‹zmir Ticaret Borsas›

Yönetim Kurulu Baflkan› Tu¤rul Yemiflçi ve EB-

SO’nun geçen dönem yönetim kurulu baflkan›

Salih Esen’in de yer ald›¤› TOBB Yüksek Koordi-

nasyon Kurulu’nun önümüzdeki günlerde bir ara-

ya gelerek görev da¤›t›m› yapaca¤› aç›kland›.

15

TOBB Koordinasyon
Kurulu belli oldu
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)

önceki gün gerçeklefltirilen 60. genel kuru-

lunda yap›lan seçimler sonunda üyelerin

yeniden belirlenen 4 konseyde, baflkanl›k se-

çimleri dün yap›ld›. Buna göre Ticaret Odalar›

Konseyi Baflkanl›¤›na Sinan Aygün (Ankara Tica-

ret Odas› Baflkan›), Sanayi Odalar› Konseyi Bafl-

kanl›¤›na Tan›l Küçük (‹SO Baflkan›), Ticaret ve

Sanayi Odalar› Konseyi Baflkanl›¤›na ise Nafi

Güral (Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›)

seçildiler. Ticaret Borsalar› Konseyi Baflkanl›¤›-

na ‹stanbul Ticaret Borsas› Baflkan› Nejat Ekrem

Basmac›, Deniz Ticaret Odalar› Konseyi Baflkan-

l›¤›na da Gündüz Kaptano¤lu yeniden seçildiler.

Daha önce Ticaret ve Sanayi Odalar› Konseyi

Baflkanl›¤› Adapazar› TSO Baflkan› Erol Öztürk,

Sanayi Odalar› Konseyi Baflkanl›¤›n› EBSO Bafl-

kan› Kemal Çolako¤lu, Ticaret Odalar› Konseyi

Baflkanl›¤›n› da ‹zmir Ticaret Odas› Baflkan› Ek-

rem Demirtafl yürütüyordu.

Türkiye Gazetesi 10.05.2005



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),

sanayi ve ticaretin çat› örgütü, Türkiye’nin

en büyük sivil toplum kuruluflu. Kendisine

ba¤l› oda ve borsalarda 1,2 milyonu aflk›n üye

bulunuyor. fiirket say›s› ise 600 bini afl›yor. Bir

anlamda Türkiye’nin para ve güç sahibi binlerce

ismi bu çat›n›n alt›nda.

TOBB, giriflimcilerin en büyük örgütü olmakla bir-

likte, genifl bir yelpazede çok say›da kurulun da

ifltirakçisi. Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK), ‹kti-

sadi Kalk›nma Vakf› (‹KV), Türk Standartlar› Ens-

titüsü (TSE), Milli Prodüktivite Merkezi (MPM),

Ordu Yard›mlaflma Kurumu (OYAK) ve Bas›n ‹lan

Kurumu bunlardan baz›lar›.

1952’de Kurulan TOBB, bu hüviyetiyle o günden

bu yana siyasetçilerin dikkatle takip etti¤i bir ku-

rulufl. Zaman zaman siyasete etki etmifl, zaman

zaman ondan etkilenmifl. Hatta siyasete çok

adam vermifl. Necmettin Erbakan, Ali Coflkun,

Yal›m Erez, Mehmet Yazar, Ersin Faralyal› gibi

isimler TOBB baflkanl›¤›ndan siyasete geçen

isimlerden.

Bu büyük örgüt bir süredir seçim heyecan› yafl›-

yor. 81 il ve 157 ilçedeki borsa, sanayi, ticaret

ve deniz ticaret odalar›ndaki seçimler bir süre

önce tamamlanm›flt›. Son nokta geçti¤imiz pa-

zar günü Ankara’da konuldu. Rifat Hisarc›kl›o¤lu

yeniden baflkan seçildi. Seçimde baflka aday ol-

mad›¤› için herkes Hisarc›kl›o¤lu’nun listesinde

kimlerin yer alaca¤›n› merak ediyordu. Özellikle

de AK Parti’ye yak›n isimlerin seçimi kazand›¤›

‹stanbul Ticaret Odas›’ndan (‹TO) bir ismin yöne-

timde yer al›p almayaca¤› konusu konufluluyor-

du. Son ana kadar aç›klanmayan listeye, ‹TO

Baflkan Yard›mc›s› ‹brahim Ça¤lar girdi. Ça¤lar,

Türkiye’nin en büyük ticaret odas› olan ‹TO’da

Mehmet Y›ld›r›m’›n karfl›s›nda seçimlere girmifl,

daha sonra Murat Yalç›ntafl lehine çekilmiflti.

14 kifliden oluflan TOBB yönetimine Ça¤lar d›-

fl›nda befl yeni üye daha girdi. Yönetim kurulu-

nun kompozisyonundan, her kesimin temsil edil-

meye çal›fl›ld›¤›, dengelerin gözetildi¤i anlafl›l›-

yor. Odalar ve bölgeler aras› dengeler, siyasi e¤i-

limler vs. Seçim sonras›ndaki hava ise, listenin

genel kabul gördü¤ü yönündeydi.

Genel kurul, her zaman oldu¤u gibi yine siyase-

tin ve bürokrasinin zirvesini bir araya getirdi. ‹k-
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tidar, muhalefet, bürokrasi ve ifl dünyas›ndan

temsilciler oradayd›.

16 Haziran 2001’den bu yana görevde olan Hi-

sarc›kl›o¤lu, aç›fl konuflmas›nda, kriz sonras›

göreve gelmifl bir baflkan olarak o günden bu ya-

na Türk ekonomisinde al›nan mesafeyi anlat›. El-

de edilen baflar›da hem özel sektörün hem de

hükümetin pay sahibi oldu¤una de¤inen Hisar-

c›kl›o¤lu, “Günümüz dünyas›nda verimsiz çal›fla-

na hayat hakk› yok.” diyerek üyelerine mesaj yol-

lad›. Hükümete de baflta ithalattaki t›rman›fl ol-

mak üzere ekonomide görülen baz› riskleri hat›r-

latt›, reform sürecinin devam›n› isteyip “Yap›sal

de¤iflim art›k bir tercih de¤il zorunluluktur.” de-

di. TOBB olarak “siyasetin arkabahçesi” olma-

yacaklar›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, ifl dünyas›-

n›n yaflad›¤› s›k›nt›n›n kayna¤› olarak da, “düz-

gün ifllemeyen piyasa mekanizmas›n›, bürokra-

tik engelleri ve ça¤ d›fl› mevzuat›” gösterdi.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an’da özel sektörü övdü-

¤ü gibi zaman zaman da elefltiriler yöneltti.

“Meflru olmayan haklar› meflru hale getirmek

için gayri meflru yollara tevessül etmeyelim.” di-

yen Baflbakan, paradan para kazanma dönemi-

nin bitit¤ini, yeni dönemin “ter dökme dönemi”

oldu¤unu vurgulad›. Erdo¤an, son zamanlarda

artmaya bafllayan iyileflmenin tabana yans›ma-

d›¤› elefltirilerine de. “Kusura bakmay›n belli bir

haz›m süresi vard›r. Hep birlikte bunun geçmesi-

ni bekleyece¤iz” cevab›n› verdi.

Geçmiflte siyasete müdahale etti¤i ya da siyase-

te bulaflt›¤› için y›pranan, bilhassa 28 fiubat sü-

recinde itibar kaybeden TOBB’un, kendi fonksi-

yonlar›n› icra etme yönünde son y›llarda göster-

di¤i gayret. Türkiye’nin ve Türk ekonomisinin ge-

lece¤i aç›s›ndan umut verici. Görüfltü¤üm dele-

gelerden edindi¤im izlenim de bu yönde. Beklen-

ti, ayn› duruflun devam ettirilmesi. Ekonomide

yakalanan olumlu ivmenin devam›nda ve daha

öteye götürülmesinde TOBB’a da büyük görevler

düflüyor.



Cumartesi, Pazar Ankara’dayd›k. Hangi il’e
yak›n oldu¤u araflt›r›lmaya de¤er bir otel-
de TOBB’un 60. genel kurulu vard›. Kong-

reden önce cumartesi günü TOBB genel merke-
zini ziyaret ettik.

Merkezde ilk dikkatimizi çeken müze oldu. Ha-
y›r, böyle bir müze yok ama gerçekte o müze var.
Paket, vazo, tablo, hat, vs. gibi baflkanlara hedi-
ye edilmifl ne varsa büyük bir salondaki onlarca
vitrinde teflhir edilmekte.

Bizde ne yaz›k ki kurumlar tesis edilirken bir gün
o kurumun tarihinin yaz›laca¤› hat›rlanmaz.
Onun için çok kere bafllang›ç günlerine dair bilgi
ve belge yoktur. TOBB’da durum farkl› olmal›. O
vitrinler dahi doküman hükmünde. Onun için mü-
ze fiilen mevcut. Hem de baflkan›n odas›nda.
Öyleyse bu yaz› bir vesile olsun. Ya Hisarc›kl›o¤-
lu oradan ç›karak trafi¤e daha aç›k bir yere ta-
fl›ns›n, merkez müze haline getirilsin veya bir
baflka yerde “TOBB Müzesi” aç›ls›n. fiubelerden
de malzeme toplanabilir.

TOBB Merkezinde medya mensuplar›n› Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu’ndan evvel Sanayi Bakan› Ali Cofl-
kun a¤›rlad›. Bir arkadafl bakandan Çanakkale
Seramik hikâyesini anlatmas›n› istedi. ‘90’larda
Ali Coflkun’la ayn› çat› alt›nda da çal›flt›k. Çok
sohbetlerimiz de oldu. Fakat bunu dinlememifl-
tik. Müzeler gibi kiflilerin hat›ralar› da mühim.

Bakan, Allah ömürler versin bir gün emekli oldu-
¤unda hat›rat›n› yazar m› bilmeyiz. Ama biz ne
olur ne olmaz düflüncesiyle Türkiye’nin sosyal
ve ekonomik tarihinden bir kesit olan o maluma-
t› burada nakledece¤iz.

Sene 1950’ler. ‹brahim Bodur, Çanakkale’de
tenha bir yerlerde seramik fabrikas› kurmufltur.
Ali Coflkun da fabrikan›n genel müdürü. O günkü
deyimle umum müdür. Umum müdür lakin yürü-
yerek ifle gidip gelmekte. Bir gün fabrika sahibi,
talimat verir. Umum müdür art›k ifle yürüyerek gi-
dip gelmeyecektir. Kendisine bir bisiklet al›nm›fl-
t›r. Genç genel müdür ifle bisikletle gidip gelme-
fle bafllar. Tabii genel müdür ayn› zamanda ele-
man da almaktad›r. Vatandafl tedbirlidir. Ne olur
ne olmaz. Belki bir gün ifli düfler. Devir kasketin
kafalarda oldu¤u devirdir. Ali Coflkun, geçerken
kafalar›nda eski, flekli bozulmufl kasketli vatan-
dafllar, derhal toparlan›p sanki birisi “dikkat! Ko-
mutan sa¤da!” demiflçesine ellerini kasketleri-
nin çoktan “s” fleklini alm›fl güneflliklerine götür-
mektedirler. Ne var ki bisikletin çevredeki tesiri
bundan ibaret de¤ildir. Köylülerin can› s›k›lm›fl-
t›r. Söylenirler: “Bu ‹brahim, falukay› batrecek”
Sonunda dayanamazlar. Kendi fliveleriyle “‹bra-
him” dedikten ‹brahim Bodur. Ona bir mektup
yazarlar. “Yapt›¤› müsrifliktir. Umum müdür beye
velespit almak da ne demek? Böyle devam eder-
se faluka batar!”

Hay›r, köylüler yan›lm›flt›. “Velesbit” al›nd› diye
“faluka” batmad›, o fabrika kendi sahas›nda
dünya ikincisi, ‹brahim Bodur sanayi devi, Ali
Coflkun da bakan oldu.

Kim bilir o bisiklet vaktinde al›nmasayd› belki de
bunlar›n hiç biri olmazd›.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nde yeni

yönetim belirlendi. TOBB baflkan yard›mc›-

l›klar›na Hüseyin Üzülmez, Zafer Ça¤layan,

Halim Mete, Faik Yavuz ve Bülent Koflmaz geti-

rildi. Saymanl›k görevi ve ‹brahim Ça¤lar’a veril-

di.

TOBB Yönetim Kurulu’nun önceki gün yapt›¤›

toplant›da, görev da¤›l›m› yap›ld›. Birli¤in yeni ya-

sas› gere¤i belirlenmesi gereken baflkan yard›m-

c›l›klar›na; Ankara Sanayi Odas› Baflkan› Zafer

Ça¤layan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas› Bafl-

kan› Bülent Koflmaz, ‹stanbul Deniz Ticaret Oda-

s› üyesi Halim Mete ve Konya Ticaret Odas› Bafl-

kan› Hüseyin Üzülmez getirildi. ‹stanbul Ticaret

Odas› Baflkan Yard›mc›s› ‹brahim Ça¤lar da say-

man üye olarak, yeni dönemde görev yapacak.

Nejat Koçer, Fethi Coflkuntuncel, ‹lhan Parse-

ker, Fahrettin Aky›l, Tamer Taflk›n, fiadan Eren,

Mustafa Yard›mc› ve Kemal Özgen de yeni dö-

nemde TOBB Yönetim Kurulu üyesi olarak görev-

lerini sürdürecekler.

Konseylerin yeni baflkanlar›

Öte yandan, önceki gün gerçeklefltirilen konsey

toplant›lar›yla da; konseylerde yeni yönetimler

belirlendi. Buna göre TOBB Sanayi Odalar› Kon-

sey Baflkanl›¤›’na ‹stanbul Sanayi Odas› Baflka-

n› Tan›l Küçük getirildi. Küçük’ten önce bu göre-

vi Kemal Çolako¤lu yürütüyordu. Ticaret Odalar›

Konsey Baflkanl›¤›’na ise Ankara Ticaret Odas›

Baflkan› Sinan Aygün; Ekrem Demirtafl’tan dev-

rald›. Ticaret Borsalar› Konsey Baflkanl›¤› görevi-

ni sürdüren Nejat Ekrem Basmac› bir dönem da-

ha bu görevi sürdürmeye hak kazan›rken; Ticaret

ve Sanayi Odalar› Konsey Baflkanl›¤›’na da Kü-

tahya Sanayi ve Ticaret Odas› Baflkan› Nafi Gü-

ral seçildi. Güral’dan önce bu görevi, Erol Öztürk

yürütüyordu. Deniz Ticaret Odalar› Konsey Bafl-

kanl›¤›’nda ise de¤iflim olmad› ve halen bu göre-

vi sürdüren Gündüz Kaptano¤lu bir dönem daha

baflkanl›k görevini sürdürme hakk› kazand›.

Dünya Gazetesi 11.05.2005

TOBB’da görev da¤›l›m› tamam
Yeni yönetimin ilk toplant›s›

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin yeni yöneti-

mi ilk toplant›s›n› yaparak görev da¤›l›m› yapt›.

Toplant› sonras› TOBB Yönetim Kurulu ‹brahim

Ça¤lar, Fahrettin Aky›l, Tamer Taflk›n, Nejat Ko-

çer, ‹lhan Parseker, Fethi Coflkuntuncel, fiadan

Eren, Kemal Özgen, Mustafa Yard›mc›, Halim

Mete, Zafer Ça¤layan, Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Bü-

lent Koflmaz, Faik Yavuz, Hüseyin Üzülmez bir

araya gelerek hat›ra foto¤raf› çektirdiler.



Baflkan yard›mc›lar› belirlendi

TOBB baflkan yard›mc›l›klar›na Ankara Sanayi
Odas› Baflkan› Zafer Ça¤layan, Manisa Ticaret
ve Sanayi Odas› Baflkan› Bülent Koflmaz, Anka-
ra Ticaret Borsas› Baflkan› Faik Yavuz, ‹stanbul
Deniz Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baflkan Ve-
kili Halim Mete ve Konya Ticaret Odas› Baflkan›
Hüseyin Üzülmez getirildiler.

‹brahim Ça¤lar, sayman oldu

‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan Yard›mc›s› ‹bra-
him Ça¤lar da sayman üye olarak, yeni dönem-
de görev yapacak. Nejat Koçer, Fethi Coflkun-
tuncel, ‹lhan Parseker, Fahrettin Aky›l, Tamer
Taflk›n, fiadan Eren, Mustafa Yard›mc› ve Kemal
Özgen de yeni dönemde TOBB Yönetim Kurulu
üyesi olarak görevlerini sürdürecekler.
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Hafta sonu Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li¤i (TOBB) Genel Kurulu yap›ld› ve bafl-
kanl›¤a yeniden Rifat Hisarc›kl›o¤lu seçil-

di. Hisarc›kl›o¤lu’nun son 4 gündeki temposu
ise politikac›lar› aratmayacak türdendi. Hisarc›k-
l›o¤lu, Genel Kurul öncesindeki son 4 günde top-
lam 5 saat uyurken, son gece ise hiç uyumad›.
Genel Kurul sabah› saat 5’te Büyük Anadolu
Oteli’ne geldi ve burada tüm haz›rl›klar› tek tek
inceledi. Uykusuzluktan ayakta duramayacak
duruma gelen Hisarc›kl›o¤lu, ö¤leden sonra yö-
netim kurulu seçimleri yap›l›rken oyunu kullan›p
otele gitti ve 2 saat uyudu. Genel Kurul öncesi 6
May›s Cuma’dan itibaren bin 300’ü delege ol-
mak üzere toplam 3 bine yak›n kifliyi odas›nda
kabul etti.

3 bin 500 foto¤raf çektirdi

Baflkanl›k Odas›’n›n önünde zaman zaman uzun

kuyruklar olufltu. Hisarc›kl›o¤lu delegelerde 3

bin 500 adet foto¤raf çektirdi ve bu foto¤raflar

tek tek da¤›t›ld›. Genel Kurul çerçevesinde ise

toplam 4 bin 500 foto¤raf›n bast›r›l›p da¤›t›ld›¤›

belirtildi. Hisarc›kl›o¤lu’na baflkan seçilmesinin

ard›ndan ilk günde 400’ü aflk›n telefonda kutla-

ma mesaj› gelirken, faks ve mail mesajlar› he-

nüz say›lamad›. Hisarc›kl›o¤lu Genel Kurul’da da

delegelerden, temizlik ve güvenlik görevlilerine

kadar yaklafl›k bin 500 kifli ile tek tek tokalafla-

rak kutlamalar› kabul etti.

Referans Gazetesi 11.05.2005



Geçti¤imiz Pazar günü Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i’nin genel kurulu vard›.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen dele-

geler sanki bir büyük dü¤ünün taraflar› gibi idi-
ler.

1351 delege, ayr›ca delege olmayan meclis bafl-
kanlar›, 364 Oda ve Borsa’n›n genel sekreterle-
ri ve misafirlerle neredeyse 2500 kifliyi bulan
kalabal›k vard› salonda.

Asl›nda dü¤ün üç dört gün önce bafllam›flt›. Ana-
dolu’dan, Trakya’dan ak›n ak›n Ankara’ya günler
öncesinden gelen insanlar Ankara’n›n trafi¤ini
zora sokmufl, TOBB binas›n›n flenlenmesine se-
bep olmufllard›.

Gelenlerin bir k›sm› acaba organlarda seçilerek
yerimi alabilir miyim düflüncesindeydi. Bunun
için görüflmeler yapt›. ‹liflkilerde bulundu. Bunla-
r›n bir k›sm› organlarda yer buldu. Yönetim Kuru-
luna, Yüksek Disiplin Kuruluna, Konseyler, Ko-
misyonlara seçildi. Büyük bir k›sm› ise yer bula-
mad›.

Keflke 1351 delegenin her biri için seçilecek bir
alan olabilseydi... Buna da imkan yok.

TOBB genel kurulunda ekonomiyi dünden baflla-
y›p bugüne kadar getiren siyasi olaylar›n, ekono-
mik olaylar›n bir sunuflu yap›ld›. TOBB dört y›ll›k
icraat›n hesab›n› verdi bir sinevizyonla.

Say›n Baflbakan, say›n ana muhalefet lideri ve
di¤er muhalefet partilerinin lider ve temsilcileri
yapt›klar› konuflmalarla ekonomiyi yönlendiren
oda ve borsalar›m›z›n temsilcilerine düflünceleri-
ni aktard›lar.

Bu platform bir nevi iktidar muhalefet hesaplafl-
mas› gibi aktar›ld› kamuoyuna.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu TOBB’un düflünce-
lerini kendi üslubuyla sundu. “Biz hiçbir partinin
arka bahçesi olmad›k, olmay›z ve olmayaca¤›z”
derken, asl›nda TOBB anayasas›n›n en önemli
maddesini okuyordu.

Herkesin bir partiya oy verdi¤i, belkide ayr› ayr›
partilerden geldi¤i TOBB yönetiminin görevinin
“Ekonomi politikas›” üretmek oldu¤unu konufl-
mas›yla bir kez daha vurgulam›fl oldu.

Yak›nl›klar›n baflka, görev sorumlulu¤unun bafl-
ka oldu¤unun bilinmesi gerekti¤ini biliyor TOBB
yöneticileri.

Bir fley daha biliniyor ki: Bu kurumun babalar›na
ait olmad›¤›n›, ülkenin en önemli koltuklar›n›n
geçici sahipleri olduklar›n› ve ald›klar› her oyun
yöneticilere bir kat daha fazla sorumluluk yükle-
di¤ini...

Sonuçta seçimler yap›ld›.

Say›n Rifat Hisarc›kl›o¤lu oy birli¤i ile ve dört y›l
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için yeniden baflkan seçildi.

TSO’lar› temsilen Baflkan Yard›mc›s› Bülent
Koflmaz,

Sanayi Odalar›n› temsilen Baflkan Yard›mc›s›
Hüseyin Üzülmez,

Ticaret borsalar›n› temsilen Baflkan Yard›mc›s›
Faik Yavuz,

Deniz Ticaret Odalar›n› temsilen, Baflkan Yar-
d›mc›s› bu köflenin yazar› Halim Mete,

Sayman üyeli¤e ‹brahim Ça¤lar,

Yönetim Kurulu üyeliklerine de; Nejat Koçer, ‹l-
han Parseker, Fethi Coflkuntuncel, Fahrettin Ak-
y›l, Tamer Taflk›n, fiadan Eren, Kemal Özgen ve
Mustafa Yard›mc› seçildiler.

Sayg›de¤er okuyucular›m.

Bir seçim daha böylece bitti. Ama baz› sonuçlar
b›rakarak TOB, kendisinin ekonominin çat› örgü-
tü oldu¤unu bir kez daha kabul ettirerek, al›nan
1300 civar›ndaki oyun her birinin binlerce so-
rumluluk yükledi¤ini bilerek, orada oturanlar›n,
kendilerine ay›raca¤› zaman›n çok daha fazlas›n›
ülke için ay›rmas› gerekti¤i mesaj›n› alarak, siya-
si partilerin arka bahçesi olmadan, onlarla fikir

paylafl›m› yap›p, iktidarlara dan›flmanl›k yapma-

n›n önemini kavrayarak, dürüst çal›flkan, aç›k,

sempatik, bilgiye önem veren, sorunlar› dinle-

yen, çözüm üreten, flikayet etmeyen bir kimlik

içinde, çal›flmalar yapmak yeni yöneticilerin gö-

revidir.

Bana gelince;

Yeniden dört y›l daha görev alman›n ne anlama

geldi¤ini biliyorum. Bana oy verenlere teflekkür

ediyorum.

Ancak bütün bunlara ra¤men befl y›l birlikte ça-

l›flt›¤›m, iyi ve kötü günlerimizi birlikte paylaflt›¤›-

m›z “çocuklar› evlat, çocu¤um evlat” dedi¤im ar-

kadafllar›m›n yönetimden ayr›lmas›yla bir buruk-

luk bir üzüntü yaflamaktay›m.

Ne yapal›m ki bir nöbet de¤iflimi yaflan›yor. On-

lara hayatlar›nda baflar›lar ve mutluluklar diliyo-

rum.

Bir k›sm› eski dostum olan yeni yönetim kurulu

üyelerine de hofl geldiniz diyerek, birlikte ülkeye

hizmet etmeyi diliyorum.

Genel kurulumuz, dü¤ünümüz kutlu olsun.

Halim METE



TOBB’un 60’›nc› Seçimli Ola¤an Genel Ku-

rulu geçen Pazar gününe kadarki en yo¤un

kat›l›mla gerçekleflti. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,

1265 oydan geçerli olan 1257 oyun tamam›n›

alarak yeniden baflkan seçildi. Kendisini hak

edilmifl bu baflar›s›ndan dolay› içtenlikle tebrik

ediyoruz.

Geriye arkan›za dönüp bakt›¤›n›zda eski baflkan-

lar›n hep ‹stanbullu, Ankaral› veya ‹zmirli, yani

hep Büyükflehir kökenli oldu¤unu, TÜS‹AD Bafl-

kan›’n›n ise çok bilinen birkaç isimden biri ara-

s›ndan ç›kt›¤›n› görüyoruz. Son birkaç y›lda ise

kriterler ve beklentilerin de¤iflti¤i anlafl›l›yor.

Hakk›n› yemeden söylemek gerekirse, Anadolu

ve Türkiye’de maddi - manevi hakimiyetlerinin

h›zla geliflti¤i bir de¤iflim dönemine flahit oluyo-

ruz. ‹flte bunlardan bir tanesi de gerçekten tari-

fine uygun bir Anadolu Aslan›: Rifat Hisarc›kl›o¤-

lu.

Kayseri’de köklü bir ifl aleminde tan›nan bir aile-

ye mensup olan Hisarc›kl›o¤lu, genç yafl›na ra¤-

men bir çok baflar›lara imza atm›fl bir ifladam›

ayn› zamanda. Gerçek bir Anadolulu ve sistem

itibariyle yavafl yavafl yükselmeyi, tarifi uygunsa

“Aslan”l›¤› yakalam›fl bir lider.

‹nsanlar bazen siyasette h›zla yükselebilir ve bi-

raz da flans yard›m›yla hedefledikleri noktalara

da gelebilirler. Ama sosyal kurulufllar ve dernek-

lerde insanlar hedeflerine çok çal›flmadan ula-

flamazlar. Tüm üyelerin teker teker güvenini ka-

zanmak, kendinizi anlatmak ve onaylar›n› almak

gereklidir. Rifat Hisarc›kl›o¤lu çok çal›flt›, kendi-

ni kabul ettirdi bir siyasi parti genel baflkan›ym›fl

gibi tüm teflkilat› kucaklad›. Hiç genel baflkan

görmemifl illerin, genel baflkan eli s›kmam›fl

üyelerin bir ço¤unu bizzat ziyaret ederek, prob-

lemlerini dinleyerek, onlarla bir bütün olarak, ge-

lece¤e ufuk açan programlar›, Anadolu’nun kal-

k›nmas›n› sa¤layacak flekilde gerçeklefltirdi.

Bu flekilde teflkilatlar›n›n problemlerini, hüküme-

te tafl›nmas› gereken meseleleleri, mant›k çer-

çevesinde konuflarak de¤erlendiren birkaç kifli

var. Baflbakan Erdo¤an’›n ekonomik ve siyasi is-

tikrar›n›n tesis edilmesindeki baflar›s› en önem-

li husustur. Halk›n ve giriflimci ifladamlar›m›z›n

sevgisini kazanm›fl olan Devlet Bakan› Kürflat

Tüzmen, TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ATO

Baflkan› Sinan Aygün, ASO Baflkan› Zafer Ça¤la-

yan, T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c›, Türk sanayisine

büyük katk›lar› olan TÜS‹AD Baflkan› Ömer Sa-

banc› ve 2001 y›l›nda kriz yönetimi konusunda

büyük bir baflar› gösteren TÜS‹AD’›n önceki bafl-

kan› Tuncay Özilhan. Her biri ayr› bir de¤er ifade

eden bu isimler Türk ekonomisine katk› sa¤laya-

cak hedeflere odaklanm›fl insanlard›r. Baflar› bir

tak›m oyunudur. Ekip ruhu ve tak›m çal›flmas› ol-

mayan, kurumsal bir kültür üzerine oturmayan

hiçbir baflar› kal›c› olamaz.

TOBB verilerine göre bu ekip 3 senede ekonomi-

yi yüzde 25 oran›nda büyütmüfl ve ihracat› ikiye

katlam›flt›r. Bunu da yat›r›m ve ihracatla sa¤la-

m›fl, Türkiye’yi dünyan›n en büyük 20 ekonomi-

sinden biri yapm›flt›r. Oda ve Borsalar Türki-

ye’nin tüm bölgelerini ve sektörlerini kapsad›¤›n-

dan Türkiye ekonomisini yans›tan bir platform-

dur. Tüm Türkiye’nin sanayicileri, tüccarlar›, yat›-

r›mc›lar› ve bu ülkenin temel tafllar›d›r. ‹stihda-

m›, yat›r›m›, üretimi ve ihracat› gerçeklefltirmek

için büyük bir potansiyelleri ve enerjileri vard›r.

Tek ihtiyaçlar› bir rehber ve yol gösterici bir yö-

netimdir.
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Ancak bugün bir çok Türk ifladam› sundu¤u flart-

lar daha iyi oldu¤u için Bulgaristan’da tesis kur-

du ise ve bu Türkiye’nin uluslararas› pazarlarda-

ki rekabet sorunu ile alakal› bir durumdur ve is-

tihdam› da etkiledi¤inden ulusal bir sorundur.

Bürokrasinin prosedürleri çerçevesinde müte-

flebbislerin y›llarca beklemesi gerekiyor ise bu

Türkiye için bir dezavantajd›r. Rifat Hisarc›kl›o¤-

lu’nun verdi¤i bir örnekte oldu¤u gibi e¤er yat li-

man› infla etmek isteyen bir müteflebbis sadece

bu inflaat›n gerçekleflip gerçekleflemeyece¤ini

ö¤renmek için 7 ayr› bakanl›ktan 140 küsur im-

za bekliyor ve bu bekleme süresi de 7 y›la yak›n

sürüyor ise 3 taraf› denizlerle çevrili iki yar›ma-

dadan oluflan bir ülkede bu tabiki ulusal bir so-

rundur.

Teknoloji üretmeyen kaynaklar›n› etkin kullan-

mayan verimsiz çal›flan toplumlar›n hayat hakla-

r› yoktur. Tüm bu geliflmeler ise temelinde bir is-

tikrar ortam›n›n ve büyüme sürecinin devam›na

ba¤l›d›r. Bu nedenle sadece özel sektörde de¤il

kamu sektöründe de vakit kaybetmeksizin stra-

tejik planlama yap›lmal›d›r.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de ye-

ni bir sanayileflme stratejisinin belirlenme-

si gerekti¤ini vurgularken, Organize Sanayi Böl-

gelerinin (OSB) bu stratejinin ayr›lmaz bir parça-

s› oldu¤unu söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri

Üst Kuruluflu’nun (OSBÜK) TOBB’da gerçekleflti-

rilen Genel Kurulu toplantas›nda konuflan Hisar-

c›kl›o¤lu, bat› dünyas›n›n sanayi toplumu aflama-

s›n› arkada b›rakarak, bilgi toplumu ad› verilen

yeni bir toplumsal yap›lanmaya do¤ru gitti¤ini be-

lirtti. Türkiye’nin bilgi toplumu olma yönünde cid-

di sorunlarla karfl› karfl›ya kald›¤›n› ifade eden

Hisarc›kl›o¤lu. “Bu sorunlar›n bafl›nda da ülkemi-

zin hala, bir sanayi toplumu olmamas› yat›yor”

dedi.
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Rifat Hisarc›kl›o¤lu yeniden TOBB Baflkanl›-
¤›’na seçilince yenilikler de birbirini kova-
lamaya bafllad›. ‹lk yenilik, Yüksek Koor-

dinasyon Kurulu oluflmas›yla bafllad›. Anado-
lu’nun alan›nda baflar›l› 15 ifladam›ndan bu ku-
rulu oluflturdu. Son y›llar›n baflar› grafi¤ini zorla-
yan bu ifladamlar›, ürünleriyle marka yarat›p
dünyaya aç›ld›. Bunlar, Sanko, Sarar, Bellona,
Bodur, Güral, Esen ve daha niceleri oldu. Hisar-
c›kl›o¤lu, bu kadrosuna “creme de la creme”
ad›n› verdi. Arkas›ndan da çok önemli iki komis-
yon daha oluflturdu.

Bunlar “AB Uyum Komisyonu” ile “D›fl ‹liflkiler
Komisyonu” olmakta. Her iki komisyonun top-
lam üye say›s› onsekiz olmakta. Bir anlamda
TOBB’un “Büyükelçileri” oluyorlar. D›fl iliflkiler,
Afyon Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Mehmet
Melih Yurter, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Oda-
s›’ndan ‹brahim Akal›n, Boyabat Ticaret ve Sana-
yi Odas›’ndan Nuh Tando¤an. ‹stanbul Sanayi
Odas›’ndan Nuri Göreno¤lu, ‹stanbul Ticaret
Odas›’ndan Ahmet Do¤an Alperen ve ‹lhan Soy-
lu, Isparta Ticaret Borsas›’ndan Hilmi Murat Dol-
mac›, Rize Ticaret ve Sanayi Odas›’ndan Ömer
Faruk Ofluo¤lu, Kocaeli Sanayi Odas›’ndan Ay-

han Zeytino¤lu oluflturdu.

TOBB’un AB Uyum Komisyonu da, t›pk› D›fl ‹lifl-

kileri gibi TOBB’un yeni “misyonu” oluflturacak.

Bu “ekip”i de, Band›rma Ticaret Odas›’ndan Os-

man Kocaman, Çorlu Ticaret ve Sanayi Oda-

s›’ndan Tarkan Ersin, ‹stanbul Sanayi Oda-

s›’ndan Bilal Alkoç, Bursa Ticaret ve Sanayi Oda-

s›’ndan Haluk H›s›ml›, Tunceli Ticaret ve Sanayi

Odas›’ndan Cihan Akgöz, Ege Bölgesi Sanayi

Odas›’ndan Nedim Kalpakl›o¤lu, Gebze Ticaret

Odas›’ndan Sinan Urhan, Salihli Ticaret Oda-

s›’ndan Talat Zurnac› ve Söke Ticaret Borsa-

s›’ndan Bertan Balç›kc› oluflturdu.

Gerek AB Uyum Komisyonu gerekse D›fl ‹liflkiler

Komisyonu’nu oluflturan üyelerin tamam› anadi-

li gibi en az bir yabanc› dil biliyor ve yurtd›fl›nda

ifl ba¤lant›lar› bulunuyor. Yani, “pazarl›kç›” nite-

lik tafl›yorlar. Türkiye’nin, yetmiflli y›llardan son-

ra yetiflen yeni jenerasyonundan oluyorlar. Ekim

ay›nda bafllayacak Türkiye-AB toplant›lar› için

TOBB flimdiden çok s›k› bir çal›flma program›

oluflturdu. Anlafl›lan Hisarc›kl›o¤lu, bu ekip ile

TOBB’u masaya özel sektörün “ombudsman›”

olarak oturtmay› amaçl›yor.

Star Gazetesi 18.05.2005



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “gençli¤e, ye-
tiflmifl iflgücüne istihdam yaratmak zorun-

da oldu¤umuzu bir an bile akl›m›zdan ç›karma-
mal›y›z” dedi.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, 19 May›s Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram› nedeniyle
bir mesaj yay›nlad›. Hisarc›kl›o¤lu mesaj›nda,
Türk toplumunun en aktif aktörleri olan gençle-
rin, yar›nlar›n sorumlulu¤unu üstlenebilecek ve
karfl›lar›na ç›kabilecek her sorunun üstesinden
gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi

insanlar olarak Yüce Türk Milletine gelece¤inin

güvencesi olduklar›n› söyledi. Ancak, gençli¤e,

yetiflmifl iflgücüne, istihdam sa¤lamak zorunda

olduklar›n› bir an bile ak›llar›ndan ç›karmamalar›

gerekti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, mesaj›nda

flunlar› kaydetti:

“Üretimi, verimlili¤i ve kaliteyi yeni yetiflmifl

genç iflgücü ile karfl›layabiliriz. ‹flletmelerimizin

rekabet ortam› içinde varolabilmeleri ve gelece-

¤i karfl›layabilmeleri için gençlerimiz bizim ga-

rantimizdir. Gelecek yarat›c›l›kta haz›rlanabilir.

Burada giriflimcilik önem kazanmaktad›r” dedi.
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Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Birli¤i’nin
(Eurochambers) Brüksel’de gerçeklefltiri-
len 97’nci genel kurulunda, TOBB’un

önergesiyle, Azerbaycan Odalar Birli¤ üyeli¤i ka-
bul edildi. Eylül 2005’te Norveç’te yap›lacak Ge-
nel Kurul’a kat›lacak olan Azerbaycan, bundan
sonraki tüm Eurochambres faaliyetlerine de ka-
t›lma hakk›na sahip oldu.

Star Gazetesi 23.05.2005
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Edward
Whitfield, “Amerikan yönetimine baz›
önerilerde bulunaca¤›z ki bu önerilerimiz

Kuzey K›br›s üzerine uygulanan izolasyonun kal-
d›r›lmas› konusundaki yöntemlerimize yönelik
olacak” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, KKTC’ye
izolasyonun kald›r›lmas› gerekti¤ini söyledi.

Baz› temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bu-
lunan ve dün KKTC’de görüflmeler yapan ABD
Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleri, TOBB Bafl-
kan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu makam›nda ziyaret
ederek bir süre görüfltü.

Görüflmenin tamamlanmas›n›n ard›ndan gazete-
cilere bir aç›klama yapan Whitfield, ABD ile Tür-
kiye aras›nda 4. çal›flma grubunun oluflturuldu-
¤unu belirterek, bunun ABD’nin Türkiye’ye atfet-
ti¤i önemin bir emaresi oldu¤unu söyledi. Kuzey
K›br›s’a yapt›klar› ziyaretin kendileri için “son
derece heyecan verici” oldu¤unu belirten Whitfi-
eld, “Kuzey K›br›s üzerine uygulanan izolasyo-
nun kabul edilmez oldu¤una dair sembolik bir
aç›klama yapt›k” dedi.

“Erdo¤an’› bekliyoruz”

Türkiye’de son derece faydal› ve verimli görüfl-
meler yapt›klar›na iflaret eden Whitfiled, “Say›n
Baflbakan Erdo¤an’›n Amerika’ya yapaca¤› ziya-
reti de heyecanla bekliyoruz” diye konufltu.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu da, Amerikan
Kongresi Temsilciler Meclisi üyelerinin KKTC’ye
yapm›fl olduklar› ziyareti çok önemli ve anlaml›
bulduklar›n› söyledi. KKTC’ye yapt›klar› ziyaret
nedeniyle heyet üyelerine teflekkür eden Hisar-
c›kl›o¤lu, “Esas olan bir an önce KKTC’nin hak
etmedi¤i ekonomik ambargonun kald›r›lmas› ve
dünyaya entegrasyonu çok önemli” dedi.

Dünya Gazetesi 02.06.2005
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F ilistin Ulusal Ekonomi Bakan› Mazen Si-
nokrot, Türkiye ile ikili ekonomik ve ticari
iliflkileri en yüksek düzeye ç›karmak iste-

diklerini belirtti. Türkiye-‹srail-Filistin Ekonomik
‹flbirli¤i ‘Ankara Forumu’ Toplant›lar› için Ku-
düs’e gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Ramal-
lah’ta Ulusal Ekonomi Bakan› Sinokrot’u ziyaret
etti. Sinokrot, “Biz bafl›ndan beri Ankara Foru-
mu’nu destekliyoruz. Çünkü iflin bafl›nda dostla-
r›m›z var. Türk flirketlerini bekliyoruz. Hepsine
kucak aç›yoruz” dedi.

Öte yandan, önceki gün Do¤u Kudüs’te gerçek-

lefltirilen Ankara Forumu’nda sonuç bildirgesi

yay›mland›. Forumda her üç ülke heyetlerinden

ikifler kat›l›mc›n›n yer alaca¤› bir irtibat grubu

oluflturulmas›na karar verildi. Ayr›ca, turizm ve

Erez Sanayi Bölgesi’nin yeniden canland›r›lmas›

için ortak çal›flma gruplar› oluflturulaca¤› belirtil-

di. Ankara Forumu bir WEB sitesi de düzenleye-

cek. Sonuç bildirgesine göre, Ankara Foru-

mu’nun üçüncü toplant›s› eylülde gerçeklefltirile-

cek. Turizm çal›flma grubu ise temmuzda Antal-

ya’da toplanacak.

Radikal Gazetesi 10.06.2005



• TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, turizm
sektörüne yeni vergiden vazgeçilme-
sini ve esnaf›n fahifl telif hakk› öde-
mekten kurtar›lmas›n› istedi.

• Turizm Bakan› Atilla Koç da
TOBB’un sektörün geliflmesine yö-
nelik hizmetlerine teflekkür ederek
taleplerin incelenece¤ini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, küresel reka-
bette üstün oldu¤umuz yegane sektör olan

turizmin hak etti¤i yere gelmesi için Turizm Ba-
kan› Atilla Koç’tan talepte bulundu. TOBB Bafl-
kan› Hisarc›kl›o¤lu, Bursa Kültür ve Turizm Mas-
ter Plan› Çal›flma Toplant›s›’nda yapt›¤› konufl-
mada, 1983 y›l›nda binde 8 olan milli gelir için-
deki pay› geçen y›l yüzde 5’i aflan turizm sektö-
rünün yeni vergiler ve fahifl telif hakk› nedeniyle
zor durumda kald›¤›n› anlatt›. Turizmin küresel
rekabet ortam›nda karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ümü-
zün bulundu¤u yegane sektör oldu¤unu hat›rla-
tan Hisarc›kl›o¤lu, “Alt›n yumurtlayan tavu¤u öl-
dürmeyelim” dedi.
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Fahifl konaklama vergisi
Sektör ad›na Turizm Bakan›’ndan talepte bulu-
nan Hisarc›kl›o¤lu, turizm sektörünü s›k›nt›ya so-
kan ilk konunun konaklama vergisi oldu¤un söy-
ledi. Yerel yönetimleri gelir sa¤lamak üzere tu-
rizm sektörüne ciro üzerinden yüzde 3 konakla-
ma vergisi getirilmesi için bundan daha kötü bir
zamanlama olmayaca¤›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤-
lu, flunlar› söyledi: “Çünkü d›fl ticaret aç›¤› bu y›l
40 milyar dolara ulaflacak. Bu boyutta ve sürek-
li artan bir aç›¤›n ilelebet sürmesi mümkün de¤il.
Bu aç›¤›n kendi kendine kapanmas›n› beklerse-
niz, tarih gösteriyor ki, bu ancak ekonomik krizle
mümkündür. Do¤ru tedbir ise döviz gelirini art›r-
maya çal›flmakt›r. Turizm sektörü, bu y›l 20 mil-
yar dolara ulaflmas›n› bekledi¤imiz hacmiyle bu
aç›¤›n yar›s›n› kapatma potansiyeline sahip.
Ama idaremiz, zaten a¤›r bir vergi yükü alt›nda
çal›flmak durumunda b›rak›lan bu alt›n sektörün
üzerine bir vergi daha yüklüyor. Bu vergi, cironun
yüzde 3’üne tekabül ediyor. Net kâr rakam›na
oranlad›¤›m›zda yüzde 25’e geliyor. Neredeyse
sektörden ikinci kez kurumlar vergisi ödemesi is-
teniyor. Zarar eden flirketler merkezini yurt d›fl›-

na tafl›y›p, cirosunu düflük göstermeye kalkabi-
lir. Alt›n yumurtlayan tavu¤u öldürmeyelim” dedi.

5 ayr› telif isteniyor
2004 y›l›nda yürürlü¤e giren 5846 say›l› Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ile turizm sektörünün cid-
di bir darbe daha ald›¤›na dikkat çeken TOBB
Baflkan›, “Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, eski ba-
kan zaman›nda maalesef hiçbir ciddi çal›flma
yapmadan, alelacele getirdi¤i yönetmelik yüzün-
den, sektör içindeki tüm taraflar birbiriyle ihtila-
fa düflmüfltür” dedi ve esnaf›n 5 ayr› müzik birli-
¤ine, hiçbir standarda ba¤l› olmaks›z›n, fahifl
miktarlarda telif hakk› ödemek zorunda b›rak›ld›-
¤›n› anlatt›. Hisarc›kl›o¤lu, söz konusu kanun
kapsam›nda pek çok giriflimcinin, özellikle ko-
naklama sektörü mensuplar›n›n hapis cezalar›
ile karfl› karfl›ya kald›klar› da ifade etti. Oda ba-
fl›na 70 dolara tekabül eden telifler istendi¤i,
500 odal› bir tesisin sadece odalar için ödedi¤i
tutar›n 35 bin dolar oldu¤unu belirten Hisarc›kl›-
o¤lu, “Kültür ve Turizm Bakanl›¤›m›z bu uygula-
may› hemen durdurmal› ve bandrol uygulamas›-
na geçmeli” diye konufltu.

Kültür Bakan› Koç ile birlikte protokol imzalayan
Baflkan Hisarc›kl›o¤lu, “Türk turizminin dünya
markas› olmas› için göreve haz›r›z” dedi. Hisar-
c›kl›o¤lu ile birlikte protokolü imzalayan Turizm
Bakan› Koç, “Herkes TOBB’a destek olmal›.
Kendilerine teflekkür ediyor. Yeflil Türbe, bir im-
paratorlu¤un fetret devrini bitirip yeniden aya¤a
kalkmas›n›n simgesidir” diye konufltu. TOBB ta-
raf›ndan restore ettirilecek olan Yeflil Türbe, Os-

manl› ‹mparatorlu¤u’nun fetret devrini bitiren bir
an›t ve Bursa’n›n önemli simgelerinden. Y›ld›r›m
Bayezit’in o¤lu Çelebi Sultan Mehmed taraf›n-
dan 1421 y›l›nda yapt›r›lan türbe, kentin do¤u-
sunda Yeflil semtinde, Yeflil Camii’nin karfl›s›n-
daki tepe üzerinde bulunuyor. Mimar› Hac› ‹vaz
Pafla, nakkafllar› ise Al ibin ‹lyas ve Mehmed el
Mecnun...

Tarihi eserlere TOBB mührü

TOBB’un, turizm sektörüne bundan sonra da en
iyi flekilde hizmet edebilmek amac›yla, organi-
zasyon yap›s›nda reforma gitti¤ini söyleyen Hi-
sarc›kl›o¤lu, kurulacak Türkiye Turizm Meclisi ile
sivil inisiyatifin turizm sektörüne katk›s›n›n, özel
sektörün en büyük temsilcisi olan TOBB çat›s›
alt›nda sa¤lanaca¤›n› aç›klad›. Hisarc›kl›o¤lu,
“Ne yaz›k ki turizm sektöründe sanki as›l proble-
min sadece örgütlenme olarak gündeme tafl›n-

mas›, sektörün altyap›, planlama, tan›t›m ve pa-
zarlama, turizm hizmetlerinin KOB‹ kapsam›na
al›nmas› gibi as›l problemlerinin bilerek veya bil-
meyerek göz ard› edilmesini de beraberinde ge-
tirmektedir. Zira, meslek örgütlerinin farkl› sek-
törlerde çok say›da kurulmas›yla güçleri bölüne-
rek ve hiç bir zaman, tek ve güçlü bir meslek ör-
gütü kadar etkin olmayacakt›r” diye konufltu.

Türkiye Turizm Meclisi kuruluyor

5 y›ld›zl› bir otelden y›ll›k oda bafl›na MESAM 40
milyon, MSG 18 milyon, MÜ-YAP 17 milyon, RA-
TEM 12 milyon, MÜYOB‹R 8 milyon lira olmak
üzere toplam 95 milyon lira telif ücreti istiyor.
Oda bafl›na 70 dolara tekabül eden bu rakam,

500 odal› bir turizm tesisi için y›ll›k 35 bin dola-

ra ulafl›yor. Buna, otele ba¤l› restoranlar, disko-

lar, aç›k alanlar ve toplant› salonlar› dahil de¤il.

Bu alanlar için ayr›ca telif ücreti al›n›yor.

Telif iste¤i bel büküyor



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ve

Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›-

¤› (T‹KA) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji

Üniversitesi (ETÜ), ortaklafla olarak Türkoloji Yaz

Staj› Program›’n› düzenlenen bir törenle bafllatt›.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türk dilini ve

kültürünü tüm dünyaya tan›tmay› hedefledikleri-

ni kaybetti.

18 ülkeden 103 ö¤rencinin yer ald›¤› program›n

aç›l›fl töreninin yap›ld›¤› ETÜ’de bir konuflma ya-

pan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “ETÜ, yurtd›-

fl›ndaki e¤itimine alternatif olarak gençlerin yük-

sek ö¤renim talebine cevap vermek için kuruldu.

Gençlerimiz en az›ndan iki yabanc› dili bilmeliler.

Dil kültür demektir” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, sözleri-
ni flöyle sürdürdü:

“Ülkemizin dilini ve kültürünü daha yak›ndan ta-
n›yan ö¤renci kardefllerimiz, ülkemiz ile kendi ül-
keleri aras›nda bar›fl ve dostluk elçileri olacak-
t›r. Özellikle de Türkiye tan›nmad›¤› için, derdini
iyi anlatmad›¤›ndan dolay› bugün birçok iftiralar-
la karfl› karfl›ya kald›¤›m›z düflünüldü¤ünde, Tür-
kiye’yi tan›yan insanlar›n yetiflece¤i bu organi-
zasyonun önemi daha iyi anlafl›lacakt›r.”

Devlet Bakan› Beflir Atalay, T‹KA Baflkan› Hakan
Fidan ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici ile
çok say›da ö¤rencinin kat›ld›¤› tören sonras›nda
bir de kokteyl verildi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Milliyet’in
“Baba Beni Okula Gönder” kampanyas›na
fi›rnak’ta 200 yatak kapasiteli bir k›z yurdu

yapt›rarak kat›l›yor. TOBB Baflkan› Rifat Hisar-
c›kl›o¤lu “Yar›n›n anneleri olarak çocuklar›n› ye-
tifltirecek k›zlar›m›z›n en iyi flekilde e¤itilmesi ge-
rekti¤ine inan›yoruz” dedi.

TOBB’dan k›z yurdu
Milliyet gazetesinin bafllatt›¤› “Baba Beni Okula
Gönder” kampanyas›na Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birli¤i’nden de (TOBB) destek geldi. Milliyet’i
kutlayan TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bu
çok önemli projeye, fi›rnak’ta bir k›z yurdu yap-
mak suretiyle katk›da bulunmaktan k›vanç duyu-
yorum” dedi.

TOBB’un 1996 - 2004 aras›nda Diyarbak›r’da

24 okul yapt›rd›¤›n›, inflaat›n›n tamamlanmas›
için 9 okula destek sa¤land›¤›n› kaydeden Hisar-
c›kl›o¤lu, bu okullarla Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
361 derslik kazand›r›ld›¤›n› ifade etti. Okullarda
14 bin 62 ö¤rencinin e¤itim imkân› buldu¤unu
belirtti.

Seferberlik bilinci
Hisrac›kl›o¤lu, flunlar› söyledi: “Milliyet gazetesi-
ni k›z çocuklar›n›n okullaflmas›n› sa¤lamak için
‘Baba Beni Okula Gönder’ kampanyas›n› açm›fl
olmas›ndan dolay› kutluyorum. Toplumun refah›
ve mutlulu¤u için yar›n›n anneleri olarak çocuk-
lar›n› yetifltirecek k›zlar›m›z›n en iyi flekilde e¤itil-
mesi gerekti¤ine inan›yoruz. Çocuklar›m›z›n nite-
likli insanlar olarak ülkenin yar›nlar›na sahip ç›k-
malar›n› sa¤lamak için gerekli her konuda im-
kânlar›m›z› seferber etmeyi bir sosyal sorumlu-
luk bilinci içinde en önemli görevlerimizden biri
olarak görüyoruz.

ÇYDD destekliyor
Hisarc›kl›o¤lu, “Yapt›raca¤›m›z yurdun k›z çocuk-
lar›m›za ve ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyor,
eme¤i geçen, katk›da bulunan herkese teflekkür
ediyorum” dedi. Kampanyaya güç veren Ça¤dafl
Yaflam› Destekleme Derne¤i’yle (ÇYDD)
TOBB’un imzalad›¤› protokol do¤rultusunda, fi›r-
nak’a yapt›r›lacak k›z yurdu 200 ö¤renci kapasi-
teli olacak.

Yurdun finansman›n› TOBB sa¤layacak, ÇYDD
de projenin sa¤l›kl› yürütülmesi amac›yla
TOBB’a destek verecek.

Kampanya Üst Kurulu topland›
Gazetemizin “Okumayan k›z›m›z kalmas›n” he-
defiyle bafllat›¤›, “Baba Beni Okula Gönder”
kampanyas› Üst Kurul Toplant›s› Do¤an Medya
Center’da önceki gün yap›ld›. Toplant›ya Pazarla-
ma ve ‹fl Gelifltirme Direktörü Tijen Mergen, Ma-
li ‹fller Grup Baflkan› Bilen Böke, yazar›m›z Meral
Tamer, Projeler Koordinatörü Nilgün Yorganc›lar,
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD)
Baflkan› Prof. Dr. Türkan Saylan, Üniversiteli Ka-
d›nlar Derne¤i Baflkan Yard›mc›s› Yasemin Dön-
mez ve Avukat Murat Teber kat›ld›. Bugüne ka-
dar yap›lan faaliyetlerin de¤erlendirildi¤i toplant›-
da A¤r›’n›n Hamur ilçesinde bireysel ba¤›fllarla
yapt›r›lacak k›z yurdunun detaylar› incelendi.

Milliyet Gazetesi 06.07.2005



MÜS‹AD’›n bu haftaki konu¤u TOBB Bafl-
kan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’ydu. Dün MÜ-
S‹AD Genel Merkezi’nde yap›lan toplan-

t›da konuflan Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ekono-
misiyle ilgili de¤erlendirmelerde bulundu. ‹lk çey-
rekteki 5.3’lük büyümenin beklentilerin alt›nda
kald›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, “2005 y›l›n›n ta-
mam›nda y›ll›k yüzde 5’lik büyüme hedefinin
afl›lmas›n› bekliyoruz. Ama geçen seneki gibi
yüzde 9’lar civar› yerine, yüzde 6-7 aras›nda bir
büyüme gerçekleflmesi daha büyük bir ihtimal”
diye konufltu.

Ekonomide Yavafllama Olacak

Büyümede geçen y›lki performans› bu y›l bekle-
mediklerini belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Bir yavaflla-
ma olaca¤›n› zaten bekliyorduk. Özellikle sanayi
ve ticaret sektörleri, geçen y›lki yüksek oranl›
büyümenin motoruydular. Ancak bu y›l bu iki
sektörde bir yavafllama bafllad›¤› gözlenmekte”
dedi. Ekonomideki durgunlu¤un sebeplerine de
de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, büyümedeki yavafllamay›
sanayideki at›l kapasitenin dolmas›na ba¤lad›.

Hisarc›kl›o¤lu, Çin’den yükselen ve Türkiye’deki

tekstil sektörünü olumsuz etkileyen haks›z reka-

betin yak›n bir zamanda di¤er sektörleri de etki-

si alt›na alaca¤›n› savundu.

Hükümetin iki y›ld›r sürdürdü¤ü mali disiplini ba-

flar›yla uygulad›¤›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, re-

el faiz oranlar›n›n tek haneli seviyelere gerileme-

sinin bu do¤ru politikalar›n en büyük meyvesi ol-

du¤unu kaydetti. Kamu kesiminin büyüklü¤ü ile

hantall›¤›na ve kay›t d›fl› ekonominin varl›¤›n› de-

vam ettirmesine de dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu,

ekonomideki büyüme oran›n›n yavafllamas›na

ra¤men ithalattaki büyümenin hâlâ yavafllamad›-

¤›n› söyledi.

Ekonomideki büyümeye ra¤men “Niye bu büyü-

me bizim sektöre yans›m›yor?” fleklinde tepkiler

oldu¤unu da hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu, “Bu sorun-

lar›n muhatab› eksik kalan yap›sal reformalar yü-

zünden katlanmak durumunda kald›¤›m›z, daha

fazla vergi, daha fazla enerji maliyeti, daha yük-

sek finansman gideridir” diye konufltu.
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Reformlar h›zl› bir flekilde ç›kar›lmal›

Kamu harcama reformu olmadan devletin gider-
lerinin azalmayaca¤›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤-
lu sözlerini flöyle sürdürdü. “Yönetim reformu
oluflmazsa, devlet yüklendi¤i fuzuli iflleri üzerin-
den atamaz, dolay›s›yla bürokrasiden kurtulama-
y›z. Sosyal güvenlik reformu olmadan, istihdam
vergileri azalmaz. Enerji piyasas› reformu ile
sektöre serbestlik getirmezsek, elektrik fiyatlar›
dünya standartlar›na inmez. K›sacas› yap›lma-
yan her reform baflka bir ülkenin tüccar ve sana-
yicileri olmak üzere tüm vatandafllar›na ilave
maliyet olarak geri dönecektir.”

Türkiye’nin AB üyeli¤ine de de¤inen Hisarc›kl›o¤-
lu, 3 y›lda att›¤› olumlu ad›mlarla müzakere sü-
recine bafllayan Türkiye’nin bundan sonra da
olumlu ad›mlar atmaya devam ederek 2012 y›-
l›nda tam üyeli¤in sa¤lanmas› gerekti¤ini söyle-
di.

Canbaza de¤il perde arkas›na

bakacaks›n›z

Türk Telekom ihalesiyle ilgili olarak CHP Genel

Baflkan› Deniz Baykal’›n “Ham hum flaralop”

fleklinde de¤erlendirmesi hat›rlat›larak ihaleyle

ilgili görüflleri sorulan Hisarc›kl›o¤lu flunlar› söy-

ledi:

“Muhalefet tabii ki elefltirisini yapacak. Elefltiri

olacak ki do¤ru sonuçlar ortaya ç›ks›n. Farkl›

seslerin ortaya ç›kmas› önemli. Ancak ifladamla-

r›n›n vazifesi perde arkas›na bakmakt›r. Camba-

za de¤il perde arkas›na bakacaks›n›z ki cebiniz-

deki para gitmeyecek.”



Union of Chambers and Commodity Exc-

hanges of Turkey (TOBB) Chairman Rifat

Hisarc›kl›o¤lu has said the foremost

problem of Turkey was unemployment, and the

solution of this problem was in investment and

production.

TOBB Chairman Rifat Hisarc›kl›o¤lu has replied

our question over the agenda:

• Ekotürk News Agency: What is Turkey’s big-

gest problem now in your opinion?

• Rifat Hisarc›kl›o¤lu: I believe that Turkey’s

biggest problem is unemployment. The solution

to this problem is investment and production.

The government’s number one issue should be

economy. First of all, the problem of unemploy-

ment should be resolved. There are five million

unemployed people in Turkey. And 750.000 pe-

ople should find jobs each year. Last year the

Turkish private sector has invested USD 45 bil-

lion in the future of the country. Some USD 30

billion was invested in machinery and equip-

ment and USD 15 billion in the investments of

land and construction. However, this won’t be

enought. Last year 600,000 people found jobs.

Therefore, 150,000 people joined the group of

unemploped people. Our first and only issue is

unemployment. Unemployment should be more

prioritized than other issues such as payment of

debts and other foreign matters. Unless our

economic problems are resolved, it is impossib-

le for us to resolve the issiue of unemployment.

• ENA: Foreign investors are very much interes-

ted in Turkey lately However, do these investors

come to Turkey for long term or short term in-

vestments?

• Hisarc›kl›o¤lu: When we look at the first 500

firms in Turkey, we see that foreign investors

have 30 percent of share. Nobody can argue

that foreign investors did not come to Turkey.

On the contrary, foreign firms in Turkey have 30

percent of total companies. Their turnovers are

about 25 percent of the total. One fourth of the

turnover of the first 500 firms belongs to the fo-

reigners. Foreign companies are already in Tur-

key. From now on, main area that the foreign

companies will bi interested in is infrastructure

and other areas where the Turkish private sec-

tor does not exist. In fact, there is already a

strong Turkish private sector, which means the-

re are no vacant spaces. I think that he foreign

companies may invest in infrastructure. They

may also come to Turkey to close the curren de-

ficit account as hot money. If we don’t let them

to do this, we ll be comportable because we see
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that they receive up to 30 percent on yearly ba-
sis. If we cannot reduce the current deficit, they
can make great profits in our country and then
return to their homelands.

• ENA: Which sector do you think as TOBB is
the most troubled one?

• Hisarc›kl›o¤lu: Both local and foreign inves-
tors are all our members. In other words, 30
percent foreign companies in the first 500 are
also our members. There is no domestic and fo-
reign discrimination today. I think the textile
sector is the most trouble one. There are prob-
lems concerning the international competition
with China. The only solution to this problem is
that we should biring the level of the Turkish in-
dustrialists to that of the inputs used by other
countries. First, our energy is the third expensi-
ve one in the word with regard to the costs. We
are the world champion in the tax imposed on
employment. On the other hand, tax rates are
very high. Although the government pledged to
make a tax reform, it has failed to do so. When
we benchmark bank loans, our rivals can find lo-
ans at about five percent real interests. Howe-
ver we can find loans with minimum 15 percent.
There is an unfair competition between them
and us. The government has to regulate these
matters.

• ENA: What do you think about the fact that
the legal infrastructure for unregistered ear-
nings and foreign investors has yet to be prepa-
red&

• Hisarc›kl›o¤lu: The problem here is that the
system encourages unregistered economy. Fi-
nance Minister is experienced on this issue so
he should see this fact very clearly. He has be-
en saying for 2 years and 7 months that there
will be a reform. You need to prepare certain re-
gulations to be able to compete and prevent un-
registered economy. We are above the OECD
average with regard to the tax that people are
paying today. Therefore, if you impose very high
taxes on people, you lead them to unregistered
economy and an to alternative markets. Like in
all of the developed countries, Turkey’s tax ra-
tes should be lowered to payable levels. There
is no tax systematic in the Finance Ministry. A

tax law was passed but then all of its articles
has been amended except for the first article.

• Hisarc›kl›o¤lu: TOBB recently took a very im-
portant step and helped the Palestinians visit
the Erez industrial region. Once approximately
5,000 Palestinians were employed in the Erez
industrial region. However the number then re-
duced to 200. Nearly all of the factories were
closed in the region. We have recently reached
an agreement with the Palestinian and Israeli
delegations to re-activate the region with the le-
adership of TOBB. This was a kind of commerci-
al peace between the two parties.

• ENA: Do yo think early elections are possible?

• Hisarc›kl›o¤lu: I don’t think so. You need to
take a look at the majority in the Parliament for
an early elections. The ruling  party has 365 se-
ats in the parliament. I don’t see any reason
why they should hold early elections. We have
always argued that political stability brings with
itself economic stability. We saw many examp-
les of these in the government has failed to do,
political stability brings economic stability with
itself. I don’t think early elections is possible.

• ENA: What do you mean by saying thins that
could not be done?

• Hisarc›kl›o¤lu: One of the most important is-
sues that I have always criticized is the Social
Security Reform. The government is responsible
for that.

• ENA: What are the reasons behind the failure
in your opinion?

• Hisarc›kl›o¤lu: I can’t answer this question.
You need to ast it to the Prime Minister and his
government. However, if you ask if there is a vi-
sion, I say yes. I see it in the AK Party’s electi-
ons declaration. But other tihngs are more pri-
oritized, superseding structural reforms. The
implementation of the structural reforms could
be easier in the first years of the government. If
the government remains inactive, the possibility
to implement these reforms will be lower. This
won’t be good for Turkey. The elections declara-
tion and the 58th-59th government programs
include everything that should be done. Has the-
se things been realized? No. For example, let’s



take a look at the Public Administration Reform.

We can’t understand why there is no change in

the public administration Nobody is happy with

the situation, including the premier himself.

These work has begun but not completed. Our

annual deficit in social security is USD 17 billi-

on. The social security reforms should have be-

en thi first issue to deal with in 2 years and 7

months. We have the youngest population of

the world but we have failet in social security

system. There is no such country in the world. I

believe that 2 years and 7 months is a very long

period to gain our future.

• Hisarc›kl›o¤lu: We are proud of the success

achieved in macroeconomic indicators; there

are great achievements, but basically the foun-

dation of this great achievement should be sup-

ported. Our ability to continue sustainable

growth depends on our implementation of struc-

tural reforms. However, we were unable to do

this.

• ENA: What are the TOBB’s expectations from

the EU?

• Hisarc›kl›o¤lu: Negotiations framework appe-

ared. As the Turkish private sector, we are mak-

taks. Initially, we will start translating the Acqu-

is Communitaire consisting of 115,000 pages,

which is a very important service. We are estab-

lishing the Turkish Sectors Assembly and we will

make an impact analysis of sector with these

assemblies. We will analyze how much they will

be influenced, what will be their influence and

what will be the impact of harmonization with

the acquis communitaire. We are conducting a

joint project with the World Bank concerning the

issue of competition and also the Turkish Eco-

nomy Policies Research Foundation (TEPAV) is

working in order to contribute to this work in

terms of views. In addition, we are in cooperati-

on with universities in terms of the academic di-

mension.

• ENA: What do you think about the role of con-

sultancy which the TÜS‹AD wants to undertake

in the process of EU membership negotiations?

Does the TOBB have such an expectation?

• Hisarc›kl›o¤lu: The formation of this negotiati-

on delegation at the Preparatory Consultancy
Council is a political preference. This decision
will be taken by politicians, in other words, tho-
se who had the authority taken from the nation.
The picture you are seeing at the current prepa-
ration shows that the Turkish private sector will
also take place in these Consultancy Councils.
There are 225,000 industrial entities in the en-
tire Turkey and all of them are our members. Of
course, the TOBB is the place embracing all the
private sector in Turkey, protecting the rights
and interests of them and bringing them toget-
her under its roof. The matter is about them. If
they are closed, Turkey will pay the price for
this. No matter what it is, the TOBB will under-
take the role given to it. However, the decision
will belong to the political choice, that it, politi-
cians.

• ENA: Thus, isn’t the TOBB responsible for
this?

• Hisarc›kl›o¤lu: No, I m not responsible for
this. I make the impact analysis, afteraking the-
se impact analyses on the basis of sector; 1
present them to the negotiation delegation ap-
pointed by the government, then, not me, but
politicans will pay the price for this politically. As
65%, it passed public opinion. However, it can
satisfy public opinion with broad, widespread
and organized groups. Look at the reason for
the French rejection; the problem was nothing
but unemployment. In other words, the elite of
the nation can’t make a decision on the high le-
vel. After all, the nation makes the decision. We
should never ignore this fact that countries
which entered the negotiation process generally
work on convincing their own public opinions. I
other words, the upcoming process won’t be the
process of convincing the European centers or
Brussels. We misunderstand the thing called
negotiation. Maybe we couldn’t find its meaning
in Turkish and thus we call it negotiation. There
is nothing called negotiation, it is called the har-
monization with the acquis communitaine. The
whole matter is that how many years you can
abide this rule and if you can receive a figure in
return for abiding this rule. Unless, you have
nothing to negotiate, you have no chance to say
that I won’t abide this.
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• ENA: What do you think about privatizations?
Are you for or against privatizations?

• Hisarc›kl›o¤lu: We support privatizations, be-
cause it’s impossible to direct the life of com-
merce with the hand of the public sector. Howe-
ver, it should be kept in mind that today, when
you consider the partners of the company willing
to purchase Turkcell, you see that these are the
companies established by Swedish and Finnish
governments. Two owners of the Teliasonera
Company which is willing to purchase Turkcell
are run by governments. These are the countri-
es in which the highest amount of market eco-
nomy is applied and which are two of the richest
countries in the world. Turkey should have a tar-
get related to its own strategy. There are sec-
tors and investments in Turkey strategically. Will
Turkey become a regional power or not in these
fields? Does it have such a vision or not? We
should make an evaluation after answering the-
se questions. If Turkey wants to be a regional
power, first of all, it should consider its privati-
zations within this framework. If it hasn’t such a
target, if your one and only target is Turkey, then
you should act accordingly.

• ENA: Does Turkey such a target?

• Hisarc›kl›o¤lu: I haven’t heard such a thing
and I don’t know it has. Of course, there might
be something I don’t know.

• ENA: Do you think the past and future privati-

zations are satisfactory, or will they be satisfac-

tory in terms of their results?

• Hisarc›kl›o¤lu: We all saw in the past the si-

tuation of an enterprise if it’s managed not with

the logic of the private sector, but with the logic

of the state. It’s not to keep on with these en-

terprises with this logic. However, on the other

hand, I show the examples of the Teliasonera or

Deutsche Bank which want to purchase Turk-

cell. Here, the important thing is the role Turkey

determined for itself.

Foreign companies consist 30 percent of Top

500 companies in Turkey. They also account for

a quarter of overall turnover of Top 500. More

foreigners can come for infrastructure works.

This field should be promed

The foremost problem of Turkey is unemploy-

ment. Solution of this problem is in investment

and production 5 million people is unemployed,

an the figure rises by 150,000 every year.

There are strategic sectors and investment fi-

elds in Turkey. Will Turkey become a regional

power or not? Is there such a vision or not?

When privatizations are carried out, these po-

ints must be pondered.



TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun MÜ-

S‹AD üyeleriyle sohbet toplant›s›nda, eko-

nomimizin gelecek performans›yla ilgili ka-

ramsar bir tablo ortaya ç›kt›. MÜS‹AD Baflkan›

Ömer Bolat’›n tespitleri de bu tabloyu destekler

nitelikteydi. B›çak kemi¤e dayan›yordu, AKP hü-

kümetinin eksik kalan yap›sal reformlar› tamam-

lamas›, özellikle kamuda giderleri azalt›c› önlem-

leri ivedilikle almas› gerekiyordu.

Hisarc›kl›o¤lu, önce reel sektördeki t›kan›kl›¤› ra-

kamlarla ortaya koydu:

• ‹malat sanayiinde 2004’ün ilk 3 ay›nda % 12

olan büyüme, % 5’e geriledi.

• Ticaret sektöründeki büyüme de % 17’den %

5.8’e düfltü.

• ‹lk 5 ayl›k ithalat art›fl› % 22.

• Yat›r›m mallar›ndaki art›fl % 14.

• Tüketim mallar›ndaki art›fl % 2.

• Ara mal› ithalat›nda % 29’a f›rlam›fl. Petrol fi-

yatlar›ndaki art›fl›n yans›mas›n› d›flar›da b›rakt›-

¤›m›zda bile % 17.

Bu tabloya ben de bir ekleme yapay›m:

• Cari aç›¤›n 18.2 milyar dolarla (y›ll›k) rekor k›r-

d›¤› dün aç›kland›.

Ara mallar› baflafla¤›

Ekonomi yavafllarken bile ara mal› ithalat›n›n

artmas›, yüksek yerli girdi maliyetlerine alterna-
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tifin yarat›ld›¤›n› gösteriyor. Demek ki imalatç›-
m›z, art›k sadece ihraç mallar›nda de¤il, yo¤un
rekabet nedeniyle iç piyasaya verdi¤i mallarda
da ithal girdiye yöneliyor. Bu durum, herhalde
gücü yeten ara mal› imalatç›lar›n› verimlilik art›-
fl›na yöneltecek, gücü yetmeyenleri de piyasa-
dan silecek. Ve mevcut iflsizliklerimize ilaveten
her y›l iflgücüne yeni kat›lan 700 bin gencimize
ifl bulunmas› maalesef daha da zorlaflayacak.

Mevcut iflsiz stokunu sabit tutup, sadece bu
700 bin gencimize ifl yaratabilmek için bile y›lda
35-40 milyar dolarl›k yeni yat›r›ma ihtiyac›m›z
var. Ama öte yandan da Çin’den yükselen, bu-
günlerde tekstil sektörümüzü vuran, çok yak›nda
di¤er sektörleri de s›k›flt›racak, ara mal› üretici-
lerini flimdiden vurmaya bafllam›fl öldürücü bir
rekabet de söz konusu.

Her y›l yeni bir ülke

Çin’in sadece bizi de¤il, asl›nda tüm dünyay› tit-
reten rekabet gücü. Hisarc›kl›o¤lu’nun flu çarp›-
c› formülasyonuyla, birden ete - kemi¤e bürünü-
yor: “Çin, 20 y›ld›r her y›l % 10 büyüdü¤üne gö-
re, son 20 y›ld›r neredeyse her y›l dünya ekono-
misine yeni bir sanayi ülkesi daha kat›l›yor de-
mektir.”

Maalesef durum tam budur. Dolay›s›yla D‹E’nin
son verilerine göre say›lar› 19 milyon 700 bine
yükselmifl bulunan “açl›k ve yoksulluk s›n›r›nda
yaflayan” insan›m›za, ufukta ifl ve afl imkan› gö-

rünmemektedir. Daha da beteri, gelecek y›lki is-

tatistiklerde bu rakam›n daha da yukar›lara ç›k-

mas› olas›l›¤› maalesef çok güçlüdür.

Giderler azalmad›kça

Hisarc›kl›o¤lu hükümetten acil eylem bekliyor:

“Ekonomide iyi gitmeyen bir fleyler var. Mali di-

siplin 2 y›ld›r baflar›yla sa¤lan›yor, ama tedbirle-

rin büyük k›sm› gelir artt›r›c›, çok az› gider azalt›-

c›. Özel sektör, üreticiler, çal›flanlar ve tüketici-

ler üzerine konan ek yüklerle bütçe disiplini sa¤-

lan›yor. Kamu kesiminin büyüklü¤ü ve hantall›¤›

ile kay›t d›fl› ekonominin varl›¤› aynen sürüyor.

Bu resim h›zla de¤iflmelidir, zira sadece ihracat-

ta de¤il, iç piyasada yaflamakta oldu¤umuz s›-

k›nt›lar›n temeli de budur.

Kamu harcama reformu olmadan devletin gider-

leri azalmaz. Yap›lmayan her reform, baflta bu

ülkenin tüccar ve sanayicileri olmak üzere tüm

vatandafllar›na

• Daha fazla vergi

• Daha yüksek enerji maliyeti

• Daha pahal› kamu hizmetleri

• Daha yüksek finansman gideri olarak geri dön-

mektedir.

Hükümetimiz, art›k bu gerçe¤in bilinciyle hare-

ket etmelidir.”



Türkiye Odalar ve Boralar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yolsuzlukla-

r›n, siyasetin mütemmim cüz-ü (ayr›lmaz

parças›) olmas›na son verildi¤i, yapan›n yan›na

kâr kalmad›¤› bir adalet sisteminin tesis edilme-

sini beklediklerini bildirdi. Hisarc›kl›o¤lu, yolsuz-

luklar›n büyük bölümünün yasal yap› ve mevzuat

içinde, ‘kitab›na uygun’ yap›ld›¤›n savundu.

‹syan Ettiriyor

Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf› (TE-

PAV) taraf›ndan, TOBB-ETU’de düzenlenen “Yol-

suzlukla Mücadele Konferans›’nda konuflan Hi-

sarc›kl›o¤lu, Türkiye’de insan› gerçekten isyan

ettiren yolsuzlkular ortaya ç›kar›ld›¤›n› ama bir

türlü sonuç al›nmad›¤›ndan dürüst vatandafl›n

sisteme ve demokrasiye olan inanc›n›n sars›ld›-

¤›n› söyledi. Yolsuzluklar konusunda iyi bir ada-

let sisteminin tesis edilmesini beklediklerini ifa-

de eden Hisarc›kl›o¤lu, ne yaz›k ki bugün bulu-

nulan noktada delil toplama ve fezleke haz›rla-

ma gibi konularda henüz istenilen noktada bulu-

nulmad›¤›n› kaydetti.

Alelacele Delil

Hisarc›kl›o¤lu, flöyle konufltu: “Alelacele topla-
nan deliller, çarp›c› isimlerle medyaya yans›t›lan
yolsuzluk operasyonlar› kamuoyunda büyük ses
getirse de bir sonuç ç›kmad›¤›n› üzülerek görü-
yoruz. 1999 depreminde hatal› yap›laflmadan
dolay› binlerce vatandafl›n› yitirmifl bir ülkede bu
suçtan dolay› kaç kifli ceza alm›flt›r? Milyarlarca
dolar›n söz konusu oldu¤u enerji, SSK ve ilaç
dosyalar›nda niye bir sonuç al›namamaktad›r?
Asl›nda daha da önemli bir hatam›z, bu olaylara
odaklan›rken, devlet mekanizmas›n›n her afla-
mada yolsuzluk ve rüflvet üreten devasa bir ka-
mu düzeni üzerine oturdu¤unu unutmam›zd›r.
Kamu harcamalar› bu kadar büyük bürokrasiler-
de bu kadar kal›n, devlet bu ölçüde ekonominin
içinde oldu¤u sürece yolsuzluk da bu ülkenin ya-
p›sal bir unsuru olarak kalacakt›r.”

Yasa ‹çinde Yolsuzluk

Yolsuzlukla mücadelede baflar›s›zl›¤›n en önem-
li sebebinin, yaflanan yolsuzluklar›n büyük bölü-
münün yasal yap› ve mevzuat içinde yani “kitab›-
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na uygun” bir biçimde cereyan etti¤ini ifade

eden Hisarc›kl›o¤lu, bu nedenle konunun üzeri-

ne gitmenin hukuken zorlaflt›¤›n› söyledi. Cum-

huriyetin kuruluflundan bugüne kadar 13 bine

yak›n kanun ç›kar›ld›¤›n›, ayn› konu ile ilgili fark-

l› kanunlarda farkl› düzenlemeler bulunabildi¤ini

anlatan Hisarc›kl›o¤lu, bürokratik zihniyetin ç›-

kard›¤› her bir mevzuat›n bizzat kendisinin o iflin

yap›lmas› karfl›s›ndaki en büyük engel oldu¤unu

ve yolsuzluk do¤urdu¤unu kaydetti.

Kökü Devletçi Sistem

Yolsuzluk olgusunun kökeninde devletçi sistem

ve bu sistem içinde keyfi karar yetkisini elinde

tutabilen bir birliktelik yatt›¤›n› belirten Hisarc›k-

l›o¤lu, flöyle konufltu: “fiimdi hükümetimizden

kararl› bir flekilde siyasi iradesini göstermesini

bekliyoruz. Bu da ancak (yapan›n yan›na kar kal-

mayaca¤›) bir adalet reformu ve kanunun verim-

li çal›flmas›n›n temin edecek kamu yönetim re-

formunun tesisi ile mümkündür. Ancak, mevzu-

attan ar›nd›rma reformu yap›lmadan da bu re-

formlar›n beklenen fayday› sa¤lamas› güçtür. Bu

nedenle mevzuat›m›z gereksiz kanun tüzük ve

yönetmeliklerden ar›nd›r›lmal› ve kalan yasal dü-

zenlemeler birlefltirilerek birbirine ayk›r› hüküm-

ler kald›r›lmal›d›r.”

Dünya Bankas› Türkiye Direktörü Andrew Vor-
kink, Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelede ger-
çekten büyük bir ilerleme kaydetti¤ini vurgular-
ken, “ancak daha fazla çal›fl›lmas› ve daha faz-
la fleyler yap›lmas› gerekiyor” dedi. Vorkink, yol-
suzlu¤un bir kanser oldu¤unu ve bu kanserin,
ekonomi ve toplumun birçok unsurunu etkiledi¤i-
ni söyledi. Vorkink, yolsuzlu¤un, ekonomik ve
sosyal kalk›nman›n önündeki en büyük engel ol-
du¤unu da belirtti. Vorkink, yolsuzlu¤un yat›r›m-
c›lar› korkutup kaç›rd›¤›n›, kamu kaynaklar›nda
eflitsizli¤i art›rd›¤›n›, kamu idaresinin etkinli¤ini
azaltt›¤›n›, insanlar›n kanunlara olan inanc›n›
y›pratt›¤›n›, istikrars›zl›¤a ve toplumsal huzursuz-

lu¤a yol açt›¤›n› belirtti. Vorking, hatta bu duru-
mun son zamanlarda K›rg›zistan, Özbekistan,
Gürcistan, Filipinler ve Ukrayna gibi ülkelerde
hükümet de¤iflikliklerine de yol açabildi¤ini be-
lirtti. Yolsuzlu¤un en fazla yoksullara zarar verdi-
¤ini, en fazla ac› çeken ve zarar gören kesimin
yoksullar oldu¤unu vurgulayan Vorking, hükü-
met, özel sektör ve sivil toplum iflbirli¤inin yol-
suzlukla mücadele için son derece önemli oldu-
unu söyledi. Keyfi olarak kullan›lan gücün, yol-
suzluk ve rüflveti tetikledi¤ini ifade eden Vor-
king, her ülkede yolsuzluk oldu¤unu anlat›rken
“hedef yolsuzlu¤u azaltmak, ortadan kald›rmak
de¤il” dedi.

Vorking: Yolsuzluk ekonominin kanseri



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin üç
y›l içinde 25,5 büyüdü¤ünü belirterek, Türk

özel sektörünün de geçen y›l 45 milyar dolar ya-
t›r›m yapt›¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Müthifl bir
rakam ve Türkiye üç y›ld›r üst üste büyüyorsa,
bunda Türk özel sektörünün dinamizmi var. Kri-
zin hemen arkas›ndan büyüme bafllad›. Bütün
ekonomistlerin ‘Krizin sonras›nda bir dura¤anl›k
olacak’ fleklide beklentisi vard›. Ama Türkiye
tam tersine bir baflar› hikayesi yaz›yor” dedi.

Erken seçim yok

Bu baflar›n›n gölgelenmemesi gerekti¤ini belir-
ten Hisarc›kl›o¤lu, erken seçim söylentilerinin
de Türkiye’nin faydas›na olmad›¤›n› söyledi. Hi-
sarc›kl›o¤lu, “Bizim ifl adamlar› olarak bak›fl›m›z
fludur: Siyasi istikrar, ekonomik istikrar getirir.
1950’li y›llardan itibaren bakt›¤›m›zda tabloyu
aç›k ve net olarak görürüz. Siyasi istikrar yaka-
land›¤› dönemlerde, Türkiye’de hep büyüme ol-
mufltur. Erken seçime odaklaflaca¤›m›za, eko-
nomiye odaklanmak gerekir. ‹lk önceli¤imiz eko-
nomi olmal›d›r” diye konufltu.

Olmaz böyle fley...

Star’›n sorular›n› cevapland›ran Hisarc›kl›o¤lu,

ekonominin en önemli sorunlar›n›n bafl›nda da

istihdam› cezaland›ran bir vergi sisteminin oldu-

¤unu vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, “Asgari ücretin

üzerindeki vergi yüküne bakt›¤›n›z zaman, yüzde

70 vergi alacaks›n. Olmaz böyle fley” diye ko-

nufltu. Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin çal›flandan ver-

gi alma konusunda da dünya flampiyonu oldu¤u-

nu söyledi.

Demokrasi gere¤i

Meclis’te son günlerde iktidar ve muhalefet par-

tileri aras›nda ortaya ç›kan gerginlik ve tart›flma-

lar› da de¤erlendiren Hisarc›kl›o¤lu, “Demokrasi-

ye inan›yorsak, iktidar kadar muhalefet flart” de-

di. Kendisi hakk›nda ileri sürülen “yeni bir siya-

si oluflum için giriflimleri var” fleklindeki iddiala-

r› da de¤erlendiren Hisarc›kl›o¤lu, “Siyaset yap-

mak için en az iki kifli gerekir. Benim böyle bir

haz›rl›k içinde olmam için en az bir kifli ile ko-

nuflmam gerekir. Ben böyle bir kifliyi bulama-

d›m. Varsa siz gösterin” dedi.
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Son genel seçimlerin üzerinden 2 y›l 8 ay geçti-
¤ini, yeni bir seçim için normal flartlarda iki y›l
bulundu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, “‹ktidar›n
baflar›s›n› seçimler gösterecektir. ‹flsizlik soru-
nunu, ücret düflüklü¤ünü nas›l çözece¤iniz
önemli. Önümüzdeki dönemi etkileyen en önem-
li unsur bu olacak” dedi.

Kendisini en çok üzen konular›n bafl›nda bir ifl
adam›n›n, çocu¤u için kamudan ifl istemesi ol-
du¤unu söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, kendisine gelen
telefonlardan üç tanesinden birinde ifl talepleri
ile karfl›laflt›¤›n› belirterek, “Meselelerin çözüm
yeri iktidarlard›r” diye konufltu.

Baflbakan’›n gezileri ihracata olumlu
yans›d›

Baflbakan Erdo¤an’›n yurtd›fl› gezilerine de¤inen
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Say›n Baflba-
kan’›n yurtd›fl› gezilerinin faydas›n› ihracat ra-
kamlar›nda görmeye bafllad›k. Piyasa ekonomi-
sinin oturmad›¤› ülkelerde siyasi iliflkiler çok
önemli. Kurallar›n uyguland›¤› ülkelerde ise siya-
setin etkisi fazla olmuyor. Ama piyasa ekonomi-
si kurallar›n›n uyguland›¤› ülkelerdeki ekonomik
iliflkilerde siyasi tercihler öne ç›k›yor. Bu neden-
le seyahetleri çok faydal› buluyoruz” dedi. Türki-
ye’nin dünyan›n bir parças› oldu¤unu söyleyen
Hisarc›kl›o¤lu, “Say›n Baflbakan’›n çizmifl oldu-
¤u çerçeve, ekonominin d›flar› aç›lmas› çerçeve-
sidir” dedi.

40 milyon kifli geçim s›k›nt›s›nda

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bugün, yak-
lafl›k 5 milyon insan iflsiz. Her y›l 750 bin kifliye
ifl bulmak zorundas›n›z. 4 milyon 160 bin kifli,
asgari ücretle, yani 350 bin lira ile geçiniyor.
Bunlar›n bakt›¤› insanlar› da hesaplad›¤›n›zda
yaklafl›k 40 milyon kifli yap›yor. Yaklafl›k 40 mil-
yon kiflinin geçim problemi varken, iflsizlik prob-
lemi varken, siyaset ekonomiyi etkilemiyor diye-
mezsiniz” dedi. ‹flsizlik probleminin çözümünün
tek oldu¤unu söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, “Çözüm,
yat›r›md›r. Ancak üretti¤iniz zaman d›flar›ya sat-
mak zorundas›n›z. Bu yoksulluk sorununu çözer.
Bunun içinde alt yap›n›z›n olmas› gerekir” diye
konufltu.



Geçenlerde gitti¤im Profilo Telra’n›n Çer-
kezköy Fabrikas›’n› gezerken bir daha gör-
düm ki, sanayi sektörünün istihdama kat-

k›s› oldukça s›n›rl›. Her fley robotlarla ve el de¤-
meden yap›l›yor art›k. ‹nsan unsurunun yerini
makinenin ald›¤› apaç›k ortada. Ayr›ca sanayi
çok büyük yat›r›m istiyor. Peki, milyonlarca iflsiz
insan› bulunan Türkiye istihdam problemini nas›l
çözecek? Tar›m ve hizmet sektöründe yapaca¤›
iyilefltirmelerle tabii.

Ulaflt›rma, iletiflim, e¤itim, sa¤l›k, turizm... bu
hizmet sektörlerinin hepsi istihdam için çok
önemliyse de ben bugün sadece turizmden bah-
sedece¤im. ‹flsizlikle mücadelede çok önemli bir
alternatif çünkü.

Türkiye, öyle veya böyle deniz, kum ve günefl tu-
rizminde belli bir mesafe ald›. Ama yetmez. Yet-
mez, çünkü; bu sektörün say›lamayacak kadar
alternatifi var. Akdeniz çana¤› hele, Portekiz, ‹s-
panya, ‹talya, Fransa, Yunanistan bir yanda; M›-
s›r, Fas, Tunus, Cezayir, ‹srail di¤er yanda... öy-
le cazip imkanlar sunuyorlar ki, hepsi Türki-
ye’nin rakibi. Ayn› iklim, ayn› tabiat flart›.

Fakat, dünyada art›k sadece kum ve denizle ye-
tinmeyen, gelir ve kültür seviyesi yüksek öyle in-
sanlar var ki, bunlar; geçmifl medeniyetlerin ya-
flad›¤› ülkeleri gezip görmek için can at›yorlar.
Ak›n ak›n seyahat ediyor ve bol para harc›yorlar.
Türkiye bu insanlar için kelimenin tam anlam›yla
biçilmifl kaftan.

Türkiye’nin hiç vakit kaybetmeden kültür, inanç,
tarih ve sa¤l›k turizmini devreye sokmas› laz›m.

Anadolu topraklar› üzerinde say›s›z medeniyetler
yaflam›fl ve bu muazzam devletlerin miras› hâlâ
burada.

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu mesela. Her bir
metrekaresi geçmiflin izini tafl›yor, tarih ve kül-
tür kokuyor. ‹hmal edilmifl, hor kullan›lm›fl olma-
s›na ra¤men baflka emsali olmayan bu bölgele-
rin her birisi ayr› bir cazibe merkezi. Mersin, Ada-
na, Tarsus, Antakya, Gaziantep, fianl›urfa, Mar-
din, Diyarbak›r, Ad›yaman, Van... Bu flehirlerin
hepsi eski medeniyetler üzerine kurulu flehirler.
Sahip olduklar› kale, han, hamam, kervansaray,
saymakla bitmez. Evleri, sokaklar›, camileri, kili-
seleri ve havralar›... her birisi efli benzeri olma-
yan birer tarihî eser. Ziyaret de ediliyor buralar
ama gelen insan say›s› çok az. Az, çünkü; ne
do¤ru dürüst konaklama yeri var bu tarihi kent-
lerin, ne de ulafl›m imkan›.

Tarih ve kültür turizmi sanayi gibi büyük yat›r›m
istemiyor. Zaten binlerce y›l önce yap›lm›fl yap›-
laca¤› kadar. fiimdi bütün mesele bu eserleri
dünya insanlar›n›n hizmetine sunmak ve onlar›n
gelip bu esirleri görmelerini sa¤lamak! Bunun
için önce tarihi mekanlar›n tespiti ve restorasyo-
nu; sonra konaklama, al›flverifl ve yeme içme te-
sislerinin yerleri ve buralara ulafl›m sa¤lanmas›.
Öyle ya rayl› sistemin kullan›laca¤› bölge ayr›;
deniz ve kara yolununun tercih edilece¤i bölge
ayr›; hava yoluyla ulafl›lacak olan bölge daha ay-
r›.

Karadeniz yaylalar› ile geçmifl medeniyetlerin be-
fli¤i olan Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu, Akdeniz
ve Ege, bu bölgelerin önce kendi içinde organize
olmas›; daha sonra da hepsini birlikte çal›flt›ran
bir sistemin koordinasyonu gerekiyor. Büyük bir
proje bu yani. Turizmci, tarih ve kültür uzmanla-
r›, arkeologlar ve al›flverifl sektörü... hepsinin el
ele vermesi gerekiyor. Böyle bir projeyi yapsa
yapsa TOBB yapar. Sayd›¤›m sektörlerin hepsi
bu kurumun çat›s› alt›nda çünkü.

Hele TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu gibi heyecan
sahibi bir müteflebbis kifli varken bu projenin ol-
mamas›n› düflünemiyorum bile. Ne de olsa her
bölgede odas› var, koordinasyonu kolay olur.

Bu sistemi iflletmek için laz›m olan finansman›
bulmak problem de¤il. Birçok fon ve finans kuru-
luflu kofla kofla gelir bu projeye mali destek ver-
mek için. Yeter ki, proje olsun!...
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Adana Sanayi
Odas›’n›n (ASO) yeni hizmet binas›n›n aç›-

l›fl›nda, Anadolu’nun cazibe merkezi haline gel-
di¤ini söyledi. Eskiden Anadolu’da bir tek zengin
flehrin Adana oldu¤unu söyleyen Rifat Hisarc›kl›-
o¤lu, “fiimdi Denizli var, Konya var, Eskiflehir
var, Kayseri var, Malatya, Gaziantep, fianl›urfa
var. Bunlar›n say›s›n› ne kadar ço¤alt›rsak Türki-
ye o zaman zenginleflir” dedi. “Hepsi keflke bi-
rer Adana olsa” diyen Rifat Hisarc›kl›o¤lu flöyle
devam etti: “7-8 flehir Anadolu’da cazibe merke-
zi haline geldi. Bunu 18, 28 yapmam›z laz›m.
Onun için de sektörler ve bölgesel teflvik laz›m
diyoruz. Kalk›nma Ajanslar›’n›n kurulmas› ile za-
ten bu projeler geliflecek. Bununla ilgili yasa da
Meclis’e sevk edilmifl vaziyette. Bunun bir an ev-
vel ç›kmas›n› savunmam›z laz›m.”

Bölgesel teflvik flart

Bütün geliflmifl ülkelerdeki teflvik sisteminin
sektörel ve bölgesel oldu¤unu, Türk ifl alemi ola-
rak da ilk günden bu tarafa teflviklerin mutlaka
bölgesel ve sektörel olmas›n› istediklerini ifade
eden Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Ama Adana olarak bu
teflvikle, meflvikle flikayet etmelerine ihtiyaç
yok. Kanun var, enerjimizi flikayet noktas›nda b›-
rak›p, ‘Bu f›rsatlardan nas›l faydalanabiliriz’ de-
memiz laz›m. Bugün Anadolu’nun müteflebbis
eliyle sanayileflmesine öncülük etti¤i gibi yeni
f›rsatlar›n ortaya ç›kmas›na da Adana öncülük
edebilir. Adana’da müthifl bir potansiyel var, alt
yap› var, kültür var, sanayi ve ticaret kültürü var.
Birçok flehrimizde olmayan hadise bunlar, art›-

lar. Bu f›rsatlar› Adana iyi de¤erlendirebilir” flek-

linde konufltu.

‹nflaat ilk kez canland›

Ülkedeki ekonomik durgunlukla ilgili de konuflan

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Ocak-May›s

dönemine bakt›¤›m›z zaman cirolarda bir düflme

söz konusu. Bir tek market ve inflaat sektörün-

de canlanma var. Di¤er sektörlerde dura¤anl›k

var. ‹nflaat sektörü 2001 krizinden bu yana hiç

ivme almam›flt›, ilk defa al›yor. Perakende sek-

töründe de marketlerin cirosunun art›fl›ndaki

ana neden, tüketici davran›fl›n›n de¤iflmesidir.

Esas olan yap›sal reformlar›n yap›lmas›. Bu ko-

nuda çok da flikayet var” aç›klamas›n› yapt›. Ta-

r›mla ilgili bir soru üzerine,  sektördeki s›k›nt›n›n

sadece Adana’da de¤il, tüm Türkiye’de var oldu-

¤una ve toplam nüfusun yüzde 35’inin tar›mda

çal›flt›¤›na iflaret eden Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bu

konular ayak üstü konuflulmayacak kadar derin.

Uygun zamanda ça¤›r›n Adana’ya, anlatay›m” di-

ye espri yapt›. Ülkede artan ithalatla ilgili bir so-

ru üzerine, bu konuyu tüketimdeki rakamla ko-

nuflmak gerekti¤ine dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu,

flunlar› söyledi: “Tüketimdeki art›fl, tüketici mal-

lar›ndaki ithalat›n art›fl› % 2, yani toplam ithala-

t›n alt›nda. Esas hepimizin dikkat etmesi gere-

ken ara mal› ithalat›. Ara mal› ithalat› toplam ih-

racat›m›z›n üstünde. Eskiden biz seviniyorduk.

‘Ara mal› ithalat› ile ihracat›m›z art›yor’ diye.

fiimdi ara mal› ithalat›, ihracat›n üstünde, bunda

bir soru iflareti var.”

Türkiye Gazetesi 10.07.2005



‹srail-Filistin sorununun ekonomik çözümü ve

bölgenin yeniden imar› için görevlendirilen

Dünya Bankas› eski Baflkan› James Wolfen-

sohn, TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile

Esenbo¤a Havaalan›’nda bölgeye iliflkin Türki-

ye’nin katk›s› konusunda görüflmeler yapt›. Edin-

burg’da yap›lan G-8 zirvesinden Filistin’e gider-

ken Ankara’ya u¤rayan Wolfensohn, Filistin’deki

Erez Sanayi Bölgesi’nin bölgenin imar› amac›na

hizmet edece¤i konusunda TOBB’la ayn› görüfl-

te oldu¤u, projenin hayata geçirilmesi için kendi-
sine düflen çabay› gösterece¤ini söyledi¤i ö¤re-
nildi. TOBB yetkilileri önümüzdeki günlerde Filis-
tin’e giderek Wolfensohn ve ekibine proje hak-
k›nda daha detayl› bilgi verecekler.

‹srail-Filistin sorununun ekonomik çözümü ve
bölgenin yeniden imar› için görevlendirilen eski
Dünya Bankas› Baflkan› James Wolfensohn,
geçti¤imiz cuma günü Ankara’dayd›. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’nun daveti üzerine Ankara’ya u¤-
ray›p, Esenbo¤a Havaalan›’nda bölgeye iliflkin
Türkiye’nin katk›s› konusunda görüflmeler yapan
Wolfensohn, birkaç saat kald›¤› Ankara’dan böl-
geye gitti.

Wolfensohn’un ziyaretinin bir özelli¤i de G-8 Zir-
vesinin yap›ld›¤› Edinburg’da liderlerle görüfltük-
ten sonra, bölgenin imar› için geliflmifl ülkelerin
3 milyar dolar katk› sa¤lamas›n›n hemen ard›n-
dan yap›lmas›yd›. Bu ziyaretin ard›ndan ‹ngiltere
Baflbakan› Tony Blair, resmi olarak “G-8’lerin
bölge için 3 milyar dolarl›k kaynak ay›rd›¤›n›”
aç›klad›.

Filistin’den sorumlu eski Devlet Bakan› Vehbi
Dinçerler ve D›fliflleri Bakanl›¤› yetkililerinin de
kat›ld›¤› toplant›da, Türkiye’nin bölgedeki imar
çal›flmalar›na katk›s› özellikle de TOBB’un kur-
du¤u Türk, ‹srail ve Filistinli ifladamlar›n›n olufl-
turdu¤u, “Ankara Platformu”nun bölgedeki iflbir-
li¤i çal›flmalar›na iliflkin geliflmelerin ele al›nd›¤›
belirtiliyor. Görüflmeler hakk›nda detayl› bilgi ve-
rilmezken, iflbirli¤i konusunda epeyce yol al›nan
“Erez Bölgesi”nin Türk ifladamlar› liderli¤inde ye-
niden devreye sokulup, Filistinlilere ifl imkan› ya-
rat›lmas› konusunda Wolfensohn’dan destek is-
tendi¤i tahmin ediliyor.

G-8’lerin bölgenin imar› için görevlendirdi¤i ve
özel elçi statüsünde çal›flan Wolfensohn’un pro-
jenin, bölgenin imar› amac›na hizmet edece¤i
konusunda TOBB’la ayn› görüflte oldu¤u, proje-
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nin hayata geçirilmesi için kendisine düflen ça-
bay› gösterece¤ini söyledi¤i ö¤renildi. TOBB yet-
kililerinin önümüzdeki günlerde bölgeye tekrar
gidip, proje hakk›nda Wolfensohn ve ekibine da-
ha detay bilgi verecekleri, hem ‹srail hem Filistin
yöneticileri ile projenin bir an önce hayata geçi-
rilmesi konusunda görüflmeler yapacaklar› ifade
ediliyor.

Perez de destek veriyor
Ortado¤u bar›fl sürecine katk› sa¤lamak amac›y-
la TOBB’un giriflimi ile bafllat›lan Ankara Foru-
mu, Türk-Filistin ve ‹srail odalar›n›n temsilcilerini
bir araya getirip sürekli bir diyalog ortam› olufl-
turmay› amaçl›yordu. 27 Nisan 2005’de Anka-
ra’da kurulan platform somut iflbirli¤i projesi
olarak, Gazze fleridinde yeralan ve içinde ‹srail
ve Filistin firmalar›n›n faaliyet gösterdi¤i Erez Sa-
nayi Bölgesi’nin, ‹srail’in Gazze fieridi’nden çe-
kilmesinden sonra bölgenin Türkiye önderli¤inde
bir odalar konsorsiyumu taraf›ndan yeniden can-
land›r›lmas›n› gündeme getirdi. 7 - 8 Haziran’da
Do¤u Kudüs’te gerçeklefltirilen Ankara Foru-
mu’nun ikinci toplant›s›nda da bölgenin iflletil-
mesi konusunda bir ön fizibilite raporu haz›rlan-
mas› ve bu raporun 21 - 22 Eylül’de ‹stanbul’da
gerçeklefltirilecek toplant›ya sunulmas› kararlafl-
t›r›ld›.

TOBB heyeti bölgedeydi

Bu çerçevede TOBB Heyeti 27 - 29 Haziran ta-

rihlerinde Tel Aviv, Kudüs, Ramallah ve Gazze

fleridini kapsayan bir inceleme ziyareti gerçek-

lefltirdi. Heyet, Filistin Ticaret Sanayi ve Tar›m

Odalar› Federasyonu, Yat›r›m Promosyon Ajans›

(PIPA) Filistin Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölge-

ler ‹daresi (PIEFZA) Türkiye’de de Gebze Organi-

ze Sanayi Bölgesinde yat›r›m› olan Stef Verthe-

imer ve USAID, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi

Feridun Sinirlio¤lu, Kudüs Baflkonsolos Yard›m-

c›s› Semra Avflar ile görüflmeler yapt›.

TOBB Heyeti Filistin Ekonomi Bakan› Mazen T.

Sinokrot ile ‹srail Baflbakan Yard›mc›s› fiimon

Perez taraf›ndan da kabul edildi. Ziyaret s›ras›n-

da Perez telefonla TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›k-

l›o¤lu’nu arayarak, TOBB’un çabalar›ndan ötürü

teflekkür etti, kendisinin projenin hayata geçiril-

mesi çin her türlü deste¤i verece¤ini söyledi.

Perez’in ard›ndan G-8’lerin bölgenin imar› için

görevlendirdi¤i Wolfensohn’un da konuyla ilgi-

lenmesi nedeniyle, k›sa sürede Ankara Platfor-

mu’nun ilk meyvesi olacak Erez Sanayi Bölgesi

projesinin hayata geçirilme flans› oldukça artt›.
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Kamu ‹stihdam
Kap›s› Olmamal›

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan›

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, iflsizli¤in önlenmesi

için mutlaka yat›r›m gerekti¤ini belirterek,

“Bunun için yat›r›m ortam›n›n iyilefltirme çal›fl-

malar› kapsam›nda baflalt›lan faaliyetler bir an

önce tamamlanmal›d›r” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, ifl-

sizli¤i önlemek için yeni ifle al›nanlar için iflveren

taraf›ndan yat›r›lan gelir vergisinin iki y›l süre ile

ertelenmesi önerisini getirdi.

‹fle Yarayacak

Hisarc›kl›o¤lu, ayr›ca önerisini, “Yeni ifle al›nan-

lar›n iflveren sigorta paylar› iki y›l süre ile Hazi-

ne’den karfl›lan›rsa iflsizlik oran›nda k›sa süre

içerisinde gözle görülür azalma olacakt›r” sözle-

riyle aç›klad›. 2001 y›l›nda yaflanan büyük krizin

onar›lmaya baflland›¤›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤lu,

“Ancak ekonomideki büyüme istihdama tam ola-

rak yans›mam›fl, istihdam yaratan büyüme süre-

cine geçilmemifltir” diye konufltu.

Art›fl 850 bin...

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin, yaflanan büyü-

meye ra¤men iflsizlik sorununu çözemedi¤ine ve

iflsizlik oran›n›n artmaya devam etti¤ine de dik-

kat çekti. Her y›l ifl gücüne 850 bin gencin ek-

lendi¤ini de belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Çözüm bu-

lunmamas› halinde toplumsal düzeni ve sosyal

bar›fl› bozma tehlikesi bulunan iflsizlik sorunu-

nun afl›labilmesi için toplumun çeflitli kesimle-

rince çözüm yollar› aranmaktad›r” diye konufltu.

‹flsizli¤in önlenmesi için, kamunun istihdam ka-

p›s› olmaktan ç›kar›lmas› gerekti¤ini de söyleyen

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bilinmesi

gereken, istihdam yaratacak kesimin özel sek-

tör oldu¤udur. Türk özel sektörü tüm toplumsal

sorunlar›n afl›lmas›nda oldu¤u gibi iflsizlik soru-

nunun afl›lmas› ve istihdam›n art›r›lmas› için

elinden geleni yapmakta ve yapmaya devam et-

mektedir” dedi. Nihayetinde iflsizlik sorununun

çözümünün yat›r›mlar›n art›r›lmas›ndan geçti¤ini

de vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, flöyle devam etti:

“Ancak özel sektörün desteklenmesi ve cesaret-

lenmesi gerekmektedir. Bunun için reel sektörü

yat›r›ma yönlendirecek politikalar oluflturulmal›.

Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi için bafllat›lan

faaliyetler de tamamlanmal›d›r. Türk giriflimcisi-

ne, dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilecek

imkanlar sa¤lanmal›d›r.”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, alkollü içe-

ceklerin yüzde 70’inin de bu sektörde tü-

ketildi¤ine dikkati çekerek ancak son 1 y›lda al-

kollü içkilerin vergisinin yüzde 40’a varan oran-

da art›r›lmas›n›n sektöre büyük darbe vurdu¤unu

söyledi.

Bunun hem kaçakç›l›¤›, hem insan sa¤l›¤›n› teh-

dit eden sahte üretimi teflvik etti¤ini belirten Hi-

sarc›kl›o¤lu, ayr›ca yüksek vergi oranlar›n›n da

sigara ve petroldeki kaçakç›l›¤› körükledi¤ini

söyledi.

Hisarc›kl›o¤lu, “Acaba yüksek oranda vergi koya-
rak, kaçakç›l›k teflvik mi edilmektedir? Bu tür
yanl›fl uygulamalarla sektörün ve ekonominin
önü t›kanmamal›d›r” diye konufltu.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 2004 y›l›nda uygulamaya gi-
ren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda turiz-
me büyük darbe vurdu¤unu söyledi.

Hisarc›kl›o¤lu, turizm sektörünün olumsuz ha-
berlere karfl› son derece hassas oldu¤una dik-
kati çekerek, terör olaylar›n›n göz al›c› bir flekil-
de hemen manflete tafl›nd›¤›n›, oysa benzer ha-
berlerin Avrupa ülkelerinde bu flekilde verilmedi-
¤ini kaydetti.

Ortado¤u Gazetesi 13.07.2005
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Türkiye’de akl›selim olan herkes y›llard›r “sa-

nayi envanteri olmad›¤›ndan” bahseder.

Sanayi envanteri olmadan “plan” yapman›n

“strateji” belirlemenin mümkün olmayaca¤› ve

bu konuda “acilen” bir fleyler yap›lmas› gerekti-

¤i hep “konuflulur.”

Konuflulur konuflulmas›na da, kimse bir fley yap-

maz.

Sanayi Bakanl›¤›’n›n elinde baz› bilgiler var ama,

Türkiye’nin tamam›n›n sanayi envanterini ç›kara-

cak düzeyde de¤li.

Oysa kendisine büyük hedefler çizen bir ülke için

“hayati” bir konu sanayi envanteri ç›kar›lmas›.

Ak›l almaz bir fley ama; devlet bu ülkede kim ne-

rede, ne kadar, ne üretiyor bilmiyor!

Topunun, tüfe¤inin, askerinin say›s›n› bilmeden

savafla giden bir ordudan fark›m›z yok yani.

Ne durumda oldu¤umuzu bilmedi¤imiz için de,

bir yan›m›z› fliflirirken di¤er yan›m›z› unutuyoruz.

‹flte bu yüzden de “at›l kapasiteler” oluflturur-

ken, “sektörel y›¤›lmalara” engel olam›yoruz.

‹flte bu yüzden “dengeli bir sektörel yap›” kura-

m›yoruz ülke sanayiinde

‹flte bu yüzden teflvik verirken, “hata” üstüne

hata yap›yor, ülkenin kaynaklar›n› “bofla” harc›-
yoruz.

Nerede oldu¤umuzu bilmedi¤imiz için, nereye,
nas›l ve ne zaman gidece¤imizi de bilmiyoruz.

‹flte ne yapaca¤›z diyenlere bir çözüm önerisi:

Yap›lacak yasal bir düzenlemeyle, belli say›da ifl-
çi çal›flt›ran sanayi iflletmeleri ba¤l› bulundukla-
r› odadan. 31.12.2005 tarihi bafllang›ç olmak
kayd›yla her y›l kapasite raporu alacak.

Bugün oldu¤u gibi 3 y›lda bir de¤il ama, her y›l!

Y›l sonunda, al›nan veriler raporlanarak, analiz
edilecek.

Bak›n o zaman, bir tuflla Türkiye’nin sanayiinin
tüm bilgilerine nas›l ulafl›yorsunuz...

Kim, nerede, ne kadar mal üretiyor, hangi sek-
törde y›¤›lma, hangi sektöre ihtiyaç var hangi bir
tuflun alt›nda olacak.

Çözüm arayanlara, iflte çözüm.

Yap›n gerekli yasal düzenlemeyi, sanayi envan-
teri her y›l›n sonunda, periyodik bir flekilde elini-
zin alt›nda olsun.

E¤er gerçekten çözüm isteniyorsa iflte size yön-
tem.

Deneyelim görelim...
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Bu arada at›lan do¤ru ad›mlar› da yak›ndan göz-
lemliyoruz.

Devlet Planlama Teflkilat›’n›n (DPT) bu konuda
ilk ad›m› att›¤› ve sistem kurmaya çal›flt›¤›ndan
da haberimiz var.

Ancak bu iyi niyetli çaban›n, bürokrasinin a¤›r ifl-
leyen çark›nda “bafllamadan bitme” veya “bit-
meme” ihtimalini de göz ard› edemiyorum. Bu
yüzden Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i”nin
(TOBB) bu konuya talip olmas›n› çok önemli bu-
luyorum.

Sanayi envanteri ç›kar›lmamas›n›n eksikli¤ine
uzun süredir dikkat çeken TOBB Baflkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, DPT’nin bafllatt›¤› giriflime TOBB
olarak “öncülük” etmek istediklerini söyledi.

Do¤rusu da bu olur zaten.

DPT’nin TOBB’un bu talebine yaklafl›m tarz›,
bafllatt›klar› giriflimin “baflar›l›” olup olmayaca¤›
konusunda da önemli bir “ipucu” verecektir.

Bekleyip görece¤iz.

Ekonomi üzerine sürekli yorumlar yap›l›yor.

Kimine göre ifller “iyi”, kimine göre “endifle” ve-
rici

Kimileri de “göründü¤ü kadar iyi olmad›¤›n›”
ama “söylendi¤i kadar da endifle verici olmad›¤›-
n›” söylüyor.

Peki ekonomi gibi bir alanda nas›l oluyor da bu
kadar “farkl›” görüfller ortaya ç›k›yor.

Her hafta farkl› yorumlar yap›l›yor.

Bir haftan›n de¤erlendirmesi, di¤er haftay› tut-
muyor.

Daha kötüsü “devletin söyledi¤i” ile piyasan›n
içindeki” kesimlerin söyledikleri birbirini tutmu-
yor.

Oysa bütün yorumlar. “ayn› rakamlar›n” üzerine
yap›l›yor.

Peki nas›l oluyor da bu kadar birbirinden “farkl›”
sonuçlara ulafl›l›yor.

Bunu sadece “önyarg›l›” bakmakla, “siyasi tav›r-

lar›n etkisiyle” aç›klamak mümkün de¤il.

O zaman yorumlara “referans” teflkil eden ra-

kamlar da bir “yanl›fll›k” söz konusu.

Nitekim son zamanlarda yap›lan yorumlarda her

iki tarafta olan da bu duruma dikkat çekiyor.

Sanayi envanterini oluflturamayan Türkiye, “do¤-

ru rakamlar›n›” da ortaya ç›karam›yor. Ç›kan ra-

kamlar üzerine yap›lan yorumlar da haliyle böyle

birbiriyle “tezat” oluflturuyor.

Ne yapaca¤›z o zaman?

Yap›lacak fley çok basit asl›nda.

Devlet Türkiye’nin sanayi yap›s›n› temsil eden,

ölçek teflkil edecek 10-12 il belirleyecek.

Bu illerin sanayi ve ticaret odalar›ndan, önceden

belirlenecek kriterler do¤rultusunda her ay veri-

leri toplayacak.

Toplanacak veriler, Ankara’da bir araya getirile-

rek analiz edilecek.

‹flte o zaman “gerçek rakamlara” do¤ru göster-

gelere ulaflabileceksiniz.

Gidiflat› “ilk a¤›zdan” ö¤renip, gelece¤i do¤ru bir

flekilde “yön verme” imkan› bulacaks›n›z.

Bu sayede herkesin kendi flehrinden bas bas

ba¤›rmas›na gerek kalmayaca¤› gibi, her kafa-

dan ayr› bir ses ç›kmas›n› da önlemifl olacaks›-

n›z.

Hepsinden önemlisi “sanal” bir alemden, “ger-

çek dünyaya” dönecek Türkiye.

Do¤ru “bilgilerle”, do¤ru “analizler” yap›p, “ras-

yonel” stratejiler belirleyecek.

Gördü¤ünüz gibi. “çözüm üretmek” çok da zor

de¤il.

“Elefltirene” verdi¤imiz önemi “çözüm üretene”

verdi¤imiz zaman bütün sorunlar afl›l›r.

Afl›l›r, ama yeter ki; çözümü gerçekten isteyelim.



RTÜK seçimi dolay›s›yla Ankara’ya gelmifl
AKP milletvekili, otomobilinin bagaj›na
doldurdu¤u afifl ve el ilanlar›n› gösteriyor.

Genel Merkez’den gönderilmifl...

Seçim konusundaki tecrübeden yola ç›karak
flöyle diyor:

“Afifllere ve son dönemde vatandafla verilenlere
bakarsan seçime gidiyoruz havas› var. Genel
Merkez ve Baflbakanl›¤a bakarsan da öyle bir
fley yok...”

Ve bir söz daha:

“‹yi de bu afifl ve pankartlar niye, benim de ka-
fam kar›flt›...”

RTÜK seçiminin devam etti¤i Genel Kurul salonu
d›fl›nda “seçim” konufluluyor.

Nitekim, Meclis’in ikinci kat›ndaki CHP lideri De-
niz Baykal’› ziyaret eden TOBB yönetiminin gün-
deminde de ayn› konu var; seçim...

TOBB yönetiminin Baykal’› ziyaret nedeni özel
de¤il...

Yeni yönetimin seçilmesi dolay›s›yla gün boyu
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer, 9’uncu
Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, Sanayi Ba-
kan› Ali Coflkun’u ziyaret etmifller.

“Seçim olmas›n”

Aktard›klar›na göre, TOBB yönetimi gittikleri dört

yerde de “seçim” konusunu açm›fl.

“Erken seçim olmamal›, dengeleri yeni oturmaya

bafllayan ekonomiyi olumsuz etkiler. Seçim za-

man›nda olmal›...”

Cumhurbaflkan› Sezer, TOBB Baflkan› Rifat Hi-

sarc›kl›o¤lu’nun dile getirdi¤i bu görüflü sessiz

dinlemekle yetinmifl.

CHP lideri Deniz Baykal ise “Hay›r hemen seçim

olmal›” yönünde bir yaklafl›m göstermemifl.

9’uncu Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in

yaklafl›m›na gelince:

“Niye seçim olacakm›fl ki! Bu ülkede baz› fleyle-

ri iyi anlat›n” diye söze bafllam›fl.

Do¤ru bildiklerini e¤ip bükmeden söylemifl:

“Erdo¤an niye baflkas›n›n eline Cumhurbaflkan-

l›¤›n› seçim yaparak ats›n ki? Onun için seçim

zaman›nda olur. Bu kadar Meclis ço¤unlu¤una

sahip Baflbakan’›n da Çankaya’da olma iste¤i

do¤al hakk›...”
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Sezer’in kayg›s›

TOBB yönetimi, ekonomideki geliflmelere iliflkin
kayg›lar›n› da aktarm›fl.

Baflkan Hisrc›kl›o¤lu gitti¤i her makamda flu gö-
rüflü dile getirmifl:

“S›cak para yurtd›fl›ndan geldi, döviz bozdurup
borsaya girdi, bir y›l içinde tam yüzde 66.6 kaza-
n›p gitti. Dünyan›n hiçbir yerinde, dövizin bu ka-
dar para kazand›¤› ülke yok. 10 milyar dolar ge-
tirdiler. 16.6 milyar lira al›p gittiler...”

TOBB yönetimi, yabanc› sermayenin do¤rudan
gelmekten kaç›nd›¤›n›n alt›n› çizmifl.

Ard›ndan cari aç›¤a iliflkin kayg›lar›n› dile getir-
mifller.

Yani; ülkenin cari ifllemlerinde borçlar›n toplam›-
n›n alacaklar›n toplam›ndan fazla olmas›yla orta-
ya ç›kan ödemeler bilançosu aç›¤›...

Artan ithalatla, ara mal› üreten tesiserin zor du-
ruma düfltü¤ünü, temsil etti¤i orta direk esnaf›n
kepenk kapatmaya bafllad›¤›n› vurgulam›fllar.

Cumhurbaflkan› Sezer, TOBB yönetimini dinle-
dikten sonra flu vurguyu yapm›fl:

“Ayn› kayg›y› ben de paylafl›yorum ve uyar›yo-
rum. Cari aç›k büyüdü. Bir an önce tedbir al›n-
mal›...”

“Erdemir’i al›n...”

Sezer’in ekonomiyle ilgili sözleri, TOBB Yöneti-

mini de memnun etmifl.

Cumhurbaflkan›, özellefltirme kapsam›nda bulu-

nan Erdemir konusuna da girmifl.

TOBB yönetimine “Erdemir’i siz al›n” önerisinde

bulunmufl.

Hatta, bu konuda deste¤ini esirgemeyece¤i ve

teflvik edici olaca¤›na iliflkin sözler söylemifl.

Erdemir’i almalar› konusunda Demirel ve Baykal

da TOBB’u teflvik etmifl.

TOBB yöneticilerinin ziyareti sonras›, sohbet et-

ti¤imiz CHP lideri Baykal da bunu do¤rulad›.

Hisarc›kl›o¤lu ve TOBB yönetiminden övgü ile

söz etti.

“TOBB Genel Kurulu’nda söyledi¤im kayg›lar› bu-

gün onlar›n da paylafl›yor olmas›ndan memnu-

num. Cari aç›k patlayacak” dedi.

Orta direk sanayii ve ifladamlar›n›n temsilcisi

TOBB üyeleri kayg›lar›n› dün de Ankara Sanayi

Odas›’nda (ASO) Baflbakan Erdo¤an’a aktard›.

Dikkat çekici olan; yabanc› sermaye konusunda,

TOBB yönetiminde de Devlet Bakan› Abdüllatif

fiener gibi düflünenlerin a¤›rl›kta bulunmas›...



Hükümetin uygulad›¤› son Teflvik Yasa-
s›’n›n getirdi¤i olumsuzluklara da dikkat
çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

Baflkan› (TOBB) Rifat Hisarc›kl›o¤lu, dünyada
baflar›l› teflvik örneklerinin sektörel oldu¤unu
belirterek, “Biz do¤ru bildi¤imizi defalarca ilettik.
‘Teflvik sektörel ve bölgesel olmal›’ dedik. Ama
karar al›c›, iktidar ve muhalefetten oluflan parla-
mento. Do¤ru veya aynl›fl yap›ld›¤›n›n cevab›n›
da millet sand›kta söyleyecek” dedi. Tekstil sek-
törüne teflvik verilmesi halinde bugünkü s›k›nt›-
lar›n artarak devam edece¤ini öne süren Hisar-
c›kl›o¤lu, Türkiye’nin dünyan›n tüm un ihtiyac›n›
karfl›layacak kapasiteye sahip olmas›na ra¤-
men, hâlâ 49 ilde un fabrikas› kurulmas› duru-
munda teflvik al›nabildi¤ini an›msatt›. Yap›sal re-
formlar›n h›zla gerçeklefltirilmesi gerekti¤inin al-
t›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, bunun en önemli ayak-
lar›ndan birinin kay›t d›fl›l›¤›n ortadan kald›r›lma-
s› oldu¤unu vurgularken flu dikkat çekici örne¤i
verdi: “Milyon dolarlarla ifade edilen futbolcu
transferlerinde yüzde 15, asgari ücret üzerinden
yüzde 70 vergi al›rsan›z bu adalet olmaz. Bizi
dünyadaki rakiplerimizle eflit flartlarda yar›flt›r›r-
san›z Türk özel sektörü bu ülkede bir tek iflsiz bi-
le b›rakmaz. Buna gücümüz var.”

Hisarc›kl›o¤lu, Gözlem’e yapt›¤› özel aç›klama-
da: teflvik, özellefltirmeler ve yap›sal reform bafl-
l›klar›nda önemli mesajlar verdi.

Mehmet Ulu¤türkan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan›

(TOBB) Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Gözlem’e yapt›¤›

özel aç›klamada; teflvik, özellefltirmeler ve yap›-

sal reform bafll›klar›nda önemli mesajlar verdi.

Hükümetin uygulad›¤› son Teflvik Yasas›’n›n ge-

tirdi¤i olumsuzluklara da dikkat çeken Hisarc›kl›-

o¤lu, dünyada baflar›l› teflvik örneklerinin sektö-

rel oldu¤unu belirterek, “Biz do¤ru bildi¤imizi de-

falarca ilettik. ‘Teflvik sektörel ve bölgesel olma-

l›’ dedik. Ama karar al›c› iktidar ve muhalefetten

oluflan parlamento. Do¤ru veya yanl›fl yap›ld›¤›-

n›n cevab›n› da millet sand›kta söyleyecek.” de-

di.

Tekstil sektörüne hala teflvik verilmesi halinde

bugünkü s›k›nt›lar›n artarak devam edece¤ini

öne süren Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin dünyan›n

tüm un ihtiyac›n› karfl›layacak kapasiteye sahip

fabrikalar› bulunmas›na ra¤men; hala 49 ilde un

fabrikas› kurulmas› durumunda teflvik al›nabildi-

¤ini kaydetti. “Bu tesislerimizin hepsi ortalama

yüzde 30 kapasite ile çal›fl›yor. Bu uygulama bi-

zi do¤ruya götürmez” diyen TOBB Baflkan›, mak-

ro ekonomik göstergelerdeki olumlu rakamlar›n

tek bafl›na 5 milyon kiflilik iflsiz ordusunu orta-

dan kald›ramayaca¤›na dikkat çekti.
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Ülkede tek bir iflsiz b›rakmay›z

Hisarc›kl›o¤lu flöyle devam etti:

“Yat›r›m ve üretimi art›rmad›¤›m›z sürece sa¤l›k-
l› bir ekonomiye kavuflabilmemiz mümkün de¤il.
3 y›ldan beri yaflanan büyüme özel sektörün ça-
bas›yla gerçekleflti. Özel sektör hükümetten pa-
ra, pul, hiçbirfley istemiyor. Tek iste¤i var. ‘Beni
rakiplerimle eflit kulvarda yar›flt›racak ortam
sa¤la’ diyor. Art›k bu ça¤r›ya da kulak verilmesi,
uygulamalarda ad›mlar›n at›lmas› gerekiyor”

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, her y›l 750 bin gencin ifle
bafllamas› gerekti¤ini; buna karfl›l›k her y›l an-
cak 600 bin gence ifl bulunabildi¤ini, kalan 150

bin gencin zaten var olan iflsiz ordusunun yeni

fertleri aras›na girdi¤ine dikkat çekti.

Yap›sal reformlar›n h›zla gerçeklefltirilmesi ge-

rekti¤inin alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, bunun en

önemli ayaklar›ndan birinin kay›td›fl›l›¤›n ortadan

kald›r›lmas› oldu¤unu belirterek flöyle devam et-

ti:

“Milyon dolarlarla ifade edilen futbolcu transfer-

lerinde yüzde 15, asgari ücret üzerinden yüzde

70 vergi al›rsan›z bu adalet olmaz. Bizi dünyada-

ki rakiplerimizle eflit flartlarda yar›flt›r›rsan›z Türk

özel sektörü bu ülkede bir tek iflsiz bile b›rak-

maz. Buna gücümüz var.”

Özellefltirme uygulamalar› hakk›nda da de¤er-

lendirmede bulunan TOBB Baflkan› Rifat Hisar-

c›kl›o¤lu bir ürünün zaman›nda sat›lmas›n›n öne-

mine dikkat çekerek. TEKEL özellefltirmesinden

örnekler verdi.

“Yaklafl›k iki y›l önce TEKEL’in sigara fabrikalar›

özellefltirilecekti. ‹hale öncesinde çeflitli çevre-

ler, tesislerin en az 3 milyar dolar edece¤ini em-

poze etti. Kamuoyu kimin nas›l tespit etti¤ini bil-

medi¤imiz bu rakama adapte oldu. ‹hale yap›ld›.

Sigara fabrikas›na en fazla 1.2 milyar dolar fiyat
verildi. Herkes aya¤a kalkt›. TEKEL sigaralar›n›n
pazar pay› iyice düfltü. O dönemde 1.2 milyar
dolar verilen tesislere bugün al›c› yok. Keflke o
gün 1.2 milyar dolara sat›lsayd›” diyen Hisarc›k-
l›o¤lu, Telekom özellefltirmesinde tart›flmalar›n
son bulmas› gerekti¤ini ihaleyi kaybedenlerin
bile ‘fieffaf bir ihale oldu’ dedi¤ini an›msatt›.
TOBB Baflkan›, flimdi as›l konuflulmas› gereke-
nin bu varl›¤›n yat›r›m›n› sürdürmesi, istihdam›n›
art›rmas› olmas› gerekti¤ini aç›klad›.

Keflke Tekel 1.2 milyara sat›lsayd›



Müzakerelerde etkin rol almak isteyen
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, yeni
projelerle de Türk oda sistemini AB’ye

haz›rl›yor.

TOBB- Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde, Türk
oda sisteminin ifl dünyas›n›n yasal temsilcisi ol-
ma konumunu güçlendirmeye gayret ediyor. Av-
rupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde, Türk oda siste-
mini AB ile üyelik müzakerelerine haz›rlayacak
yeni bir projeyi tamamlayan TOBB, oda sistemi-
nin firmalara sundu¤u hizmet portföyünü zengin-
lefltiriyor.

Hizmet kalitesinin iyilefltirilmesi için, TOBB,

2001 y›l›ndan beri Avrupa Komisyonu’nun mali

deste¤i ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalar› Bir-

li¤i (‘EUROCHAMBRES) ile iflbirli¤inde iki proje

tamamlad›. Pilot uygulama kapsam›nda eflleflen

Türk ve AB üyesi ülke odalar› taraf›ndan gelifltiri-

len 11 pilot projenin sonuçlar›, yine TOBB ve EU-

ROCHAMBRES iflbirli¤in ile yar›n ‹zmir’de baflla-

yacak” AB Kat›l›m müzakereleri: Odalar›n Rolü”

konulu toplant›da kamuoyuyla paylafl›lacak. Uy-

gulama kapsam›nda Türk ve AB odalar›n›n birbir-

leri ile eflleflmesi amaçlan›yor. Türk oda profes-

yonelleri, oda yönetimine iliflkin ana konularda

AB üyesi ülkelerde e¤itim de alacak.
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Türkiye’nin son haftalardaki iki önemli gün-
dem konusu olan AB ve özellefltirmede,
önümüzdeki günlerde s›cak geliflmeler

bekleniyor. ‹ki sürecin de en etkin sivil toplum
örgütü kuflkusuz Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
li¤i (TOBB), AB sürecinde ifl dünyas›n›n aktif se-
si olmay› planlayan TOBB, özellefltirmede de bir
ilki gerçeklefltiriyor.

Erdemir özellefltirmesine iliflkin “Erdemir yerli
kalmal›” yaklafl›m› sergileyen TOBB, bu konuda
25’in üzerinde büyük kuruluflun bir araya gelip
ortak teklif verme sürecini de bizzat kendisi yö-
netiyor. TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile
ekonomi ve siyasetin bu çok önemli gündem
maddelerini konufltuk.

Ekonomist: ‹ktidara geldi¤i ilk günlerde, 17 Ara-
l›k’a kadar hükümetin öncelikli gündemini AB
oluflturuyordu. Mesaisinin büyük bölümünü Av-
rupa Birli¤i’ne ay›rd›¤› düflünüldü¤ünde, sizce
hükümetin AB performans› düfltü mü?

Hisarc›kl›o¤lu: AB perforans› de¤il ama yap›sal

reformlar konusunda gösterdi¤i performansta
önemli bir düflüfl görüyorum. IMF’ye taahhüt edi-
len, AB’ye uyum aç›s›ndan da önem tafl›yan,
sosyal güvenlik gibi yap›sal reformlar›n, h›zla ya-
p›l›yor olmas› laz›m. ‹ktidar›n bu noktada, haz›rl›-
¤› var m›? diye soracak olursan›z, 3 Kas›m se-
çimleri öncesi, seçim beyannamesinde ve 58-
59’uncu hükümetlerin programlar›nda bahsetti-
¤im reformlar var. Yaklafl›k iki y›l sekiz ayd›r ikti-
darlar, ancak yap›sal reformlarda bir yavafll›k
var.

3 Ekim’de bafllayacak AB ile müzakere sürecin-
de birlik olarak nas›l bir rol oynayabilirsiniz?

Hisarc›kl›o¤lu: Bütün sektörlerin temsili anla-
m›nda ve tamam›n› kavramas› aç›s›ndan,
TOBB’un uyum sürecinde, etkin olarak kullan›l›-
yor olmas› laz›m. TOBB olarak bütün sektörlerin
durumunu yak›ndan biliyoruz. Makroyu yapmak
devletin ifli, ancak mikro bazda, sektör sektör in-
celemeyi biz yapabiliriz.
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Uyum sürecinden Türkiye’deki iflletmelerin bü-
yük bölümünü oluflturan KOB‹’ler nas›l etkilene-
cek?

Hisarc›kl›o¤lu: Türkiye’de yaklafl›k 225 bin ifllet-
me var. Bunun ilk bin tanesinin AB’ye uyum aç›-
s›ndan çok büyük bir sorunu ortaya ç›kmaz.
Esas sorun 224 bin iflletmede. Bunlar›n ayakta
duruyor olmas› laz›m. Zaten Türkiye’de sanayi-
nin ana unsurunu yada bel kemi¤ini KOB‹’ler
oluflturuyor.

‹stihdam›n yüzde 60’›n› bunlar sa¤l›yor. Bunlar›n
bu uyum sürecine iyi haz›rlanmas› laz›m. Bunun
için de iyi bir etki analizine ihtiyaç var. Uyum
sa¤layamayan sektörlerde, ne kadar sermaye ve
ifl gücü at›l duruma düflecek ya da bu sektörler-
de ne kadar sürede AB ile uyumu yakalayabili-
riz? Tüm bunlar› bilmemiz laz›m.

Hükümet ya da ilgili bakanla görüflmeleriniz so-
nucu, TOBB’un bu süreçteki rolü kesinleflti mi?

Hisarc›kl›o¤lu: Hay›r, hükümetle görüflüyoruz
ama bu konuda bize henüz bir fley söylenmiyor.
Sektörleri biz temsil ediyoruz ama burada verile-
cek rol önemli. Burada bize ne rol verilece¤i ke-
sin de¤il. TOBB muhakkak iflin içinde olacakt›r.
Biz bu ifle haz›r›z. Türkiye sektörler meclisiyle
haz›r›z. Bunun yan› s›ra, Türkiye Ekonomi Politi-
kalar› Araflt›rmalar Vakf›yla, yani bu iflin düflün
boyutuyla da haz›r›z. Akademik çevrenin katk›s›-
n› alma anlam›nda, Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi’yle ve ifl konseylerimizle de bu sürece tam
olarak haz›r oldu¤umuzu söyleyebilirim.

Size göre, uyum sürecinde en dezavantajl› sek-
törler hangileri olacak?

Hisarc›kl›o¤lu: Ben dört senedir ayn› fleyi söylü-
yorum ama bunu sorumlular da söylüyor en çok
ona üzülüyorum. Sordu¤unuz sorunun cevab›n›

bilmek için bir Sanayi Envanteri ç›karmak gereki-
yor.

Önce Avrupa ne yap›yor ona bakmam›z laz›m;
AB, teflvikleri ve kalk›nma planlar›n› yaparken
sektörel ve bölgesel bak›yor. Bu bak›flla, bir ya-
t›r›m haritas› ç›kar›yor. Hangi ülkede hangi yat›r›-
m› yapacak. Bu bir planlama iflidir. Bizim yat›r›m
haritam›z bile yok. Yat›r›m haritas› haz›rlamak,
biraz emek, zaman ve kafa ifli. Türkiye’nin kaza-
n›mlar›n› ortaya koyacaks›n ve kendi çevrenden
bafllayarak, halkalar dahilinde, bir saatlik mesa-
feden bafllayarak, dünyay› ele alacaks›n. Hangi
sektörlerde etkili olaca¤›m›z› bilmemiz laz›m. Bu-
nu yapabilmek için sanayi envanteri gerekiyor.

Türkiye’nin neden bir sanayi envanteri yok?

Hisarc›kl›o¤lu: Bu ifli devlet yapacak ancak bize
versinler, biz yapmaya haz›r›z. Bunun için y›llar-
d›r ç›rp›n›yoruz. Hem DPT ve D‹E hem de Maliye
Bakanl›¤›’na, bu talebimizi defalarca ilettik. Biz
bu ifli hem kaynak hem zaman aç›s›ndan en iyi
flekilde yapabiliriz. Odalar Birli¤i, bu ifle maddi
manevi her türlü deste¤i vermeye haz›r. Sanayi
envanterini bir günlük ç›karmak istemiyoruz. Bu-
nu D‹E her 10 y›lda bir yap›yor ancak bir günlük
yap›yor. Bugünün foto¤raf›n› çekiyor ve b›rak›yor.
Bilgi art›k o kadar h›zla de¤ifliyor ki, bilgiye ulafl-
mak o kadar kolay ve teknoloji o kadar geliflti ki,
Türkiye’nin sanayi envanterinin durumunu saat-
lik takip edebiliriz. Bununla ilgili fikri altyap› var.
Bu ifli bize versinler. Türkiye’deki 55 bin firma-
n›n kapasite raporu zaten Odalar Birli¤i’nde var.
Ancak, ülkede 225 bin sanayi iflletmesi var. Biz
sanayi envanterini ç›karmak istiyoruz. Bu yap›l›r-
sa, yat›r›m haritas› da ç›kar›labilir. Özel sektörü-
müzün kaynaklar›n›n ziyan olmamas›, avantajla-
r›m›z›n ön plana ç›kmas›, sanayi envanteriyle
mümkün olur. Bunu da devletin yap›yor olmas›
laz›m. Sanayi envanterinin yap›lmamas› vatana
ihanetle eflde¤er.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Erdemir’e talip
olan 25 firmay› ‘ortak giriflim grubu’ ad›yla bir
araya getirmeyi görev edindi. Son olarak geçti¤i-
miz günlerde, Erdemir Vakf› da Ortak Giriflim
Grubu’na 50 milyon YTL ile kat›l›m karar› ald›.
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Ortak Giriflim
Grubu’nun oluflumu konusunda, Ekonomist’e
flunlar› söyledi: “Çeflitli sanayi kurulufllar›m›z,
bize gelerek, demir çelik sektöründe dünyada te-
kel oldu¤unu; belirli say›da ve belirli büyüklükte
birkaç firman›n ancak bu sektöre girebilece¤ini
belirttiler. Erdemir’i alan yabanc› firmalar›n, bu-
rada Türk firmalar›n› tafleron olarak kullanmak
istediklerini söylediler. Türkiye bugün 7 milyon
ton çelik kullan›yor. Bunun 3,5 milyon tonunu Er-
demir üretebiliyor. Türkiye’nin kullanaca¤›  çelik,
2012 itibariyle 12 milyon tona ulaflacak. Önü-
müzdeki dönemde Türk sanayinin geliflebilmesi

için Erdemir, stratejik öneme sahip, art› bölge

aç›s›ndan da ayn› fley söz konusu.

Bölgede bu ölçüde büyük stratejik tek kurulufl

Erdemir’dir. Türk müteflebbisleri bana geldiler;

“Kaynaklar›m›z var ama bir araya gelemiyoruz.

Baflkan sen bir organizasyon yap ve bizi bir ara-

ya getir’ talebini ilettiler.”

Hisarc›kl›o¤lu, sözlerinden TOBB olarak yabanc›

sermayeye karfl› olduklar› anlam›n› ç›karmamak

gerekti¤inin alt›n› çizerek, “Burada benden ken-

di üyelerim, bir araya gelmeyi talep ettiler. Be-

nim üyelerim bizi senin flemsiyen alt›nda bir ara-

ya  topla dediler. Biz de bunu yapmaya çal›fl›yo-

uz. Kendileri bunu idame ettiriyorlar. Bu çal›flma

devam ediyor. TOBB olarak biz de bu oluflumda

yer alabiliriz” dedi.

“Türk Firmalar, Erdemir’de tafleron olmak istemiyor”



‘Erdemir’i ucuza kapt›rmay›z’

Erdemir ihalesi için 23 rakip bir araya geldi

ve Türkiye’de pek de bilmedi¤imiz uzlaflma

kültürüne yönelik çok büyük bir ad›m att›.

Bu elbirli¤i, güçbirli¤i yeni kap›lar› açar m›?

Buradan elde edilecek sonuca ba¤l›. Bugüne ka-

dar denenmemifl, büyük sermaye gruplar›n›n bir

çat› alt›nda toplu olarak yer ald›¤›, ilk defa dene-

nen, kimsenin söz sahibi olmad›¤›, paylafl›mc›,

kat›l›mc› bir model. Dünya flirketlerinde görüyo-

ruz, paylaflma kültürünü ki bu medeniyet kültü-

rünün, medeni olman›n alt›nda yat›yor. Paylafla-

bildi¤in ölçüde büyüksün, paylaflabildi¤in ölçüde

global anlamda söz sahibi olabilirsin. ‹lk defa

denendi. ‹nflallah da baflar›ya ulafl›r.

Ne kadar iddial›s›n›z?

Benden daha çok flirketlerin iddias› Erdemir’in
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Bugüne kadar özellefltirme ihalelerinde ço¤un-

lukla a¤z›m›zda ac› tad›n kalmas›na al›flm›flt›k,

kâh ‘Ucuza gitti’ kâh ‘Kamunun de¤erleri kapt›-

r›ld›’ iddialar› ac› tad›n bafl sebebiydi. Siyasi oto-

rite de ders ç›kard›, art›k canl› yay›nda kamera-

lar karfl›s›nda ‘fleffaf’ pazarl›klar yap›l›yor. En

son Türk Telekom ihalesinde ise ‘iddia sahibi’

yerli sermayenin masada kart›n› açmam›fl, aça-

mam›fl olmas› ‘ulusal sermaye’ kavram›n› gün

yüzüne ç›kard›. fiimdi s›ra medar› iftihar›m›z Er-

demir’de ve yerli sermaye Erdemir’e talip olan

dünyan›n en büyük demir çelik üreticilerinin kar-

fl›s›nda ‘milli tak›m’› kurdu. Sat›fla ç›kar›lan yüz-

de 46.12’lik hisseyi almak için elbirli¤i, güçbirli-

¤i yapan 23 firma düne kadar birbirlerinin raki-

biydi, asl›nda yar›n da rakip olmaya devam ede-

cekler. Konu Erdemir olunca bir araya geldiler ve

kimsenin söz sahibi olmad›¤› paylafl›mc›, kat›-

l›mc› bir model oluflturdular. fiimdilik 23 firma-

n›n (ki önümüzdeki günlerde bu say› artacak gi-

bi) bir araya gelmesinde ‘Ere¤li Ortak Giriflim

Grubu’nun kurulmas›nda liderlik yapan, hatta

‘büyük risk alan’ Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

li¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu konu¤u-

muz. Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile Erdemir için ‘milli ta-

k›m›n’ ne kadar iddial› oldu¤unu ve tabii ekono-

mik gidiflat› konufltuk. ‘Pazartesi Konuflmala-

r›’n›n sahibi sevgili Nefle Düzel senelik iznini kul-

land›¤› için bu hafta birlikteyiz efendim.

Neden Hisarc›kl›o¤lu
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ucuza gitmesine engel olaca¤›z. Sonuna kadar
var›z.

Bizim burada ald›¤›m›z rol (Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i-TOBB- olarak) koordinasyon göre-
vi. ‘Baflkan bizi bir araya getir. Biz sabahtan ak-
flama rekabet içindeyiz, bizim bir araya gelme
flans›m›z yok. O yüzden bize öncülük et. Senin
koordinasyonunda bir araya gelebilelim’ dediler.
Herkes özveride bulunabildi ve 23 flirket bir ara-
ya geldi. Teklif verme aflamas›nda daha da bü-
yüyece¤ine inan›yoruz.

Bu flirketler Erdemir’in ne oldu¤unu çok iyi bilen-
ler. Bilfiil Erdemir’in mal›n› kullanan insanlar. Er-
demir’in Türk sanayisi için ne anlama geldi¤ini
çok iyi bilen ifladamlar›. Biz de sonuna kadar
destekliyoruz. Haziran bafl›na kadar bekledim.
‘‹çeride oluflumlar olur mu, Türk flirketleri girer
mi’ diye baz› temaslarda bulundum. Alttan da
böyle bir talep gelince koordinasyon görevine
soyunduk.

fiunu da belirteyim. Niye böyle bir koordinas-
yon? Kesinlikle yabanc› sermaye, yat›r›mc› karfl›-
s›nda olan bir fley de¤il. Türk ifl âlemi olarak za-
ten böyle bir fleyi bafllatamay›z. Türkiye’deki
500 firman›n içine bakt›¤›n›z zaman yüzde 30’u
yabanc› sermayedir. 500 firman›n istihdamda
yüzde 25’lere varan etkileri var. Bizim kendi üye-
mize karfl› olmam›z söz konusu olamaz. Bu olu-
flum içinde de yabanc› orijinli ama Türk menfleli
flirketler de var.

‘Ulusal sermaye’ kavram›n› gündeme siz getirdi-
niz. “Türkiye’de faaliyet gösteren yabanc›lar da
ulusal sermayedendir” dediniz ve oluflum içine
Türkiye’de faal yabanc› sermayeyi de kataca¤›-
n›z biliniyordu.

Do¤ru. ‹sim vermeyeyim, oluflum içinde yer alan
flirketlerden birinin orta¤› ‹ranl›lar. Burada esas
amaç flu, bu birliktelik niye? Dünyada, ekonomi-
de, siyasette söz sahibi ülkelerin hepsinin glo-
bal ölçekte flirketleri var. Erdemir de global
oyuncu olabilecek, Türkiye’yi global oyuncu hali-
ne getirebilecek flirketlerden bir tanesi. Türki-
ye’deki flirketlerin de art›k global oyuncu olmas›
laz›m. ‹lk 100 flirketin aras›nda niye Türk flirket-
leri olmas›n.

Koç Grubu’nun da Ere¤li Ortak Giriflim Grubu’na
kat›laca¤› beklentisi vard›. Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa Koç’un “Ortak giriflimin
baflar›s›na inanm›yorum” sözleri bir gazetede
yer ald›. Koç’un Ortak Giriflim Grubu’na dahil ol-
mas› için bir çaban›z oldu mu?

Görüflmemiz oldu. Ortak giriflim içinde yer alma-
lar›n› arzulad›k ama herhalde kendilerinin farkl›
bir bak›fl aç›s› oldu. Yine de kendilerini bu giri-
flim içinde görmeyi arzuluyoruz.

TOBB olarak niye oluflumun içinde yer alm›yor-
sunuz, sadece ‘koordinasyon göreviyle’ konu-
munuzu s›n›rl› tutuyorsunuz?

Biz flu anda iflin koordinasyonunda var›z. Ama
ileride ihtiyaç duyulursa, kaynak noktas›nda,
TOBB Yönetim Kurulu da uygun görürse kaynak
aç›s›ndan girebiliriz. Esas olan burada bizler de
siyasetçiler gibi seçimle gelip gidiyoruz. Seçimle
gelip gitmenin oldu¤u yerde de maalesef popü-
lizm olabilir. Bugün özellefltirmeye taraftar olma-
m›z›n nedeni de bu. Bir tarafta seçimle gelip gi-
dilen yerde popülizm tehlikesini görüyorsak, biz-
ler odalar baflkanl›¤›na, odalar birli¤i baflkanl›¤›-
na seçimle geliyorsak, yönetim kurulu oluflturul-
mas›nda seçim varsa ister istemez popülizm
olabilir. Bir baflka K‹T oluflturmayal›m.

Baflbakan Erdo¤an’›n Erdemir için ‘fiu anda tek-
nolojisini bile yenilemekte güçlük çekiyor’ sözle-
rini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Baflbakan’›n sözleri herhalde özellefltirme kar-
fl›tlar›na verilmifl cevap.

Baflbakan orada söylerken, siyasetin kadrolafl-
mas›ndan bahsetti. Bugüne kadar yönetim kad-
rolar›n›n atanmas›nda siyaset etkin rol oynad›.

Ama Baflbakan Erdo¤an “Erdemir’in dünyada ne
etkinli¤i var ki. Pislik içinde” dedi.

Tahmin ediyorum say›n Baflbakan ‹sdemir’i kas-
detti. Yoksa Erdemir bugün Türkiye’nin alt›nc›
büyük flirketi. Türkiye’nin gurur duyaca¤› bir flir-
ket. Kâr rakamlar› da gayet güzel. Bir köyü ilçe
hatta il haline getirmifl. Türk sanayisinin de yüz-



de 50 ihtiyac›n› karfl›layan bir flirket. Genel mü-

düründen idari kadrosuna, çal›flanlar›na iyi yöne-

tildi¤i kanaatindeyim.

Hiç tüccar mal›n› kötüleyerek pazara ç›kar m›?

Hangi tüccar benim ayran›m ekfli der?

Kimse ç›kmaz da. Say›n Baflbakan’› birebir din-

lemedim ama ‹sdemir’i kasdediyor olmal›.

Stratejik önemi haiz ne demektir? Hangi kuru-

lufllar ‘stratejik’ kategoriye girer?

Stratejik kelimesi o kadar s›k kullan›l›r oldu ki ar-

t›k bu kavram›n da ne ifade etti¤i noktas›nda

kimse aç›k fikir ortaya koyam›yor. Y›llard›r sabit

hatl› telefon sisteminin stratejik oldu¤u savunul-

du. Arkas›ndan mobil telefon geldi. Kullan›c› sa-

y›s› özel sektörün dinamizmiyle befl y›lda sabit

hatt› geçti. Ama kimsenin akl›na ‘Mobil hatlar

stratejiktir, kamulaflt›ral›m’ demek gelmedi. fiir-

ketlere de stratejiktir veya de¤ildir fleklinde bir

yaklafl›m› do¤ru bulmuyoruz. Sorulmas› gereken

soru, bir flirketin ekonomiye katk›s›n›n nas›l da-

ha fazla sa¤lanabilece¤idir. Bu çerçevede özel-

lefltirmenin as›l hedefi de, sektörü devlet tekelin-

den, verimsiz kamu iflletmecili¤inden kurtar›p,

rekabete açmak, verimlili¤i yükseltmek olmal›d›r.

Türk Telekom’da sizin milli olufluma benzer ha-

va oluflmufltu. Sabanc› ve Koç güçbirli¤ine gide-

cekti, daha sonra ayr›ld›. Burada da bir ayr›l›k

olur mu?

Tahmin etmiyorum. Mümkün de¤il. Bu oluflum

güçlü bir oluflum. ‹hale flartnamesinin gerektirdi-

¤i liderli¤i Kibar Holding yap›yor. Duyduklar› he-

yecan itibar›yla insan›n tüyleri diken diken olu-

yor. Erdemir’in ucuza gitmemesi için çaba göste-

riliyor.

Ulusal sermaye kavram›yla ifl dünyas›nda yaban-

c› sermaye karfl›tl›¤› m› bafllad›?

Türkiye’nin yat›r›mc› yabanc› sermayeye çok ihti-

yac› var. 5 milyon iflsizimiz var. Ayr›ca her y›l

750 bin insana ifl bulmak durumunday›z. 250

milyar dolar yat›r›m yap›l›rsa mevcut iflsizlere ifl
bulabilece¤iz. Her y›l istihdam ordusuna kat›la-
cak 750 bin kifli için de 30 milyar dolarl›k yat›-
r›m gerekiyor. Geçen y›l 35 milyar dolarl›k yat›-
r›m olmufl. Bunu da Türk özel sektörü yapm›fl.
Bütün kayna¤›, yat›r›m› Türkiye’den gayrisafi mil-
li has›las› 300 milyar dolar olan bir yerde 250
milyar dolar› bulman›z çok zor. Bu aç›¤› kapat-
mak için Türkiye olarak do¤rudan yabanc› ser-
mayeyi çekiyor olmam›z laz›m. Çin her y›l 60 mil-
yar dolar yabanc› sermaye çekiyor. 60 milyar do-
lar ile her y›l yeni bir sanayi ülkesi ortaya ç›kar.
Bizim 20 y›lda toplad›¤›m›z 17 milyar dolar. Biz
Türkiye’de kurulmufl her flirketi, ortaklar› ister
yerli ister yabanc› olsun. Türk flirketi olarak gö-
rüyoruz. Art›k bu konudaki ayr›m da yerli-yabanc›
de¤il, Türkiye’de üretim yapan-yapmayan fleklin-
de olmal›d›r.

Baflbakan “Erdemir ile yabanc› sermaye girifli ar-
t›fl gösterecektir” dedi. Bu yönlendirme de¤il
mi?

Yabanc›ya gitmesin diye bir kampanya bafllatt›-
¤›m›z falan yok. Rayicine sat›ls›n. Ucuza gitsin,
yerli sermaye als›n demiyoruz.

Türk Telekom ihalesi için de birçok fley söylendi,
ihale çok fleffaf, her fleyi kurallar›na uygun yap›l-
d›. Baflbakan’la s›k görüflüyoruz. Demedi ki Türk
flirketleri girmesin, flu girsin, flu girmesin diye
ifadesi olmad›.

Erdemir Ortak Giriflim Grubu’na yani ‘milli tak›-
ma’ girecek isimler var m›?

Her yeni gireni kamuoyuna bildirece¤iz. Bizimki
asl›nda dikkat çekme operasyonu. ‹lk defa yap›-
l›yor. Bir araya gelinebiliyormufl, beraber paylafl›-
labiliyormufl, beraber yönetilebiliyormufl, bera-
ber ayn› bedel do¤rultusunda at›fl yap›labiliniyor-
muflun bir göstergesi.

Baflar›l› olursa de¤il mi? Yoksa gelecek örnekle-
rin önünü t›kar.

Yoo. Model oldu¤u için de güzel bir örnek olma-
ya devam eder.
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Özellefltirme politikalar›nda ortak bir zemin var
m›? Bir ihale öncesi kamu ‘En fazla paray› vere-
ne sataca¤›z’ diyor, bir di¤erinde ‘‹haleye ç›kar›-
lan kurumun nitelikleri yaflas›n yeter’ deniliyor.

20 y›ld›r konuflulmas›na ra¤men tamamlayama-
d›¤›m›z özellefltirme konusu, asl›nda stratejik
vizyonumuzun eksik oldu¤unun göstergesidir. ‹lk
zamanlarda her kamu flirketine ‘stratejik’ denil-
di. Yat›r›mc›lara pek çok hukuki ve bürokratik
zorluklar ç›kar›ld›. Bunun sonucunda ne kaybet-
ti¤imizi görmek için sadece Telekom örne¤ine
bakmak yeter. Sonra yapt›¤›m›z hatan›n k›smen
de olsa fark›na vard›k, bu sefer de ‘Özellefltire-
lim ama ço¤unluk hisseleri kamuda kals›n’ de-
dik. Hiçbir yat›r›mc›, paras›n› yat›raca¤› flirketin
yönetimini, bu ifli yapaca¤› kan›tlanmam›fl kamu

idaresinin insaf›na b›rakacak kadar saf olmad›-

¤›ndan, sonuç al›namad›.

Bugüne geldi¤imizde, dün yaflanan kafa kar›fl›k-

l›¤›ndan kurtuldu¤umuzu görüyoruz. Bu sefer de,

bir di¤er noktaya kay›yoruz. Dün özellefltirmeleri

engellerken ne kadar hatal›ysa, bu gün de sade-

ce sat›fl gelirine odaklanarak, ‘Kim al›rsa als›n,

yeter ki sat›ls›n’ demek, ayn› ölçüde yanl›flt›r.

Özellefltirmenin esas amac›, ekonominin toplam

verimini art›rmak ve sa¤l›kl› bir rekabet ortam›

sa¤lamak olmal›d›r. Bir de ülke hazinesine iyi bir

sat›fl geliri sa¤lam›flsan›z çok daha iyidir. Özel-

lefltirmenin arkas›ndan o sektörde serbestlefl-

me sa¤lamal›, eflit rekabet koflullar› tesis edil-

melidir.

Türk ifl âleminin çat› örgütü olarak en iyi siz bilir-

siniz, ekonomik gidiflat nas›l?

Ekonomide bugünü de¤erlendirirken geçmifli

unutmamak laz›m. Neleri baflard›k, bundan son-

raki motivasyonumuzun devam edebilmesi için

çok önemli. Çift haneli enflasyonda 35 y›l sonra

tek haneli enflasyona inmifl olmam›z, nominal

faizin yüzde 70’lerden yüzde 9’lar seviyesine

düflmesi, 2001 krizinden sonra ekonominin üst

üste üç y›ld›r büyüyor olmas›, bu büyümenin de

tarihinde ilk defa Türk özel sektörünün yat›r›mla-

r›yla olmas›, borçlar›n gayrisafi milli has›laya ora-

n›n›n yüzde 110’lar seviyesinden yüzde 70’ler

seviyene düflmesi, sanayide verimlili¤in artm›fl

olmas›, üç y›lda yüzde 30 verimlilik artt›, baflar›.

Baflar›lamayanlar ise, iflsizlik oran› düflmedi.

Büyüme olmas›na ra¤men hâlâ istihdam sa¤la-

yam›yoruz. Geçen y›l 640 bin kifliye yeni istih-

dam olana¤› ç›kmas›na ra¤men, 150 bin kifli ifl-

sizler ordusuna kat›ld›. Demek ki bizim tempolu

büyümeyi devam ettirmemiz laz›m. Bu rakam›n

da yüzde 7’lerin alt›na düflmemesi laz›m.

Ayr›ca istihdam üzerindeki vergi yüklerini düflüre-

medik. Vergi oranlar›n› düflüremedik. Enerji piya-

sas›nda halen en yüksek bedelle Türk sanayisi

kullanmaya devam ediyor. Bunun d›fl›nda Türk

giriflimcisi kaynak ihtiyac› do¤du¤u zaman, ban-

kalardan alm›fl oldu¤u kredi, reel faizin 15 puan

üstünde. ‹thalat ihracat aras›ndaki dengeyi otur-

tamad›k, hatta açt›k. Bürokratik engelleri kald›-

ramad›k. Bunlar›n içinde en önemlisi de kay›td›-

fl› ekonomiyi küçültemedik.

AKP hükümetinin karnesi



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu Türkiye’deki

iflsizlik sorununun çözülebilmesi için 250

milyar dolar gerekti¤ini söyledi. 5 milyon iflsiz

bulundu¤unu ve her y›l 700 bin kifliye ifl bulma

zorunlulu¤u oldu¤unu kaydeden Rifat Hisarc›kl›-

o¤lu, CNN Türk’te yapt›¤› aç›klamalarda, “Bir ki-

fliye ifl yaratman›n en az maliyeti 50 bin dolar.

Buna göre 5 milyon iflsize istihdam olana¤› yara-

t›labilmesi için 250 milyar dolarl›k yat›r›m yap›l-

mas› gerekiyor” diye konufltu.

“‹flsizlik olgusu k›r›lmal›”

‹flsizli¤in artmamas› için her y›l 700 bin kifliye

yeni ifl yaratmak gerekti¤ini belirten Hisarc›kl›o¤-

lu, “Bunun için de her y›l en az 30 milyar dolar-

l›k yat›r›m›n gerçeklefltirilmesi laz›m” dedi. Hi-
sarc›kl›o¤lu, ister yerli, ister yabanc› kim yapar-
sa yaps›n iflsizlik ve fakirlik olgusunu k›rmak ge-
rekti¤ini söyledi.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, y›l›n ilk 5 ay›nda
protesto edilen senet say›s›n›n geçen y›la göre
yüzde 50, miktar›n›n da yüzde 90 art›flla 514
trilyondan 926 trilyon liraya ç›kt›¤›na dikkat çek-
ti. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “‹çerideki s›k›nt›y› bu ra-
kam çok güzel ortaya koyuyor” dedi. Ara mal› it-
halat›n›n geçen y›l ihracatla eflit düzeydeyken bu
y›l yüzde 10 üzerine ç›kt›¤›n› belirten Hisarc›kl›-
o¤lu, “Türkiye’deki fabrikalar›n kapanmas›,
onun yerine Hindistan, Çin’deki fabrikalar›n ça-
l›flmas›n› teflvik ediyorlar” diye konufltu.
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Sosyal güvenlik sisteminin aç›¤› nedeniyle bura-

ya büyük bir kaynak aktar›m› oldu¤unu anlatan

Hisarc›kl›o¤lu, “Aç›k y›l sonu itibariyle 17 milyar

dolara ulaflacak. Sosyal güvenlik reformu

AKP’nin acil eylem program›ndayd›. Hükümete

2.5 y›ld›r niye bir fley yapmad›n›z diye sormam›z

laz›m. Siz bu hastal›¤› teflhis edenlerin bafl›nda

geliyorsunuz. Bu kadar genç nüfusu olup sosyal

güvenlik sistemini iflas ettiren dünyada tek ülke-

yiz. Bu hastal›k bizim hastal›¤›m›z. Bu sorunu ni-

ye IMF’ye b›rakt›k” diye konufltu.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yabanc› ser-

mayeye karfl› olmad›klar›n› belirterek, Erdemir’e

talip olmalar›n›n nedenini flöyle aç›klad›: “Dün-

yada bir dakikada 10 tur atan sermayenin art›k

millisi gayrimillisi yok. Türkiye global olmak isti-

yorsa, Türk flirketleri de global olmak zorunda.

Erdemir, global anlamda oyuncu olabilecek bir

flirket. Biz o nedenle bu ifle girdik. Erdemir’le bir-

likte dünyada biz de global oyuncu olaca¤›z. Bu

nedenle güçlerimizi birlefltirdik.”

Sosyal güvenlikte t›k yok Erdemir’le global olaca¤›z



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “sermayenin

millisi, gayrimillisi olmayaca¤›n›” savuna-

rak, Erdemir ihalesine girifl nedenlerini “Türki-

ye’nin global dünyada ancak global flirketlerle

rol oynayabilece¤i” görüflüne dayand›rd›.

Hisarc›kl›o¤lu CNN Türk’teki “Ankara Kulisi”

program›nda Hürriyet Ankara Temsilcisi Nur Ba-

tur, Milliyet Ankara Temsilcisi Fikret Bila ve Ra-

dikal Ankara Temsilcisi Murat Yetkin’in sorular›-

n› yan›tlad›. Y›l›n ilk 5 ay›nda protesto olan se-

net say›s›n›n geçen y›la göre yüzde 50 artt›¤›n›

belirten Hisarc›kl›o¤lu, miktar olarak da yüzde

90’l›k bir art›flla 514 trilyon liradan 926 trilyon

liraya ç›kt›¤›na dikkat çekti. Hisarc›kl›o¤lu, “‹ç pi-

yasadaki s›k›nt›y› spesifik ortaya koyan rakam

bu. Bu bütçeten kaynaklan›yor” dedi. TOBB Bafl-

kan› flu de¤erlendirmeleri yapt›:

Gidiflat olumlu ama: Ekonomideki gidiflat olum-

lu ancak cari aç›k ve cari aç›¤›n yar›s›n›n s›cak

parayla karfl›lan›yor olmas› k›r›lganl›k noktalar›.

S›cak paran›n kazanc› yüzde 66.6. Bu dünyada-

ki tefeci faizinin 3 mislinin üzerinde. Ara mal› it-

halat›n›n geçen y›l ihracatla eflit düzeydeyken bu

y›l yüzde 10’un üzerine ç›kt›. Türkiye’deki fabri-

kalar›n kapanmas›, onun yerine Hindistan,

Çin’deki fabrikalar›n çal›flmas›n› teflvik ediyorsu-

nuz? Türkiye’deki ilk 500 büyük firman›n yüzde

30’u yabanc› sermayeli. Art›k bu Türkiye’de yer-

leflik olan sermaye haline gelmifl. Sermayenin 1

dakikada 10 tur att›¤› noktada sermayenin milli-

si gayrimillisi yok. O zaman global ölçe¤i kaybet-

me noktas›na gelebiliriz. Türkiye global oyuncu

olmak istiyorsa, Türk flirketleri de global oyuncu

olmak mecburiyetinde. Biz o çerçeveden baka-

rak bu ifle girdik. Erdemir, global oyuncu anla-

m›nda etkili olabilecek, önü aç›k bir flirket. ‹lk

büyük 6 flirketten biri.

Taassub içinde de¤iliz: Erdemir 3.5 milyon ton

üretimiyle dünyada çelik üretiminin yüzde 2.5’ini

gerçeklefltiriyor. Türkiye’nin ihtiyac›n›n da yar›s›-

n› karfl›l›yor. 2012 y›l›nda Türkiye’nin 12 milyon

ton çelik ihtiyac› ortaya ç›kacak. Geçmifl tüm ik-

tidarlar›n ulufe da¤›tt›¤› noktaya geliyor. Sahibi

belli olmayan bir flirketiniz varsa, kârl› da olabi-

lir ama ileride s›k›nt›ya girebilir. Yönetimleri hü-

kümetler atam›fl, kendi dinamikleri içinde gelifle-

memifl. Onun için özellefltirmeye karfl› ç›kma-

mak laz›m. Kendi içimizdeki büyük flirketlerin,

etkin rol alabilmesi, paylaflarak bütünleflip glo-

bal rol oynamas› için. fiirketlerimizin ne kadar

katk›s› olursa, bu giriflim grubu daha çok güçle-

necek. Türkiye’de yerleflik yabanc› kaynakl› flir-

ket var m›, var. Biz bu anlamda dar taassuplar

içinde bakm›yoruz. Türkiye’de yaklafl›k 5 milyon

iflsiz ve her y›l 700 bin kifliye ifl bulma zorunlu-

lu¤u var. Bir kifliye ifl sa¤layabilmenin en az 50

bin dolar yat›r›m maliyeti var. Buna göre 5 mil-

yon iflsize istihdam olana¤› yarat›labilmesi için

250 milyar dolar yat›r›m yap›lmas› gerekir. 700

bin kifliye her y›l ifl bulunabilmesi için de en az

30 milyar dolar yat›r›m gerekir. ‹ster yerli, ister

yabanc› kim yaparsa yaps›n biz iflsizlik ve fakir-

lik olgusunu k›rmak zorunday›z.
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F ilistin bölgesinin ekonomik altyap›s›n›n ge-
lifltirilmesi için önderlik etti¤i Ankara Foru-
mu bünyesinde bir çal›flma plan› haz›rla-

yan TOBB, 4 bin 500 kifliye istihdam sa¤layacak
Erez Sanayi Bölgesi’nin kendisine devredilmesi-
ni istiyor. TOBB’un bu istemine ‹srail hükümeti-
nin geri çekilme ifllerinden sorumlu Baflbakan
Yard›mc›s› fiimon Perez’in de destek verdi¤i kay-
dediliyor. G8’in bölge için ay›rd›¤› 3 milyar dolar-
dan yararlanarak Erez Sanayi Bölgesi’ni canlan-
d›rmay› planlayan TOBB, projenin teknik ve mali
boyutunu ayr›nt›land›ran bir fizibilite çal›flmas›n›
da bafllatt›.

TOBB’un önderli¤inde Filistin ve ‹srailli ticaret ve
sanayi odalar›n›n kat›l›m›yla oluflturulan Ankara
Forumu, Ortado¤u bar›fl süreci kapsam›nda ta-
raflar aras›nda yeni bir güven art›r›c› önlem
(GAÖ) yaratmas› amac›yla oluflturulmufltu. Anka-
ra ve Kudüs’te iki toplant› yapan Ankara Foru-
mu’nun ivmesi, G8’in eski Dünya Bankas› Bafl-
kan› James Wolfensohn’u koordinatör olarak
atanmas› ve 3 milyar dolarl›k kaynak ay›r›lmas›y-
la daha da artt›. TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›-
o¤lu, geçen cuma günü Ankara’ya u¤rayan Wol-
fensohn’la biraraya gelerek baflta Erez Bölgesi
olmak üzere di¤er projeler hakk›nda kendisine
bilgi vermiflti.

26-28 Haziran günlerinde Erez Sanayi Bölge-

si’nin Yeniden Canland›r›lmas› Komitesi’nin ger-
çeklefltirdi¤i ziyaret s›ras›nda flu konular›n ele
al›nd›¤› ö¤renildi:

• Erez Sanayi Bölgesi’nin canland›r›lmas›nda
geçifl düzenlemelerine gerek yok. Vakit kayb›,
sermaye kayb›d›r. Gecikme, bölgedeki yat›r›mla-
r›n oradan ayr›lmas› demektir. Bu nedenle, geçifl
dönemine gerek kalmadan bölgenin TOBB lider-
li¤inde oluflturulacak bir konsorsiyuma belli bir
süre ile devredilmesi yararl› olacakt›r.

• Gerekli olmas› halinde, Filistin taraf›n›n da
onay› al›narak, geri çekilme plan›n›n uygulamas›-
n›n tamamlanmas›ndan önce, Erez Bölgesi’nin
‹srail taraf›ndan TOBB’a devredilmesi de düflü-
nülmelidir. Bir mutabakat muht›ras› tasla¤› ha-
z›rlayarak Filistin ve ‹srail taraf›na gönderilebilir.

‹hale olmas›n

• Bölgenin geri çekilme plan›ndan önce Türki-
ye’ye devredilmesinin mümkün olmamas› halin-
de, devir iflleminin ihale ve rekabetçi olmadan
yap›lmas›.

• Filistin özel sektörüne eylüldeki Ankara Foru-
mu toplant›s› öncesi Türkiye’de e¤itim.

• Yat›r›m tutar›n› ortaya koyacak ön fizibilite ça-
l›flmas› için Türk uzman›n görevlendirilmesi.

Radikal Gazetesi 18.07.2005



TOBB’un Erez ile yapaca¤› fizibilite raporunun
21 - 22 Eylül”de ‹stanbul’da yap›lacak Ankara
Forumu toplant›s›na haz›r olaca¤› kaydediliyor.
Raporun bu toplant›dan önce Wolfensohn’a da
ulaflt›r›laca¤› ve Erez ile ilgili projenin de 3 mil-
yar dolar›n nas›l kullan›laca¤›na iliflkin hareket
plan›n›n içinde yer almas› planlan›yor.

‹srail’in geri çekilme plan› içinde yer alan Gaz-
ze’nin kuzeyinde yer alan Erez Sanayi Bölgesi
geçmiflte 4 bin 500 kifliye istihdam sa¤layan
200 flirkete ev sahipli¤i yap›yordu. ‹srail-Filistin
çat›flmas›n›n artmas› üzerine sanayi bölgesinde-
ki flirketlerin birço¤u kapan›rken istihdam say›s›
da 600’e düfltü. TOBB bölgede Türk iflletmecile-
rini teflvik edecek kolayl›klar›n sa¤lanmas›na ça-
l›fl›yor.

Filistin Ekonomik Sosyal ‹flbirli¤i Koordinatörü
Vehbi Dinçerler de Radikal’in sorusu üzerine, 6-
8 Temmuz günlerinde yap›lan G8 toplant›s›n›n
sonunda yay›mlanan bildiride “Filistin için elimiz-
den gelenin en iyisinin yap›laca¤›” ifadelerine
yer verildi¤ini an›msatt›. Dinçerler, “Gazze’den
çekilme baflar›l› olmazsa çözüm süreci uzar ve
daha derinliksiz olur” dedi.

Erez Sanayi Bölgesinin Yeniden Canland›r›lmas›

Komitesi’nin bölge ziyareti s›ras›nda ‹srail Bafl-

bakan Yard›mc›s› fiimon Perez’le yapt›¤› temas-

lar da büyük önem tafl›yor. Perez, Erez Sanayi

Bölgesi’nin Türk yat›r›mc›lar için avantajl› oldu-

¤unu, çünkü hem ABD ve AB ile serbest ticaret

anlaflmas› oldu¤unu hem de iflçi ücretlerinin dü-

flük oldu¤unu söyledi. “Buray› hemen devral›n.

Birkaç sanayi tesisi gelsin burada yat›r›m yap-

s›n. QIZ (Nitelikli Sanayi Bölgesi) örne¤ini Ür-

dün’de gördünüz. Baflar›l› oldu. Burada da ben-

zer baflar› sa¤lan›r” diyen Perez, “Erez Sanayi

Bölgesi için h›zl› davranmak laz›m. Olmazsa bi-

zimle anlafl›n. Biz Filistinlilerle anlaflal›m” ifade-

sini kulland›.

Bu arada Wolfensohn’un yar›n ‹srail’deki büyü-

kelçilerle bir araya gelece¤i ö¤renildi. Wolfehn-

son’un G8 toplant›s›nda al›nan kararlar kapsa-

m›nda ülkelerden beklentilerini iletece¤ini belirt-

ti.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yabanc› ser-
mayeye karfl› olmad›klar›n›n alt›n› çizerek

Erdemir’e talip olmalar›n›n nedenini Türkiye’nin
global dünyada ancak global flirketleriyle rol oy-
nayabilece¤i teziyle aç›klad›. CNN Türk’te yay›n-
lanan Ankara Kulisi program›na kat›lan TOBB
Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’deki ilk 500 bü-
yük firman›n yüzde 30’unun yabanc› sermayeli
oldu¤una dikkat çekerek “Art›k bu Türkiye’de
yerleflik olan sermaye haline gelmifl” dedi. “Ser-
mayenin bir dakikada 10 tur att›¤› noktada ser-
mayenin millisi, gayrimillisi yok. O zaman global
ölçe¤i kaybetme noktas›na gelebiliriz. Söylem-
lerde dikkatli olmam›z laz›m” diyen Hisarc›kl›o¤-
lu, Türkiye’deki yerleflik sermayenin dönüflüm
sürecine girmesi gerekti¤ini belirtti.

‘Türk firmas›’

Dünyadaki ilk 100 firma içinde bir tane Türk fir-
mas› bulunmad›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, Erde-
mir özellefltirmesine kat›lmak için kurulan ortak
giriflim grubunun oluflturulmas›na iliflkin flunlar›
söyledi:

“Türkiye global oyuncu olmak istiyorsa, Türk flir-
ketleri de global oyuncu olmak mecburiyetinde.

Biz o çerçeveden bakarak bu ifle girdik. Erdemir,

global anlamda oyuncu olabilecek bir flirket. Tür-

kiye’nin ilk büyük alt› flirketinden bir tanesi. Ken-

di içimizdeki büyük flirketlerin, etkin rol alabil-

mesi, paylaflarak bütünleflip global rol oynama-

s› için ortak bir imkan var; Güçlerin birlefltirilme-

si! fiirketlerimizin ne kadar katk›s› olursa, bu gi-

riflim grubu daha çok güçlenecek. ‹çinde Türki-

ye’de yerleflik yabanc› kaynakl› flirket var m›,

bunlar da var. Bu anlamda dar taassuplar içinde

bakm›yoruz esas olan global oyuncu olmak, dün-

ya piyasalar› içinde yer almak.”

‘‹sdemir’i kastetti’

Baflbakan’›n Erdemir’le ilgili sözleriyle ilgili, “‹yi

bir tüccarl›k m›?” diye sorulmas› üzerine Hisar-

c›kl›o¤lu, “Onu Baflbakan’a sormak laz›m. Gaze-

telerden okuyabildi¤im kadar›yla ‹sdemir’i kas-

tetti¤ini anlad›m” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, sözlerini

flöyle sürdürdü: “K‹T’ler, geçmifl tüm iktidarlar›n

ulufe da¤›tt›¤› noktaya geliyor. Sahibi belli olma-

yan bir flirketiniz varsa, kârl› da olabilir ama ile-

ride s›k›nt›ya girebilir. Asl›nda yönetime bakt›¤›-

n›z zaman hükümette. Kendi dinamikleri içerisin-

de geliflememifl, onun için mutlaka özellefltiril-

mesi laz›m.”
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‘Cari aç›k sorunu’

Ekonomideki gidiflat›n olumlu oldu¤unu ancak

cari aç›¤›n k›r›lganl›k noktas› oldu¤unu belirten

Hisarc›kl›o¤lu, “Cari aç›¤›n yar›s›n› s›cak parayla

karfl›l›yoruz. S›cak paran›n kazanc› yüzde 66.6.

Bu dünyadaki tefeci faizinin 3 mislinin üzerinde.

Bu s›cak paraya ihtiyaç duymuyor olmam›z laz›m.

Do¤rudan yabanc› sermayeyi çekersek s›cak pa-
raya o kadar az ihtiyaç duyar›z” diye konufltu.

Ara mal› ithalat›n›n geçen y›l ihracatla eflit dü-
zeydeyken bu y›l yüzde 10 üzerine ç›kt›¤›na da
dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’deki fabri-
kalar›n kapanmas›n›, onun yerine Hindistan,
Çin’deki fabrikalar›n çal›flmas›n› teflvik ediyorsu-
nuz” dedi.
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T OBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Biz pi-

yasan›n dengelenmesi aç›s›ndan özellefl-

tirme taraf›ndayd›k. Ancak, ERDEM‹R’in

özellefltirilmesi farkl› bir konu. ERDEM‹R gibi

stratejik bir kuruluflun yabanc›lara sat›lmas› ile-

ride bedeli ödenemeyecek büyük zararlara ne-

den olacakt›r” dedi.

Adana Sanayi Odas›’nda düzenlenen TOBB Ak-

deniz Bölge Toplant›s›’na kat›lan Hisarc›kl›o¤lu

“Özellefltirmenin piyasa mekanizmas›n› düzene

sokmak için yap›lmas› gerekir. ERDEM‹R’in özel-

lefltirmesiyle b›rak›n düzen sa¤lamay›, ayr› bir

tekel oluflturuyorsunuz. Yabanc›lar›n tekeliyle

makine, otomotiv, beyaz eflya sanayiinde ciddi

s›k›nt›lar ortaya ç›kacak” diye konufltu.

ERDEM‹R özellefltirmesinin “tüm özel sektörün
paylaflarak, bütünleflerek, bir araya gelip global
oyuncu olabilece¤ini göstermek için bir f›rsat ol-
du¤unu” söyleyen TOBB Baflkan›, daha sonra
flöyle konufltu: “Özellefltirmeye karfl› de¤iliz.
Türkiye’nin global oyuncu olmas›na bak›yoruz.
TÜPRAfi ve ERDEM‹R gibi stratejik öneme sahip
yerlerin özellefltirilmesine dikkat edilmeli. ASO
Baflkan› Ümit Özgümüfl’ün de ERDEM‹R’in ya-
banc› sermayeye sat›fl›n›n yanl›fl oldu¤u yönün-
deki görüfllerine kat›l›yor. TOBB olarak at›na im-
za at›yoruz.”

Hisarc›kl›o¤lu, yanl›fl teflvik uygulamalar›yla sa-
nayicilerin s›k›nt›l› günler yaflad›¤›n›, sanayi te-
sislerinin yavafl yavafl kapanmaya bafllad›¤›n› da
belirtti.
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Karl› ve verimli kurulufllar›n özellefltirmesin-

de yerli firmalar “güçbirli¤i” oluflturuyor.

Bu bir anlamda özellefltirme çal›flmalar›-

na yeni bir hareket getirdi, yeni bir model olufl-

turdu.

Verimli, kârl›, stratejik özelli¤i olan ve istihdam

yaratan kurulufllar›n özellefltirmesinde yerli fir-

malar ata¤a kalkt›. Türk Telekom’un yüzde

55’inin özellefltirilmesinde ihaleyi Suudi merkez-

li Oger Telecom’un almas›n›n ard›ndan özellefl-

tirmede yerli-yabanc› sermaye tart›flmas› yeni

boyutlar kazanmaya bafllad›.

Erdemir özellefltirmesinde, sekizi yabanc›, befli

yerli olmak üzere 13 firma veya konsorsiyum ön

yeterlilik ald›. Ön yeterlilik alan firmalar aras›nda

beklendi¤i gibi dünya çap›nda ünlü Arcelor, Mit-

tal Steel, Novolipetsk, Severstal ve Corus yer al-

d›.

Yerli firmalar ise 23 Türk firman›n biraraya gele-

rek oluflturdu¤u Ere¤li Ortak Giriflim Grubu, Koç

Holding, Oya, Zorlu Holding ve TEKEL’in içki bö-

lümünü alan Nurol-Limak-Özalt›n Ortak Giriflim

Grubu’ndan olufltu.

23 Türk firmas› içinde ise Ere¤li OGG, grup tem-

silcisi olan Kibar Holding, Turkon A.fi. ve Tosya-

l› Holding ile birlikte yer alan firmalardan baz›la-

r› flöyle: “Atakafl-fiahin A.fi., Auer A.fi. Bayrak-

tarlar Holding, Borusan A.fi., Cebitafl A.fi, Çem-
tafl A.fi., Diler A.fi., Emek Boru A.fi., Fiba Hol-
ding, ‹çdafl A.fi., Kardemir, Kroman Çelik A.fi.,
Koço¤lu A.fi., Metal Sac A.fi., MNG Holding, Mu-
rat Denizcilik, Tezcan Galganiz A.fi., U¤ur fiirket-
ler Grubu, Yard›mc› Denizcilik A.fi. ve Y›ld›r›m
fiirketler Grubu, Erdemir Çal›flanlar› Vakf›.”

Yerli mi yabanc› m›?

Tabii Erdemir için OGG’nin yapt›¤› atak ve ön ye-
terlilik belgesi almas›n›n ard›ndan bu kez de “Er-
demir”i yerli mi alacak, yoksa yabanc› m›” tart›fl-
malar› gündeme gelmeye bafllad›. Hatta Çin’in
demir-çelik tesislerini yabanc›lara satmad›¤› yö-
nündeki haberler tart›flmay› körükledi. Erde-
mir’in özellikle yass› demir üretiminde Türkiye
sanayii için de kilit noktada olmas›, yerli serma-
yeyi harekete geçirdi. Tart›flmalar neredeyse ya-
banc›ya karfl› “milli sermaye” boyutuna kadar
tafl›nd›. Konuyla ilgili olarak bilgi ald›¤›m›z TOBB
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu Ortak Giriflim Gru-
bu’nun oluflmas› konusunda sorular›m›za net
olarak flu bilgileri veriyor: “Erdemir’in özellefltir-
me sürecine girmesiyle birlikte Haziran bafl›na
kadar bekledik. ‘‹çeride bu tip bir oluflum ger-
çekleflir mi?, Türk flirketleri birlikte bu ifle girer
mi?’ diye. Böyle bir iflaret görmeyince flirketlerle
temaslarda bulunduk. Görüfltü¤ümüz flirketler;
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“Baflkan, biz sabahtan akflama rekabet içinde-

yiz, en iyisi bizi bir araya getir, buna öncülük et.

Senin koordinasyonunda bir araya gelebiliriz”

dediler. fiirketlerimizden böyle bir talep gelince,

Türk ifl dünyas›n›n en büyük çat› örgütü olmas›-

n›n getirdi¤i sorumlulukla bu koordinasyon göre-

vine soyunduk. Sonuçta herkes özveride bulun-

du ve 23 flirket bir araya geldi. Bu flirketler Erde-

mir’in ne oldu¤unu, Türk sanayisi için ne anlama

geldi¤ini en iyi bilenler. Biz de sonuna kadar

destekliyoruz. Burada yabanc›ya gitmesin diye

bir kampanya da sözkonusu de¤ildir. S›rf yerli

sermayede kals›n diye ucuza sat›ls›n, alal›m

fleklinde bir yaklafl›m da yok. Erdemir’e kim da-

ha iyi sahip ç›kacak ve yeni yat›r›mlarla bir dün-

ya flirketine çevirecekse, o grup almal›d›r” diyor.

Türkiye’deki yabanc›lar da milli

Teklif verme sürecinde TOBB’un misyonunun ne

olaca¤› konusunda ise Rifat Hisarc›kl›o¤lu “Bi-

zim burada TOBB olarak üstlendi¤imiz rol tama-

men koordinasyon görevidir. Zira TOBB neticede

bir meslek örgütüdür, yönetimi seçimle ifl bafl›-

na gelmektedir. Bu oluflumdaki rolümüzü sade-

ce koordinasyonla s›n›rl› tutmay› da amaçl›yo-

ruz” diyor.

Hisarc›kl›o¤lu, milli sermayenin gündeme gelme-

si konusunda ise “fiunu da belirtmeliyiz ki, bu gi-

riflim kesinlikle yabanc› sermaye yat›r›m›n›n kar-

fl›s›nda de¤il. Türk ifl alemi olarak zaten böyle

bir fleyi bafllatamay›z. Türkiye’deki ilk 500 firma-

ya bakt›¤›m›z zaman yüzde 30’unda yabanc› ser-

maye bulunuyor. Biz diyoruz ki, “Türkiye’de faali-

yet gösteren yabanc›lar da milli sermayedendir.

Türkiye’de kurulmufl her flirketi, ortaklar› ister

yerli ister yabanc› olsun, Türk flirketi olarak gö-

rüyoruz. Art›k dünyada hakim olan görüfl de, yer-

li-yabanc› ayr›m› yerine, ülkede üretim yapan ve

yapmayan fleklindedir” diyor.

tekBORSA: Ere¤li Ortak Giriflim Grubu’nun olufl-

mas›ndaki amaç nedir, nas›l de¤erlendirirsiniz?

Rifat Hisarc›kl›o¤lu: Erdemir Türkiye’nin 6. bü-

yük flirketi. Avrupa’n›n da 10 büyük entegre de-

mir-çelik üreticilerinden biridir. Biz Türkiye’nin

global bir güç olarak dünya sahnesinde yer al-

mas›n› istiyoruz. Günümüzde ülkeleri global güç

haline getiren esas etken flirketleridir. Ülkelere

rekabet gücünü kazand›ran da flirketleridir. Bu-

radaki özellefltirmenin amac› da, ister yerli ister

yabanc› sermayeli olsun, Erdemir’i daha reka-

betçi çal›flan global a¤›rl›kta bir flirket haline ge-

tirmek olmal›d›r.

Yeterlilik kazanan teklif sahiplerinin Türkiye’nin

ve dünyan›n önde gelen flirketleri olmas›, Erde-

mir’e verilen önemin bir göstergesi olmas› aç›-

s›ndan sevindiricidir. TOBB olarak “Ortak Giri-

flim Grubu”nu kurmaktaki amac›m›z, yabanc›

sermayeye karfl› bir oluflum bafllatmak de¤il, bu

sürecin rekabetçi bir flekilde devam›n› sa¤la-

mak. Böylece de Erdemir’in ve neticede Türkiye

ekonomisinin gelece¤i için en faydal› sonucun

ortaya ç›kmas›n› sa¤lamakt›r. Dünyada art›k ül-

keler aras›ndaki mücadelede ordular de¤il flir-

ketler ön plana ç›k›yor. Ama bak›yorum dünyan›n

iki yüz firmas› aras›nda bir tane Türk flirketi yok.

E¤er Türkiye kendisine bu bölgede stratejik

önem atfediyorsa, bölgesel güç olaca¤›z diyor-

sak, bunu da ancak global ölçekte ifl yapan, glo-

bal a¤›rl›¤› olan flirketlerimiz arac›l›¤›yla yapabili-

riz. E¤er Türk sermayesi global oyuncu olmak is-

tiyorsa, daha do¤rusu Türkiye global olmak isti-

yorsa, Tür flirketleri de global olmak mecburiye-

tindedir. Aksi halde sadece Türkiye s›n›rlar› için-

de kal›rsak, büyük flirketler karfl›s›nda tutuna-

may›z. Birinci bak›fl aç›m›z›n bu olmas› laz›m.

Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde global anlam-

Yabanc› sermayeye karfl› bir oluflum bafllatmad›k
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Erdemir için Ortak Giriflim Grubu’nun kurul-
mas›ndaki amac› tekBORSA için de¤erlendirdi. TOBB olarak “Ortak Giriflim Gru-
bu’nu kurmaktaki amaçlar›n›n yabanc› sermayeye karfl› bir oluflum bafllatmak
olmad›¤›n› söylüyor.



da oyun oynayabilece¤i flirketlerinin bafl›nda da
Erdemir gelmektedir.

Ortak Giriflim Grubu vas›tas›yla yerli flirketlerimi-
zin art›k birleflerek veya birlikte ifl yapma kültü-
rünü kazanmas›n› da arzuluyoruz.

Bu Türkiye’de di¤er yap›lacak özellefltirme için
de örnek model oluflturabilir mi?

Hisarc›kl›o¤lu: Erdemir ihalesi için 23 flirket bi-
raraya geldi ve Türkiye’de pek de bilmedi¤imiz
uzlaflma kültürüne yönelik çok büyük ad›m at›l-
d›. Bu elbirli¤i, yeni kap›lar› açar m›? Buradan el-
de edilecek sonuca ba¤l›. Bugüne kadar denen-
memifl, büyük sermaye gruplar›n›n bir çat› alt›n-
da toplu olarak yer ald›¤›, ilk defa denenen, kim-
senin söz sahibi olmad›¤›, paylafl›mc›, kat›l›mc›

bir model. Dünya flirketlerinde de görüyoruz.

Paylaflabildi¤in ölçüde büyüksün, paylaflabildi-

¤in ölçüde global anlamda söz sahibi olabilirsin.

Ancak bu noktada as›l dikkat edilmesi gereken

husus, özellefltirmenin amac› olmal›d›r. Özellefl-

tirmenin esas amac›; ekonominin toplam verimi-

ni art›rmak ve sa¤l›kl› bir rekabet ortam› sa¤la-

mak olmal›d›r. E¤er bir de bunun üstüne, ülke

hazinesine iyi bir sat›fl geliri sa¤lam›flsan›z, çok

daha iyidir.

Özellefltirme yaparken en yüksek paray› verdik-

ten sonra kim al›rsa als›n demek yerine önce o

sektördeki stratejimizi saptamal›y›z. Bu kapsam-

da baflta bankac›l›k olmak üzere flirketlerimizin

girdi maliyetlerini do¤rudan etkileyen sektörler-

de rekabet ortam›n›n iyilefltirmesi esas amaç ol-

mal›d›r.
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Ekonomide bafllayan yap›sal de¤ifl-
me, özel sektörümüzün dinamizminin
de eklenmesi sayesinde, 3 y›ld›r büyü-
meyi tamamen özel sektör sa¤l›yor.

Son 3 y›ld›r uygulanan istikrar ve reform
program› sonras›nda Türkiye ekonomisi,
2001 krizinde girdi¤i komadan kurtuldu.

Ne yaz›k ki, 90’l› y›llar›n neredeyse tamam›nda
süren, en az 10 y›ll›k bir kötü yönetim dönemi-
nin getirdi¤i tahribat›, 2-3 y›lda onarmak müm-
kün de¤il. Bu yüzden rehavete kap›lmamal›, gel-
di¤imiz nokta ile yetinmemeliyiz. Ne kadar h›zl›
iyileflece¤imiz ve sa¤l›¤›m›za kavuflaca¤›m›z ise,
reçetenin gereklerine ne ölçüde uyaca¤›m›za
ba¤l›d›r. Buradaki reçeteden kast›m da yap›lan
reformlar ve mali disiplindir.

Bugün k›smen de olsa tamamlad›¤›m›z yap›sal
reformlar sayesinde ekonomi 3 y›ld›r büyüyor,
enflasyon ve faizler düflüyor. Ekonomide baflla-
yan yap›sal de¤iflime, özel sektörümüzün dina-
mizminin de eklenmesi sayesinde, 3 y›ld›r büyü-
meyi tamamen özel sektör sa¤l›yor. Verimlilikte-
ki ve ihracattaki art›fllar da, reel sektörümüzde-
ki olumlu de¤iflimin varl›¤›n›n en önemli göster-
gesidir.

Bunlar›n hepsi iyi geliflmeler. Ancak göz ard›
edilmemesi gereken bir di¤er nokta da yüksek
büyüme h›z›n›n kal›c› hale getirilmesidir. Zira gel-
di¤imiz noktada yüksek büyümenin nas›l sürdü-
rülece¤i belli de¤ildir. Büyüme, ihracat ve istih-
dam art›fl› için, girdi maliyetlerinin (vergi, SSK,
enerji mali sistem arac›l›k maliyetleri gibi) nas›l
bir strateji ile azalt›laca¤› aç›klanmal›d›r. Bunun

yolu da, eksik b›rakt›¤›m›z yap›sal reformlar› ta-
mamlamam›z› sa¤layacak yeni bir program çer-
çevesidir.

Girdi maliyetleri, sürekli yükseliyor

Zira flirketlerimize yak›ndan bakt›¤›m›zda, de-
vaml› yükselen girdi maliyetleri karfl›s›nda b›ra-
k›n yurtd›fl› rekabetle bafl etmeyi, ayakta kal-
makta bile zorland›klar›n› görüyoruz. Büyüme
oran›ndaki yavafllamaya ra¤men, ithalattaki ar-
t›fl, özellikle de ara mal› ithalat› süratle artmaya
devam ediyor. ‹stihdam sorunu devam ediyor.
Ara mal› ithalat› ayn› zamanda istihdam ithalat›
demektir ve zaten iyi durumda olmayan istihdam
sorunumuzu daha da art›r›yor.

Ekonomideki büyümeyi, rakamlardaki iyilefltir-
meyi niye hissedemiyoruz sorusunun cevab› da
burada yat›yor. Niye büyüme bizim sektöre yan-
s›m›yor niye hissedemiyoruz sorular›n›n muhata-
b›, eksik kalan yap›sal reformlar yüzünden kat-
lanmak durumunda kald›¤›m›z, daha fazla vergi
daha fazla enerji maliyeti, daha yüksek finans-
man gideridir. Bunlar tamamlanmadan, yükse-
len Uzakdo¤u rekabeti karfl›s›nda da tutunama-
y›z.

Bir tarafta y›lda 15 milyar dolar aç›k veren ama
daha kaç kifliye hizmet verdi¤ini bile bilmeyen
ama ayn› anda da dünyan›n en a¤›r istihdam ma-
liyetlerini müteflebbisin üstüne yükleyen bir sos-
yal güvenlik sistemi, reform taahhüdüne ra¤men
3 senedir oldu¤u yerde duruyor. Di¤er tarafta yi-
ne son 3 senedir enflasyon üzerinde artan bir
vergi yükü var. Üstelik mükellef say›s› ayn› kald›-
¤›ndan hep mevcut kay›t alt›ndaki flirketlere yük
biniyor. Ne yaz›k ki kamu idaremiz, kendi harca-
malar›nda tasarrufa gitmek yerine, iflin kolay›na
gidiyor.

Sektörler rekabete aç›lmal›

Ekonominin genelindeki iyileflmenin vatandaflla-
r›m›z›n ve flirketlerimizin geneline yans›mas›, ka-
muda mali disiplinin korunmas›n›n yan› s›ra ver-
gi, sosyal güvenlik reformlar›n›n tamamlanmas›-
n›, flirketlerimizin üretim girdilerinde önemli bir
pay tutan altyap› sektörlerinde (enerji, telekom,
ulaflt›rma) serbestleflmenin sa¤lanarak rekabe-
tin art›r›lmas›na ba¤l›d›r.
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Sektörlerin rekabete aç›lmas›n›n getirece¤i fay-
dan›n güzel bir örne¤ini havayolu sektörü göster-
di. Artan rekabet fiyatlar› düflürdü, tafl›nan yolcu
say›s›n› ço¤altt› ve sektördeki karl›l›¤› yükseltti.
Türkiye, yap›sal olarak, geçmifl performans›n›n
üzerinde yani yüzde 7 seviyesinde büyüme sa¤-
layabilece¤i bir ortamda. Bafllayan dönüflüm sü-
reci ortada bir büyük f›rsat oldu¤unu gösteriyor.
Ancak f›rsat olmas› demek, f›rsat›n kullan›laca¤›
anlam›na da gelmiyor.

Mesela gündemin en önemli meselesinin istih-
dam oldu¤u konusunda bütün kamuoyu, iktidar›
ve muhalefetiyle birlikte hem fikirken, istihda-
m›n önündeki en büyük engelinde müsrif ve ve-
rimsiz sosyal güvenlik sistemi ve bunun sonu-
cunda ortaya ç›kan afl›r› yüksek vergi ve primler
oldu¤u aç›kken, sosyal güvenlik reformunun ön-
ce uygulama tarihinin 1 y›l ertelenmesi, sonra il-
gili yasan›n bile görüflülmesinin 3 ay sonraya b›-
rak›lmas›n›n mant›¤› ne olabilir?

Son 3 senede ekonomide sa¤lanan geliflmeler
flüphesiz olumlu, ama yeterli de¤il. Zira fert ba-
fl› gelirimiz AB’nin ancak dörtte biri düzeyinde.
Kalk›nman›n temelini teflkil eden ekonomik öz-
gürlükler s›ralamas›nda 155 ülke aras›nda 112.
s›raday›z. Tüm bu geliflmeler yolun bafl›nda oldu-
¤umuzu gösteriyor. Sa¤lanan istikrar ortam›n›n
devam› büyüme sürecinin de devam›na ba¤l›d›r.
Büyüme sürecinin devam› da istihdam art›fl›n›n
ön kofluludur.

2002 y›l›nda 40.1 milyar dolar olan ihracat,
2003 y›l›nda 47.2 milyar dolara, 2004 y›l›nda
ise 63.1 milyar dolara yükseldi. 2005 y›l› ocak-
may›s döneminde ise ihracat 28.9 milyar dolar
olarak gerçekleflti. 2005 y›l› sonuna kadar bu ra-
kam›n 71 milyar dolara ulaflmas› hedefleniyor.

‹thalatta h›zl› art›fl

‹thalat rakamlar›na bak›ld›¤›nda ise, 2002 y›l›n-
da 48.4 milyar dolar. 2003 y›l›nda 69.3 milyar
dolar, 2004 y›l›nda 97.5 milyar dolar olan raka-
m›n, 2005 y›l› ocak-may›s döneminde 45 milyar
dolar gerçekleflti¤i görülüyor. 2005 y›l› sonuna
kadar ithalat›n 104 milyar dolar seviyesinde ol-
mas› bekleniyor.

Türkiye’nin önemli kaynaklar›ndan turizm gelirle-
rindeki art›flta y›llar itibariyle yükselifl gösteriyor.
2002 y›l›nda 8.4 milyar dolar olan turizm gelirle-
ri, 2003 y›l›nda rekor bir art›flla 13.2 milyar do-
lara yükseldi. 2004 y›l›nda da art›fl h›z› sürdü ve
15.8 milyar dolarl›k turizm geliri elde edildi.

Ödemeler Dengesi

Cari ifllemler hesab› May›s 2005 sonu itibariyle,
bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 25,4 art›fl-
la 8,885 milyon dolar aç›k verdi. 2005 y›l› Ocak-
May›s dönemi verilerine göre d›fl ticaret aç›¤›
ödemeler dengesinin bir önceki y›l›n ayn› döne-
mine göre yüzde 27,2 art›flla 8,881 milyon dolar
olarak gerçekleflti. Hizmetler dengesi, Ocak -
May›s 2005 döneminde bir önceki y›l›n ayn› dö-
nemine göre yüzde 22,5 oran›nda artarak 1,840
milyon dolar tutar›nda fazla verdi.

Yat›r›m Dengesi 2004 Ocak - May›s döneminde
1,911 milyon dolar, 2005 y›l›n›n ayn› dönemin-
de ise 2,169 milyon dolar net ödeme gerçeklefl-
ti. Bir önceki y›l›n Ocak-May›s 2004 döneminde
303 milyon dolar olarak gerçekleflen cari trans-
ferler, 2005 y›l›n›n ayn› döneminde yüzde 7,2
oran›nda artarak 325 milyon dolar gerçekleflti.
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Temel Ekonomik Büyüklükler

2002 2003 2004 2005 (Hedef)

GSMH (milyar $) 180,8 239,2 299,4 298,4

Büyüme (%) 7,9 5,9 9,9 5

Milli gelir ($) 2,598 3,383 4,172 4,300

TEFE-ÜFE (%) 30,8 13,9 13,8 8

TÜFE (%) 29,7 18,4 9,3 8

‹hracat (milyar $) 40,1 47,2 63,1 71

‹thalat (milyar $) 48,4 69,3 97,5 104
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T ürkiye ekonomisinde son üç y›lda iyi gelifl-

meler yafland›¤›n› ve ekonominin 2001

krizinde girdi¤i komadan kurtuldu¤unu ak-

taran Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, buna karfl›n bu-

gün gelinen noktayla yetinilmemesi gerekti¤ini

vurgulad›. “Ne kadar h›zl› iyileflece¤imiz ve sa¤-

l›¤›m›za kavuflaca¤›m›z; reçetenin gereklerine ne

ölçüde uyaca¤›m›za ba¤l›d›r” diyen Hisarc›kl›o¤-

lu, buradaki reçeteyle kast edilenin yap›sal re-

formlar ve mali disiplin oldu¤unu iletti. Son üç

y›lda, k›smen de olsa tamamlanan yap›sal re-

formlar sayesinde ekonominin büyüyerek enflas-

yon ve faizlerin düfltü¤üne dikkat çeken Hisar-

c›kl›o¤lu, ekonomide bafllayan yap›sal de¤iflime,

özel sektörün dinamizminin de eklenmesi saye-

sinde, büyümeyi tamamen özel sektörün sa¤la-

d›¤›n› belirtti.

Yüksek büyüme h›z› kal›c› hale
getirilmeli

Verimlilikteki ve ihracattaki art›fllar›n, reel sek-

tördeki olumlu de¤iflimini en önemli göstergesi

oldu¤unu dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, “Bunlar›n

hepsi iyi geliflmeler. Ancak göz ard› edilmemesi

gereken bir di¤er nokta da yüksek büyüme h›z›-

n›n kal›c› hale getirilmesidir. Zira geldi¤imiz nok-

tada yüksek büyümenin nas›l sürdürülece¤i bel-

li de¤lidir. Büyüme, ihracat ve istihdam art›fl›

için, vergi, SSK, enerji, mali sistem arac›l›k ma-

liyetleri gibi girdi maliyetlerinin nas›l bir stratejiy-

le azalt›laca¤› aç›klanmal›d›r” dedi. Hisarc›kl›o¤-

lu, bu durum için eksik b›rak›lan yap›sal reform-

lar›n tamamlanmas›n› sa¤layacak yeni bir prog-

ram çerçevesinin oluflturulmas› gerekti¤ini söy-

ledi. Hisarc›kl›o¤lu, konuflmas›n› flöyle sürdür-

dü: “Ekonomideki büyümeyi, rakamlardaki iyi-

leflmeyi niye hissedemiyoruz sorusunun cevab›

da burada yatmaktad›r. Niye büyüme bizim sek-

töre yans›m›yor, niye hissedemiyoruz sorular›n›n

muhatab›; eksik kalan yap›sal reformlar yüzün-

den katlanmak durumunda kald›¤›m›z, daha faz-

la vergi, daha fazla enerji maliyeti, daha yüksek

finansman gideridir.”

“Sanayicimiz art›k daha fazla ara
mal› kullan›yor”

Di¤er taraftan sanayi sektörünün 2004’de yüz-

de 9.4 büyüdükten sonra bu y›l›n ilk çeyre¤inde
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bu oran›n yüzde 5.5’e geriledi¤ine dikkat çeken

Hisarc›kl›o¤lu, sanayi üretiminde geçen y›lla kar-

fl›laflt›r›ld›¤›nda bu y›l ciddi bir yavafllama görül-

dü¤ünü kaydetti. Bu durumun sanayi üretim en-

deksinde de görüldü¤ünü ileten Hisarc›kl›o¤lu,

bu y›l›n ilk üç ay›nda yüzde 5.3’lük art›fla karfl›n

Nisan-May›s döneminde art›fl oran›n›n yüzde

3.5’e geriledi¤ini söyledi. ‹flte bu noktada genel-

de ekonomideki ve özellikle sanayi üretimi büyü-

mesindeki yavafllamaya karfl›n, ithalat art›fl›nda

benzer bir yavafllama görülmedi¤inin alt›n› çizen

Hisarc›kl›o¤lu, ilk befl ayda toplam ithalat art›fl›-

n›n yüzde 22 oldu¤unu kaydetti. “Ama as›l

önemlisi ara mal› ve hammadde ithalat›ndaki

yüzde 29’luk art›flt›r. Bu art›fl›n bir k›sm› petrol-

deki fiyat art›fllar›yla izah edilse bile, petrol al›-

m›n› d›flar›da b›rakt›¤›m›zda ara mal› ithalat›nda-

ki art›fl oran› yüzde 17 olmaktad›r. K›sacas› sa-

nayicimiz art›k daha fazla ara mal› kullanarak

üretim yapmaktad›r” diye konuflan Hisarc›kl›o¤-

lu, bunun temel nedenini üretimde kullan›lan gir-

di maliyetlerinde üç y›ld›r kayda de¤er bir iyilefl-

me sa¤lanmam›fl olmas›na ba¤lad›. Ara mal› it-

halat›n›n ayn› zamanda istihdam ithalat› anlat›-

m›na geldi¤ini ileten Hisarc›kl›o¤lu, bunun istih-

dam sorununu daha da art›rd›¤›n› bile getirdi.

‹hracattaki baflar› hikayesinin devam
etmesi için...

2001 krizini takiben ihracatç›lar›n gösterdi¤i per-

formans› tam bir baflar› hikayesi olarak nitelen-

diren Rifat Hisarc›kl›o¤lu, üç y›lda ihracat rakam-

lar›n›n ikiye katland›¤›n› belirtti. Son üç senede

sa¤lanan yüzde 25’lik kümülatif büyümenin için-

deki en büyük pay›n da yaklafl›k 10 puanla ihra-

cata ait oldu¤unu dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu,

“K›sacas› Türkiye ihracata dayal› büyümüfltür”

dedi. ‹hracatta sa¤lanan geliflmelerin, istikrarl›

ve süreklilik gösteren bir çizgide devam ettiril-

mesi gerekti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Bu

çerçevede, ihracat stratejisinin baflar›yla uygu-

lanmas›, kuflkusuz k›sa, orta ve uzun vadeli

makro ekonomik dengelerle bütünleflmesine

ba¤l›d›r. Bugün üretim ve ihracat maliyetinin

azalt›lmas›, reel sektörün üzerindeki yüklerin in-

dirilmesi, girdi maliyetlerinin makul seviyelere

çekilmesi öncelikli hedeflerimizden biridir” dedi.

“Milli finans piyasas› oluflturulmal›”

Türkiye’nin yapmas› gerekenlere dikkat çeken

Hisarc›kl›o¤lu, reel sektöre a¤›rl›k verilerek, üre-

tim ve ihracat›n milli mesele olarak alg›lanmas›

ve bu do¤rultuda art›r›lmas› gerekti¤ini dile getir-

di. ‹yi yap›lanm›fl finans sisteminin, ihracatç›la-

r›n potansiyel pazarlarda rekabet flans›n› art›ra-

bilmeleri aç›s›ndan etkili olabildi¤ini söyleyen Hi-

sarc›kl›o¤lu, “Ülkemizde yurtd›fl›ndaki geliflmifl

finansal piyasalarla entegre olabilecek, mal pi-

yasas› ile bütünleflen ve Türk giriflimcisinin ihti-

yaçlar›n› karfl›layabilecek güçlü bir milli finans

piyasas› oluflturulmal›d›r. Eximbank, OECD Kon-

sensüsü’ne uygun olarak, orta ve uzun vadeli fi-

nansman programlar›na ve faiz politikalar›na

yönlendirilmeli, k›sa vadeli ihracat finansman ih-

tiyac› ticari bankalar taraf›ndan karfl›lanmal›d›r.

K›sa vadeli krediler için tahsis edilen limitler ar-

t›r›lmal› ve bu fonlar›n özellikle KOB‹’lere kullan-

d›r›lmas› yönünde önlemler al›nmal›d›r” diye ko-

nufltu. KOB‹ özelli¤i gösteren ihracatç›lar›n kre-

dilendirilmesi ve kredilerin teminatland›r›lmas›n-

da yaflanan sorunlar›n dikkate al›narak, kredi

garanti fonunun daha etkin çal›flt›r›lmas› gerek-

ti¤ini ileten Hisarc›kl›o¤lu, kredi ve kredi sigorta

programlar›n›n yan› s›ra, alternatif finansman

yöntemlerinin ülkedeki kullan›m alanlar›n›n ve

etkinli¤inin artt›r›lmas› gerekti¤ini aktard›.

Öte yandan dünyan›n süratli bir biçimde de¤iflti-

¤ini aktaran Rifat Hisarc›kl›o¤lu bu de¤iflim süre-

cinde Türkiye’nin yapmas› gerekenleri flöyle

özetledi: “Özellikle Çin’deki büyüme trendinin

sürmesi önümüzdeki 10 y›l boyunca her y›l dün-

ya ekonomisine orta büyüklükte bir sanayi ülke-

sinin eklenmesi demektir. Bu kadar h›zla de¤i-

flen dünyada eskisi gibi kalamay›z. Bugünün

dünyas›nda s›rt›n› kamuya dayam›fl, teknoloji

üretmeyen, kaynaklar›n› etkin kullanmayan ve-

rimsiz çal›flan topumlara hayat hakk› yoktur. Bu

yeni ça¤da ezbere ifl yapmay› b›rak›p planlayarak

hareket etmemiz gerekiyor. Dünyada rekabet,

küresel bir gerçe¤e dönüflürken flirketlerimizin

kurumsallaflmadan ayakta kalmas› mümkün de-

¤ildir. Ülkemizdeki flirketlerin büyük bölümü aile

flirketidir. Ancak bu flirketlerimiz kurumsallafl-

mad›klar›ndan sadece yüzde 20’si büyümekte,

kalanlar›n›n ömrüyse en fazla 20 y›l olmaktad›r.
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“Kurumsallaflamazsak büyük
bal›klar›n hedefi oluruz”

Yani kurumsallaflmazsak küçük bal›k olarak ka-

l›r›z ve kolayca büyük bal›klar›n hedefi haline ge-

liriz.” Bu noktada flirketlerin üretim ve faaliyet

süreçlerini gözden geçirmeleri gerekti¤ini dile

getiren Hisarc›kl›o¤lu, art›k eskisi gibi sat›fl hac-

mine, üretim kapasitesine ve flirket büyüklü¤ü-

ne de¤il, ne kadar katma de¤er sa¤land›¤›na ve

ne kadar verimli çal›fl›ld›¤› konular›na odaklan›l-

mas› gerekti¤ini ifade etti. Avantajl› olunan sek-

törlerde dünya çap›nda rekabet edecek marka-
lar üretmenin flart oldu¤unu ileten Hisarc›kl›o¤-
lu, bunun için de hem kamuda hemde özel sek-
törde e¤itime ve AR-GE’ye ayr›lan kaynaklar›n ar-
t›r›lmas› gerekti¤ine iflaret etti. Buna paralel üni-
versiteler ve araflt›rma kurumlar›n›n bilim ve tek-
noloji üretiminin alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, “Ka-
mu kaynaklar›yla finanse edilen bilimsel araflt›r-
malarda temel amaç rekabet gücünü art›racak
teknolojilerin üretilmesi olmal›d›r. Özellikle genç
giriflimcilerimizi bilgi teknolojilerine yönlendirme-
liyiz” dedi.



Dünya Odalar Federasyonu’nun kongresi
TOBB’u ev sahipli¤inde ‹stanbul’da yap›-
lacak. 2007 y›l›nda yap›lacak toplant›ya

bin 500 ifladam›n›n kat›lmas› bekleniyor.

Dünya Odalar Federasyonu
2007 Kongresi’nin ev sahibi TOBB

Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC) Türkiye Milli
Komitesi Yönetim Kurulu Baflkan› Rifat Hisarc›k-
l›o¤lu, Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenle-
di¤i dünya kongrelerinden 5’incisinin 2007 y›l›n-
da TOBB’un ev sahipli¤inde ‹stanbul’da yap›la-
ca¤›n› bildirdi.

ICC Türkiye Milli Komitesi’nin dün yap›lan 51’in-
ci Ola¤an Genel Kurulu’nda konuflan Hisarc›kl›-
o¤lu, ICC’nin 2005 y›l› itibariyle 130 ülkede 8
bin 500 üyesi bulundu¤unu söyledi. ICC’nin 90
ülkede kurulmufl milli komiteleri arac›l›¤› ile se-
sini daha genifl kitlelere duyurabildi¤ini ifade
eden Hisarc›kl›o¤lu, ICC yönetiminin her y›l G8
Zirvesi öncesi, ev sahibi ülke liderine ICC’nin gö-
rüfllerinden oluflan bir bildiri sundu¤unu hat›rlat-
t›. Hisarc›kl›o¤lu, geçti¤imiz faaliyet döneminde
ICC’nin sahtecilik ve rüflvet ile ilgili özel bir pro-
je bafllatt›¤›n› da belirtti.

Bin 500 ifladam› gelecek

ICC organizasyonu içinde yüzlerce odan›n üye ol-

du¤u Dünya Odalar Federasyonu’nun iki y›lda bir

düzenledi¤i dünya kongrelerinden 5’incisinin

2007 y›l›nda TOBB’un ev sahipli¤inde Türki-

ye’de yap›laca¤›n› bildiren Hisarc›kl›o¤lu, flunlar›

kaydetti:

“TOBB, kongreye ev sahibi olmak için Monaco

ve Bratislava gibi önemli Avrupa merkezleriyle

mücadele etmifl ve baflar›l› olmufltur. 4-6 Tem-

muz 2007’de ‹stanbul’da gerçeklefltirece¤imiz

bu kongrede oda yöneticileri ve ifladamlar›ndan

oluflan yaklafl›k bin 500 kifliyi Türkiye’de a¤›rla-

may› amaçlamaktay›z. Bu, gerek Türkiye’nin ta-

nat›lmas›, gerekse her milletin ifladamlar›n›n bi-

raraya getirilmesi aç›s›ndan yo¤un bir ön çal›fl-

may› gerektiren ve üzerinde hassasiyetle durul-

mas› gereken bir konudur. Sahip oldu¤umuz et-

kin uluslararas› iletiflim a¤›m›z› da de¤erlendire-

rek 2007 kongresini flimdiye kadar yap›lan

kongrelerden gerek kat›l›m, gerekse program

içeri¤i bak›m›ndan çok üst bir noktaya tafl›may›

hedefliyoruz.”

Genel Kurul’da ICC Türkiye Milli Komitesi Yöne-
tim Kurulu’nda görev alacak yeni yönetim kurulu
üyeleri de seçildi. Rifat Hisarc›kl›o¤lu Baflkan,
Rona Y›rcal› da Baflkan Vekili olurken Yönetim
Kurulu üyeleri, Bülent Koflmaz, ‹brahim Ça¤lar,

Alaattin Çam, Turan fien, ‹brahim Öztürk, Tevfik
Solak Subafl›, Hamit Hayfavi, Abdullah Özdemir,
‹smail Köksal, Eflref Cerraho¤lu, Adnan Sakao¤-
lu, Mashar Basmac› ve Mustafa Yurdanur’dan
olufltu.
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Dünya Odalar Federasyonu’nun düzenledi¤i dünya kongrelerinden 5’incisi,
2007 y›l›nda TOBB’un ev sahipli¤inde ‹stanbul’da yap›lacak, toplant›ya 1500

ifladam› kat›lacak

H.O. Tercüman Gazetesi 31.07.2005



Milletleraras› Ticaret Odas› (ICC) Türkiye
Milli Komitesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Dünya Odalar Fe-

derasyonu’nun düzenledi¤i dünya kongrelerin-
den 5’incisinin 2007 y›l›nda TOBB ev sahipli¤in-
de ‹stanbul’da yap›laca¤›n› bildirdi. ICC Türkiye
Milli Komitesi’nin 51. Ola¤an Genel Kurulu’nda
konuflan Hisarc›kl›o¤lu, ICC’nin 2005 y›l› itibariy-
le 130 ülkede 8 bin 500 üyesi bulundu¤unu söy-
ledi. ICC’nin 90 ülkede kurulmufl milli komitele-
ri arac›l›¤› ile sesini daha genifl kitlelere duyura-
bildi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, ICC yönetimi-
nin her y›l G8 Zirvesi öncesi, ev sahibi ülke lide-
rine ICC’nin görüfllerinden oluflan bir bildiri sun-
du¤unu hat›rlatt›. Hisarc›kl›o¤lu, geçti¤imiz faali-
yet döneminde ICC’nin sahtecilik ve rüflvet ile il-
gili özel bir proje bafllatt›¤›n› da belirtti. ICC orga-
nizasyonu içinde yüzlerce odan›n üye oldu¤u
Dünya Odalar Federasyonu’nun iki y›lda bir dü-
zenledi¤i dünya kongrelerinden 5’incisinin 2007

y›l›nda TOBB ev sahipli¤inde Türkiye’de yap›la-

ca¤›n› bildiren Hisarc›kl›o¤lu, flunlar› kaydetti.

Monaco ve Bratislava ile yar›flt›k

“TOBB,  kongreye ev sahibi olmak için Monaco

ve Bratislava gibi önemli Avrupa merkezleriyle

mücadele etmifl ve baflar›l› olmufltur. 4-6 Tem-

muz 2007’de ‹stanbul’da yapaca¤›m›z bu kong-

rede oda yöneticileri ve ifladamlar›ndan oluflan

yaklafl›k 1500 kifliyi Türkiye’de a¤›rlamay› amaç-

lamaktay›z. Bu, gerek Türkiye’nin tan›t›lmas›,

gerekse her milletin ifladamlar›n›n biraraya geti-

rilmesi aç›s›ndan yo¤un bir ön çal›flmay› gerekti-

ren bir konudur. Sahip oldu¤umuz etkin uluslara-

ras› iletiflim a¤›m›z› da de¤erlendirerek 2007

kongresini flimdiye kadar yap›lan kongrelerden

gerek kat›l›m, gerekse program içeri¤i bak›m›n-

dan çok üst bir noktaya tafl›may› hedefliyoruz.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu ülke gündeminde yeralan önemli
konular hakk›nda Yank› Dergisi’nin
sorular›n› cevapland›rd›

AB yolundaki çal›flmalar› nas›l yorumluyorsu-

nuz?

De¤iflime uymam›z gerekir

3 Ekim tarihinin AB ile iliflkilerimizde olumlu yön-

de de¤ifliklik yarataca¤› ve aram›zda, zorlu fakat

yeni bir güzergâhta, karfl›l›kl› yarar temelinde sü-

recek yeni bir dönem bafllataca¤› kuflkusuz. Bu

yeni döneme Türkiye’nin kendi iradesini, iyim-

serlik veya karamsarl›k denkleminde de¤il, üye

olma kararl›l›¤›nda tafl›mas› gerekli AB ayn›

zamanda bir de¤iflim projesidir.

Türkiye’nin bu de¤iflime, yani 21. yüzy›l koflulla-

r›na ayak uydurmas›na ihtiyac› var. AB reformla-
r› dolay›s›yla bu de¤iflim sürecini yaflamaya bafl-
lad›k. Buradaki amac›m›z, tek bafl›na yapabile-
ceklerinden daha fazlas›n› beraberce yapabil-
mek için, eflit haklara sahip devletlerden olu-
flan, 500 milyon nüfuslu dev bir ticari, ekonomik
ve stratejik birli¤in bir  üyesi olmakt›r.

Orta-uzun vadeye yay›lacak olan üyelik müzake-
relerine haz›rl›klar› alelade bir uluslararas› kuru-
lufla kat›lmak için gerekli idari ve bürokratik bir
tasarruf gibi addetmek büyük yan›lg› olur. Bu ne-
denle yeni yap›lanman›n stratejisinin saptanma-

Yank› Dergisi Temmuz 2005

Türkiye böyle bir Birli¤e üye oldu¤unda, yeni
yüzy›lda gücüne güç katabilecek ve öteki üye-
lerle eflit koflullarda, kendi kültürel de¤erleri-
nin insan gücünün, siyasi, ekonomik, sosyal
ve bilimsel potansiyelinin meyvelerini toplaya-
bilecek ve 21. yüzy›l›n flekillenmesine ve in-
sanl›¤a katk›s›n› daha etkili biçimde sa¤laya-
bilecektir.



s› ve bu strateji çerçevesinde yap›lanman›n, tek-
nik ayr›nt›lar› ile infla edilmesi gerek. 1999-
2004 aras› ülkemizi üyelik müzkereleri dönemi-
ne tafl›d›ysa ve bu y›llar aras›nda bu aflamaya
gelinmesinde siyaset yelpazesinin tamam›n›n
katk›s› olduysa, 2005-2012 aras› dönemde, ay-
n› flekilde ülkemizi AB üyeli¤ine tafl›yabilmeli.

Peki Fransa ve Hollanda’da ç›kan referandum
sonuçlar›n›n etkisi ne olabilir diye bakt›¤›m›zda
flu çok aç›k. Her fleyden önce, Fransa ve Hollan-
da’da ç›kan hay›rlar Avrupa içi siyasi güç müca-
delelerinin bir yans›mas›d›r. Asl›nda do¤rudan
tart›fl›lan Türkiye de¤il. Tart›flmalar Türkiye üze-
rinden yap›lsa bile, Avrupa’daki her tart›flman›n
esas öznesi biz de¤iliz. Tart›fl›lan, Avrupa’n›n ge-
leneksel tarihsel kimli¤i ve 21. Yüzy›ldaki rolü ve
s›n›rlar›d›r. Bir tarafta içine kapanan, Avrupa
co¤rafyas›na s›k›flm›fl bir Avrupa fikri ile; di¤er
tarafta d›fla aç›k, çok kültürlü, jeopolitik hedefle-
ri olan bir Avrupa fikri çarp›fl›yor. Bu tart›flmada
Türkiye, adeta bir turnusol ka¤›d› vazifesi görü-
yor.

Fransa neden hay›r dedi? Fransa AB’nin kurucu
ülkelerinden ve AB’nin motoru olan bir ülke. El-
bette buradan gelen bir hay›r pek çok ülkeden
gelen bir hay›rdan çok daha anlaml›. Ve Elbette
bu hay›r, AB anayasas›n›n yürürlü¤e girmesini
çok daha fazla riske at›yor. Fakat Frans›zlar pek
çok farkl› sebeple hay›r dediler. Türkiye ise as-
l›nda bu hay›rlar listesinde sonlarda geliyor.

Muhtemelen en önemli sebep Frans›zlar›n k›z-
g›nl›k duyduklar› kendi liderlerine karfl› bir tepki.
Frans›zlar›n pek ço¤u ülkedeki ekonomik ve si-
yasi koflullardan rahats›zlar. Yoksullu¤u, eflitsiz-
li¤i, iflsizli¤i çözemeyen liderlere tepki. AB’ye ha-
y›r olarak yans›yor. Ayr›ca, eski yafll› üyeler AB
içinde izole kalmak istiyorlar. Dünyayla enteg-
rasyon da istemiyorlar. Avrupa’daki ekonomik
durgunluk, statükoya ba¤›ml›l›k, gelece¤e kat›
Avrupa merkezli bak›fl Fransa’daki hay›rla güç
kazan›yor. ‹flin ilginci, AB’nin bir tarafta ABD’ye
alternatif ve hatta karfl›s›nda durabilecek bir kü-
resel güç olma iste¤ine ve bu konuda harcad›¤›
ola¤anüstü çabayla taban tabana z›t bir rotaya
yönelmesidir.

Peki bize düflen ne? Avrupa’n›n ortak bir anaya-
sa çevresinde bütünleflememesi, en az›ndan

flimdilik, bizim de¤il onlar›n sorunu. 1970’ler-
den 80’lerin ortas›na kadar AB’de, “euro-sclero-
sis” ad› verilen bir dönem yafland›. Avrupa’n›n
felç oldu¤u bir dönemdi. AB, tarihindeki böyle ni-
ce s›k›nt›lar› aflmay› baflard›. Muhtemeldir ki bu
sorunu da aflman›n yolunu bulacaklar ve çeflitli
formüller gelifltirecekler. Bize düflense nihai he-
defi gözden kaç›rmadan, sab›rla, ç›kan f›rsatlar›
de¤erlendirmek, kendimize güvenmek ve bu bir
uzun mesafe koflucusu olmak.

Öte taraftan, hay›rlar, AB sürecini devam ettir-
mek için ekonomik performans›n iyi olmas›n›n
ne derece önemli oldu¤unu bir kez daha ortaya
koyuyor. Ekonomi iyi gitmeyince AB vatandafllar›
bile AB’ye olumsuz bak›yor. Türkiye de, AB süre-
cine zarar vermek istemiyorsa, öncelikle ekono-
mik istikrar ve performans›na dikkat etmeli.

Asl›nda mesele çok basit. Yapmam›z gereken,
kendimizi AB standartlar›nda bir ülke haline ge-
tirmek. Bu yüzden, “nas›l olsa bizi AB’ye alma-
yacaklar” yaklafl›m›, Türkiye’nin ekonomik top-
lumsal ve demokratik geliflme önünde bir engel
haline getirmemelidir.

Ülke ekonominin gelmifl oldu¤u son nokta ne-
dir?

Ekonomik, komadan kurtulmufltur

Son 3 y›ld›r uygulanan istikrar ve reform progra-
m› sonras›nda Türkiye ekonomisi, 2001 krizinde
girdi¤i komadan kurtulmufltur. Ne yaz›k ki, 90’l›
y›llar›n neredeyse tamam›nda süren, en az 10
y›ll›k bir kötü yönetim döneminin getirdi¤i tahri-
bat›, 2-3 y›lda onarmak mümkün de¤ildir. Bu
yüzden rehavete kap›lmamal›, geldi¤imiz nokta
ile yetinmemeliyiz. Ne kadar h›zl› iyileflece¤imiz
ve sa¤l›¤›m›za kavuflaca¤›m›z ise, reçetenin ge-
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Her fleyden önce Avrupa’daki kavgan›n
d›fl›nda kalmal›y›z. ‹flimizi yap›p, geliflmeleri
izlemeliyiz. K›s›r tart›flmalar› b›rakmal› ve bir
an önce “her alanda kendi önceliklerimizin
neler oldu¤unu tespit etmeliyiz”. Türkiye’nin
AB yolunda yapaca¤› o kadar çok ifl var ki bir
de anayasa tart›flmalar› içerisine göremeyiz.
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reklerine ne ölçüde uyaca¤›m›za ba¤l›d›r. Bura-
daki reçeteden kast›m da yap›sal reformlar ve
mali disiplindir.

Son 3 y›lda, k›smen de olsa tamamlad›¤›m›z ya-
p›sal reformlar sayesinde ekonomi 3 y›ld›r büyü-
yor, enflasyon ve faizler düflüyor. Ekonomide
bafllayan yap›sal de¤iflime, özel sektörümüzün
dinamizminin de eklenmesi sayesinde, 3 y›ld›r
büyümeyi tamamen özel sektör sa¤l›yor. Verimli-
likteki ve ihracattaki art›fllar da, reel sektörü-
müzdeki olumlu de¤iflimin varl›¤›n›n en önemli
göstergesidir.

fiimdi bir dünkü Türkiye ekonomisine bak›n, bir
de bugünküne. Dün “acaba Hazine bugünkü iha-
lesinde baflar›l› olacak m›” diye endiflelenirken,
flimdi “Büyüme süreci ne zaman istihdam yarat-
maya da bafllar?” diye düflünüyoruz. Kat etti¤i-
miz mesafenin önemli oldu¤unu hiç ak›ldan ç›-
kartmayal›m.

Bunlar›n hepsi iyi geliflmeler. Ancak göz ard›
edilmemesi gereken bir di¤er nokta da flu; yine
bir karar noktas›nday›z. 2001 krizi sonras›ndaki
tedavi ve toparlanma sürecinin sonuna gelinmifl-
tir. fiimdi, büyüme sürecini, kal›c› hale getirmek
zorunday›z. Bunun yolu da, eksik b›rakt›¤›m›z ya-
p›sal reformlar› tamamlamam›z› sa¤layacak yeni
bir program çerçevesidir.

fiimdi yeni bir sürece giriyoruz. Türkiye ekonomi-
sinin, kamu kesimi kemer s›karken, özel sektö-
re dayal› olarak, h›zl› bir biçimde toparlanabile-
ce¤ini herkese gösterdik. Art›k bu iktisadi topar-
lanma sürecini istihdam yaratan gerçek bir büyü-
meye dönüfltürmek zorunday›z.

Yeterli istihdam sa¤laman›n ön koflulu da istih-
dam dostu olan, yüksek ve istikrarl› büyümedir.
Böyle bir büyüme trendini yakalamak için de,
vergi, sosyal güvenlik, hukuk, kamu idaresi ve
bankac›l›k alanlar›nda eksik b›rakt›¤›m›z reform-
lar›, daha fazla gecikmeden, h›zla tamamlamak
zorunday›z ‹kinci olarak, iflgücü maliyetleri düflü-
rülerek, istihdam sa¤layan›n cezaland›r›lmas›
anlay›fl›ndan uzaklafl›lmal›d›r. Üçüncü önemli
nokta da, do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m›n›
çekmektir.

‹flsizlik ve yoksullukla mücadelinin yolu, insanla-
ra ifl yapabilecekleri ortam› sa¤lamaktan geçer.

Bunu sa¤layacak olan da özel sektördür. Hükü-
mete düflen görev, giriflimcinin önündeki engel-
leri kald›rmakt›r. AB süreciyle birlikte yerli ve ya-
banc› yat›r›mlar›n otomatikman artmas›n› bekle-
meyelim. Önce yap›sal reformlar› tamamlamaya
mecburuz.

Böylece de, eflit flartlarda rekabetin ilke oldu¤u
bir ortamda ifl yapmaya bafllamak zorunday›z.
Türkiye’nin üzerine yap›flan “adam›n› bul” ilkesi-
ne göre çal›flan ülke imaj›n› bir an önce silmek
zorunday›z. Bunun da flartlar› vard›r. ‹stikrar or-
tam› devam etmeli, kurallar olmal›, kurallar her-
kese eflit uygulanmal› ve kurallar›n nas›l de¤ifle-
ce¤i de kurallara ba¤l› olmal›d›r.

Böylece Türkiye ekonomisi kabuk de¤ifltirecek
ve kurallar›n ve kurumlar›n hakim oldu¤u, eflit
flartlarda rekabete dayal›, düzgün iflleyen reka-
betçi bir piyasa ekonomisi olma yolunda h›zla
ilerleyecektir. Türkiye ifl dünyas› olarak, eflit re-
kabet flartlar› alt›nda, AB ile rekabetten çekin-
memiz için de bir sebep yoktur.

Özellefltirme konusundaki çal›flmalar› nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz. Milli ve Verimli olan kurumla-
r›n sat›fl›na bak›fl aç›n›z nedir.

Gelece¤imizi Kaybetmeyelim

20 y›ld›r konuflulmas›na ra¤men, tamamlayama-
d›¤›m›z özellefltirme konusu asl›nda stratejik viz-
yonumuzun eksik oldu¤u çok önemli bir aland›r.
‹lk zamanlarda, her kamu flirketine, “stratejik”
dendi. Yat›r›mc›lara pek çok hukuki ve bükokra-
tik zorluk ç›kar›ld›. Bunun sonucunda ne kaybet-
ti¤imizi görmek için, sadece telefon sektörüne
bakmak yeter. Bir tarafta stratejik oldu¤u söyle-
nen ve ›srarla kamuda tutulan bir sabit telefon
sistemi var, öteki taraftaysa özel sektörün dina-
mizmiyle geliflen ve 5 y›lda sabit telefon abone
say›s›n› geride b›rakan, hizmet kalitesinde daha
ileri giden cep telefonlar› var.

Sonra yapt›¤›m›z hatan›n k›smen de olsa fark›na
varm›fl olsak gerek, bu seferde özellefltirelim,
ama ço¤unluk hisseleri kamu’da kals›n dedik.
Tabi ki hiçbir yat›r›mc›, paras›n› yat›raca¤› flirke-
tin yönetimini, bu ifli yapamayaca¤› kan›tlanm›fl,
kamu idaresinin insaf›na b›rakacak kadar saf ol-
mad›¤›ndan, sonuç al›namad›.



Ama bunun yerine “en yüksek fiyat› kim verirse
o al›r. Bu yabanc› da olsa fark etmez” denirse,
baz› sektörlerin, tamamen yabanc›laflmas›na se-
yirci kal›r›z. Yani özellefltirme geliriyle bugünü
kart›r›r›z ama, gelece¤imizi kaybederiz. Her ko-
nuda örnek ald›¤›m›z Avrupa ülkelerine bak›n.
Her ülke özellefltirme yap›yor, ama hiçbiri piya-
sas›n›, tamamen yabanc›laflt›rm›yor. Mesela,
bankac›l›k sisteminde yabanc›lar›n pay› konu-
sunda, hala bir vizyonumuz yok.

Almanya, ‹ngiltere, Fransa gibi ülkeler, bu konu-
da stratejilerini çizmifllerdir. Bunun temeli, “ken-
di ülkende yabanc› pay›n› düflük tut, baflka ülke-
ler için ise tam tersini uygula” prensibine daya-
n›r. Kendi ülkelerinde banka açma veya alma ko-
nusunda her zorlu¤u ç›kar›rlar. Bunun sonucun-
da da, büyük ülkelerde yabanc›lar›n pay›, yüzde
15-20’yi geçmez. Çünkü, finans sektörü, tüm
ekonomiyi yönlendirir.

E¤er yetkililerimiz iflin kolay›na kaçar ve satal›m
gitsin, böylece denetim riskinden kurturuluz di-
yorlarsa, gelecekte daha büyük tehlikeler bizi
bekliyor. Belirtmifl oldu¤um bu hususlar, ne ya-
banc› sermaye, ne de özellefltirme karfl›t›d›r.
Özellefltirmeyi ve yabanc› sermaye’nin gelmesi-
ni, en çok bizler savunduk. Ama, hiçbir düzenle-
me yapmadan, bunlar›n otomatikman fayda sa¤-
lamas›n› da kimse beklemesin.

Özellefltirme politikas› devlet tekelinden özel
sektör tekeline geçirmek olmamal›d›r. Rekabet
ortam›n› sa¤lamad›¤› taktirde, ne yerli ne de ya-
banc› yat›r›mc› sermaye Türkiye’de yat›r›m ya-
par. Rekabet olmayan bir ortamda, enflasyonda

kal›c› baflar› sa¤lanmaz. Rekabet olmazsa, ve-
rimli üretim ve katma de¤eri yüksek ihracatta ol-
muyor.

Hem kamuoyunda oluflacak tepkileri azaltmak,
hem de bu süreci sa¤l›kl› yönetmek için, önce
sektörel stratejiler belirlemeliyiz. Özellefltirme
stratejik anlamda do¤ru bir karard›r ziya bu ifllet-
melerin kamu elinde tutularak siyasetin nema-
lanmas›n›n önüne geçilmesi, rekabetçi ve kural-
lara dayal› bir piyasa ekonomisinin oluflmas›n›n
ön flart›d›r. Zaten bu nedenle, iflletmelerin ka-
munun elinde kalmas›ndan nemalananlar, özel-
lefltirmeye kategorik olarak karfl› ç›kmaktad›rlar.

Öte yandan kamunun elindeki tüm iflletmelerin,
ne olursa olsun sat›fl› anlay›fl› da sa¤lam bir
özellefltirme yaklafl›m› de¤ildir. Hep söyledi¤imiz
sanayi envanteriyle her sektöre ayr› bak›lmas›,
sektörel stratejiler ve planlar yap›larak öncelikle-
rin belirlenmesi, bu do¤rultuda gerekirse baz› ifl-
letmelerin, baz› ülkelerin yapt›¤› gibi, yerli özel
firmalar›n elinde kalmas›n› sa¤lamak gerekebi-
lir.

Vergi oranlar› ve yeni ifl yeri açacak olan müte-
flebbislere uygulanan kira stopaj vergisi hakk›n-
daki düflünceleriniz.

Vergilendirme sistemi, adaletsizdir

Kamu gelirlerinin ana unsuru vergi gelirleridir.
Ancak ülkemizde adalet ve eflitlik gibi, en temel
vergilendirme ilkelerine uygun bir vergi sistemi
oldu¤unu söylemek güçtür. Yasalar üzerinde bi-
le bu temel ilkeler sa¤lanamazken, vergi taban›-
n›n darl›¤› ve uygulamadaki çarp›kl›klar da ekle-
nince, ifl dünyas›n›n temsilcileri olarak son dere-
ce adaletsiz bir vergilendirme sistemi ile muha-
tap oldu¤umuzu söylersek abartm›fl olmay›z.

Ülkemizde, dürüst, yasalara ba¤l› kifli ve flirket-
lerin vergi verdi¤i, buna karfl›n, kay›t d›fl› mükel-
lef ve ifllemlerin vergi d›fl› kald›¤› bir ortam yara-
t›lm›flt›r. Türkiye, dürüst davran›p, yasalara uy-
gun flekilde hareket eden esnaf, tüccar ve sana-
yiciler için adeta bir vergi cehennemidir. Vergi
kaç›ranlar için ise, adeta vergi cennetidir.

Mevcut vergi sistemi, iflletmelerin küçülmesine
sebep olmakta ve faaliyetlerini zorlaflt›rmakta-
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Bugüne geldi¤imizde, dün yaflanan bu kafa
kar›fl›kl›¤›ndan kurtuldu¤umuzu görüyoruz.
Ancak bu sefer de, bir di¤er uç noktaya kay›-
yoruz. Dün, özellefltirmeleri engellerken ne
kadar hatal›ysak, bugün de, sadece sat›fl ge-
lirine odaklanarak, “kim al›rsa als›n, yeter ki
sat›ls›n” demek, ayn› ölçüde yanl›flt›r. Özel-
lefltirmenin esas amac›; ekonominin toplam
verimini art›rmak ve sa¤l›kl› bir rekabet orta-
m› sa¤lamak olmal›d›r. E¤er bir de bunun üs-
tüne, ülke hazinesine iyi bir sat›fl geliri sa¤la-
m›flsan›z, çok daha iyidir.
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d›r. Sürekli olarak, kay›tl› mükelleflerin üzerine
gidilmekte, kay›tl› olmayanlar her zaman kazanç-
l› ç›kmaktad›r. Vergi benzeri yükler de dikkate
al›nd›¤›nda, kay›tl› mükelleflerin efektif vergi yü-
kü dayan›lmaz hale gelmektedir. Yeterli vergi
toplanmamas›n›n ve kay›t d›fl› ekonominin en
önemli nedeni yüksek vergi oranlar›d›r.

Bu olumsuz tablonun düzeltilmesi için; vergi
oranlar› indirilmeli, adil ve etkin vergi denetimi
sa¤lanmal›, hukuki altyap› oluflturularak nakit
kullan›m› azalt›l›p, kaydi para kullan›m› teflvik
edilmeli ve yayg›nlaflt›r›lmal›, kurumsallaflma
teflvik edilmeli, belge düzeninin yerleflmesine
iliflkin önlemler al›nmal›d›r.

Yeni aç›lan iflletmeleri zorlayan kira stopaj vergi-
si de asl›nda ekonomimizin bir baflka olumsuz
yönüne iflaret ediyor. Kurulan ve kapanan flirket
istatistiklerine bakt›¤›m›zda, son 3 senede her
y›l, kapanan flirketten daha fazla yeni flirket ku-
ruldu¤unu görüyoruz. Nerdeyse her y›l, mevcut
flirket say›s›n›n yüzde 10’u kadar yeni flirket ku-
ruluyor ki, bu oran, AB ortalamas›n›n üzerinde-
dir. Bu durum, özel sektör dinamizminin de en
aç›k göstergesidir. Ama, bu olumlu rakam›n is-
tihdama yans›mad›¤›n› görüyoruz.

Çünkü sorunumuz flurada; dinamik ve esnek ifl
yap›m›z sayesinde bafllang›çta h›zl› birkaç ad›m
at›yoruz. Ama sonra, flirketlerimizi büyümeyi ve
daha ileri götürmeyi beceremiyoruz. Yeterli bü-
yüklü¤e ulaflamayan flirketlerimiz, verimli çal›fla-
mad›klar›ndan dolay›, artan d›fl rekabet karfl›s›n-
da ayakta duram›yor.

Ortaya ç›kan bu ikili yap›, ilginç bir sonuca yol
aç›yor. Kay›t alt›nda çal›flan bir flirkette, kifli ba-
fl›na verimlilik, kay›t d›fl›na göre 10 bin dolar da-
ha fazla, 10 milyo nkiflinin kay›t d›fl›nda çal›flt›¤›
tahmin edildi¤ine göre, demek ki, 100 milyar do-

larl›k y›ll›k üretim art›fl› potansiyeline sahibiz.

Bu tablo yap›lmas› gerekeni de aç›kl›kla ortaya
koyuyor; Onun için kay›t alt›na geçilmesini, en
çok, biz ifl aleminin temsilcileri destekliyoruz.
Ancak bu de¤iflim için bafllang›çta göze al›nma-
s› gereken riskler ve maliyetler de var ve büyük
ço¤unlu¤u da vergi ve SSK ile iliflkili. K›sacas›
yap›lmas› gereken çok zor bir ev ödevi önümüz-
de duruyor. Ama bunun sonucunda mükafatta o
derece büyük olacak.

Kamuoyunda yank›lanmaya bafllayan erken se-
çim konusundaki düflünceleriniz nelerdir?

Gündem, Ekonomi Olmal›

Bunlar bugünün konusu de¤il, dikkatimiz da¤›l-
mamal›. Gündemimiz ekonomi olmal›, yap›sal
reformlar›n tamamlanmas› olmal›. Oysa biz san-
ki her bir yap›sal reformu tamamlam›fl da, eko-
nomimizi sürdürebilir büyüme sürecine sokmu-
fluz gibi siyasete kilitleniyoruz.

Türkiye’de siyaset ne zaman ekonominin önüne
geçmiflse, ekonomik istikrar kaybolmufltur ve
bundan ülkemiz olumsuz etkilenmifltir. Unutma-
yal›m ki, ekonomik istikrar olmadan, siyasi istik-
rar da olmaz.

E¤itime verdi¤iniz önem do¤rultusunda yeni he-
defleriniz nelerdir?

Nitelikli insan gücü yarataca¤›z

Kendini 21’nci yüzy›l›n gerçeklerine göre flekil-
lendirmeye çal›flan bir ülkede, meslek sahibi ol-
mayan, yabanc› dil bilmeyen, bilgisayar› ve inter-
neti kullanamayan, teknoloji üretemeyen insan-
lar›n gelecekte büyük s›k›nt›lar yaflayacaklar› da
aç›kt›r. Ülkelerin gelece¤i de, insan kayna¤›na
ve teknoloji üretimine göre flekillenir. Baflka bir
ifadeyle, e¤itime ve teknoloji üretimine gerekli
önemi vermeyen toplumlar, uzun vadede kaybet-
meye mahkumdur.

Ne yaz›k ki, bu alandaki rakamlar ülkemiz için
hiç de iç aç›c› de¤ildir. Türkiye; arge harcamala-
r›nda dünyada 4090., e¤itim harcamalar›nda ise
maalesef 102. s›radad›r. Bu, gelece¤imizin ipo-
tek alt›nda olmas› demektir. Halbuki, en büyük

Resmin bütününe bakt›¤›m›zda, ekonomide
ikili bir yap› olufltu¤unu görüyoruz. Bir yanda,
AB’nin verimlilik düzeyini yakalayan, kay›t al-
t›ndaki firmalar bulunuyor. Di¤er tarafta ise
kay›td›fl›nda çal›flarak, AB’nin verimlilik düze-
yinin dörtte birinde kalan, düflük ücret-düflük
vergi düzeninde ifl yapan, kay›td›fl› iflletmeler
bulunmakta.



zenginli¤imiz, genç, dinamik, yeniliklere aç›k ve
e¤itilebilir nüfusumuzdur. Gelece¤imizin temina-
t› olarak gördü¤ümüz gençlerimizin, ileriye gü-
venle bakabilecekleri ve kendilerini gelifltirecek-
leri bir ortam tesis edilemedikçe, üzülerek ifade
etmeliyim ki, bu zenginli¤imiz heba olacakt›r.

Bu yüzden de TOBB olarak, ülkenin kalk›nmas›n-
da önemli rol oynayan, sanayi için ara eleman
yetifltiren ve sanayinin en önemli istihdam kay-
na¤› olan meslek liselerinin teflvik edilmesi ve
e¤itim seviyelerinin yükseltilmesinin gere¤ine
inan›yoruz. Bu düflünceden hareket ederek Milli
E¤itim Bakanl›¤›m›z ile ifl birli¤ine gidiyoruz.

Neticede, bugün asli fonksiyonunu yerine getir-
mekten uzak olan meslek okullar›m›z, reel sek-
törümüzle iflbirli¤i içinde, asli görevlerine geri
dönecek ve nitelikli insan gücünü yetifltiren, ifl
garantili meslek e¤itimi veren birer cazibe mer-
kezine dönüflecektir.

Geçen sene faaliyete geçen TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitemiz bir taraftan, ülkemizin ih-
tiyac› olan, araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›n›
sürdürerek, elde edece¤i bilgilerle, ifl dünyam›-

z›n önünü açarken, teori ve uygulama bütünlü¤ü

içinde, ülkemize yeni ufuklar ve hedefler göste-

rebilen bir üniversite olacakt›r.

Özel sektörün yan›s›ra, kamu’nun ihtiyaç duydu-

¤u, yüksek nitelikli insan gücünü de yetifltirece-

¤iz. Bu sayede, kamu idaresinde de, ça¤dafl pi-

yasa ekonomisi zihniyetinin benimsenerek, uy-

gulanmas›n› sa¤layaca¤›z.

Üniversitemizin, bir önemli hedefi daha bulun-

maktad›r. Halen ülkemiz, ABD’de en fazla ö¤ren-

cisi olan, Avrupa ülkesidir. Bundan dolay› her y›l

yurtd›fl›na aktard›¤›m›z kaynak, 500 milyon do-

lar’› geçmektedir. ‹flte üniversitemizin hedefle-

rinden birisi de, ulaflaca¤› yüksek nitelik sayen-

de, yurtd›fl›na giden, bu muazzam kayna¤›n bir

k›sm›n›, Türkiye’de tutmak ve beyin göçünü dur-

durmakt›r.

Üniversitemizi farkl›laflt›racak bir unsur da, mü-

teflebbislik e¤itimi yönümüzdür. Zira biz, reel

sektörün üniversitesiyiz ve müteflebbis bireyleri

topluma kazand›rmay› amaçl›yoruz. ‹flte bu kap-

samda, maalesef hep bahsetmemize ra¤men,

bir türlü baflaramad›¤›m›z, üniversite-sanayi ifl-

birli¤ini de, burada kuruyoruz.

Türkiye’de bir ilke daha imza atarak, üç sömes-

tirli e¤itim sistemine geçiyoruz. Her y›l üçüncü

sömestir, uygulamal› e¤itime tahsis edilecektir.

Böylece ö¤rencilerimiz, haz›r ve ithal bilgilerle

yetinmeyecek, bizzat iflin bafl›nda yetiflecekler-

dir. Hocalar›yla ve ifl dünyam›zla birlikte çal›fla-

rak, giriflimcilik yeteneklerini gelifltireceklerdir.

Üniversitemizin program› ve araflt›rmalar› da, re-

el sektörün ihtiyaç ve beklentilerine göre flekille-

necektir.
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Art›k TOBB’a ba¤l› ticaret ve sanayi odalar›-
m›z ile ticaret borsalar›m›z, belirlenen meslek
okullar›n›, geliflen teknolojiye göre donata-
cak, ça¤›m›za uygun bir meslek e¤itiminin ge-
rektirdi¤i modern atölyeler kuracakt›r. Bakan-
l›¤›m›zda, e¤itim programlar›n›n içeri¤ini, ifl
dünyas›n›n talep ve ihtiyaçlar›na göre yeniden
dizayn edecektir. Bu sayede meslek liseleri-
miz, bulunduklar› bölgedeki sanayinin ihtiyaç
duydu¤u nitelikte ö¤renciler yetifltirecektir.





Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu “2001 krizi,

bizim ifllerimiz ne kadar iyi olursa olsun,

e¤er devletin ifli iyi de¤ilse, ilk zarar› da bizim gö-

rece¤imizi ö¤retti” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, Kayseri

Ticaret Odas› Meslek Komiteleri Toplant›s›’nda

yapt›¤› konuflmada, TOBB’un bir siyasi partinin

yan örgütü, karfl›t› veya arka bahçesi olmad›¤›n›

söyledi, ‹fladam›n›n, kendi önü aç›ld›¤›nda, Tür-

kiye’nin önünün aç›ld›¤›na inand›¤›n› belirten Hi-

sarc›kl›o¤lu, flöyle konufltu: “2001 krizi, bizim

ifllerimiz ne kadar iyi olursa olsun, e¤er devletin

ifli iyi de¤ilse, devletin bilançosu iyi de¤ilse, ilk

zarar› da bizim görece¤imizi ö¤retti. Krizde tek

zarar görmeyenler, bürokratlar oluyor. Ülkenin

sevk ve idaresinde en etkin olanlar bürokratlar.

Maafllar›n› bir gün geç almad›lar. Hiç kimse ma-

afl düflüklü¤ü yaflamad›. Ama bizler, iflçimizi ç›-

kard›k. ‹flçimizin maafl›n› azaltt›k, kârlar›m›zdan

vazgeçtik, iflyerimizi ayakta tuttuk.” Türkiye’nin

son 3 y›lda yakalad›¤› büyümede, özel sektörün

önemli pay sahibi oldu¤una iflaret eden Hisar-

c›kl›o¤lu, ‘Türkiye, son 20 y›lda ilk defa 4 y›l üst

üste büyümeyi yakalad›. Bunu da özel sektör

yapt›. Bundan önceki büyümeler, devlet eliyle ol-

mufltur. Borç al›narak yap›lan büyümeler, 2 y›l

sonra ödeme dönemi gelince, krizleri de berabe-

rinde getirmifltir. Son 3 y›ldaki yüzde 25’lik bü-
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yümede kamunun pay› yüzde 2.5’tur” dedi. Tür-
kiye’de, sürdürülebilir büyüme noktas›nda henüz
bir güven ortam› oluflmad›¤›n› ifade eden Hisar-
c›kl›o¤lu, bunun oluflmamas›nda, bankac›l›k,
sosyal güvenlik ve vergi reformlar›n›n yap›lama-
mas› ile yat›r›m ve ifl ortam›n›n iyileflmemesinin
etkili oldu¤unu kaydetti.

Türkiye’nin her y›l yüzde 7’lik büyümeyi yakala-
mas› gerekti¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, flöyle
konufltu:

“Türkiye’de her y›l 750 bin kifli istihdam piyasa-
s›na giriyor 5 milyon da iflsiz var. Türkiye büyü-

mezse, bunlara ifl bulma flans›m›z yok. Bütçe gi-

derlerini karfl›lamak için bütçe gelirlerini art›r-

mak gerekiyor. Petrol, içki ve sigarada 5.5 katril-

yon lira vergi kay›p aç›¤› var. En önemli aç›klar›-

m›zdan biri de sosyal güvenlik aç›¤›. Bu aç›k, bu

y›l sonunda 17 milyar dolara ulaflacak. Bu aç›¤›n

kapanmas› için ya vergi art›r›lacak ya da d›flar›-

dan borç ald›¤›nda, bu sefer emir almaya bafll›-

yor. Biz de diyoruz ki, (aya¤›n›n üzerinde dimdik

dur, herif gibi konufl). Ama sen devletini borç is-

temeye mahkum edersen, dimdik ayakta dura-

mazs›n. 20 y›l çal›flt›r›p, 30 y›l maafl ödeyen tek

ülke biziz. Nüfus 68 milyon, sosyal güvenlik ça-

t›s›nda 81 milyon kifli var. 20 milyon kifli de sos-

yal güvenlik çat›s›nda de¤il. Nüfus 101 milyona

ç›k›yor.

17 milyar dolarl›k
sosyal güvenlik aç›¤›



T OBB, 5 ayr› bakanl›¤a da¤›lm›fl olan tar›m-

sal hizmet ve politika belirleme yetkileri-

nin entegre edilerek, AB’de oldu¤u gibi

sadece Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’na verilmesi

gerekti¤ini bildirdi. TOBB, tar›msal politikalar›n

Tar›m ve Köyiflleri, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,

Çevre ve Orman ile en az iki devlet bakanl›¤› ta-

raf›ndan daha belirlendi¤ine dikkat çekti. TOBB,

AB Ortak Tar›m Politikas›’na uyum için öncelikle

Avrupa Tar›msal Yönlendirme ve Garanti Fonu

(FEOGA) gibi kurumsal yap› oluflturulmas› gerek-

ti¤ini ve Ulusal Tar›m Konseyi (UTAK) kurulmas›-

n› da önerdi.

Tar›msal üretim piyasaya yönelik
yap›lmal›

TOBB Tar›m Sektör Kurulu taraf›ndan haz›rlanan

raporda, sektörün sorunlar› üretim, pazarlama

ve politikalar olmak üzere üç boyutta de¤erlendi-

rildi. Rapora göre, üretimde sorunlar, arazi bü-

yüklüklerinin optimum ölçekten uzak olmas›,

modern girdi kullan›m›n›n nicelik ve nitelik aç›-

s›ndan gelifltirilmemesi, tar›msal girdilerin

önemli k›sm›nda d›fla ba¤›ml›l›ktan kurtuluna-

mamas› ve genifl bir kesimde tar›msal üretimin

piyasaya yönelik bir ekonomik faaliyet olmak ye-

rine yaflam biçimi olarak alg›lanmas›ndan kay-

naklan›yor. Pazarlama alan›ndaki sorunlar ise

öztüketimin hala yüksek boyutlarda olmas›, arz-

talep dengesinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturul-

mamas›, Türkiye’ye özgü ürünlerin d›fl piyasalar-

da yeterince tan›t›lamamas› ve daha yüksek ge-

lir getiren yafl meyve ve sebze ihracat›na yeterin-

ce önem verilmemesi olarak s›raland›.

Karma ürün gelifltirilmeli

Rapora göre tar›msal politikalarda yaflanan s›-

k›nt›lar›n bafl›nda, k›sa vadeli politikalar›n uygu-

lanmas› ile orta ve uzun vadeli stratejilere daya-

l› sektör hedeflerinin belirlenmemesi geliyor.

Destekleme politikalar› ise içerik ve uygulama

yönünden bilimsel kriterlere uygun de¤il. Buna

ba¤l› olarak ürün deseninin yeterince yönlendiri-

lemiyor ve gereksiz arz fazlalar› yarat›l›yor. Ayr›-

ca AB’ye tam üyelik için sorunlu olan Ortak Ta-

r›m Politikas›’na (OTP) uyum konusunda da ye-

terli geliflme sa¤lanamad›.

Raporda Türkiye’nin mevcut kulvarlarda seçici

davranarak rekabet etmesi yan›nda kendi kul-

varlar›n› yaratacak flekilde de pazarlama strate-

jileri üretmesi gerekti¤i belirtilirken, bu amaçla

cevizli incir, üzümlü incir, antepf›st›kl› incir gibi

halen üretilen veya üretilecek karma ürünler ge-

lifltirilmesi gerekti¤i de belirtildi.
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1. Tar›m politikalar›

• Tar›mla ilgili kamu kurumlar›ndaki teknik per-

sonel masa bafl›ndan kurtar›lmal›.

• Do¤rudan gelir ödemeleri ürün ve kalite baz›n-

da farkl›laflt›r›lmal›

• Tar›ma ayr›lan bütçe art›r›lmal›

• G›da güvenli¤i ve sürdürülebilir ekonomik bü-

yüme aç›s›ndan stratejik olan ürünler tespit edil-

meli ve bunlara yönelik farkl› stratejiler gelifltiril-

meli

2. Tar›msal üretim

• Tar›m dan›flman› uygulamas›, daha yetkin mü-

hendisler yetifltirilerek geniflletilmeli

• Toprak, ürün, iklim, sulama ve havza haritala-

r› ç›kar›lmal›, buna ba¤l› olarak bölgelerin karfl›-

laflt›rmal› üstünlükleri belirlenmeli

• Üretici sertifikas› uygulamas›na bafllanmal›

• Tar›msal ürünlerin katile ve sa¤l›k standartla-
r›n› içeren bir ürün sertifikas› ile al›m sat›m› sa¤-
lanmal›

• Uygun bölgelere organize sanayi tar›m havza-
lar› kurulmal›

3. Tar›msal pazarlama

• Sözleflmeli tar›m uygulamalar›, sözleflme içe-
rikleri adil olarak haz›rlanarak, geniflletilmeli

• Tar›msal ürünlerin pazarlanmas›nda; çiftçi-tüc-
car-iflleme tesisi-toptanc›-perakendeci-tüketici
aras›nda denetlenebilir bir arz zinciri oluflturul-
mal›.

• Önemli ihracat merkezlerinde uluslararas› dü-
zeyde akredite olmufl laboratuvarlar kurulmal›

• Yenlikçi pazarlama ve rekabet stratejileri gelifl-
tirilmeli

TOBB’dan 3 alanda tar›m önerileri



T OBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu AB’nin

Türkiye üzerine K›br›s flart› ile gelmesine

karfl› ç›k›yor. Hisarc›kl›o¤lu “AB’nin verdi-

¤i sözleri tutmas› ve 3 Ekim’de müzakerelerin

bafllamas› laz›m... Bafllamazsa verdikleri söz-

den dönmüfl olurlar ve dünyada inand›r›c›l›klar›

kalmaz; ne küresel, ne de bölgesel bir güç ola-

bilirler” dedi.

Say›n Hisarc›kl›o¤lu, AB ile yap›lacak müzakere-
lerde görev alma konusundaki arzunuzu, TOBB
olarak defalarca dile getirdiniz. Ne var ki, AB sü-
recine iliflkin son günlerin en çok tart›fl›lan gün-
dem maddesi, ek protokolün imzalanmas›n›n
Güney K›br›s’›n tan›naca¤› anlam›na gelmeyece-
¤i yolundaki telkinlere ra¤men, protokolün imza-
lanmas›n›n hemen ard›ndan, birli¤e üye baz› ül-
kelerin, müzakerelere bafllaman›n yolunun K›b-
r›s Rum Kesimi’ni tan›maktan geçece¤i yolunda-
ki aç›klamalar› oldu. Siz, bu aç›klamalar› nas›l
analiz ediyorsunuz?

AB’nin verdi¤i sözleri tutmas› ve 3 Ekim’de mü-
zakerelerin bafllamas› laz›m... Bafllamazsa ver-
dikleri sözden dönmüfl olurlar ve dünyada inan-
d›r›c›l›klar› kalmaz. Ne küresel, ne de bölgesel
bir güç olabilirler. O zaman, AB daha çok kendi
vizyonunu sorgular... K›br›s’ta üzerimize düfleni
fazlas›yla yapt›k. Esas yapmayan Rum kesimi!...
E¤er birisine bir yapt›r›m yap›lacaksa, Rumlar’a
yap›lmal›... Öte taraftan, Anayasa referandu-
mundaki “Hay›r”lar, ekonomik performans›n iyi
olmas›n›n ne derece önemli oldu¤unu bir kez da-
ha ortaya koyuyor. Ekonomi iyi gitmeyince AB va-
tandafllar› bile AB’ye olumsuz bak›yor. Demek ki
yapmam›z gereken, ekonomik istikrar ve perfor-
mansa dikkat etmek ve AB standartlar›nda bir
ülke haline gelmektir. Bu yüzden, “Nas›l olsa bi-
zi almayacaklar!” yaklafl›m›, Türkiye’nin ekono-
mik, toplumsal ve demokratik geliflmesi önünde
bir engel haline getirilmemelidir.

“Müzakerelerde sivil toplumu temsilen TOBB
mu, yoksa TÜS‹AD m› olmal›? tart›flmas›na siz
nas›l yaklafl›yorsunuz.

TOBB, tüm sektörleri ve flirketleri temsil etme-
nin verdi¤i ayr›cal›kla ve sorumlulukla, sadece
belli bir grup firman›n de¤il, tüm flirketlerimizin
ayakta kalmas›n› ve böylece daha çok üretim, ih-
racat ve istihdam yap›lmas›n› hedefliyor. Bu yüz-
den TOBB’un müzakere süreci içinde aktif ola-
rak yer almas›, hem ülkemiz ekonomisinin, hem
flirketlerimizin ve hem de çok meflakkatli geçe-
cek bu süreçte, kamuoyu deste¤ini muhafaza
etmek anlam›nda belirleyici olacakt›r. Böyle bir
katk›y› sa¤layacak, farkl› önceliklere sahip sek-
törleri ve flirketleri ortak bir noktada bulufltura-
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cak, bu kadar genifl bir tabana ve örgüt yap›s›na

sahip, tek kurumda TOBB’dur. ‹stedi¤imiz for-

mal bir pozisyon de¤il, bu süreçte aktif olarak

bulunmakd›r. fiahs›m›za bir görev peflinde de

de¤iliz!... Mevcut görevlerim, zaten tüm mesa-

imi al›yor. Öte yandan TÜS‹AD’la bir ayr›l›¤›m›z

da yok. TÜS‹AD’›n tüm üyeleri, zaten TOBB’un

üyesidir.

Müzakere sürecine kurum olarak ne kadar haz›r-

s›n›z?

Biz, AB müzakere sürecine haz›r›z. ‹lk olarak da,

ekonominin tüm sektörlerini kapsayan, Türkiye

sektör meclislerini oluflturduk. Geçen sene faali-

yetine bafllayan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-

versitesi ve Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›r-

ma Vakf› iflbirli¤iyle bu sürecin gerektirdi¤i tek-

nik ve bilimsel çal›flmalar› yapma kapasitemizi

güçlendirdik. Ayr›ca AB müktesebat›n›n Türk-

çe’ye ve Türk mevzuat›n›n da ‹ngilizce’ye çevrisi

görevini de üstlendik. Avrupa Ticaret ve Sanayi

Odalar› Birli¤i ile birlikte, 2001 y›l›ndan beri yü-

rütmekte oldu¤umuz oda gelifltirme program› sa-

yesinde, odalar›m›z›n hizmet anlay›fllar›n›, kalite-

lerini ve türlerini AB standartlar›na yükseltiyoruz.

AB’den temin etti¤imiz 18 milyon Euro’luk kay-

nakla, Gaziantep, ‹zmir ve Kocaeli’nde bafllatt›-

¤›m›z ifl gelifltirme merkezleri vas›tas›yla, KO-

B‹’lerimizi d›fl rekabete karfl› haz›rl›yor ve d›fla

aç›lmalar›n› teflvik ediyoruz. Bugün Türkiye’de

yaklafl›k 235 bin adet üretici firma bulunmakta-

d›r. Ancak, bunlar›n sadece bin kadar›, AB mük-
tesabat› ile tamamen uyumlu üretim yapabil-
mektedir. Demek ki, müzakere süreci ayn› za-
manda, 234 bin firmam›z›n kaderini belirleye-
cektir.

Gelelim AB sürecinin ekonomiye yans›malar›-
na... Son aylarda ihracat›n h›z kesti¤i, büyüme-
de duraklama oldu¤u, cari aç›¤›n büyüdü¤ü eko-
nomi sayfalar›na da yans›yor. Ekonomi bas›n›n›n
sordu¤u bir baflka soru ise, “Ekim ay›nda müza-
kerelere bafllanamad›¤› taktirde, ekonomide kriz
söz konusu olabilir mi?” sorusu... Bu soruya si-
zin yan›t›n›z nedir?

Hepimiz art›k flunu görmeliyiz ki, son 3 senede
tamamlanan yap›sal reformlar sayesinde art›k
ekonomide daha sa¤lam bir yap›ya sahibiz. Dün
yaflanan krizlerin temeline bakt›¤›m›zda hepsin-
de kamu maliyesindeki bozulmay› görüyoruz. Bu-
gün mali disiplin ve enflasyonun kontrol alt›na
al›nmas›yla eskisi gibi y›k›c› bir kriz yaflanmas›
ihtimali son derece az!... Ekonomimiz normal-
lefltikçe, yaflanacak olan krizlerin de niteli¤i de-
¤ifliyor. Krizlerin niteli¤i bir döviz veya finansman
krizinden daha çok durgunluk fleklinde ortaya ç›-
k›yor. Bizim de toplum olarak art›k bu ‘krizkolik’
olma sendromundan kurtulmam›z gerekiyor. 3
Ekim’de müzakerelere bafllanaca¤›na inan›yo-
rum. Zira Türkiye üzerine düflen tüm yükümlülük-
leri yerine getirdi. Aksi bir kararda belki piyasa-
lar biraz çalkalanabilir, ama biz yap›sal reform-
larla ekonomimizi sa¤lamlaflt›rmay› devam ettir-
di¤imiz takdirde çekinece¤imiz hiçbir fley yoktur.

Peki gelelim Kayserili olman›za...

Kayserililik ile ifl adaml›¤› aras›ndaki iliflkiyi bir
de TOBB Baflkan›’n›n anlat›m›yla dinleyebilir mi-
yiz?

Tarihten gelen bir hadisedir bu... Kayseri, Orta
Anadolu’nun göbe¤inde, fakat verimsiz toprakla-
r›n üzerine kurulmufl bir kent. Ancak çevresinde-
ki il ve ilçelere göre daha merkezi bir konumda...
Bu da, sizin otomatikman ifl hayat›na daha yak›n
olman›za neden oluyor. Bak›n, bugün Kayseri-
li’nin çocuklar›n› yetifltirmede bile ayr› bir kültü-
rü vard›r. Çocuk, ilkokula bafllad›¤› andan itiba-
ren yaz dönemlerinde tatil yapm›yor. Ya ne yap›-

yor?... Ailesi taraf›ndan, bir iflte çal›flt›r›l›yor.
Böylece al›fl-verifle yatk›n oluyor. Almay›-satmay›
ö¤reniyor ve ticari kültürünü daha 7 yafl›ndayken
kazanmaya bafll›yor. Zaman içerisinde, okul da
bittikten sonra ifl hayat›n›n içine giriveriyor. Bir
de, flimdi geçerli olmasa da, eskiden bir laf var-
d›. Kayseri’de... Buna göre, ifl hayat›na yatk›n
olan›, ifl hayat›n›n içinde b›rak›rlar, ifl hayat›na
yatk›n olmayan› da okuturlar. Ama flimdi genç
arkadafllar›m›z, hem okuyorlar, hemde ifl adam›
oluyorlar!...

“Senin bu o¤lan adam olmayacak, okut bari!...”
diyorlarm›fl, do¤ru mu?

Senin o¤lan adam olmayacak, okut bari!..



(Kahkalalar...) Bu tabii espri... Ama eskiden böy-
le bir olay vard›. Çocuklar› tezgaha verdikleri za-
man, ustabafl›, eli ifle yatk›nsa, “Bunun eli yat-
k›n, bu bende kals›n” derdi. E¤er eli efli yatk›n
de¤ilse, “Bu ifle gelmez... Bunu okut” derler-
mifl...

TOBB olarak, Türkiye’de yat›r›m yapm›fl ve Erde-
mir’i almak isteyen giriflimcileri bir araya getir-
me misyonunu üstlendi¤inizi biliyoruz ve bu giri-
flim, “Yabanc› sermaye karfl›l›¤›” tart›flmalar›n›
yeniden gündeme getirdi. Bu tart›flmada siz ne-
rede duruyorsunuz?

Bugün, yerli ve yabanc› tüm flirketler TOBB’un
üyesidir. Kendi üyemizin karfl›s›nda nas›l olabili-
riz?... Türkiye, hem tasarruf, hem de teknoloji
aç›¤› olan bir ülke... Öte yandan, en az 5 milyon
kifli de iflsiz... Bunlara ifl bulman›n maliyeti, 250
milyar dolarl›k yat›r›m demektir. Türkiye’de 250
milyar dolar yat›r›m yapabilecek kaynak var
m›?... O yüzden akl› bafl›nda biri yabanc› serma-
ye karfl›tl›¤› yapabilir mi? Kald› ki, bizim koordi-
nasyonunu yapt›¤›m›z organizasyonun içindeki
flirketlerin baz›lar›nda da yabanc› sermaye bulu-
nuyor. Bak›n biz, “Ortak Giriflim Grubu” vas›ta-
s›yla, yerli flirketlerimizin birlikte ifl yapma kültü-
rünü kazanmas›n› da arzuluyoruz. Zira kurumsal-
laflmazsak, birleflmezsek, ‘küçük bal›k’ olarak
kal›r›z ve global rekabet ortam›nda kolayca bü-
yük bal›klar›n hedefi haline geliriz. Burada “Ya-
banc›ya gitmesin” diye bir kampanya söz konu-
su de¤ildir. “Yerli sermayede kals›n” diye “Ucu-
za sat›ls›n, alal›m” fleklinde bir yaklafl›m da yok.
Erdemir’e kim daha iyi sahip ç›kacak ve yeni ya-
t›r›mlarla bir dünya flirketine çevirecekse, o grup
almal›d›r. Düyada art›k ülkeler aras›ndaki müca-
delede ordular de¤il flirketler ön plana ç›k›yor.
Ama bak›yorum dünyan›n ilk yüz firmas› aras›n-
da bir tane Türk flirketi yok. Türkiye’nin dünyada
ve bölgesinde global anlamda oyun oynayabile-
ce¤i flirketlerinin bafl›nda da Tüprafl, Erdemir ve
Turkcell gelmektedir. Bu flirketlerin milli serma-
yedarlar›n elinde kalmas›, Türkiye’nin bölgesel
güç olmas›n›n temel kofluludur.

‹hale öncesi, “Yabanc›lara verme taraftar›y›z” tü-
ründen aç›klamalar› nas›l yorumluyorsunuz?

“Acaba içeride bir yabanc› karfl›tl›¤› m› var?” gi-
bi bir alg›laman›n önünü kesmek için yap›lm›fl
bir aç›klamad›r bu... ‹halenin, herkese eflit flart-
larda olaca¤› inanc› içerisindeyim. Yoksa ihaleye
ç›karken flartnameye yazars›n›z ve dersiniz ki,
“Yerli firma istemiyoruz. Yabanc› firma istiyo-
ruz”... ‹flte o zaman yerli firmalar da girmezler!...
Bunu, d›flar›da, “Acaba içeride özellefltirme kar-
fl›tl›¤› çok mu hakim!” fleklindeki korkunun ol-
mamas› için verilen mesaj olarak de¤erlendiriyo-
rum.

Yavuz Donat, sizin için “Hisarc›kl›o¤lu’nun bir
özelli¤i de yerinde duramamas›d›r” diyor. Mo-
dern seyyah misali Anadolu’yu geziyormuflsu-
nuz, öyle mi?

Evet... Dört y›lda 756 bin kilometre yol katetmi-
flim!... Bir baflka hesapla, 19 kez dünyan›n etra-
f›n› dolaflm›fl›m!... Afla¤› yukar› bir günüm Anka-
ra’da, bir günüm Ankara d›fl›nda geçiyor. Türki-
ye’nin meseleleri çok büyük... Türk ifl âleminin
temsilcisi ve TOBB’un baflkan› oldu¤um için,
Türk ifl aleminin önünde kofluyor olmam la-
z›m!...

TOBB baflkan› olarak Anadolu’nun nabz›n› tutu-
yorsunuz... Peki bu gezilerde, insan olarak unu-
tamad›klar›n›z var m›?

Tabii... Özellikle üzüntü duydu¤u anlar, insan›n
akl›ndan ç›km›yor. 2001 y›l›nda A¤ustos ay›nda,
Manisa - Turgutlu’ya gittim. Turgutlu’da, 31 tane
tu¤la fabrikas› varm›fl... Ben gitti¤imde, 30’u ka-
panm›flt› ve sadece bir tanesi çal›fl›yordu... ‹lçe-
nin ekonomisi çökmüfltü... Düflünün kapanan
fabrikan›n sahiplerinden biri de çay oca¤›nda
çayc›l›k yap›yordu. Bu durum, beni çok üzdü!...
Kriz dönemine iliflkin unutmad›¤›m bir baflka
an›m ise, yine bir fabrika ziyaretim s›ras›nda,
Türkiye çap›nda bir firman›n patronunun beni a¤-
layarak karfl›lamas›d›r. “Niye a¤l›yorsun?” diye
sordum. “Ben, bu müesseseyi babamdan dev-
rald›m. Babam dahil olmak üzere biz iflçinin ma-
afl›n› geciktirmedik. Bugün, ay›n onbefli ve iflçi-
min paras›n› ödeyemedim, onun için a¤l›yorum
baflkan!..” diye cevap verdi... Bu iki ac› an›y› hiç
unutmam!...
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
KOB‹’leri tek bilgi sistemi çat›s› alt›nda
buluflturmaya bafllad›. ‘Yat›r›m Ortam›n›n

‹yilefltirilmesi Reform Program›’ kapsam›nda 5
fiubat 2005’de yay›nlanan Baflbakanl›k Genel-
gesi ile TOBB’un koordinasyonuna verilen “KOB‹
Bilgi Sistemi Projesi” ile KOB‹’lere yönelik devlet
desteklerinin daha etkin tan›t›lmas› amaçlan›-
yor. KOB‹’ler kurulufltan fesihe kadar her tür ifl-
letmecilik faaliyetleri ile ilgili temel bilgilere art›k
“www.kobi.tobb.org.tr” ve “www.kobi.org.tr” ad-
resinden kolayca ulaflabilecek. Projeye TOBB ile
birlikte baflta kamu kurulufllar›, baz› bankalar ve
sivil toplum kurulufllar› olmak üzere toplam 40
kurulufl destek veriyor. Bilgi sitesi 13 kurumun
yer ald›¤› bir komite taraf›ndan yönetiliyor.

10 bafll›k alt›nda 150 konu

Projenin KOB‹’lere iliflkin bilgilerin on temel bafl-
l›k alt›nda topland›¤› belirtilirken, bu 10 ana bafl-
l›k ise; “‹flletme Kuruluflu, Devir ve Fesih ‹fllem-
leri”, “‹flletmelerin ‹nflas› ve ‹flletmeye Aç›lmas›
S›ras›ndaki ‹zinler”, “Vergi Çal›flma, Sa¤l›k ve
Güvenlik Mevzuat› ‹le ‹lgili Bilgiler”, “D›fl Tica-
ret”, “‹flletmeleraras› ‹flbirlikleri”, “Veri Tabanla-
r›”, “KOB‹’lerin Yararlanabilece¤i Destekler”,
“Finansmana ‹liflkin Bilgiler”, “KOB‹’lere Yönelik
AB Bilgileri”nden olufluyor. 10 ana bafll›¤›n alt›n-
da ise 150’ye yak›n alt bafll›k s›ralan›rken, alt
bafll›klarda yer alan bilgiler ise 40’dan fazla ku-
rum ve kurulufl taraf›ndan desteklenecek.

Referans Gazetesi 16.08.2005



T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, Türki-
ye’de KOB‹’lere hizmet veren, aralar›nda
Sanayi Bakanl›¤›, Hazine, Maliye ve KOS-

GEB’in bulundu¤u 40 kurumu, KOB‹ deniz fene-
ri ad›n› verdi¤i sistemle elektronik ortamda birbi-
rine ba¤lad›. Yeni bir iflletme kurmak isteyen,
kapasite artt›rmak isteyen, ürün çeflitlili¤ini de-
¤ifltirmek isteyen giriflimciler bütün hizmetlere
art›k www.kobi.org.tr adl› internet sitesinden
ulaflabilecek.

TOBB, KOB‹’lere hizmet veren, aralar›nda Sana-

yi Bakanl›¤›, Hazine, Maliye Bakanl›¤› ve KOS-

GEB’in bulundu¤u 40 kurumu, ‘KOB‹ Deniz Fe-

neri’ ad›n› verdi¤i sistemle elektronik ortamda

biraraya getirdi. TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›-

o¤lu, uzun vadede amaçlar›n›n KOB‹ destekleri-

nin tek elden yürütülmesi oldu¤unu söyledi.

Hisarc›kl›o¤lu’nun verdi¤i bilgilere göre yeni bir

iflletme kurmak isteyen, kapasite art›rmak iste-

yen, ürün çeflitlili¤ini de¤ifltirmek isteyen giri-

flimciler bununla ilgili alabilecekleri hizmetlere

art›k tek noktadan ulaflabilecek. “www.ko-

bi.org.tr” adl› internet sitesinde; mevzuat, d›fl ti-

caret, yabanc› ülkelerle iflbirli¤i f›rsatlar›, AB’ye

haz›rl›k gibi birçok konuda bilgi sunuluyor.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an imzas›yla flu-

bat ay›nda yay›mlanan genelge ile oluflturulmas›

öngörülen www.kobi.org.tr adl› internet sitesi fa-

aliyete bafllad›. Baflbakanl›k genelgesi ile Yat›-

r›m Orman›n›n ‹yilefltirilmesi Koordinasyon Kuru-

lu (YO‹KK) bünyesindeki KOB‹ Teknik Komitesi

taraf›ndan gelifltirilen KOB‹ Bilgi Sitesi Proje-

si’nin hayata geçirilmesi için TOBB görevlendiril-

di. Baflbakan Erdo¤an genelgede KOB‹’lerle ilgi-

li tüm kurumlar›n KOB‹’lerin kendilerinden ala-

caklar› izin, belge ve destekler için yap›lmas› ge-

reken ifllemleri anlafl›l›r flekilde TOBB bünyesin-

de aç›lacak sitede kendilerine ayr›lan bölümlere

kaydetmelerini istedi.

Bu genelge do¤rultusunda çal›flmalara bafllayan

TOBB, di¤er kurumlardan gelen bilgileri derleye-

rek www.kobi.org.tr adl› internet sitesini faaliye-

te geçirdi. Kurumlar, KOB‹’lere yönelik uygula-

d›klar› desteklerde herhangi bir de¤iflim olmas›

halinde, an›nda siteye yerlefltirecekler ve uyar›

yaz›s› gönderecekler.

Proje destek timi

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, uzun vadede

amaçlar›n›n KOB‹ desteklerinin tek elden yürü-

tülmesi oldu¤unu belirterek, KOB‹ destekleriyle

ilgili toplam 40 kuruluflu bu internet sitesiyle bir

araya getirdiklerini vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, yeni

sistemle KOB‹’lerin ifllerinin daha da kolaylafla-

ca¤›n› anlatt›.

Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de AB desteklerinden fay-

dalanabilmek için proje s›k›nt›s› çekildi¤ini belir-

terek, “Haz›rlanan projelerin bir k›sm› da geri

çevriliyor. Hem bunun önüne geçmek hem de ifl-

siz üniversite mezunlar›na ifl imkan› oluflturmak

amac›yla bu projeyi haz›rlad›k” dedi.

Proje haz›rlama flirketi kuracak gençlere verile-

cek e¤itim konusunda AB’den destek gelmesi

halinde, TOBB olarak kendilerinin destes sa¤la-
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TOBB, KOB‹ hizmetlerini
‘tek çat›’ alt›nda toplad›
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yaca¤›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB,

TESK ve TÜB‹TAK taraf›ndan Brüksel’de kurulan

birim ve KOB‹’lerin projelerini takip edecek” diye

konufltu. Proje çerçevesinde 100 genç destekle-

necek

Sitedeki kurumlar

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›,
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Ba-
kanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Kül-

tür ve Turizm Bakanl›¤›, DPT, Hazine, DTM, AB

Genel Sekreterli¤i, Ulusal Ajans, SPK, TOBB,

KOSGEB, TSA, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal

Meteorolji Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu,

TÜB‹TAK, Türkiye Teknoloji Gelifltirme V›akf›,

TESK, Milli Prodüktivite Merkezi, ‹GEME, T‹KA,

‹KV, ‹stanbul Ticaret Odas›, Organize Sanayi Böl-

geleri Üst Kurulu, Mesleki E¤itim ve Küçük Sa-

nayi Destekleme Vakf›, AB ‹fl Gelifltirme Merke-

zi, Vak›flar Bankas›, Türkiye Kalk›nma Bankas›,

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›, Halk Bankas›,

Eximbank, Kredi ve Garanti Fonu ‹flletme ve

Araflt›rma A.fi, TESKOMB.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)’nin

Baflbakan Genelgesi’yle üstlendi¤i Küçük

ve Orta Boy ‹flletmeler (KOB‹) için bütün

kurumlar› tek çat› alt›nda toplayacak internet si-

tesi www.kobi.org.tr’nin kuruluflu tamamland›.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu proje için Bafl-

bakan Recep Tayip Erdo¤an’›n genelgesiyle KO-

B‹’lerle ilgili 40 kurumun görev ald›¤›n› ve

TOBB’un liderli¤inde projenin tamamland›¤›n›

söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB teknik kurulumu

üstlendi, bilgi içeri¤i için de 13 kurulufltan kuru-

lu bir komite çal›flt› ve 40 kurulufl bu projeye kat-

k› sa¤lad›” dedi.

235 bin KOB‹’ye tek adres: www.kobi.org.tr’nin,

say›lar› 235 bini aflan KOB‹’ler için bilgiye ulafl-

ma sorununu ortadan kald›rd›¤›n› belirten Hisar-

c›kl›o¤lu flöyle konufltu:

“Bu site bütün kobiler için bilginin tek adresi ol-
du. Bundan böyle KOB‹’ler kendilerine hizmet
sunan, lisans, teflvik, destek veren, bürokrasi
iliflkisi bulunan ne kadar kurulufl varsa onlar›n
enformasyonuna bu siteden ulaflacak. Hatta Av-
rupa Birli¤i (AB) fonlar› ve projeler konusunda da
en do¤ru yönlendirme bu siteden olacak. KO-
B‹’ler için bilgi konusu çok da¤›n›kt› ve her kafa-
dan bir ses ç›k›yordu. Bu kurulufllar› birlefltirmek
k›sa vadede çok zor bu nedenle önce ‘bilgi’yi bir-
lefltirdik.”

TOBB IOS ile interaktif: KOB‹ bilgi sitesinin ayr›-
ca TOBB IOS alt bafll›¤› ile de interaktif ticaret ve
ortakl›klar için önemli bir e-ticaret alan› olufltur-
du¤unu söyleyen TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu,
ücretsiz üyelikle çal›flacak bu sistemin halen pi-
yasada benzer hizmetleri ücretle veren web site-
lerine göre daha etkin olaca¤›n› belirtti.

Bilgiler ‹lgili Kurumdan: TOBB Genel sekreteri
‹smail Köksal, KOB‹’lerin ifl süreçlerinde çok sa-
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y›da farkl› kuruluflla iliflki kurmak zorunda oldu-
¤unu, her kurumun da farkl› mevzuata ya da pro-
sedüre sahip oldu¤unu belirterek “www.ko-
bi.org.tr’de yer alan bilgi içeri¤i her ilgili kurulu-
flun kendi sorumlulu¤unda olufltu. Böylece bilgi-
lerin güncelli¤i ya da do¤rulu¤u konusunda s›k›n-
t› yaflanmayacak” dedi.

Amaca Rehberlik Etmek: Sitenin amac›n›n KO-
B‹’lere rehberlik etmek ve ihtiyaç duyduklar› bü-
tün bilgi ve belgeleri bir arada vermek oldu¤unu

söyleyen ‹smail Köksal, “Bir iflletme, kurulufl

aflamas›ndan bafllayarak faaliyete geçmesi,

ürün veya hizmet üretmesi, pazarlamas› ve niha-

yet kapan›fl aflamas›na kadar çok say›da prose-

dürle karfl›lafl›yor. ‹flletmelere çok say›da kurum

ve kurulufl taraf›ndan çeflitli destekler veriliyor.

Özellikle KOB‹’ler gerek prosedürleri aflmada,

gerek desteklere ulaflmada çeflitli zorluklarla

karfl›lafl›yor. Biz bu web sitesinde KOB‹’lerin ih-

tiyaç duydu¤u bilgileri toplad›k” diye konufltu.

100 proje avc›s›, proje haz›rlay›p
takip edecek

• TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB ola-

rak Türkiye genelinde 265 binden fazla olan KO-

B‹’ler için bir de proje ekibi kuracaklar›n› söyle-

di. Hisarc›kl›o¤lu bu konuda flunlar› söyledi:

“Türkiye AB’ye önemli mali katk›larda bulunuyor.

Proje yetersizli¤i nedeniyle de bu kaynaklar›n ge-

ri dönüflü olmuyor. Biz ilgili kamu kurulufllar›yla

bu konuda da müflterek bir proje haz›rl›yoruz. ‹lk

etapta 100 uzman yetifltirip, AB fonlar› için pro-

je nas›l haz›rlan›r, nas›l al›n›r ve uygulan›r soru-

sunu çözece¤iz. Bunlar KOB‹’lerimiz için proje

haz›rlayacak, proje bedelinin büyük bölümü

TOBB taraf›ndan karfl›lanacak. TOBB ayr›ca pro-

jelerin Brüksel’de takibini yapacak altyap›y› da

kurmufl durumda”

• www.kobi.org.tr’de bilgiler 10 ana bafll›k alt›n-

da topland›. Bunlar; fiirket Kuruluflu, ‹mar ‹nfla-

at ve aç›lma izinleri, Vergi çal›flma ve sosyal gü-

venlik mevzuat›, Üretim ve kalite ilgili bilgiler,

D›fl ticaret, ‹flletmeler aras› iflbirlikleri, Veri ta-

banlar›, KOB‹’lere yönelik destek ve hizmetler,

Finansmana iliflkin bilgiler, KOB‹’lere yönelik AB

bilgileri.

Yüzde 80’i kamu kuruluflu olan 40  kurulufl site-

nin bilgi ak›fl›n› sa¤l›yor. Kurulufllar, www.ko-

bi.org.tr için gerekli prosedürleri özet hale getir-

di ve kendi web sitelerinde de linkle ulafl›labilen

özel bölümler oluflturdu. Siteye katk› sa¤layan

kurulufllar 13 bakanl›k ile bu bakanl›klara ba¤l›

29 genel müdürlük ve 27 kurum ve kurulufltan

olufluyor. www.kobi.org.tr’ye ayr›ca http://ko-

bi.tobb.org.tr adresinden de ulafl›labiliyor.

TOBB’un Baflbakan genelgesiyle kuruluflunu sürdürdü¤ü, KOB‹’ler için tek
bilgi adresi olacak www.kobi.org.tr hizmete girdi. KOB‹’lerin ihtiyaç duydu¤u
tüm bilgiler, mevzuat ve belgeler sitede bulunuyor.

10 bafll›kta her fley var



TOBB, KOB‹’lere hizmet veren aralar›nda

Sanayi Bakanl›¤›, Hazine Maliye Bakanl›¤›

ve KOSGEB’in bulundu¤u 40 kurumu,

‘KOB‹ Deniz Feneri’ ad›n› verdi¤i sistemle elekt-

ronik ortamda biraraya getirdi. TOBB Baflkan›

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, uzun vadede amaçlar›n›n

KOB‹ desteklerinin tek elden yürütülmesi oldu-

¤unu söyledi.

Hisarc›kl›o¤lu’nun verdi¤i bilgilere göre yeni bir

iflletme kurmak isteyen, kapasite art›rmak iste-

yen, ürün çeflitlili¤ini de¤ifltirmek isteyen giri-

flimciler bununla ilgili alabilecekleri hizmetlere

art›k tek noktadan ulaflabilecek. “www.ko-

bi.org.tr” adl› internet sitesinde; mevzuat, d›fl ti-

caret, yabanc› ülkelerle iflbirli¤i f›rsatlar›, AB’ye

haz›rl›k gibi birçok konuda bilgi sunuluyor.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an imzas›yla flu-

bat ay›nda yay›mlanan genelge ile oluflturulmas›

öngörülen www.kobi.org.tr adl› internet sitesi fa-
aliyete bafllad›. Baflbakanl›k genelgesi ile Yat›-
r›m Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi Koordinasyon Kuru-
lu (YO‹KK) bünyesindeki KOB‹ Teknik Komitesi
taraf›ndan gelifltirilen KOB‹ Bilgi Sitesi Proje-
si’nin hayata geçirilmesi için TOBB görevlendiril-
di. Baflbakan Erdo¤an genelgede KOB‹’lerle ilgi-
li tüm kurumlar›n KOB‹’lerin kendilerinden ala-
caklar› izin, belge ve destekler için yap›lmas› ge-
reken ifllemleri anlafl›l›k flekilde TOBB bünyesin-
de aç›lacak sitede kendilerine ayr›lan bölümlere
kaydetmelerini istedi.

Bu genelge do¤rultusunda çal›flmalara bafllayan
TOBB, di¤er kurumlardan gelen bilgileri derleye-
rek www.kobi.org.tr adl› internet sitesini faaliye-
te geçirdi. Kurumlar, KOB‹’lere yönelik uygula-
d›klar› desteklerde herhangi bir de¤iflim olmas›
halinde, an›nda siteye yerlefltirecekler ve uyar›
yaz›s› gönderecekler.
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Proje destek timi

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, uzun vadede
amaçlar›n›n KOB‹ desteklerinin tek elden yürü-
tülmesi oldu¤unu belirterek, KOB‹ destekleriyle
ilgili toplam 40 kuruluflu bu internet sitesiyle bir
araya getirdiklerini vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, yeni
sistemle KOB‹’lerin ifllerinin daha da kolaylafla-
ca¤›n› anlatt›.

Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de AB desteklerinden fay-
dalanabilmek için proje s›k›nt›s› çekildi¤ini belir-
terek, “Haz›rlanan projelerin bir k›sm› da geri
çevriliyor. Hem bunun önüne geçmek hem de ifl-
siz üniversite mezunlar›na ifl imkan› oluflturmak
amac›yla bu projeyi haz›rlad›k” dedi.

Proje haz›rlama flirketi kuracak gençlere verile-
cek e¤itim konusunda AB’den destek gelmeme-
si halinde, TOBB olarak kendilerinin destek sa¤-
layaca¤›n›n alt›n› çizen Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB,
TESK VE TÜB‹TAK taraf›ndan Brüksel’de kurulan
birim de KOB‹’lerin projelerini takip edecek” di-
ye konufltu. Proje çerçevesinde 100 genç des-
teklenecek.

Sitedeki kurumlar

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›,

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Ba-

kanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›,

Sa¤l›k Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Kül-

tür ve Turizm Bakanl›¤›, DPT, Hazine, DTM, AB

Genel Sekreterli¤i, Ulusal Ajans, SPK, TOBB,

KOSGEB, TSA, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal

Meteoroloji Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kuru-

mu, TÜB‹TAK, Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf›,

TESK, Milli Prodüktivite Merkezi, ‹GEME, T‹KA,

‹KV, ‹stanbul Ticaret Odas›, Organize Sanayi Böl-

geleri Üst Kurulu, Mesleki E¤itim ve Küçük Sa-

nayi Destekleme Vakf›, AB ‹fl Gelifltirme Merke-

zi, Vak›flar Bankas›, Türkiye Kalk›nma Bankas›,

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›, Halk Bankas›,

Eximbank, Kredi ve Garanti Fonu ‹flletme ve

Araflt›rma Afi, TESKOMB.



Türk Dil Kurumu’nun sözlü¤üne göre amele

flu anlama geliyor: Amilin çokluk biçimi, ifl-

çi, emekçi.. Önceki gece Türkiye Odalar ve

Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›-

o¤lu’nun gazetelerin ekonomi sorumlular›yla ye-

di¤i yemekte Erdemir özellefltirmesi konuflulur-

ken beni en çok etkileyen cümle içinde “amele”

geçen oldu. Hisarc›kl›o¤lu cümleyi flöyle kurdu:

Türkiye’nin global oyuncu olabilecek üç firmas›

var. Bunlar Turkcell, Tüprafl ve Erdemir. Erdemir

15 milyon tonu yakalad›¤›nda global oyuncu

olur. Global dünyada gücünü birlefltirmezsen bü-

yüyemezsin. Büyüyemezsen yok olmaya; tafle-

ron, amele olmaya mahkûmsun. Türkler amele

mi olsun?”

TOBB, Erdemir’in sat›fla ç›kart›lan yüzde

46.12’lik hissesini almak için 23 yerli firmay›

seferber ederek bir “milli tak›m” kurdu. Bu tak›-

m›n oyuncular›n›n ço¤u kendi sektörlerinde bir-

birlerinin rakibi. Konu Erdemir oldu¤unda bu re-

kabet güç birli¤ine dönüfltü. 23 firmaya yaklafl›k

10 firma daha ilave olacak ve önümüzdeki sal›

günü “Erdemir Ortak Giriflim Grubu” iddial› bir

toplant›yla plan›n›, hedeflerini kamuoyuna ilan

edecek.

Ordunun rolü var m›?

Peki TOBB Baflkan›’n›, Erdemir için bu oluflumu

kurma fikrine kim ikna etti? “‹fl dünyas›, bas›n
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ve kamuoyu” diye yan›tl›yor. Hisarc›kl›o¤lu. “Or-
dunun üst kademesinin hiç telkini olmad› m›?”
diye soruyorum, “hay›r” yan›t›n› al›yorum. Oysa
TOBB’un silahl› kuvvetlerin üst kademesiyle gö-
rüfl al›flveriflinde bulundu¤u biliniyor. Son olarak
9 A¤ustos tarihinde Hisarc›kl›o¤lu Genelkurmay
Baflkan› Orgeneral Hilmi Özkök’le görüflüyor. Öz-
kök TOBB Baflkan›yla “Güneydo¤u’nun ekono-
mik kalk›nmas› için görüfl al›flveriflinde bulunup
aktif çal›flma yapmalar›n›” istiyor. Kulislerde
TOBB yöneticilerinin Erdemir’in özellefltirilmesi
gündeme geldi¤inde de bu tip bir görüfl al›flveri-
flinde bulundukar› konufluluyor.

Hisarc›kl›o¤lu ‘globalizm’den bahsederken ilginç
noktalar›n alt›n› çiziyor: Türkiye bölgede liderli¤i
hedefliyorsa global bir flirkete sahip olmal›. Tür-
kiye’nin maalesef global flirketi yok. Dünyada ilk
100’de, bir Türk flirketi yer alm›yor. Globallik,
sadece askeri olarak veya siyaseten olmuyor.
Bu global bir flirketin varl›¤›yla da mümkün olur.
Türkiye’nin global oyuncu olabilecek üç firmas›
var; Turkcell, Tüprafl ve Erdemir. Erdemir
2010’da çelik flirketleri aras›nda dünyada ilk
10’a girmeyi hedefliyor ki 15 milyon tonu yaka-
lad›¤›nda global oyuncu olabilir.”

Ortakl›k yaflar m›?

Türkiye’nin flirketler tarihi “baflar›s›z ortakl›k giri-
flimleri” ile doludur. Türk flirketlerinin ço¤unlu¤u
‘küçük olsun, benim olsun’ mant›¤›yla hareket
ettiklerinden ortakl›klar›n› sürdüremezler. Bu
yüzden yeme¤e kat›lanlar 33 ortakl› Erdemir giri-
fliminin gelece¤iyle ilgili tereddütlerini dile getir-
diler. Hisarc›kl›o¤lu buna flu yan›t› verdi: Bu kül-
türün gelifltirilebilmesi için birilerinin öncülük et-
mesi laz›m. Kendi duygular›m›zdan vazgeçip bi-
rarada yaflamay›, paylaflmay› ö¤renmeliyiz.

Yerliye ucuza m› gider?

Hisarc›kl›o¤lu’nu rahats›z eden bir konu var.
“Milli sermaye buray› ucuza kapacak” söylemle-
rinden rahats›z. Bu konuda flöyle konufluyor:

“33 firmal› ortakl›¤›n bu ihaleyi kazanmas›n› isti-
youz. Kazanamazsak bile ülke ekonomisine kat-
k› sa¤layacak en yüksek fiyat›n verilmesini sa¤-
lamaya çal›flaca¤›z. Kesinlikle ne Baflbakan, ne
de baflka birileriyle ucuza bize verilsin görüflme-
leri içinde de¤iliz. fiu anda Türkiye’nin 5 milyon
iflsizine ifl bulman›n maliyeti 250 milyar dolar.
geçen y›l yerli sermaye sadece 45 milyar dolar-
l›k istihdam yapabildi. Bugün yabanc› sermaye
gelmesin deme lüksümüz yok.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i 363 kay›tl› oda-
s›yla, 1 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye’de özel
sektörün en önemli sözcülerinden biri konumun-
da, TOBB’un özel bir kanunu var (5174 say›l› ka-
nun) ve yar› resmi bir statüye sahip. Son dönem-
de TOBB kurulufl amac›n›n biraz d›fl›nda bir yap›
sergiliyor. Örne¤in Baflbakan’a helikopter al›yor,
Tekel’e ait ikiz kuleleri yüz milyon dolara sat›n
al›yor. Formula 1’e zorunlu da olsa ortak oluyor.
fiimdi de özellefltirmeye giriyor. ‹fl çevrelerinde,
‘TOBB’un özellefltirmede taraf de¤il misyonuna
uygun, elefltirilerini, görüfllerini aç›kça dile geti-
ren konumda olmas› daha iyi olurdu’ diyen bir
kitle var.

TOBB’un iddial› baflkan› gün geliyor. “TOBB hü-
kümetin arka bahçesi de¤ildir” diye konuflabili-
yor bir di¤er gün Baflbakan’a helikopter al›m›na
onay veriyor. Kendini tüm partilere eflit uzakl›kta
olarak tan›ml›yor. ‹fl dünyas›yla da, bürokrasiyle
de orduyla da aras›n› iyi tutuyor. Yerli sermaye-
nin Erdemir’i almas› için yapt›¤› organizasyon
ise onu farkl› bir mecraya tafl›yor. Ulusalc›l›k ak›-
m›n›n giderek yükseldi¤i Türkiye’de, Erdemir’i
dünya devlerine ra¤men almay› baflar›rsa kariye-
rinde yeni bir sayfa aç›labilir. Bu sayfa belki onu
siyasete de tafl›yabilir. Zaten “merkezde yeni si-
yasi oluflum” konuflmalar›nda lider olarak s›kça
ad› duyulmuyor mu?

TOBB nereye?

Hisarc›kl›o¤lu nereye?



Türkiye, 50 y›l› aflk›n süredir özellifltermeyi

tart›fl›yor. Özellefltirme, 1980 sonras› ise

sürekli gündemde. Buna ra¤men, Türkiye,

bugüne kadar özellefltirmeyi do¤ru dürüst yap-

may› baflaramad›. Son y›llarda ise özellefltirme,

h›z kazanm›fl durumda. Nedeni, AKP Hüküme-

ti’nin tüm kamu iflletmelerini satmak istemesi.

Bu bak›mdan, özellikle 2005 özellefltirmenin al-

t›n y›l›. Çünkü, özellefltirmede 20 y›lda yap›lama-

yan 8 aya s›¤d›r›lm›fl. Gerçekten de, 1986 y›l›n-

da bafllayan özellefltirme uygulamalar›nda 2004

y›l›na kadar 9.4 milyar dolar gelir sa¤land›. Bu y›l

yap›lan özellefltirmelerin toplam tutar ise 12.7

milyar dolar.

ERDEM‹R’in önemi

Üstelik, büyük özellefltirmeler de s›rada. Özel-

lefltirmede büyük sat›fllar eylül ay›nda 2 Eylül’de

TÜPRAfi için son teklifler al›nacak. 26 Eylül’de

de ERDEM‹R için teklif alma süresi dolacak.

Kuflkusuz, bu özellefltirmelerin hepsi çok önem-

li. Ama galiba, en önemlisi ERDEM‹R. Çünkü, de-

mir çelik stratejik bir ürün ve ERDEM‹R dev bir

flirket. Zaten, çelik üretiminde dünya devi olan

flirketlerin ço¤u ERDEM‹R ile ilgileniyor. Bu bile,

ERDEM‹R’in önemini göstermek için yeterli.

Önemi ve stratejik özelli¤inden dolay› ERDE-

M‹R’in yabanc›ya sat›lmas›na karfl›y›m. Bu ne-

denle, 20 Temmuz’da bu köflede yay›nlanan

“Sermayenin millisi olur mu” bafll›kl› yaz›mda,

ERDEM‹R için TOBB’un önderli¤inde oluflturulan

Ortak Giriflim Grubu’nu çok anlaml› buldu¤umu

yazd›m. Söz konusu yaz›m üzerine, Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Say›n Rifat

Hisarc›kl›o¤lu’ndan bir mektup ald›m.

Hisarc›kl›o¤lu’nun mektubu

Say›n Hisarc›kl›o¤lu, mektubunda, en büyük sos-

yal sorunumuzun iflsizlik ve zenginleflmek oldu-

¤unu söylüyor. Bir kifliye ifl sa¤layabilmenin mi-

nimum yat›r›m maliyetinin en az 50 bin dolar ol-

du¤una dikkat çekerek, ancak Türkiye’ye 250

milyar dolar yat›r›m yap›lmas›yla, mevcut 5 mil-

yon iflsize ifl bulunabilece¤ini belirtiyor. Her y›l

iflgücüne kat›lan 700 bin kifli için ise her y›l mi-

nimum 30 milyar dolar yat›r›m yap›lmas› gerekti-

¤ini ifade ediyor.

Say›n Hisarc›kl›o¤lu, sorunu çözmenin yolunun;

yat›r›m, üretim ve ihracattan geçti¤ini söylüyor.

“Bunu da; ister yerli, ister yabanc›, kim yaparsa

yaps›n” diyor. Türkiye’nin küresel güç olabilmesi

için, flirketlerinin de küresel hale gelmesi gerek-

ti¤ini belirtiyor. ERDEM‹R’e bu çerçeveden bak-

t›klar›n› söylüyor. Çünkü; “ERDEM‹R, Türkiye’nin

en büyük 5’inci flirketidir ve küresel oyuncu ol-

mas› anlam›yla da etkili olabilecek bir flirkettir,

ayr›ca önü de aç›kt›r” diyor.

Geçmiflte, muhalefet yapm›yor diye TOBB’u

elefltirdim. fiimdi ise TOBB’un bu anlaml› girifli-

mini takdirle karfl›l›yorum. Say›n Hisarc›kl›o¤-

lu’nun belirtti¤i görüfllere de aynen kat›l›yorum.

Dolay›s›yla, yabanc› sermayeye asla karfl› de¤i-

lim. Yabanc› sermayenin, Türkiye ekonomisi için

çok önemli oldu¤unun da fark›nday›m. Ama, ül-

kenin stratejik kurulufllar›n›n yabanc›lar›n ege-

menli¤ine geçmesine karfl›y›m!
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1 tane global flirketimiz yok!

• Türkiye’nin bölgede liderli¤i hedefliyorsa glo-

bal bir flirkete sahip olmas› gerekti¤ini vurgula-

yan Hisarc›kl›o¤lu, globalleflmenin, sadece as-

keri veya siyaseten olmad›¤›n›, ERDEM‹R, TÜP-

RAfi veya TURKCELL’in dünyada global oyuncu

olabilecek potansiyele sahip oldu¤unu söyledi.

Türkiye’nin hâlâ dünyada ilk 100’de bir flirketi-

nin olmad›¤›n› belirten Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birli¤i Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu: “Türkiye’nin

maalesef hiçbir global flirketi yok. Güçlerimizi

birlefltirmek zorunday›z” diye konufltu.

Gücümüzü birlefltirmeliyiz!

• ERDEM‹R’in özellefltirmesi için 33 firman›n yer

ald›¤› Ortak Giriflim Grubu’nun ERDEM‹R ihalesi-

ni kazanmas›n› istediklerini ifade eden Türkiye

Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› Rifat Hisarc›k-

l›o¤lu, “Ama kesinlikle ucuza almak, kay›r›lmak

istemiyoruz. “Yerli mi, yabanc› m› sömürsün?”

mant›¤› çok yanl›fl. Bu kültürün gelifltirilebilmesi

için birilerinin öncülük etmesi laz›m. Duygular›-

m›zdan vazgeçip, paylaflmay› ö¤renmeliyiz. Yok-

sa global güç olamay›z. Yok olmaya mahkum

oluruz. Amele oluruz” fleklinde görüfl belirtti.

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Bafl-
kan› Rifat His›rc›kl›o¤lu, düzenledi¤i sohbet top-
lant›s›nda yapt›¤› konuflmada ERDEM‹R için ifl
dünyas›, bas›n ve kamuoyundan “E¤er bu ifl
Türk firmalar›nda kalacaksa bunu TOBB organi-
ze etsin” fleklinde yo¤un bir bask› geldi¤ini bu-
nun üzerine May›s ay›nda özellefltirmeyle ilgile-
nebilecek firmalarla görüfltü¤ünü, sonuçta Ortak
Giriflim Grubu’nun ortaya ç›kt›¤›n› anlatt›. Türki-

ye bölgede liderli¤i hedefliyorsa global bir flirke-
te sahip olmas› gerekti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›-
o¤lu, flöyle devam etti. “Türkiye’nin maalesef
global flirketi yok. Dünyada ilk 100’de bir Türk
flirketi yer alm›yor. Globallik, sadece askeri veya
siyaseten olmuyor. Bu global bir flirketin varl›¤›y-
la da mümkün olur. Türkiye’nin global oyuncu
olabilecek 3 firmas› var: Turkcell, TÜPRAfi ve
ERDEM‹R... ERDEM‹R 2010’da çelik flirketleri

Milli Gazete 17.08.2005

Tafleron olmamak elimizde
TOBB’un Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Turkcell, TÜPRAfi ve ERDEM‹R’in Tür-
kiye’nin global oyuncu olabilecek 3 firmas› oldu¤unu belirterek, “Global dün-
yada gücünü birlefltirmezsen büyüyemezsin. Büyüyemezsen yok olmaya,
tafleron, amele olmaya mahkumsun” dedi.



aras›nda dünyada ilk 10’a girmeyi hedefliyor ki
15 milyon tonu yakalad›¤›nda global oyuncu ola-
bilir.”

En önemli ihtiyaç ortakl›k kültürü

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin en önemli ihtiya-
c›n›n ortakl›k kültürünün gelifltirilmesi ve payla-
fl›lmas› ile global oyuncu yaratabilmesi oldu¤una
iflaret ederek. “Biz yoksa rengine bak›p Türk ka-
n› m› de¤il mi diye de¤il, Türkiye’de yerleflik ya-
banc› ortakl› Türk firmalar›n›nda içinde bulundu-
¤u bir konsorsiyum oluflturduk. Bu da yabanc›
firmalara düflmanl›k beslemedi¤imizin en iyi
göstergesi” diye konufltu.

ERDEM‹R özellefltirmesi için TOBB’un koordi-
nasyonunda oluflturulan Ortak Giriflim Grubu ile
ortakl›k kültürünü gelifltirmeyi hedeflediklerini
dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, “Bu kültürün gelifltiri-
lebilmesi için birilerinin öncülük etmesi laz›m.
Global dünyada gücünü birlefltirmezsen büyüye-
mezsin. Büyüyemezsen yok olmaya, tafleron,

amele olmaya mahkumsun. Kendi duygular›m›z-
dan vazgeçip bir arada yaflamay›, paylaflmay› ö¤-
renmeliyiz” dedi.

Hisarc›kl›o¤lu, flu anda 33 firman›n yer ald›¤› Or-
tak Giriflim Grubu’nun ERDEM‹R ihalesini kazan-
mas›n› istediklerini, ancak kazanmasa da ülke
ekonomisine en iyi katk›y› sunacak fiyat›n veril-
mesini sa¤layaca¤›n› söyledi. TOBB Baflkan› Hi-
sarc›kl›o¤lu, “Ama kesinlikle ne Baflbakan, ne
de baflka birileriyle (ucuz versin) görüflmeleri
içinde de¤iliz. Ben ucuza almak, kay›r›lmak iste-
miyorum. Bunun için de deste¤e ihtiyac›m var.
(Yerli mi, yabanc› m› sömürsün) mant›¤› çok yan-
l›fl” fleklinde konufltu.

ERDEM‹R özellefltirmesinde baflar›l› olabilecek-
lerini, demir-çelikte Erdemir’in kendi know-
how’›n›n bulundu¤unu, personelin sektörde çok
iyi yetiflti¤ini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, kesinlik-
le özellefltirme karfl›t› olmad›klar›n›, ancak yan-
l›fl de¤erlendirmeler nedeniyle “milli sermaye
bunu ucuza kapatacak” imaj› do¤du¤unu ifade
etti.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Turkcell, TÜP-
RAfi VE ERDEM‹R’in Türkiye’nin global

oyuncu olabilecek 3 firmas› oldu¤unu belirterek,
“global dünyada gücünü birlefltirmezsen büyüye-
mezsin. Büyüyemezsen yok olmaya, tafleron,
amele olmaya mahkûmsun” dedi. Hisarc›kl›o¤-
lu, ERDEM‹R için ifl dünyas›, bas›n ve kamuoyun-
dan “e¤er bu ifl Türk firmalar›nda kalacaksa bu-

nu TOBB organize etsin” fleklinde yo¤un bir bas-

k› geldi¤ini, bunun üzerine May›s ay›nda özellefl-

tirmeyle ilgilenebilecek firmalarla görüfltü¤ünü,

sonuçta Ortak Giriflim Grubu’nun ortaya ç›kt›¤›n›

anlatt›. Türkiye bölgede liderli¤i hedefliyorsa glo-

bal bir flirkete sahip olmas› gerekti¤ini vurgula-

yan Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’nin maalesef global

flirketi yok. Dünyada ilk 100’de bir Türk flirketi

yer alm›yor” dedi.

Yeni Ça¤ Gazetesi 17.08.2005



Ekonomi’de ifratla tefrit aras›nda gidip ge-
len görüfllerin çarp›flmas›ndan, ekonomi
sektöründe nihayet akli ve gerçe¤e daha

yak›n duran sesler ç›kmaya bafllad›. Aya¤› bu
topraklar›n üzerine basan, bu topraklardan bes-
lenen ve var olanlar aras›nda bir ayr›flma baflla-
d›. Örne¤in bunlardan biri Rifat Hisarc›kl›o¤lu...

Hisarc›kl›o¤lu, sorunu net koydu: “Küresel oyun-
cu mu olaca¤›z, yoksa tafleron mu? E¤er küresel
oyuncu olacaksak, Turkcell, ERDEM‹R, TÜPRAfi
gibi flirketler ülkemizin küresel oyuncu olmas›n-
da rol alacak flirketlerdir. Global dünyada gücü-
nü birlefltirmezsen büyüyemezsin; büyüyemez-
sen yok olmaya, tafleron, amele olmaya mah-
kûmsun” dedi!

Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
¤i’nin baflkan›, düflüncelerini aç›kça belirtiyor,
kimlikli konufluyor ve temsil etti¤i kitlenin önem-
li ölçüde de duygu, düflünce ve davran›fl›n› dile
getiriyor. Öyle olmasa, Hisarc›kl›o¤lu’nu ilk se-
çimde uçururlar. Hisarc›kl›o¤lu öncü tutumuyla
da kitlesine önderlik ediyor.

Ankara Ticaret Odas› Baflkan› Sinan Aygün’ü de
saymak gerekir. ‹fl Bankas› Müdürü Ersin Özin-
ce, yine ulusall›¤› telaffuz eden yöneticilerden bi-
ri. Öne ç›kan bir di¤er isim Hamdi Ak›n.. Atatürk
Havaliman›’n›n iflletmesini rekor bir de¤er ile
üstlenen, Mersin Liman› iflletmesi ihalesini bir
yabanc› ortakla kazanan, küresel oyunculu¤un
mükemmel örne¤ini veren Ak›n, dünyay› do¤ru
okuyan, ulusall›kla küreselleflmeyi birlefltirmeyi
bilen ifladamlar›ndan biri...

Ulusal küresel oyuncu olmak iste¤inin yabanc›
sermaye düflmanl›¤› olmad›¤› döneme girdik, flü-
kür! En az›ndan flimdilik, özel sektörde...

TOBB giriflimiyle “ulusal flirketler” ERDEM‹R’i al-
mak için konsorsiyum oluflturdu. Bu bile, küre-
sel dünyada ulusal gücüyle boy göstermek isti-
yenlerin bafll› bafl›na gövde gösterisidir ve des-
teklenmelidir. Umar›m konsorsiyumu oluflturan-
lar, sonuna kadar giderler, ihalede artan fiyattan
korkmazlar, risk al›rlar ve ERDEM‹R’i profesyo-
nel bir yönetimle küresel oyuncu yapar, hem
kendileri hem ülke kazan›r!

Konsorsiyum kurulufluyla ilginç bir oluflum ve
süreç yafl›yoruz. Ben, ERDEM‹R’in devletin elin-
de kalmas›ndan ve siyasetçilere arpal›k olarak
kullan›lmas›ndansa konsorsiyumca sat›n al›n-
mas›ndan yanay›m.

ABD’de, Unocal petrol flirketinin ulusal ve eko-
nomik kayg›lar nedeniyle Çinlilere sat›lmamas›
ve bir Amerikan flirketine 1 milyar dolar eksi¤ine
sat›lmas›, ülkemizdeki amans›z küreselcilere
(ve hükümete tabii) ufac›k bir ders konusu ola-
bilir mi acaba?

Konsorsiyum, ERDEM‹R ihalesinden kayr›lmal›-
d›r! AKP, sadece kendi yandafllar›n› kay›rman›n
örneklerini verirken kendisiyle özdefl olmayanla-
ra ise s›rt çeviriyor ve paray› versinler, flirket al-
s›nlar tutumuna giriyor.

AKP, küresel neoliberal tutumuyla; ulusal ne var-
sa hepsini tu kaka ediyor, ERDEM‹R’i kötüleye-
rek ortadan kald›rmaya çal›fl›yor. Sümerbank’›n
sanayileflmemizde özgün yerini ve izlerini silme-
ye çal›fl›yor, ülkenin yaratt›¤› büyük de¤erleri yok
etme peflinde kofluyor. Yöneticileri, politikac›-
dan çok tüccar ve esnaf düflüncelerini ve dar ba-
k›fllar›n› sürdürürlerse Türkiye’yi küresel oyuncu
yerine “amele ve tafleron” yapabilirler ancak.

AKP’nin bu tutumuna destek, bir ekonomi gaze-
tesinin genel yay›n müdüründen geliyor. Do¤al!
Yay›n müdürü, Hamdi Ak›n’›n ulusal flirketlerimi-
zin küresel oyuncu olmas› konusundaki aç›kla-
malar›na, bu ifl adam›n›n “yüzde kaç ulusalc›”
oldu¤unu saptama u¤rafl› içine giriyor..

Ne ay›p! Hem de ekonomide iddiaya soyunmufl
bir “ulusal gazete”nin yay›n müdürüne yak›fl›r m›
bu!

Herhalde AKP’nin küresel liberal politikas›na
destek atman›n yolunu, ancak böyle bulmufl!

Umar›m, yazd›¤› yaz›y› ertesi gün gazetesinin
sayfas›nda okuyunca, biraz olsun yüzü k›zarm›fl
ve piflman olmufltur!
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölge Top-
lant›s›’nda konuflan TOBB Baflkan› Rifat

Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’deki 4 milyon iflsizin ilac›-
n›n GAP oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, toplan-
t›da bölgedeki iflverenlerin taleplerini ve s›k›nt›-
lar›n› dinlediklerini belirterek, toplant› sonuçlar›-
n› hükümete dosya halinde sunacaklar›n› kay-
detti.

TOBB Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölge Top-
lant›s›n›, Diyarbak›r Ticaret Borsas›’nda gerçek-
lefltirdi. Toplant›ya TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›k-
l›o¤lu, Diyarbak›r Valisi Ekan Ala, Diyarbak›r Tica-
ret Borsas› Baflkan› Fahrettin Aky›l, Diyarbak›r
Ticaret ve Sanayi Odas› ve çok say›da iflveren
kat›ld›. Ekonomideki son geliflmelerinin bas›na
kapal› olarak de¤erlendirildi¤i toplant›da Böl-
ge’de yat›r›m yapan iflverenler, taleplerini ve ya-
flad›klar› s›k›nt›lar› dile getirdiler. Toplant›ya ka-
t›lan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, toplant› ç›k›-
fl›nda toplant›dan ç›kan sonuçlar› hükümete ve
Baflbakan Erdo¤an’a ileteceklerini ifade etti.
Türkiye’nin ekonomi meselelerini çözmesi halin-
de huzura kavuflaca¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu,
“Ülkemizin en büyük projelerinden olan Güney-
do¤u Anadolu Projesi (GAP) bölge ve Türkiye için
çok önemli bir progjedir. Bunun derhal bitirilme-
si gerekiyor. 35 y›lda 15 milyar dolar harcand›.
Ama bütçe imkanlar›ndan buraya ay›rm›fl oldu¤u-
muz 100 milyon dolarla bu projenin bitmesi çok
uzakta gözüküyor” dedi.

4 milyona ilaç olacak

Türkiye’deki 4 milyon iflsizin ilac›n›n GAP oldu¤u-
nu dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, GAP projenin biti-
mi ile 4 milyon iflsize ifl imkan›n›n olaca¤›n› söy-
ledi. Türkiye’nin en büyük s›k›nt›s›n›n iflsizlik ol-
du¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’de bu
5 milyon iflsizin bugün GAP projesi sulamas›nda
yüzde 20 de¤il de, tamam›na yapt›¤›m›z anda 4
milyon kifliye istihdam imkan› ç›kacak ve otoma-
tik olarak gelir düzeyi 3 misli artacak” diye ko-
nufltu.

‘‹liflkiler gelifltirilecek’

Diyarbak›r’da yap›lan toplant›n›n Baflbakan Tay-
yip Erdo¤an’›n ziyareti ile bir ba¤lant›s›n›n olma-
d›¤›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu, flunlar› söyledi:
“Türkiye’nin komflu ülkeleri ile olan ticaret hac-
minin gelifltirilmesi için, Habur S›n›r Kap›s›’n›n
inflaat›na çok yak›nda TOBB’un kurmufl oldu¤u
flirket taraf›ndan 1 ay içerisinde temeli at›lacak.
Suriye’de olan bir di¤er s›n›r kap›m›z ise Cilve-
gözü Kap›s› 2 ay içerisinde bu kap›n›n inflaat te-
meli at›ld›ktan sora 10 ay içerisinde hizmete aç-
may› planl›yoruz. Bu iki kap›n›n tam olarak hiz-
mete girmesiyle Irak ve Suriye ile olan ticaret
hacmimiz geliflecektir. Diyarbak›r’da yapt›¤›m›z
toplant›da Bölge’deki iflverenlerin taleplerini ve
s›k›nt›lar›n› dinledik. 31 A¤ustos tarihinde yapa-
ca¤›m›z Marmara bölge toplant›s›ndan sonra ç›-
kan sonuçlar› çözümü için hükümet temsilcileri
Baflbakan ve Bakanlara dosya halinde sunaca-
¤›z.”

Ülkede Özgür Gündem Gazetesi 18.08.2005



Bafll›k TOBB Baflkan›’na ait. “E¤er dünya
çap›nda oynayan, hedefini Türkiye de¤il
dünya ölçe¤inde koyabilen flirketler ç›ka-

ramazsak, yar›nlarda ancak kütlesel üretim gü-
cümüzle, daha do¤rusu kol gücümüzle var olabi-
liriz” demek istiyor Hisarc›kl›o¤lu. Yafll› gezege-
nimize yön verenler, teknolojiyi üreten ve paray›
yöneten devasa flirketler art›k. Sermayenin
önündeki s›n›rlar›n neredeyse tamamen kalkt›¤›
bir döneme girdik. fiirketlerin birleflerek büyüdü-
¤ü, sektörel konsolidasyonlar›n yafland›¤› bu dö-
nemde “az olsun, benim olsun” saikiyle hareket
edenleri çok parlak bir gelecek beklemiyor. Eski-
den kullan›lan “multinational-çok uluslu flirket”
tabirinin yerini flimdi “supranational-uluslarüs-

tü” tan›m› ald›. Birden çok ülkede faaliyet göste-
ren, bünyesinde birçok milletten insan istihdam
eden flirketler, ana merkezleri hangi ülkede yer-
leflik olursa olsun, tek bir devletin s›n›rlar›n›n içi-
ne s›¤d›r›lmayacak kadar büyük durumdalar. Tür-
kiye ise, dünyan›n en büyük 18. ekonomisine
sahip olmakla birlikte, devletler liginde henüz bir
tek flirketi dahi yok.

Tesanüd

“Ölçek ekonomisi” tabirini duymuflsunuzdur. Re-
kabetin giderek bast›rd›¤›, kârlar›n minimal hale
geldi¤i bir dünyada, sermayeyi h›zla döndürerek
kâr etmekten baflka seçenek yok. Bunun için de
üretim ve sat›fl hacimlerini art›rmak, pazar› kont-
rol edebilmek ve tek bir flehirde, ülkede de¤il,
daha genifl bir co¤rafi alanda faaliyet göstermek
flart. Buna ölçek ekonomisi diyorlar. Son aylarda
hipermarket flirketlerinin aras›nda yaflanan bir-
leflme sat›n almalar›n alt›nda yatan sebep de
ayn›. Türkiye, küresel oyunun önemli oyuncula-
r›ndan birisi olmak istiyorsa, küresel ölçekte flir-
ketler ç›karmak zorunda. fiirketler birleflerek ve-
ya iflbirli¤i yaparak daha büyük ölçeklere ulafl›r-
larsa, “amele de¤il oyuncu” oluruz. Trendin pe-
flinden koflan de¤il, trendi belirleyen olmak
önemlidir. fiirketlerin bölünerek yok olmak yeri-
ne, birleflerek büyümeleri flart. Aksi halde küre-
sel devletin tafleronu olmaktan öteye gitmeleri
mümkün olmayacak.
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BASINDA TOBB

Uzun süredir iflletmelerden kapasite rapor-

lar› toplayan TOBB, 240 bin KOB‹’den 60

bin tanesine iliflkin bilgileri internet orta-

m›nda kullan›ma açt›. TOBB Baflkan› Rifat Hisar-

c›kl›o¤lu, bu projenin bir sonraki aflamas›n›n ise

firmalar›n fiili üretim miktarlar›n›n sisteme dahil

edilmesi oldu¤unu söyledi. TOBB’un oluflturdu-

¤u “sanayi.tobb.org.tr” adl› internet sitesini ziya-

ret edenler, herhangi bir ürünün Türkiye’deki

toplam kurulu kapasitesi o ürünü üreten firma

say›s›, bu firmalara iliflkin adres ve telefon nu-

maralar›, hangi ilde ne kadarl›k kapasite oldu¤u-

na iliflkin bilgileri bulabilecekler. Hisarc›kl›o¤lu,

bundan sonraki ad›m›n kapasite yan›s›ra firma-

lar›n üretim rakamlar›n›n da ayn› anda görülebil-

mesi oldu¤unu belirterek, bu amaçla bilgi topla-

ma iflinin TOBB’a verilmesini öngören kanun

tasla¤›n›n haz›r oldu¤unu söyledi.

240 bin KOB‹

Türkiye’de y›llard›r tart›flma konusu olan kay›td›-

fl› ekonomi ve sa¤l›ks›z sanayi bilgilerinin daha

derli toplu yap›ya kavuflturulmas› için, ilk somut

ad›m› TOBB at›yor. TOBB bu çerçevede Türki-

ye’de faaliyet gösteren yaklafl›k 240 bin KO-

B‹’nin 60 bin tanesinin kapasite raporlar›n› inter-

net ortam›nda giriflimcilerin kullan›m›na açt›. Bu

bilgiler firmalar›n ticaret ve sanayi odalar›ndan

almak zorunda olduklar› ve son onay›n› TOBB’un

verdi¤i kapasite raporlar›ndan derlendi.

TOBB sitesinde sektörde kaç firman›n üretim

yapt›¤›, bu firmalar›n toplam kurulu kapasiteleri

ve iletiflim bilgileri yer al›yor. Ayr›ca ürün baz›n-

daki araflt›rma il ve bölge baz›nda yap›labiliyor.

Örne¤in, un sanayii konusunda faaliyet gösteren

firmalar›n hangi ilde yo¤unlaflt›¤›, bunlar›n top-

lam kapasitesi, hangi ilde kaç firma oldu¤u gibi

bilgiler bu internet sitesinden al›nabiliyor.

“Afl›r› kapasite var”

Sistemin daha etkin hale gelebilmesi için üretim

bilgilerini toplama yetkisinin TOBB’a verilmesi

gerekti¤inin alt›n› çizen Baflkan Hisarc›kl›o¤lu,

bu amaçla ‘Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi
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ve Üretim Sicilinin Tutulmas› Hakk›nda Kanun
Tasar›s›’na iliflkin taslak haz›rlad›klar›n› anlatt›.
Sanayi envanterinin sa¤l›kl› yap›lamad›¤› için ha-
len kullan›lan teflvik mekanizmas›n›n amac›na
ulaflamad›¤›n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Türki-
ye’nin ihtiyac›ndan kat kat fazla kurulu kapasite-
si olan sektörler var veya bir ilde kanepe üreten
434 firma var” dedi.

Hisarc›kl›o¤lu sistemin tam olarak faaliyete geç-
ti¤inde, yeni yat›r›m düflünen giriflimcinin önünü
daha rahat görebilece¤ini, gereksiz sektöre ve
yere yat›r›m yapmayaca¤›n› söyledi.

“Bilgiler güncellenecek”

TOBB taraf›ndan sanayi bilgi sistemiyle ilgili ha-
z›rlanan raporda, bundan sonraki aflaman›n fir-
malarla ilgili daha detayl› bilgilerin bir araya top-
lanmas› oldu¤u bildirildi. Buna göre, TOBB’un is-

tedi¤i flartlar olufltu¤unda sistemde, firmalar›n

kurulu kapasiteleri, fiili kapasiteleri (üretim),

enerji tüketim bilgileri SSK primleri, iflçi say›s›,

vergi bilgileri, ithalat ve ihracat bilgileri de yer

alacak.

Raporda, gerçekçi bir teflvik politikas›n›n ancak

bu tür bilgilerin güncel olarak mevcut olmas›yla

oluflturulabilece¤ine dikkat çekildi. Halen Sana-

yi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n fiili üretim miktar›n›n

sanayi sicil belgesi vas›tas›yla topland›¤›n›n bil-

dirildi¤i raporda, “Bu veri toplama sürecinin sa¤-

l›kl› olmad›¤› ve bu bilgilerin ekonomik ortama

aktar›lamad›¤› görülmektedir” denildi.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, kay›td›fl›l›¤›n

önlenmesi ve teflviklerin sa¤l›kl› yap›labilmesi

için flart kofltu¤u sanayi envanteri için bir süre

önce. “Sanayi, envanterinin yap›lamamas› vata-

na ihanettir” cümlesini kullanm›flt›.
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BASINDA TOBB

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),

teflviklerin ve ekonomik kararlar›n ekono-

mik verilere dayanarak yap›labilmesi için

“Sanayi Bilgi Sistemi (SBS)” kurulmas›n› istedi.

Sanayinin sektörel ve bölgesel bazda anl›k duru-

munun foto¤raf›n›n çekilebilmesinin gerekti¤ini

dile getiren TOBB, bu konuda kendisine yetki ve-

recek bir yasal düzenlemenin yap›lmas›n› öner-

di.

TOBB, halen kurulu üretim kapasitesine iliflkin

raporlama yapabildi¤ini, ancak bunun fiili duru-

mu yeterince yans›tamad›¤›n› dile getirerek

“Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Üretim

Sicilinin Tutulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›”

tasla¤› haz›rlad›. TOBB’un önerisi kabul gördü¤ü

takdirde, ilgili bakanl›klar taraf›ndan TOBB bün-

yesinde kurulacak SBS’ye firmalar›n enerji tüke-

tim, SSK, vergi ile ithalat ve ihracat bilgilerinin

aktar›lmas› zorunlu hale gelecek.

Referans Gazetesi 23.08.2005
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Teflvik kararlar›na elefltiri

TOBB’un konuya iliflkin haz›rlad›¤› çal›flmada en
son ç›kar›lan 5084 Say›l› Teflvik Kanunu’na gön-
derme yap›larak, yat›r›m teflvik politikas›n›n tek
kritere dayand›r›lmas›n›n yanl›fl oldu¤u belirtildi.
Geliflmifl ülkelerde politikalar belirlenirken sa¤-
lam ekonomik modeller kurularak bunlar›n sa¤-
l›kl› verilerle tahmin edildi¤inin anlat›ld›¤› çal›fl-
mada, “Bu yasa ç›kar›l›rken elefltiri ve öneriler,
sektörel ve bölgesel bazda teflvik verilmesi ge-
rekti¤i yönünde olmufltur. TOBB taraf›ndan dil-
lendirilen bu öneri, ilgili tüm taraflarca destek-
lenmifltir” denildi.

Ülke sanayi bilgilerinin sektörel ve bölgesel baz-
da üretilmesinin önemine dikkat çekilen çal›fl-
mada, buna k›saca SBS denilece¤i ve gerçekçi
bir teflvik politikas›n›n ancak burada toplanacak
bilgilerin güncellenebilmesiyle sa¤lanabilece¤i
vurguland›. Çal›flmada SBS’de sektörel ve böl-
gesel bilgilerin firma, ürün ve il baz›nda kodlana-
rak tutulmas› gerekti¤i anlat›larak, verilerin sis-
teme sürekli ve anl›k olarak girilmesi, herhangi
bir anda tek konuda bu verilerden oluflacak bil-
gilerin üretilebilmesine imkan verecek bir yap›da
olmas› gerekit¤i belirtildi. Çal›flmada, “Böylece
herhangi bir zaman kesitinde herhangi bir ürü-
nün toplam kurulu kapasitesinin ne kadar oldu-
¤u, o dönem içinde bu üründen ne kadar üretil-
di¤i (kapasitenin ne kadar›n›n kullan›ld›¤›), ürü-
nü üreten firma say›s› iller ve bölgelere göre iz-
lenebilecektir” denildi.

Var ama sa¤l›kl› ifllemiyor

Sistem kuruldu¤unda teflvik politikalar› ve eko-
nomik düzenlemelerin belirlenmesinde tek bilgi

kayna¤› haline gelece¤i ifade edilen çal›flmada,

TOBB bünyesinde halen sanayi kapasite raporla-

r› bilgisinin tutuldu¤u ve kurulacak sistem konu-

sunda ileri bir noktada bulunuldu¤u da kaydedil-

di. Sistemin bundan sonraki önemli girdisinin fi-

ili üretim miktarlar› olaca¤›, bu verinin firma,

ürün ve il baz›nda sisteme aktar›lmas› gerekti¤i

anlat›lan çal›flmada, halen bu bilgilerin Sanayi

ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan topland›¤› ancak

elektronik ortamda aktar›m›n›n sa¤l›kl› olmad›¤›

ifade edildi. Bu sorunu aflabilmenin yolunun Sa-

nayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n yürüttü¤ü bu göre-

vin bir kanunla TOBB’a verilmesi oldu¤una dik-

kat çekilen çal›flmada, sadece sanayi tesisleri-

nin de¤il üretim faaliyetinde bulunan tüm firma-

lar›n kapasite raporu ve y›ll›k iflletme cetvellerini

yapmalar› istendi.

3 bakanl›k bu sisteme haz›r

Son aflamada ise sistem için gerekli olan di¤er

veriler olan firma baz›nda enerji tüketim (Enerji

Bakanl›¤›’ndan), SSK (Çal›flma Bakanl›¤›’ndan),

vergi (Maliye Bakanl›¤›’ndan) ve ithalat-ihracat

bilgilerinin (Gümrük Müsteflarl›¤›’ndan) SBS’ye

aktar›lmas› gerekti¤i kaydedilen çal›flmada. “Bu

aktar›m›n süreklili¤i ve güncelli¤inin sa¤lanmas›

için gerekli araflt›rmalar TOBB taraf›ndan uzunca

zamand›r yap›lmaktad›r. Bu bilgiler, Enerji Ba-

kanl›¤› d›fl›ndaki bakanl›klarda merkezi bir yap›-

da bulunuyor. Enerji Bakanl›¤›’nda ise bölgeler

baz›nda tutuluyor. Bu bakanl›kla teknik bir sorun

yaflanabilir. Di¤er bakanl›klarda böyle bir yap›

kurulmas› teknik olarak mümkündür. Sorunlar›n

daha ziyade idari kaynakl› olaca¤›n› düflünüyo-

ruz” denildi.
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BASINDA TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ekonomik bü-
yümeyi sa¤laman›n tek yolunun ifladamla-

r›n›n karar alma süreçlerine aktif kat›lmas›ndan
geçti¤ini ifade etti.

TOBB’un Baflkan Vekilli¤ini yürüttü¤ü ‹slam Tica-
ret ve Sanayi Odas›’n›n M›s›r’›n fiarm El-fieyh
kendinde düzenlenen Birinci Ola¤anüstü Yürüt-
me Toplant›s› Hisarc›kl›o¤lu’nun yapt›¤› aç›l›fl
konuflmas›yla bafllad›. Konuflmas›na geçti¤imiz
aylar içerisinde M›s›r’›n Turizm beldesi olan
Sharm El fieyh’in teröristlerin hain sald›r›s›na
hedef olmas›ndan derin üzüntü duydu¤unu belir-
terek bafllayan Hisarc›kl›o¤lu, “Onbinlerce va-
tandafl›n› teröre kurban veren ve bunu en iyi an-
layan ülkelerden biri olarak bu ac›y› paylafl›yo-
ruz. Terörizm bir insanl›k suçudur” dedi.

Hisarc›kl›o¤lu, ‹slam ülkelerinin geliflen küresel
ekonomiye adapte olmas› gerektiklerini ve küre-
sel sistemin d›fl›nda kalmamas› için ciddi ku-
rumsal reformlar yapmalar› ça¤r›s›nda bulundu.
Konuflmas›nda ‹slam Ülkeleri olarak, ekonomik
performans›n gerçek potansiyeli yans›tmad›¤›n›
belirten Hisarc›kl›o¤lu, “Ekonomik kalk›nmay›

sadece devletten beklemeyelim. Ekonomik bü-
yümeyi sa¤laman›n tek yolu, ifladamlar›n›n da
karar alma süreçlerine aktif kat›lmalar›d›r” diye
konufltu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ile ilgili bilgi ve-
ren TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin
125 y›ll›k oda sistemi deneyimi oldu¤unu
TOBB’un 43 ülke 1500 oda ve 17 milyon ifllet-
meyi kapsayan EUROCHAMBERS’in üyesi oldu-
¤unu söyledi. Odalar›n gelifltirilmesi, hizmet türü
ve kalitesinin iyilefltirilmesi konusunda bir çok
proje gerçeklefltirdiklerini anlatan TOBB Baflkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bu deneyim ve birikim-
lerimizi ‹slam Ticaret ve Sanayi Odas›’na üye ül-
kelerle paylaflmaya haz›r›z” dedi.

TOBB’un Filistin Oda sisteminin gelifltirilmesine
yönelik bafllatmakta oldu¤u proje hakk›nda da
bilgi veren Hisarc›kl›o¤lu, “Birli¤imizce kurulan
Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Enstitü-
sü’nün (TEPAV), ‹slam ülkeleri aras›ndaki tica-
ret, üretim ve yat›r›m iflbirli¤inin artt›r›lmas›nda
ihtiyaç duyulan politikalar›n gelifltirilmesinde
önemli hizmetler verebilece¤ine inan›yorum” de-
di.
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E RDEM‹R’in özellefltirilmesi hakk›nda, dün
bir yaz› yazm›flt›k. TOBB Baflkan› say›n Ri-
fat Hisarc›kl›o¤lu’nun gayretiyle 33 büyük

flirketimizin yetkili temsilcileri bir araya gelmifl-
lerdi. ERDEM‹R’in özellefltirme ihalesine girme-
ye haz›rlan›yorlard›. Varsa, kendi aralar›ndaki k›r-
g›nl›klar›, küskünlükleri, k›skançl›klar› ve hatta
rekabeti bir yana b›rakarak, toplanm›fllard›. S›rf
ERDEM‹R’i yabanc›lara kapt›rmamak için anlafl-
m›fllard›. Bizce say›lar›n›n 33 oluflu da hayra alâ-
met iyi bir tevafuktu. 33, malûm, 1 tesbih mik-
tar›. Müslümanlar günde 5 vakit, 33’ün üç misli
kadar Allah (cc) ismini zikretmezler mi? Bundan
güzel iflaret olur mu?

ERDEM‹R konusundaki ilk yaz›m›z›n hemen erte-
si günü, say›n Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun, bas›nda
bir beyanat› ç›kt›. Bir gazete onun: “Türkler ame-
le mi olsun?” sözünü, manfletten veriyordu.
Sanki Anadolu’da, amelenin ne oldu¤unu bilme-
yenler varm›fl gibi, bir de kelimenin sözlükteki
anlamlar›n› uzun uzun anlat›yordu. Beyanat› oku-
dum. Sanki içimden geçenlere tercüman oluyor-
du. Baz› cümlelerini aynen aktar›yorum; meselâ
flöyle diyordu: “...Türkiye’nin 3 global markas›
vard›r; Turkcell, TÜPRAfi ve ERDEM‹R. ERDEM‹R,
15 milyon ton üretimi yakalad›¤›nda global ola-
cakt›r. (...) (Büyümeye mecbursun) Büyüyemez-
sen, tafleron, ya da amele olmaya mahkûmsun.
Türkler amele mi olsun? (...) Konu ERDEM‹R

olunca, 33 firmam›z aras›ndaki rekabet, ‘güç bir-

li¤i’ne dönüfltü. ‘ERDEM‹R ORTAK G‹R‹fi‹M GRU-

BU’ bu konuda kararl› ve iddial›d›r. Yak›nda plâ-

n›n› ve hedeflerini kamuoyuna aç›klayacakt›r.

(...) Türkiye bölgede liderli¤i hedefliyorsa, global

flirketlere sahip olmal›d›r. (...) Dünyada ilk

100’de bir Türk flirketi yer alm›yor. Globallik sa-

dece askerî veya siyaseten olmuyor. Bu, global

flirketlerin varl›¤› ile mümkün olur. (...) ERDE-

M‹R, 2010’da çelik flirketleri aras›nda ilk 10’a

girmeyi hedefliyor...”

Görülüyor ki, say›n Hisarc›kl›o¤lu konuya tam ha-

kim. “Acaba yerli flirketler, ERDEM‹R’i ucuza m›

kapatacaklar?” gibi suiniyetli sorulara da pefli-

nen cevap veriyor. “Millî sermaye ERDEM‹R’i

ucuza kapatacak gibi dedikodular hususunda da

çok rahats›z›z. (...) Elbette ki 33 ortakl› firman›n

bu ihaleyi kazanmas›n› istiyoruz. Kazanmasak

bile ülke ekonomisine katk› sa¤layacak en yük-

sek fiyat›n verilmesini temin etmeye çal›flaca¤›z.

Kesinlikle ne say›n Baflbakan’la, ne de baflka bi-

rileriyle, ihale bize ucuza verilsin talebi ve görüfl-

meleri içinde de¤iliz. fiu anda Türkiye’nin, 5 mil-

yon iflsize ifl bulmas›n›n maliyeti 250 milyar do-

lar, (...) Bugün yabanc› sermaye ülkemize gelme-

sin deme lüksümüz yok...”

Bizim de flahsen bu sözlere ilave edecek bir sö-

zümüz yok. fiuurlu bir vatanperver ancak böyle

konuflur. Ama bu aç›klamay› veren gazete, say›n

baflkana bir k›lç›k atmadan geçemiyor. Asl›nda,

iktidara bir sinyal veriyor. Meselâ flöyle diyor:

“Türkiye’de Hisarc›kl›o¤lu, dünya devlerine ra¤-

men, ERDEM‹R’i almay› baflar›rsa, kariyerinde

yeni bir sayfa aç›labilir. Bu sayfa belki onu siya-

sete tafl›yabilir. Zaten ‘merkezde yeni bir siyasi

oluflum’ konufluluyor. Bütün konuflmalarda, Hi-

sarc›kl›o¤lu’nun ad› lider olarak geçiyor...” K›sa-

cas› gazete, say›n Baflbakan’a, “Dikkatli ol, iha-

leyi bunlara verdirirsen, ilerde koltu¤un, alt›ndan

kayabilir” demeye getiriyor.

Bu heriflerin hay›r konufltu¤u görülmüfl müdür?

Gerekti¤inde ve zaman› geldi¤inde, Hisarc›kl›o¤-

lu gibi üstün yetenekli, helâl süt emmifl, yi¤it

Anadolu çocuklar› elbette ki ortaya ç›kacaklar-

d›r. Bu bizim duam›z ve en büyük umudumuzdur.

Anadoluda Vakit Gazetesi 31.08.2005
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Ta-

r›m Sektör Kurulu taraf›ndan haz›rlanan ra-

porda, sektörün sorunlar› üretim, pazarla-

ma ve politikalar olmak üzere üç boyutta de¤er-

lendirildi. Rapora göre, üretimde sorunlar, arazi

büyüklüklerinin optimum ölçekten uzak olmas›,

modern girdi kullan›m›n›n nicelik ve nitelik aç›-

s›ndan gelifltirilmemesi, tar›msal girdilerin

önemli k›sm›nda d›fla ba¤›ml›l›ktan kurtulama-

mas› ve genifl bir kesimde tar›msal üretimin pi-

yasaya yönelik bir ekonomik faaliyet olmak yeri-
ne yaflam biçimi olarak alg›lanmas›ndan kaynak-
lan›yor.

Pazarlama alan›ndaki sorunlar ise öztüketimin
hala yüksek boyutlarla olmas›, arz-talep denge-
sinin sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturulamamas›, Tür-
kiye’ye özgü ürünlerin d›fl piyasalarda yeterince
tan›t›lamamas› ve daha yüksek gelir getiren yafl
meyve ve sebze ihracat›na yeterince önem veril-
memesi olarak s›raland›.

Referans Gazetesi 31.08.2005
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Karma ürünler gelifltirilmeli

Rapora göre tar›msal politikalarda yaflanan s›-

k›nt›lar›n bafl›nda, k›sa vadeli politikalar›n uygu-

lanmas› ile orta ve uzun vadeli stratejilere daya-

l› sektör hedeflerinin belirlenmemesi geliyor.

Destekleme politikalar› ise içerik ve uygulama

yönünden bilimsel kriterlere uygun de¤il. Buna

ba¤l› olarak ürün deseni yeterince yönlendirile-

miyor ve gereksiz arz fazlalar› yarat›l›yor. Ayr›ca

AB’ye tam üyelik için zorunlu olan Ortak Tar›m
Politikas›’na (OTP) uyum konusunda da yeterli
geliflme sa¤lanamad›.

Raporda Türkiye’nin, mevcut kulvarlarda geçici
davranarak rekabet etmesi yan›nda kendi kul-
varlar›n› yaratacak flekilde de pazarlama strate-
jileri üretmesi gerekti¤i belirtilirken, bu amaçla,
cevizli incir, üzümlü incir, antep fist›kl› incir gibi
halen üretilen veya üretilecek karma ürünler ge-
lifltirilmesi gerekti¤i de belirtildi.

Tar›m politikalar›

• Politikalar›n tek elden yürütülmesi için Tar›m
ve Köyiflleri Bakanl›¤› yeniden yap›land›r›lmal›

• Tar›mla ilgili kamu kurumlar›ndaki teknik per-
sonel masa bafl›ndan kurtar›lmal›

• Do¤rudan gelir ödemeleri ürün ve kalite baz›n-
da farkl›laflt›r›lmal›

• Tar›ma ayr›lan bütçe art›r›lmal›

• G›da güvenli¤i ve sürdürülebilir ekonomik bü-
yüme aç›s›ndan stratejik olan ürünler tespit edil-
meli ve bunlara yönelik farkl› stratejiler gelifltiril-
meli

Tar›msal üretim

• Tar›m envanteri ç›kar›lmal› ve dinamik veri ta-
ban› oluflturulmal›, arazi beyannamesi uygula-
mas›na geçilmeli

• Tar›m dan›flman› uygulamas› daha yetkin mü-
hendisler yetifltirilerek geniflletilmeli

• Toprak, ürün, iklim, sulama ve havza haritala-
r› ç›kar›lmal›, buna ba¤l› olarak bölgelerin karfl›-
laflt›rmal› üstünlükleri belirlenmeli ve arazi kulla-
n›m planlamas› yap›lmal›

• Üretici sertifikas› uygulamas›na bafllanmal›

• Tar›msal ürünler kalite ve sa¤l›k standartlar›n›
içeren bir ürün sertifikas› ile al›m sat›m› sa¤lan-
mal›

• Tar›msal girdilerin mutlaka reçete ile sat›lma-

s›

• Uygun bölgelerde organize organik tar›m hav-

zalar› kurulmal›

Tar›msal pazarlama

• Çiftçiler mutlaka etkin bir flekilde örgütlenme-

li

• Sözleflmeli tar›m uygulamalar›, sözleflme içe-

rikleri adil olarak haz›rlanarak, geniflletilmeli

• Tar›msal ürünlerin pazarlamas›nda; çiftçi-tüc-

car-iflleme tesisi-toptanc›-perakendeci-tüketici

aras›nda denetlenebilir bir arz zinciri oluflturul-

mal›

• Tar›m ürünleri veya ifllenmifl tar›m ürünleri ih-

racat› yapan firmalar›m›z›n kurumsal olarak bir-

leflerek veya birleflmeden ortak hareket etmele-

rini sa¤layacak rasyonelleflme birlikleri kurmala-

r› teflvik edilmeli

• Tar›m ürünleri ihracat›nda kalite ve sa¤l›k

standartlar› konusunda karfl›lafl›lan sorunlar›n

giderilmesi amac›yla önemli ihracat merkezlerin-

de uluslararas› düzeyde akredite olmufl labora-

tuvarlar kurulmal›

TOBB’dan karma 3 alanda öneriler
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30 A¤ustos Zafer Bayram› kutlamala-
r›... Devletin zirvesi bir arada. Her-
kes gruplar halinde sohbet ediyor.

En yo¤un ilginin oldu¤u yerlerden biri de Cum-
hurbaflkan› Sezer’in oldu¤u grup, Sezer, etraf›n-
dakilerle konuflurken, birden TOBB Baflkan› Hi-
sarc›kl›o¤lu’nu görüyor. Ve herkesin içinde flu
cümleleri söylüyor:

“Erdemir için oluflturdu¤unuz ortak giriflimi des-

tekliyorum. Bunu Baflbakan’a da söyledim.”

Sezer’i yak›ndan tan›yanlar için bu oldukça ilginç

bir ç›k›fl. Çünkü Sezer’in en belirgin özelli¤i ‘ta-

rafs›z’ olmas›. Kimileri, Sezer’in bu yönünü, ‘Bu

kadar da tarafs›zl›k olur mu?’ diye elefltirse de

Sezer, bu tavr›ndan hiç taviz vermedi. Bu aç›dan

yapt›¤› ç›k›fl oldukça ilginç. ‹kincisi Sezer, ken-

dinden öncekilere k›yasla ifl dünyas›na daha me-

safeli yaklaflan bir Cumhurbaflkan›.
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Erdemir’de son teklifler
26 Eylül’de al›nacak

Aç›k ve kesin bir tav›r

Sezer’in Hisarc›kl›o¤lu’na sözleri, bu konuda ye-

ni bir yaklafl›m gelifltirdi¤ini gösteriyor. Üstelik

bu tavr›n› Hisarc›kl›o¤lu ile özel bir konuflmada

sergilemiyor. Herkesin içinde aç›k ve net bir fle-

kilde deste¤ini aç›kl›yor.

Böylece, Erdemir için yerli gruplar›n oluflturdu¤u

ortak giriflim, devletin zirvesinden çok önemli bir

destek al›yor ve ihalede de çok önemli bir sayfa

aç›l›yor.

Destek için gönderilen 100 bin lira
korumaya al›nd›

Erdemir ortak giriflimine koordinatörlük eden

TOBB’a, dört bir yandan mektup ve havale geli-

yor. Giriflime karfl›l›ks›z destek vermek isteyen-

ler ellerindeki k›s›tl› paralar› ya da ziynetleri ver-

mek istiyorlar. TOBB bu ba¤›fllar› kabul etmiyor.

Ancak bir mektup, TOBB camias›n› çok etkiliyor.

Mektupta flu sat›rlar ve bir madeni 100 bin lira

var: “Size verebilece¤im tek param bu. Lütfen

kabul edin ve ihalede baflar›l› olun.”

TOBB Baflkan› bu paray› da geri göndermek isti-

yor. Ancak etraf›ndakiler, e¤er ihale al›n›rsa bu

paran›n ‘u¤ur paras›’ olmas›n› istiyorlar ve para

korumaya al›n›yor.

Yabanc›lar› reddettiler, kaynak
yerli olacak

TOBB’un kurdu¤u ortak giriflime yerli ve yabanc›

bankalar kaynak sa¤lamak için görüflmelerde

bulunuyorlar. Ancak ortak giriflim gurubu yaban-

c› bankalar› reddederek sadece yerli bankalar-

dan oluflan bir konsorsiyuma onay verdi. Önü-

müzdeki günlerde bu konsorsiyum da ortaya ç›-
kacak.

Bu arada ortak giriflim aç›k art›rmaya kal›rsa, ar-
t›rmaya TOBB’dan kimse kat›lmayacak, muhte-
melen Ali Kibar ve onun oluflturaca¤› bir ekip ka-
t›lacak.

Erdemir’in yüzde 46.12’lik bölümünün sat›fl› için
aç›lan ihalede, firmalar›n konsorsiyum bildirimi
için son tarih 23 Eylül 2005 olarak belirlendi.

Son tekliflerin 26 Eylül’de al›naca¤› Erdemir’de,
al›c› firmalar›n alan gezileri tamamlan›rken, bilgi
odas› süreci de bitti. Yönetici sunumlar› pazarte-
si ‹stanbul’da bafllayan Erdemir’de cuma günü
bu sürecinde tamamlanmas› öngörülüyor. Bu-
nun ard›ndan ise 23 Eylül tarihine kadar firmalar
yapacaklar› konsorsiyumlar› bildirecek. Daha
sonra da 26 Eylül tarihinde ihalede son teklifler
al›nacak.

Vadeliye faiz fark›

Erdemir’e iliflkin nihai pazarl›k görüflmelerinin,
Özellefltirme ‹daresi’nin bundan önceki teamül-
lerine bak›ld›¤›nda ekim ay›n›n ilk haftas›nda ya-
p›lmas›n›n beklenebilece¤i vurgulan›yor. Teklif-
ler peflin fiyat esas›na göre al›nacak. Ancak al›-
c›n›n vadeli seçene¤i tercih etmesi durumunda
ihale bedelinin yar›s›n› peflin ödeyecek. Kalan
bölümü yüzde 25’erlik dilimler halinde 2 y›lda
ödeyebilecek, ancak bu durumda y›ll›k yüzde 7
faiz ödemek zorunda kalacak.



TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 6 ayda

bir 364 odadan ifladamlar›n›n kat›l›m›yla

gerçeklefltirdi¤i Ekonomide Durum Tespiti

ve Beklenti Raporu’nu düzenledi¤i bir bas›n top-

lant›s›yla kamuoyuna aç›klad›. Ankette ekonomi

daha uyumlu olacak diyenlerin oran›n›n yüzde

32.6, ayn› trendin devam etmesini bekleyenlerin

oran›n›n da yüzde 38.6 oldu¤unu kaydeden Hi-

sarc›kl›o¤lu, toplam yüzde 71.2 oran›yla ifl dün-

yas›n›n ço¤unlu¤unun ekonomideki yavafllama-

ya ra¤men güvenini korudu¤unu gösterdi¤ini vur-

gulad›.

‹stihdam›n önündeki en büyük engelin yüksek is-

tihdam maliyetleri oldu¤unu kaydeden Hisarc›k-

l›o¤lu, “bu mali yükler yüzünden istihdam adeta

cezaland›r›lmaktad›r” dedi. Sistem aç›¤›n› ve

prim yüklerini azaltacak bir sosyal güvenlik refor-

muna acilen ihtiyaç bulundu¤unu ifade eden Hi-

sarc›kl›o¤lu, istihdam›n önündeki bir di¤er enge-

lin de ‹flsizlik Sigortas› Fonu’nun faiz d›fl› fazla

hedefinin tutturulmas› için kullan›lmas› oldu¤u-

nu söyledi.

Hisarc›kl›o¤lu, “Fon tutar›n›n artmas› ileride bu

fonun kaynaklar›n›n esas amac› d›fl›nda kullan›l-

mas›na yol açabilir ve mali disiplini olumsuz et-

kileyebilir. Bizim önerimiz iflsizlik sigortas› ile k›-
dem tazminat› sistemlerinin birlefltirilmesidir.
Bu yap›lam›yorsa iflçi ve iflverenden yap›lan ke-
sintiler en az 5 y›l süreyle kald›r›lmal›d›r” diye
konufltu.

“Faizler ‹ndirilmeli”

‹hracatç›n›n döviz kurunda yaflad›¤› s›k›nt›lar›n
temelinde reform sürecindeki gecikmeler yatt›¤›-
n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, son iki y›ld›r yo¤un
yurtd›fl› sermaye giriflinin döviz kurlar› üzerinde
bask› oluflturdu¤unu anlatt›. Yap›sal reformlarda
at›lacak kararl› ad›mlar Merkez Bankas›’n›n faiz
indirimleri konusunda daha kararl› ve h›zl› ad›m-
lar atmas›n› sa¤layaca¤›n› kaydeden Hisarc›kl›-
o¤lu, faizlerin normal düzeye inmesiyle sermaye
giriflinin daha sa¤l›kl› olaca¤›n› ve böylece döviz
kurlar›n›n normal seyrine dönece¤ini söyledi.

Hükümetin mali disiplini baflar›yla sürdürmesini
olumlu bulduklar›n› ve takdir ettiklerini belirten
Hisarc›kl›o¤lu, “Ama faiz d›fl› harcamalardaki ar-
t›fl›n üzerindeki vergi yükünü art›rmas›ndan da
rahats›zl›k duyuyoruz. Faiz d›fl› harcamalar›n enf-
lasyonun üzerinde artmaya devam etmesi, vergi
yükünün de artmas›na sebep olmaktad›r” dedi.
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TOBB taraf›ndan gerçeklefltirilen Ekonomik
Barometre Anketi’nin sonuçlar›n› de¤er-
lendiren Rifat Hisarc›kl›o¤lu, terör olaylar›-

n›n sanayi ve ticaret hayat›n› da olumsuz yönde
etkiledi¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, idari tedbirler
ve halk›n bilinçli flekilde teröre yüz vermemesiy-
le tekrar istikrar ortam›na kavufluruz” dedi. Cari
aç›¤›n bir y›lda yüzde 50 artt›¤›na dikkat çeken
Hisarc›kl›o¤lu, ortaya kal›c› istihdam politikalar›
konulmas›n›n zorunlu oldu¤unu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
aç›klad›¤› Ekonomik Barometre Anketi’ne göre,
ekonomi özellikle 2005’in ikinci yar›s›nda yavafl-
lama seyrine girdi, ancak flu an için herhangi bir
durgunluk söz konusu de¤il. Anket sonuçlar›n›
de¤erlendiren TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu, ortaya konan verilerin bundan sonraki dönem
için yap›sal reformlara h›z kazand›r›lmas› gerek-
ti¤inin “ikaz›” oldu¤unu söyledi.

Hisarc›kl›o¤lu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri,
ekonomik barometre anketinin 2005 ikinci dö-

nem sonuçlar›n›, dün kamuoyuna duyurdu. Hi-

sarc›kl›o¤lu, anketin ortaya koydu¤u bafll›ca so-

runlar›n, “Ekonomideki yavafllama, kâr marjla-

r›nda eskiye oranla yaflanan düflüfl, ihracat per-

formans›ndaki kay›p ve kâr›n azalmas›, yeterli is-

tihdam art›fl› sa¤lanamamas›, yat›r›mlar›n h›z

kesmesi ve beklentilerin zay›flamas›” oldu¤unu

söyledi. TOBB’un oda ve borsa baflkanlar› ile

yapt›¤› bölge toplant›lar›n› da de¤erlendiren Hi-

sarc›kl›o¤lu, “Yat›r›m teflvik sistemindeki aksak-

l›klar en önemli sorunlardan biri. ‹stihdam mali-

yetlerinin yüksek olmas› nedeniyle, Türkiye’de

istihdam adeta cezaland›r›l›yor.” dedi.

Artan terör olaylar›na dikkat çekti

Artan terör olaylar›n›n ekonomiye olan etkisiyle

ilgili bir soruyu da yan›tlayan Hisarc›kl›o¤lu, terör

eylemlerinin bu flekilde artmaya devam etmesin-

den ülkede yaflayan herkes gibi sanayi ve tica-

ret hayat›n›n da olumsuz etkilenece¤ini belirte-

rek “‹dari tedbirler ve halk›n bilinçli flekilde terö-

re yüz vermemesiyle tekrar istikrar ortam›na ka-

vufluruz.” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi 11.09.2005

Ekonomide terör endiflesi



Geçti¤imiz Cumartesi günü Türkiye Odalar

ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat

Hisarc›kl›o¤lu’nun yapt›¤› bas›n toplant›-

s›nda çarp›c› veri ve anketler ile görüfller sunul-

du.

Önce TOBB’un da ba¤l› oldu¤u Avrupa Ticaret ve

Sanayi Odalar› Birli¤i Eurochambers’›n, Avrupa

Birli¤i’ne üye 25 ülke ile, 3 aday ülkede düzenli

olarak gerçeklefltirdi¤i anketin, Türkiye’ye ilifl-

kin, 2005 y›l› sonuçlar› aç›kland›. Türkiye’nin

tüm bölgelerinden 5 bin 176 ifladam›n›n kat›ld›-

¤› anket sonuçlar› özetle; bu y›l geçen y›la k›yas-

la, ekonominin yavafllad›¤›n› ancak henüz bir

durgunluk belirtisi olmad›¤›n›, geçen sene yük-

sek seyreden kar marjlar›n›n, bu sene h›zla düfl-

mekte oldu¤unu gösteriyor.

Hisarc›kl›o¤lu, buradan yola ç›karak, üyelerini

uyard› ve art›k, eski usul çal›flma döneminin so-

na erdi¤ini, kâr marjlar›n›n azald›¤›n› ve eskisi gi-

bi 3-4 y›l içinde yat›r›m›n geri dönüflünün beklen-

memesi gerekti¤ini, üretim ve faaliyet süreçleri-

nin gözden geçirilmesini, bundan sonra, sadece

sat›fl hacmine, üretim kapasitesine ve flirket bü-

yüklü¤üne de¤il, ne kadar katma de¤er sa¤lad›k-

lar› ve ne kadar verimli çal›flt›klar›na odaklanma-

lar›n›, kurumsallaflmaya ve ortak ifl yapmaya yö-
nelmek gerekti¤ini söyledi.

Ç›kan sonuçlardan birinin de “‹hracattaki kâr›n
azalmas›n›n, ihracat performans›n› düflürdü¤ü”
biçiminde özetlenebilece¤ini kaydeden TOBB
Baflkan›, ihracat kârl›l›¤›n›n azalmas›nda,
YTL’nin reel olarak de¤er kazanmaya devam et-
mesinin yan›s›ra, girdi maliyetlerinin, rekabet
içinde oldu¤umuz ülkeler seviyesine çekileme-
mifl olmas›n›n da, büyük rol  oynad›¤›n› kaydetti.
‹stihdamdaki art›fl sinyalinin, henüz yeterince
kuvvetli olmad›¤› sonucunun ç›kt›¤›n›, flirketlerin
yüzde 60’›na yak›n›n, 2005’in tamam›nda istih-
dam düzeylerini aynen korudu¤unun görüldü¤ü-
nü kaybeden Hisarc›kl›o¤lu, istihdam maliyetleri-
nin yüksekli¤i, mevzuat kaynakl› engeller ve sa-
nayi aramal› ithalat›ndaki h›zl› art›fl›n, istihdam›
olumsuz etkiledi¤ini söyledi.

fiirketlerin yat›r›m gerçekleflmesini ve planlar›n›
sorduklar›nda, “özellikle 2005’in ikinci yar›s›n-
da, ekonominin büyüme temposunda beklenen
yavafllamaya paralel olarak, yat›r›mlarda da bir
yavafllama beklendi¤ini gördüklerini kaydeden
TOBB Baflkan›, flirketlere, ilk 6 ayda geliflmeler-
den nas›l etkilendiklerini ve ikinci 6 aya dair bek-
lentilerini sorduklar›nda ise, “beklentiler zay›fla-

131

Hürriyet Gazetesi 12.09.2005



132

BASINDA TOBB

makla birlikte iyimserli¤in korundu¤u” sonucu-

nun ç›kt›¤›n› kaydetti.

TOBB Baflkan›, son dönemde yapt›klar› bölge

toplant›lar›ndaki gözlemleri ve de¤erlendirmeleri

hakk›nda da bilgi verdi.

Uyar›lar

Toplant›dan ç›kan özet sonuç, bizce “TOBB’un

ekonomik program›n ana çat›s›n› destekledi¤i

ama baz› rötufllara ihtiyaç oldu¤unu da göster-

mesi” oldu. Tüm tahriklere ra¤men Hisarc›kl›o¤-

lu’nun, kur ve faizler konusunda beklenen sert

bir tutuma girmesi yerine, ekonomik koflullar›n

bu kur ve faiz geliflmelerini ortaya ç›kard›¤›n›,

bunlar›n özellikle yap›sal tedbirlerin h›zlanmas›y-

la yerine oturaca¤›n› söylemesi ise bizce olum-

luydu.

Hisarc›kl›o¤lu, özellikle sanayi aramal› ithalat›-

n›n art›k yerli sanayii olumsuz etkilemesine dik-

kat çekti. Hisarc›kl›o¤lu’nun bizce önemli mesaj-

lar› aras›nda Hükümette yapt›¤› “h›zla büyüyen
cari harcamalar›n›z› kesip vergi oranlar›n› indi-
rin” ça¤r›s› vard›. Yüksek vergi oranlar›n›n akar-
yak›t, sigara ve içkide çok büyük kaçaklara yol
açt›¤›n›, gayrimeflru yollar özendirdi¤ini kayde-
den Hisarc›kl›o¤lu, bu durumun mutlaka düzeltil-
mesi, gümrüklere mutlaka çeki düzen verilmesi
gerekti¤inin de alt›n› çizdi.

Bu arada yat›r›m teflvik sistemi kapsam›ndaki
49 ilden sadece 6’s›n›n, sistemden olumlu etki-
lendi¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, kalan teflvik-
li 43 il ile sistem d›fl›ndaki 32 il’de yo¤un flika-
yetlerin bulundu¤unu kaydederek, yat›r›m teflvik
sisteminin, bölgelere ve sektörlere göre farkl›l›k
gösterecek flekilde yeniden dizayn edilmesinin
flart oldu¤unu söyledi.

Yani y›llarca popülizm yapm›fl, üyelerinin tepkile-
rini hamasi biçimde dile getirmifl olan TOBB, 4
y›ll›k de¤iflim çizgisini gelifltirmeye devam ediyor
ve art›k bilimsel verilerle, araflt›rmalarla ortaya
ç›k›p, sa¤duyulu biçimde elifltirilerinide say›yor.
Bu, de¤iflimin gücünü ortaya koyan bir örnek.



Hafta sonunda aç›klad›¤› anketle ekonomi-

deki yavafllamaya dikkat çeken Türkiye

Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ihracat

art›fl› ve y›ll›k ortalama yüzde 7’lik büyüme h›z›-

n›n devam› için hükümetten 12 alanda reform

yapmas›n› istedi. Hukuk ve yarg› sisteminin iyi-

leflmesi ve h›zlanmas›n› isteyen TOBB, kapsam-

l› bir e¤itim reformuna gidilmesi, mevzuat ay›kla-

mas›, kamu personel rejiminin de¤ifltirilmesi,

vergi sisteminin modernize edilmesi, altyap›

sektörlerinde daha yayg›n serbestleflme, tar›m›n

devlet politikas› ile yönetilmesi gibi taleplerde

bulundu. TOBB, giderek artan ara mal› ithalat›-

n›n ise ekonomiyi tehdit eder hale geldi¤ini bil-

dirdi.

Ekonomiye TOBB kriterleri

Hafta sonu aç›klanan raporda, sana-
yi sektöründeki durgunluk e¤ilimi ve
verimlilik art›fl›ndaki yavafllamaya
dikkat çeken TOBB, siyasi otorite-
den beklentilerini 12 maddede topla-
d›.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) hafta
sonunda aç›klad›¤› “Ekonomide Durum Tespiti
ve Beklenti Raporu”nda ekonomik büyümenin
gelece¤i ile ilgili tespit ve uyar›larda bulundu.
TOBB, ekonomideki istihdam sorununa kal›c› çö-
züm için ihracat art›fl› ve yüzde 7’lik ortalama
büyüme gerekti¤ini belirterek, “Ancak baflta sa-
nayi sektörü olmak üzere ekonomide bir yavafl-
lama oldu¤u görülmektedir. Bunun gerisinde ve-
rimlilik art›fllar›n›n eskisi kadar h›zla artmamas›
vard›r. Türkiye’nin bugünkü meselesi verimlilik
art›fllar›n› devam ettirmektir. Ancak istihdam ta-
sarrufu yoluyla gerçeklefltirilen verimlilik art›flla-
r›n›n sonuna gelinmifltir” uyar›s›nda bulundu.
TOBB, büyümenin devam› için siyasi otoriteden
beklentilerini ise 12 bafll›k alt›nda topland›.

Ara mal› ithalat› s›k›nt› yarat›yor

TOBB’un aç›klad›¤› raporun “Büyüme Sürecinin
Devam›” bafll›kl› bölümünde büyüme h›z›n›n

azald›¤› bir ortamda ara mal› ithalat›ndaki art›fl›n

h›zla devam etti¤i, bu art›fl›n petrol ve do¤algaz

ithalat› hariç ilk 6 ayda yüzde 17’ye ulaflt›¤› an-

lat›larak, bunun önümüzdeki dönemde ekonomi-

de önemli s›k›nt›lara yol açacak ölçüde ciddi bir

geliflme oldu¤u ifade edildi. Ara mal› ithalat›n›n

hem istihdam› hem de yurt içi piyasada ifl yapan

müteflebbisleri olumsuz etkiledi¤i anlat›lan ra-

porda, bu geliflmenin ayn› zamanda ihracat›n it-

halata ba¤›ml›l›¤›n› art›rd›¤›n› ve ihracat›n ülke

içinde b›rakt›¤› katma de¤eri azaltt›¤› vurguland›.

Ara mal› ithalat›n›n h›zl› art›fl›n›n iç piyasada kar-

fl›l›ks›z çek-senet hacmini de yükseltti¤i ifade

edilen raporda, 2005’in ilk 7 ay›nda karfl›l›ks›z

senet say›s›n› yüzde 52 (468 bin), karfl›l›ks›z se-

net tutar›n› yüzde 81 (1.4 katrilyon TL), karfl›l›k-

s›z çek say›s›n› da yüzde 14 (638 bin) art›rd›¤›

kaydedildi.

1. Mali Disiplin Sürmeli

Bütçe aç›¤›n›n düflürülmesi sadece gelir art›fl› ve

faiz giderlerinin azalmas›yla de¤il, faiz d›fl› (cari)

harcamalar›n da azalmas›yla sa¤lanmal›.

2. Yarg› Sistemi ‹yileflmeli

Yarg› sürecinin h›zlanmas› için fiziki koflullar iyi-

lefltirilmeli, hakimler say› ve nitelik olarak ulus-

lararas› standartlara ç›kar›lmal›. Yozlaflan bilirki-

flilik yerine, teknik ihtisas üniteleri kurulmal›. Ye-

ni Ticaret Kanunu bir an önce yasalaflt›r›lmal›.

3. Mevzuat Ar›nd›r›ls›n

Bugüne kadar ç›kar›lan 14 bine yak›n kanun ve

KHK, bunun iki-üç kat› kadar da tüzük ve yönet-

melik bulunur. Türkiye bir hukuk de¤il mevzuat

devletidir. Bu nedenle mevzuattan ar›nd›rma re-

formu yap›lmal›.

4. Kamuda Reform fiart

Kamu yönetiminin temel görevi, adil rekabet or-
tam›n›n tesisi olmal›. Reformun baflar›l› olmas›
için ilgili çerçeve yasa ile birlikte paketin tümü
bir bütün içinde haz›rlanmal› ve kamuoyuna su-
nulmal›. Reform sürecini yönetecek mekanizma
bafltan tesis edilmeli.

5. Personel Rejimi De¤iflsin
Kamu kesiminde liyakati ve performans› baz
alan ücret ve performans sistemine dayal› yeni
bir personel rejimi kurulmal›.

6. E¤itim Reformu Gerekiyor

Sadece okul yaparak e¤itim seferberli¤i olmaz.
Çocuklar için kaliteli e¤itim, büyükler için istih-
dam olanaklar›n› art›ran aktif iflgücü politikalar›
uygulanmal›. Genç giriflimciler bilgi teknolojisine
yönlendirilmeli. Meslek okullar›nda sanayinin ih-
tiyaç duydu¤u müfredat vurgulanmal›.

TOBB’un siyasi otoriteden bekledi¤i reformlar



7. Vergi Sistemine Dizayn

Ekonomi de¤iflirken vergi sistemi ayn› kalamaz.
K›smi de¤ifliklikler de¤il modern bir vergi siste-
mine ihtiyaç var. Vergi rejimi, kay›t içine girmeyi
özendirecek flekilde yeniden tasarlanmal›. Faiz
harcamalar›ndan yap›lan tasarruf vergi oranlar›n›
kademeli indirmekte kullan›lmal›, kay›t alt›na gi-
ren sektörler vergi indirimlerinde öncelik almal›.

8. Altyap› Serbestleflmeli

Sektörlerin serbest rekabete aç›lmas›n›n neler
getirece¤i yurt içi hava yolu tafl›mac›l›¤›, uzun
mesafe telefon iflletmecili¤i, do¤al gaz da¤›t›m
sektörlerinde görüldü. Girdi maliyetini azaltmak
için elektrik-do¤algaz da¤›t›m›, telekom, havayo-
lu tafl›mac›l›¤›, demiryolu ve limanlarda serbest-
leflme art›r›lmal›.

9. Sosyal Güvenlik Reformu

Sistem, çal›flan ve iflverenlerin prim yükünü ar-
t›rmadan mükellef taban›n›n yay›lmas› ile rahat-
lat›lmal›. Reform tasar›s› gecikme yaflanmadan
Ekim’de yasalaflt›r›lmal› ve 2006’dan itibaren
uygulanmal›.

10. Sanayi Stratejisi Olmal›

Sanayi envanterini ortaya ç›kartacak, avantajl›

dezavantajl› sektörleri belirleyecek Sanayi En-

vanter Sistemi kurulmal› ve güncel olarak takip

edilmeli. Bu sisteme dayanarak sanayi stratejisi

tespit edilmeli, bu çerçevede yat›r›m teflvik sis-

temi yeniden dizayn edilmeli.

11. Tar›ma Çerçeve Kanunu

Geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi tar›m politikas›-

n›n esas›n› belirleyen bir çerçeve kanunun bir an

önce ç›kart›lmas› oldukça önemli. Tar›m sektörü

için belirlenmifl bir devlet politikas› olmal›. Poli-

tika, hükümetlerle birlikte de¤iflmemeli.

12. Turizme Politika

Türkiye’nin turizm potansiyelini iyi de¤erlendir-

mek için kamu ve meslek kurulufllar› iflbirli¤i ile

kamu-özel sektör iflbirli¤i modeli olarak bilinen

modeli bütün sektöre uygulamak büyük önem

tafl›yor. Konaklama vergisi ve telif haklar› düzen-

lemesi de¤ifltirilmeli.
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T OBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Filistin-‹srail

yat›r›m projesine Dünya Bankas›’ndan

destek buldu. Erez sanayi bölgesinini flle-

timi TOBB’a verilecek.

D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül, 60’›nc› y›l›nda re-

forma haz›rlanan Birleflmifl Milletler Genel Kuru-

lu haz›rl›klar› için New York’taki temaslar›na dün

bafllad›. Gül’ün 20 gün kadar sürecek New York

temaslar› Irak ve Ortado¤u’daki geliflmeleri de

kapsayacak ancak a¤›rl›k Avrupa Birli¤i ile iliflki-

lerde olacak. Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n da

BM Zirvesi için New York’a gelifliyle, Gül’ün a¤›r-

l›¤› neredeyse bütünüyle 3 Ekim’de Avrupa Birli-

¤i ile bafllayacak üyelik müzakereleri öncesi te-

maslara kaym›fl olacak. Hükümet, AB ile bu kri-

tik aflama öncesi son ince ayarlar› BM zirvesi ve-

silesiyle ABD’de yapacak.

Türk diplomasisinin dikkati AB ile iliflkilere yo-

¤unlafl›yor. Ancak Ortado¤u’da da kritik geliflme-

ler var.

Irak’ta Anayasa sürecinin kilitlenmesi ve flidde-

tin t›rman›fl› olumsuz geliflmelerin bafl›nda geli-

yor. Öte yandan olumlu geliflmeler de var. Bun-

lar›n bafl›nda da ‹srail’in 38 y›ld›r Gazze’de aske-

ri yönetime dayanan varl›¤›n› dün resmen sona

erdirmifl, Baflbakan Ariel fiaron’un kendi iktida-

r›n› tehlikeye atarak verdi¤i çekilme sözünü dün

yerine getirmifl olmas›. Bölgede hâlâ baz› güven-

lik sorunlar› yaflan›yor olmas› da do¤al.

Ancak as›l ifl bundan sonra bafll›yor. ‹srail ve Fi-

listin’in yan yana yaflayabilir iki devlet halinde

birbirini kabul etmeleri, aradaki askeri güç uçu-

rumuna karfl›n nas›l mümkün olacak? Bu uçuru-

mun etkisini art›ran unsurlar›n bafl›nda, Filistin-

lilerin yaflad›¤› ekonomik felaket de geliyor. Eylül

2000’de fiaron’un Harem-üfl fierif’e girifli ile

bafllayan ‹kinci ‹ntifada, en büyük zararlar›ndan

birini de Filistinli iflçilere vermifl durumda. ‹ntifa-

da öncesinde 146 bin Filistinli, yani toplam Filis-

tin iflgücünün yüzde 22’si ‹srail pazar›nda çal›-

fl›rken, ‹ntifada sonras›nda bu say› 57 bine, ifl

gücünün yüzde 9’una düflmüfl. Yüzde 12 kabul

edilen iflsizlik ise yüzde 30’un üzerine f›rlam›fl.

Yaln›zca Gazze’de 2004’ün ilk yar›s›nda iflini

kaybedenlerin say›s› 20 bin.

Gazze’deki Erez yerleflim bölgesinde bulunan or-

ganize sanayi bölgesi, toplu ifl kayb›n›n oda¤›n-

da. 200 iflyeriyle 6 bin kifliye ifl sa¤layan bölge,

Radikal Gazetesi 13.09,2005
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ikinci ‹ntifada’dan bu yana terk edilmifl durum-

da.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin giriflimi ve

hükümetin deste¤iyle 2004 y›l›nda bafllat›lan ve

daha önce benzeri görülmemifl bir giriflimin oda-

¤›nda da flu anda bu bölgenin canland›r›lmas›

var. TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun, ‹sra-

il ve Filistin odalar birli¤i baflkanlar›n› bir araya

getiren ‘Ankara Forumu’ projesi bir süredir üçlü

toplant›lar halinde mesafe al›yordu. Bu mesafe,

Filistin Baflbakan› Mahmut Abbas’›n Gazze’deki

çekilme sürecinin tamamlanmas›na k›sa süre

verdi¤i sinyalle, somut sonuç verecek noktaya

geldi. Hükümetlerin resmi onaylar›n›n verildi¤i

noktada, TOBB’un ‹srail ve Filistin sanayi ve tica-

ret odalar›yla vard›¤› anlaflma uyar›nca Erez sa-

nayi bölgesinin iflletimi TOBB’a b›rak›lacak.

TOBB buraya yaln›zca Türkiye, ‹srail ve Filis-

tin’den de¤il, dünyan›n di¤er yerlerinden de yat›-

r›mc› çekmeyi planl›yor. Eski Dünya Bankas›

Baflkan› ve halen Ortado¤u Yol Haritas› için

Dörtlü Giriflim’in (BM, AB, ABD, Rusya) Gazze

Temsilcisi James Wolfensohn, bu projeye ilgisi-

ni, temmuz ay›ndaki G-8 zirvesinin hemen ard›n-

dan Ankara’ya gelip bu konuyu görüflerek gös-

termiflti.

Hisarc›kl›o¤lu dün Washington’da Wolfen-

sohn’un halefi, eski ABD Savunma Bakan Yar-
d›mc›s› Paul Wolfowitz’le bir görüflme yaparak
projeyi anlatt›. Hem ABD’nin, hem de AB’nin böl-
gesel iflbirli¤i perspektifine oturan projeye Dün-
ya Bankas›’n›n ilkesel deste¤i bu görüflmeyle
sa¤lanm›fl gibi görünüyor. Muhtemelen Erdo-
¤an’›n fiaron ve Abbas ile bir kez daha görüflme-
sinin ard›ndan Hisarc›kl›o¤lu Washington’dan
Kudüs’e geçerek ‹srail ve Filistinli muhataplar›y-
la projeye ekim ay›nda bafllanabilmesi üzerine
anlaflma yapacak.

TOBB Baflkan› bu konuda flunlar› söylüyor: “Tür-
kiye’ye dünyada yeni ifl imkânlar› yaratmak gibi
bir görevimiz var. Bu durumda, hem Türkiye’nin
‹srail ve Filistin’le ifl imkânlar›n› art›r›p ülkeye gir-
di ve istihdam imkân› sa¤lamak, hem de bölge-
sel bar›fla katk›da bulunarak genel planda ifl or-
tam›n›n geliflmesini sa¤lamak gibi ikili bir çaba-
m›z var. Filistinli gençler ifl bulup rahat yaflama-
d›kça, bar›fl› sa¤lamak zorlafl›r. Bölgeye istikrar
geldikçe ifl imkânlar› artar ve bundan iflsiz Türk
gençleri de yararlan›r. D›fl iliflkiler yaln›z askeri
güçle de¤il, daha çok ekonomik güçle gelifliyor.
Türk flirketleri küresel geliflmeye ayak uydurduk-
ça, Türkiye’de küresel sistein daha çok parças›
haline gelecek. Önümüze ç›kan f›rsatlar›, herke-
sin yarar›na olacak flekilde de¤erlendirmenin
yollar›n› ar›yoruz.”
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‹srail’in Gazze fieridi’nden yerleflimcilerin ar-

d›ndan askerlerini de çekmesi ile ortaya ç›-

kan yeni durum, Türkiye’nin bölgede daha ak-

tif bir rol oynama flans›n› art›r›yor.

38 y›ll›k ‹srail iflgalinden sonra Gazze bölgesi

flimdi Filistin yönetimi alt›nda bir siyasal ve eko-

nomik yap›lanma sürecine giriyor. Gazze’de siya-

sal istikrar›n kurulmas› ve ekonomik kalk›nma-

n›n gerçekleflmesi, bar›fl için “yol haritas›”na dö-

nülmesinin -ve ba¤›ms›z Filistin devletinin kurul-

mas›n›n da- yolunu açacakt›r.

‹flte bu süreçte Türkiye’nin, hem siyasal, hem

ekonomik alanda, önemli rolü ve katk›lar› olabi-

lir. Ankara bir süreden beri bu yönde çal›flmalar

yap›yor. ‹srail ve Filistin liderleri ile sürekli te-

mas halinde bulunan Türk hükümeti, Gazze’nin

boflalt›lmas›ndan sonraki müsait havadan yarar-

lan›p, ‹srail-Filistin uzlaflmas› için gereken yeni

ad›mlar›n at›lmas›na yard›mc› olabilir. ‹srail ile

Pakistan’› yak›nlaflt›ran Ankara, böyle bir misyo-

nu da yerine getirebilecek yetene¤e sahiptir...

Ama k›sa vadede Türkiye’nin as›l rolü ve katk›s›,

ekonomik alanda olacak gibi görünüyor.

Ankara geçenlerde, Gazze’nin ekonomik kalk›n-

mas› için neler yap›labilece¤i, Türkiye’nin buna

nas›l katk›da bulunabilece¤i konusunda üçlü (Fi-

listin-‹srail-Türkiye) bir toplant›ya ev sahipli¤i

yapt›. Bu, ilk ad›md›. fiimdi baz› önemli projele-

rin olgunlaflt›r›lmas› ve hayata geçirilmesi afla-

mas›na giriliyor.

Bunlardan biri Gazze’de “Erez Sanayi Bölge-

si”nin kurulmas› ile ilgili projedir ki, bu (daha ön-

ce Ankara’daki toplant›da al›nan karara göre)

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) yöne-

timine verilmifltir. Halen TOBB Baflkan› Rifat Hi-

sarc›kl›o¤lu, ABD’deki temaslar›nda bu büyük

proje için, destek ar›yor.

Türkiye’nin böyle bir projenin gerçekleflmesine

önayak olmas›, hem Filistin halk›n›n ekonomik

geliflmesine (ve dolay›s› ile siyasal istikrara ka-

vuflmas›na) katk›da bulunacak, hem de Türk fir-

malar›n›n bölgede ifl olanaklar›na sahip olmas›-

na yol açacakt›r...

‹srail’in Gazze fieridi’nden çekilmesi, bar›fl süre-

cinin gelece¤i aç›s›ndan, baz› umutlar yaratm›fl

bulunuyor. Bu, fiaron’un cesur bir at›l›m› idi. Her

ne kadar Gazze - havada ve denizde, ayr›ca s›n›r-

lar›nda- ‹srail denetiminden tam kurtulam›yorsa

da, e¤er her fley yolunda giderse, bu süreçte ye-

ni olumlu geliflmeler olabilir; örne¤in Gazze fieri-

di’nden ‹srail kontrolünün kalkmas›, Bat› fieria

üzerinde de müzakerelerin bafllamas› sa¤lanabi-

lir.

“Her fley yolunda giderse” derken kastedilen iki

fley var: Filistin taraf›nda Abbas yönetiminin oto-

ritesini tam kurmas› ve güvenli¤i sa¤lamas›... ‹s-

rail taraf›ndan da fiaron hükümetinin Gazze’den

sonra Bat› fieria’n›n da Filistin yönetimine devri

konusunda kararl›l›¤›n› ortaya koymas› ve bu

yönde ad›mlar atmaya bafllamas›...

Kuflkusuz her iki taraf için de bu flartlar› yerine

getirmenin büyük zorluklar› var. Ama önemli olan

flimdi, y›llardan beri kazan›lan bu yeni ivmeyi

sürdürmektir.

‹flte Türkiye’nin bölgesel rolü için bir f›rsat...

Milliyet Gazetesi 14.09.2005



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
‹srail’in boflaltt›¤› Erez Sanayi Bölgesi’nin
iflletilmesi için, ABD’de yapt›¤› temaslar›n

ilk günü olumlu geçti. Dünya Bankas› Baflkan›
Paul Wolfowitz, TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu’nu kabul ederek, bölge konusundaki çal›flma-
lar›n› dinledi ve üzerlerine düflenleri yerine geti-
receklerini söyledi.

Türk müteahhitlerinin uluslararas› tecrübelerinin
büyük oldu¤unu, flimdiden Filistinli ifladamlar›
ile ortakl›klar kurabileceklerini belirten Wolfo-
witz, önümüzdeki dönemde bölgede altyap› yat›-
r›mlar›n›n bafllayaca¤›n›, bu ortakl›klar ile ifl yap-
man›n her aç›dan yararl› olaca¤›n› söyledi. Top-
lant›da Filistin’de çok yüksek olan iflsizlik prob-
leminin çözümü için bu tür projeler ve ortakl›kla-
r›n önemine de¤inildi¤i kaydedildi.

Bu arada Wolfowitz’in Hisarc›kl›o¤lu’na, Filis-
tin’de yürüttükleri bu tür projelerin yayg›nlaflt›r›-
labilece¤ini kaydederek, örne¤in Irak’ta da özel
sektörün önderli¤inde bu tür organizasyonlara
girilebilece¤ini belirtti¤i ve TOBB’un bu konuda
da proje üretebilece¤ini söyledi¤i ö¤renildi.

Wolfowitz’in Erez Sanayi Bölgesi’nin biran önce

hayata geçirilmesi ve TOBB koordinatörlü¤ünde

bu iflin yap›lmas› için gerekenleri dinledi¤i, not

ald›rarak üzerinde çal›flacaklar›n› belirtti¤i ifade

edildi.

Hisarc›kl›o¤lu ve ekibinin Dünya Bankas›’nda

yapt›¤› temaslar›n ard›ndan IMF’nin Türkiye’nin

de içinde bulundu¤u Avrupa Sorumlusu Michael

Deppler ile de görüfltü¤ü bu görüflmede Türkiye

ekonomisinin ele al›nd›¤› belirtildi.

CSIS - TOBB Temas Grubu

TOBB Heyeti’nin Washington’daki temaslar›n›n

ilk gününde ABD’nin düflünce kurulufllar›ndan

CSIS’de oluflturulan, CSIS-TOBB Temas Grubu

toplant›s› da yap›ld›. Toplant›n›n gündemi tümüy-

le Erez Sanayi Bölgesi ve bu bölgenin yeniden ifl-

letilmesi için yap›lan çal›flmalar›n anlat›lmas› ko-

nu hakk›ndaki sorunlar›n yan›tlanmas› idi.

Toplant›ya CSIS yetkililerinin yan›s›ra D›fliflleri

Bakanl›¤›, ABD Hazinesi ile Dünya Bankas›’n›n
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konuyla ve bölgeyle ilgili uzmanlar› kat›ld›. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, ‹srailli, Filistinli ve Türk ifladamla-
r›n›n oluflturdu¤u Ankara Forumu ve Forumun ilk
somut projesi olan Erez Sanayi Bölgesi’nin yeni-
den iflletilmesi konusunda yap›lanlar› anlatt›.
‹fladamlar› olarak bütün siyasi sorunlar› çözme
gibi bir iddialar›n›n bulunmad›¤›n› ancak bar›fl›n
sa¤lamlaflt›r›lmas› için bu tür projelerin yarar›
olaca¤›na de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, bu süreçte
hem ‹srailli, hem Filistinli hem de Türk hükümet-
lerinin büyük desteklerini gördüklerini söyledi.

TOBB olarak bu projeye inand›klar›n› ve her üç
taraf için de yararl› gördüklerini kaydeden Hisar-
c›kl›o¤lu, s›k›flt›klar› yerde politikac›lar›n deste¤i-
ni görmelerinin, projenin bu aflamaya gelmesin-
de çok yararl› oldu¤unu kaydetti.

Daha sonra bölgeyi ve projeyi anlatan Türkiye

Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf› (TEPAV) Di-

rektörü Güven Sak da, gelinen noktay› ve at›lma-

s› gereken son ad›mlar›n neler oldu¤unu anlatt›.

Sak, her iki taraf›n da Türkiye ve TOBB’a güven

duymalar›yla bu aflamaya gelindi¤ini, bölgenin

cazip k›l›nmas› ve yat›r›mlar›n çekilmesi için at›l-

mas› gereken ad›mlar› da belirtti.

Toplant›n›n ard›ndan verilen kokteyle ABD Sa-

vunma Bakan Yard›mc›s›, ABD’nin eski Ankara

Büyükelçesi Eric Edelman da kat›ld›.

Hisarc›kl›o¤lu Baflkanl›¤›ndaki TOBB Heyeti dün

New York’a geçerek, G-8’lerin bölgenin yeniden

imar› için görevlendirdi¤i, bu ifl için ayr›lan 3 mil-

yar dolarl›k fonu yöneten, eski Dünya Bankas›

Baflkan› James Wolfenshon ile de bir görüflme

yapt›.



Washington’da Erez projesine destek

için temaslarda bulunan Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) heyeti,

önceki gün, New York’ta önemli temaslarda bu-

lundu. New York’a Filistin4in yeniden imar›ndan

sorumlu eski Dünya Bankas› Baflkan› James

Wolfensohn ile, özel ofisinde bir toplant› yap›ld›.

Wolfensohn’un TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-

lu’na, “Bu projeyi hiç yokken, s›f›rdan haz›rlan›p,

gündemin ortas›na koydunuz” diyerek, çabala-

r›ndan ötürü teflekkür etti. Wolfensohn’un bölge-

nin altyap› yat›r›mlar›n›n tamamlanmas›, Filistin-

li ifladamlar›n›n e¤itilmesi ve iflletme için gere-

ken di¤er ad›mlar konusunda büyük ihtimalle fi-

nansman deste¤i sa¤layacaklar›n› söyledi¤i de

ö¤renildi. TOBB heyeti temaslar›n› tamamlaya-

rak dün ABD’den Ankara’ya döndü.

Filistin’in yeniden imar›ndan sorumlu
eski Dünya Bankas› Baflkan› James
Wolfersohn TOBB heyetini överek,
‘Erez projesini s›f›rdan, yoktan haz›r-
lad›n›z ve gündemin ortas›na koydu-
nuz’ dedi.

Washington’da Erez Projesi’ne destek için te-

maslarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar

Birli¤i (TOBB) Heyeti, önceki gün, (Sal› günü) bir

günlü¤üne önemli bir görüflme için New York’a

geçip tekrar Washington’a ve hemen ard›ndan

da Ankara’ya geçti.

New York’u Filistin’in yeniden imar›ndan sorum-

lu Eski Dünya Bankas› Baflkan› James Wolf-

enshon ile, özel ofisinde bir toplant› yap›ld›.

Wolfenshon’un TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-

lu’na, “Bu projeyi hiç yokken, s›f›rdan haz›rlan›p,

gündemin ortas›na koydunuz” diyerek, çabala-

r›ndan ötürü TOBB’a teflekkür etti.

Filistin’in yeniden imar› için kurulan G-8 deste-

¤indeki, Quartet’in temsilcisi seçilen Wolfens-

hon, ayn› zamanda bu ifl için ayr›lan 3 milyar do-

larl›k fonu da yönetiyor. Bu fona Wolfenshon’un

kiflisel olarak da katk›da bulundu¤u biliniyor.

Wolfsohn’un toplant›da Erez Sanayi bölgesinin

iflletmeye aç›lmas› için, “TOBB’a deste¤inin tam

oldu¤unu” aç›kca belirtti¤i, bu deste¤i her taraf-

ta deklere etmelerini istedi¤i ö¤renildi. Hisarc›k-

l›o¤lu’nun 21 Eylül’de konuyu da görüflmek üze-

re ‹stanbul’da toplanacak olan Ankara Platformu

toplant›s›na davet etti¤i Wolfenshon’›n “Gelmeyi

çok isterdim ama bu tarihte ABD’de önemli bir

toplant›m var. Ancak size deste¤imizin tam oldu-

¤unu göstermek için, 4 yard›mc›mdan birini, bir

büyükelçiyi toplant›ya gönderece¤im” dedi¤i kay-

dedildi.

Hisarc›kl›o¤lu’nun ABD’de yapt›klar› temaslarda

Dünya Bankas› Baflkan› Wolfowitz’in destek va-

adi. CSIS’de konuyla ilgili toplant› yap›l›p, ilgili

141

Referans 15.09.2005

TOBB Erez Projesi’ni
yoktan var etti



142

BASINDA TOBB

kurulufl temsilcilerine projeyi anlatt›klar›n› belirt-
ti¤i ve Filistin Baflbakan› Abbas’›n da deste¤inin
teyit edildi¤ini söyledi¤i ö¤renildi.

Wolfensohn’un daha önce Ankara’da biraraya
geldi¤i “TOBB Baflkan› ile toplant›ya haz›rl›kl› gir-
di¤i gözlenirken, proje için tüm taraflardan övgü
duydu¤unu belirtti¤i ve bu giriflimin baflar›ya ula-
flaca¤›na inand›¤›n› söyledi¤i ö¤renildi. Wolfen-
sohn’›n ‹srail ve Filistin taraflar›yla konuyu gö-
rüfltü¤ünü, onlar›n olumlu bakt›¤›n› bildi¤ini söy-
leyerek, bu fona para yat›ran ABD ve AB’nin ikna
edilmesinin önemine de de¤indi¤i belirtildi.

Finansal destek aran›yor

ABD’deki temaslar›n ard›ndan, tüm taraflar›n da
destek verdi¤inin anlafl›ld›¤›n› ifade eden Wolf-
enshon’›n “Bu projenin bir an önce hayata geçi-
rilmesi için bence bir engel yok, çabalar› yo¤un-
laflt›r›p, bu ifli biran önce bafllatmak gerekiyor”
dedi¤i ö¤renildi.

Bu arada Wolfensohn’›n projenin daha rahat ha-
yata geçirilmesi için, TOBB Baflkan› ve heyetinin
baz› konular için dikkatini çeken Wolfenshon’›n,

özellikle ‹srail taraf›n›n güvenlik aç›s›ndan büyük

kayg› duydu¤unu, bu bölgenin güvenli¤i konu-

sunda, girifl ç›k›fllar için en ince detay›na kadar

konunun planlanmas› gerekti¤ini belirtti¤i ö¤re-

nildi.

Buna karfl›l›k TOBB Heyetinin toplant›larda bu

konunun gündeme geldi¤ini, güvenlik için bir

planlamay› bafllatt›klar›n› belirterek, her iki tara-

f›n da onay›n› alacak bir güvenlik sistemi için so-

mut ad›mlar›n at›lmaya bafllad›¤›n› söyledikleri

belirtildi.

Bu arada TOBB Heyeti Wolfenshon’›n manevi

deste¤inin çok önemli oldu¤unu, kendisine be-

lirtti¤i ve bunun yan›s›ra finansman aç›s›ndan da

Fon olarak, yard›mc› olup olamayacaklar›n› sor-

du¤u kaydedildi. Wolfenshon’›n buna karfl›l›k,

“finansman deste¤i için haz›rlayacaklar› bir ra-

poru kendisine iletmelerini istedi¤i” ö¤renildi.

Wolfenshon’›n bölgenin altyap› yat›r›mlar›n›n ta-

mamlanmas›. Filistinli ifladamlar›n›n e¤itilmesi

ve iflletme için gereken di¤er ad›mlar konusun-

da, uygun gördükleri takdirde, büyük ihtimalle fi-

nansman deste¤i sa¤layacaklar›n› söyledi¤i de

ö¤renildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),

Uluslararas› Para Fonu’na (IMF) vergilerin

yüksekli¤inden ve her geçen gün artan ver-

gi yükünden yak›nd›. TOBB Baflkan› Rifat Hisar-

c›kl›o¤lu geçti¤imiz pazertesi IMF Avrupa sorum-

lusu Michael Deppler’i New York’ta ziyaret etti.

Vergi oranlar›n›n yüksekli¤inden yak›nan Hisar-

c›kl›o¤lu’na, Deppler’in “Türkiye’deki vergi oran-

lar›n›n yüksek oldu¤unu kabul ettiklerini” söyle-

di¤i ö¤renildi. Bunun üzerine Hisarc›kl›o¤lu’nun

Deppler’e, “Siz harcamalar için kaynak bulun

dedikçe, bizim üzerimizdeki vergiler art›yor, on-

dan sonra da siz de vergilerin yüksekli¤inden ya-

k›n›yorsunuz” diyerek, bu konuda IMF’nin tavr›n›

elefltirdi¤i belirtildi. Toplant›da Deppler’in ise

tekstil ve turizm sektöründeki KDV oranlar›n›n

indirimine iliflkin taleplerinin do¤ru olmad›¤›n›

söyledi¤i, kaydedildi. Hisarc›kl›o¤lu ile Deppler,

bu sektörlerdeki vergi oranlar›n›n yeniden göz-

den geçirilmesi, kay›t d›fl›na kay›fl›n önlenmesi
konusunda ortak çal›flma yapma karar› ald›lar.

Vergi reformunun ana hatlar› belli
oldu.
• Yat›r›m indirimi kalks›n

• Büyük çiftçiler defter tutsun

• Çal›flmayan efl ve çocuk için vergi indirimi

• Yüksek ücretliler kendi ücretlerini beyan etsin.

• Beyannameler 6 ay sonra revize edilsin.

• Kãr›n› vergi cennetinde oluflturana stopaj gel-
sin.

• Vergi incelemesine kazanç karnesi uygulaya-
l›m

• Büyük yat›r›m yapana anlaflmal› mükellefiyet

• Kurumlar vergisi beyan› birlefltirilsin

• Özel mükellefiyet getirilmeli
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), IMF’e

vergi oranlar›n›n yüksekli¤inden ve her geçen

gün artan vergi yükünden yak›nd›. Erez projesi-

nin tan›t›m› için Washington ve New York’ta bir

dizi temasta bulunan TOBB Baflkan› Rifat Hisar-

c›kl›o¤lu ve beraberindeki Heyet, geçti¤imiz pa-

zartesi günü IMF’in Türkiye’yi de içine alan Avru-

pa sorumlusu Michael Deppler’i de ziyaret ede-

rek, bir toplant› yapt›.

Hisarc›kl›o¤lu’nun geçen hafta Hükümete de ile-

terek, kamuoyuna aç›klad›¤› Eurochambers kap-

sam›nda yap›lan ifl alemindeki beklentiye dönük

anket sonuçlar› ve bölge toplant›lar› de¤erlendir-

me raporunun bulgular›ndan Deppler’e de söz

ederek, baz› konularda önlem alma ihtiyac›n›

IMF’e de iletti.

Vergi oranlar›n›n yüksekli¤inden yak›nan Hisar-

c›kl›o¤lu’na, Deppler’in “Türkiye’deki vergi oran-

lar›n›n yüksek oldu¤unu kabul ettiklerini” söyle-

di¤i ö¤renildi. Bunun üzerine Hisarc›kl›o¤lu’nun

Deppler’e, “Siz harcamalar için kaynak bulun

dedikçe, bizim üzerimizdeki vergiler art›yor, on-

dan sonra siz de vergilerin yüksekli¤inden yak›-

n›yorsunuz” diyerek, bu konuda IMF’in tavr›n›

elefltirdi¤i belirtildi. Hisarc›kl›o¤lu’nun raporu

aç›klarken yapt›¤› gibi, cari harcamalardaki yük-

sek art›fl için IMF’in de dikkatini çekerek, “har-

camalar›n k›s›lmas› gerekti¤ini, aksi takdirde

kendi üzerlerindeki vergi yükünün artmaya de-

vam edece¤ini” söyledi¤i belirtildi. Bu arada yük-

sek vergi oranlar› nedeniyle akaryak›t, sigara ve

alkollü içkilerdeki kaçak miktarlar›n›n artt›¤›n›,

bu nedenle yüksek vergi kay›plar› oldu¤unu da

Deppler’e anlatt›.

Yüksek faiz oranlar›n›n gerilemesi, buna ba¤l›

olarak kurlar›n dengeli geliflmesi için yap›sal

tedbirlerin biran önce hayata geçirilmesi gerekti-

¤i konusunda her iki taraf›nda mutab›k kald›kla-

r› ö¤renildi. Bu arada Deppler’in, “mutab›k oldu-

¤umuz konular› bir yana b›rakal›m bunlara biz de

kat›l›yoruz. fiimdi mutab›k olmad›¤›m›z konulara

girelim” diyerek, TOBB’un tekstil ve turizm sek-

töründeki KDV oranlar›n›n indirimine iliflkin ta-

leplerinin do¤ru olmad›¤›n› söyledi¤i kaydedildi.

Deppler, sektörler için farkl› vergi oranlar› uygu-

layarak bu sektörlerin teflvik edilemeyece¤ini

vurgulad›¤› ö¤renildi.

IMF Avrupa sorumlusu Deepler, Hükümet yetkili-

lerinin TOBB’un yapt›rd›¤› konuya iliflkin çal›flma-

y› kendilerine de iletti¤ini belirterek, buradaki

görüfllere kat›lmad›klar›n› belirtti. Bunun üzerine

bu çal›flmay› kendilerinin yapmad›klar›n›, bir

uluslararas› dan›flmanl›k kurulufluna yapt›rd›kla-

r›n› hat›rlatan TOBB Baflkan›, bu konulardaki s›-

k›nt›lar› aç›klad›. Hisarc›kl›o¤lu’nun toplant›da

Deppler’e, hem tekstil hem de turizm sektörün-

de vergilerin yüksekli¤i nedeniyle bu sektörlerde

nas›l giderek kay›t d›fl›na ç›k›ld›¤›n›, örnekler ve-

rerek anlatt›¤› belirtildi.

Kay›t d›fl›nda ortak çal›flma

Bunun üzerine Hisarc›kl›o¤lu ile Deppler, bu sek-

törlerdeki vergi oranlar›n›n yeniden gözden geçi-

rilmesi, kay›t d›fl›na kay›fl›n önlenmesi konusun-

da ortak çal›flma yapma karar› ald›lar. Bu çal›fl-

man›n önümüzdeki dönem gündeme getirilmesi

kararlaflt›r›ld›.

Bu arada haz›rlad›klar› raporun Türkçe metni

üzerinden baz› tablolar hakk›nda bilgi veren Hi-

sarc›kl›o¤lu’nun, Deppler’in talebi üzerine, rapo-

run ve anket sonuçlar›n›n ‹ngilizce metinlerini

haz›rlat›p, önümüzdeki hafta içerisinde IMF’e

gönderilmesi karar› al›nd›.

Hisarc›kl›o¤lu’nun geçen hafta yapt›¤› aç›klama-

da de¤indi¤i, iflsizlik fonunun kurulufl amac›n-

dan sapt›¤›, k›dem tazminat› fonu için kullan›l-

mas› gerekti¤i yolundaki görüflünü Deppler’e de

iletti¤i ö¤renildi. ‹stihdam üzerindeki vergi yükü-

nün çok a¤›r oldu¤undan yak›nan Hisarc›kl›o¤-

lu’nun, Deppler’e, iflgücü piyasalar›n›n esnekli-

¤inin olmamas›ndan yak›narak, bu konuda art›k

önlem alma gere¤i do¤du¤unu hat›rlatt›¤› kayde-

dildi.

IMF kaynak bulun diyor
Türkiye’de vergi art›yor



Fabrikalar›m›z gidiyor

Bu arada Hisarc›kl›o¤lu’nun üzerinde a¤›rl›kla

durdu¤u konular›n bafl›nda, daha önce raporda

yer verilen “sanayi ara mal› ithalat›n›n, sanayi

ara mal› ihracat›n›n, giderek üzerine ç›kma tren-

di” oldu¤u ö¤renildi.

Y›llar itibariyle sanayi ara mal› ihracat› ve sana-

yi aramal› ithalat rakamlar›n› Deppler’e anlatan

Hisarc›kl›o¤lu’nun, ithal ara mallar›n içerde üre-

tilen ara mallar›n›n yerine geçmeye bafllad›¤›n›

kaydederek, “fabrikalar›m›z bu yüzden gidiyor”

diye yak›nd›¤› ifade edildi. Deppler’in bu konuyu

da detay›yla inceleyece¤ini söyledi¤i kaydedildi.

Bu arada Ankara’da bulunan IMF Türkiye Masa-

s›n›n 30 Eylül’de TOBB’u ziyaret edece¤i ö¤renil-

di. Hisarc›kl›o¤lu’nun Washington’da Deppler’e

iletti¤i konular› Türkiye Masas›na da iletmesi

bekleniyor. Bu arada Eurochambers için haz›rla-

nan anket ve bölge toplant›lar› de¤erlendirme ra-

porunun ‹ngilizce metninin Türkiye masas› yetki-

lilerine verilece¤i tahmin ediliyor.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹srail-Filistin

sorunun ekonomik çözümü için Dünya

Bankas› eski Baflkan› James Wolfenshon bafl-

kanl›¤›ndaki organizasyona verilen y›ll›k 3 milyar

dolar bütçenin, Filistin’in yeniden yap›land›r›lma-

s›na harcanaca¤›n› bildirdi. Hisarc›kl›o¤lu, “Bu,

büyük bir f›rsat. fiu anda o sahada bizim ifla-

damlar›m›z›n geziyor olmas› laz›m” dedi.

Hisarc›kl›o¤lu, daha önce Erez Sanayi Bölgesi

olarak adland›r›lan, flu anda Filistin Serbest Sa-

nayi Bölgesi ad›n› alan bölgenin, TOBB’un orga-
nizasyonu ile iflletilmesi konusunda, ‹srail ve Fi-
listin taraflar›n›n mutab›k oldu¤unu bildirdi. Filis-
tin, ‹srail ve Türkiye ifl dünyas› temsilcisi kuru-
lufllar›n› bir araya getiren Ankara Forumu’nun
üçüncü toplant›s› ‹stanbul’da yap›ld›. Forum’a
kat›lan ‹srail Ekonomi Kurulufllar› Baflkan› Shra-
ga Broshy, Ofer ailesi ile ilgili bir soru üzerine,
Oferlerin ‹srail’de ve uluslararas› toplumda çok
iyi bilinen bir aile oldu¤unu, giriflimlerinin Türk-‹s-
rail iliflkilerinin geliflmesine yard›mc› olmas›n›
umdu¤unu söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
Yap ‹fllet Devret (Y‹D) modeli ile s›n›r kap›-
lar›n› yeniliyor. Bu amaçla yaklafl›k alt› ay

önce Gümrük ve Turizm ‹flletmeleri ad›nda bir
flirket kuran TOBB, s›n›r kap›lar›n› yenileme pro-
jesini bu flirket arac›l›¤›yla gerçeklefltirecek. Ku-
rulan flirketin yönetim kurulu baflkanl›¤›na ise
Malatya Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Müca-
hit F›nd›kl› getirildi. Yaklafl›k 200 milyon dolara
mal olmas› beklenen projnin ilk aya¤›n› Habur
S›n›r Kap›s› oluflturuyor.

TOBB, Habur’un ard›ndan Hatay (Cilvegözü), Ka-
p›kule, Sarp, K›rklareli (Dereköy) ve Halkal› Güm-
rü¤ü’nün yenileme projesini hayata geçirecek.
31 milyon YTL tutar›nda bir bedel karfl›l›¤› ihale-
si tamamlanan Habur S›n›r Kap›s›’ndaki tesisle-
rin temelinin önümüzdeki ay›n ortas›nda at›lma-
s› planl›yor. Habur’un yenileme çal›flmalar›n›n
sekiz ayda tamamlanaca¤› ö¤renildi.

TOBB, yenileyece¤i bu kap›lardaki kamu binala-
r›n›n yan› s›ra içinde freeshoptan, restorana ka-
dar birçok sosyal tesisin bulundu¤u merkezler
infla edecek. TOBB, Gümrük Müsteflarl›¤› ile ya-
p›lan protokole göre yenileme çal›flmalar› karfl›-
l›¤› bu sosyal tesisleri 10 ile 20 y›l aras›nda ifl-

letecek. Tesisler daha sonra ilgili bakanl›¤a dev-
redilecek.

‹TO da ortak olacak

TOBB, yenileme projesi için gerekli olan kayna¤›
yüzde 99 oran›ndaki hissesine sahip oldu¤u ve
6 milyon YTL sermaye ile kurdu¤u Gümrük ve Tu-
rizm ‹flletmeleri A.fi.’nin sermayesini 100 milyon
YTL’ye ç›kararak elde etmeyi amaçl›yor. TOBB
yönetimi, baflta bünyesindeki tüm sanayi ve ti-
caret odalar›, ticaret borsalar› d›fl›nda Türkiye ‹h-
racatç›lar Meclisi (T‹M) ve Uluslararas› Nakliyeci-
ler Derne¤i’nin (UND) kurulan flirkete ortak ol-
malar› için davet mektubu gönderdi.

Bu davete ilk olumlu yan›t ‹stanbul Ticaret Oda-
s›’ndan (‹TO) geldi. ‹TO Meclisi, Gümrük ve Tu-
rizm ‹flletmeleri’ne 30 milyon YTL ile ortak olma
yönünde bir karar ald›. Ortakl›k konusunda
TOBB’dan davet alan bir baflka kurum olan T‹M
ise, bu flirkete ortak olmay› düflünmüyor. T‹M
Baflkan› O¤uz Sat›c› TOBB’a bu konuda manevi
deste¤i her zaman vermeye haz›r olduklar›n› an-
cak maddi anlamda bir katk› yapmay› düflünme-
diklerini söyledi.
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Hisse oran›nda pay

Öte yandan Y‹D modeliyle yenilecek gümrük ka-
p›lar›ndaki sosyal tesisleri iflletecek olan Güm-
rük ve Turizm ‹flletmeleri’ne ortak olacak olan
kurulufllar, hisseleri oran›nda kâr alacaklar.

Habur’un ard›ndan Cilvegözü S›n›r Kap›s›’n›n ye-
nileme ifllemlerine bafllamay› planlad›klar›n› vur-
gulayan Gümrük ve Turizm ‹flletmeleri Yönetim
Kurulu Baflkan› Mücahit F›nd›kl›, bu konuda flu
bilgeleri verdi:

“Gümrük kap›lar›n›n yenileme ifllevi görevi say›n
baflbakan›m›z talimat› ile TOBB’a verildi. TOBB
olarak ‹psala S›n›r Kap›s›n›, Y‹D modeliyle 2002
y›l›nda yeniledik. ‹flte buradaki baflar›m›z di¤er
s›n›r kap›lar›n›n da yenilenmesi görevinin bize
verilmesine neden oldu.”

TOBB’un gümrük kap›lar›n›n yenilenmesine ilifl-

kin bafllatt›¤› proje asl›nda yeni de¤il, TOBB, Tür-

kiye’nin AB’ye aç›lan tek ve en büyük kara kap›-

s› olan ‹psala Gümrük Kap›s›’n› Y‹D modeli ile

2002 y›l›nda yenilemiflti. Dönemin gümrükler-

den Sorumlu Devlet Bakan› Mehmet Keçeciler

taraf›ndan aç›l›fl› yap›lan ‹psala Gümrük Tesisle-

ri, 5 milyon dolarl›k yat›r›mla 150 günde tamam-

land›. ‹psala Gümrük Tesisleri’ni TOBB’un ifltira-

ki olan Umumi Ma¤azalar Türk (UMAT) ile Trak-

ya’da bulunan 24 oda ve borsan›n kat›l›m›yla ku-

rulan UMAT Gümrük ve Turizm ifltemeleri, 2012

y›l›na kadar iflletecek.

‹psala’y› ‹flletiyor



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, özellefltirme

ihalelerine yönelik elefltiriler konusunda

“Perdenin arkas›n› iyi görmek gerekir. Tekel iha-

lesinde kaybeden 68 milyon Türk vatandafl› ol-

du” dedi. Tv8’de kat›ld›¤› programda sorular› ce-

vaplayan Hisarc›kl›o¤lu, özellefltirme ihalelerine

dönük elefltiriler konusunda, Tekel’de daha ön-

ce yaflananlara at›fta bulundu. Tekel sigara fab-

rikalar›n›n sat›lmas› için iki y›l önce aç›lan ihale-

de, 1,2 milyar dolar teklif geldi¤ini hat›rlatan Hi-

sarc›kl›o¤lu, flöyle konufltu:

“Yabanc› bir gazetede, fabrikalar›n de¤erinin 3

milyar dolar›n üzerinde oldu¤u yönünde bir ha-

ber ç›kt› ve bu bizim kamuoyuna tafl›nd›. O za-

man bu fiyata verilse vatan haini ilan edilecekti.

O yüzden ihale iptal edildi. O zaman Tekel’in pa-

zar pay› yüzde 62 idi flimdi yüzde 38’e indi. Ya-

p›lan ihaleye teklif veren bile ç›kmad›, de¤eri s›-

f›rland›. Perdenin arkas›n› çok iyi görmek laz›m.

Bak›n bir oyun oynand›, kime yarad›? Yabancla-

ra. Kimin zarar› oldu? 68 milyonun. Bu konular-

da tart›fl›rken çok dikkatli olmak laz›m.”

Erdemir de¤erine sat›lacak

Erdemir’in özellefltirmesine ise TOBB koordina-

törlü¤ünde demir-çelik alan›nda aralar›nda reka-

bet eden 47 firman›n biraraya gelerek Ortak Gi-

riflim Grubu olarak talip olduklar›n› belirten Hi-

sarc›kl›o¤lu, “biz bu ifle iddial› girdik. Hiç olmaz-

sa bu mal› (Erdemir) de¤erinin alt›nda satt›rma-

y›z” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, Galataport ihalesi ko-

nusunda ise “mal de¤eriyle sat›l›r” dedi.

3 Ekim’de AB ile müzakere bafllan›p bafllanma-

yaca¤› yönündeki soruya TOBB Baflkan› Rifat Hi-

sarc›kl›o¤lu, “bafllanaca¤›na inan›yorum, aksi

halde AB inand›r›c›l›¤›n› kaybeder” dedi. Karfl›

deklarasyon hakk›ndaki görüfllerinin sorulmas›

üzerine de Hisarc›kl›o¤lu, flunlar› söyledi:

“AB standardlar›ndaki bir Türkiye’nin AB’ye üye-

li¤ini konufluyoruz. Bizim için farketmez. AB

standartlar›n› yakalad›ktan sonra. Önemli olan

benim amac›m. O da AB düzeyine gelmek. Bu-

nun maliyetinin bir k›sm›n› AB üzerine y›kabilir-

sek ne ala. AB standartlar›na geldikten sonra

AB’ye girmiflim, girmemiflim umurumda de¤il.”

149

Yeni fiafak Gazetesi 26.09.2005



150

BASINDA TOBB

Uzun vadeli, uygun koflullu konut finansman

(mortgage) sistemiyle ilgili soruya karfl›l›k TOBB

Baflkan›, Türkiye’nin en büyük problemlerinden

biri olan iflsizlik aç›s›ndan sistemin önemini vur-

gulad›. Hisarc›kl›o¤lu, “5 milyon iflsize ifl bulmak

için 250 milyar dolarl›k yat›r›m yapmak laz›m.

Her y›l eklenen 750 bin yeni iflgücü hariç istih-

dam için sanayi yat›r›m› yapmak laz›m. Biz para

pul istemiyoruz. Sadece rakiplerimizle eflit flart-

lar istiyoruz. istihdam›n üzerindeki yüzde 70 yü-

kün AB seviyesine yüzde 25’lere inmesini istiyo-

ruz” diye konufltu. Türkiye’nin y›ll›k yüzde 7 bü-

yümesi gerekti¤ini anlatan Hisarc›kl›o¤lu, bunun

için de sanayi yat›r›mlar›n›n artmas› gerekti¤ini

ama tam tersine ara mal üreticilerinin üretimi

durdurduklar›n›, ara mal› ithalat›n›n sanayi mal›

ihracat›n›n üzerine ç›kt›¤›n› anlatt›.

Mortgage, istihdama katk› sa¤layacak



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Bu mal› (Er-
demir) de¤erinin alt›nda satt›rmay›z” der-

ken, Galataport ihalesi konusunda ise “mal de-
¤eriyle sat›l›r” dedi.

Tv8’de kat›ld›¤› programda sorular› yan›tlayan
Hisarc›kl›o¤lu, özellefltirme ihalelerine dönük
elefltiriler konusunda, Tekel’de daha önce yafla-
nanlara at›fta bulundu.

Hisarc›kl›o¤lu, Perdenin arkas›n› çok iyi görmek

laz›m. Bak›n bir oyun oynand›, kime yarad›? Ya-

banc›lara. Kimin zarar› oldu? 68 milyonun.

Bu konularda tart›fl›rken çok dikkatli olmak la-

z›m. “Erdemir’in özellefltirmesine ise TOBB ko-

ordinatörlü¤ünde demir-çelik alan›nda aralar›nda

rekabet eden 47 firman›n biraraya gelerek Ortak

Giriflim Grubu olarak talip olduklar›n› belirten Hi-

sarc›kl›o¤lu, “biz bu ifle iddial› girdik. Hiç olmaz-

sa bu mal› (Erdemir) de¤erinin alt›nda satt›rma-

y›z” dedi.
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BASINDA TOBB

Eylül 2005 itibariyle, TOBB’un, “Türk ‹fl

Dünyas›n›n Ekonomiye Bak›fl› Raporu”nu

inceledim. Gerçekten genifl kapsaml› bir

araflt›rma (81 il ve 150 ilçeye yay›lm›fl, 364

adet ticaret-sanayi-deniz ticaret odas› ve borsa

kanal›yla, 5.176 ifladam› ile gerçeklefltirilmifl).

Tüm ülkeyi kaps›yor.

Çok güzel tespitler var. Arzu ettim ki (bir k›sm›

okumufl olsa da) tüm Dünya okurlar› bilgi sahibi

olsun.

1. ‹fladamlar›n›n mesajlar› flöylece özetlenebilir:

• Ekonomi yavafllamaktad›r, cirolar artmamak-

tad›r. Ancak, henüz durgunluk görünmemekte-

dir.

• Yuriçi sat›fl kârlar› düflmektedir.

• ‹hracaat kârlar› azalmakta, bu da ihracat per-

formans›n› düflürmektedir.

• ‹sdihdam art›fl› henüz güçlü de¤ildir.

• Yat›r›m art›fl h›z› yavafllamaktad›r.

• ‹fl dünyas›n›n, gelece¤e ait beklentileri zay›fla-

maktad›r. Ancak hâlâ güven sürmektedir.

2. fiikayet edilen hususlar afla¤›daki gibidir:

• Türkiye’nin teflvik kapsam›ndaki 49 ilden, sa-

dece 6’s› olumlu etkilenmifltir. Kalan 43 ilde ve

kapsam d›fl› 32 ilde, yo¤un flikayetler vard›r.

(Hükümet hatas›nda ›srar etmektedir. Bu durum

hem ekonomiye zarar vermekte, hem de kendi-

lerine oy kaybettirmektedir.)

• ‹stihdam maliyeti, OECD ülkeleri içinde birinci-

dir. (Net ücretin yüzde 70’i kadar ilave yük var-

d›r.) (AB ortalamas› ise yüzde 25’tir.)

• ‹stihdam›n önünde ciddi engeller mevcuttur

(Zorunlu istihdam vb. uygulamalar sebebiyle).

• ‹flsizlik Fonu kesintileri ayr› bir angaryad›r (Ay-

da 400 trilyon TL).

• Enerji maliyetleri yüksektir (TRT pay› vb. yükler

de iflin cabas›d›r)

• ‹hracatta s›k›nt›lar artmaktad›r. (Özellikle, kur

politikas› yüzünden)

• Gümrükler kevgir gibidir (Kaçakç›l›k bafl›n› al-

m›fl gitmektedir. Uzakdo¤u mallar›, Türk sanayi-

ini öldürmektedir).

• Planlanan “konaklama vergisi” ve yap›lan “te-

lif hakk› düzenlemesi” turizmi menfi olarak etki-

lemektedir.

• Yat›r›m mal› ithalat›nda yüzde 3’lük KKDF, gir-

di maliyetlerini art›rmaktad›r. Bundan kaçman›n

çok yolu vard›r. Neticede, dürüst iflverenler için

haks›z rekabet ortam› oluflmaktad›r. (Tüketim

mallar›nda devam edebilir).

• Serbest bölgeler, (yap›lan hatal› uygulamalar

yüzünden) cazibesini kaybetmifltir. Halbuki ciddi

bir denetim yap›labilir, özellikle üretimle ilgili

avantajlar devam ettirilebilirdi.

(Ayr›ca, her bölgenin kendine mahsus problem-

leri de, raporda yer alm›flt›r.)

3. Talepler flöyledir:

• Vergi, sosyal güvenlik, kamu yönetimi, banka-

c›l›k reformlar› tamamlanmal›d›r.
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• Baflta, fleker, sigara, akaryak›t, lastik, vb. ol-

mak üzere kaçakç›l›klar›n önüne geçilmelidir.

• Kamu harcamalar›nda, gerçek anlamda tasar-

ruf sa¤lanmal›d›r.

• ‹stihdam üzerindeki yük, makul orana indiril-

melidir. Sosyal güvenlik sistemi ›slah edilmeli-

dir.

• Ara mal› ithalat›ndaki art›fl ihmal edilmemeli-

dir.

• Hukuk ve yarg› reformu yap›lmal›d›r. Bu arada,

Türkiye’yi “mevzuat devleti” haline getiren mev-

zuat elenmelidir. (14 bine yak›n kanun ve KHK

ile bunun 2-3 kat› tüzük ve yönetmelik mevcut-

tur.)

• En genifl biçimde, e¤itim reformu yap›lmal›d›r.

• Altyap› sektörlerinde serbestleflme sa¤lanma-
l› ve rekabet art›r›lmal›d›r.

• Sanayi ve tar›m stratejileri (uzun vadeli ve kap-
saml› olarak) belirlenmelidir. Tar›m Çerçeve Ka-
nunu haz›rlanmal›d›r. Turizm politikas› tespit
edilmelidir.

• Mali disiplin korunmal›d›r.

32 sahifelik raporu, ancak bu kadar özetleyebil-
dim. Ümit ederim ki, AK Parki Hükümeti; AR-GE
ve proje üretimi zaaf›ndan kurtulur. Genifl kat›-
l›ml› dan›flmalar› benimser. Kararlar› dar bir kad-
ro ve kapal› kap›lar ard›nda almaktan vazgeçer.
Zira, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal k›r›lganl›¤›
hâlâ devam etmektedir.
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Ankara Forum meetings are progressing
and efforts to develop the Erez Industrial
Area Project, a forum initiative that aims

to contribute to regional integration and peace
have been receiving support. Turkish Union of
Chambers and Commodities Exchanges (TOBB)
Chairman Rifat Hisarc›kl›o¤lu contacted leading
figures in the Middle East peace process who
had, in turn, affirmed their wish to contribute to
the project during this New York visit.

Speaking during his Sept. 12-13 visit to New
York to World Bank Director Paul Wolfowitz, Hi-
sarc›kl›o¤lu said, “Stability in the area (the
Middle East) is significant for the integration of
the Turkish economy with the rest of the region.

“As businessmen, our mission is to secure in-
tegration, and trade will further strengthen sta-
bility and build new bridges in the region.”

Prime Minister Recep Tayyip Erdo¤an, Israeli Pri-

me Ariel Sharon and Palestine’s Mahmoud Ab-

bas launched the Ankara Forum, an initiative es-

tablished for problem-solving and coordination.

The aim was to secure a concrete third-party in-

volvement mechanism for the Israel-Palestine

problem.

The Ankara Forum is currently working on two lo-

cal project in the turbulent region. One project,

the Erez Industrial Area Project, is progressing

quickly, and the other is a project to promote

Palestine tourism. The Palestine tourism project

is regarded as a   pilot project that could be de-

veloped further in future.

During his visit to New York, Hisarc›kl›o¤lu told

Wolfowitz and James Wolfenshon, the former

World Bank direktor who is now a special Midd-

le East envoy for the International Quartet Com-
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mittee for Peace in the Middle East, which inc-

ludes the United States, the United Nations, the

European Union and Russia, that TOBB needs

additional financial support from the World Bank

-through the Multilateral Investment Guarantee

Agenty- as well as U.S. support and expertise.

The Erez Industrial Park, situated on the nort-

hern border of the Gaza Strip, aims to increase

employment opportunities in Gaza in addition to

contributing to the peace process and also re-

quires, according to Hisarc›kl›o¤lu, the support

of Israel and the “Quartet.” The first phase of

the project is about to be finalized.

In the meantime, work on the establishment of

a joint venture between TOBB and the Palestine

Union of Chambers is progressing and Hisarc›k-

l›o¤lu noted that they are open to third-party in-

volvement.

Business to business: The World Bank’s Wolfo-

witz advised Turkish businessmen to develop

partnership with Palestinian businessmen.

“Hence, you would contribute to the creation of

employment in addition to providing support to

Palestine,” he said.

Wolfowitz also said the World Bank ise leading

dialogue regarding a loan for small and medium-

sized enterprises (SMEs) worth $100-250 milli-

on. “Training programs are vital for SMEs, and

the World Bank is ready to provide support in

that regard,” he stressed.

Wolfowitz also underlined that Turkey and the

World Bank may work in collaboration in develo-

ping relations with Iraqi businessmen.

Thefuture of Erez depends on dealing with cur-
rent political problems: Hisarc›kl›o¤lu explained

that a meeting of a working group formed to de-

velop the other project of the Ankara Forum was

held on Sept. 1 in Antalya. The third meeting of
the Ankara Forum was held on Sept. 21, with
progress being made for both projects.

According to Wolfenshon, there is concrete sup-
port from both the Palestinian and Israeli go-
vernments in terms of improving the current sta-
te of infrastructure in the region to meet the ne-
eds of future investments, to develop security
means that would help to overcome Israel’s se-
curity fears and financial suport for developing
the Erez Industrial Area Project.

Wolfenshon said he had visited the region and
noted that the Erez Industrial Area Project has
been progressing rather impressively.

Turkey has the support of the U.S. government
in that regard, with TOBB highly valued as a
contributing actor, he said.

One fact Wolfenshon stressed was that there
are controversial points asserted by various in-
volved factions concerning the prospects of the
pullout phase from Gaza, which will also affect
the future of the project.

“Palestine regards the issiue of the Gaza Strip
pullout as a political one and wishes to launch
a new phase immune from the past conflicts;
however, Israel regards the issue as a security
problem and wishes that its security is provided
at any cost,” he said.

“If you can manage to deal with all these issu-
es there will be no opposition from Israel to yo-
ur project. You can ensure that through two
ways; one through the quartet and the other
through ISrael Manufacturers Union.”

Regarding financial support. Wolfenshon said
current financial sources for projects in the Uni-
ted states are only available for investments by
Palestine.
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The sale of some of Turkey’s biggest stra-
tegic assets has raised questions among
various circles and media outlets about

who should own these assets and for what re-
asons; as well as the role of domestic vs. inter-
national capital as part of Turkey’s significant
privatization push, of late. The discussion now
mainly revolves around the sale of state-owned
steelwork giant Erdemir, the tender for which is
for approaching.

Erdemir’s strategic position in the privatization
process the country is undergoing has created
quite a stir with endless debates and workers
prutesting en masse. Meanwhile, the Ere¤li joint
venture, comprising many local companies, was
formed under the leadership of the Turkish Uni-
on of Chambers and Commodities Exchangis
(TOBB) and is acting as a strong local represen-
tative among a slew of global companies ready
to bid for the steel giant.

Some argue that domestic firms have not yet
proven their ability to undertake the responsibi-
lity with regard to big investments like Erdemir
and have called the consortium effort a reflex to
national sentiments and perceived national inte-
rests. Some others fed the Ere¤li initiative appe-

ars to be a last-ditch effort to alter the local and

international perception of Turkish companies

and the capabilities.

Speaking to the Turkish Daily News to address

these widespread perceptions and the overall

state of  local companies in the face of incre-

asingly global competition, TOBB Chairman Ri-

fat Hisarc›kl›o¤lu said their move in forming a

national consortium would set a new example

for domestic capital to create partnerships.

“The aim of this campaign is not, bey any me-

ans, to keep Turkey’s assets solely in domestic

hands, not do we propose a campaign that da-

ims lower prices for domestic firms in the sale

of state assets.” said Hisarc›kl›o¤lu, adding,

“Indeed, the question should he instead, who is

going to deal with Erdemir’s potential to best

develop it into a company that is competitive on

a global level.

“The unifortunate things is that local companies

have not developed a vision based on partners-

hips and mengers to form bigger and more po-

werful companies. Hence, it is time for Turkish

capital to transform itself and star down the ro-

ad of partnerships and consolidation. With the

Turkish Daily News Gazetesi .09.2005



help of this joint venture we expect domestic
firms to develop a menger culture and leading
joint-business partnerships.

“If we falter in developing necessary corporate
strategies, we are doomed to be swallowed by
bigger players.” Hisarc›kl›o¤lu stressed.

Regarding the cash question, Hisarc›kl›o¤lu
emphasized that there is no problem foreseen
in terms of providing the necessary cash either
during the hidding process or afterward if the
hid goes their way.

“Various banks (domestic and foreign) have al-
ready expressed their willingness in supporting
us financially in making additional investments,
as we are determined to develop Erndemir as
well as finance the purchase. We shall be able
to finance ourselves through our own means”
he said.

Erdemir has the potential of controlling both ste-
el production and its overall market within the
Middle East region. Currently, Turkish domestic
steel consumption standars at around 7 million
tons per year. Erdemir’s production is 3.5 milli-
on tons, with half a million tons exported.

“The rest of domestic consumption is provided
by imports. Erdemir needs to increase its capa-
city, which will require some $2 billion worth in
investments. We developed an investment plan
necessary to rech this target.”

According to the national consortium’s invest-
ment plans. Erdemir’s production will increase
from 35 million tons capacity to 10 million tons
by 2009, and to 15 million tons by 2015.

“Our target is to replace imported steel with do-
mestic production.” he said.

And what if the company that purchases Erde-
mir cannot meet these targets and fails to rep-
lace imports with domestic production? Hisar-
c›kl›o¤lu stressed this point is important since it
also concerns Turkey’s large current account
deficit. “If this 60 percent import -the current
share of steel imports to domestic consumption
- figure continues until 2015, this will mean,
with today’s prices, $9 billion worth in steel im-
ports alone,” he said.

Fundamentals of privatization: Hisarc›kl›o¤lu
noted that the high profit margins and profits of
most state owned companies are the result of
their monopoly position in the marketplace, not
just their productivity or performance. The first
thing that needs to be done with Erdemir is to
ensure that a state monopoly does not turn out
to be a private one.

“If we are to abolish the state monopoly it sho-
uld not, by any means, be replaced with a priva-
te monopoly,” he said.

A good example, according to Hisarc›kl›o¤lu,
showing the benefits of a privatization process,
is the airline sector. Increasing competition, lo-
wers prices and the number of dients is boor-
ning, increasing the overall earnings of the sec-
tor.

“The privatization’s primary aim should be to bo-
ost total productivity of the economy and ensu-
re a healthy cumpetition environment. Of cour-
se, if you manage to provide good sales revenue
to the state budget this is even better. But pri-
vatization should be a tool for further liberaliza-
tion and pave the way for equal opportunities for
all players.

“Turkey should first define its strategy, specific
to each sector instead of an attitude that says
whoever pays the money gets the assets. Nurtu-
ring the competitive environment should be the
essential and main objective.”

Problems that need to be reformed: Turkey’s
macroeconomic data have been showing outs-
tanding results, but still people complain this
positive trend is not felt amoung small produ-
cers. Indeed, many chambers say that local
companies are struggling to stay alive in the fa-
ce of higher input costs.

“The economic success can only be felt when
tax and social security reforms are completed.
The reduction in input costs, in infrastructure
(enery, telecommunication, transportation) can
be realized with further liberalization and com-
petition policies.” Hisarc›kl›o¤lu said.

He explained that the increasing raw material
imports are the main reason behind such comp-
laints about Turkey’s production and export per-
formance.
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The high costs of energy, taxes and employment

lead Turkish businesses to lean on more impor-

ted raw materials that are cheaper for the sale

of preserving their competitivencess. This busi-

ness trend, which relies on imported raw mate-

rials, also boost overall imports to the country.

“Every reform that is not implemented will mean

an extra cost for all citizens, particularly traders

and industrialists. Exery day we neglect to imp-

lement reform that means less factories, more

unemployment and less income.” he said.

FDI needs to be managed: Hisarc›kl›o¤lu said

somehow, even if all necessary reforms are

completed. Turkey still needs significant foreign

direct investment (FD‹), which will especially be

beneficial for overcoming employment gaps that

domestics firms cannot compensate for. Howe-

ver, importing foreign investment has some exi-

gencies that should be met by the basting co-

untry.

The Turkish economy and particularly Turkey’s

industry has two deficiencies. One concerns

technological development and the other, capi-

tal accumulation. In the meantime, every year
some 700.000 people are added to the availab-
le labor pool.

“Here comes the problem. Wust to employ the
annual increase of 700.000 people to the labor
market, we need an additional $35 billion in in-
vestments info the country”, he said.

The point Hisarc›kl›o¤lu stressed about the pros
and cons of the FDI is as follows: “One thing we
should be aware of is that foreign companies
are good at technology innovation and producti-
on, but the FDI coming to Turkey, or flowing to
any country for that matter, will always be after
its own interests.”

But this problem is comehow manageable, he
said: “This is the Boating country’s responsibi-
lity to direct the means of FDI in line with the co-
untry’s benefits.”

If the country in question is not well-equipped to
guard against the risks of the global economy,
of course the investment flowing info the co-
untry will be more opportunistic a much as tem-
porary.

Turkish Union of Chambers and Commodities
Exchanges (TOBB) Chairman Rifat Hisarc›kl›o¤lu
said Turkish firms are lacking in acquisition
growth and partnership initiatives for creating
globally competitive firms and that the consorti-
um TOBB established for the acquisition of sta-
te-owned steelworks giant Erdemir, comprising
various local companies, will set an example for
futura partnerships.

Speaking to the Turkish Daily News Hisarc›kl›o¤-
lu said, “The aim of this campaign is not, by any
means, to keep Turkey’s assets solely in do-
mestic hands nor to initiate a campaign that
calls for lower prices for domestic firms in the
sale of state assets,” adding, “Indeed, the qu-
estion should instead be, ‘Who is going to deal
with Erdemir’s potential and best develop it into

a company that is competitive on a global le-

vel?”

He noted that the Ere¤li consortium will have no

cash problems, either in the bidding process or

afterwards, as the group will look to take further

investments. Regarding the initiative’s plan for

Erdemir, he said their first target would be to

close the gap in Turkey’s domestic steel produc-

tion to meet domestic needs. According to the

national consortium’s investment plans, Erde-

mir’s production will increase from a 3.5 million

ton capacity to 10 million by 2009 and 15 milli-

on tons by 2015.

Monday, Sept. 26, is the last day for offers to

qualify for the bid auction, set to take place wit-

hin one or two weeks.

TOBB chief wants Ere¤li initiative to be a model
Hisarc›kl›o¤lu stresses the consortium, comprising a number of local firms,
will have no problem obtaining the necessary cash for acquisition and invest-
ment



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa Tica-

ret ve Sanayi Odalar› Birli¤i (Eurochamb-

res) Yönetim Kurulu üyeli¤ine, oy birli¤iyle ikinci

kez seçildi.

TOBB’dan yap›lan aç›klamaya göre, Hisarc›kl›o¤-

lu baflkanl›¤›ndaki TOBB heyeti, 3 Ekim öncesin-

de Avrupa ifl dünyas› temsilcileri ile görüflmeler-

de bulunmak ve Eurochambres’in 98. Genel Ku-

rulu’na kat›lmak üzere, Norveç’in Stavanger

flehrine gitti. Bu arada 20 May›s 2005 tarihinde-

ki Eurchambres Genel Kurulu’nda üyeli¤i kesin-

leflen Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odas›, Nor-

veç’teki genel kurulda ilk kez temsil edildi.

Azerbaycan, Eurocambres Yönetim Kurulu Üyeli-

¤i, Euorhambres Baflkan ve Baflkan Yard›mc›l›¤›

seçiminde oy kulland›. Dün gerçekleflen genel

kurulda, Paris Ticaret Odas› Baflkan› Pier Si-

mon’un baflkanl›¤›na seçildi¤i Eurochambres,

44 ülke, 2 bin yerel ve bölgesel oda, yaklafl›k 20

milyon iflletmeden oluflan “Avrupa’n›n en büyük

ifl dünyas› kuruluflu” olma özelli¤i tafl›yor.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, zenginli¤in
tek yolunun çal›flmak ve takip etmek oldu-

¤unu belirterek, “Hem tatil yapay›m, hem iyi pa-
ra kazanay›m, hem az çal›flay›m. Yok böyle bir
fley” dedi. TOBB-Ekonomi ve Teknoloji üniversi-
tesi’nde (TOBB-ETÜ) ö¤rencilerle biraraya gelen
Hisarc›kl›o¤lu, Odalar Birli¤i’nin 1.2 milyon üyesi
ve Türkiye’nin bütün sektörlerine ve co¤rafyas›-
na yay›lm›fl örgüt yap›s›yla, de¤iflimin öncülü¤ü-
nü yapma gayreti içinde bulundu¤unu ifade etti.
Yurt d›fl›nda onbinlerce Türk üniversite ö¤renci-
sinin okudu¤unu ve Türkiye’nin bu yüzden yurt
d›fl›na 500 milyon dolar kaynak aktard›¤›n› kay-
deden Hisarc›kl›o¤lu, daha sonra ö¤rencilerin ül-
ke ve dünya gündemine iliflkin çeflitli sorular›n›
yan›tlad›. Hisarc›kl›o¤lu, bu bölümde de ö¤renci-
lere flu mesajlar› verdi: “Baflar›l› omak istiyorsa-
n›z çal›flmal›s›n›z. ‹yi bir okul referanst›r ama çö-
züm de¤ildir.”
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Önce kabul edelim. Yurt içi ve yurt d›fl› di-
namiklerin bask›s›yla gerçekletirilen “ya-
p›sal reformlar”›n Türk ekonomisine

olumlu katk›s› oldu.

3 y›ll›k süreçte enflasyon, 30 y›l sonra tek hane-
li rakamlara indirildi. Ayn› dönemde ekonomi kü-
mülatif yüzde 26 oran›nda büyüdü (Büyüme özel
sektör yat›r›m›, tüketimi ve ihracat›na dayal›.) ‹h-
racat iki kat›na ç›kt›. Reel faiz düzeyi, tek hane-
li seviyelerine geriledi. Kamu bütçe aç›¤›nda
azalma sa¤land›.

Ancak baz› veriler, “Bize bir fley olmaz” iyimser-
li¤ini de çürütüyor.

Özellikle özel sektörde “nefes kesilmesi”ne fla-
hit oluyoruz.

Bu aç›dan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i”nin
(TOBB) raporlar› uyar›c› nitelikte.

TOBB’nun son raporu, büyümeye ra¤men, s›k›n-

t›lar›n nedenini aç›kl›yor. Kamuoyunda yeterince

tart›fl›lmayan bir geliflme var:

‹thalat rakamlar›ndaki yükseliflin ekonomi için

tehlike yarat›p yaratmad›¤› sorusu genelde tüke-

tim mallar› ithalat›na bak›larak yan›tlan›yor. Ara

mal› ve yat›r›m mal› ithalat› genelde olumlu gös-

terge olarak yorumlan›yor.

TOBB ise ara mal› ithalat›n›n iç piyasada fabrika

kapatacak noktalara geldi¤inine iflaret ediyor.

Nas›l m›?

TOBB, “sanayi ara mal› ithalat›n›n sanayi ihraca-

t›nda kullan›m oran›n›” sorgulam›fl. Ç›kan sonuç

flu: Ara mal› ithalat›, artan ölçüde iç piyasada

kullan›lmaya baflland›, Örne¤in 2001’de 30 mil-

yar dolarl›k ara mal› ithalat›na karfl›l›k, 29 milyar

dolar sanayi ihracat› gerçeklefltirilmifl. ‹thalat›n

ihracatta kullan›m oran› yüzde 96 olarak gerçek-

leflmifl. Bugün bu oran, yüzde 82’ye gerilemifl.

(Tablo afla¤›da) Anlam› aç›k: Nihai mal üreticile-

ri, girdilerinde (düflük kur nedeniyle) daha ucuz

ithal ara mal› kullanmaya bafllad›.

Onlarca fabrikan›n kapanma aflamas›na gelme-

sini anlatan bir yaklafl›m.

Çözüm ne?

Çözüm, sanayinin üzerindeki a¤›r vergi yükü ve

yüksek enerji maliyetinin afla¤›ya çekilmesi.

TOBB’a göre yüksek vergi oranlar› sadece üç

sektörde (petrol, içki ve sigara) y›ll›k 5 milyar do-

larl›k kaçak yarat›yor. 2005’te ham petrol ithala-

t›n›n miktar baz›nda yüzde 6 azalmas› (yüksek

büyümeye ra¤men) kaça¤›n boyutu için örnek

olarak gösteriliyor.

Bir baflka konu, sosyal güvenlik aç›klar›n›n ulafl-

t›¤› boyut, 2005, özellefltirme aç›s›ndan rekor y›-

l› (13 milyar dolar). Ayn› 2005, sosyal güvenlik

sisteminin en yüksek aç›k verdi¤i y›l olacak (22

milyar dolar): Yani Türkiye’nin en büyük kara de-

li¤i büyümeye devam ediyor.

Afla¤›daki tablo, aç›klar›n enflasyonun çok üze-

rinde gerekleflti¤ini gösteriyor. Milyonlarca çal›-

flan ve emekliyi yak›ndan ilgilendiren sosyal gü-

venlik reformu, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin

öncelikli konusu olacak.

Vatan Gazetesi 04.10.2005
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Kara delik büyüyor

Y›l Aç›k Art›fl Enflasyon Reel
(katrilyon TL.) oran› (%) (%) art›fl (%)

1995 0,1 - - -

1996 0,3 200 76 70

1997 0,8 167 85 44

1998 1,4 75 64 7

1999 2,9 107 52 36

2000 3,2 10 36 23

2001 5,5 72 68 2

2002 10 82 30 40

2003 14 40 18 19

2004 19 36 9 25

2005* 22 16 8 7

Sanayi ara mal› ithalat›n›n ihracat› karfl›lama oran›

Y›l ‹thalat ‹hracat ‹thalat›n ihracatta
kullan›m oran› (%)

2001 30 29 96

2002 38 34 90

2003 50 44 88 Rakamlar

2004 68 60 87 milyar

2005 (6 ay) 39 32 82 dolard›r.

*Tahmin
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Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve ‹flleticisi

A.fi. (ESBAfi) ve TOBB iflbirli¤iyle düzenle-

nen Dünya Kalk›nma Ajanslar› Konferans›

‹zmir’de bafllad›. Toplant›n›n aç›fl konuflmas›n›

yapan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Kalk›nma

Ajanslar›n›n kurulmas›yla ilgili tasar›n›n Meclis-

ten ç›kmak üzere oldu¤unu söyledi.

Türkiye’nin 2001 krizini, özel sektörün dinamiz-

mi sayesinde büyük ölçüde atlatt›¤›n› ve dünya-

n›n en büyük 20 ekonomisinden biri haline geldi-

¤ini ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, flimdiki hedefin

ise makro ekonomik göstergelerdeki düzelmeyi

tüm bölgelere ayn› ölçüde yans›tmak oldu¤unu

kaydetti. Türkiye’de en geliflmifl il Kocaeli ile en

az geliflmifl il A¤r› aras›nda 10 kat›n üzerinde

fark bulundu¤unu, AB’de ise bu fark›n 3 kat ol-

du¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu flöyle konufl-

tu:%

“Bölgeleraras› geliflmifllik farkl›l›¤›n› ortadan kal-

d›rmak amac›yla GAP projesi gibi çok yönlü ve

çok amaçl› entegre bir projenin d›fl›nda tam bir

baflar› sa¤lanamam›flt›r. Baflka birçok gösterge

bulunmas›na ra¤men milli gelir rakamlar› bunu

çarp›c› flekilde ortaya koymaktad›r. Ülkemizin

uzun dönemli temel hedeflerinden birisi de böl-

geleraras› fark› bugünkü seviyesinin yar›s›na dü-

flürmek olmal›d›r. Ekonomideki düzelmenin tüm

bölgelere ayn› ölçüde yans›mas›n› yerel kat›l›m›n

pay›n› art›rarak sa¤layabiliriz. Bölge Kalk›nma

Ajanslar› bölgesel kalk›nma politikalar›nda yerel

kat›l›m›n en önemli unsurlar› olacakt›r.” Hisar-

c›kl›o¤lu, yerel kalk›nman›n sa¤lanabilmesi için

toplumsal bir mutabakat›n gerekli oldu¤unu, si-

yaset kurumu ve bürokrasinin de art›k, kat› dev-

letçilik ve merkezi planlamayla sorunlar›n çözü-

lemeyece¤ini idrak etti¤ini kaydetti. TOBB Bafl-

kan› Hisarc›kl›o¤lu, Kalk›nma Ajanslar›n›n kurulu-

fluyla birlikte valiler, yerel yöneticiler ticaret ve

sanayi odalar› yetkililerinin yönetim sorumlulu-

¤uyla tüm yerel dinamiklerin harekete geçirilebi-

lece¤ini ifate etti.

Önce Vatan Gazetesi 07.10.2005



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun Referans

Gazetesi’nin “Türkiye’nin Y›ld›z fiehirleri”

projesinin ilk dura¤› Kayseri’de söyledi¤i flu söz,

Avrupa Birli¤i’yle (AB) müzakereler bafllay›nca

art›k gündemimize oturdu:

“Türkiye’de üretim yapan 234 bin sanayicimiz

var. Bunlar›n sadece 1100’i AB’ye haz›r. Geri

kalan 233 bin kurulufl için bunu söylemek müm-

kün de¤il. AB’yle yürütece¤imiz müzakereler ve

hedefledi¤imiz tam üyelik 233 bin sanayi kurulu-

flunun yan›s›ra bunlar›n binlerce çal›flan›n› da et-

kileyecek.”

Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun “sadece 1000 flirket”

tan›m›, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) her y›l

haz›rlad›¤› “Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuru-

lufllar›” listesine de denk düflüyor. ‹SO, önce

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulufl”unu

aç›kl›yor. Ard›ndan da “Türkiye’nin ‹kinci Büyük

500’ü” s›ralamas› geliyor.

Baflta TOBB olmak üzere gerek ifl dünyas› örgüt-
leri, gerek Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci Ali
Babacan’›n baflkanl›k etti¤i “müzakere heyeti”,
gerekse 233 bin sanayicinin tek tek kendisi
“AB’ye uyum için ne yapmayal›m?” sorusuna ya-
n›t bulmak için art›k harekete geçmesi gereki-
yor.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na Kayseri’deki sözünü hat›r-
lat›p sordum: “Art›k müzakere süreci bafllad›.
AB’ye haz›r olmad›¤›n› söyledi¤iniz 233 bin sa-
nayi kuruluflunda dönüflümü sa¤lamak için
TOBB neler yapacak? Plan›n›z ne?”

Hisarc›kl›o¤lu, öncelikle “Sektör Kurullar›” olufl-
turduklar›n› belirtip, sonras› için flu mesaj› verdi:
“Bizim öncelikle müktesebat›n tümünü ve Türki-
ye’nin yol haritas›n› görüp, Türk sanayisine, ifl
dünyas›na ona göre bir yol haritas› ç›karmam›z
gerekiyor.”

TOBB ve ifl dünyas›n›n di¤er örgütleri “Türk sa-
nayinin AB’ye yolculuk haritas›”n› ç›karmak için
neden zaman kaybediyor? Hisarc›kl›o¤lu, bir sü-
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re önce D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül’ün kendi-
lerine verdi¤i söze döndü: “AB müktesebat› tam
130 bin sayfa. Halen kimsenin elinde müktese-
bat›n tamam›n›n, Türkçe çevirisi yok. Bu çeviriyi
haz›rlamaya biz talip olduk. Say›n Abdullah Gül
de bizim yapabilece¤imizi söyledi. Ancak, o gün-
den beri beklemedeyiz. Henüz bizi, bu konuda
görevlendiren olmad›.”

TOBB, müktesebat›n çevirisini “bedelsiz” yap-
maya haz›r. Asl›nda bu süreç de o kadar kolay
de¤il. Aç›lacak ihaleyle önce bir çeviri ekibi kuru-
lacak. Çeviri tamamland›ktan sonra onu bir bafl-
ka ekip gözden geçirecek sonra da AB Genel
Sekreterli¤i inceleyip, son onay› verecek.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, her kurumun kendisiyle ilgili
bölümleri çevirip, “ders”ini çal›flt›¤›n› belirtip,

iflin flu yönüne dikkat çekti. “Bak›n müzakerenin
bafllamas› aflamas›nda bile bir kelimenin ne ka-
dar önemli oldu¤unu hep birlikte gördük. Öyley-
se, de¤iflik kaynaklardan yap›lm›fl çevirilerle mü-
zakereye oturmak yerine, ortak çeviriyle bunu
yapmak daha do¤ru olur.”

Türkiye’nin tar›m nüfusu çok yüksek... Bu yüz-
den “en zorlu müzakere” tar›mda yaflanacak...
Çünkü, mevcut tar›m nüfusunda 10 milyonluk
bir indirim söz konusu olacak. Yani “tar›mla ge-
çiniyor” görünen 10 milyon kifliye “ekme¤ini
baflka alanlarda ara” denecek...

Ancak, 234 bin kuruluflun 233 bini AB’ye haz›r
de¤ilse, sanayicilerin de ifli pek kolay görünmü-
yor... AB’ye “Sa¤lam haz›rl›k” için yol haritalar›-
n›n bir an önce ç›kar›lmas› gerekiyor...



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin
AB’ye tam üye olabilece¤i en erken tarihin

2014 oldu¤unu belirterek, “2014’de tam üye
olabilmek için de 2012 itibariyle, 35 paragraf›
bitirmemiz laz›m” dedi.

AB’ye girmekten çok uluslararas› normlarda ifl
yap›yor olman›n daha önemli oldu¤unu ifade
eden TOBB Baflkan› “Uluslararas› normlarda ifl
yapabilme kapasitesini elde ettikten sonra tam
üye olmufluz ya da olmam›fl›z çok da önemli de-
¤il aç›kças›” diye konufltu. Hisarc›kl›o¤lu, mese-
lelerin büyük ço¤unlu¤unun ekonomi üzerine ol-
du¤u düflünüldü¤ü zaman, AB müzakereleri için
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin en büyük gü-

cünün Türk sanayisi ve Türk ifl alemi olaca¤›n›
sözlerine ekledi.

Erez projesine destek

Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un koordinasyonu üstlendi-
¤i Filistin (Erez) Organize Sanayi Bölgesi’nin ye-
niden hayata geçirilmesi projesine AB, ABD ve
BM’nin büyük ilgi gösterdi¤ini aç›klad›. TOBB’un
odalar› vas›tas›yla organize sanayi bölgeleri ko-
nusunda büyük bir deneyime sahip oldu¤unu an-
latan Hisarc›kl›o¤lu, flöyle konufltu: “Filistin Or-
ganize Sanayi Bölgesi, hayata geçirildi¤inde mi-
nimum 5 bin Filistinli ifl sahibi olacak. Bu proje,
Türk sanayisinin Çin, Hindistan gibi ülkeler ne-
deniyle uluslararas› rekabette darald›¤› noktada
da bir atlama tafl› olacakt›r. Türk sanayisi için bir
atlama tahtas› olacakt›r. Bu projeye siyasi ola-
rak dünyan›n her ülkesinden destek geliyor. Pro-
jeye Türkiye Baflbakan›’n›n ‹srail taraf›ndan ge-
rek fiaron gerek Perez’in, Filistin taraf›ndan
Mahmud Abbas’›n çok büyük katk›lar› var. Siya-
si desteklerle beraber inflallah bununla ilgili iyi
niyet anlaflmalar›n› imzalad›ktan sonra arkas›n-
dan proje yap›m› ve finansman destek gelecek.”
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BASINDA TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan›

Rifat Hisarc›kl›o¤lu TOBB olarak koordi-

nasyonunu sa¤lad›klar› Ere¤li Ortak Giri-

flim Grubu’nun (OGG) Erdemir ihalesinde iki

amac› oldu¤unu, bunlardan birinin Ere¤li’yi ger-

çek de¤erine satt›rmak, di¤erinin bir araya gele-

rek ortakl›k kültürünün olabilece¤ini göstermek

oldu¤unu söyledi ve “Bu bir ›fl›kt›r. Bu ›fl›¤› yak-

t›k. Amac›m›za ulaflt›k’ dedi.

Hisarc›kl›o¤lu, geçen hafta gerçeklefltirilen ve 2

milyar 770 milyon dolara Oyak’›n ald›¤› ihalede

Ere¤li OGG’nin ç›kt›¤› 2 milyar 760 milyon dola-

r›n planlad›klar›n›n üzerinde bir rakam oldu¤unu

söyledi. “Bugün için bakt›¤›n›zda Erdemir gerçek

de¤erinin üzerinde bir fiyata sat›ld›” diyen Hisar-

c›kl›o¤lu, Ere¤li ihalesinin perde arkas›n› flöyle

anlatt›:

Ifl›¤› fienol Hoca yakt›

• Ulusal 34 flirket neden TOBB’un koordinatör-

lü¤ünde Erdemir ihalesine girdi?

Erdemir’in özellefltirme ihalesi duyulduktan son-
ra Türkiye’nin çeflitli yerlerinden yerli sanayiciler
özellefltirmeye haz›rlanmaya bafllam›fl. Fakat bir
türlü bir araya gelememifller. O dönem özellikle
siyasiler, yazarlar TOBB neden bu grubun koordi-
nasyonunu sa¤lam›yor diyorlard›. Bunun üzerine
ben de zemin yoklamas› yapmaya bafllad›m.
Gördüm ki ortada kimse yok. Demir - çelikçiler,
ulaflt›rmac›lar, denizcileri hepsini bir araya topla-
d›k. TOBB zamk› alt›nda bir araya geldiler.

• ‹hale sonras›nda haz›r bir metin okuman›z iha-
leyi ikinci s›rada tamamlayaca¤›n›z› biliyormufl-
sunuz izlenimi yaratt›...

Öncelikle bizim ›fl›¤›m›za yakan fienol Hoca’n›n
mektubuydu. Emekli ö¤retmen fienol Hoca diyor-
du ki, “Zeynep ile Ayfle baflkas›na gelin gitme-
sin. Damat Türk olsun.” Türk sanayinin geliflme-
sinde Erdemir’in önemli bir rolü var. Hedef bu-
nun devam etmesiydi. Okudu¤um metne gelin-
ce, iki haz›rl›¤›m vard›. Birisi Erdemir’in OGG ta-
raf›ndan al›nmas› halinde, di¤eri Oyak taraf›n-
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dan al›nmas› durumunda yapaca¤›m konuflma
metinleriydi. Bizim haz›rlan›fl fleklimiz fluydu, ya
Erdemir’i bizim almam›z ya da Oyak’›n almas›.

• Peki yabanc› bir grubun ihaleyi almas› ihtima-
li...

Böyle bir haz›rl›¤›m›z yoktu. Arkadafllar›mla dar
kapsaml› konuflmalar›m›zda Tüprafl’›n Koç Hol-
ding taraf›ndan al›nmas›ndan sonra Oyak’›n bu-
rada agresif bir tutum içine girebilece¤ini biliyor-
duk. Biz de istiyorduk. E¤er Oyak bu iflte geri du-
rursa o zaman Ere¤li OGG olarak iddial›yd›k.

• Cebinizde ne vard›?

Erdemir gerçek de¤erinin üzerinde bir fiyata sa-
t›ld›. Cebimizde flu vard› demek çok zor. Bizim

ihalede gelmifl oldu¤umuz rakam düflündü¤ümü-

zün üzerindeydi.

• Karfl›n›zda Oyak de¤il de yabanc› bir grup ol-

sayd› tavr›n›z ne olurdu?

Belki daha da yukar› gidebilirdik. O anki psikolo-

jiyi yaflamak laz›m. Erdemir’i Oyak’›n almas›n-

dan sevinç  duyduk. Oyak’› da global oyuncu ya-

pabilecek bir flirket.

• Bundan sonra OGG da¤›t›lacak m›?

Herkes devam edebilir. Ama biz TOBB olarak

yapmam›z gerekeni yapt›k. Bizim iflimiz bitti.

Ama bundan sorna flirketler bir araya gelip bafl-

ka ifllere girebilirler.

Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Baflkanyard›mc›s› ve Ere¤li

Ortak Giriflim Grubu (EOGG) ‹cra Kurulu Baflkan›

Zafer Ça¤layan’›n Erdemir ihalesinde en yüksek

teklifin Oyak’tan gelmesi üzerine sevincini Türk

bayra¤› sallayarak göstermesinin ulusalc› bir

yaklafl›m olup olmad›¤› sorusuna flu yan›t› verdi:

“‹fl hayat›ndaki milliyetçilik kendi içinden global

bir oyuncu ç›kartabilmektir. Milliyetçilik budur,
bizim bakt›¤›m›z nokta da budur. Yoksa giriflim
grubuna üye flirketlerin aras›nda yabanc› firma-
larla ortak olanlar da vard›. Ama firmalar›n kuru-
lufl yeri Türkiye idi. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti
flirketi idi. ‹hale ekibinden bir arkadafl heyecan-
lanm›fl, bayra¤› sallam›fl. Bunda bir fley yok.
Tam tersine mutlu olmak laz›m.”
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‘Milliyetçilik, global oyuncu ç›kartabilmektir’

• AB sürecine TOBB nas›l haz›rlan›yor?

TOBB çat›s› alt›nda yeni kanunla beraber Türkiye
sektör meclisi kurulacak. Türkiye Tekstilciler
Meclisi, Türkiye ‹nflaatç›lar Meclisi TOBB çat›s›
alt›nda olacak. Kurulufl aflamas›na geçtik. AB
müktesabat›na göre sektörler nas›l etkilenecek?
Etki analizleri yap›lacak. Etki analizlerini müza-
kere heyetine iletece¤iz.

• TÜS‹AD ve TOBB aras›nda AB müzakereleri sü-
recinde temsil kuruluflu olma konusunda bir po-
lemik yafland›...

Sonuçta sorumluluk siyasi otoritenin. Baflbakan

Tayip Erdo¤an 17 Aral›k sürecinde kat›l›mc› de-

mokrasi anlay›fl› çerçevesinde bütün sivil top-

lum ve meslek örgütleriyle bu sürece haz›rlana-

caklar›n› söyledi. O çerçevede bize ne rol verile-

ce¤i karar› onlar›n. TÜS‹AD ile polemi¤e girmem

imkâns›z. TÜS‹AD üyelerinin hepsi benim üyem.

Onlar›n da di¤er derneklerin içindeki ifladamlar›-

n›n hak ve hukukunu koruyacak benim. Esas ça-

t› TOBB.

‹fl dünyas›nda esas çat› TOBB
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BASINDA TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB ta-

raf›ndan ç›kar›lan ve ticaret borsalar›n›n

faaliyetleri ile 2003-2004 y›llar›n›n ilk befl ürün

bilgilerini içeren kitab›n önsözünde, tar›m sektö-

rünün en önemli araçlar›ndan birinin ticaret bor-

salar› oldu¤unu vurgulad›. Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birli¤i’nin (TOBB) “Ticaret Borsalar› Faali-

yetleri, 2003-2004 Y›llar› ‹lk Befl Ürün Bilgileri”

kitab› ç›kt›. Toplam 154 sayfadan ve 3 bölüm-

den oluflan kitapta, Türkiye genelindeki ticaret

borsalar› tek tek ele al›narak inceleniyor. TOBB

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu kitab›n önsözünde,

tar›m sektörünün gelifltirilmesi için ticaret borsa-

lar›n›n önemine de¤inerek, flu görüfllere yer ver-

di:

“Tar›m sektörü milli gelirin yüzde 12’sini ve is-

tihdam›n yüzde 35’ini oluflturmas› nedeniyle,

ekonomik oldu¤u kadar sosyal önemi de yüksek

bir sektör olma özelli¤ini tafl›maktad›r. Geliflen

dünya flartlar›, tar›m›n ülkemiz için önemini da-

ha da art›rmaktad›r. 1950 y›l›ndan bu yana dün-

ya nüfusu yaklafl›k 3 kat artm›fl olmas›na kar-

fl›n, do¤al kaynaklar h›zla kirlenip azalm›fl, tar›m

alanlar› yüzde 25 oran›nda daralm›fl, kitlesel bo-

yutta g›da güvencesi ve g›da güvenli¤i sorunlar›

gündeme gelmifl ve Dünya Ticaret Örgütü, Avru-

pa Birli¤i gibi belirleyici faktörler sektörü siyasi

ve ekonomik yönden daha da önemli hale getir-
mifltir. Tar›m sektörünün ülke ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamas› ve uluslararas› pazarda rekabet gücünün
art›r›lmas› amac›yla sektörde rol alan tüm aktör-
lere büyük sorumluluklar düflmektedir.

Sektörün en önemli enstrümanlar›ndan biri de
hiç kuflkusuz ticaret borsalar›d›r. Ticaret borsa-
lar›, emtia (bitkisel ve hayvansal ürünleri ifllen-
mifl olanlar dahil) fiyatlar›n›n arz ve talebe göre
olufltu¤u, al›m sat›m ifllemlerinin oluflan fiyatlar
üzerinden kay›t alt›na al›nd›¤› (tescil edildi¤i) ve
ilan edildi¤i etkin piyasa mekanizmas›n›n olufl-
mas›n› sa¤layan ekonominin vazgeçilmez ku-
rumlar›d›r. Ticaret borsalar›n›n çal›flma prensibi;
çok say›da al›c› ve sat›c›n›n belirli bir ifllem mer-
kezinde (ifllem salonu) belli periyotlarla bir araya
gelerek aç›k pazarl›k veya sesli müzayede yoluy-
la fiziki olarak haz›r bulunan emtian›n al›m sat›m
ifllemini gerçeklefltirerek ödemenin teslim ve te-
sellümünü müteakip yap›lan bir sistem üzerine
kurulmufl olmas›d›r. Ticaret borsalar› tar›m sek-
töründe piyasa güçlerinin art›r›lmas›na ticaretin
liberalize edilmesine ve böylece devletin etkisi-
nin en aza indirilmesine katk›da bulunmaktad›r.
Di¤er bir ifade ile müdaheleye dayal› tar›msal ya-
p›dan, sektör temsilcilerinin piyasaya aktif kat›l›-
m›n› teflvik eden fiyat›n arz ve talebe göre olufl-
tu¤u etkin piyasa mekanizmas›n›n uygulanmas›-
n› sa¤lamaktad›rlar.”
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Ürün Borsalar›n›n Gelifltirilmesi

Hisarc›kl›o¤lu, önsözünde ticaret borsalar›n›n

modernizasyonu ve geliflimi için TOBB taraf›n-

dan yürütülen çal›flmalar›n en önemlilerinden bi-

ri “Ürün Borsalar›n›n Gelifltirilmesi Projesi” oldu-

¤unu belirterek flöyle devam etti:

“Ürün Borsalar›n›n Gelifltirilmesi Projesi, borsa-

lar›n alt yap› eksikliklerini giderip modernizasyo-

nunu sa¤larken, ayn› zamanda tar›m sektörü-

müz ve ülke ekonomimiz aç›s›ndan önemli gelifl-

meler sa¤layacak, al›c› ve sat›c›lar›n bilinçlen-

mesine katk›da bulunmufltur. Borsalar›n labora-

tuvar hizmetlerinden faydalanan üreticiler, ürün-

lerinin kalitesini laboratuvar sonuçlar›na göre

ö¤renmekte ve al›c›lar da sonuçlara göre ihtiyaç

duyduklar› kalitede ürünleri de¤eri fiyattan sat›n

alabilmektedirler. Bu süreç, müstahsilin en yük-

sek kâr› elde edebilmesi için verimlili¤i ve kalite-

yi art›rma hususunda üretim faktörlerini etkin ve

bilinçli kullanmas›n› teflvik etmekte ve paralelin-

de de al›c›lar›n, laboratuvar sonuçlar›na göre ka-

liteli ürünlere yönelmesini sa¤lamaktad›r. Ayr›ca

ticaret borsalar› laboratuvar hizmetleri ile özel-

likle ihracat noktas›nda g›da güvencesi ve g›da

güvenli¤i konular›nda, hayati öneme sahip çal›fl-

malar yürütmektedirler.

Biliflim alan›ndaki geliflmeleri de takip eden tica-

ret borsalar›nda oluflan günlük fiyat bilgilerinin

s›n›fland›r›larak, web üzerinde girifllerinin yap›ld›-

¤› “Ticaret Borsalar› Ürün Fiyat Bilgileri”

(http:borsa.tobb.org.tr) olup, belirlenen borsala-

r›m›zca fiyat bilgileri girilmekte ve sürekli takiba-

t› yap›lmaktad›r.

Ülkemizin dünya ekonomisine ve finans piyasa-

lar›na entegre olmas›n› sa¤layacak önemli araç-

lardan bir tanesi olan ve TOBB olarak kurucu or-

ta¤› oldu¤umuz Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsa-

s›, Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip Erdo¤an’›n

da teflrifleriyle ‹zmir’de hizmete aç›lm›flt›r. Türev
araçlar›n›n finansal piyasalar›m›z›n hizmetine
girmesi ile finansal piyasalarda yeni bir dönem
bafllam›flt›r. Bu sürecin devam›nda türev arac›
olarak kullan›lan emtialar›n üreticileri yetifltirme-
yi düflündükleri ürün fiyatlar›n› önceden görecek
ve üretimine karar verebilecektir. Bu ülkemiz
için büyük bir önem ihtiva etmektedir.

Ticaret borsalar›n›n geliflimi, modernizasyonu ve
alt yap› eksikliklerinin giderilmesi önümüzdeki
dönemde de Birli¤imizin önderli¤inde sürdürüle-
cektir. Ticaret Borsalar› Faaliyetleri Kitab›’nda
yer alan bilgiler, borsalar›m›z›n y›l içinde yapt›¤›
çal›flmalar›n bir özeti fleklinde düzenlenmifl
olup, ayr›ca önceki y›llar›n istatistikleriyle karfl›-
laflt›rma olana¤› sa¤lamak amac›yla tablo ve
grafiklerle desteklenmifltir.

Ticaret Borsalar› Faaliyetleri Kitab›m›z›n Cami-
am›za ve ilgililere yararl› olmas›n› dilerim.”

Ticaret borsalar› tek tek ele al›nd›

Ticaret Borsalar› Faaliyetleri kitab› 3 bölümden
olufluyor. ‹lk bölümde ticaret borsalar› hakk›nda
rakamsal bilgiler ve istatistikler ›fl›¤›nda genel
bir de¤erlendirme yap›l›yor. Ülke genelinde 58’i
il, 55’i ilçe merkezinde olmak üzere 113 ticaret
borsas›n›n faaliyet gösterdi¤inin belirtildi¤i bö-
lümde, Kastamonu Ticaret Borsas›’n›n 2005 y›-
l›nda kurulmufl olmas›ndan dolay› 2004 y›l› ifl-
lem hacimleri listesinde yer almad›¤›na da ifla-
ret ediliyor. Ticaret borsalar›n›n bölgesel da¤›l›-
m›na iliflkin tablo flöyle:

Ayr›ca, ülke genelindeki 112 borsada 2 milyon
203 bin 184 adet muamele yap›ld›¤› ve toplam-
da 41,5 katrilyon liral›k ifllem hacmi gerçekleflti-
rildi¤i de ifade edildi. ‹lk bölümde yer alan ve “Ti-
caret Borsalar›n›n Bölgesel ‹fllem Hacimleri”ni
gösteren bir di¤er tablo ise flöyle:
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BASINDA TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Bilgi
Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› ile Odalar Borsalar
Daire Baflkanl›¤›’n›n birlikte yürüttükleri ortak
projeyle Türkiye’deki ürün borsalar› tek bir çat›
alt›nda topland›.

Türkiye genelindeki 113 adet ticaret borsas›n›,
“http://borsa.tobb.org.tr” adresinde buluflturan
projenin amac› “ürünlerin günlük fiyat bilgilerinin
merkezi bir yap›da izlenmesi” olarak aç›kland›.
Ürün çeflitlerinden al›m-sat›m grafi¤ine, Türki-
ye’deki ürün borsalar›ndan dünya ürün borsala-
r›n› izlemeye kadar birçok ifllemin yap›labildi¤i si-
tede, üretici ve al›c›lar› ilgilendiren haberler ile
bölgesel ihale duyurular› da bulunuyor.

Hizmete sunulan bu site ile Türkiye’de ilk defa
ürün fiyat endeksinin oluflturuldu¤unu kaydeden
yetkililer, “Endekste, ürünün fiyat hareketi görü-
lüyor. Bu ürün için yap›lan son 15 ifllemi de gös-
teriyor. Ayr›ca, Hesaplanabilen Ticaret Borsalar›
Ürün Fiyat Endeksi bulunuyor. Bununla bir ürünün
gün içindeki ortalama fiyat›n› ö¤renebilirsiniz. En-
dekste, 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana olan fi-
yatlamay› da görebiliyorsunuz” diye konufltu.

Sisteme dahil olan borsalar›n, yaln›z sitedeki
borsalar› incelemedi¤ine, kendi ifllemlerini de

yapt›klar›na iflaret eden yetkililer, siteye girifl ya-
pan ayl›k kifli say›s›n› 120 bin olarak aç›klad›.
Yetkililer, sitenin flu anda Türkçe olarak hizmet
verdi¤ini dikkat çekerek yabanc› ziyaretçiler için
de bir ‹ngilizce sayfan›n haz›rland›¤›n› bildirdi.

Sitede yer alan borsalar›n dikkatle seçildi¤ini
söyleyen yetkililer, borsalarda aranan özellikleri
de flöyle s›ralad›:

“Laboratuvar› bulunan ve salon sat›fl› olan bor-
salar, rekabet ortam›nda fiyat belirleyen borsa-
lar, ihracata konu olan ürünlerin yo¤un ifllem
gördü¤ü borsalar.”

TOPLAM
BÖLGE 2003 TESC‹L TOPLAMI 2004 TESC‹L TOPLAMI ARTIfi ‹fiLEM HACM‹ ‹fiLEM

ORANI ‹Ç‹NDEK‹ PAYI ADED‹

MARMARA 11.108.867.007.766.300 14.900.860.610.902.0001 %34,13 %35,842 985.219

EGE 5.294.625.345.739.380 5.821.105.976.570.710 %9,94 %14,002 227.061

‹Ç ANADOLU 4.751.784.952.936.910 5.740.474.791.174.780 %20,81 %13,808 440,671

AKDEN‹Z 4.779.754.681.956.610 5.742.075.477.907.910 %15,31 %13,812 230.229

KARADEN‹Z 2.876.819.924.054.800 4.650.877.792.014.350 %62,29 %11,187 113.773

D.ANADOLU 369.341.662.164.748 519.656.716.780.065 %40,70 %1,250 40.528

GD.ANADOLU 22.910.023.995.944.480 4.198.447.314.716.910 %44,28 %10,099 165.703

TOPLAM 432.280.217.570.553.200 41.573.498.680.066.700 %28,79 %100,00 2.203.184

‹kinci bölümde ise Türkiye genelindeki tüm ticaret borsalar› tek tek ele al›narak incelenirken, 7 co¤-
rafi bölgenin önce genel de¤erlendirmesi, sonra bölge ticaret borsalar›n›n de¤erlendirmesi sunuluyor.
Ancak illerin bölgelere göre da¤›l›m›nda co¤rafi bölgeler de¤il, bölge toplant›lar› yönetmeli¤inin esas
al›nd›¤› belirtiliyor. Ana veri kayna¤›n›n ticaret borsalar› oldu¤u kitab›n üçüncü ve son bölümünde ise
aç›klamalara yer veriliyor.

Ürün borsalar›n› buluflturan adres:
http://borsa.tobb.org.tr

BÖLGELER MERKEZ ‹LÇELER GENEL
TOPLAM

MARMARA 9 18 27

EGE 8 9 17

‹Ç ANADOLU 14 12 26

AKDEN‹Z 8 7 15

KARADEN‹Z 7 6 13

D.ANADOLU 6 - 6

GD. ANADOLU 6 3 9

TOPLAM 58 55 113



‹fl dünyas›, görüfl ve önerilerinin düzenli ola-

rak, Türkiye’nin AB ile yürütece¤i müzakere

sürecine aktar›lmas›n› sa¤layacak bir meka-

nizman›n acilen kurulmas›n› istedi.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ev sahip-

li¤inde önceki gün gerçeklefltirilen TOBB Ticaret

ve Sanayi Odalar› Konseyi toplant›s›n›n ard›ndan

6 maddelik ortak bir bildiri yay›nland›.

Ortak bildiride, yat›r›m teflvik sisteminin bölgele-

re ve sektörlere göre farkl›l›k gösterecek flekilde

yeniden dizayn edilmesi istenirken, mevcut sis-

temin, bölgesel dengesizli¤i, verimsiz özel sek-

tör yat›r›mlar›n› art›rd›¤› ve özel sektör yat›r›mla-

r›n› israf etti¤i savunuldu. Bölgeler aras› gelifl-

mifllik farklar›n›n ortadan kald›r›larak, iç göçün

önlenmesinin sa¤lanmas› gerekti¤i ifade edilen

bildiride, istihdam art›fl›n›n ancak istihdam mali-

yetlerinin düflürülmesi ile mümkün olabilece¤ine

dikkat çekildi.

‹fl dünyas›n›n, AB uyum ve bütünleflme sürecinin
en önemli aktörlerinden oldu¤una dikkat çekilen
bildiride, “ifl dünyas›n›n görüfl ve önerilerini dü-
zenli olarak müzakere sürecine aktaracak bir
mekanizma acilen kurulmal›d›r” denildi.

Bildiride, Sosyal Güvenlik Reformu’nun bir an
önce tamamlanarak hayata geçirilmesi ve siste-
min aç›¤›n›n kapat›larak iflverenin üzerindeki
maliyetlerin afla¤›ya çekilmesi istendi. Bildiride
ayr›ca, “Sanayimizi haks›z rekabetten korumak
için gümrüklerimiz rehabilite edilmeye ve kay›t
d›fl› ekonomi önlenmelidir. ‹thalatta kalite, fiyat
ve mal kontrolü titizlikle yap›lmal›d›r. Özellikle tü-
ketim mal› ve ara mal› ithalat›na dikkat edilmeli-
dir. Çevre kirlili¤i, turizm ve ekilebilir araziler aç›-
s›ndan büyük tehdit oluflturmaktad›r. Enerji ma-
liyetleri afla¤›ya çekilmeli ve sat›fl fiyat› içindeki
ilgisiz eklentiler kald›r›lmal›d›r. Elektrik ve do¤al-
gaz da¤›t›m›nda özellefltirme h›zla tamamlana-
rak serbest rekabete aç›lmal›d›r.” denildi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ),
yurt d›fl›ndaki Türk ve akraba topluluklar-

dan gelen 30 ö¤renciye burs veriyor. Türkiye
Türkçesi’ni de kapsayan bir haz›rl›k dönemi ge-
çirecek olan ö¤renciler, baflar›l› olduklar› sürece
burs almaya devam edebilecek.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici, Milli-
yet’e yapt›¤› aç›klamada, Balkanlar ve Orta Asya
ülkelerinden ö¤rencilere burs verilmesi tekilfinin
üniversitenin mütevelli heyeti baflkan› Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu’ndan geldi¤ini belirtti. Kesici, yurtd›-
fl›ndan gelen ö¤rencilerin ETÜ’nün 11 milyarl›k
y›ll›k ücretinden muaf tutuldu¤unu, bar›nmalar›-
n›n da ETÜ taraf›ndan karfl›land›¤›n› anlatt›. Ö¤-
rencilerin yurt ihtiyaçlar› için Kredi Yurtlar Genel
Müdürlü¤ü’yle görüfltü¤ünü belirten Kesici, ö¤-
renci listelerini kuruma gönderdiklerini kaydede-
rek, “Türk Cumhuriyetleri S›nav› ile gelenlerden
Kredi ve Yurtlar Kurumu ücret almayacak, Ya-
banc› Ö¤renci S›nav› ile gelenlerin ücretini de biz
karfl›layaca¤›z” diye konufltu.

Türkçe ö¤renecekler

Yurtd›fl›ndan gelen ö¤rencilere verilecek burs

için belirli flartlar getirdiklerini belirten Kesici,

ö¤rencilerin 2.5’lik bir not ortalamas›n› tuttur-

mas›n›n zorunlu tutuldu¤unu kaydetti. Ö¤rencile-

rin belirli yerlerde y›¤›lmas›n›n önüne geçmek

için çeflitli bölümlere da¤›t›ld›klar›n› belirten Ke-

sici, flöyle devam etti:

“Öncelikle ‹ngilizce ö¤renecekler. 1 y›l haz›rl›k

var. ‹ngilizce ö¤renirken ayn› zamanda Türkiye

Türkçesi ö¤retece¤iz. E¤er zay›f olduklar› dersler

varsa ki bunun bafl›nda matematik gelir, bu ba-

k›mdan da onlar› takviye edece¤iz. Bir bölüme y›-

¤›lma söz konusu de¤il. 10 tane bölümümüz var

bizim. Elektrik elektronik mühendisli¤i, bilgisa-

yar mühendisli¤i, makine mühendisli¤i, endüstri

mühendisli¤i, matematik, Türk dili, tarih, iktisat,

iflletme ve uluslararas› iliflkiler. Her bölüme üçer

ö¤renci yerlefltiriliyor.”

ETÜ’ye flu ülkelerden ö¤renciler yerleflecek:

Moldovya, Türmenistan, Bat› Trakya, Makedon-

ya, Azerbaycan, Arnavutluk, H›rvatistan, ‹ran, Af-

ganistan, K›rg›zistan, Da¤›stan, K›r›m, Kosova

ve Sancak.
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Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un

Türk özel sektörünün tamam›n› temsil et-

meye tek yetkili organ oldu¤unu belirterek, “Ata-

mayla, babadan o¤ula geçen bir yap›n›n içinde

olmayan bir heyet buras›” dedi. “Hiç kimse ken-

disine farkl› bir misyon üstlenmesin” diye konu-

flan Hisarc›kl›o¤lu, müzakere heyeti içerisinde

özel sektöre yer verilmemesi nedeniyle kimseye

bir k›rg›nl›klar›n›n olmad›¤›n› ifade etti.

Müzakere sürecinde yap›lacak çal›flmalar› ve

TOBB Özel Sektör Müzakere Meclisi’nin tan›t›l-

mas› amac›yla düzenlenen toplant›da konuflan

TOBB Baflkan›; TÜS‹AD Baflkan› Ömer Saban-

c›’n›n TOBB’un özel sektörde çat› kurum olmad›-

¤› yönündeki görüfllerinin hat›rlat›lmas› üzerine,

Türkiye’de özel sektörü tek temsil eden kuru-

mun TOBB oldu¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu,

TOBB’da tüm sektörlerin tamam›n›n temsil edil-

di¤ini ve Anayasa taraf›ndan yetkili k›l›nd›klar›n›

belirterek, flöyle konufltu: “Tüm demokratik ül-

kelerde k›ta Avrupas› dahil olmak üzere, olufltu-

rulmufl modelin eflde¤eri. Farkl› bir model yok.

Hiç kimse kendisine farkl› bir misyon üstlenme-

sin. TOBB- Türk özel sektörünün tamam›n› tem-

sil etmeye tek yetkili organd›r. Bu güçlü isimlere

ba¤l› de¤il. Hepimiz demokrasi afl›¤› oldu¤umu-

za inan›yoruz. Demokrasinin gerektirdi¤i sonuç-

lar neyse herkes ona kat›lmak zorunda. Türki-

ye’deki flirketleri, ifl alemini temsil etme yetkisi

tek bir kurumdad›r. Demokrasiyle seçilmifl he-

yettedir. Atamayla babadan o¤ula geçen bir ya-

p›n›n içinde olmayan bir heyet buras›.”

TOBB Baflkan›, müzakere heyeti içerisinde özel

sektöre yer verilmemesi nedeniyle kimseye bir

k›rg›nl›klar›n›n olmad›¤›n› belirterek, “Bir k›rg›nl›-

¤›m›z yok. Sonuçta halka bu iflin iyi veya kötü he-

sab›n› verecek olan hükümettir” dedi. TOBB ola-

rak özel sektörün heyet içerisinde bulundu¤u bir

modelin do¤ru olaca¤› inanc›nda olduklar›n› ifa-

de eden Hisarc›kl›o¤lu, tercihin Baflmüzakereci

taraf›ndan verilece¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu,

ileride yap›lan çal›flmalarda özel sektörden fay-

dalanmamas› halinde k›rg›nl›k yaflanabilece¤ine

dikkat çekti. TOBB Baflkan›, “2012 y›l›nda bizim

bu müzakereleri bitiriyor olmam›z laz›m. Yani fa-
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s›llar›n tamam›n› bitirmifl olmam›z laz›m ki,

2014’te üye olal›m. E¤er 2014’ü geçirsek flan-

s›m›z 2021’e kal›r” diye konufltu.

TOBB Baflkan›, yaklafl›k bir hesapla, bugün Tür-

kiye’deki 625 bin flirketin 235 birinin üretici fir-

ma oldu¤unu ve bunlar›n, AB müktesebat›ndan,

en fazla etkilenerek flirketler oldu¤unu kaydede-

rek, “E¤er kat›l›m sürecine bu firmalar›n nas›l

uyum sa¤layaca¤›n› planlamaz, tedbir almazsak,

hem ekonomik, hem de sosyal aç›dan en büyük

risk unsuru olan iflsizlik sorunumuz, katlanarak

artar” dedi.

TOBB olarak 48 sektörde Türkiye sektör meclis-

leri oluflturduklar›n› belirten Hisarc›kl›o¤lu flöyle

konufltu: “Kat›l›m sürecinin ifl dünyas› aç›s›ndan

meclisi “TOBB AB Özel Sektör Müzakere Mecli-

si” ad›yla oluflturduk. Meclis, TOBB Baflkan› ve

yönetim kurulu üyeleri konsey baflkanlar›, TOBB

AB uyum komisyonu üyeleri, oda ve borsa bafl-

kanlar›m›z ile sektör meclisi baflkanlar›ndan

oluflmaktad›r. Ayr›ca, TOBB AB ‹cra Kurulu tesis

edildi. ‹cra kurulunda, TOBB Baflkan›, baflkan

yard›mc›lar›, TOBB AB Uyum Komisyonu Baflkan›

ile ilgili sektör meclisleri baflkanlar› yer alacak-

t›r.”



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un özel
sektöre karfl› hesap verme gelene¤i oldu-

¤unu kaydederek, “Bu sürecin (AB müzakere sü-
reci) d›fl›nda kalma hakk›m›z yok” dedi.

Hisarc›kl›o¤lu TOBB Özel Sektör Müzakere Mec-
lisi’ni tan›tt›¤› bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konufl-
mada, AB ile kat›l›m sürecinin bafllayacak olma-
s›n›n önümüzdeki dönemde, Türk ekonomisini
yeniden flekillendirecek, flirketlerin ifl görme bi-
çimlerini de¤ifltirecek, en temel faktör olaca¤›n›
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, TOBB olarak Edirne’den
A¤r›’ya kadar giden bir co¤rafyay› kapsayan 48
sektörde Türkiye sektör meclisleri oluflturdukla-
r›n›, sektör meclisleri bünyesinde, her bir fas›l
için, çal›flma gruplar› kurduklar›n› ve çal›flma
gruplar›n›n, tarama süreciyle çal›flmalar›na bafl-
layaca¤›n› bildirdi.

Özel sektörü do¤rudan etkiliyor: Mevcut haliyle,
35 fas›ldan en az 27’sinin, do¤rudan ekonomiyi
etkiledi¤ini, bu sebeple, kat›l›m sürecinin, kap-
sam› ve do¤uraca¤› sonuçlar itibariyle, özel sek-
törü do¤rudan ilgilendirdi¤ini anlatan Hisarc›kl›-
o¤lu, Anayasa’n›n 135. maddesi ile 5174 say›l›
Kurulufl Kanunu’nun getirdi¤i yükümlülük ve
Türk özel sektörünün tamam›n› temsil etmenin
sorumlulu¤uyla hareket eden TOBB’un, özel sek-
törün bu süreci sa¤l›kl› bir flekilde yönetebilme-
sini hedefledi¤ini kaydetti. TOBB Baflkan› Hisar-
c›kl›o¤lu, yaklafl›k bir hesapla, bugün Türkiye’de-
ki 625 bin flirketin 235 bininin üretici firma oldu-
¤unu ve bunlar›n, AB müktesebat›ndan, en fazla
etkilenecek flirketler oldu¤unu kaydetti ve flöyle
devam etti:

fiirketlerin kaderini belirleyecek: “Yapm›fl oldu-
¤umuz ön incelemeler göstermifltir ki, 235 bin
üretici firmam›z›n sadece bin kadar›, AB mükte-
sabat›yla uyumlu üretim yapabilmektedir. De-

mek ki, kat›l›m süreci, baflta 234 bin üretici fir-
mam›z olmak üzere, di¤er tüm flirketlerimizin de
kaderini belirleyecektir. Söz konusu olan ayn› za-
manda, bu flirketlerde çal›flan milyonlarca vatan-
dafl›m›z›n da gelece¤idir. Peki,  kat›l›m süreci ta-
mamlans›n da, nas›l tamamlan›rsa tamamlan-
s›n demek lüksüne sahip miyiz? E¤er at›l›m sü-
recine bu firmalar›n nas›l uyum sa¤layaca¤›n›
planlamaz, tedbir almazsak, hem ekonomik
hemde sosyal aç›dan en büyük risk unsuru olan
iflsizlik sorunumuz, katlanarak artar. ‹flte TOBB,
tüm sektörleri ve flirketleri temsil etmenin verdi-
¤i ayr›cal›kla ve sorumlulukla, sadece belli bir
grup firman›n de¤il, tüm flirketlerimizin ayakta
kalmas›n› ve böylece daha çok üretim ihracat ve
istihdam yap›lmas›n› hedeflemektedir.”

• TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un
Türk özel sektörünün tamam›n› temsil etmeye
tek yetkili organ oldu¤unu belirterek, “Demokra-
siyle seçilmifl heyettedir. Atamayla, babadan
o¤ula geçen bir yap›n›n içinde olmayan bir heyet
buras›” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, “TÜS‹AD’›n
TOBB’un çat› örgüt olmad›¤› yönündeki aç›kla-
malar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz ve sizin yap›-
lanman›z›n sizce özel sektör boyutu eksik mi?”
fleklinde bir soru üzerine, TOBB’da tüm sektör-
lerin tamam›n›n temsil edildi¤ini, yönetim kuru-
lunun 7 kademeli seçimden geçerek geldi¤ini,
Anayasa’n›n 135. maddesi ve 5174 say›l› yasa
ile yetki sahibi oldu¤unu anlatt› ve flöyle konufl-
tu: “Tüm demokratik ülkelerde, oluflturulmufl
modelin eflde¤eri. Farkl› bir model yok. Hiç kim-
se kendisine farkl› bir misyon üstlenmesin.”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),

AB ile müzakere süreci için yapt›¤› haz›rl›k-

lar›n ayr›nt›lar›n› aç›klad›. TOBB kendi bün-

yesinde 5 aflamal› bir müzakere heyeti modeli

belirledi. Yap›lanman›n en üst noktas›nda TOBB-

AB Özel Sektör Müzakere Meclisi var. Gündelik

geliflmeler TOBB AB ‹cra Kurulu üzerinden izle-

nirken, AB Uyum Komisyonu ile AB Sekreteryas›

müzakere yap›lanmas›n›n di¤er ana unsurlar›n›

oluflturacak. TOBB üyeleri, istek ve düflünceleri-

ni yap›land›r›lmaya bafllayan 48 sektör meclisi

yoluyla ortaya koyacak. TOBB’un müzakere yap›-

lanmas›; seçti¤i müzakere heyeti modelinde

özel sektör ve sivil toplum kurulufllar› ile gevflek

bir iliflki öngören hükümeti iflbirli¤ine zorlamak

fleklinde yorumland›.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, dün konuya

iliflkin düzenledi¤i bas›n toplant›s›dna, bu yap›-

lanman›n demokrasinin getirdi¤i bir tablo oldu-

¤unu söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, resmi müzakere he-

yetinin kimlerden oluflaca¤› karar›n›n iktidar›n

kendi tercihi oldu¤unu ve bu konuda k›rg›nl›¤›n›n

bulunmad›¤›n› belirterek, “Halka hesap verecek

onlar. Kendim için bir pozisyon belirleme tale-

bim olmad›. Burada esas k›rg›nl›k, bu süreçte

yapaca¤›m›z çal›flmalardan faydalan›lmamas›

durumunda olur diye konufltu.

TOBB’un 9 kiflilik müzakere tak›m›
• Osman Kocaman (Band›rma)

• Tarkan Ersin (Çorlu)

• Bilal Alkoç (‹stanbul)

• Haluk H›s›mc›l (Bursa)

• Cihan Aç›kgöz (Tunceli)

• Nedim Kalpakl›o¤lu (‹zmir)

• Sinan Urhan (Gebze)

• Talat Zurnac› (Salihli)

• Bertan Balç›k (Söke)

Ayd›nlatma Fifle¤i

TOBB bünyesindeki komisyonlara AB müzekere-

lerinde “ayd›nlatma fifle¤i” fonksiyonu verildi¤i

belirtiliyor. Komisyon müzakere sürecine iliflkin

Türk kamuoyunu da ayd›nlatacak. Komisyon 9

kifliden olufluyor. Bunlar›n hepsi üniversite me-

zunu. 3 master sahibi olan üyeler iyi derecede

‹ngilizce biliyor ve 5 tanesinin ikinci dili de var.
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TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, AB’ye üye
olan son 10 ülkenin deneyimlerinin, müzakere-
lerin büyük bölümünün Brüksel’de de¤il kat›l›m
sürecinde olan ülkede gerçekleflti¤ini gösterdi¤i-
ni dile getirirken, “Bu süreçte en fazla görüfl
farkl›l›klar›, kendi flirketlerimiz ve sektörlerimiz
aras›nda yaflanacakt›r. AB sürecinde ortaya ç›-
kacak iç ihtilaflar›n uzlaflmaya ba¤lanaca¤› mu-
tabakat›n sa¤lanaca¤› zemin de TOBB’dur” diye
konufltu. TOBB olarak yapt›klar› ön incelemele-
rin Türkiye’de bulunan ve AB sürecinden en faz-
la etkilenecek yaklafl›k 235 bin üretici firmadan
sadece bin kadar›n›n AB müktesabat›yla uyumlu
oldu¤unu gösterdi¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, bu
noktada “kat›l›m süreci tamamlanmas›n da na-
s›l tamamlan›rsa tamamlans›n” deme lüksüne
sahip olunmad›¤›n› ifade eti.

Özel sektör ad›na bu sürecin takipçisi olacakla-
r›n› ve yapacaklar› çal›flmalar› resmi müzakere
heyetine sunacaklar›n› ifade eden Hisarc›kl›o¤-
lu, özel sektörün AB kat›l›m sürecine yönelik ya-
p›lanmas›nda öncelikli olarak 48 sektörde “Tür-
kiye Sektör Meclisleri” kurduklar›n› ve bu mec-
lisler bünyesinde her müzakere fasl› için çal›fl-
ma gruplar› oluflturduklar›n› söyledi. Çal›flma
gruplar›n›n tarama süreciyle birlikte çal›flmalar›-
na bafllayaca¤›n› ve yerli-yabanc› dan›flmanlarla
birlikte müzakere pozisyonlar› ile etki analiz ra-
porlar›n›n haz›rlanmas›na büyük önem verilece-
¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, AB’ye karfl› pozisyon
gelifltirmek ve hangi sektörlerin süreçten nas›l
etkilenece¤inin belirlenmesi için bu haz›rl›klar›n
önemini vurgulad›.

‹cra kurulu ne yapacak?

Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Genel Kurulu taraf›ndan,
tamam› ifladamlar›ndan oluflturulan AB Uyum
Komisyonu’nun da çal›flmalar›na bafllad›¤›n› be-
lirtirken; ayr›ca TOBB Baflkan› ile Yönetim Kuru-
lu, konsey baflkanlar›, TOBB AB Uyum Komisyo-
nu üyeleri, oda baflkanlar› ile sektör meclisi bafl-
kanlar›ndan oluflan TOBB AB Özel Sektör Müza-
kere Meclisi’nin ise sürecin gerektirdi¤i iç bilgi-
lendirme ve genifl tabanl› mutabakat için ideal
bir platform oluflturaca¤›n› söyledi. Hisarc›kl›o¤-
lu, tesis edilen TOBB AB ‹cra Kurulu’nda da
TOBB Baflkan›, baflkan yard›mc›lar›, TOBB AB

Uyum Komisyonu Baflkan› ile ilgili sektör meclis-

lerinin bünyesindeki teknik komitelerin çal›flma-

lar›n› sürdürece¤ini ve müzakere meclisinin gün-

demini oluflturaca¤›n› söyledi.

Bunun yan› s›ra Türkiye Ekonomi Politikalar›

Araflt›rma Vakf› (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve

Teknoloji Üniversitesi’nin (ETÜ) çal›flmalarda

teknik destek taban›n› güçlendirece¤ini ifade

eden Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’un Brüksel’deki büro-

sunun TOBB Daimi Temsilcili¤i haline getirilece-

¤ini ve yine Brüksel’de bulunan ve kamu ile özel

sektör ortakl›¤›yla kurulan TURBO Ofisi’nin de

özellikle araflt›rma ve gelifltirmede ifl dünyas›n›n

AB programlar›ndan daha çok faydalanmas› için

çal›flmalar›n› sürdürece¤ini ifade etti. Hisarc›kl›-

o¤lu, bu ba¤lamda Türkiye’nin Birli¤in 7. Çerçe-

ve Program›’ndan daha fazla yararlanmas›n›

ümit etti¤ini belirtti.

Hisarc›kl›o¤lu, 2012 y›l›na kadar AB ile bütün fa-

s›lalarda müzakerelerin tamamlanmas› gerekti-

¤ini aksi takdirde üyeli¤in 2021 y›l›na kalaca¤›n›

söyledi.

TOBB’un 9 kiflilik AB Uyum

Komisyonu

9 kiflilik Avrupa Birli¤i Uyum Komisyonu, AB’nin

“sürekli müzakereler kurumu” oldu¤u bilinci ile

oluflturuldu. Komisyon, çeflitli sektörlerin talep-

leri, kay›p ve kazançlar›n› resmi müzakere heye-

tine aç›klama görevini üstlenecek. TOBB bünye-

sinde bu komisyona AB müzakerelerinde “ayd›n-

latma fifle¤i” fonksiyonu verildi¤ini belirtiliyor.

Komisyon Üyeleri

Ad› Üyesi oldu¤u oda
Osman Kocaman Band›rma TO

Tarkan Ersin Çorlu TSO

Bilal Alkoç ‹stanbul SO

Haluk H›s›mc›l Bursa TSO

Cihan Aç›kgöz Tunceli TSO

Nedim Kalpakl›o¤lu EBSO

Sinan Urhan Gebze TO

Talat Zurnac› Salihli TSO

Bertan Balç›k Söke TB
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’deki
özel sektörü temsile yetkili tek organ

TOBB’dur” diyerek hafta bafl›nda TÜS‹AD Baflka-
n› Ömer Sabanc›’n›n “TOBB’un çat› örgütü ta-
n›mlamas›n› kabul etmiyoruz” aç›klamas›na ya-
n›t verdi. Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Özel Sektör Müza-
kere Meclisi’ni tan›tt›¤› bas›n toplant›s›n›n ard›n-
dan gelen sorular› yan›tlad›. TÜS‹AD Baflkan› Sa-
banc›’n›n ‘TOBB çat› örgütü de¤ildir’ laflar› hat›r-
lat›larak “T‹SK ve TÜS‹AD’la birlikte hareket et-
seniz daha güçlü bir görüntü vermez misiniz?”
fleklindeki soruya Hisarc›kl›o¤lu “Ne demek güç-
lü görüntü” sözleriyle bafllad›. Türk özel sektörü-
nü temsilde tek yetkili organ›n TOBB oldu¤una
de¤inen Hisarc›kl›o¤lu, “Anayasan›n 135. mad-
desi ve 5174 say›l› yasa bunu söylüyor. Kimse
kendine farkl› misyon yüklemesin. Demokrasi-
nin getirdi¤i tablo bu. TOBB, atama ile babadan
o¤ula geçen yap›da olmayan bir heyettir. Di¤er
dernekler ve ifladamlar› örgütleri de demokratik
ortamda do¤al olarak görüfllerini ifade edecek-
tir” diye konufltu.

Hisarc›kl›o¤lu’nun Devlet Bakan› Ali Babacan’›n
kurgulad›¤› müzakere heyetine iliflkin yorumu da

“fiöyledir ya da böyledir diyemem. Sonuçta he-

sap verecek olan ben de¤il Ak Parti hükümetidir.

Hedefimiz 2012 y›l›na kadar bitirip 2014’e ka-

dar tam üyelik olmal›d›r. Aksi halde flans›m›z

sonraki bütçeye yani 2021’e kal›yor” oldu.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de yakla-

fl›k 625 bin flirketin 235 bininin üretici firma ol-

du¤unu ve bunlar›n, AB müktesabat›ndan, en

fazla etkilenecek flirketler oldu¤unu kaydetti ve

flöyle devam etti:

“Yapm›fl oldu¤umuz ön incelemeler göstermifltir

ki, 235 bin üretici firmam›z›n sadece bin kadar›,

AB müktesebat›yla uyumlu üretim yapabilmekte.

E¤er kat›l›m sürecine bu firmalar›n nas›l uyum

sa¤layaca¤›n› planlamaz, tedbir almazsak, hem

ekonomik, hem de sosyal aç›dan en büyük risk

unsuru olan iflsizlik sorunumuz, katlanarak ar-

tar.

‹flte TOBB, tüm sektörleri ve flirketleri temsil et-

menin verdi¤i ayr›cal›kla ve sorumlulukla, sade-

ce belli bir grup firman›n de¤il, tüm flirketlerimi-

zin ayakta kalmas›n› ve böylece daha çok üre-

tim, ihracat ve istihdam yap›lmas›n› hedeflemek-

tedir.”

Sabah Gazetesi 20.10.2005



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin
yabanc› sermayeye ihtiyac› oldu¤unu vur-

gulayarak, “Yabanc› sermayeye karfl› bir düfl-
manl›k oldu¤unu düflünmüyorum” dedi.

TOBB, Erdemir özellefltirmesine talip olan Ortak
Giriflim Grubu’nun öncülü¤ünü yapm›fl, Hisarc›k-
l›o¤lu, ihaleyi Oyak’›n kazanmas›na, salonda
aç›kça sevinmiflti. Bu geliflmelerle birleflen “ya-
banc› sermaye” tart›flmalar›, geçti¤imiz hafta so-
nu Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n bir aç›l›flta yap-
t›¤› konuflmayla yeniden gündeme gelmiflti.

Türkiye’de sadece sosyal güvenlik reformunun
12 milyar dolar gerektirdi¤ini ifade eden Hisar-
c›kl›o¤lu, Telekom, Tüprafl gibi özellefltirmelerin
ancak bunu karfl›layaca¤›n› bu nedenle Türki-
ye’nin özellefltirme uygulamalar›na aynen de-
vam etmesi gerekti¤ini söyledi. Hisarc›kl›o¤lu,
Türkiye’nin yabanc› sermayeye ihtiyac› oldu¤u-
nun alt›n› çizerek, Türkiye’de yabanc› sermaye
karfl›tl›¤› oldu¤unu düflünmedi¤ini söyledi. fiu
anda 5 milyon insan›n iflsiz oldu¤unu ve bu 5
milyon iflsize ifl olana¤› yaratman›n maliyetinin
de 250 milyar dolar oldu¤unu kaydeden Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin böyle bir kayna¤›n›n bu-
lunmad›¤›n› ifade etti ve “Türkiye’nin yabanc›
sermayeye ihtiyac› var” dedi.

Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile ilgili soru üze-
rine de Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin ev ödevini
2012’ye kadar tamamlamas› gerekti¤ini vurgu-
lad›. AB’nin Türkiye’ye ekstra bir zorluk ç›karma-
s›n›n söz konusu olmad›¤›n› belirten Hisarc›kl›-
o¤lu, “Bu iflin kurallar› var. Müzakere de zaten
budur” diye konufltu.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, cari aç›¤›n Türkiye için bir
risk oldu¤unu da kaydederek, tedbir al›nmas›
gerekti¤inin alt›n› çizdi ve “‹thalat, ihracat farkl›-
l›¤›n›n giderilmesi laz›m” dedi.
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‹srail’in Gazze’den çekilmesinin ard›ndan ye-
niden yap›land›r›lan Filistin Sanayi Bölge-
si’nin iflletmesini Türkiye Odalar ve Borsalar

Birli¤i’nin (TOBB) kuraca¤› bir flirket üstelencek.
fiirket, projeye iliflkin mutabakat zaptlar›n› Türki-

ye, Filistin ve ‹srail hükümetleriyle ayr› ayr› imza-
layacak.

Hukuki süreç devam ederken TOBB, flirket kuru-
luflu için ifllemlere bafllam›fl durumda. Öte yan-
dan sanayi bölgesindeki idare binalar›n›n yap›-
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m›, mevcut firma binalar›n›n düzenlenmesi, alt-

yap›ya iliflkin eksiklerin giderilmesi ifllerinin ara-

l›k sonuna kadar bitirilmesi öngörülüyor. Hedef,

ocak ay›nda firmalar›yla birlikte Filistin Serbest

Sanayi Bölgesi’nin aç›l›fl›n› yapmak.

Cazip yat›r›m f›rsatlar›

TOBB, sanayi bölgesine yat›r›mc› çekilmesi için

flimdiden kollar› s›vad›. Öncelikle uygun yasal

düzenleme yap›lacak ve buras› serbest bölge

ilan edilecek. Yat›r›mlar, firmalar, çal›flanlar ge-

lir, kurumlar ve istihdam vergilerinden muaf tu-

tulacak. Bölgeye hammadde ve makine girifl

gümrüksüz olacak.

Öte yandan yat›r›mc›lardan sadece Filistinli iflçi

istihdam edilmesi istenecek. Hala Osmanl› hu-

kukunun geçerli oldu¤u Filistin’de toprak, devle-

tin mal› say›ld›¤› için, serbest bölge s›n›rlar› için-

deki arazi, yönetim taraf›ndan 49 y›ll›¤›na iki ke-

re kiralanacak. Yönetim de buralar› yat›r›mc›lara

kiraya verecek. Elektrik ve su hizmeti ise ‹srail

taraf›ndan serbest bölge yönetimine; yönetim

taraf›ndan da yat›r›mc›ya sunulacak.

Bölgede yat›r›mc›n›n tek bir muhatab› olacak:

Sanayi Bölgesi Gelifltirme fiirketi. TOBB’un kura-

ca¤› ‹srail ve Filistin ticaret odalar›n›n da ortak

olaca¤› bu flirket, iki ülke yönetimiyle ilgili tüm

bürokratik ifllemleri üstlenecek. Yani yat›r›mc›

çevre izni, sa¤l›k izni gibi her türlü ifllem için sa-

dece bölge yönetimiyle muhatap olacak.

Gazze’den dünyaya aç›l›n

Filistin Serbest Bölgesi’nde avantajlar vergi mu-

afiyetiyle s›n›rl› kalm›yor. Bölgeyi as›l dünyaya

aç›lma f›rsat› cazip k›l›yor. Burada üretilecek

mallar, ABD ve Avrupa Birli¤i ülkelerine gümrük-

süz sat›l›rken, ABD’ye kotas›z girebiliyor. Öte

yandan Filistin’in Ürdün, Irak, Suudi Arabistan,

Sudan gibi pazarlara da gümrüksüz sat›fl için

serbest ticaret anlaflmalar› bulunuyor.

Bölgenin sundu¤u f›rsatlar bununla da bitmiyor.

Çünkü TOBB, üretilen mallara pazar bulmak için

har›l har›l çal›fl›yor. Türkiye Ekonomi Politikalar›

Araflt›rma Vakf› (TEPAV) Müdürü Güven Sak, Av-

rupal› ve ABD’li partnerlerle flirket ve konu liste-

si haz›rlad›klar›n› belirterek, “Buraya yat›r›ma ge-

len firman›n bir anlamda pazar› da haz›r olacak.

Örne¤in Ford flirketiyle bir viday› befl y›l boyunca

bu bölgeden almas› için anlaflma yapaca¤›z. Bu-

nun için de ABD ve Avrupal› partnerlerimizden

destek alaca¤›z” diyor.

Güvenlik Türklere emanet

Bölgede ilk etapta yat›r›m yap›labilecek sektör-

ler aras›nda tekstil, mobilya, otomotiv, yedek

parçalar› s›ralan›yor. Çünkü Filistin’de yetiflmifl

iflgücü bu sektörlerde yo¤unlafl›yor. TOBB bu

proje çerçevesinde AB D›fl ‹liflkiler ve Savunma

Yüksek Temsilcisi Javier Solano ile görüflerek

destek ald›. Öte yandan Gazze’nin yeniden ima-

r› için oluflturulan ABD, AB, Rusya ve BM’nin yer

ald›¤› dörtlü giriflim de projeye yönelik hem siya-

si hem de maddi deste¤ini aç›klad›.

Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’nin güvenli¤i

özellikle ‹srail aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. Bu

noktada bölgenin güvenli¤i, her iki taraf›n da

mutabakat›yla, uluslararas› nitelikte bir Türk flir-

ketine emanet edilecek. Yaklafl›k 15 milyon do-

lara mal olacak güvenlik projesi çerçevesinde

hem iflçilerin hem de mallar›n bölgeye güvenli gi-

rifli sa¤lanacak.

Taraflar nas›l ikna oldu?

‹srail, 38 y›ll›k iflgalin ard›ndan Gazze’den çeki-

lirken, geride iki taraf için de haf›zalardan kolay

kolay silinmeyecek an›lar b›rakt›. 1.5 milyon Fi-

listinlinin zor koflullarda yaflam›n› sürdürmeye

çal›flt›¤› Gazze, 360 kilometrekarelik yüzölçü-

müyle, yeni dönemde ‘imkans›za’ ev sahipli¤i

yapmaya haz›rlan›yor.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun 2003 y›l›

kas›m ay›nda Filistin-‹srail iliflkileri konusunda

“ne yap›labilir?” sorusuyla bafllad› herfley. A¤us-

tos 2004’te iki taraf›n ticaret odas› baflkanlar›-

na yaz› gönderilerek, toplant›ya davet edildi.

Ama uzun süre ses ç›kmad› iki taraftan. Ta ki D›-

fliflleri Bakan› Abdullah Gül, Aral›k 2004’te böl-

geyi ziyaret edinceye kadar.



Farkl› bir zemin yarat›ld›

Plan çok netti. Bugüne kadar siyasi nedenlerle

bir araya gelemeyen taraflar, farkl› bir zeminde

buluflturulacakt›. Bu zemin de flüphesiz ticaretti.

Görevi TOBB bünyesinde kurulan Türkiye Ekono-

mi Politikalar› Araflt›rma Vakf› üstlendi. Vak›f

Müdürü Güven Sak, bu y›l›n mart ay›nda bölgeye

giderek, hem ‹srail hem de Filistinliler ile görüfl-

tü. ‹srail taraf›nda sorun yoktu ama Filistinliler,

‹sraillilere güvenmediklerini, bar›fl sürecinin çok

denendi¤ini ama olmad›¤›n› söylüyorlard›.

Sak, ekibiyle birlikte Ramallah’a giderek, “Bura-

ya bir kardefliniz olarak gelmedik, partner olarak

geldik. Burada kârl› ifl olanaklar› görüyoruz ve

bunu da sizinle yapmak istiyoruz” dedi. Filistinli-

lerin, “O zaman ikili konuflal›m, niçin üç kiflilik

konufluyorsunuz” yan›t›na Sak, “Ama zaten etra-

f›n›z sar›lm›fl, benim ifl yapmam için her aflama-

da Kudüs ile Telaviv’de birine telefon açmam ge-

rekli. Onlar sanal olarak zaten masada olacak-

lar. O zaman telefon etmek yerine masaya ala-

l›m ve hep beraber konuflal›m” dedi.

Direnifli Erdo¤an k›rd›

Bat›’dakinin tersine Do¤u’da ifladamlar›n› ikna

etmek kolay olmuyordu. Sak, Filistinlilerin direni-

flini Hisarc›kl›o¤lu’na aktard›. Bunun üzerine Hi-

sarc›kl›o¤lu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›

O da Filistin Lideri Mahmut Abbas’› aray›nca, di-

renifl sona erdi.

Karar verildi. ‹ki taraf› bir araya getirecek zemin
olarak Erez Sanayi Bölgesi belirlendi. 400 dö-
nüm arazi üzerine kurulu. Türkiye ölçe¤inde kü-
çük bir sanayi sitesi olan bölgenin ad› Filistin
Serbest Sanayi Bölgesi olarak de¤ifltirildi. Bir za-
manlar 200 flirketin üretim yapt›¤› ve 6 bin iflçi-
nin çal›flt›¤› bölge, 400 dönümlük de geniflleme
arazisine sahip.

“100 Bin Dolarl›k Yat›r›m Yeterli”

Bar›fl süreciyle Türk giriflimcileri için bugüne ka-
dar hiç ortaya ç›kmam›fl f›rsatlar›n belirdi¤ini
söyleyen Güven Sak, baflarmak için çok ciddi bir
siyasi neden de oldu¤unu belirtiyor ve flunlar›
söylüyor:

“‹srail-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar dolar› geçti.
Ama Filistin Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçme-
siyle birlikte bu rakam ilk etapta üç dört kat›na
ç›kar. Hem bunun için büyük yat›r›mlara da ge-
rek yok. Birkaç yüz bin dolarl›k yat›r›mlar yeterli.
Ayr›ca burada yap›lacak üretim, hem o bölgeyi
hem de ABD ve Avrupa pazarlar›na ulafl›m› ko-
laylaflt›racak. Örne¤in Irak de¤erli bir pazar. Ama
buraya sat›fllar daha çok kuzeyden oluyor. Oysa
Gazze’de yap›lacak bir üretimle Irak pazar›na da
daha rahat girebilirz. Ayr›ca tekstil, mobilya, oto-
motiv parçalar› sektörlerinde de ‹srail’e daha eh-
ven koflullarda girmek isteyen firmalar için bü-
yük f›rsatlar sunuluyor. Bölgede iflçilik maliyetle-
ri daha düflük oldu¤u için emek-yo¤un teknoloji-
ler kullan›labilir.”
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Türk ekonomisi için yabanc› sermayenin çok
önemli oldu¤una dikkat çeken Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat

Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de hiç kimsenin “yabanc›
sermaye gelmesin” deme lükse olmad›¤›n› söy-
ledi. Ekonomideki geliflmeleri ve Türk ifladamla-
r›n›n beklentilerini gazetemize aç›klayan Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu, flu anda Türkiye’de 5 milyon iflsize
ifl bulman›n maliyetinin 250 milyar dolar oldu¤u-
na, geçen y›l sadece 45 milyar dolarl›k istihdam
oluflturuldu¤una dikkat çekerek, “Bugün (yaban-
c› sermaye gelmesin) deme lüksümüz yok. ‹lk
500 flirketin yüzde 30’u yabanc›. Maalesef ya-
banc› sermaye konusunda hâlâ net bir strateji-
miz yok” diye konufltu.

Reformlardan taviz vermeyelim

Türk ekonomisinde son 3 y›lda iyi geliflmelerin
meydana geldi¤ine de dikkat çeken Rifat Hisar-
c›kl›o¤lu, 2001 kiriziyle komaya giren ülkemizin
son y›llarda gösterilen çal›flmalar ile bundan kur-
tuldu¤unu söyledi. Büyüme h›z›n›n yap›sal re-
formlar›n hangi h›zla çözülece¤ine ba¤l› oldu¤u-
nu vurgulayan Rifat Hisarc›kl›o¤lu, flöyle devam
etti: “Son üç y›lda k›smen de olsa tamamlanan
yap›sal reformlar sayesinde ekonomimiz büyü-
me gösterdi enflasyon ve faizler ise ülkecek, bir
dönem “AB ve geliflmifl ülkelerde olan ve bizim
imrenerek bakt›¤›m›z, acaba Türkiye’de de bu
olur mu?” dedi¤imiz, hayal etti¤imiz seviyelere
düfltü. Ancak burada alt›n› çizmek istedi¤im bir
konu da bu baflar›da yani ekonomide bafllayan

yap›sal de¤iflimde özel sektör dinamizminin ek-
lenmesiyle gerekleflti. Büyüme tamamen özel
sektörün büyük gayreti sayesinde olmufltur.”

Dünya ‘süper ligi’ndeyiz

Son 3,5 senede kümülatif anlamda yaklafl›k yüz-
de 30 oran›nda sa¤lanan büyüme sonucu bugün
Türkiye’nin, 300 milyar dolar› geçen millî geliriy-
le dünyan›n en büyük 20 ekonomisinden biri ha-
line geldi¤ine iflaret eden Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
“fiimdi hedefimiz, makroekonomik göstergeler-
deki düzelmenin, tüm bölgelerimize ayn› ölçüde
yans›mas›n› temin etmektedir. Bunu da bölgesel
kalk›nma politikalar›nda, yerel kat›l›m›n pay›n›
art›rarak sa¤layabiliriz. Bölgesel kalk›nma ajans-
lar› yerel kat›l›m›n, en önemli maddeleri olacak-
t›r” diye konufltu.

AB seviyesinde milli gelir

Aç›klamalar›nda millî gelir rakamlar›na da dikkat
çeken Hisarc›kl›o¤lu, en geliflmifl flehir olan Ko-
caeli’nde kifli bafl› millî gelir 6 bin 200 dolar
olurken en az geliflmifl A¤r›’da söz konusu raka-
m›n 600 dolar oldu¤unu kaydetti. Hisarc›kl›o¤lu
“Arada 10 kat›n üzerinde bir fark bulunmaktad›r
ki, AB’deki bu oran, ortalama üç kat civar›nda-
d›r. Türkiye’nin uzun dönemli temel hedeflerin-
den birisi, hem millî gelirimizi AB düzeyine ulafl-
t›rmak ve hemde bölgeler aras› fark› bugünkü
seviyenin yar›s›na düflürmek olmal›d›r” dedi.

Türkiye Gazetesi 08.11.2005



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ekonomide

birçok sorun dururken gündemin baflka

yönlere kaymamas› gerekit¤ini söyledi. AK-

fiAM’a aç›klamalarda bulunan Hisarc›kl›o¤lu,

fiemdinli olaylar› ve türban tart›flmas› konusun-

da de¤erlendirme yapmaktan kaç›narak, “As›l

meselemiz ekonomi” dedi.

Hisarc›kl›o¤lu, ekonomik s›k›nt›lar afl›lamam›fl-

ken gündemin türban, fiemdinli gibi konulara

kaymas›n› do¤ru bulmad›¤›n› belirtirken, flunlar›

söyledi:

“5 milyon iflsizimiz var. Her y›l en az 750 bin ki-

fliye ifl bulmak zorunday›z. Biz bunlarla meflgul

olal›m. Baflka konulara kayd›¤›n›zda ekonomide

yap›lacak olanlar da unutuluyor. Biz önce ekono-

miyi konuflal›m. As›l meselemiz bu.”

Hisarc›kl›o¤lu, ifl dünyas›n›n ve son olarak Sa-

banc› Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Güler Sa-

banc›’n›n “Hükümet çok iyi gidiyor” sözleriyle il-

gili olarak “Size göre de hükümet çok baflar›l›-

m›?” sorumuza flu yan›t› verdi:

“Ben 8 ayda Türkiye’de 9 bölge toplant›s› yap-

t›m. Türkiye’deki ticaretin nabz›n› ölçmek için

anket yap›yorum. 9 bin meclis üyemiz ankete

kat›ld›. Ç›kan sonuç flu: Türkiye’de iyi giden fley-

ler var, parmak bas›lamam›fl fleyler var. ‹yi giden

fleyleri takdir etmek laz›m. Yoksa iyinin k›ymeti

bilinmez. Bu pozitifli¤in devam› için sadece gün-

lük meseleleri çözmek yetmiyor. Köklü de¤iflik-

likler de gerekir. Ekonomide yap›sal dönüflüm,

ekonomi ve hukuk reformu, enerjide rekabet...

Bunlar›n gerçekleflmesini istiyouz. Bunlar zaten

Ak Parti’nin vaatleridir, bunlar› yerine getirmele-

rini bekliyoruz.”
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Rekabet Ku-
rumu’nun hem altyap› hem de yetki alan›

anlam›nda güçlendirilmesi gerekti¤ini söyledi.

Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk›nma Konfe-
rans› (UNCTAD) koordinatörlü¤ünde gerçekleflti-
rilen “5. Rekabetin Bütün Yönleriyle Gözden Ge-
çirilmesi Konferans›”nda konuflan Hisarc›kl›o¤-
lu, kamu kesimindeki tekellerin yerini, özellefltir-
me uygulamalar› sonucunda özel tekellerin al-
mas›n›n toplumsal refah› azaltma potansiyeli ta-
fl›d›¤›n›, geliflmekte olan ülkelerin uygun rekabet
politikalar›n› devreye koymak zorunda oldu¤unu
vurgulad›.

AB ile rekabet

Hisarc›kl›o¤lu, AB’ye uyum sürecinde rekabet
edebilmenin, AB’deki serbest piyasa koflullar›n›
yerlefltirmekten geçti¤ini de belirtti.

Türkiye’yi dünyan›n ilk 10 ülkesi aras›na sokma-
y› hedeflediklerini söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, dün-
yada ilk 250 flirket aras›nda yer alan Koç Grubu
ile gurur duyduklar›n› ifade etti.

Cumhuriyet Gazetesi 19.11.2005
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan›
(TOBB) Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “E¤er zenginlik
istiyorsak ticaret yapmak, ticaret yapabil-

mek için de huzur ve istikrar olmas› gerekir” de-
di.

Van Ticaret ve Sanayi Odas›’n›n (VATSO) davet-
lisi olarak Van’a gelen TOBB Baflkan› Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu ile baflkan yard›mc›lar› Faik Yavuz ve
Bülent Ko›flmaz, VATSO Meclis Salonu’nda yap›-
lan “Do¤u Anadolu ‹stiflare Toplant›s›”na kat›ld›.

Bas›na kapal› yap›lan ve yaklafl›k 3 saat süren
toplant›dan sonra aç›klama yapan TOBB Baflka-
n› Hisarc›kl›o¤lu, bölgede son zamanlarda mey-
dana gelen olaylar› de¤erlendirmek amac›yla
oda ve borsa baflkanlar›yla bir araya geldiklerini
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, toplant›dan, huzur ve is-
tikrar›n ticareti, ticaretin de zenginli¤i art›rd›¤›
yönünde bir sonucun ortaya ç›kt›¤›n› belirterek,
ülkede zenginlik isteniyorsa ticaret yap›lmas›, ti-
caret yapabilmek için de huzur ve istikrar ortam›-
n›n sa¤lanmas› gerekti¤ini vurgulad›. Bölgedeki
oda ve borsa baflkanlar›n›n, kanaat önderleri
olarak sa¤duyulu, duyarl›, konular›na ve bölge-
deki geliflmelere hakim kifliler oldu¤unu kayde-
den Hisarc›kl›o¤lu, istiflarenin ard›ndan bölge
için yap›labileceklerini tespit ettikten sonra An-
kara’da tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.

Hisarc›kl›o¤lu, gazetecilerin, “Hükümete yönelik
bir mesaj götürecek misiniz?” sorusu üzerine
bölgede yaflanan olaylar›n çözümünün hükümet-
te oldu¤unu, baflkanlar›n talep etti¤i, önerdi¤i
çözüm yollar›n› da hükümetle görüfleceklerini di-
le getirdi.

Hepimiz ayn› gemideyiz

Toplant›da, oda ve borsa baflkanlar› ile meclis
üyelerine yapt›¤› konuflman›n metnini gazeteci-
lere da¤›tan Hisarc›ko¤lu’nun konuflmas›nda flu
ifadeler yer ald›: “Hakkari’de yaflanan olaylar-
dan en çok etkilenen bizim camiam›z olmufltur
ve olmaya devam etmektedir. Siyasi görüflleri-
miz farkl› olabilir, ama hepimiz ayn› gemideyiz.
Müflterek yolculu¤umuz yüzy›llard›r devam edi-
yor ve k›yamete kadar da devam edecektir. Fark-
l›l›klar›m›z bizi hiçbir zaman ay›rmam›flt›r. Tersi-
ne bizim kültürel zenginli¤imize iflarettir. Fark›l›k-
lar›m›z› kavga sebebi olmaktan ç›kar›p, kültürel
zenginli¤e dönüfltürerek birli¤imizi güçlendirir-
sek bu co¤rafyada güçlü bir flekilde ayakta kal›-
r›z.” Toplant›ya Erzurum, A¤r›, Mufl, Kars, I¤d›r,
Bitlis, Hakkari ve fi›rnak illeri ile baz› ilçelerin
oda ve borsa baflkanlar› ve meclis üyeleri kat›l-
d›.

Dünya Gazetesi 21.11.2005
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AB’nin baflkenti Brüksel’de önümüz-

deki hafta bafl› yap›lacak Karma

‹stiflare Komitesi (K‹K) 20. toplan-

t›s› öncesinde bir araya gelen iflçi ve iflveren

temsilcilerinin toplant›s›na hükümetten Baflba-

kan Yard›mc›s›, D›fliflleri Bakan› ve Müzakere

Heyeti Baflkan› Abdullah gül de kat›ld›. Türkiye

Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) ‹stanbul’da-

ki merkezinde yap›lan bas›n toplant›s›nda konu-

flan Bakan Gül, iflveren ve iflçi sendikalar›n› bir

araya getiren bu tip toplant›lar›n her türlü takdi-

rin üzerinde oldu¤unu belirterek, “Demek ki yeri

geldi¤inde ayn› hedef do¤rultusunda bir araya

gelinebiliyor. Hepsi ayr› bafl çekiyor olsayd› ça-

t›flma burada bafllard›” dedi.

Vizelerin kolaylaflt›r›lmas› sonusunda önemli

ad›mlar at›laca¤›na inand›¤›n› vurgulayan Gül,

hatta serbest dolafl›m›n müzakere süreci içinde

bafllayabilmesinin bile söz konusu olabilece¤ini

söyledi. Gül vize konusunda “3 Ekim öncesi ve

sonras›ndaki AB-Türkiye iliflkileri çok farkl›. Yeni

iliflki içerisinde vize konular›n›n dala kolay çözü-

lece¤ine, dolafl›mla ilgili tedirgiliklerin azalaca¤›-

na inan›yorum” diye konufltu.

Yeni fiafak Gazetesi 24.11.2005
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‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) taraf›ndan düzen-
lenen 4. Sanayi Kongresi’nde Avrupa Birli-
¤i’ne (AB) uyum sürecinde Türk sanayiinin ge-

lece¤i tart›fl›ld›. Gerek kongrenin aç›l›fl oturu-
munda konuflan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve ‹SO
Baflkan› Tan›l Küçük, gerek kapan›fl oturumunda
söz alan dört büyük grubumuzun tepe yöneticile-
ri, Türk ifl âleminin AB sürecini Türkiye’nin vaz-
geçilmez yol haritas› olarak benimsedi¤ini bir
kez daha ortaya koydu.

Eczac›bafl› Toplulu¤u Genel Koordinatörü Erdal
Karamercan’›n kapan›fl oturumunda vurgulad›¤›
gibi, AB’ye uyum sürecinde bizim için kritik he-
def ille de AB tam üyeli¤i de¤il, Türkiye’nin bu
süreci kullanarak gerçeklefltirece¤i dönüflümle
küreselleflen dünyayla bütünleflmesiydi. Boru-
san Holding Genel Müdürü Agah U¤ur da “AB yo-
lunda bu yolculu¤u yapman›n, hedefe varmaktan
daha önemli oldu¤unu” söyledi.

Dönüflüm kaç›n›lmaz

‹SO Baflkan› Tan›l Küçük, “Büyük bir toplumsal
dönüflüm projesi olan AB’ye tam üyeli¤in hayat›n
her alan›nda köklü de¤iflikliklere yol açaca¤›n›”
hat›rlatt›. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu da de¤ifli-
min önemini vurgulayarak, AB üyeli¤inin nihai
hedef olmad›¤›n› ve de¤iflim sürecinde bir afla-

ma oldu¤unu belirtti.

AB sürecinin, mutlaka yaflanmas› gereken de¤i-
flim ve dönüflümde önemli rol oynayaca¤›na ina-
n›yordu ifl dünyas›n›n temsilcileri. Ancak bu sü-
recin zorluklarla dolu bir süreç oldu¤u da orta-
dayd›. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu’nun bu ba¤-
lamdaki saptamalar› önemliydi. fiu noktalar› vur-
gulad› TOBB Baflkan›:

• AB sürecinde önümüzdeki dönem, ekonomik
konular›n ön plana ç›kaca¤› bir dönem olacak,
zira 35 müzakere bafll›¤›ndan 27’si do¤rudan ifl
dünyas›n› etkiliyor.

• Bu süreçte de¤iflime uyum sa¤layanlar kaza-
nacak, yerinde sayanlar kaybedecek.

• Bugün Türkiye’de 235 bin adet üretici firma
bulunmaktad›r ve bunlardan yaklafl›k olarak yal-
n›zca bin tanesi AB müktesebat›yla tamamen
uyumlu üretim yapabilmektedir.

• Müzakere süreci, geri kalan 234 bin firmam›-
z›n kaderini ve 80 y›lda oluflmufl bir sermaye bi-
rikiminin ak›betini belirleyecektir.

Depremin derecesi

Özel sektörün Türkiye’deki en genifl kapsaml› ör-
gütü olan TOBB’un bafl›ndaki kifli, asl›nda Türk
sanayiinde ve ifl dünyas›nda yaflanacak olan ve
ilk sars›nt›lar› flimdiden hissedilen büyük depre-
mi haber veriyor, haz›rl›kl› olmak gerekti¤ini vur-
guluyor.

TOBB’un giriflimiyle kurulan Türkiye Ekonomi Po-
litikalar› Araflt›rma Vakf›, yaflanacak büyük dönü-
flümün olas› etkilerini ortaya ç›karacak kapsam-
l› bir çal›flmay› bafllatm›fl durumda. Yaln›zca bir
bulguyu aktaray›m bu çal›flmadan. AB’ye uyum
sürecinde ‹spanya’da yaflanana benzer bir dönü-
flüm Türkiye’de yaflan›rsa, perakende sektörün-
de geleneksel yöntemlerle çal›flan 86 bin firma-
n›n befl y›l içinde tasfiye olmas› söz konusu.

Koç Holding CEO’su Bülent Özayd›nl›, 4. ‹ktisat
Kongresi’nin kapan›fl oturumunda Türkiye’nin
bir “stratejik plana” ihtiyac› oldu¤unu söyledi.
Yöntemi tart›fl›labilir ama sanayide ve ifl dünya-
s›nda yaflanacak depremin iyi yönetilmesi her-
halde kaç›n›lmaz bir ihtiyaç.

Milliyet Gazetesi 28.11.2005





Karayolu tafl›mac›l›¤›nda, yetki belgelerine
iliflkin yeni düzenleme sektörü rahatlata-
cak. Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤i’nde ya-

p›lan de¤ifliklik kapsam›nda, K türü yetki belge-
lerinin mahallinde düzenlenmesi amac›yla
TOBB’a verilen yetki devrinin protokol imza töre-
ni yap›ld›. Protokole, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-

d›r›m ve TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu
imza koydu.

TOBB Baflkan Yard›mc›s› Faik Yavuz törende,
“Yetki belgelerinin 28 odam›z vas›tas›yla veril-
mesi, sektör mensuplar›n›n ifli kolaylaflt›racak”
dedi. TIR karnelerinden dolay›, sadece 2005
için 30 milyar dolar kefalet üstlendiklerini belir-
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ten Yavuz, TIR karnelerinin yan› s›ra, uluslarara-

s› karayolu tafl›mac›l›¤›nda kullan›lan geçifl bel-

gelerinin da¤›t›m›n› da yapacaklar›n› söyledi. Ka-

rayolu tafl›mac›l›¤› sektörünün dünya zirvesi nite-

li¤inde olan IRU Dünya Kongresi’nin 31.sinin,

TOBB’un giriflimleriyle, 2008 y›l›nda Türkiye’de

yap›laca¤›n› belirten Yavuz, “Ülkemiz ve sektörü-

müz aç›s›ndan son derece memnuniyet verici bir

geliflme olmufltur” diye konufltu.

Sektör dünya sahnesinde

Kongreye, dünya çap›nda 2 bin üst düzey sektör

temsilcisinin kat›laca¤›n› belirten Yavuz, “Hem

yeniden canlanan ‹pek Yolu üzerinde Türkiye’nin

alternatif güzergah ülke oldu¤unun alt›n› çizecek

hem de Türk karayolu tafl›mac›l›¤› sektörünün,

dünya sahnesinden daha güçlü bir flekilde yer

almas›n›n önünü açm›fl olaca¤›z” dedi.

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin (UND) rapo-
runa göre, AB üyeli¤i Türkiye’yi tafl›mac›l›kta
önemli bir koridor haline getirecek. Türkiye’nin
AB’ye üye olmas› halinde, Avrupa ile Güneydo¤u
komflular› aras›ndaki karayolu, demiryolu, hava-
yolu, denizyolu ve boru hatt› ba¤lant›lar›na yöne-
lik bir koridor olarak rolü artacak.

Türkiye için bir Trans-Avrupa Ulaflt›rma A¤›n›n ge-
lifltirilmesi gerekti¤ine dikkat çekilen raporda,
“Karayolu tafl›mac›l›¤› müktesebat›n›n temel ge-
reksinimleri uluslararas› karayolu tafl›mac›l›¤› fa-
aliyetlerine iliflkin mevzuata dahil edilmifl olsa
da, henüz yurtiçi tafl›mac›l›k mevzuat›na entegre

edilmemifl bulunmakta ve sosyal, güvenlikle ilgi-
li, teknik ve çevre standartlar›n›n etkin flekilde
uygulanmas› ve infaz› temin edilmemifltir.” de-
nildi.

Demiryolu pazar›n›n, yük tafl›mac›l›¤›nda rekabe-
te aç›lmas› gerekti¤ine iflaret edilen raporda, ha-
vac›l›kta, 2003 y›l›nda 30 milyonun üzerinde yol-
cu kaydedildi¤ini belirterek, “Topluluk-Türkiye
aras›ndaki havayolu trafi¤i tarifeli ve tarifesiz
hizmetler aç›s›ndan önem arz etmekte” denildi.
Raporda, deniz tafl›mac›l›¤› ve deniz güvenli¤i-
nin, müktesebat›n uygulanmas› için çaba gerek-
tiren alanlar oldu¤u vurguland›.

AB üyesi Türkiye tafl›mac›l›kta koridor olacak



Sabah gazetesinin serbest ekonominin 20.
Y›l› bafll›¤› ile Türkiye’de serbest piyasa
ekonomisine geçiflin serüvenini ve hedef-

lerini 11 ana sektör alt›nda inceleyerek Türk
okuruna sunuyor olmas› çok önemli bir hizmet-
tir. Bu araflt›rma serisindeki alt›nc› çal›flma olan
Sa¤l›k Sektör Gazetesi bu sektördeki geliflmele-
ri, mevcut sorunlar› ve çözüm yollar›n› gözler
önüne seriyor.

Toplumsal kalk›nman›n temel bir unsuru olan
sa¤l›k hizmetlerinin etkili, kolay ulafl›labilir ve
kaliteli bir flekilde sunulmas› ça¤dafl ve müref-
feh bir toplum oluflturmak için oldukça önemli-
dir. Ülkemizde ise henüz geliflmifl ülkeler düze-
yinde bir sa¤l›k hizmeti al›nabildi¤ini iddia et-
mekten çok uzaktay›z.

Türkiye’de 765 kifliye bir hekim, 383 kifliye bir
hasta yata¤› düflmektedir. Yatak kullan›m oran›
% 62’dir. Bu oran il merkezlerinde % 75’in üze-

rinde, ilçe merkezlerinde ise % 25’in alt›nda kal-

maktad›r.

Hasta yataklar›n›n % 30’u, Hekimlerin % 47’si

üç büyük ilimizde bulunmaktad›r. 6351 sa¤l›k

oca¤›n›n 5893’ü faaldir. Bunun % 26’s›nda per-

sonel yetersizli¤i bulunmaktad›r.

Bunun da ötesinde ülkemizdeki sa¤l›k sistemi

çok parçal› bir yap›dad›r. Bu yap›yla arzu edilen

hizmet kalitesine ve sinerjiye ulaflmak pek müm-

kün de¤ildir. Toplumun ihtiyaçlar›na etkili, verim-

li, ekonomik, kaliteli, ulafl›labilir ve günün 24 sa-

atinde hizmete haz›r bir flekilde cevap verileme-

mektedir. Neticede toplum sunulan sa¤l›k hiz-

metlerinden memnun de¤ildir.

Sa¤l›k, siyasi iradenin halk nezdinde en önemli

vitrinidir. Sa¤l›k sisteminin sistem özelli¤ine sa-

hip bir flekilde, toplumun sa¤l›k ihtiyaçlar›, sa¤-

l›kla ilgili tutum, inanç, pratik uygulama ve dav-
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ran›fllar›n› dikkate alarak, mevcut kaynaklarla

uyumlu bir flekilde tasarlanmas› gereklidir. Bu

tasar›mda sa¤l›k sisteminin temel tafllar› olarak

çevre sa¤l›¤›, halk sa¤l›¤› koruyucu ve tedavi edi-

ci sa¤l›k hizmetleri, rehabilitasyon ve uzun süre-

li sa¤l›k hizmetleri yer almal›d›r.

Ekonomi politikas› gere¤i serbest pazar ekono-

misini benimseyen ülkemizde, sa¤l›k sektörün-

de özel sektörün pay› % 10’u bile bulmamakta-

d›r. Mevcut hasta yataklar›n›n % 90’› kamuya

aittir. Daha da önemlisi rekabet flartlar› tam

oluflmam›flt›r. K›saca Türkiye’nin temel ekonomi

politikas› ile sa¤l›k ekonomisinin mevcut duru-

mu çeliflmektedir. Son 20 senedir serbest eko-

nomiye geçifl noktas›nda ciddi bir mesafe al›n-

m›fl olmas›na ra¤men sa¤l›k sektöründe liberal-

leflmeyi ve tam rekabeti sa¤lamak noktas›nda

maalesef çok geri kald›k. Bu derece önemli ve

milli gelir içinde büyük bir paya sahip bir hizmet

kalebinde devlet tekelinin sürüyor olmas› düflü-

nülemez.

Ülkemizde bu anlay›fla son vermek için öncelik-

le kamu sa¤l›k kurulufllar› ile özel sa¤l›k kurulufl-

lar› aras›nda f›rsat eflitli¤i sa¤lanmal›d›r. Bu ku-

rulufllar maalesef eflit flartlarda çal›flmamakta-

d›r. Özel sektöre ve yerli yat›r›mlara sa¤lanan

teflvik ve muafiyetler yetersizdir. Yerli t›bbi cihaz

ve malzeme üreticileri ile yabanc› üreticilerin ifl-

birli¤i yetersizdir. Özel hastaneler d›fl›ndaki has-

tanelerin hiç birisi sa¤l›k bakanl›¤› taraf›ndan

ruhsatland›r›lmamakta ve denetlenmemektedir.

Ayr›ca vak›f hastaneleri ve kamu hastanelerinin

vergi avantajlar› bulunmaktad›r.

Bu sorunlar›n çözümü için gerekli yasal ve idari

düzenlemeler, sivil toplum kuruluflunun görüflü

al›n›p, uzlaflma sa¤lanarak yap›lmal›d›r. Özel va-

k›f ve di¤er kamu hastanelerinin sahip oldu¤u

vergi avantajlar› ortadan kald›r›lmal› veya özel

hastaneler ile eflitlik sa¤lanmal›d›r.

‹stihdam üzerindeki yükler, tüm sektörlerde ol-

du¤u gibi sa¤l›k sektöründe de önemli bir prob-

lem olmaya devam etmektedir. Vergiler ile ilgili

olarak, kurumlar vergisi aç›s›ndan yap›lacak ye-

ni düzenlemeleri hararetle desteklemekteyiz.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan Yard›mc›s› Halim Mete, Türk ifl

dünyas›n›n AB müzakere sürecinde etkin

lobi çal›flmalar› yapmay› ö¤renmesi gerekti¤ini

söyledi.

Bölgesel Çevre Merkezi-REC Türkiye ve TOBB

bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ekonomi

Politikalar› Araflt›rma Vakf› (TEPAV) taraf›ndan

“AB’de Lobi Çal›flmalar›” konulu e¤itim semine-

rinde konuflan Halim Mete, dünyadaki de¤iflime

ayak uydurmak için, Türkiye’nin içinde bulundu-

¤u dönüflüm sürecine h›z ve etkinlik kazand›r-

mak zorunda oldu¤unu belirterek, Türkiye’nin yol

haritas› olarak AB’yi önüne koydu¤unu, ancak

bunun da nihai hedef olmad›¤›n› kaydetti. Türki-

ye’nin, bugüne kadar ç›kar›lm›fl ve yürürlükte

olan AB müktesebat›n› uyumlaflt›rmak ve uygula-

mak durumunda oldu¤unu belirten Mete, birli¤e

uyum sürecinde Türk ifl dünyas›n›n müzakereler-

de aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Müzakere bafll›klar›n›n dörtte üçünün ifl dünyas›-

n› do¤rudan etkiledi¤ini ifade eden Mete, “Uyu-

mun sanayimize getirece¤i maliyeti önceden

tespit ederek, haz›rl›klar›m›z› tamamlad›¤›m›z

takdirde müzakere masas›nda elimiz güçlü ola-

cakt›r” dedi.

Karfl› tarafa do¤ru mesaj› verebilmek için sektö-

rel ve bölgesel etki analiz raporlar› haz›rlay›p, ül-

ke içinde mutabakat zemini oluflturman›n acil ol-

du¤unun alt›n› çizen Mete, bunun için de her ku-

rumun bilgi birikimini ortaya koymas› ve bir koor-

dinasyon içinde birlik ve bütünlük içinde hareket

etmesi gerekti¤ini kaydetti.

‹fl dünyas›n›n sektörel bazda üyesi bulundu¤u

platformlar arac›l›¤›yla lobi gücünü her alanda

ortaya koymas› gerekti¤ini vurgulayan Mete,

“Türk ifl dünyas› AB müzakere sürecinde etkin

lobi çal›flmalar› yapmay› ö¤renmelidir. Yolumuz

uzun ancak en kötüsü haz›rl›ks›z olmak. Önem

tafl›yan nokta kendimiz için ne yapaca¤›m›z›, ne

istedi¤imizi önceden bilmek” dedi.

Patten: Alt›n kural erken bafllamak

‹ngiltere Ticaret Odas› Baflkan› Russel Patten

de, lobi faaliyetlerinin ilk günden itibaren baflla-

d›¤›n› belirterek, Brüksel’de ifllerin bu flekilde

ilerledi¤ini söyledi. Sadece etkin olman›n ve ko-

nuflman›n lobicilik olmad›¤›n›n alt›n› çizen Pat-

ten, “Lobide alt›n kural, ‘Ne kadar eken bafllar-

san, o kadar iyi’ kurulad›r” dedi. Patten, Türki-

ye’nin lobi faaliyetlerine en alt düzeydeki yetkili-

lerden bafllayarak, zaman› ve yeri geldi¤inde üst

düzey yetkililerle de görüflmesi gerekti¤ini belir-

terek, ayn› zamanda lobi faaliyeti yürüten kiflile-

rin ellerindeki dosyay› iyi bilmeleri gerekti¤ini

kaydetti.

“‹yi satranç oyuncusu olmal›y›z”

Türkiye Ekonomi Politikalar› Araflt›rma Vakf› (TE-

PAV-EPR‹) Baflkan› Prof. Dr. Güven Sak ise Tür-

kiye’nin art›k geçmifl dönemden daha farkl› bir

sürece girdi¤ini kaydederek, yeni dönemde yeni

yaklafl›mlar gelifltirmek gerekti¤ini söyledi. Sak,

“Bugüne kadar bir tavla oyuncusu gibi davran-

d›k. Kararlar›m›z› anl›k flartlar ve günlük f›rsatlar

fleklinde ald›k. Bundan sonra partnerlerimizin

kim oldu¤unu bilip iyi bir satranç oyuncusu gibi

davranmal›y›z. Hamlelerimizi planlayarak yapma-

l›y›z” dedi.
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Bal›kesir Odalar ve Borsalar Birli¤i toplant›-

s›, TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun

kat›l›m› ile yap›ld›. Bal›kesir beyaz et sek-

törünün 200 milyon dolarl›k kayna¤a sahip oldu-

¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, kufl gribi vakas›n›n

ard›ndan üreticilere yönelik 2 ayl›k vergi ertele-

me süresinin az oldu¤unu söyledi.

Teflvik verilsin

Toplant›ya Bal›kesir’de yaflanan kufl gribi felake-

tinin ard›ndan beyaz et sektörünün yaflad›¤›

olumsuzluklar damgas›n› vurdu. Üreticinin büyük

zorluklar alt›nda kald›¤›n› hat›rlatan Hisarc›kl›o¤-

lu, hükümetin bu konuda baz› destekleme tefl-

viklerinde bulunmas› gerekti¤ini öne sürdü.

Aç›l›fl konuflmas›nda yaflanan kufl gribi felaketi-

nin ard›ndan, beyaz et sektörünün yaflad›¤› s›-

k›nt›lar› dile getiren Ticaret Borsas› Baflkan› Fa-

ruk Kula, beyaz et üretiminde Türkiye üçüncü

olan Bal›kesir’in büyük bir darbe ald›¤›n› vurgula-

d›. Yaflanan felaketin ard›ndan devlet taraf›ndan

birtak›m önlemler al›nmas›na ra¤men bunun ye-

tersiz oldu¤unu kaydeden Kula, iki ay ertelenen

vergi sürelerinin yeterli olmad›¤›n›, bunun biraz

daha uzat›lmas› gerekti¤ini söyledi.

Yeni As›r Gazetesi 07.12.2005



TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun vergi
reformu konusunda güzel bir sözü var. Di-
yor ki: “Türkiye’de nüfus son 10 y›lda art›-

yor ama mükellef say›s› düflüyor. Kay›t d›fl› eko-
nominin, tüm ekonominin yar›s›na ulaflt›¤› bir ül-
kede, “vergi adaletinin” sa¤lanabilmesi müm-
kün de¤ildir.”

Do¤ru diyor. Bu arada çok önemli bir “uyar›-
da”da bulunuyor: “Gerçek vergi reformu, tüm
vergi kanunlar›n›n yeniden yaz›lmas› ve vergi sü-
reçlerinin mükellef lehine k›salt›lmas›yla gerçek-
leflecektir.”

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “vergi reformu” is-
tiyor. Bu istek sadece Hisarc›kl›o¤lu’nun iste¤i
de¤il. Türkiye’de y›llard›r “herkes” vergi reformu
‹stiyor da gerçek bir vergi reformu konusunda
kimse kolunu k›p›rdatm›yor. Seçimler yap›l›p ye-
ni kurulan hükümetler, ifl bafl›na geçtikleri gün-
lerde hemen demeçleri patlat›rlar, “‹lk icraat ola-
rak kanayan yara vergiye el ataca¤›z ve vergi re-
formunu Allah’›n izniyle gerçeklefltirece¤iz” der-
ler. Ayn› aç›klama AK Parti iktidar›nda da oldu.

Vergi reformu “Acil Eylem Plan›”nda yer ald› ama

bir türlü hayata geçirilemedi.

Oysa TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun ya-

k›nd›¤›, “kay›t d›fl› ekonominin, tüm ekonominin

yar›s›na ulaflmas›” konusunun çözümü vergi re-

formundan geçiyor. Vergi reformu yap›lmadan

kay›t d›fl›n› kay›t alt›na alman›n imkân› yok. He-

le bizdeki gibi “yüksek oranl›” vergiler, kay›t d›fl›-

n› önlemek bir yana kay›t d›fl›l›¤› “teflvik” ediyor.

Bu durumda hükümetler kaynak yaratabilmek

için “dolayl› vergilere” yükleniyorlar. Böylece ge-

lir da¤›l›m› bozuluyor. “zengin daha zengin, fakir

daha fakir” oluyor. Hele akaryak›ta, sigara ve iç-

kideki “yüksek vergiler” kay›t d›fl›n›n yan› s›ra,

“kaçakç›l›¤›” da art›r›yor. Son y›llarda, “kaçak

mazot, kaçak içki, kaçak sigara” ola¤an hale

geldi. Türkiye hiç bir zaman böyle “kaçakç›lar

cenneti” haline gelmemiflti.

Hisarc›kl›o¤lu “ac›” konufluyor. “OECD raporlar›-

na göre, vergi yükü OECD genelinde düflmekte,

bizde ise sürekli artmaktad›r. Türkiye’de 2002

y›l›nda yüzde 31 olan vergi yükü, 2003 y›l›nda

yüzde 33’e yükseldi. Kamu giderlerini azaltma-

dan gelirleri art›rmak, bugüne kadar Türk ekono-

misinin hiçbir sorununu çözmemifltir, bundan

sonra çözmesi de mümkün de¤ildir. Kamu har-

camalar›n›n milli gelirden daha h›zl› artt›¤› hiçbir

ekonomi ayakta kalamaz” diyor.

Bunlar ac› gerçekler, Vergi yükü Türkiye’nin bü-

yüme hedeflerini “tehdit” edecek noktaya ulafl-

m›fl durumda. Devletimiz “küresel alanda yafla-

nan vergi rekabetinde” geride kal›yor. Çünkü on-

larda vergi sistemi basitleflir ve vergi oranlar› dü-

flerken, bizde “içinden ç›k›lmaz karmafl›k bir ver-

gi sistemi” sürüp gidiyor.

Hisarc›kl›o¤lu’nu destekleyen baz› rakamlar flöy-

le: Son 15 y›lda OECD ülkelerinde vergi yükü ar-

t›fl› ortalama yüzde 3,35 oldu. Türkiye’de bu

oran yüzde 18 olarak anormal yükseldi. Rakiple-

rimiz olan Do¤u Avrupa ülkeleri ve ‹rlanda gibi

son y›llarda h›zl› kalk›nan ülkelerde vergi yükü,

düflüfl e¤ilimi gösteriyor 2000-2002 y›llar› ara-

s›nda kurumlar vergisi oran›nda Almanya’da 7

puan, Kanada’da 6 puanl›k indirimler yap›ld›.

Bizde indirim haz›rl›¤› var ama as›l ihtiyaç vergi

reformu.
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Türk turizm sektörü son 20 y›lda dünya ça-
p›nda bir baflar› öyküsü olmufltur. 10 sene
önce turizm gelirlerinde dünyada 22. s›ra-

da yer alan ülkemiz bugün ilk 10 aras›ndad›r.
Dünyada turizm y›lda ortalama yüzde 3 büyürken
Türkiye’de yüzde 10 büyümektedir. Bugüne ka-
dar turizm sektörüne yap›lan sabit sermaye yat›-
r›m› toplam› 35 milyar dolar› bulmufltur. Bu yat›-
r›mlar›n y›ll›k döviz getirisi 18 milyar dolara ulafl-
m›flt›r. fiimdi k›sa vadede hedefimiz 2010 y›l›n-
da 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm ge-
liridir.

Bu ülke ekonomisi için çok büyük bir anlam ta-
fl›maktad›r. Zira, turizm sektörünün h›zl› gelifl-
mesi, ekonomideki iki önemli sorunumuza da
çare olacakt›r. Bunlardan birincisi bu y›l sonun-
da 40 milyar dolar› aflmas› beklenen d›fl ticaret
aç›¤›n›n yar›ya yak›n›n›n kapat›lmas›, ikincisi de
istihdamd›r.

Altyap› problemlerimiz var

Turizm sektörü halen do¤rudan ve dolayl› olarak

2.7 milyon kifliyi istihdam etmektedir. 2010 y›-

l›ndaki 50 milyon turist hedefine ulaflmam›z ha-

linde 3 milyon kifliye daha yeni ifl imkan› sa¤lan-

mas› mümkün olacakt›r. Bu potansiyeli do¤ru

de¤erlendirmek için stratejik planlar›n bu gün-

den yap›lmas› büyük önem tafl›maktad›r. Çünkü

turizmde sorun yaflanmas› demek 40 ayr› sek-

törde 3 milyona yak›n vatandafl›n da sorun yafla-

mas› demektir.

Turizm sektöründe yaflanan en önemli sorunla-

r›n bafl›nda altyap› yetersizlikleri gelmektedir.

Turizm destinasyonlar›n›n at›k su, çevre düzen-

leme, ulafl›m, enerji gibi altyap› problemlerini sü-

ratle çözmemiz gerekiyor. Aksi taktirde ne kadar

mükemmel tesislerimiz olursa olsun bunlar›

dünya standartlar›nda fiyatlarla pazarlamam›z
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mümkün olmayacakt›r. Avrupa’da, Amerika’da,

bizim turistik tesislerimizden çok daha yetersiz

tesisler çok daha pahal›ya müflteri çekmeye de-

vam edecektir.

Turizm sektörünün geliflmesiyle ilgili, üç husu-

sun alt›n› özellikle çizmek istiyorum: ‹lk olarak

turizm, yurt sath›nda daha yayg›n hale getirilme-

lidir. Bu çerçevede, Do¤u ve Güneydo¤u Anado-

lu’da, turizmi gelifltirecek tedbirler almal›y›z. Bu-

nun yan›nda Karadeniz bölgesinde, özellikle yay-

la turizmi imanlar›n› de¤erlendirmeliyiz. ‹kinci

olarak, turizmin mutlaka çeflitlendirilmesi gerek-

lidir. K›y› turizmi yan›nda, kongre, do¤a, al›flve-

rifl, k›fl, sa¤l›k ve kapl›ca turizmi ile, kültür ve

inanç turizmi mutlaka gelifltirilmelidir. Üçüncü

olarak, büyük yat›r›mlar yapt›¤›m›z turizm sektö-

ründen gereken verimi almam›z için sektör tem-

silcilerinin de kat›l›m›yla milli bir politika benim-

senmelidir. Bu sayede ülkemizin sadece y›l›n

belli dönemlerinde de¤il y›l›n tamam›na yay›lan

bir flekilde turizme odaklanmas› sa¤lanmal›d›r.

Böyle bir co¤rafyada bu derece dinamik müte-

flebbislerle 2010 y›l›nda 50 milyar dolarl›k tu-

rizm gelirine ulaflmam›z hayal de¤ildir. Bunu ger-

çeklefltirecek imkan›m›z da potansiyelimiz de
mevcuttur. Bunlar› bir araya getiren do¤ru stra-
tejilerin uygulanmas› ile hep birlikte bu hedefe
ulaflaca¤›m›za inan›yorum.

En iyi tan›t›m fuarlarla olur

Ekonomik ve sosyal kalk›nmam›zda son derece
önemli bir di¤er sektör de fuarc›l›kt›r. Eski ça¤-
lardan beri düzenlenmekte olan ve modern za-
manlarda önemi daha da artm›fl bulunan fuarlar
en yayg›n tan›t›m ve pazarlama araçlar›ndan biri-
sidir. Uluslararas› ticaretin gelifltirilmesinde, sü-
rekli ve düzenli ifl iliflkilerinin kurulmas›nda, tica-
ri promosyonun yan› s›ra ülke tan›t›m›n›n yap›l-
mas›nda ticaret fuarlar› tart›flmas›z bir öneme
sahiptir. Türkiye’de kamu ve meslek kurulufllar›,
özel firmalar, vak›flar ve dernekler fuar organi-
zasyonu konusunda etkili çal›flmalar yapmakta-
d›rlar. Son y›llarda her türlü ça¤dafl teknoloji ve
altyap› kullan›larak oluflturulan fuar alanlar› ve
buralarda büyük bir baflar›yla düzenlenen ihtisas
fuarlar›, ticaretimizin geliflmesinde dolay›s›yla
ekonomik ve sosyal kalk›nmam›zda önemli bir
rol oynamaktad›r.
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Uzun y›llar sendikalarla ifl dünyas›
aras›ndaki kavgalarla zaman yitiren
Türkiye, TOBB ile D‹SK aras›ndaki AB

eksenli uzlafl›y› büyük bir dikkatle izliyor. TOBB
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu farkl› bir baflkanl›k
örne¤i sergiliyor. Hisarc›kl›o¤lu’nun baflard›¤› ilk-
lerden biri y›llard›r TOBB ve TÜS‹AD aras›nda
yaflanan gerginli¤i ortadan kald›rmakt›.
Hisarc›kl›o¤lu buldu¤u formülle hem TÜS‹AD’›
yüceltti, hem de TOBB’un bu alandaki liderli¤ini
tart›flmas›z hale getirdi. Bulunan formül flöyley-
di. Sak›p Sabanc› y›llarca ‹stanbul Sanayi
Odas›’nda önemli görevler yapm›flt›. Dolay›s›yla
TÜS‹AD’›n, TOBB’un önderli¤i tart›flmas›, Sak›p
Sabanc›’n›n y›llard›r bulundu¤u görevi tart›flmas›
anlam›na geliyordu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflka-
n› Rifat Hisarc›kl›o¤lu farkl› bir baflkanl›k örne¤i
sergiliyor

Her konuda uzlaflmac› sorun çözücü kimli¤i ile
öne ç›kan Hisarc›kl›o¤lu’nun baflard›¤› ifllerden
biri y›llard›r TOBB ve TÜS‹AD aras›nda yaflanan
gerginli¤i ortadan kald›rmakt›. Hisarc›kl›o¤lu bu
konuda öyle bir uzlaflma formülü buldu ki, hem

TÜS‹AD’› yüceltti, hem de TOBB’un bu alanda li-
derli¤ini tart›flmas›z hale getirdi.

Bulunan formül flöyleydi: Ömer Sabanc›’n›n am-
cas› ve ifl dünyas›n›n duayeni Sak›p Sabanc› y›l-
larca ‹stanbul Sanayi Odas›’nda çeflitli görevler
yapm›flt›. Dolay›s›yla TÜS‹AD’›n TOBB’un önder-
li¤i tart›flmas› Sakip Sabanc›’n›n y›llardar bulun-
du¤u görevi tart›flmas› anlam›na geliyordu.

Baflkan Hisarc›kl›o¤lu bu konuda noktay› koydu.
Sonra iflçi sendikalar› ile ifl dünyas› aras›ndaki
iliflkiyi uzlaflma, hatta dayan›flma platformuna
tafl›d›.

Bu konuda çok önemli mesafeler ald›. Son yap›-
lan Brüksel toplant›s›nda D‹SK Baflkan› Süley-
man Çelebi ile iliflkisi bu konuda da sorunun ça-
t›flma yerine dayan›flmaya dönüflerek çözüldü¤ü-
nün göstergesiydi. Bu iliflki toplant›ya Avrupa
ad›na kat›lan efl baflkan John Olsson’u bile fla-
fl›rtt›.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Olsson’a “K‹K Eflbaflkan›
Süleyman Çelebi bizim ad›m›za her konuda son-
suz yetkilidir” dedi.

Olsson buna flafl›rd› ve sordu:

- Nas›l olur?

Baflkan Hisarc›kl›o¤lu’nun cevab› netti:

- Biz o kadar uzun zamand›r kurumlar olarak bi-
raraya gelip ortak çözüm yollar› buluyoruz ki.
K‹K’te yer alan iflçi ve iflveren sendikalar› birbiri-
nin istek ve beklentilerini art›k çok iyi biliyor ve
ortak menfaatlerimizin fark›nday›z. Dolay›s›yla
biz Çelebi’ye bu konuda çok güveniyoruz. Kendi-
si bu komitede baflkan olarak sonsuz yetkilidir.

Y›llarca ayn› masaya bile oturmayan iflçi ve iflve-
ren kesimleri Türkiye’nin ortak ç›kar› için Avru-
pa’da içten gelen birlik ve beraberlik içinde ha-
reket etti.

Hisarc›kl›o¤lu’nun çat›flmalar ülkesi Türkiye’de
yeni uzlaflmalar yaratmas› herkesin ortak bek-
lentisi haline geldi.

Gözlem Gazetesi 10.12.2005
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Sabah gazetesinin serbest ekonominin 20.
Y›l› bafll›¤› ile Türkiye’de serbest piyasa
ekonomisine geçiflin serüvenini ve hedef-

lerini 11 ana sektör alt›nda inceleyerek Türk
okuruna sunuyor olmas› çok önemli bir hizmet.
Bu araflt›rma serisindeki on birinci ve son çal›fl-
ma olan Ev Eflyalar› Sektör Gazetesi ülkemizin
kalk›nmas›nda son derece önemli rol oynayan
bu sektörlerdeki geliflme sürecini de gözler önü-
ne seriyor.

Türkiye’de dayan›kl› tüketim sektörü, geliflen
teknolojisi, her geçen gün ar tan üretimi, ihracat
kapasitesi ve bunlara ba¤l› olarak geniflleyen
yan sanayi, servis, bayi a¤lar› ve istihdam im-
kanlar› aç›s›ndan ve 2004 sonu itibariyle 3 mil-

yar Euro’yu geçecek ihracat› ve 6 milyar Euro’ya

yaklaflan toplam cirosuyla, Türk ekonomisine

önemli katk›larda bulunmakta. Tüketicinin bilinç-

lenmesi ve araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›na

verilen önemin artmas›yla bafllayan kalite yar›fl›

ve rekabet ortam›, son 10 y›lda dayan›kl› tüke-

tim sektörünün büyük aflamalar kaydetmesini

sa¤lad›.

Beyaz eflyada liderli¤e oynuyoruz

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, televizyon

üretiminde ilk s›rada olan Türkiye’nin beyaz efl-

yada da bu y›l sonunda Avrupa’da üçüncülü¤e

yükselece¤ini anlatt›.

Sabah Gazetesi 12.12.2005
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Rifat Hisarc›kl›o¤lu, yat›r›m indirimine yöne-

lik düzenlemenin kald›r›lmas›n›n istenme-

si kabul edilemez oldu¤unu belirtti. Hükü-

met, yabanc› yat›r›mc›y› ülkeye çekmek için gös-

terdi¤i gayreti Türk yat›r›mc›s›ndan esirgememe-

lidir. Devletin yapmas› gereken, cari harcamalar-

da tasarrufa gitmek, yeni vergiler getirmek ya da

baz› teflviklerden vazgeçmek de¤ildir.

Kas›m ay› itibariyle devletin cari harcamalar› yüz-

de 20 oran›nda artm›fl, buna mukabil vergi gelir-

leri de yüzde 19 oran›nda art›r›lm›flt›r. Devletin

cari hesaplar›ndaki, enflasyon oran›n›n iki kat

üstündeki art›fl, vergi olarak milletin s›rt›na bin-

dirilmifltir. 10 y›ldaki kamu harcamalar› 110 ka-

t›na ç›km›flt›r.” fleklinde konufltu.

Vergi adaletsizli¤i

Hisarc›kl›o¤lu, kay›t d›fl› ekonominin, tüm ekono-

minin yar›s›na ulaflt›¤› bir ülkede vergi adeletinin

sa¤lanabilmesinin mümkün olmad›¤›n› kaydede-

rek, “Kay›td›fl›l›¤›n sebebi sadece yüksek vergi

oran› de¤ildir. Son 20 y›lda 190 kez vergi kanun-

lar› de¤iflirse kimse sisteme güvenmez.

Kurumlar Vergisi’nin yüzde 60’›n›. Gelirler Vergi-
si’nin ise yüzde 40’›n› 1000 mükellef ödüyorsa
vergi yükünün do¤ru da¤›t›ld›¤› söylenemez.

Tüm vergi kanunlar› yeniden yaz›lmal›, vergi sü-
reçleri de mükellefler lehine k›salt›lmal›d›r. An-
cak, ülkemizde iyi geliflmeler de oluyor. Bunlar›
söyleyerek takdir etmeliyiz ki, yetkilerin azim ve
kararl›l›¤› arts›n.”

‹flsizlik art›yor

Araflt›rmalara göre, Türkiye’de bir kifliye istih-
dam sa¤lamak için gerekli yat›r›m miktar›n›n 50
bin dolar civar›nda oldu¤unu ifade eden Hisar-
c›kl›o¤lu “Ülkemizde 5 milyon iflsize ilave her y›l
istihdam piyasas›na giren 750 bin gence yeni ifl
imkan› sa¤lanmas›nda büyük yat›r›mlara ihtiyaç
var.

Mevcut iflsizlerimize ifl bulmak için 250 milyar
dolar yat›r›m yapmam›z laz›m. Ancak, devletin
böyle bir kayna¤› yok, istihdam sa¤lama devri de
kapanm›flt›r. Öyleyse, yap›lmas› gereken, özel
sektörün yat›r›ma yöneltilmesini teflvik etmektir.
Bundan dolay› yat›r›m indiriminden vazgeçilmesi
asla kabul edilemez.

Ortado¤u Gazetesi 15.12.2005
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Türk ifl dünyas› sadece ürünleriyle de¤il, yö-
neticileriyle de dünyaya aç›l›yor. Bu zama-
na kadar bir çok örgütte yönetim kurulu

üyeli¤i ve baflkan vekilli¤i yapan Türkler, son y›l-
larda baflkanl›k koltu¤una oturuyor. Son örnek,
140 ülkeden 12 bin odan›n üye oldu¤u Dünya
Odalar Federasyonu Baflkanl›¤›na seçilen DE‹K
‹cra Kurulu ve Bal›kesir Sanayi Odas› Baflkan›
Rona Y›rcal› oldu.

2 Y›l Baflkan

Y›rcal›, 1 Ocak 2006’da göreve bafllayacak ve 2
y›l bu koltukta oturacak. Federasyon, 2007’deki
kongresini de ‹stanbul’da 2 bin delegenin kat›l›-
m›yla yapacak. Y›rcal› d›fl›nda birçok Türk iflada-
m› Avrupa ve dünyadaki birliklerin yönetiminde
yer al›yor. TÜS‹AD Baflkan› Ömer Sabanc› Akde-
niz ‹fl Dünya Konfederasyonu Birli¤i baflkanl›¤›n›
yürütüyor.

Kimler yok ki!

TÜG‹AD Baflkan› Murat Sarayl› Avrupa Genç ‹fla-
damlar› Konfederasyonu Baflkan›, Halit Narin,

Uluslararas› Tekstil Sanayicileri Federasyonu

baflkan vekili ve 2008’de baflkan olacak. TOBB

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu Avrupa Odalar Birli-

¤i Yönetim Kurulu Üyesi. TGSD ve IAF eski Bafl-

kan› Umut Oran, tekstil sektörünün önde gelen

isimlerinden ‹zzet ‹lle ile Eurotex yönetim kuru-

lunda. Ayr›ca, Avrupa Sendikalar Konfederasyo-

nu (ETUC) yönetim kurulunda D‹SK Baflkan› Sü-

leyman Çelebi, Türk-‹fl Baflkan› Salih K›l›ç, Hak-

‹fl Baflkan› Salim Uslu ile KESK Baflkan› ‹smail

Tombul bulunuyor. Öte yandan, Rona Y›rcal›’n›n

baflkanl›¤›yla ilgili toplant›da konuflan TOBB

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türk ifladam›n›n ar-

t›k dünyadaki rekabet flartlar›na göre hareket et-

mesi gerekti¤ini söyledi.

Yer kalmad›

“Üyesi oldu¤umuz platformlarda ya baflkan, ya

baflkan vekili ya da yönetimdeyiz” diyen Hisar-

c›kl›o¤lu, “Dünkü dünyada sadece Ankara’y› et-

kilemek yetiyordu. Ama bugünkü dünyada di¤er

baflkentleri de etkilemek ve sesimizi duyurmak,

dünyadaki geliflmeleri anlamak zorunday›z” de-

di.

Star Gazetesi 16.12.2005
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Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Yö-
netim Kurulu Baflkanl›¤›’na, Bal›kesir Sa-
nayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Rona

Y›rcal› seçildi.

Rona Y›rcal›’n›n WFC’nin baflkanl›¤›na getirilifli,
Y›rcal› ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun kat›l›-
m›yla ‹stanbul’da düzenlenen bir bas›n toplant›-
s›nda aç›kland›.

Y›rcal›, 2007 y›l›nda Türkiye’de gerçeklefltirile-
cek Dünya Odalar Federasyonu Kongresi’nin de
kendi baflkanl›¤› döneminde yap›laca¤›n› bildir-
di. Verilen bilgiye göre, Y›rcal›’n›n 2 y›l görev ya-
paca¤› WCF’ye, 140 ülkeden 12 bin oda üye bu-
lunuyor.

‘Sesimizi Duyurmal›y›z’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflka-
n› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bas›n toplant›s›nda, küre-
sel rekabetin yafland›¤›, küresel e¤ilimlerin belir-
leyici oldu¤u bir dünyada kendi bafl›na yafl›yor
olma, “az›c›k afl›m, dertsiz bafl›m” deme imkan›
kalmad›¤›n› vurgulad›. Dünkü dünyada bir tek

Ankara’y› anlamaya çal›flman›n, etkilemenin ye-
terli oldu¤unu ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, flöyle
konufltu: “‹fl alemi olarak Ankara’n›n yan›s›ra di-
¤er baflkentlerde de etkili olmak, sesimizi duyur-
mak zorunday›z. Bu çerçevede de çal›fl›yoruz.”

‘Türkiye kazand›’

Hisarc›kl›o¤lu, WFC’nin bafl›nda içlerinden gelen
bir Türk’ün yer almas›n›n, ülke için gurur verici
oldu¤unu bildirdi. Y›rcal›’n›n bu onurlu, flerefli
görevi baflar›s›yla gerçeklefltirece¤i inanc›n› dile
getiren Hisarc›kl›o¤lu, her türlü deste¤i verecek-
lerini söyledi.

Toplant›da görüfllerini aç›klayan Bal›kesir Sana-
yi Odas› Baflkan› Rona Y›rcal› da, Türk özel sek-
törü temsilcilerinin gittikçe daha önemli pozis-
yonlarda oyuncu olarak görüldü¤üne iflaret etti.

Baflkan Yard›mc›s› oldu¤u WFC’de Baflkanl›k Di-
van› taraf›ndan önerilen 2 kifliden biri olarak se-
çimde Slovakyal› aday ile yar›flt›¤›n› belirten Ro-
na Y›rcal›, rakibi Eurochambers’in Baflkan Yar-
d›mc›s› olmas›na ra¤men baflkanl›¤› Türkiye’ye
kazand›rd›klar›n› söyledi.

Takvim Gazetesi 16.12.2005
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Hükümet flu s›ralar yeni bir vergi reformu

yasa tasar›s› üzerinde çal›fl›yor. Yap›la-

cak düzenlemeler bir taraftan vergi öde-

me zorunlu¤unda bulunan, memur, iflçi ve

emekli kesimini “yolunacak kaz” olmaktan ç›kar-

taca¤› gibi di¤er taraftan da vergisini ödemekte

dürüst davranan, ifl adam›, müteahhit, esnaf,

tüccar, çiftçi, doktor, avukat gibi kesimi de, ver-

gi ödemekte direnen ve vergi kaça¤› yaratmak

için ince oyunlara baflvuranlar karfl›s›nda “ena-

yi” durumuna düflürmekten de koruyacak bir ni-

telik tafl›yor. En önemli taraf› da “kay›td›fl› eko-

nomiye göz açt›rmayacak maddeler içeriyor. Ta-

sar› bu haliyle vergi adaleti sa¤lama konusunda

tam anlam›yla bir “reform” niteli¤i tafl›yor. Çal›fl-

ma özellikle 2 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin

en büyük özel sektör kesimini temsil eden

TOBB’u memnun etmifl. Üyelerini, TÜS‹AD’tan

avukata, doktordan esnafa ticaret borsac›s›n-

dan tüccara kadar çok genifl bir kitleyi kapsayan

TOBB’un Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun nabz›-

n› tutuyouz. Anlafl›lan bu nabz›n at›fl› bu kitlenin

beklentilerini de tutmufl. Vergi reformu konusun-

da kendi görflünü bir ç›rp›da flöyle s›ral›yor: “Ver-

gi reformu yapmay› taahhüt etmifl olanlar›n ne

yapmalar› gerekti¤i bellidir. Tüm vergi kanunlar›

yeniden yaz›lmal› ve vergi süreçleri mükellef le-

hine k›salt›lmal›d›r. ‹flte gerçek vergi reformu bu

olacakt›r. Öyle bir sistemimiz var ki, hiç kimseyi

memnun etmiyor. Ne ‹sa’ya yaran›yor, ne de Mu-

sa’ya. Vergi idaresi memnun de¤il, çünkü vergi

toplayam›yor. Mükellef memnun de¤il, çünkü

mevzuata uygun vergi vermeye kalkarsa bat›yor.

Ülkemizde vergi adaleti, hâlâ tesis edilmifl de¤il.

Devlet, vergiyi ancak, alabildi¤inden almaktad›r.

Esasen, kay›t d›fl› ekonominin, tüm ekonominin

yar›s›na ulaflt›¤› bir ülkede, vergi adaletinin sa¤-

lanabilmesi de mümkün de¤ildir. Bugüne kadar

ifl dünyas›n›n vergilerle ilgili arzu ve ihtiyaçlar›n›

her platformda dile getirdik. Bu çerçevede,

TOBB olarak hükümetin vergi reformu çal›flmala-

r›n› olumlu buluyor ve bunun kapsaml› bir vergi

reformunun ilk ad›m olmas›n› diliyoruz.”

Konu, dedi¤im gibi çok önem tafl›yor. Öncelikle

gelecek nesillere daha iyi ve rahat bir Türkiye ya-

rat›lmas› aç›s›ndan önem tafl›yor. Düflünün, y›l-

da 15 milyar dolarl›k bir kay›td›fl› ekonominin

döndü¤ü bir ülkede, ne iflsizli¤i önler, ne yeni ya-

t›r›mlara kaynak bulur, ne d›fl borçtan kurtulabi-

liriz. Umar›z bu tasar› Hisarc›kl›o¤lu’nun da dedi-

¤i gibi gerçek bir vergi reformunun bafllang›c›

olur ve araya çomak sokanlar girmez.

Tar›m ülkesiyken, tar›m kesiminin dertlerinin gi-

derek artt›¤› bir ortam yafl›yoruz. Y›llardar bilinen

s›k›nt›lar devam ediyor. Önemli olan çözüm getir-

mek. Bu nedenle, bugünden bafllay›p al›nacak

önlemler var. Böylelikle, gelecek günlerde yeni-

den “Tar›m ülkesi Türkiye” afifline kavuflabiliriz.

Elbette bu hedef art›k “kara saban tar›m›” anla-

y›fl›n›n unutulup ça¤dafl tar›m›n nimetlerine geç-

mekle olacakt›r. Tar›m sektörünün içinde bulun-

du¤u durum, beflincisi yap›lan Ulusal Tar›m

Kongresi’nde de bir kez daha gündeme geldi.

Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i taraf›ndan düzenle-

nen iki günlük toplant›da da ayn› tablo yafland›.

Toplant› sonras› yay›nlanan sonuç bildirgesinde

de tar›m kesiminin çal›flabilir kesiminin yüzde

40’›n› olufltururken milli gelirden ancak binde

yedi pay almas›. Do¤rudan Gelir Deste¤i proje-

sinden zaman›nda yararlan›lmad›¤›, Dünya Ban-

kas› baflta olmak üzere AB’nin çeflitli müdahale

ve k›s›tlamalarla karfl› karfl›ya b›rak›ld›klar›,

AB’nin çiftçi ve köylüye “bafl›n›n çaresine” bak-

s›n anlay›fl›yla yaklaflt›¤› dile getirildi. Son kong-

re, bir kez daha gösterdi ki, tar›m kesimi y›llar›n

ihmaliyle geldi¤i bu noktadan ç›k›fl için acil ön-

lemler bekliyor.

Star Gazetesi 27.12.2005

Tar›m kongresinden
bildik ses ç›kt›
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Geçti¤imiz günlerde Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i’ni (TOBB) ziyaret eden ve yö-
netim kurulu toplant›s›na kat›lan Baflba-

kan Recep Tayyip Erdo¤an’a, TOBB Baflkan› Ri-
fat Hisarc›kl›o¤lu, ifl dünyas›n›n sorunlar›n› ak-
tard›. Baflbakan’› bulmuflken bunu de¤erlendi-
ren Hisarc›kl›o¤lu da mensuplar›n›n s›rk›nt›lar›n›
daha do¤rusu ekonominin darbo¤azlar›n› s›rala-
d›. TOBB Baflkan›;

• Kârl›l›¤›n düflmesinden

• Büyümenin tabana yay›lamamas›ndan,

• Bütçe aç›klar›ndan,

• Vergi ve sigorta primlerinin yüksekli¤inden

• Protesto edilen senet say›s›ndaki art›fltan

• 5 milyon kiflinin iflsiz oldu¤undan

• 4 milyon 135 bin kiflinin 380 YTL’ye ç›kan as-
gari ücretle geçinmek zorunda olmas›ndan,

• 40 milyon kiflinin açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflad›-
¤›ndan Baflbakan’a yak›nd›.

Bunlar toplant›dan d›flar›ya yans›yan bafll›klar.
fiüphesiz iflin bir de içeride kalan k›sm› var.
Yans›yan kadar› bile ekonominin sosyal boyutu
hakk›nda yeterli bilgi edinilmesini sa¤l›yor.

TOBB’un tespit etti¤i ve her biri bafll› bafl›na bir
inceleme veya yaz› konusu olan bu sorunlar bu
ülke insan›na hiç de yabanc› de¤il. Çünkü, so-
runlarla günlük hayatta yaflamak zorunda kalan-
lar bizatihi onlar...

TOBB taraf›ndan belirlenen ve Baflbakan’a akta-
r›lan sorunlar ekonomi yöntemi uygulamalar›n›n
sonuç k›sm›. Demek ki, flikayet konusu olan her
bir sorunun gerekçeleri kendi içinde sakl›. Tüm
bunlardan, ekonomiyi yönetenlere ince mesaj
verilmek istendi¤i gibi bir sonuç ç›k›yor. Bir bak›-
ma TOBB, ‘ben sonucu söylüyorum, nedenlerini
sen bul ve gerekli önlemleri üret’ diyor. fiöyle ki;

Zaman Gazetesi 29.12.2005
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• ‹zlenen vergi ve harcama politikalar› gelir da

¤›l›m› adaletsizli¤ini art›r›yor.

• YTL’nin afl›r› de¤erli olmas› ve girdi maliyetle-

rinin yüksekli¤i ihracat› cazip olmaktan uzaklafl-

t›r›yor ve kârl›l›¤› düflürüyor.

• Kay›t d›fl› ekonominin kay›t alt›na al›namama-

s› rekabeti engelledi¤i gibi vergi toplama çabala-

r›n›n da yetersiz kalmas›na neden oluyor.

• Sosyal Güvenlik Sistemi reformu’nun yap›la-

mamas›n›n bütçeye getirdi¤i yük harcama tasar-

rufu yap›lmas›n› engelledi¤i gibi bütçe aç›¤›n› kö-

rüklüyor.

• Vergi ve sigorta primleri dahil kesintiler dolay›-

s›yla asgari ücretin iflverene maliyeti çok yük-

sek, kay›t d›fl› istihdam› teflvik eden bu yap›n›n

kamuya maliyeti y›ll›k 16,1 milyar dolar.

• Yat›r›m teflviklerine getirilen yeni düzenleme,

girdi maliyetleri ile istihdam üzerindeki yükün

yüksekli¤i istihdam oluflturmaya dönük yeni yat›-

r›m yap›lmas›n›n önünde engel teflkil ediyor.

Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i, iflsizlik, dolayl› vergi-

lere yüklenilmesi, istihdam üzerindeki yükün

a¤›rl›¤› dolay›s›yla ele geçen ücretlerin düflük

kalmas› ekonomik olman›n yan›s›ra soruna sos-
yal bir boyut kazand›r›yor.

Zaten, Aral›k 2000 ve 2001 krizleri sonras› uy-
gulamaya konulan IMF destekli ekonomi progra-
m›na gelen itirazlar da bafl›ndan beri bu progra-
m›n sosyal aya¤›n›n eksik oldu¤u yönündeydi.
fiimdi TOBB’un da bu kervana kat›ld›¤› ve ekono-
mi yönetiminin dikkatini özellikle meselenin sos-
yal boyutuna çekme gayreti sarf etti¤i anlafl›l›-
yor.

Ancak, TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu’nun ekono-
mi yöntemini hedef alan bu yerinde uyar›lar
TÜS‹AD-hükümet söz düellosunun gölgesinde
kald›. Siyaset ekonominin önüne geçince de
gündem oluflturmas› beklenen TOBB’un bu ç›k›-
fl›n›n hedefinden çok çok uzaklaflt›¤› bir do¤ru.

Bu çekiflme f›rsat bilinerek gerçe¤in üstünün ör-
tülmesi yanl›fl›na düflülmemeli. Çünkü, böyle bir
davran›fl›n benimsenmesinin sorunlar› k›sa va-
deli ertelemekten baflka bir getirisi yok. Hatta,
sorunlar›n üzerine tedbir üretilerek acilen gidil-
memesi orta ve uzun vadede meseleyi içinden
ç›k›lmas› çok daha güç boyutlara tafl›yabilir. Me-
selenin buralara kadar gelmesini de herhalde
kimse arzu etmez...





Türkiye’de ‹zmir ‹ktisat Kongresi’yle baflla-

yan fuarc›l›k sektörü, as›l at›l›m›n› 1980’li

y›llar›n bafl›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirdi.

1979 y›l›nda TÜYAP’›n kurulmas› ve kendi fuar

alan›n› infla etmesi, sektörün gelifliminde adeta

bir milat kabul ediliyor. Daha sonra CNR’›n yeni

fuar merkezi kiralayarak sektöre ad›m atmas›yla

geliflim h›z kazand›.

Çeyrek yüzy›l sonra 2005’e gelindi¤inde tablo

daha netleflti. Halen Türkiye’de akredite edilmifl

15 fuar merkezi bulunuyor. Bunlar›n üçü ‹stan-

bul’da di¤erleri; Antalya, ‹zmir, Bursa, Konya,

Kayseri, Trabzon ve Gaziantep’te. ‹stanbul’daki

fuar alan› toplam 80-85 bin metrekare olurken,

Türkiye’de y›ll›k fuar ziyaretçi say›s›n›n 15 milyo-

nu aflt›¤› tahmin ediliyor.

2005 y›l›nda yurtiçi fuarlar›n metrekare sat›fl›n-

dan sa¤lanan cironun yaklafl›k 150 milyon dolar

oldu¤u belirtilirken resmi rakama ulaflmak pratik

nedenlerinden biraz zor.

Her fuar›n bütçesinin farkl› olmas› ve flirketlerin

bu rakamlar› duyurmak istememesi bunda etki-

li. Bununla birlikte sektörün kendi cirosunun

yaklafl›k 10 kat›na kadar katma de¤er yaratma-

s› dikkat çekici. Bir fuar düzenlenirken; stand

dekorasyonu, elektrik, hostes, güvenlik, ambü-
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lans, sigorta, tan›t›m gibi daha bir çok kalemde

ciddi masraf yap›l›yor.

Fuar flirketlerinin geliri ise a¤›rl›kla stand ve bi-

let sat›fl›, sponsorluklar ile fuar s›ras›nda ç›kar›-

lan yay›nlardan olufluyor. Bu yay›nlar için al›nan

ilanlar firmaya gelir sa¤l›yor.

2006 y›l› için flu anda fuarc›l›k belgesi alm›fl flir-

ket say›s› 128. Onaylanm›fl ve takvime girmifl fu-

ar say›s› ise 340. Ancak fuar takvimi her üç ay-

da bir yenilenecek. Dolay›s›yla takvime yeni fuar-

lar eklenecek.

En ilgi çekici; kitap fuar›

Türkiye’de bugüne kadar düzenlenen toplam fu-

ar say›s› net olarak bilinmiyor. 2000 y›l›ndan bu-

güne kadar ise yaklafl›k 2 bin 700 fuar düzen-

lendi. Tüketici aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde en

ilgi çekici fuarlar›n bafl›nda teknoloji ve kitap ge-

liyor. Kurumsal aç›dan bak›ld›¤›nda ise sanayi

fuarlar› öne ç›k›yor. Sektörel olarak da tekstil ve

konfeksiyon, Türkiye’de düzenlenen en büyük fu-

arlar ise; ›s›tma-so¤utma, yap›, sanayi, züccaci-

ye ve ayakkab› fuarlar›.

Ülke ekonomileriyle paralel bir seyir izleyen fuar-

c›l›¤›n, Türkiye ekonomisiyle birlikte 2006 ve

2007 y›llar›nda ata¤a geçmesi beklenirken, Tür-

kiye’nin dünya fuarc›l›k pazar›ndan ald›¤› pay

için de kesin bir rakam söylemek mümkün de¤il.

TOBB neler yapt›?

Öte yandan, 2004 y›l›n›n Haziran ay›nda ç›kar›-

lan kanunla yurtiçi fuar düzenleme yetkilendiril-

mesinin Sanayi Bakanl›¤›’ndan Türkiye Odalar

ve Borsalar Birli¤i’ne (TOBB) devredilmesi fuar-

c›l›k sektörü için dönüm noktas›n› oluflturuyor.

TOBB’un 2005 y›l› Haziran ay›nda tamamlad›¤›

yeni yönetmelik, ‘disiplinler’ yan›yla hem sektör-

de hizmet gösteren flirket hem de fuar say›s›n›n

azalmas›na neden oldu. Bakanl›¤›n 2005 y›l› için

verdi¤i 690 fuardan 400 tanesi gerçeklefltirildi.

Fuar say›s› ülke genelinde azal›rken en çok ‹s-

tanbul’daki fuar say›s›nda azalma görüldü.

2006 y›l› için onaylanm›fl fuar say›s› ise henüz

340.

Uzmanlara göre TOBB’un sektörü tam kontrolü
bu y›l bafllayacak. TOBB’un ç›kard›¤› ve birçok
firman›n devre d›fl› kald›¤› ve birçok fuar›n da
gerçekleflememesine neden olan yönetmelikte
çok ciddi de¤ifliklikler var. Öncelikle fuar takvim-
lerine çok dikkat edilecek; ayn› tarihte ayn› fuar
düzenlenemeyecek. Ayn› fuar için fuar takvimine
girip de iptal edilmesi durumunda cezai ifllemler
gerçeklefltirilecek. Bu durumun tekrarlanmas›
durumunda o sektörde fuar yap›lmamas› konu-
sunda köklü bir yasak gelecek.

TOBB’un bu yeni düzenlemeleri genel olarak
olumlu karfl›lan›rken, birçok firma, belirlenen kri-
terlerde fuar alan› bulunamamas› gerekçesiyle
karfl› ç›k›yor.

Yurtiçine teflvik gerekiyor

Sektöre verilen teflvikler ise en önemli sorunlar-
dan birini oluflturuyor. Yurtd›fl›nda yap›lan fuarla-
ra teflvik verilirken, sektör temsilcileri, Türki-
ye’de yap›lan uluslararas› fuar için de destek is-
tiyor. Türkiye’de uluslararas› fuar düzenleyen flir-
ketler, fuar tan›t›mlar› ve yabanc› kat›l›mc› için
yurtd›fl›ndaki fuarlara kat›l›yor. Ancak bu çal›fl-
malar için devlet deste¤i verilmiyor.

Sektörde, KOSGEB’in yurtiçi fuarlara verdi¤i des-
te¤in de iyilefltirilmesi gerekti¤i düflünülüyor.
KOSGEB’in verdi¤i yard›mlar›n maliyetlerin çok
alt›nda olmas› birçok KOB‹’nin fuarlara kat›lama-
mas›na neden oluyor. Ancak yönetmelik gere¤i
bu durumun en az bir y›l daha de¤iflmesi beklen-
miyor.

2000-2005 döneminde Türk fuar organizatörleri
taraf›ndan düzenlenen ve devlet yard›mlar›ndan
yararland›r›lan yurtd›fl› fuarlar›n say›s›, özellikle
Türkiye ihracat›ndaki art›fla paralel 2003 y›l›n-
dan bafllayarak h›zla yükseliyor. Bu çerçevede,
2000 y›l›nda 85 olan yurt d›fl› fuar say›s›, 2003
y›l›nda 120, 2004 y›l›nda 158 olarak gerçekle-
flirken, içinde bulundu¤umuz 2005 y›l› sonunda
212’ye yükseldi. Mevcut durum itibariyle sonuç-
land›r›lan ve önümüzdeki y›l yap›lmas› muhtemel
talepler dikkate al›narak yap›lan tahminlere gö-
re, 2006 y›l›nda Türk organizatörler taraf›ndan
250 civar›nda yurtd›fl› fuar gerçeklefltirilmesi ön-
görülüyor.



Yurtd›fl› fuar destekleri sisteminin devreye girdi-

¤i tarihten günümüze kadar uzanan on y›l› aflk›n

dönemde, devlet yard›mlar›ndan yararlanmak

suretiyle yurtd›fl› fuarlara kat›lan firmalar› ve fu-

ar organizatörleri taraf›ndan düzenlenen fuarla-

r›n say›s›nda önemli art›fllar yafland›. 1995 y›l›n-

da Türk fuar organizatörlerince yurtd›fl›nda dü-

zenlenen toplam 51 fuara 300 firma kat›l›rken,

2005 y›l›nda organizatörlerce düzenlenen 213

fuara, bireysel kat›l›mlar da dikkate al›nd›¤›nda,

11 bin 500’ün üzerinde Türk firmas›n›n kat›ld›¤›

görülüyor. Sonuç olarak, destek sisteminin bafl-

lat›ld›¤› seneye göre yurtd›fl› fuarlara kat›lan fir-

ma say›s›nda 33 kat art›fl meydana geldi.

Bugün

2004 y›l› Haziran’›nda yurtiçi fuar düzenleme

yetkilendirmesinin Sanayi Bakanl›¤›’ndan

TOBB’a devredilmesi fuarc›l›k sektörü için dö-

nüm noktas› oldu. Yeni düzenlemelere muhale-

fet sesleri yükselse de TOBB’a destek verenler

az de¤il. Sektöre verilen teflvikler ise en önemli

tart›flma konular›ndan biri

Gelecek

Dünyaca ünlü flirketlerin Türkiye’de ortakl›k kur-

mas›, Türkiye’nin Ortado¤u’ya aç›lmak için

önemli bir konumda oldu¤unun göstergesi. Bu

durum Türkiye’nin dünya pazar›ndan ileride

önemli paylar alaca¤›na iflaret kabul ediliyor.

Türkiye’nin co¤rafi olanaklar› özellikle de ‹stan-

bul’un konumu umut veriyor.
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Tam Özall›k bir proje! Malum rahmetli, Arap-
‹srail çat›flmas›na karfl›, bar›fl f›rsat› olarak
bir aralar Manavgat Suyu’nun Ortado¤u’ya

ak›t›lmas›n› düfllemiflti.

GAP’›n adeta ikizi olabilecek bu projeyle iktisadi
paydafll›klar›n husumet giderici, güven art›r›c› ve
bar›fl örücü dinamiklerinden yararlanmay› he-
saplam›flt›.

Bu proje ile Türkiye Cumhuriyeti de barut f›ç›s›
olan bölgede önemli bir bar›fl kolaylaflt›r›c› role
sahip olabilecekti.

Zaten Özal, siyasette uzlaflma yolunun ekonomi-
den geçti¤ine inanan, Liberal Bar›fl Savunucusu
bir lider de¤il miydi?

fiimdi Türkiye, TOBB’un giriflimiyle Filistin Bar›-
fl›’na katk›da bulunacak bir aç›l›m›n dostluk pi-
mini çekti.

Sa¤olsun Rifat Hisarc›kl›o¤lu!

Tafleron Türkiye

Filistin Gazze’de, Organize Sanayi Bölgesi kuru-
luyor. Bunun tafleronlu¤unu Türkiye yap›yor. De-
neyimlerini aktar›yor. Altyap›s›n› kuruyor. Üstüne
üstlük bir de orada yoksul ve ekonomik gelece-
¤i umutsuz Arap iflsizlerine istihdam kap›s› aç›-
yor. Bu projeye ‹srail’i de kat›yor. ‹srail’in de
üçüncü bir tarafça deruhte edilen bu çabaya
montaj› sa¤lan›yor.

Kald› ki ucuz emek gücü, Türk tekstili için de glo-
bal rekabet flartlar›nda katalizör rolü oynayacak.

Has›l›, Türkiye’nin ekonomik diplomasisi Ortado-
¤u’ya uzak olan bu bar›fl› üretmede inisiyatif ala-
rak, ülkemizin prestijine eklemeler yap›yor.

21. Yüzy›l’da bar›fl sadece devletlere kal›rsa
yand›k!

Ama sivil toplum, ekonomik giriflimcilikle bar›fl
projeleri gelifltirirse ve bu aç›l›mlar da bölge içi,
yerel drinamiklerle temin edilebilirse; iflgalle it-
hal demokrasi çabalar›na karfl› arzulanan bir al-
ternatif üretilmifl olur. O zaman ne Bushlar’a, ne
de Soroslar’a ihtiyaç kal›r.

Anlafl›l›yor ki, devlet de bu projeyi önemsiyor.
Hiç olmazsa Abdullah Gül’ün, D›fliflleri Bakan›
olarak son aç›klamalar› kanaatimizi delillendiri-
yor.

Filistin Sorunu, taa 2. Abdülhamid’den beri tari-
hi mesuliyet alan›m›za giren küresel bir gerginlik
vesilesidir. Bu konunun çözüm aflamas›nda ka-
r›flan›, görüfleni çok. Zaten o çokluk nedeniyle
bir türlü çözüme ba¤lanam›yor.

Osmanl› hukuku

Ancak, Türkiye’nin bir istikrar adas› olarak bölge-
de siyasi nüfuz yan›nda ekonomik potansiyelini
de seferber edece¤i bir projeyle Filistin-‹srail Ba-
r›fl›’nda halisâne ad›mlar at›lm›fl olur.

Özal, kimilerine göre, neo Osmanl› idi. Bu kimli-
¤iyle içimizde bile elefltirilmiflti. Gül, bu organize
sanayi bölgesi meyan›nda, orada Osmanl› ka-
nunlar› cari olacak, dedi.

Do¤rudur; o yörede ‹ngiliz sömürgecili¤i döne-
minde bile çok kültürlülük ilkelerini mündemiç
Osmanl› hukuku vard›. fiimdi bu gerçe¤in yeni-
den ifllerlik kazand›¤›n› görüyoruz.

Tabii, maksat Osmanl›’y› ihya de¤il...

Ne var ki, tarihle bar›fl, Osmanl› ile Cumhuri-
yet’in bar›fl›ndan geçiyor.

Osmanl›’n›n sömürgeciler taraf›ndan kas›tl› bir
propagandayla karaland›¤› bir tarihi arka planda.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistin’e bar›fl kap›s›n›
açacak bir projeyle zuhur etmesi, bize yönelik
yan›lg›lar› da bertaraf edebilecektir ümidindeyiz.

ABD’nin Irak petrolü, Rusya’n›n Ukrayna gaz›yla
bencilce u¤raflt›¤› bir uluslararas› sistemde, Tür-
kiye’nin bu projesinin de¤eri daha iyi anlafl›l›r ka-
naatindeyim.

H.O. Tercüman Gazetesi 06.01.2006



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ta-

raf›ndan Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Ba-

tum kentinde g›da yard›m› yap›ld›. TOBB

taraf›ndan gönderilen temel g›da yard›m paketle-

ri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› fia-

dan Eren, Artvin Ticaret ve Sanayi Odas› Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Kurtul Özel ve Batum Konso-

loslu¤u fievki Mütevellio¤lu taraf›ndan fakir ve

yard›ma muhtaç 1500 aileye önceki akflam dü-

zenlenen törenle da¤›t›ld›.
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Toplant› 14 Ocak’ta yap›lacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
yaklafl›k bir y›ld›r toplanamayan Ekonomik
Sorunlar› De¤erlendirme Kurulu’nun

(ESDK), tek gündem maddesi ‘kufl gribi’ olmak
üzere toplanmas› için hükümete ça¤r› yapm›flt›.
Hükümet de ça¤r›ya olumlu yan›t vermifl ve
ESDK’nin 14 Ocak’ta toplanmas›na karar ver-
miflti. TOBB’un ESDK’da, kufl gribinin kökünü
kaz›mak için ‘son üç ayl›k evreye girmifl’ tavuk-
lar›n itlaf›n› önerece¤i ö¤renildi. ESDK’da ayr›ca
bu operasyonun maliyeti de tart›fl›lacak.

Radikal çözüm gerekiyor

TOBB’un önerisiyle itlaf edilecek tavuk say›s›n›n
8 milyon oldu¤u belirtiliyor. Baflta itlaf olmak
üzere tüm tedbirlerin toplam maliyetinin ise 560
milyon dolar oldu¤u tahmin ediliyor. Kufl gribinin
100 bin çal›flanl› ve 3 milyar dolar hacimli sektö-
re verece¤i zarar›n bir an önce önüne geçilmesi
için devreye girdiklerini belirten TOBB Baflkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Radikal çözüm flart” dedi.
Hisarc›kl›o¤lu, salg›n›n yay›lmas›n› önlemek için
her türlü tedbirin al›nmas› gerekti¤ini kaydetti.

Tar›m Bakanl›¤› da haz›rlan›yor

Uzmanlar ve sektör temsilcileriyle bayram mesa-

isi yap›p sektörün durumu ile ilgili net bir tablo-

yu ortaya koyacaklar›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu,

tavuk itlaf›na yönelik kayna¤›n Tar›m ve Sanayi

bakanl›klar›yla ele al›nmas› gerekti¤ini söyledi.

Öte yandan Tar›m Bakanl›¤›’n›n Bursa Valili¤i’ni

örnek alarak entegre tesislerdeki hayvanlar› ko-

rumak için Türkiye’deki tüm kanatl›lar› itlaf et-

meye haz›rland›¤› ö¤renildi. Bursa Valili¤i bay-

ramdan sonra kümeslerdeki 500 bin hayvan› it-

laf edecek.

Uluslararas› Para Fonu (IMF) Birinci Baflkan Yar-

d›mc›s› Anne Krueger, Türkiye’de kufl gribi has-

tal›¤›n›n yay›lmas›n›n s›n›rl› tutulabilmesi halin-

de, ekonomik aç›dan kayg›lanacak bir durum ol-

mayaca¤›n› söyledi. Kufl gribinin ekonomide so-

run yaratmamas› için acil önlem al›nmas›n› iste-

yen Krueger, Türkiye’nin IMF ile bir baflar› öykü-

sü oldu¤unu söyledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu dün Japon Baflbakan›
Koizumi ile görüfltü. Talep konuk Baflba-

kandan geldi. Konu ise Filistin Bölgesi’nde
TOBB’un patronaj›nda kurulan Erez Sanayi Böl-
gesi oldu. Japonya burada yat›r›m yapmak isti-
yor. Olay›n temelinde ‹srail ile Filistin aras›nda
sürekli bir bar›fl döneminin yaflanmas› yat›yor.
Bu konuda, BM önderli¤inde geliflmifl ülkelerin
liderleriyle yap›lan toplant›larda dü¤meye bas›l-
d›. G8 ülkeleri, Filistin’in kalk›nmas›na kap› aça-
cak Erez sanayi bölgesi için koordinatör olarak
TOBB seçildi. Yan› s›ra ‹srail ve Filistin’de proje-
ye “el” koydu. Gazze yerleflim alan›nda kurula-
cak sanayi bölgesiyle 5-6 bin Filistinli ifle kavufl-
turulacak. Kolay de¤il, buras› Dünyan›n iflsizlik
oran› en yüksek bölgesi. Bu nedenle konuya
baflta ABD olmak üzere AB ülkeleri ve Japon-
ya’da önem veriyor. G8’lerden ilk aflamada 3
milyar dolarl›k bir kaynak ayr›ld›. Bu rakam›n ge-
lecekte 10 milyar dolara kadar uzanmas› bekle-
niyor. Bölgenin kuruluflu ve hayata geçmesi için
geçti¤imiz günlerde Türkiye-‹srail ve Filistin ara-
s›nda sözleflme imzaland›. Japon Baflkan› ile
TOBB liderinin yapt›¤› görüflmede bu anlamda
önem kazan›yor. Konuk lider bölgede yap›lacak-
lar konusunda TOBB Baflkan›ndan bilgiler ald›.
Hisarc›kl›o¤lu bölge için “Bar›fl ‹çin Sanayi” slo-
gan›n› kullan›yor. Yap›lacak yat›r›mlarla ifl ola-
naklar› yarat›lacak. ABD’li Chicago Ten firmas›
flimdiden bu bölgede yap›lacak sanayi üretimi-
nin ABD pazar›na nas›l pazarlanaca¤› konusu
üzerinde çal›flmaya bafllad›.

Bize faydas› olacak m›?
Erez Sanayi Bölgesi’nin Filistin ekonomisinin ge-
liflmesine önemli faydas› olacak. Yan› s›ra yat›-
r›m yapacak ülkelerde pastadan pay alacak. Du-
rum böyle olunca akla, Türk yat›r›mc›s› ve iflçisi
aç›s›ndan bölgenin faydas› ne olacak sorusu ge-
liyor. Zira iflin patronajl›¤›n›, TOBB yap›yor. Bafla-
r›l› bir sonuç al›n›yor. Öyle ki, ABD D›fliflleri Ba-
kanl›¤›, Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na proje için göster-
di¤i özveriden dolay› teflekkür ediyor. Bu anlam-
da, Erez Bölgesi, Türk iflgücü ve yat›r›mc›s› aç›-
s›ndan ne getirecek sorusuna yan›t aran›yor. Ce-
vab›n› da bizzat Hisarc›kl›o¤lu veriyor. “Bölge,
her türlü yat›r›mc›ya aç›k. Bat› sermayesi ile ilk
aflamada büyük projelere kap› aç›lacak. Buraya
ABD’li Japon, Alman, Frans›z ve di¤er geliflmifl
ülkelerin sermayesi akacak. Bu anlamda Türk gi-
riflimcisi, müteahhidi, sanayicisine de ortam ya-
rat›lacak. Bu firmalar›m›z beraberlerinde özellik-
le kalifiye nitelik tafl›yan Türk iflgücünü de götü-
receklerdir.”

Trafikte hayat kurtaracak önlemler
Trafik, dikkat ve beceri ister. Arac›n›z varsa bu-
na titizlikle uyman›z gerekir. K›fl aylar›nda, her
araç sahibinin bilmesi gereken önlemler öne ç›-
kar. Bilinen ve basit önlemleri haf›zaya otoma-
tik, kay›t etti¤imiz de pek çok büyük kazay› önle-
yebilirsiniz. Örne¤in, arac›m›z kaymaya bafllarsa
ne yapaca¤›z? Uzmanlar flu öneride bulunuyor.
Aya¤›n›z› gaz pedal›ndan çekin. Arac›n zemine
tutunmas›n› sa¤lay›n. Direksiyonu kayma yönü-
ne do¤ru çevirin. Kesinlikle sert fren yapmay›n.
Araç k›zaklanm›flsa fren bas›nc›n› azalt›n. Ama
aya¤›n›z› frenden de tam olarak çekmeyin. Bir
baflka önlem ise cam k›r›ld›¤›nda ne yapmam›z›
ö¤ütlüyor. Arac›n›z› sa¤a çekin. Flaflörlerinizi
aç›n. Cama yak›n kalorifer ve havaland›rma de-
liklerine ka¤›t t›kay›n. Sonra cam› içeriden d›fla
do¤ru k›r›n. Peki lastik patlad›¤›nda ne yapaca-
¤›z? Patlama arka lastiklerdeyse araba sa¤a ve-
ya sola do¤ru kayar. Ön lastiklerdeyse araç pat-
layan lastik taraf›na do¤ru sert biçimde çekilir.
Bu bak›mdan direksiyonla arac› mümkün oldu-
¤unda düz bir do¤rultuda tutmak gerekir. Yavafl
frenlemeyle de arac›n durdurulmas› sa¤lan›r. Yo-
¤un ya¤murda küçük bir dere haline gelen cad-
delerden veya su birikintilerinden geçerken sü-
rat düflürülmelidir. Arazi araçlar›n›n d›fl›ndaki
otomobiller 25-35 santimlik su birikintilerinden
rahatl›kla geçerler. Daha yüksek su birikintisin-
den geçilmemesi önerilir.
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Türkiye’de bulunan Japonya Baflbakan› Ju-
nichiro Koizumi, dün Türkiye Odalar ve
Barsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hi-

sarc›kl›o¤lu’nu kabul ederek, bir süre görüfltü.
görüflmenin ard›ndan bir aç›klama yapan TOBB
Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, Japonya Baflbakan› Ko-
izumi’ye merak etti¤i Filistin Serbest Sanayi Böl-
gesi ile ilgili çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi¤ini
söyledi. Hisarc›kl›o¤lu, “Filistin Serbest Sanayi
Bölgesinin hayata geçirilmesinde nas›l yard›mc›
olabileceklerini ve Japonya’n›n ne katk›s› olabilir
bu konuda fikir al›flveriflinde bulunduk” dedi.

Hisarc›kl›o¤lu, bir soru üzerine, bu deste¤in pa-
rasal boyutunun görüflmede dile getirilmedi¤ini
belirtti.

ABD’den destek

“Japonya’n›n deste¤iyle Filistin bölgesi aktif ha-

le gelebilecek mi?” sorusu üzerine Hisarc›kl›o¤-

lu, bu bölge için bütün dünyan›n destek verdi¤i-

ni hat›rlatt›.

Öte yandan, ABD D›fliflleri Bakanl›¤›, ‹srail ile

Gazze fieridi’ndeki Filistin topraklar› aras›nda

bulunan Erez noktas›ndaki sanayi bölgesinin ge-

lifltirilmesine önderlik edecek olan TOBB’u öv-

dü. ABD D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcüsü Sean

McCormack, bir gazetecinin, sorusu üzerine “Or-

tado¤u bölgesinde ekonomik büyüme ve yat›r›m-

lar›n ilerletilmesini amaçlayan çabalar› memnu-

niyetle karfl›l›yoruz. Onlar› alk›fll›yoruz” dedi.

Bugün Gazetesi 12.01.2006



ABD D›fliflleri Bakanl›¤›, ‹srail ile Gazze fie-
ridi’ndeki Filistin topraklar› aras›nda bu-
lunan Erez noktas›ndaki sanayi bölgesi-

nin gelifltirilmesine önderlik edecek olan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’ni (TOBB) övdü. ABD
D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcüsü Sean McCormack,
bir gazetecinin, konuyla ilgili sorusunu cevaplar-
ken, “Orta Do¤u bölgesinde ekonomik büyüme
ve yat›r›mlar›n ilerletilmesini amaçlayan çabalar›
memnuniyetle karfl›l›yoruz. TOBB’un ve ‹sraillile-
rin, bölgede ekonomik f›rsatlar›n art›r›lmas› çer-
çevesinde, bu sanayi bölgesinin yeniden canlan-
d›r›lmas› çabalar›n› alk›fll›yoruz” dedi. Sözcü,
Dünya Bankas› baflkanl›¤›ndan ayr›ld›ktan sonra
ABD’nin Orta Do¤u bar›fl koordinatörlü¤üne geti-
rilen James Wolfensohn’un, Erez giriflimini koor-
dine edece¤ini ve ABD’nin ilgili taraflarla temas-
lar›n›n sürece¤ini belirtti.

Japon Baflbakana ziyaret

Öte yandan, TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu
bir dizi ziyaret kapsam›nda Türkiye’de bulunan
Japon Baflbakan› Junichiro Koizumi’yi ziyaret et-
ti. Hilton Oteli’nde gerçekleflen kabulden sonra
aç›klama yapan Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Japon Bafl-
bakan›na, Filistin Serbest Sanayi Bölgesi’yle ilgi-
li Türkiye taraf›ndan yap›lan çal›flmalar› ilettikle-
rini bildirdi. Hisarc›kl›o¤lu, konuk baflbakan›n, ül-
kesinin, Filistin, ‹srail bar›fl süreciyle ilgili görüfl-
lerinin Türkiye ile örtüfltü¤ünü, Filistin-‹srail, ilifl-
kilerinin gelifltirilmesine Japonya’n›n maddi ve
manevi katk› sa¤lad›¤›n›, sa¤lamaya da devam
edeceklerini ifade etti¤ini söyledi.
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Hilton Oteli’nde yap›lan ve yar›m saat sü-

ren görüflmenin ard›ndan k›sa bir aç›kla-

ma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

li¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Japon

Baflbakan› Juniçiro Koizumi’ye, Filistin Serbest

Sanayi Bölgesi’yle ilgili Türkiye taraf›ndan yap›-

lan çal›flmalar› ilettiklerini bildirdi. Baflkan Hisar-

c›kl›o¤lu, konuk Japonya Baflbakan›’n›n ülkesi-

nin, Filistin, ‹srail bar›fl sürecine iliflkin görüflle-

rinin Türkiye ile örtüfltü¤ünü, Filistin-‹srail iliflkile-

rinin gelifltirilmesine Japonya’n›n maddi ve ma-

nevi katk› sa¤lad›¤›n›, sa¤lamaya da devam ede-

ceklerini ifade etti¤ini söyledi.

Üçüncü ülkeler için...

TOBB Baflkan›, konuk Japon Baflbakan›n, Filis-

tin Serbest Sanayi Bölgesi’nin hayata geçirilme-

sine nas›l yard›mc› olabileceklerini sordu¤unu,

maddi ve manevi anlamda herürlü katk›y› sa¤la-

may› arzulad›klar›n› söyledi¤ini kaydetti. AB’nin

ABD’nin, G-8’lerin söz konusu bölgeye ve proje-

ye deste¤i oldu¤unu hat›rlatan Hisarc›kl›o¤lu,

bütün dünyan›n dikkatini çeken bir projeyi Türki-

ye’nin bafllatm›fl olmas›n›n da ayr›ca önemli ol-

du¤unu vurgulad›.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan›

(TOBB) Rifat Hisarc›kl›o¤lu, hükümet ile

muhalefet aras›nda tart›fl›lan erken seçim

tart›flmalar›n› ‘lüks’ olarak nitelendirdi. Türki-

ye’de gündemin ekonomi olmas› gerekti¤ini be-

lirten Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’nin birinci gündemi

ifl ve afl, Türkiye’nin bunun d›fl›nda bir tart›flma-

ya girmesi lükstür. Bu sosyal problem çözüle-

mezse kimse oturdu¤u kulelerde oturamaz.” de-

di. Ekonomik yap›sal reformlar›n bir an önce ger-

çeklefltirilmesini isteyen Birlik Baflkan›, Türki-

ye’nin yap›s›n›n ifladamlar›na ayakba¤› oldu¤unu

kaydetti. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, gündem-

deki konular› Zaman Ankara Yay›n Temsilcisi

Mustafa Ünal’a de¤erlendirdi. Milletvekili genel

seçimlerinin 2007 y›l›nda yap›lmas›n› isteyen Hi-

sarc›kl›o¤lu, seçim tart›flmalar›n›n ‘çok erken’

oldu¤unu söyledi. Baraj›n düflürülmesi tart›flma-

lar›na da karfl› ç›kan Hisarc›kl›o¤lu, “Seçime da-

ha bir buçuk sene var. Baraj› tart›fl›rsak kaç kifli-

ye ifl bulaca¤›z?” diye sordu. Hisarc›kl›o¤lu, en

çok endiflelendi¤i konunun d›fl politikadaki gelifl-

meler oldu¤unu, ABD’nin ‹ran ve Suriye ile iliflki-

lerinin iyi takip edilmemesi halinde s›k›nt› ile

karfl›lafl›labilece¤ini kaydetti. Avrupa Birli¤i ile

tam üyelik müzakerelerinin önemine iflaret eden

Birlik Baflkan›, “Müzakere sürecinin devam et-

mesi laz›m. Ama hakl› oldu¤umuz birçok konu
var. Bunu da uygun zeminlerde anlat›yor olma-
m›z laz›m.” ifadelerini kulland›.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de birinci gündemin
ekonomi olmas› konusunda ›srarl›: “Ekonomi,
gazete mantefllerinde tart›fl›ld›¤› zaman dikkat-
lerimizi oraya veririz. 2006’n›n gündeminin eko-
nomi olmas› laz›m. Bunu yapmad›¤›m›z sürece
hepimiz kaybediyoruz. Bunlar› konuflal›m ki, çö-
zelim. Konuflmazsak birisi kendi kafas›na göre
yap›yor, o da yanl›fl oluyor.” TOBB olarak zaman-
lar›n› ve enerjilerini iç politikaya de¤il ekonomiye
harcad›klar›n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, sözün
dinlenmesi için zengin olunmas› gerekti¤ini kay-
detti. TOBB’un temsil edildi¤i Eurochambers, is-
lam Odalar Birli¤i gibi bütün uluslararas› plat-
formlarda sesini dinletebildi¤ini, yönetimlerinde
yer ald›¤›n› aktaran Hisarc›kl›o¤lu, flöyle konufl-
tu: “Dört duvar aras›nda olursan›z kimse sizi ta-
n›maz. Korkmamalar› için tan›malar› laz›m. NA-
TO eski genel sekreteri ösylemiflti, “sizi anlat-
maktan yorulduk, siz en iyi kendinizi anlat›rs›n›z,
kendinizi savunuyor olman›z laz›m’, diye. Biz bu-
nun önemini biliyoruz. Uluslararas› masalar ya
bofl ya da Türkiye’yi anlatacak kimse yok.’

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, hükümetin ekono-
mik yap›sal reformlar› gerçeklefltirmesini istedi.
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Türkiye’deki mevcut ekonomik sistemi elefltiren
Hisarc›kl›o¤lu, “Bu sistemle Türkiye’yi götürmek
mümkün de¤il. Çünkü mevcut sistem, iki aya¤›-
m›zdan iki kolumuzdan bizi afla¤›ya çekiyor, bize
‘koflma’ diyor. Biz, giriflimcilik ruhumuzla koflu-
yoruz. Buna ra¤men yat›r›m yap›yoruz.” fleklinde
konufltu. Söz konusu reformlar›n iktidarda bulu-
nan AK Parti’nin seçim vaatleri ve hükümet
program›nda yer ald›¤›na dikkati çeken Birlik
Baflkan›, “Yap›, israfç›, yolsuzlu¤a yol verir yap›.
Herkesin f›rsat eflitli¤i oldu¤u, kurum, kurallar›n
oldu¤u bir ülke istiyoruz.” ifadelerini kulland›.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Filistin’de TOBB’un yönetimi
üstlendi¤i Gazze fieridi’nin kuzeyinde bulunan
‘Erez Filistin Sanayi Bölgesi’ne iliflkin geliflmele-
ri de anlatt›. 6 ay içinde sanayi bölgesini ifller
hale getirmeyi hedefleyen TOBB Baflkan›, “Ulus-
lararas› hiçbir kuruluflun yapamad›¤›n› yapt›k.
Bir somut proje yapt›k. Filistin’in entegrasyonu
ile ilgili önemli bir proje. Bu uluslararas› aktör ol-
makt›r. Bununla beraber Türk ifladam›n›n önü
aç›lacakt›r. Baz› emek yo¤un sektörlerde s›k›nt›
çekiyoruz. S›f›r kota, s›f›r gümrük uygulanacak
bu bölgede.” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, projenin bafla-
r›s›zl›kla sonuçlanma ihtimali olup olmad›¤› so-
rusu üzerine, olumsuz bir sonuçla karfl›lafl›lmas›
durumunda Türkiye’nin bir fley kaybetmeyece¤i-
ni; ancak baflar› için ›srar edilmesi gerekti¤ini
kaydetti.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’de bütün siyasi par-
tilere ‘ayn› uzakl›k ve ayn› yak›nl›kta’ olduklar›n›
anlat›rken, “Hiç kimsenin arka bahçesi de¤iliz.
Türkiye’de oy da¤›l›m› neyse bizde de o.” dedi.
TOBB Baflkan› iken siyasete girmesinin müm-
kün olmad›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “Bütün
ifladamlar›n›n olmak istedi¤i yerdeyim. Benim flu
anda TOBB baflkanl›¤› yap›yor olmam, en büyük
fleref. Siyaset, TOBB baflkanl›¤› biter, olur mu
olmaz m›? K›smet...” ifadesini kulland›.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türk Sanayici ve ‹fladamlar›

Derne¤i (TÜS‹AD) ile TOBB aras›nda bir rekabet

olup olmad›¤› yönündeki soruyu, “Bizim k›yas gi-

bi derdimiz yok. Rakip de de¤iliz. TOBB’un alter-

natifi kimse olamaz.” fleklinde cevapland›rd›.

TOBB’un, bütün K›ta Avrupas›’nda oldu¤u gibi

bütün ifl alemini toplayan bir çat› kuruluflu oldu-

¤unu kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, bunu Anayasa’n›n

135. maddesine göre yapt›¤›n› söyledi. TÜS‹-

AD’›n bir ‘dernek’ oldu¤una dikkati çeken Hisar-

c›kl›o¤lu, kuruluflun iç politikaya iliflkin aç›klama-

lar›n› flöyle de¤erlendirdi: “Üyelerinin hepsi be-

nim üyem. Onlar›n hak ve hukukunu korumak da

benim görevim. Ama dernek olarak bir görüflü

cevapland›rmak bana düflmez, üyelerinin cevap

vermesi gerekir.

Türkiye’nin birinci gündemi ifl ve afl. Bunlar Tür-

kiye’ye bir fayda getirmez. Türkiye’de 5 milyon

iflsiz varken, 700 bin kifli her y›l istihdam piya-

sas›na girerken, 4 milyon 160 bin kifli 380 YTL

ile geçinmeye çal›fl›rken, Türkiye’nin bunun d›-

fl›ndaki tart›flmaya girmesi lükstür. Bu sosyal

problem çözülemezse kimse oturdu¤u kulelerde

oturamaz.” Hisarc›kl›o¤lu sözlerine, örnekle

aç›klama getirdi: “Bunun matematik hesab› flu:

72 milyon insan 400 milyon dolarl›k üretim yap›-

yor. Almanya’da yaflayan vatandafl›m›z›n say›s›

2 buçuk milyon, bunlar›n 60 bini giriflimci. Bun-

lar›n cirosu da 35 milyar Euro. Bu denklemi yap-

t›¤›m›z zaman Türkiye’nin gayri safi milli has›la-

s›n›n 9-10 milyar Euro olmas› laz›m. ‹nsan ayn›

Problem sistemde.”

TOBB’un alternatifi
kimse olamaz,

TÜS‹AD bize ba¤l› bir
dernek



Japonya Baflbakan› Junichiro Koizumi, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan›
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu kabul ederek, bir sü-

re görüfltü. Hilton Oteli’nde gerçekleflen kabul
yaklafl›k yar›m saat sürdü. Kabulde, Türkiye’nin
Tokyo Büyükelçisi ve Japonya’n›n Ankara Büyü-
kelçilerinin yan›s›ra Japonya Baflbakan› Koizu-
mi’nin üst düzey bürokratlar› da kat›ld›. Görüfl-
me öncesi bas›n mensuplar›na görüntü izni veril-
di. Hisarc›kl›o¤lu, Japonya Baflbakan›’na, Türk el
ifli ifllemeli gümüfl tepsi ve sürahi hediye etti.
Görüflmenin ard›ndan bas›n mensuplar›na bir
aç›klama yapan TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu,
Japonya Baflbakan› Koizumi’ye merak etti¤i Filis-
tin Serbest Sanayi Bölgesi ile ilgili çal›flmalar
hakk›nda bilgi verdi¤ini söyledi. Bu noktaya nas›l
gelindi¤ini Japon Baflbakan’a ifade etti¤ini belir-
ten Hisarc›kl›o¤lu Koizumi’nin de, Filistin ve ‹sra-
il aras›ndaki bar›fl sürecine bak›fllar›n›n kendile-
riyle örtüfltü¤ünü dile getirdi¤ini bildirdi. Koizu-
mi’nin, Filistin ve ‹srail aras›ndaki iliflkilerinin ba-
r›fl için gelifltirilmesine Japonya’n›n gerek mad-
di, gerekse, manevi katk› yapt›¤›n› ifade etti¤ini
kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, “Bu çerçevede, Filistin
Serbest Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesin-
de nas›l yard›mc› olabileceklerini ve Japonya’n›n

ne katk›s› olabilir bu konuda fikir al›flveriflinde

bulunduk” diye konufltu.

Bir soru üzerine, bu deste¤in parasal boyutunun

görüflmede dile getirilmedi¤ini belirten Hisarc›k-

l›o¤lu, “Ama ne katk› sa¤layacaklar›n› bizim su-

naca¤›m›z proje çerçevesinde ifade ettiler” aç›k-

lamas›nda bulundu. “Japonya’n›n deste¤iyle Fi-

listin bölgesi aktif hale gelebilecek mi?” sorusu

üzerine Hisarc›kl›o¤lu, bu bölge için bütün dün-

yan›n destek verdi¤ini hat›rlatarak, flunlar› kay-

detti: “Sadece Japonya’n›n de¤il ABD’nin

ABD’nin ve G-8’lerin katk›s› var.

Geçmiflte burada 6 bin Filistinli çal›fl›rken, bu-

gün yaklafl›k 100 kifli çal›flmaktad›r. Bu bölge-

nin tekrar canland›r›larak, ekonomik olarak refa-

h›n›n art›r›lmas›nda ve yukar›lara ç›kar›lmas›nda

bütün dünya katk› sa¤lamaya çal›fl›yor.

Türkiye için mutluluk verici olan hadise ise bü-

tün dünyan›n dikkatini çeken bir projeyi ülke ola-

rak bafllatm›fl olmam›zd›r.”
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CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal dün Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Yö-
netim Kurulu Toplant›s›na konuk oldu.

Toplant› sonras› hem Baykal hem de TOBB Bafl-
kan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, toplant›n›n zamanlama-
s›n›n önceden planland›¤›n› söyledi. Baykal,
TOBB Yönetim Kurulu’na Baflbakan’›n kat›lma-
s›ndan sonra ç›kan elefltiriler üzerine kendisinin
ça¤r›ld›¤› iddialar›n›n do¤ru olmad›¤›n› belirte-
rek, “Böyle bir tereddütün hiçbir temeli yok. O
niyet daha önceden vard›” dedi.

Ayn› mesafedeyiz

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ise 2005’in
son yönetim kurulu toplant›s›nda Baflbakan Er-
do¤an’›n 2006’n›n ilk toplant›s›na da ana muha-
lefet partisi genel baflkan›n›n kat›lmas›n› daha
önceki bir yönetim kurulu toplant›s›nda kararlafl-

t›rd›klar›n› belirtti. Hisarc›kl›o¤lu, “Biz TOBB ola-
rak, bugüne kadar çizgimizin tamam›nda, 4 y›ll›k
baflkanl›k döneminde her platformda, gerek si-
yasilerin, gerek baflkanlar›n›n oldu¤u toplant›da
bütün siyasi partilere ayn› yak›nl›kta ayn› uzakl›k-
tay›z” dedi.

Kendi do¤rumuz var

Hisarc›kl›o¤lu, “Bu çizgimizde devam ediyoruz,
bizim bu çizgimizde bir sapma yok. Biz bir elefl-
tiri ald›k, almad›k noktas›na bakm›yoruz, biz
kendi do¤rular›m›z neyse kendi taban›m›z ve
Anayasa’n›n 135. maddesinin verdi¤i yetki çer-
çevesinde üyelerimizin hak ve hukukunu koru-
mak... Bizim meselemiz bu. Bizim tek siyaseti-
miz var ekonomi siyaseti” dedi. Hisarc›kl›o¤lu,
tavukçulukla ilgili bir soru üzerine de kurulan ko-
mitenin çal›flmalar›n› sürdürdü¤ünü anlatt›.

TOBB’un dün yap›lan Yönetim Kurulu toplant›-

s›nda konuk olan CHP Genel Baflkan› Deniz Bay-

kal, hükümetin ekonomi politikalar›n› elefltirdi.

Baykal, “Cari aç›k ve kurla ilgili politikalar iflas

etmifltir” dedi. Kamu harcamalar›n›n artmas›na

ra¤men kamu yat›r›mlar›n›n durdu¤unu öne sü-

ren Baykal, iktidar› bu gerçe¤i görmemekte suç-

lad›. Uygulanan kur politikas› sonucu Türk Lira-

s›’n›n yüzde 40 afl›r› de¤erazand›¤›na dikkat çe-

ken Baykal, “Bu gerçekle yüz yüze gelindi¤i za-

man flu andaki rakamlar da yüzde 40 de¤iflecek-

tir” uyar›s›nda bulundu. D›fl ticaret aç›¤›n›n cari

aç›¤a dönüfltü¤ünü ve buradaki büyümenin teh-

likeli boyutlara ulaflt›¤›n› kaydeden CHP Genel

Baflkan› Baykal, “Türkiye art›k kur politikas›yla

yüzleflmek zorundad›r. D›fl Ticaret aç›¤›yla bo¤u-

flan ülke ekonomisinin içinde bulundu¤u tablo,

art›k tafl›nabilir özelli¤ini yitirmifltir. Enerji paha-

l›l›¤›nda dünya flampiyonu olan Türkiye, OECD

verilerine göre istihdama da en yüksek vergi ve-

ren ülke konumunda. Bu tablo art›k böyle git-

mez” dedi. ‹ktidar› ekonomideki gerçekleri halk-

tan gizlemekle elefltiren Baykal, “IMF bunlara

‘oku’ diye bir program vermifl, 2002’den beri bu-

nu döne döne okuyorlar. Böyle ekonomi yöneti-

mi olmaz” diye konufltu.
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“2006 senesi için ekonomideki en
önemli risk unsuru olarak iki komflu-
muz ile Amerika aras›ndaki gergin

gündemi görüyoruz. ABD’nin Suriye ve ‹ran’a ba-
k›fl› ve bu durumdan do¤an meseleyi, Türki-
ye’nin iyi yönetmesi laz›m.”

Yeni y›l›n “ekonomik risk projeksiyonu”nun ilk s›-
ras›na bu konuyu yerlefltiren kifli, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›k-
l›o¤lu.

Uzun bayram tatili öncesi, 3 Ocak 2006 Sal› gü-
nü, Hisarc›kl›o¤lu ile birlikte, Denizli, Uflak ve Af-
yon’da geçirdik.

Ankara’dan özel uçakla gitti¤imiz Denizli’de ça¤-
dafl bir hayvan pazar›n›n aç›l›fl›na, oradan kara-
yoluyla geçti¤imiz Uflakta “Müflterek Oda Borsa
Toplant›s›”na kat›ld›k. Günün sonunda ise yine
karayoluyla Afyonkarahisar’a geçip, akflam ye-
me¤i sonras› uçakla Ankara’ya döndük.

TOBB Baflkan›’n›n 2006 ile ilgili düflüncelerinde
d›fl geliflmelerin önemli yeri var.

ABD-Suriye-‹ran gündeminin yan› s›ra; Hisarc›kl›-
o¤lu, “AB müzakere süreci, herhangi bir neden-
le ask›ya al›n›rsa bu büyük s›k›nt› yarat›r. Buna
da çok dikkat edilmesi laz›m” diyor ve ekliyor
“AB ve IMF ç›pas› dikkatle görülmeli.”

‹thalat-ihracat aras›ndaki farka ve bunun sonucu
olan aç›¤a da hassasiyet gösterilmesi gerekti¤i-
ni belirten Hisarc›kl›o¤lu’na “Erken seçim gün-
demi riskli mi?” diye sordu¤umuzda yine gerçek-

çi bir yan›t al›yoruz:

“E¤er ekonomik politikalardan taviz verilmezse,
erken seçim gündemi zarar vermez. Ama bana
kal›rsa bugünkü istikrar ortam›nda erken seçime
gerek yok diye düflünüyorum.”

“Say›n Baflkan›m, Ankara’da neler oluyor?”

Hisarc›kl›o¤lu’nun gitti¤i her yerde karfl›laflt›¤› ilk
soru bu.

Baflkan’› bir gün Baflbakan ile bir baflka gün ya-
banc› bir büyükelçiyle ya da bir bakanla, bir mu-
halefet lideriyle gören TOBB üyeleri, baflkent
gündemini Hisarc›kl›o¤lu’ndan ö¤renmeye çal›fl›-
yorlar.

Do¤rusu Rifat Hisarc›kl›o¤lu da bu beklentiyi la-
y›k›yla karfl›l›yor.

Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’u siyasetin içinde yaflat›yor
ama ayn› zamanda tamamen “d›fl›nda” tutmaya
özen gösteriyor. ‹ktidar ya da di¤er partilerle sü-
rekli temas halinde fakat hiçbirine angaje olma-
dan... Hepsine eflit mesafede...

Birlikte geçirdi¤imiz yaklafl›k 14 saatin sonunda
gözlemlerimiz flunlar oldu:

1. TOBB, yüzü d›fl dünyaya dönük, gerçek an-
lamda bir sivil toplum örgütü olmufl.

2. Baflkan Hisarc›kl›o¤lu gitti¤i her yerde, birçok
siyasetçiden daha büyük bir ilgi ve teveccüh ile
karfl›lan›yor.

3. Hisarc›kl›o¤lu’nun baflar›s›nda “ekibi”nin de
büyük rolü var. Yan›nda yer alan Yönetim Kurulu
üyesi kurmaylar› da, özel kalem ve bas›n müfla-
virli¤i gibi birimlerde çal›flan yard›mc›lar› da hem
konular›na hakimler, hem de ifllerini çok ciddiye
al›yorlar. Tabii en az Baflkan kadar özverili çal›-
fl›p, yine en az O’nun kadar yoruluyorlar. Baflkan
gibi ekibi de yemeklerini yolda seyir halindeyken
yiyor, bir flehirden di¤erine giderken çal›flmaya
devam ediyor. Programa sadakat ve dakiklik ha-
sassiyeti üst seviyede.

4. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun müthifl bir isim haf›za-
s› var. Görüflmelerinde kulland›¤› “bitanem” hi-
tab› da art›k kendisiyle özdeflleflmifl

5. TOBB Baflkan›, Türkiye’nin dört bir yan›ndaki
oda ve borsa baflkanlar›yla sürekli temas içinde.
Mesela Uflak’tan Afyon’a giderken, arabada,
yaklafl›k bir buçuk saat boyunca sürekli telefon-
dayd›. Edirne’den fi›rnak’a ülkenin birçok farkl›
noktas›n›n nabz› ulaflt› Hisarc›kl›o¤lu’na.
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CHP Genel Baflkan› Baykal, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu’na ko-
nuk oldu. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu,

“Tüm partilere ayn› uzakl›ktay›z” dedi.

Aral›k ay› sonunda Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’› Yönetim Kurulu toplant›s›na konuk eden
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), dün de
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baflkan›
Deniz Baykal ile Ocak ay› toplant›s›nda bulufltu.
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, tüm siyasi
partilere ayn› yak›nl›kta ve uzakl›kta olduklar›n›
belirterek, “Bu çizgimizde devam ediyoruz. Bizim
görevimiz, kendi taban›m›z ve Anayasa’n›n 135.
maddesinin bize verdi¤i yetki çerçevesinde üye-
lerimizin hak ve hukukunu korumak. Tek siyase-
timiz var: Ekonomi siyaseti” diye konufltu.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu toplant›da, 2006’da d›fl borç
ödemeleri ve cari aç›ktan kaynaklanacak yakla-
fl›k 60 milyar dolarl›k finansman ihtiyac›n›n kar-
fl›lanmas›nda yaflanabilecek s›k›nt›lar ile AB Mü-
zakereleri çerçevesinde reel sektörün bu sürece
bak›fl›n›n de¤erlendirilece¤ini belirtti.

Baykal ise TOBB’un Türkiye’nin ekonomik ger-

çeklerine sahip ç›kan bir kurulufl oldu¤unu ve

TOBB’a kesin bir siyasi yaftalama ile yaklaflma-

d›¤›n› belirterek, bu noktada iktidara, muhalefe-

te ve TOBB yönetimine görevler düfltü¤ünü ifade

etti. Baykal, d›fl ticaret aç›¤›n›n tafl›nabilir du-

rumda olmad›¤›n› ve bu konuda toparlanmaya

ihtiyaç oldu¤unu belirtti. Mevcut kur politikas›n›n

yürütülen istikrar politikas›n›n hayati bir parças›

oldu¤unu bildi¤ini belirten Baykal, 2000’den bu

yana ayn› IMF program›n›n sürdürülmesini de

elefltirerek “Kur politikas› IMF’nin ifli de¤il” de-

di. Cari aç›¤a iliflkin bütün öngörülerin iflas etti-

¤ini belirten Baykal, bir defal›k uygulama flans›

olan politikalar ile “tek at›ml›k barutlarla” uzun

dönemde sorunlar›n çözülemeyece¤ini söyledi.

Öte yandan Mehmet Ali A¤ca’n›n tahliye karar›n›

“skandal” olarak de¤erlendiren Baykal, sürecin

bir adalet reformu vesilesi olarak görülmesi ge-

rekti¤ini söyledi.

Referans Gazetesi 17.01.2006



Ankara’ya giderken uçakta TOBB Baflkan›

Rifat Hisarc›kl›o¤lu’yla karfl›laflt›m, ko-

nufltuk. Giriflmici orta s›n›f›n en büyük ku-

ruluflu olan TOBB’un önemini anlatmaya gerek

yok. Hisarc›kl›o¤lu, birikimi ve kiflili¤iyle TOBB’u

dünyaya açt›, yurtiçinde daha etkili hale getirdi.

Hisarc›kl›o¤lu’nun yar›nki Türkiye’de daha büyük

ifllevler yüklenmesi kimseyi flafl›rtmamal›d›r.

Konular›na çok hâkim, rakamlarla konufluyor:

- Ekonomi genelde iyi, istikrarl› büyüme var ama

bunun nimetini en büyükler al›yor, giriflimci orta

s›n›f ise s›k›nt›l›

Geçen iki y›lda Türkiye’deki en büyük 250 flirket

ortalama yüzde 29 kâr art›fl› sa¤lam›fl. Bunlar

çok mutlu tabii..

Ama büyükler s›ralamas›nda afla¤›ya indikçe

kârl›l›k oran› düflüyor. Hatta büyüklükte 750. s›-

ran›n alt›ndaki flirketlerin kârl›l›¤› yüzde 8 oran›n-

da azalm›fl! Protesto edilen senet say›s› yüzde

54 artm›fl!...

Anadolu sermayesi ile orta boy firmalar için bafl-

ka bir ‘kötü haber’de flu:

- 2001’de ithal etti¤imiz ara mallar›n yüzde

96’s›n› iflleyip ihraç ederdik. fiimdi bu oran yüz-

de 83’e düfltü! Demek ki ara mallar› eskisi ka-

dar iflleyip ihraç etmiyoruz; yurtiçinde sat›yoruz!

Bu da ara mallar üreten yerli firmalar› s›k›nt›ya

sokuyor, d›fl ticaret aç›¤›n› art›r›yor!

Orta s›n›f ve siyaset

Türkiye’de modernleflmenin lokomotifi art›k dev-

let de¤il, giriflimci orta s›n›ft›r. Hisarc›kl›o¤lu söy-

ledi; ekonomik büyümemizin sadece yüzde

10’unu devlet, yüzde 90’›n› ise üretim ve tüketi-

miyle özel sektör sa¤l›yor.

Giriflimci orta s›n›f genelde AKP’ye oy verdi. S›-

k›nt›l› olduklar›na göre AKP büyük çapta oy kay-

beder mi?

Hisarc›kl›o¤lu seçimler s›ras›nda sayg›n iktisat-

ç›lar› toplam›fl, partilerin ekonomik programlar›-

na ‘karne’ vermelerini istemifl, AKP’nin progra-

m›na 77, CHP’ninkine 42, DYP’ninkine 22 puan

vermifller. O zaman bunu Baykal’a da anlatm›fl:

Baykal’›n cevab›:

- Her fley programa yaz›lmaz; bizde Kemal Dervifl

var, yeter!
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Çevremizde hiperaktif diyebilece¤im enerji-
ye sahip baz› insanlar var. Bunlardan biri
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an. Gerçek-

ten de ak›l almaz bir enerjisi var. Durmadan ora-
dan oraya kofluflturuyor. Ankara Ticaret Odas›
Baflkan› Sinan Aygün ve Türkiye Araflt›rmalar
Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Faruk fien de öyle. Bir
gün ‹stanbul’da baflka bir gün dünyan›n farkl› bir
noktas›nda görebiliyorum onlar›. Sürekli çal›flan
ve üreten, insanlardan biri de Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›-
o¤lu.

Ankara’ya gidip de devasa TOBB binas›n› görme-
mek mümkün de¤il. Hemen flehrin merkezinde
Bakanl›klar semtindeki binaya çok s›k› bir güven-
lik kontrolünden geçtikten sorna girebiliyorsu-
nuz. ‹çeriye girer girmez salonda oradan oraya
kofluflturan yüzlerce kifli dikkatimi çekti. Ekono-
minin olumlu göstergeleri TOBB üyelerini de ha-
reketlendirdi¤i için merkez binada üyelerin kat›l-
d›¤› sürekli bu tip toplant›lar oluyormufl.

TOBB çok ilginç bir örgüt. Türkiye’nin dört bir ya-
n›nda 1,2 milyon üyesi var. Anonim flirketlerin
en az 5 ortakl› kuruldu¤u düflünülecek olursa
üye say›s› otomatik olarak 5 milyonu geçiyor. Ai-
leleri de hesaplay›nca 25 milyonluk bir büyüklü-
¤e ulafl›l›yor. Bu firmalar›n üretim adetleri ve ih-
racat olanaklar› da düflünülünce TOBB bir anda

Türkiye’nin en büyük ifl örgütü haline geliyor.

Hisarc›kl›o¤lu ile y›llard›r farkl› etkinliklerde bir
araya geliyoruz, konufluyoruz. Ancak önceki gün
gazetemiz için etrafl›ca bir sohbet yapmak üzere
kendisini ziyaret ettim.

Hisarc›kl›o¤lu ile röportaj yapmak ilginç. Bildi¤i
ne varsa rahatça paylafl›yor. E¤er emin olmad›¤›
bir fley varsa hemen yan›bafl›nda haz›r bekleyen
uzmanlardan oluflan kurmaylar›na talimat veri-
yor ve acilen konunun cevaplanmas›n› sa¤l›yor.
Hisarc›kl›o¤lu’na ilk olarak kamuoyunda en çok
merak edilen soruyu sordum:

Bu kadar aktif çal›flma, raporlar, aç›l›fllar, top-
lant›lar, insanlar acaba siyasete mi ›s›n›yorsu-
nuz diye merak ediyor?

(Gülerek cevap veriyor) Asl›nda hepimizin yapt›¤›
ifl bir  tür siyaset de¤il mi? Ülkemiz için çözüm-
ler üretmeye çal›fl›yoruz. Ben hizmeti TOBB Bafl-
kan› olarak devam ettiriyorum. Hiç kolay bir gö-
rev de¤il. Yapt›klar›mdan, hizmetlerimden gurur
duyuyorum. Normal koflullarda görev sürem
2009’da doluyor. O tarihten sonra geliflmelere
göre ne yapaca¤›ma karar verece¤im.

Sizi sürekli Baflbakan’la birlikte ayn› foto¤raf ka-

Posta Gazetesi 21.01.2006



229

relerinin içinde görüyorum, nereden geliyor bu
yak›nl›k?

fiunu kesin olarak söyleyebilirim ki, ben bütün
siyasi partilere eflit mesafedeyim. Geçenlerde
CHP lideri Say›n Deniz Baykal ile çok güzel bir
görüflme yapt›k. Baflbakan’la bu kadar yak›n gö-
rünmemiz de normal. Çünkü hükümet bizim ifli-
mizin yürütüldü¤ü yer.

Popülerlikte adeta Baflbakan’la yar›flan, Türki-
ye’nin en güçlü adam› olarak tan›t›l›yorsunuz. Bu
imaj nereden kaynaklan›yor?

Say›n Baflbakan’dan daha popüler oldu¤um iddi-
as› elbette do¤ru de¤il. Ancak Türkiye’nin bugün-
kü 350 milyar dolarl›k gayri safi milli has›las›n›n
yüzde 70’ini benim baflkan› oldu¤um TOBB’un
üyeleri elde ediyor. Bu da do¤al olarak size bel-
li bir etkinlik kazand›r›yor.

Erken seçim ihtimali var m›?

Biz erken seçim olmamas›n›, takvimin normal
olarak ifllemesini temenni ediyoruz.

10 y›l sonra nas›l bir Türkiye hedefliyorsunuz?

Milli geliri 10 bin dolar seviyesine ç›karabilirsek,
Türkiye’yi de dünyan›n en büyük 10 ekonomisi
aras›na sokmufl oluruz. Almanya’daki 2,5 mil-
yon Türk vatandafl› 30 milyar euroluk ekonomik
de¤er üretiyor. Onlar da Türk biz de Türküz. Ayn›
baflar›y› burada niye tekrarlamayal›m. Bunu ba-
flarabilirsek Türkiye’yi 10 y›lda 1 trilyon dolarl›k
milli geliri olan ülkeler kulübüne sokabiliriz.

Kufl gribi yoksullu¤un boyutlar›n› gözler önüne
serdi. Anadolu iflsizlikten k›r›l›yor. Nas›l bir çö-
züm öneriniz var?

‹flsiz say›m›z 5 milyon. Mutlaka aflmam›z gere-
ken, en önemli sorunlar›m›zdan biri. Bizde istih-
dam›n üzerindeki vergi yükü yüzde 70’leri bulu-

yor. Bu oran AB ülkelerinde yüzde 25’ler seviye-

sinde. Mutlaka bölgelere göre özel kalk›nma pa-

ketlerini devreye sokmak zorunday›z. fiehirlefl-

me kaç›n›lmaz olarak artmaya devam edecek.

Anadolu’da daha az insanla daha kaliteli tar›m

hayvanc›l›k yapmal›y›z.

Avrupa Birli¤i (AB) ile müzakere sürecine yeterin-

ce haz›r m›y›z? Ali Babacan ve ekibi süreci iyi gö-

türebiliyor mu?

Bizim bu konuda hükümetten bir talebimiz var.

35 tane müzakere bafll›¤›ndan 27 tanesi bizleri

yak›ndan ilgilendiriyor. Dolay›s›yla “Reel sektörü

müzakere sürecine mutlaka ama mutlaka kat›n”

diyoruz.

Tam üyelik sürecinde sizi en çok korkutan fley

ne?

Türkiye’de 235 bin üretim merkezi var. Bunlar-

dan sadece bin tanesi AB müktesebat›na uygun

faaliyet gösteriyor.

Reformlar yavafllad› m›?

Baz› somut verilerden ötürü kamuoyunda böyle

bir kanaat olufltu. Özellikle reel sektörü ilgilendi-

ren kimi konularda hükümetin daha yo¤un çal›fl-

mas›n› bekliyoruz.

Seyahat rekoru k›rd›

• TOBB ve Rifat Hisarc›kl›o¤lu ortalama hergün

15 habere konu olmufl. • Televizyonda yap›lan

özel yay›nlar›n uzunlu¤u 568 saati geçiyor. • Hi-

sarc›kl›o¤lu TOBB’daki 1629 günlük görev süre-

sinin 573 gününü Ankara d›fl›nda geçirmifl. Top-

lam 845 bin kilometre seyahat etmifl. 643 uçak

yolculu¤u yapm›fl. Katedilen günlük mesafe 519

kilometre. • 673 defa yabanc› heyetlerle görüfl-

me yap›lm›fl. • Aralar›nda Putin’in de bulundu¤u

5 ülke lideri bizzat TOBB’u ziyaret etmifl.



230

BASINDA TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Av-
rupa Birli¤i taraf›ndan Türkiye’ye sa¤lana-
cak mali imkanlardan oda ve borsalar ka-

nal›yla, yerel düzeyde yararlan›lmas› için yeni
proje bafllatt›. Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i
de projeye destek verecek.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB’la Avru-
pa Birli¤i Genel Sekreterli¤i’nin (ABGS) ortakla-
fla yürütece¤i projede, KOB‹’lere AB’den para al-
man›n yollar›n›n ö¤retilece¤ini ifade etti.
TOBB’le Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i’nin or-
taklafla yürütece¤i “Proje Haz›rlama Kapasitesi-
nin Gelifltirilmesi Projesi”nin tan›t›m› dün ger-
çeklefltirildi. Toplant›n›n aç›l›fl›n› gerçeklefltiren
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, bafllat›lacak
projeyle oda ve borsalara kendi projelerini haz›r-
lama ve KOB‹’lere, AB fonlar›ndan yararlanmak
için proje haz›rlama ve mali imkanlar konusunda
hizmet sunma yollar›n› ö¤reteceklerini belirtti.
Projeye AB taraf›ndan da destek sa¤lanaca¤›n›
vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Proje kapsam›nda,
toplam 26 kiflinin e¤itilmesi öngörülmekte. Kur-
siyerlerin 21’i oda ve borsa çal›flanlar›ndan
oluflmakta. Geri kalan 5 kursiyer de TOBB- ‹KV,
TEPAV ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesi çal›flanlar›ndan
oluflmaktad›r. May›s ay› içinde projeyle ilgili bir
web sayfas› ve birli¤imiz bünyesinde de bir yar-
d›m masas› oluflturularak, çal›flmalara teknik
destek sa¤lanacakt›r” diye konufltu.

“Müzakereler 5-7 y›lda bitmeli”

AB kat›l›m süreciyle ilgili görüfllerini de aç›klayan
Hisarc›kl›o¤lu, müzakerelerde “önümüzde uzun
bir süreç var” yaklafl›m›n›n art›k do¤ru olmad›¤›-
n› belirtti. AB’nin, 2013 y›l› bütçesinde Türki-
ye’nin üyeli¤i öngörülmezse, üyeli¤in 2020’lere

kalaca¤›na dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, bunun
için de fiili müzakerelerin 5-7 y›l içinde tamam-
lanmas› gerekti¤ini belirtti. Müzükere süreci uza-
d›kça, geçici olarak kapat›lan her dosyan›n, tek-
rar tekrar aç›lmas› ve yeniden görüflülmesi duru-
munun oluflaca¤›na, dosyalar›n takibinin güçle-
flece¤ine dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, flöyle de-
vam etti: “Mevzuat aktar›m› tamamlanan birçok
alanda, uygulama bafllamas›na karfl›n, üyelik
gerçekleflmedi¤inden, sorunlar ortaya ç›kacak-
t›r. Siyasi ve toplumsal düzeyde b›kk›nl›k olufla-
cakt›r. Bu nedenle, kamu kurumlar›n› ve tüm ka-
muoyunu harekete geçirecek bir heyecan yarat-
mal›y›z. Unutmamal›y›z ki, 3 Ekim 2005 tarihin-
de, kat›l›m süreci için çok zorlu bir döneme gir-
dik.”

Demiralp: AB proje kredileri artacak

Avrupa Birli¤i Genel Sekreteri Büyükelçi O¤uz
Demiralp de, yapt›¤› konuflmada AB’yle müzake-
relerin 5-6 y›lda bitirilmesi gerekti¤ine dikat çek-
ti. Müzakere takviminin yeniden düflünülmesi
gerekti¤ini vurgulayan Demiralp, “Herkes müza-
kereler için önümüzde 10 y›l var diyor, ama bu-
nu söylediklerinden bu yana 2 y›l geçti” dedi.
AB’ye kat›lman›n AG‹T’e, BM’ye, NATO’ya kat›l-
maya benzemeyece¤ini kaydeden Demiralp,
“Türkiye’nin AB’ye kat›lmas› bir toplumun di¤er
toplumlara kat›lmas› demektir” diye konufltu.
Türkiye’nin AB’den bugüne kadar ald›¤› proje hi-
belerine de dikkat çeken Demiralp, “Bugüne ka-
dar 130’a yak›n proje gerçeklefltirdik ve bu pro-
jeler için AB’den 800 milyon Euro’ya yak›n hibe
sa¤lad›k. Bundan sonra bu rakamlar artacakt›r.
2006’da Türkiye’ye 500 milyon Euro’luk kaynak
ayr›ld›. Bu rakamlar bundan sonra misliyle arta-
cak” dedi.

Dünya Gazetesi 24.01.2006



‹fl dünyas›ndan KOB‹’lere ve yeni giriflimcilere

Avrupa Birli¤i (AB) fonlar›ndan yararlanma e¤i-

timi verilecek. AB fonlar› için proje haz›rlama

kapasitesinin belirtilmesi amac›yla düzenlene-

cek e¤itim çal›flmas›, Türkiye Odalar ve Borsalar

Birli¤i (TOBB) ile Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli-

¤i (ABGS) çat›s› alt›nda yap›lacak.

Türkiye, AB sürecinde her türlü maddi ve teknik

kat›l›mlar› gerçeklefltirirken, giriflimcilerin yol

yordam bilmemesi nedeniyle AB fonlar›ndan yok

denecek kadar az yararlan›l›yor. Sorunu fark

eden ABGS ve TOBB birlikte bir proje gelifltirerek

“Proje haz›rlama için e¤itim” vermeyi kararlaflt›r-

d›.

Türkiye-AB mali iflbirli¤inden ve Türkiye’nin kat›l-

d›¤› AB programlar›ndan yararlanma, proje haz›r-

l›¤›yla bafllayan uzun bir prosedürün izlenmesi

gerekiyor. Bu amaçla bir çal›flma bafllamas›n›

sa¤layan TOBB, yerel temsilcileri olan oda ve

borsalar›n AB kat›l›m sürecinde KOB‹’lere ilave

destek sa¤layacak yeni hizmetler gelifltirmeleri

ve ayn› zamanda mevcut hizmetlerin kalitesinde

iyilefltirmeye gitmelerini sa¤lamaya çal›fl›yor.

TOBB’un çat›s› alt›nda verilecek e¤itimlerle, sa-

nayi ve ticaret odalar›ndan yetililer kat›lacak.

“AB fonlar›ndan yararlanmak için proje haz›rlay›-

c›lar› e¤itecek e¤itmenlerin” e¤itilece¤i çal›flma-

da, 26 e¤itmen aday› programa kat›lacak. Proje-

ye, Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan finans-

man deste¤i sa¤lan›yor.

E¤itimciler e¤itilecek

Bugün bafllayacak olan e¤itim program› 1 fiu-

bat’a kadar devam edecek. Proje sonunda, oda

ve borsalara; kendi projelerini nas›l haz›rlaya-

caklar›, projeye kat›lamayan odalar› da ayn› ko-

nuda nas›l e¤itecekleri ve KOB‹’lere AB fonlar›n-

dan yararlanmak için “proje haz›rlama” ve mali

imkanlar konusunda nas›l hizmet sunacaklar›

ö¤retilmifl olacak. AB fonlar›ndan yararlanmak

için proje çal›flmalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ama-

cayl›, May›s ay› içinde e¤itim sertifikas›na sahip

uzmanlar kendi bölgelerinde proje haz›rlama e¤i-

timi verecekler.

Avrupa Birli¤i taraf›ndan Türkiye’nin bu köklü de-

¤iflim sürecine sa¤layacak finansman katk›s›n›n

miktar›  2007-2013 bütçesiyle somut hale gele-

cek. Halen programlama çal›flmas› yürütülen

2006 yl› için öngörülmüfl olan mali yard›m mik-

tar› ise 500 milyon Euro olarak belirlendi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Müslüman ül-
kelerin, dünya nüfusunun ve yüzölçümü-

nün beflte birini, hammadde ihracat›n›n yüzde
40’›n›, enerji kaynaklar›n›n ise yüzde 70’ini elin-
de bulundurdu¤unu belirterek, etkin kullan›m
için iflbirli¤i gerekti¤ini vurgulad›. TOBB Baflkan›
Hisarc›kl›o¤lu, islâm Konferans› Teflkilat› üye ül-
kelerinin Ankara Büyükelçileri için TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çal›flma yeme¤i
verdi. Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun’un da
kat›ld›¤› yeme¤in aç›l›fl konuflmas›n› yapan Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, Müslüman ülkelerin, dünya nüfu-
sunun ve yüzölçümünün beflte birini, hammadde
ihracat›n›n yüzde 40’›n›, enerji kaynaklar›n›n ise
yüzde 70’ini elinde bulundurdu¤unu belirtti. Bu
insanî ve maddî kayna¤›, iktisadi baflar›ya dö-
nüfltürmenin “ortak ideali” oluflturdu¤unu kay-

deden Hisarc›kl›o¤lu, dünya pazar›nda rekabetin

keskinleflti¤i böyle bir dönemde “potansiyeli da-

ha etkin kullanmak gerekti¤ini” söyledi.

‹flbirli¤inin önemini vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu,

öncelikle ‹slâm ülkeleri aras›ndaki ticaret hacmi-

ni geniflletmek, bilgi ve teknoloji ak›fl›n› gelifltir-

mek gerekti¤ini söyledi. ‹liflkilerin istenen sevi-

yeye ulaflmamas›n›n as›l sebebinin ifladamlar›-

n›n tart›flma ve karar alma sürecine kat›lamama-

s› oldu¤unu vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, ifladamla-

r›n›n sürece kat›l›m›n›n da “oda sistemiyle müm-

kün oldu¤unu” belirterek, “Bizim önerimiz, ‹slâm

ülkelerine yönelik bir oda gelifltirme projeleri zin-

ciri kurmakt›r” dedi.

Hisarc›kl›o¤lu, “‹slâm ülkelerinin odalar›yla bera-

ber oda gelifltirme projeleri haz›rlamaya talip ol-

duklar›n›” dile getirdi.

Yeni Asya Gazetesi 28.01.2006
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Odalar Birli¤i Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu’ndan

sorun ve öneriler: Hâlâ a¤›r bürokrasi var.

Enerjide d›fla ba¤›ml› olduk... Büyümeyi

halk hissetmiyor... Adalet ve vergi reformu

flart... 2.5 milyon insan kay›t d›fl› çal›fl›yor...

Sorun nerede

Odalar birli¤i Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na ge-

çen y›l belki 40 kez “siyasete girip, girmeyece¤i”

soruldu... Bu y›l hala soruluyor.

Rifat bey “siyasetin d›fl›nda”

‹çine “bal›klama dalmaya” niyeti yok.

“Doldurufla gelmeyecek kadar” da uyan›k.

Öyleyse ona ikide bir ne diye “siyaset” sorulup

duruluyor?

Bizce 2 nedeni var:

1. Siyaset zaman zaman boflluk veriyor.

2. Yine siyaset s›k s›k sanal gündemlere bo¤u-

luyor.

Baz› isimler “Türkiye’nin çok gezenlerinden”

Mehmet A¤ar gibi

Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i Baflkan› fiemsi Bay-

raktar gibi

Rifat Hisarc›kl›o¤lu gibi

Bunlar Fenerbahçeli Appiah misali sahada ayak

basmad›k yer b›rakmamaya çal›flanlar.

Hisarc›kl›o¤lu’nu izledik.

Neler mi gördük?

Rifat bey bir kente gidiyor.

Oraya “civar kentlerden de” gelenler oluyor.

Gelenler “oda baflkanlar›.”

“Kanaat önderleri.”

Rifat bey önce “medyayla aç›k bir toplant› yap›-

yor.”

Sonra medya d›flar›ya ç›kar›l›yor.

Ve Hisarc›kl›o¤lu “as›l konuflmas›na” bafll›yor.

Elinde çok iyi haz›rlanm›fl bir metin.

Duvarda tablolar, grafikler.

Madde madde “sorunlar.”

Sonra “çözüm önerileri.”

Toplant›y› izleyen yerel kanat önderleri “etkileni-

yorlar.”

Ve ortaya “Rifat beyin niyeti siyaset mi?” sorusu

ç›k›yor.

Hisarc›kl›o¤lu’nun “kapal› kap›lar ard›ndaki ko-

nuflmalar›ndan” ald›¤›m›z baz› notlar:

Sabah Gazetesi 30.01.2006
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• ‹fl dünyas›na moral verilsin

• Hala bürokrasi, hala engel var.

• Türkiye, dünyada en pahal› enerji kullanan

üçüncü ülke.

• Yanl›fl politikalar sonucu enerjide fazlaca d›fla

ba¤›ml› hale geldik.

• Büyüme bir gerçek... Ama bunu halk›n hisset-

medi¤i de bir baflka gerçek.

• Vergiler yüksek, devletin cari giderleri fazla...

Büyüme bunun için hissedilmiyor.

• Hem Türkiye büyüyor ve hem de petrol ithala-

t› azal›yor... Bu nas›l oluyor?

• Petrol bulduk da haberimiz mi yok?

• Gerçek flu ki, kaçak petrol giriyor.

• Adalet reformu kaç›n›lmaz.

• En hakl› davan›n bitifl süresi 2 y›l 9 ay

• Dünyada 20 y›l prim al›p, 30 y›l emekli maafl›

ödeyen ülke var m›?

• 2.5 milyon insan kay›t d›fl› çal›fl›yor

• Vergi reformu flart

• E¤itim reformunda çok geç kal›n›yor.

Yazd›klar›m›z Rifat beyin 2 saatlik “bas›na kapa-

l› söyleminin” KDV’si bile de¤il.

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi sadece “elefltir-

mekle” yetinmiyor.

“Ç›k›fl yollar›” da gösteriyor.

Televelo, v›d›v›d›, dedikodu, siyasi geyik muhab-

betleri, yapay gündemler belki “‹nsanlar› meflgul

ediyor”

“Hoflça vakit geçirtiyor.”

Ama toplumu heyecanland›rm›yor.

Tekrar edelim, Rifat bey “siyasetin d›fl›nda”

Ama siyasetin içindekilerin bir k›sm› da “gerçek

gündemin d›fl›nda.”

‹flte sorun burada.



Anadolu’nun dört bir yan›n› dolafl›p, sana-

yiciyi ve vatandafl› dinleyen Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Ri-

fat Hisarc›kl›o¤lu, hem ifl dünyas›na hem de hü-

kümete uyar›larda bulunuyor. ‹fl dünyas›n›n art›k

uzun vadeli düflünme zaman›n›n geldi¤ini söyle-

yen TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, tavlan›n

yerini satranc›n alaca¤› döneme girildi¤ine iflaret

ediyor. K›br›s konusunda hükümeti uyaran Hi-

sarc›kl›o¤lu: “K›br›s Rum kesiminin bekledi¤i

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’ndan hem ifl dünyas›na hem de hükümete
uyar›lar var. ‹fl dünyas›n› uzun vadeli düflünmeye davet eden Hisarc›kl›o¤lu,
“Art›k tavlan›n yerini satranç alacak” diyor. Suni gündem maddeleriyle vakit
kaybedildi¤i uyar›s›nda bulunan TOBB Baflkan›, hükümete de “Cambaza ba-
karken, cepten bir fleyler gidiyor, fark›nda m›s›n›z?” sorusunu soruyor.
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aç›l›m› Türkiye’nin yapmas› mümkün de¤il.” Hi-

sarc›kl›o¤lu’na göre K›br›s Rum kesiminin bekle-

di¤i taleplere aynen cevap veren hükümetin bu-

nu vatandafla anlatmas› mümkün de¤il. Suriye

ve ‹ran’da yaflanacak geliflmelerin 2006’ya

damgas›n› vuraca¤›n› ileri süren Hisarc›kl›o¤lu.

“Bu ekonomide yaflanacak geliflmelerden de,

içeride yaflanacak s›k›nt›lar›n çözümünden de

daha önemli” diyor. Türkiye’nin suni gündem

maddeleriyle oyaland›¤›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤-

lu, cambaza bakarken, cepten birfleyler gitti¤ini

ifade ediyor. Hisarc›kl›o¤lu. 2006’da Türkiye

ekonomisini bekleyen geliflmelerle ilgili sorular›-

m›z› yan›tlad›...

2006 beklentileriniz neler? Hükümetin ekonomi-

de öncelikleri neler olmal›?

Ekonomik s›k›nt›lar, yap›sal reformlar›n tamam-

lanmad›¤› alanlarda yaflan›yor. ‹stihdam sorunu-

nun kayna¤›, yüksek istihdam maliyetleri. Halen

bir iflveren, asgari ücretle çal›flan birinin eline

geçen net ücretin yüzde 70’ini prim ve vergiye

ödüyor. Sosyal güvenlik sistemi aç›¤› her y›l art›-

yor. 2004’te 12 milyar dolard›, 2005’te 16 mil-

yar dolar› aflacak. Önlem al›nmazsa 2006 aç›¤›

daha da büyüyecek. Bu yüzden 3 y›ld›r konuflul-

mas›na ra¤men yap›lmayan sosyal güvenlik re-

formu acilen yasalaflmal›. fiu anda Türkiye’nin

en önemli sorunlar› iflsizlik, açl›k ve yoksulluk s›-

n›r›ndaki insanlar. Elektrik, haberleflme, liman-

lar ve demiryollar› gibi altyap› sektörlerinde ser-

bestleflme ve özellefltirmeler h›zland›r›lmal›.

Böylece girdi maliyetleri düflürülebilecek ve yurt-

d›fl› rekabet gücü artacak. Örne¤in enerjide

ucuzluk istiyorsak, piyasay› rekabete açmal›y›z.

Rekabete açamazsak, ucuzlu¤u yakalayamay›z.

Do¤algaz› Ankara ve ‹stanbul’da kamu otoritesi

da¤›t›yor.

Ankaral› do¤algaz›n metreküpüne 0.45 YTL ödü-

yor. Çorlu’da özel sektör bu hizmeti 0.35 YTL’ye

veriyor. Enerji s›k›nt›s›n› aflmak için, piyasa reka-

bete aç›lmal›. Devlet yard›mlar›yla ilgili düzenle-

meler tamamlanarak, yat›r›m teflvik sistemi da-

ha etkin ve kaynak israf›na yol açmayan yap›ya

kavuflturulmal›. Kay›td›fl›yla mücadele için vergi

sistemi düzenlenmeli ve basitlefltirilmeli.

Nas›l bir teflvik sistemi olmal›?

Son teflvik mekanizmas› asl›nda yat›r›m teflvik
sisteminin nas›l olamayaca¤›n› ortaya koydu.
Amaç bölgesel geliflme gibi görünse de, buna
teflvik etmiyor. Ülkenin yar›s›n› kalk›nmada ön-
celikli bölge ilân eder ve bir dizi teflvik verirse-
niz, bu teflvikler ihtiyac› olana girmez. Ayr›ca tefl-
vik kriteri olarak, niye 4 y›l önceki rakamlar kul-
lan›l›yor? Niye hâlâ il baz›nda yeni milli gelir ra-
kamlar› aç›klanm›yor? Kimse bu düzenlemeyi
benimsemedi¤ine göre, neden kapsam› geniflle-
tiliyor? AB normlar›na da uymayan bu sistem,
kat›l›m müzakerelerinde bize sorun ç›kartacak
ve de¤ifltirilmesi gerekecek. Çözüm Türkiye’nin
tümüyle yat›r›ma elveriflli bir ortama dönüfltürül-
mesinde ve teflviklerin sektörel-bölgesel bazda
belirlenmesinde.

Ekonominin gidiflat›n› evrelere ay›d›¤›n›zda, Tür-
kiye ekonomisi flu anda hangi evrede?

Türkiye ekonomisi 2001 krizinden sonra yara
sarma devresini tamamlad›. fiimdi, normallefl-
me ve kaybedilen zaman›n telâfi edilece¤i dö-
nemdeyiz. AB sürecinin önümüzdekilere yetifl-
mek için kullanmal›y›z. AB sürecini önümüzdeki-
lere yetiflmek için kullanmal›y›z. AB’ye kat›l›m
sürecindeki bütün ülkelerde cari aç›k art›yor
ama bunun finansman› sa¤lam kaynaklarla ya-
p›ld›¤›ndan sonra ç›kartm›yohr. Türkiye e¤er bu
dönemde sa¤lad›¤› d›fl kaynaklar› tüketime de¤il
yat›r›ma dönüfltürürse, bugünkü aç›klar› yar›nki
ihracat›n›n öncüsü olarak görebiliriz. Ama tüketi-
min yan›nda, yüksek girdi maliyetlerinin tetikledi-
¤i sanayi ara mal› ithalat›na yönelirsek, bu f›rsa-
t› kaç›r›r›z. Ne yaz›k ki gidiflat bu yönde. 5 sene
öncesine kadar sanayi ara mal› ithalat›n›n yüzde
95’i sanayi mal› ihracat›nda kullan›l›yordu. Bu
oranda yüzde 83’e geriledi. Yap›sal reformlar›
tamamlaman›n önemi bir kez daha ortaya ç›k›-
yor. Yap›sal reformlardaki gecikme, daha az is-
tihdam, yat›r›m, ihracat ama daha çok cari aç›k
olarak geri dönüyor. Cari aç›k k›sa vadede sorun
ç›karmaz. 2000’de 10 milyon dolarl›k cari aç›k
krize yol açt›. Bugün aç›k 23 milyar dolara ulafl-
mas›na ra¤men benzer bir ortam yok. Bugünkü
40 milyar dolarl›k sermaye girifli devam ederse
cari aç›k finansman›nda 2006’da da sorun ol-



maz. Bu tablo, yap›sal reformlar›n sürmesine de
ba¤l›.

Reel sektör, aç›k pozisyonla ilgili tedbir al›yor
mu?

Özel sektörün d›fl borcu 2001’de 30 milyar do-
lar iken bugün 50 milyar dolar. Yurtiçi kredi piya-
sas› çal›flmay›nca ve arac›l›k maliyetleri yüksek
olunca, iç ve d›fl mali piyasalardaki olumlu ko-
flullardan reel rektör de yararlan›p, d›flar›dan fi-
nansmana a¤›rl›k verdi. 2000’de reel sektörün
d›fl borçlanmas›  milyar dolar iken, bu y›l 12 mil-
yar dolar. Bu kredi hacminin yar›s› uzun vadeli
yat›r›m kredilerinden, üçte biri d›fl ticaretten kay-
naklanan ticari kredilerden olufluyor. E¤er yat›-
r›mlar veya ticaret ifllemi ihracat a¤›rl›kl›ysa bir
sorun olmaz. Ama kur riski al›n›yorsa, bunu mut-
laka ‘hedging’ yöntemleriyle sigorta ettirmeleri
gerekiyor. Aksi halde, kurun serbest b›rak›ld›¤›
ve Merkez Bankas›’n›n kur taahhüdü vermedi¤i
bir ordamda, aç›k pozisyonu korumas›z bir flekil-
de sürdürmek, tek bafl›na Rus ruleti oynamaya
benzer

Anadolu’yu en çok dolaflan TOBB Baflkan›s›n›z.
Ekonomideki geliflmeler vatandafl›n cebine yan-
s›m›fl m›?

fiu anda sanayicilerin en önemli s›k›nt›s› ihracat
yapamama. D›fl piyasalara aç›lamayan sanayici
iç ticaretin durgunlu¤u nedeniyle daha büyük bir
kaos içine giriyor. Halk›n üzerindeki vergi yükü
fazla. Bu y›l cari harcamalar›m›z yaklafl›k 14 mil-
yar YTL artm›fl. Vergi gelirlerinde 15 milyar
YTL’lik art›fl olmufl. Yani bu dolayl› vergi gelirle-
rinin yüksekli¤inden dolay› insanlar refah ve bü-
yüme art›fl›n›n etkisini hissedemedi. Protesto
edilen senetler çok fazla.

Üyelerinize de¤iflen ifl koflullar›n› yeterince anla-
tabiliyor musunuz?

Türkiye’de de, tüm tüccar, sanayici, ihracatç›,
turizmci, nakliyeci, küçük-büyük, yerli yabanc›
flirketlerin bir araya geldi¤i tek yap› TOBB. Art›k
flirketlerin, daha uzun vadeli düflünme zaman›
geldi. Ezbere ad›m atmak yerine, planlayarak

ad›m atmal›y›z. Tavlan›n yerini satranc›n alaca¤›
dönemdeyiz. Dünkü dünyada bir tek Ankara’y›
anlamaya ve etkilemeye çal›fl›yorduk. fiimdi dün-
yay› anlamak, e¤ilimleri do¤ru okumak mecburi-
yetindeyiz. ABD ekonomisini ve ABD Merkez
Bankas›’n› her an izlemek, Çin’deki büyüme di-
namiklerini dikkate almak ve Avrupa Birli¤i’nin
atmakta oldu¤u ve ataca¤› ad›mlar›n etkilerini
görmek durumunday›z.

AB müzakere yap›s›nda Türkiye’nin baz› sorunla-
r› oldu¤u dile getiriliyor...

AB’ye üyelik sürecinde her ülke kendine göre
model uygulad›. Slovenya, H›rvatistan, Avustur-
ya, ‹spanya müzakere süreçlerinde özel sektörü
aktif olarak görevlendirmifl. Di¤erlerinde ise özel
sektörün kat›l›m› olmam›fl. Türkiye’nin bu ülke-
lerden fark› var. O ülkelerde geliflmifl özel sektör
yok. Ancak Türkiye’de geliflmifl özel sektör var.
Özel sektörün katk›s› bu nedenle al›nmal›. Türki-
ye bugün modelini böyle belirledi ama sonuna
kadar bu flekilde devam etmeyebilir. Zamanla
bugünkü model de¤iflebilir. Gerek baflmüzakere-
ci, gerek Baflbakan müzakere sürecinde özel
sektörden faydalanaca¤›n› söylüyor.

AB ile Türkiye aras›nda önümüzdeki günlerde li-
manlar›n aç›lmas› ve K›br›s kaynakl› t›kan›kl›klar
yaflanabilir mi?

En s›k›nt›l› konulardan biri limanlar›n aç›lmas› ve
K›br›s sorunu olacak. Bir toplumu yok kabul ede-
rek sorun çözmeye kalkmak mümkün de¤il.
1974’ten bu yana bir toplumu izole etmiflsin.
Biz de hakl›y›z diyoruz, onlar da... Ama biliyoruz
ki, bu sürece gelinirken, dünyan›n k›nad›¤› bir
katliam vard› orada. Y›llard›r izole etti¤iniz toplu-
ma eflitlik ilkesiyle yaklaflmal›s›n›z. Türk halk›
K›br›s konusunda hassas. K›br›s Rum Kesi-
mi’nin bekledi¤i aç›l›m› Türk hükümetinin yap-
mas› mümkün de¤il.

Suriye ve ‹ran’da yaflanabilecek olas› geliflmeler
Türkiye ekonomisini nas›l etkileyecek?

2006’n›n en önemli meseleleri Suriye ve ‹ran’da
yaflanacak geliflmeler olabilir. Bu, ekonomik ge-
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liflmelerden de, içerideki s›k›nt›lardan da daha

önemli. Bunu geçmiflte Irak’ta yaflad›k... Türki-

ye; ABD, ‹ran ve Suriye ile hassas bir dengede

iliflkilerini sürdürmeli. öyle yada böyle Suriye ve

‹ran Türkiye’nin komflular›. Hükümet hassas

dengeleri gözeten güçlü bir d›fl politika izlemeli.

Irak’ta hayat›n normale dönmemesi hem Irak

için, hem de komflular› için sorun. Bu nedenle

Irak’taki hayat›n bir an önce normala dönmesi

laz›m. Bunun için bütün dünya bu sürece katk›-

da bulunmal›.

K›rm›z› sokaklar, türban, ulemâ gibi dini unsurlu

tart›flmalar ekonominin önüne geçiyor. Bu konu-

da yorumunuz nedir?

Ekonominin d›fl›nda Türkiye’nin konufltu¤u bü-

tün konular suni gündem. Türkiye’nin problemi

iflsizlik, açl›k ve yoksulluk s›n›r›nda yaflayan in-

sanlar. Bunca iflsiz varken önceli¤i olmayan ko-

nular konuflulmamal›. Kimi bilinçli, kimi bilinçsiz

olarak suni gündem yarat›l›yor. Suni gündemler

cambaz ifli. Cambaza bakarken, cepten bir fley-

ler gidiyor. Ekonomi d›fl›nda gündeme bir fley ge-

tirildi¤inde ben cebimizden ne gidiyor diye bak›-

yorum. Projektörleri baflka yerlere çeviriyorum.

1990’l› y›llardan bu yana Türkiye’nin gündemine

ekonomi d›fl›nda bir fley getirilirse, sorun oluyor.

Siyasetçi bugün manflette ne haber var diyor.

Türkiye’nin gündemi böyle olufluyor. Oysa ki

bunlar Türkiye’nin önceli¤i de¤il.

Son dönemde kamuoyunun önünde yaflanan ba-
z› tart›flmalar, “TOBB ile TÜS‹AD ne kadar yan
yana yürüyebiliyor?” sorusunu gündemde utu-
yor. TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TÜS‹AD
ile aralar›nda herhangi bir gerilim veya sorun ol-
mad›¤›n› her f›rsatta dile getiriyor. Daha fazla po-
lemi¤e neden olmamak için ‘TÜS‹AD ve TOBB’
kelimelerinin bir arada kullan›ld›¤› herhangi bir
soruya uzun soluklu cevap vermekten de kaç›n›-
yor... “TOBB’un TÜS‹AD ile hiçbir zaman sorunu
olmad›, olamaz da zaten. Bizim taraf›m›zdan as-
la böyle bir sorun olmaz” diyen Rifat Hisarc›kl›-
o¤lu, Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde TOBB’un

misyonunu ise flöyle anlat›yor: “TOBB, tüm sek-

törleri ve flirketleri içine bar›nd›rabilmenin getir-

di¤i büyük bir temsil kapasitesine sahip. Baflka

hiçbir organizasyonda olmayan bu genifl temsil

avantaj›n› en iyi flekilde kullanaca¤›z. Avrupa Bir-

li¤i sürecinde ortaya ç›kacak iç ihtilaflar›n uzlafl-

maya bafllanaca¤› zemin TOBB’dur. Farkl› önce-

liklere sahip olan sektörleri ve flirketleri ortak bir

noktada buluflturacak, bu kadar genifl bir taba-

na ve örgüt yap›s›na sahip TOBB d›fl›nda baflka

bir organizasyonun olmad›¤› da son derece

aç›k.”

“TÜS‹AD ile aram›zda bizden kaynaklanan
sorun olamaz”

Yat›r›m indirimlerinin kald›r›lmas› tart›flmas› da-

ha uzun süre bitmeyece¤e benziyor. Nas›l bir

teflvik sistemi olmas› gerekti¤i konusunda uzun

soluklu aç›klamalar yapan Hisarc›kl›o¤lu, yat›r›m

indirimlerinin kald›r›lmas›n›n yarataca¤› olumsuz

etkiye dikkat çekiyor: “Yat›r›m indiriminin tama-

men kald›r›lmas›ndan, yat›r›mc› sanayiciler ve

üretici ihracatç›lar zarar görecek. Dolay›s›yla ver-

gi indirimi özellikle ihracatç› flirketlerimiz aç›s›n-

dan beklenen rekabet art›fl›n› getirmeyecek. Ne

yaz›k ki, yat›r›m indiriminin kald›r›lmas›yla birlik-

te, bir taraf düzeltilirken baflka taraf›n bozulma-

s› hatas›na düflülecek” diyor. Sadece kurumlar

vergisi indirimiyle kay›td›fl›n›n azalmas›n› bekle-

menin fazla iyimser bir yaklafl›m olaca¤›n› söyle-

yen Hisarc›kl›o¤lu, yüksek vergi oranlar›n›n özel-

likle de KDV’nin indirilmesinin zorunlu oldu¤unu

belirtiyor. Kay›td›fl› ekonominin kay›t alt›na al›n-

mas› sürecinde toplumsal mutabakat›n önemi-

ne dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, öncelikle toplu-

mun yolsuzluk ve yoksullukla etkin bir flekilde

mücadele edilece¤ine inand›r›lmas› gerekti¤ini

vurguluyor.

“Yat›r›m indirimleri kalkarsa zarar büyük olur”



Son dönemde AKP iktidar›n›n koalisyon hüküme-

ti gibi çal›flt›¤›na yönelik elefltiriler artt›. DSP,

MHP ve ANAP’›n kurdu¤u 57’nci hükümet döne-

minde de TOBB Baflkan› olan Rifat Hisarc›kl›o¤-

lu’na AKP hükümetinin koalisyon hükümeti gibi

çal›fl›p çal›flmad›¤›n› sorduk. AKP iktidar›nda da

koalisyon ortaklar›nda bulunan kurumsal milli-

yetçili¤in devam etti¤ini söyleyen Rifat Hisarc›k-

l›o¤lu, “Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi noktas›n-

da yap›lan çal›flmalarda bakanlar ‘Bir kere de

bana sorulsun’ düflüncesinden vazgeçmiyor. Ör-

ne¤in yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi çal›flmala-

r› s›ras›nda Devlet Bakan› Ali Babacan’›n bafl-

kanl›¤›nda topland›¤›m›zda kimsenin yetkisini

vermek istemedi¤ini görüyoruz. ‹nsanlar bir kol-

tu¤a oturdu¤unda hep orada oturaca¤›n› düflü-

nüyorlar” diyor.
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Türkiye ile Gürcistan’› birbirine ba¤layan

Sarp ve Sarpi gümrük kap›lar› Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) taraf›ndan

modernize edilirken, Türkiye Gürcistan aras›nda-

ki vize de 10 fiubat’ta kald›r›lacak. Bu iflbirli¤i-

nin detaylar›, Gürcistan Baflbakan› Zurab Nohay-

deli ve TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu taraf›n-

dan ‹stanbul’da aç›kland›.

Buna göre, Türkiye taraf›ndaki Sarp için 12 mil-

yon dolar, Gürcistan taraf›ndaki Sarpi gümrük

kap›s› için de 10 milyon dolara TOBB ve Gürcis-

tan Ticaret ve Sanayi Odalar›’n›n kuraca¤› ortak

flirket taraf›ndan yap-ifllet-devret modeliyle mo-
dernize edilecek.

Gürcistan Baflbakan› Nohaydeli, iki ülkenin s›n›-
r›nda geçti¤imiz günlerde 400-500 kamyonun s›-
k›fl›p kalmas›n›n altyap›n›n yeterli olmamas›n-
dan kaynakland›¤›n› ve bu projenin iki ülke ara-
s›ndaki ticari faaliyetlerin geliflmesine büyük
katk›da bulunaca¤›n› söyledi. TOBB Baflkan› Hi-
sarc›kl›o¤lu da, Sarp ve Sarpi gümrük kap›lar›n›n
yenileme çal›flmas›n›n dünyada örnek bir iflbirli-
¤i modeli olaca¤›n› ve Türkiye ile Gürcistan ara-
s›nda vize uygulamas›n›n 10 fiubat’ta kald›r›la-
ca¤›n› söyledi.

Yeni fiafak Gazetesi 05.02.2006



Bizde kavda olmaz. Daha do¤rusu benim

oldu¤um yerde kavga olmaz. Uzlaflma

olur...

Hepsi bir dikenli gül olan iflçi sendikalar›n›n li-

derleri ile uzlaflmay› baflaran Hisarc›kl›o¤lu için

bankac›larla uzlaflmaktan daha do¤al bir fley

olamazd›... Devam etti...

- Bankac›lar da bizim üyemiz. Onlar›n kâr etme-

sini en çok biz isteriz. Bankalar kâr etsin ki sa¤-

l›kl› bir finans sistemi do¤sun. Bir de reel sektö-

rü bu sa¤l›kl› mali sisteminin üzerine oturtal›m.

‹flte o zaman 4 y›ld›r Türkiye’nin sa¤l›kl› büyüme-

sini sa¤layan özel sektör ayaklar› üzerinde daha

rahat durur ve Türkiye dünyan›n 10 büyük ekono-

misinden biri olma hedefine daha kolay koflar.

Baflkan Hisarc›kl›o¤lu’nun alt›n› çizdi¤i bak›fl aç›-

s› ile bugün ö¤le yeme¤inde Bankalar Birli¤i yö-

netimi ile TOBB yönetimi biraraya gelecek. Bu

birliktelikte Hisarc›kl›o¤lu kadar ‹fl Bankas› Ge-

nel Müdürü ve Bankalar Birli¤i Baflkan› Ersin

Özince de uzlaflman›n sa¤lanmas› için çaba gös-

terecek. Ersin Özince ayn› zamanda TOBB Fi-

nans Sektörü Meclis Baflkanl›¤› görevini yürütü-

yor. TOBB içinde bankac›lar› temsil ediyor. Ban-

kac›lar›n yemekte TOBB yönetimine genifl bir bil-

gi sunumu yapmas› bekleniyor.

Bilgi sunumunun sat›r aralar›nda reel sektöre

kredi vermek için ne kadar istekli oldu¤unun al-

t› çizilecek. Zaten bankalar›n yapmas› gereken

de bu... Ama reel sektörle sorunlar bir türlü gi-

derilemiyor. Reel sektör ya¤murlu havada kendi-

sine flemsiye açan bir bankac›l›k sektörü istiyor.

30 kiflilik yemekte 17 bankac› yer alacak. KO-

B‹’lerle son dönemde zor günler yaflayan tekstil

ile tavukçuluk sektörünün sorunlar› da özel ola-

rak ele al›nacak.
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ABD D›fliflleri Bakanl›¤›, ‹srail ile Gazze fie-
ridi’ndeki Filistin topraklar› aras›nda bulu-
nan Erez noktas›ndaki sanayi bölgesinin

gelifltirilmesine önderlik edecek olan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’ni (TOBB) övdü.

ABD D›fliflleri Bakanl›¤› sözcüsü Sean McCor-
mack, bir gazetecinin, konuya iliflkin sorusunu
yan›tlarken, “Ortado¤u bölgesinde ekonomik bü-
yüme ve yat›r›mlar›n›n ilerletilmesini amaçlayan
çabalar› memnuniyetle karfl›l›yoruz.

TOBB’un ve ‹sraillilerin, bölgede ekonomik f›rsat-
lar›n art›r›lmas› çerçevesinde, bu sanayi bölgesi-
nin yeniden canland›r›lmas› çabalar›n› alk›fll›yo-
ruz” dedi. Sözcü, Dünya Bankas› baflkanl›¤›ndan
ayr›ld›ktan sonra ABD’nin Ortado¤u bar›fl koordi-
natörlü¤üne getirilen James Wolfenshon’un,
Erez giriflimini koordine edece¤ini ve ABD’nin il-
gili taraflarla temaslar›n›n sürece¤ini belirtti.

Dünya Gazetesi 08.02.2006
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB),
kay›t d›fl›l›¤›n önlenmesi, verginin tabana
yay›lmas›, yüksek vergi oranlar›n›n düflü-

rülmesi, istihdam üzerindeki vergi yüklerinin
azalt›lmas› halinde, tar›m sektörü önündeki en-
geller kald›r›larak sektörün geliflmesinin sa¤lan-
m›fl olaca¤›n› bildirdi.

TOBB Ticaret Borsalar› Konsey Toplant›s› Ortak
Bildirisine göre, toplant› Sanayi ve Ticaret Baka-
n› Ali Coflkun, Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Mehdi
Eker, Sanayi Bakanl›¤› Müsteflar› Adem fiahin,
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TOBB Yöne-
tim Kurulu üyeleri, Konsey Baflkan› Nejat Ekrem
Basmac› ve Konsey üyelerinin kat›l›m› ile gerçek-
lefltirildi.

Toplant›da ekonominin ve özellikle tar›m sektö-

rünün sorunlar› ele al›n›rken, bir de ortak bildiri

ortaya ç›kt›. Bildiride, tar›m ürünleri ticaretini ko-

laylaflt›rmak, depolanmas› için uygun sistem

oluflturmak, ürün senedi ç›karmak, ürün ihtisas

borsalar› konusunda öncelik verilmesi ve bu ko-

nularda gerekli altyap› çal›flmalar›n›n bir an önce

bafllat›lmas›n›n sektörün geliflmesini sa¤layaca-

¤› vurguland›.

Ayr›ca, kay›td›fl›l›¤›n önlenmesi, verginin tabana

yay›lmas›, mükellef bafl›na düflen yüksek vergi

oranlar›n›n düflürülmesi, istihdam üzerindeki

vergi yüklerinin azalt›lmas› halinde, tar›m sektö-

rü önündeki engeller kald›r›larak sektörün gelifl-

mesinin sa¤lanm›fl olaca¤› ifade edildi.

Milli Gazete 10.02.2006
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Edirne Valisi Nusret Miro¤lu, mülkiyeti Va-

k›flar Bölge Müdürlü¤ü’ne ait Selimiye Ca-

mii’nin restorasyonu, d›fl ayd›nlatmas› ve

çevre düzenlemesinin, Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birli¤i’nin (TOBB) finansman›yla yap›ld›¤›n›

bildirdi.

Miro¤lu, 2004-2005’te Edirne Turizm Endüstri

ve Ticaret A.fi. (ETUR) taraf›ndan yürütülen çal›fl-

malar için TOBB’dan 783 bin 352 YTL ödeme

yap›ld›¤›n› söyledi.

Selimiye Camii’nin Edirne için çok önemli oldu-

¤unu ifade eden Miro¤lu, bu nedenle caminin ilk

günkü özelli¤ini korumak için gereken tüm çal›fl-

malar›n yap›laca¤›n› belirtti.

TOBB taraf›ndan Edirne’ye yap›lan yard›mlardan

memnun olduklar›n› bildiren Miro¤lu, mülkiyeti

Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’ne ait Selimiye Ca-

mii’nin restorasyon, d›fl ayd›nlatma ve çevre dü-

zenlemesinin de TOBB’un finansman›yla yap›ld›-

¤›n› ifade etti.

Çal›flmalar kapsam›nda son  cemaat kubbe kur-
flunlar›n›n yenilendi¤ini, cami d›fl beden duvarla-
r›n›n temizli¤iyle onar›m›n›n yap›ld›¤›n› anlatan
Miro¤lu, flu bilgileri verdi:

“Caminin klasik ahflap kap›, pencere kapaklar›
ve metal aksesuarlar›n›n temizli¤i ve Osmanl›
gomolok cilalar› yap›lm›flt›r. Caminin demir pen-
cere parmakl›klar›yla gergi demirleri boyand›. Ca-
mi hazinesinin y›k›lan duvar› onar›ld› ve bahçe
çevre ihata duvar› temizlendi. Ana  kubbe denge
kule alemleri, alt›n varak kaplama yap›ld›. ‹ç ve
d›fl ayd›nlatma tesisat› ve armatürleri günümüz
teknolojisiyle yenilendi. Ayd›nlatma ana kuman-
da panolar› da dijital sistemle de¤ifltirildi.”

Çevre düzenlemesinde ise Osmanl› tafl eserleri
sergileme alan›n tanzimi, otomatik sulama sis-
temi ve ayd›nlatma tesisat›, granit tafl kapl› ya-
ya yollar›n›n yap›ld›¤›n› kaydeden Miro¤lu, alan›n
tanzimini ve di¤er çal›flmalar›n›n Özel ‹dare Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan 21 bin 500 YTL bedelle yap-
t›r›ld›¤›n› sözlerine ekledi.

Yeni Mesaj Gazetesi 15.02.2006
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Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n baflkanl›¤›nda
gerçeklefltirilen “3. Türkiye Bölgesel ve
Sektörel Ekonomi fiuras›”nda Türkiye

Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, “‹stihdam sorununu biz çözeriz”
derken cezaland›r›c› de¤il, ödüllendirici uygula-
malar beklediklerini söyledi.

Yüke ra¤men aç›k veriyor:

Odalar Birli¤i’nin ev sahipli¤inde gerçekleflen flu-
ran›n bas›na kapal› bölümünde konuflan TOBB
Baflkan›, ekonomideki geliflmelere iliflkin de¤er-
lendirmelerde bulundu. Edinilen bilgiye göre Hi-
sarc›kl›o¤lu, istihdam maliyetleri aç›s›ndan Tür-
kiye’nin, OECD ülkeleri aras›nda ilk s›rada oldu-
¤unu, bir iflverenin net asgari ücretin yüzde 70’i
kadar vergi ve prim ödedi¤ini söyledi. Hisarc›kl›-
o¤lu, “nas›l bir sosyal güvenlik sistemidir ki,
hem en a¤›r yükleri üzerimize yükleyecek, hem
de her y›l artan bir aç›k vermeye devam edecek.
20 y›l prim ödenip, 30 y›l maafl al›n›rsa tabiiki
bu sistem iflas eder.” dedi.

Çözüm özel sektörde:

‹flsizli¤in çözümünün özel sektörde oldu¤una
dikkati çeken Hisarc›kl›o¤lu, “Bizler bu sorunu

çözmeye haz›r›z, yeter ki istihdam› cezaland›ran

de¤il, ödüllendiren bir yaklafl›m benimsensin”

diye konufltu. Bunun ilk ad›m› olarak da istih-

dam üzerindeki prim yüklerinin düflürülmesini is-

teyen Hisarc›kl›o¤lu, bu kapsamda iflsizlik sigor-

tas› uygulamas›n›n da gözden geçirilmesi gerek-

ti¤ini kaydetti. Fonda toplanan kayna¤›n 14 mil-

yar dolara ulaflt›¤›n›, her ay içi iflverenden 110

milyon dolar al›nd›¤›n› kaydeden Hisarc›kl›o¤lu,

oysa sadece bu paran›n faiz gelirinin bile ayl›k

ödemenin nerede ise 10 kat› civar›nda oldu¤una

dikkati çekti. Hisarc›kl›o¤lu, bu haliyle iflsizlik fo-

nu kesintisinin istihdam› cezaland›ran ilave bir

vergiye dönüfltü¤ünü ve istihdam maliyetini art›r-

d›¤›n› belirtti.

Aç›¤› hafife almay›n:

Bu arada yap›sal reformlar› tamamlaman›n yan›

s›ra yeni bir sanayi politikas› gelifltirmenin ge-

rekli oldu¤unu vurgulayan TOBB Baflkan› Hisar-

c›kl›o¤lu, cari aç›¤› risk unsuru olmaktan ç›kar-

man›n tek yolunun bu oldu¤unu belirterek, “Bu-

gün finanse ediliyor diye, cari aç›k riski hafife

al›nmamal›” dedi. Cari aç›¤›n, finanse edildi¤i

için olufltu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, geçmiflte

yaflanan krizleri tetikleyenin de hep cari aç›k ol-

du¤unu hat›rlatt›.

Hürriyet Gazetesi 15.02.2006
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• TOBB Bölgesi ve Sektörel Ekonomi fiuras›’nda
TOBB, üç büyük ilin yan› s›ra 10 bölgenin ve 37
sektörün sorunlar›n› kapsayan raporlar›n sunu-
munu yapt›. Girdi maliyetlerinin yüksekli¤inden
yak›n›lan, KDV ve ÖTV indirimi istenen raporlar-
da, da¤›t›m özellefltirmelerinden ilaç ithalat›na
kadar pek çok konuya de¤inildi. KDV ve ÖTV in-
dirimi gibi isteklerin de dile getirildi¤i raporda,
sektörel olarak flu öneriler yer ald›:

• Belli özellikler tafl›yanlar hariç, 1000 metreka-
reden büyük kapal› alan gerektiren imalat sana-
yii yat›r›mlar› Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB)
yönlendirilmeli. OSB’lerden tüketilen elektrik be-
delinden talep edilen yüzde 2 TRT pay› kald›r›l-
mal›, do¤algaz vergi yüklerinden ar›nd›r›lmal›.

• Sa¤l›k mevzuatlar› yeniden düzenlenmeli, özel
sa¤l›k kurulufllar› teflvik edilmeli

• Kaçak akaryak›t sorununa karfl› hükümet nez-
dinde kararl› ve devletin ilgili tüm birimleri ile
kuvvetli bir koordinasyon içinde toplumsal mü-
cadele, ulusal marker uygulamas›n›n bir an ön-
ce bafllat›lmal›. Yasa d›fl› faaliyetlerin bitirilmesi
için, biyodizel, motorlu ile eflde¤er ÖTV’ye tabi
tutulmal›

• Enerji sektöründe yat›r›m ortam›n›n sa¤lanma-
s› gerekli. Da¤›t›m özellefltirmeleri, Hazine ve
Maliye’ye gelir getirme beklentisinden uzak, fa-
kat kaliteli ve sürekli hizmeti verebilecek yat›r›m-
lar›n yap›lmas›n› garanti alt›na alabilecek tarzda
düzenlenmeli.

• Tekstilde yerli üretim girdi maliyetleri üzerinde-
ki vergiler rekabet içinde bulunulan pek çok ül-
keden yüksek, bu da kay›td›fl› faaliyetleri art›r›-
yor. Konfeksiyon ve haz›r giyimde, yat›r›m indiri-
mi mutlaka gündeme gelmeli ve kademeli olarak
uygulanmal›.

• ‹laç hammaddelerinde KDV yüzde 8’e indiril-
meli. Ulusal ‹laç Kurumu kurulmal›. ‹thal ilaç fur-
yas›n›n önlenmesi ve yerli üretime dönüfltürül-
mesi amac›yla, Sa¤l›k Bakanl›¤› serbest rekabet
kurallar› içerisinde sektörü gözetmeli ve üretimi
teflvik etmeli.

• Turizm iflletmelerinde ÖTV ve KDV afla¤›ya çe-
kilmeli. Seyahat acenteleri ihracatç› say›lmal›.

• Beyaz et sektöründe al›nacak önlemlerde ülke
kanatl› hayvan sa¤l›¤›n› riske sokan bu gelenek-
sel yap› AB benzeri üretim yap›s›na dönüfltürül-
meli.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, müteahhitleri ülkenin
de¤iflik yerlerinde okul ve hastane yaparak 15-
20 y›ll›¤›na devlete kiralamaya ça¤›rd›. Erdo¤an,
Milli E¤itim ve Sa¤l›k Bakanl›klar›n›n konuyla ilgi-
li çal›flma yürüttü¤ünü bildirdi. Baflbakan Erdo-
¤an, fluran›n aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada ifla-
damlar›na “Bütün gücümüzü, bütün enerjimizi

üretime verelim. Ekonomiyi demokrasiden hu-

kuktan, adaletten ba¤›ms›z bir dinamik olarak

asla düflünmeyelim. Keza demokratik geliflme

ve kalk›nmay› da toplumu kalk›nd›rmadan, reka-

bet gücünü yükseltmeden sa¤lamam›z asla

mümkün de¤ildir” diye seslendi.

37 sektör ne istedi

Okul, hastane yap›n, devlete kiralay›n

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, TOBB Ekonomi fiura-
s›’n›n bas›na kapal› bölümünde ifladamlar›na “O
kadar teflvik verdik, indirimler getirdik kendi ilini-
ze bile yat›r›m yapm›yorsunuz.” diyerek teflvik
sisteminden duydu¤u hayal k›r›kl›¤›n› dile getirdi-
¤i ö¤renildi. Erdo¤an, kendisine sorunlar›n› anla-
tan ifladamlar›na, “Ben sizden müteflebbis gibi
konuflman›z› beklerdim. Vali gibi belediye baflka-
n› gibi konufluyorsunuz” dedi. Erdo¤an toplant›-
n›n bas›na kapal› bölümünde befl saat boyunca
TOBB’un 13 bölge ve toplam 37 sektör kurulun-
dan 31’inin temsilcilerini dinledi. Konuflmac›la-

r›n genel olarak bas›na da da¤›t›lan sektör rapor-
lar›ndaki yaz›l› sunumlar› tekraren okudu¤u ö¤re-
nildi. Konuflmac›lar baflta enerji olmak üzere gir-
di maliyetlerinin yüksekli¤i ile istihdam vergile-
rinden yak›nd›. Bunun üzerine Baflbakan Erdo-
¤an “Neden bu teflvik verdi¤imiz 49 ile gitmiyor-
sunuz. O kadar indirim yapt›k niye yat›r›m yapm›-
yorsunuz. Neden hala bizden bekliyorsunuz” di-
ye sitemde bulundu. Erdo¤an, ayr›ca “Rus-
ya’dan en pahal› do¤algaz› bizim ald›¤›m›z do¤ru
de¤il” derken Mavi Ak›m Projesi’nin de güçlendi-
rilece¤ini söyledi.

Kendi ilinize bile yat›r›ma gitmediniz
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Odalar Birli¤i’nin düzenledi¤i 3. Bölgesel
ve Sektörel Eknomi Zirvesi’nde konuflan
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu “Hem

ihracatta, hem de iç piyasada yaflanan s›k›nt›-
lar, dayanma s›n›r›n›n ötesine geçti. Hükümet
reel sektörün sorunlar›n› çözmek yerine yat›r›m
indirimini kald›rmak gibi uygulamalarla u¤raflt›¤›
için geliflme sa¤lanam›yor” diye konufltu.

500’e yak›n sektör temsilcisini kabine ile bulufl-

turan toplant›n›n aç›l›fl›n› yapan Ankara Ticaret

Odas› Baflkan› Sinan Aygün, “AB’nin ikiyüzlülü¤ü

ortada” dedi. Erdo¤an bu sözlere “Bize ihtiyaçla-

r› var bize muhtaçlar” yaklafl›m› do¤ru de¤il. Bi-

zim ürettiklerimizi dünyan›n her yerinden alma

flanslar› var. Hesaplar›m›z› çok iyi yapmal›y›z” di-

ye cevap verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) dü-
zenledi¤i 3. Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Zirve-
si Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, kabinenin
ekonomi ile iliflkili bakanlar› ve ülkenin dört bir
yan›ndan gelen reel sektör temsilcilerini bir ara-
ya getirdi.

Toplant›ya Erdo¤an’›n yan›s›ra, Baflbakan Yar-
d›mc›s› Abdüllatif fiener, Devlet Bakanlar› Ali Ba-
bacan ve Kürflad Tüzmen, Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, Sanayi Bakan› Ali Coflkun, Çal›flma
Bakan› Murat Baflesgio¤lu, Enerji Bakan› Hilmi
Güler, Tar›m Bakan› Mehdi Eker ve Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m kat›ld›.

3. Bölgesel ve Sektörel Ekonomi Zirvesinde bir
konuflma yapan TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›-
o¤lu, hem ihracatta, hem de iç piyasada yafla-
nan s›k›nt›lar›n art›k pek çok müteflebbisin, da-
yanma s›n›r›n›n ötesine geçti¤ini belirterek hükü-
mete acil önlem ça¤r›s›nda bulundu.

‹flsizler ordusu ço¤alacak

Makro dengelerin düzeldikçe bunun reel sektöre

de yans›mas›n› umduklar›n›n alt›n› çizen Hisar-

c›kl›o¤lu, döviz kurundaki gerilemenin üzerine

girdi maliyetleri de düflmeyince s›k›nt›lar›n artt›-

¤›n› vurgulad›.

Hisarc›kl›o¤lu, “Bir iflveren, net asgari ücretin

yüzde 70’i kadar vergi ve prim ödemektedir. ‹s-

tihdam maliyeti bu kadar yüksek olunca, kay›td›-

fl›l›k kural, kay›tl› çal›flmaysa istisna olmufltur.

Hükümet reel sektörün söz konusu sorunlar›n›

çözmek yerine yat›r›m indirimini kald›rmak gibi

uygulamalarla u¤raflt›¤› için geliflme sa¤lanam›-

yor. Aksi halde iflsizler ordusu daha da büyüye-

cek ve ciddi bir sosyal sorun ç›kacakt›r” diye ko-

nufltu.

Ortado¤u Gazetesi 16.02.2006

Sanayicilerden hükümete uyar›
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin düzenledi¤i 3. Bölgesel ve Sektörel Eko-
nomi Zirvesinde, reel sektör temsilcileri hükümete, “Sorunlar dayanma s›n›r›-
n›n ötesine geçti. Ya sorunlar› çözün ya da iflsizli¤in artmas›na haz›rl›kl› olun”
uyar›s›nda bulundu.



248

BASINDA TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin ev sa-
hipli¤inde gerçeklefltirilen ve Baflbakan Er-
do¤an’›n ve baz› bakanlar›n kat›ld›¤› “3.

Türkiye Bölgesel ve Sektörel Ekonomi fiuras›”
toplant›s› sona erdi.

81 il ve 157 ilçedeki da ve borsa baflkanklar›n›n
yan›s›ra, 37 sektör temsilcilerinin genifl kat›l›-
m›yla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversite-
si’nde gerçeklefltirildi.

Hisarc›kl›o¤lu amaçlar›n›n,1 milyon 200 bini
aflan üyesiyle Türk özel sektörünün en üst mes-
leki kuruluflu olan TOBB’un ülke ekonomisinin
acil çözüm bekleyen sorunlar›n› ve önerilerini
baflta Baflbakan olmak üzere bakanlar kurulu
üyelerine blir kez daha anlatmak oldu¤unu vur-
gulad›.

TOBB, bu kez toplant›y› en iyi biçimde de¤erlen-
dirmek amac›yla gerçketen iyi haz›rlanarak Bafl-
bakan ve bakanlar›n huzuruna ç›km›fl.

Toplant›n›n zamanlamas› gerçekten çok önemli.

Sürekli makro ekonomik dengelerin iyili¤inden
bahsedildi¤i bir ortamda, iç ve d›fl piyasalarda
yaflanan s›k›nt›lar›n giderek artmas›n›n art›k gö-
rülmesinin, yaflanmakta olan sorunlara acil çö-
zümlerin bulunmas›n›n gerekti¤i bir zaman.

Hisarc›kl›o¤lu’nun aç›l›fl konuflmas›nda dile ge-
tirdi¤i ve sunumlarda vurgulad›¤› sorunlar, co¤-
rafi bölgeler olarak ayr›lm›fl illerimizin ve 37 sek-
törün sorunlar›n›n özeti niteli¤inde.

Bak›n Baflkan Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun “Makro
dengeler düzelmeden, reel sektörün sorunlar›-
n›n, çözülemeyece¤inin de bilincindeydik. Umut-
la bekliyorduk ki, makro dengeler düzeldikçe, re-
el sektör üzerindeki yükler de azalacak, böylece
TL’deki de¤er art›fl›, dengelenecekti. Ama, döviz
kurundaki gerilemenin üstüne, girdi maliyetleri
de eskisi gibi yüksek kal›nca, makro ekonomide-
ki iyileflme, reel sektöre ayn› ölçüde yans›mam›fl
ve s›k›nt›lar, daha da artm›flt›r.

Bunun üzerine sanayicimiz, rekabetçi olabilmek
üzere, daha fazla ithal girdiye yönelmifltir.

Böylece olunca da, içeride ara mal› üreten kobi-
lerimiz baflta olmak üzere, nihai mal üreten pek
çok sanayicimiz, olumsuz etkilenmifl, ihracat›n
ülkemize sa¤lad›¤› katma de¤er azalm›flt›r.

5084 say›l› teflvik yasas›n›n, Do¤u Anadolu böl-
gesi illerimize ciddi katk›s› olmad›¤›n› dile geti-
ren oda baflkanlar›n›n dedi¤i gibi, “bölgesel ve
sektörel teflvik’ uygulanmaz ise iflsizlik ve gelir
da¤›l›m› sorunlar›na çözümler bulunamayaca¤›
da bir gerçek.

Ulusal kaynaklara dayand›r›lmayan enerji politi-
kalar›n›n pahal› ve riskli olaca¤›, istihdam›n üze-
rindeki a¤›r yükler, vergi sistemi, bugünkü kar-
mafl›k yap›s›yla sürdükçe ve dolayl› vergilerin yü-
kü devam ettikçe, kay›td›fl›l›k azalmayacakt›r.

Vadeli ithalattaki KKDF (Kaynak Kullan›m› Des-
tekleme fonu) ödemesinden kaç›nmak isteyen
flirketler, yo¤un bir flekilde, yurtd›fl›nda kurulu
firmalar üzerinde ifllem yaparak, bu imkanlardan
mahrum kobiler karfl›s›nda, haks›z rekabete yol
açmaktad›r.

Cari aç›k hafife al›nmamal›, geçmiflte yaflanan
krizleri tetikleyen de, hep cari aç›k unutulmama-
l›d›r de¤erlendirmesine kim karfl› ç›kabilir. Konu-
flulanlar›n, dile getirenlerin özeti bunlar, deyim
yerindeyse “eksi¤i var fazlas› yok.”

A¤z›n›za sa¤l›k Rifat Hisarc›kl›o¤lu

Bu ve benzer sorunlara çözümler bulunmas›
amac›yla düzenlenen “3. Türkiye Bölgesel ve
Sektörel Ekonomi fiuras›”nda tam anlam›yla ül-
kemiz ekonomisinin, piyasalar›n tomografisini
çekilmifl durumda.

Gaziantep Sanayi Odas› Baflkan› ve TOBB yöne-
tim kurulu üyesi Nejat Koçer’in dedi¤i gibi, “Söy-
lenecek her fley söylendi” s›ra çözümlerde, ge-
cikmeden, geç olmadan...

Forum Diplomatik 17.02.2006



Cuma günkü yaz›n›n bafll›¤› “Siyasi Kilitlen-
me” idi. Taflra bask›lar›m›zda bu yaz› yer
ald›. Ancak akflam›n ilerleyen saatlerinde

Hamas liderinin ziyareti nedeniyle yaz›m› de¤ifl-
tirmifltim. Tuhaf bir siyasi kilitlenme yaflad›¤›m›-
z› düflünüyorum. Asl›nda ortada bir daralma, t›-
kanma veya s›k›flma yok. Ama bu olacakm›fl ön-
görüsüyle hareket ediliyor. “Olmayan bir kilidi
açmak için anahtar aran›yor” ve deniyor ki. “Na-
s›l olsa kilitlenme yaflanacak. Anahtar› flimdiden
bulal›m.” Siyasette bazen böyle aray›fllara rast-
lan›r. Ama en az›ndan belli aç›l›mlar yapabilmek
için boflluklar›n oluflmas› gerekiyor. fiu anki po-
litik arenada böyle bir boflluktan söz etmek güç.
Yine cuma günkü yaz›mda NTV’de baflar›l› ifllere
imza atan Murat Birsel’in program›nda Erkan
Mumcu’ya sorular yöneltti¤imizi, ard›ndan
SKYTURK’te Mumcu ile bir söylefli yapt›¤›m›z›
aktarm›flt›m. Mumcu’nun flu sözleri gerçekten
çok önemli:

“fiu anda vatandafl›n gündeminde seçim yok.
Seçimi politikac›lar ve gazeteciler konufluyor.”

‹flte Türkiye’nin en temel açmaz› budur. Türki-
ye’de siyasetçiler, halk için de¤il, di¤er siyaset-
çiler için politika üretiyor. O zaman da halka ula-
fl›lam›yor. Ayn› fley gazeteciler için de geçerli.
Gazeteciler de kendi meslektafllar› için haber ve
yorum üretiyorlar. Halktan kopufl böyle gerçekle-

fliyor.

Bir süre önce Ankara büromuzun Haber Müdür-

lü¤ü görevine bafllayan Nergis Bozkurt’la birlikte

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› Rifat

Hisarc›kl›o¤lu’nu ziyaret ettik. Türkiye’nin en bü-

yük ifladamlar› örgütü olan TÜS‹AD’› içinde ba-

r›nd›rsa da, a¤›rl›kl› olarak Anadolu sermayesini

temsil eden TOBB’un çal›flkan baflkan› Hisarc›k-

l›o¤lu ile yapt›¤›m›z röportaj› gazetemizde okuya-

bilirsiniz. Ben de ayr›ca baz› izlenimlerimi aktar-

maya çal›flaca¤›m.

Bir kere bu dönemde ifli en zor olan kiflilerden

birisi herhalde TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-

lu’dur. Tam bir denge politikas› yürütmek duru-

munda. O ne yap›yor? Bütün ›srarlara ra¤men si-

yasetten uzak durarak zorluklardan kendini ve

TOBB’u koruyor. S›rt›n› da taban›na, Anadolu

sermayesine dayam›fl durumda.

Rifat Bey’in sözleri ve bizlere çizdi¤i siyasi ve

ekonomik tablo yukar›da anlatmaya çal›flt›¤›m

“kilitlenmeyi” çok güzel ortaya koyuyor. Bafl-

kan’›n sözlerinden kendime göre flöyle bir özet

ç›kartt›m;

Ekonomide oldukça önemli ad›mlar at›ld›. Ama

daha bekleyen çok ifl, yap›lacak çok reform var.

Bürokratik oligarfli direniyor. Kurum milliyetçili¤i

yap›l›yor. Makro düzeyde rakamlar iyi ama iç pi-
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yasada s›k›nt› yaflan›yor. Vatandafl flu anda iyi-
leflme için umutlu bir bekleyifl içinde. Halk istik-
rara oynuyor ve avans veriyor. Siyasete de bu
bekleyifl yans›yor. Hükümete karfl› Anadolu’da
ya da büyük ifl çevrelerinde flu anda güçlü bir
muhalefet havas› yok. O yüzden ciddi bir yükse-
lifl gösteren muhalefet partisi görülmüyor. Ama
bu sabr›n s›n›r› nereye kadar uzar o bilinmez. Ri-
fat Bey siyasete k›sa vadede girmez. Çünkü si-
yasete bulafl›rsa, “TOBB üyelerinin sözlerini hü-
kümete anlatam›yor” noktas›na gelmek istemi-
yor. Ama orta ve uzun vadede bir gün mutlaka si-
yasete girer.

Ne siyah, ne beyaz, gri...

Bugün Türkiye’de bir “siyasi kilitlenme”nin olup
olmad›¤›n› anlamak için iki ayn› soru iflareti orta-
da duruyor.

Birincisi ekonomi iyi mi kötü mü?

Di¤eri de iktidar güç kaybediyor mu, alternatifler
ortaya ç›k›yor mu?

Her iki sorunun da ikifler yan›t› var. Yani durdu-
¤unuz noktaya göre evet de diyebilirsiniz hay›r
da. Yar›s›na kadar dolu olan bardak misali. Do-
lu diyen de var. Bofl diyen de. Baz›lar› didinip du-
ruyorlar, “bu barda¤›n dolu taraflar› da, bofl ta-
raflar› da var” diye, ama onlar›n ifli zor. TOBB
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ifl zor olanlardan bi-
risi.

Rifat Hisarc›kl›o¤lu Türkiye’nin do¤udan bat›ya
durmadan dolafl›yor. Anadolu’nun nabz›n› tutu-
yor. Ayr›ca büyük ifladamlar›yla da düzenli olarak
görüflmeler, toplant›lar yap›yor. Her f›rsatta bü-
rokrasiyle, hükümetler toplant›larda biraraya ge-
liyor. Kendisiyle yapt›¤›m›z söyleflide, ekonomi-
de ve siyasette hem beyaz, hem siyah noktalar›
ortaya koydu, elbette gri tonlar› da...

Baflkan makro ekonomik düzelmeden memnun-
du. Ama bekleyen yap›sal reformlar› unutmuyor-
du. Kurumsal milliyetçilik ve bürokratik oligarfli-
den yak›nd›. fiafl›rd›m, “tek parti iktidar›nda bu
sorunlar çözülemiyor mu?” diye sordum. “Ma-
alesef” dedi. ‹fllerin çok yavafl yürüdü¤ünden fli-
kayet etti.

Baflkan›n ne okudu¤unu da ö¤rendik. Masas›n-

da üç ayl›k ekonomik rapor duruyordu. Bir de Ke-

mal Dervifl’in “Krizden ç›k›fl ve sosyal demokra-

si” kitab›. Baflkan›n çay yerine bol bol su içme-

si dikkatimi çekti. Sigaray› sanki azaltm›fl gibiy-

di. Her zamanki gibi masas›n›n üzerinde ceviz,

f›nd›k, badem tabaklar› duruyordu.

Rifat Beyin telefonlar› susmuyor, ziyaretçileri ek-

sik olmuyor. Görüflmemiz s›ras›nda telefonu her

çal›fl›nda teybimizi kendisi kapatt›, sonra tekrar

açt›. Tecrübeli bir siyasetçi veya k›demli bir bü-

rokrat gibiydi.

Çarp›c› tespitleri vard›:

“Son 20 y›lda Kurumlar vergisi tam 180 kez de-

¤ifltirilmifl. Nerede kald› istikrar? Vergi sistemi

çok kar›fl›k.

Ödenebilir, anlafl›labilir ve basit bir vergi siste-

mine ihtiyaç var. Sanayi stratejisi yok. Sanayi

bilgi sistemine geçmemiz laz›m. ‹ki önemli soru-

numuz görülüyor. ‹stihdam üzerindeki en a¤›r

vergi yükü Türkiye’de.

Enerjide en pahal› maliyet bizde. Bu iki rakam›

de¤ifltirmeden, bu tabloyu düzeltmeden rekabet

flans›m›z daha fazla artmaz. Son üç y›ll›k iyilefl-

menin sebepleri var. Ama s›n›ra dayan›yoruz.

2001 krizi bizlere verimli çal›flmay› ö¤retti. Ka-

pasite kullan›m oranlar›n› art›rarak çal›flt›k. Ama

kârl›l›k artmad›. fiimdi yeni bir ivmeye ihtiyaç

var.”

Siyasete gelince...

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, merkezdeki bütün yeni olu-

flum çal›flmalar›nda ismi ilk s›rada geçen kifli.

Alternatif arayan önce Rifat Bey’e bak›yor. O’nun

Anadolu turlar›nda edindi¤i izlenim ise flöyle:

“‹ktidara güven sürüyor. Halk›n avans› devam

ediyor. Kitleler umudunu yitirmemifller. Muhale-

fet partilerinde yükselifl yok. Halk, zaman› gelin-

ce liderini de belirtiler, partisini de seçer.”

Baflkan, siyasetten uzak duruyor. Bence iyi yap›-

yor. Kendisi bana k›zabilir ama ben yine de tah-

minimi söylemeden geçemeyece¤im: “Rifat Bey,

Tayyip Erdo¤an’a karfl› bir hareketin içine gir-

mez. Ama Tayyip Bey sonras›nda siyasette var

olur.”



Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ifl dünyas›n›n

kayg›lar›n› Akflam’a aç›klad›. Akflam Anka-

ra Temsilcisi ‹smail Küçükkaya ve Haber Müdü-

rü Nergis Bozkurt’un sorular›n› yan›tlayan Hisar-

c›kl›o¤lu, en büyük sorunun, bir sanayi stratejisi-

nin yarat›lamamas› oldu¤unu ve bunun vatan ha-

inli¤iyle eflde¤er say›laca¤›n› söyledi. Hisarc›kl›-

o¤lu, gereken ad›mlar›n at›lmamas› halinde “glo-

bal sermaye f›rt›nas›nda kaybedebiliriz” uyar›s›

yapt›.

Erez’de iki toplumu bir araya getirecek önemli
bir projenin öncülü¤ünü yap›yorsunuz. Hamas
bu projeyi olumsuz etkiledi mi?

Eski ismi Erez, yeni ismi Filistin Sanayi Serbest

Bölgesi. fiu anda, bir tedirginlik var. Bu tedirgin-

li¤in zaman içerisinde kaybolaca¤› inanc›nda-

y›m. Niye? Dünyayla anlaflmak zorunda. Çünkü

flu anda Hamas’› iktidara getirenler, Filistin’deki

iflsizler. Yüzde 60’a yak›n bir iflsizler ordusu var.

fiu anda Filistinlilerin elindeki tek somut proje

bu; 6 bin Filistinli ifl imkan›na kavuflacak. fiimdi

seni iktidara getirenler, aç ekme¤e, ifle ihtiyaç-

lar› var. Sen onlar›n önünü hamasi nutuklarla ka-

pat›p dünyadan ar›nd›r›rsan oradaki insanlar›n ifl

yapma kapasitesi yine olmayacak.

BU ORDUYLA ZAFER ZOR

Anadolu’nun global ad›mlar atabilecek bir alt
yap›s› var m›?

Onun için bir ülkenin stratejisi olmas› laz›m. Ona

da bakt›¤›m›z zaman ülkemizin maalesef bugün

en büyük s›k›nt›s› bir sanayi stratejimiz yok. Sa-

nayi stratejisinin oluflabilmesi için verinizin ol-

mas› laz›m. Bugün Türkiye, kurulu güç kapasite-
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sini bilmiyor. Ne kadar üretiyor, bunu bilmiyor.

Ne kadar üretebilir, bilmiyor. Düflünün bir ordu-

nuz var, ne kadar askeriniz var ne kadar tank›n›z

var bilmiyorsunuz. Kaç uçak var bilmiyorsunuz.

Kaç bota ihtiyac›n›z var bilmiyorsunuz.

Böyle bir ordu savafl› kazanmas› mümkün de¤il.

Her y›l 70 bin kifli, istihdam piyasas›na göröyür.

AB sürecinde 10 milyon kifli köyden kente göç

edecek. Buna nas›l ifl bulaca¤›z. Sihirli formül

yok. Tek yol var; yat›r›m, istihdam, üretim ve ih-

racat. Bundan baflka bir yol yok.

BÜROKRAT‹K YAPI ENGEL

Neden yap›lam›yor, sorun ekonominin yöneti-
minde mi?

Ekonomi yönetiminin, iradesini ortaya koyup ya-

p›yor olmas› laz›m. Sanayi envanterinin, sanayi

bilgi sisteminin önünü t›kamak, vatan hainli¤i ile

efl de¤erdir. Çünkü bunu engelleyenin, yar›n ço-

cu¤una ifl imkan›n› ancak böyle sa¤layabiliriz.

Kim Engelliyor?

Kurumsal milliyetçilik, bürokratik yap›. Engelle-

yen bu.

Baflbakan Erdo¤an’la geçen hafta bir araya gel-

diniz, sorunlar aktar›ld›. Bu arada Odalar Birli¤i

taban›nda rahats›zl›k sesleri yükselmeye bafll›-

yor, beklentiler artm›fl görünüyor...

‹ç piyasada s›k›nt› var m›, var. Bunu Say›n Bafl-

bakan’a da aktard›k. En güzel göstergesi protes-

tolu senet tutarlar›. Bir y›l öncekine göre, protes-

tolu senet say›s›nda, yüzde 65 art›fl var. Bir bafl-

ka göstergesi de bir d›fl piyasa var. ‹hracat›m›z

artarak gidiyor. Bunun art›fl›nda yatan neden

2001 krizi bize flunu ö¤retti ki verimli çal›flma

flart. Tüm özel sektör, kendi içinde verimli çal›fl-

maya girerek, verimlilik sayesinde kapasite art›-

rarak gitti. Ama kârlar art›yor mu diye bakarsan,

kârlar artm›yor. Bunun için de tercih edilen mo-

del 2001’in ikinci yar›s›ndan itibaren konulan 2

tane mekanizma vard›r.

KISA YOLU SEÇMED‹K

K›sa vadede fakat sa¤l›kl› olmayan yol, kur poli-

tikan›z› dengeleyerek, götürebilirsiniz. Bu k›sa

vadeli yolu zaten desteklemedik, dalgal› döviz

kurunu destekledik. Neyi bekliyorduk bunun aka-

binde; bizim Türk sanayi olarak girdilerimizin ra-

kiplerimizle efl konuma getirilmesi. E¤er bu geti-

rilseydi bizim kur politikam›zdan flikayet etmeye

hakk›m›z yoktu, zaten, bu da yap›lamad›. En bü-

yük s›k›nt› buydu. Baflbakan’a 14 fiubat’ta an-

latt›¤›m›z buydu zaten. Bir, istihdam›n üzerinde-

ki yükler azalt›lamad›, asgari ücretle iflverene

maliyeti aras›nda iflçinin eline geçenle iflverene

maliyeti aras›nda, yüzde 70’lik bir marj var. Bu

kay›td›fl›l›¤› teflvik ediyor. ‹ki, enerjide 3 y›ll›k sü-

reçte bir art›fl olmad› ama dolar›n Türk Liras› kar-

fl›s›nda de¤er kaybetmesinden dolay›, yüzde 20

artt›.

ENERJ‹ G‹RD‹S‹ YÜKSEK

Enerji piyasas›nda dünyan›n en pahal› ikinci

enerjisini biz ödüyoruz sanayici olarak. ‹stihdam-

da en yüksek vergi yükü bizde. Enerji piyasas›n-

da fiyatlar›n ucuzlayabilmesi için bir fley yap›lma-

s› laz›m. Üretimi de da¤›t›m› da... Bu da yap›la-

mad›. Üçüncüsü, vergiler çok karmafl›k. Siste-

min düzenli olmas› laz›m, kendi içinde çeliflkiler

var. Kurumlar Vergisi’nde 20 y›lda 190 sefer de-

¤ifliklik yapm›fl›z. Otomatikman bir önceki, bir

sonraki omurgas› kaybolmufl. Basit anlafl›l›r,

ödenebilir bir vergi sistemine geçilmesi laz›m.

FARKLI KONUfiAN BAKAN

‹D‹ALIYSA ÇEKER G‹DER

Ekonomi bakanlar› aras›nda zaman zaman gün-

deme gelen görüfl ayr›l›klar›n›n ifl dünyas›na yan-

s›malar› oluyor mu?

fiimdi kiflinin farkl› düflünmesi gayet do¤al. So-

nuçta karar, Bakanlar Kurulu’ndan ç›k›yor. Ba-

kanlar Kurulu’ndan karar ç›kt›ktan sonra farkl›

bir bak›fl aç›s› olmas› abesle ifltigal. E¤er farkl›

bak›fl› olan kim varsa kendi görüflünde de iddi-

al›ysa çeker gider.



Ne zaman merkez sa¤da lider aray›fllar› günde-

me gelse ibre size yöneliyor, ifl dünyas› bir siya-

si lider aray›fl›nda m›?

E¤er ihtiyaç olursa,  zaten do¤ar. Benim bir ro-

lüm var m›? 2009’a kadar TOBB baflkan›y›m. Bu

süre boyunca siyaset yapmak mümkün de¤il.

Biz siyaset ile u¤rafl›rsak sorunlar›n çözülmesi

mümkün de¤il. Çözecek kifliler, fikirlere pranga

vuracaklar, görüfllere pranga vuracaklar. O da

Türkiye’nin gelece¤ine en büyük kötülük ticari

aç›k rakamlar› çok yüksek.

Osmanl› dönemi dahil krizlerin alt›ndan hep ç›-

kan neden ödemeler dengesindeki dengesizlik-

tir. Bizim, yo¤urdu üfleyerek yememiz laz›m. Ya-

p›sal de¤iflikli¤i düzeltiyor olmam›z laz›m. ‹thalat

ile ihracat aras›ndaki dengesizli¤i gideriyor olma-

m›z laz›m.

AKfiAM Ankara temsilcisi ‹smail Küçükkaya ve

Haber Müdürü Nergis Bozkurt’a aç›klamalarda bulunan

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Türkiye’nin sanayi envanteri yok.

Gücünü bilmeyen bir ordu nas›l savafl kazan›r? diye konufltu...
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Kaç›nc› “Güneydo¤u raporu” oldu¤unu bil-
miyorum, ancak TOBB’un son yay›nlad›¤›
çal›flma çok önemli. ‹çinde flimdiye kadar

hiç duyulmam›fl, hiç kimsenin akl›na gelmemifl
fikirler yok. Hatta daha önceki TOBB raporlar›n›
inceledim, farkl› flekilde ayn› konulara de¤inil-
mifl.

Bu defadaki raporun önemi, Güneydo¤u’yu za-

manl› flekilde bize tekrar hat›rlatmas›, mart ay›n-

daki Nevruz “flenlikleri” veya “olaylar›” öncesin-

de dikkatimizi çekmesinden kaynaklan›yor.

Hiç ayr›nt›lar›na girmeyece¤im. Raporda gördü-

¤üm, hani “biz söylemifl olal›m” fleklindeki baz›

önerileri de görmezden gelip en ciddi olanlar›n›

seçtim. Bunlar› lütfen not edin ve sahip ç›k›n:

GAP’› tamamlay›n:

GAP projesinin eksik kalan bölümleri h›zla ta-

mamlanmal›, sulama kanallar› k›sa sürede biti-

rilmeli ve Siverek-Hilvan ilçeleri de kapsam içine

al›nmal›.

Tar›m ve Hayvanc›l›k:

Bölgenin en büyük gelir kayna¤› olan tar›m ve
hayvancl›l›¤a destek verilmeli. May›nl› arazilerin
temizlenip tar›ma aç›lmas›ndan destekleme
prim kapsam›n›n geniflletilmesine kdaar bir dizi
önlem hemen devreye sokulmal›.

Enerji

Vergi yükü nedeniyle artan kaçak akaryak›t ön-
lenmeli, mevcut enerji hatlar› yenilenmeli, do¤al
gaz bölgeye getirilmeli. Batman Rafinerisi’nin
kapasitesi artt›r›lmal›. S›n›r ticareti ve yeni kap›-
lar›n aç›lmas› flart.

TOBB’un mesaj› aç›k: Bunu yapal›m ki, insanlar
ifl bulsunlar, para kazans›nlar, mutlu olsunlar.
PKK’ya gideceklerine normal bir hayat sürsün-
ler.

Bu önlemler, bölgeyi aya¤a kald›rmaya yetecek.

Ankara’n›n s›k›nt›s›, kaynak. Ancak “para yok”
diye oturup seyredersek, sonunda hepimiz kay-
bedece¤iz.
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‹hracatç›n›n düflüklü¤ünden flikayet etti¤i kur,

ithalat› art›yor. Ancak ithalata yard›mc› olan

sadece kur de¤il. Türkiye Odalar Birli¤i

(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun söyledi-

¤ine göre TSE’nin elinin kolunun ba¤lanm›fl ol-

mas› da ithalat› körüklüyor. Star’a konuflan Hi-

sarc›kl›o¤lu, “2006’da ithalat patlayacak. Hem

kalitesiz hem de ucuz mallar ülkeyi saracak.

Üretici zorlanacak” diyor. Peki ucuz mal nas›l gi-

recek? ‹flte bu sorunun cevab›n› da TSE Baflka-

n› Kenan Malatyal› veriyor.

Denetim yok ama...

AB’nin ithalatlar›  gümrüklerde kontrol etmedi¤i-

ni belirten Malatyal›, “Tamamen ithalatç› firma-

n›n beyan›na tabii. Ancak içeride dolafl›rken, RA-

PEX denilen online bilgisayar sistemiyle mallar

kontrol ediliyor. Mal› getiren firman›n kim oldu-

¤u, önceki ithalatlar›, ithal edilen ülke, o ülkede-

ki ihracatç› gibi tüm bilgiler RAPEX’te var. E¤er

ters bir durum olursa, mal piyasadan toplan›r,

firma cezaland›r›l›r ve ithalat izni iptal edilir” de-

di.

RAPEX’i vermiyorlar

Malatyal›, Avrupa’n›n RAPEX sistemini Türki-

ye’ye vermedi¤ini ancak Türkiye’nin AB’ye verdi-

¤i söz nedeniyle kademeli olarak 626 üründe

gümrük kontrolünü kald›rd›¤›n› söyledi. Bu konu-

da yetkili olan TSE’nin ithal mallar› denetlemedi-

¤ini belirten Malatyal›, “Bizde de mal›n piyasaya

girdikten sonra denetlenmesi öngürülüyor. Ama

bu mal› inceleyecek hiçbir kurulufl yok. Bütün

mallar istedi¤i gibi piyasada dolafl›yor. Kimse

engellemiyor. Bu nedenle ülkeye hem kalitesiz

hem de ucuz mal giriyor” dedi.
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Zor günler geçiren tekstil sektörü, TOBB

önderli¤inde sorunlar›n› Baflbakan Recep

Tayyip Erdo¤an’a iletecek. Erdo¤an’la ya-

p›lacak toplant›da. ‹stanbul Tekstil ve Konfeksi-

yon ‹hracatç› Birlikleri’nin (‹TK‹B) haz›rlad›¤› ‘Ha-

z›r Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Kurulu Rapo-

ru’da sunulacak.

Raporda, tekstil konfeksiyon hal› ve deri sektör-

lerinin geçen y›lki istihdam kayb›n›n 151 bin

274 kifli, Türkiye’nin bu sektörlerden kaynakla-

nan toplam ihracat kayb›n›n ise 2 milyar 45 mil-

yon dolar oldu¤una dikkat çekildi. Raporda ayr›-

ca, sektörün sorunlar›na yönelik çözüm önerileri

de yer al›yor.

Bu arada, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n

baflkanl›¤›nda Baflbakanl›k’ta yap›lacak ‘Tekstil

Sektörünün sorunlar›’ toplant›s› öncesi, sektör

temsilcileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nde

(TOBB) bir araya geldi.

Toplant›ya, Sanko Holding Baflkan› Abdülkadir

Konuko¤lu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baflka-
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n› Nazif Zorlu, Türkiye Tekstil Sanayi ‹flverenleri
Sendikas› (TÜTS‹S) Baflkan› Halit Narin, Türkiye
‹flverenler Sendikas› Konfederasyonu Baflkan›
Tu¤rul Kutadgubilik, TOBB Baflkan› Rifat Hisar-
c›kl›o¤lu, yönetim kurulu üyeleri ve sektör tem-
silcileri kat›ld›.

Raporda, tekstil sektörünün toplam maliyetleri

içerisinde, iflgücü ve hammadde maliyeti oran›-

n›n yüzde 84 düzeyinde oldu¤una dikkat çekildi.

Rekabet gücü

Firmalar›n yüzde 90’›ndan fazlas›n›n uluslarara-

s› pazarlardaki fiyatlarla rekabet etmeleri nede-

niyle, maliyet faktörleri ve döviz kurlar›ndaki

olumsuz geliflmelerin sektörün rekabet gücünü

do¤rudan etkiledi¤i kaydedildi.

Haz›r giyim sektörünün en büyük sorununun, ‘is-

tihdam üzerindeki kamu yükü’ oldu¤u belirtilen

raporda, rakiplerine göre 2.5 kat daha fazla olan

bu yükün, di¤er sektörlere göre haz›rgiyim sektö-

rünü çok daha fazla olumsuz etkiledi¤i vurgulan-

d›.

Ürün maliyetindeki iflçilik pay›n›n haz›rgiyim sek-

töründe di¤er sektörlere göre minimum 2.7 kat

daha fazla oldu¤u belirtildi.

Raporda, dünya ortalamalar›na göre Türkiye’de

istihdam üzerinde 2.5 kat daha fazla olan kamu

yükünün haz›rgiyim sektöründe di¤er sektörlere

göre 2.7 kat oldu¤una dikkat çekildi.

Yurtd›fl›na gittiler

Bu nedenle 50 milyon dolar›n üzerinde ihracat
yapan bir çok firman›n üretimlerini rekabet avan-
tajlar›n› kaybetmemek için Romanya, Bulgaris-
tan, M›s›r, Ürdün, Moldovya ve Özbekistan’a ta-
fl›d›¤› vurgulanan raporda, birçok firman›n tafl›n-
ma haz›rl›¤› içinde oldu¤u belirtildi.

Raporda yer alan öneriler:

• ‹sdihdam vergilerinin pay› yüzde 20’ler düzeyi-
ne çekilmeli,

• ‹flgücü ücretlerinin afl›r› art›fl göstermesinin
önüne geçilmeli,

• Bölgesel asgari ücret uygulamas›na geçilmeli,

• Enflasyon art›fl›na neden olmayacak flekilde
TL.’nin afl›r› de¤erlili¤i giderilmeli,

• Reel kredi faizleri düflürülmeli.

• Bankalar kredibilite de¤erlendirmesini firma
bilançosuna göre yapmal›.

• Yurt d›fl›nda kurulacak pazarlamaya ve da¤›t›m
kanallar›na giriflle ilgili yat›r›mlar teflvik edilmeli

• Türkiye’nin ifl ve yat›r›m ortam›n›, potansiyelle-
ri ve kaynaklar›n› dünyaya tan›tma yollar› aran-
mal›,

• Türkiye’de nitelikli sanayi bölgeleri kurulmal›.

• ‹hracat, gümrük, dahilde ‹flleme, Kambiyo ve
KDV mevzuatlar›n›n elektronik ticaretteki gelifl-
meler çerçevesinde harmonizasyonu yap›lmal›,

• Bu kurumlar›n elektronik veri de¤iflimi sistemi
güçlendirilmeli.



Tekstil-konfeksiyon ve deri sektörü temsilci-

lerinin aylard›r bekledi¤i buluflma dün ni-

hayet gerçekleflti. Baflbakan Tayip Erdo-

¤an ile ilgili bakanlar›n kat›ld›¤› toplant›da ayr›-

ca, müsteflar ve genel müdürler de haz›r bulun-

du. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekonomi ve

Teknoloji Üniversitesi’nde akflam üzeri saat

17.00’de bafllamas› planlanan toplant›, Baflba-

kan’›n Irak Baflbakan› Caferi ile görüflmelerinin

uzamas› nedeniyle bir saat rötarl› bafllad›. Dev-

let Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fie-

ner, Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, Enerji Baka-

n› Hilmi Güler, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen,

Devlet Bakan› Ali Babacan, Ulaflt›rma Bakan› Bi-

nali Y›ld›r›m’›n da kat›ld›¤› toplant›da notlar al›n-

d›, karfl›l›kl› konuflmalar oldu.

Notlar al›nd›

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ‹stanbul Tica-

ret Odas› Baflkan Vekili ‹brahim Ça¤lar, Gazian-

tep Sanayi Odas› Baflkan› Nejat Koçer, T‹SK

Baflkan› Halit Narin, ‹stanbul Haz›r Giyim ve Kon-

feksiyon ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Süleyman

Orakç›o¤lu, TOBB Tekstil Komisyonu Baflkan›

Abdülkadir Konuko¤lu, Baflkan Yard›mc›s› Bü-

lent Bafler, Türkiye Haz›r Giyim Sanicileri Birli¤i

Baflkan› Aynur Bektafl, Bolu Ticaret ve Sanayi

Odas› Baflkan› Umut Oran ve Ege Bölgesi’ni

temsilen de Denizli Sanayi Odas› (DSO) Baflkan›

Müjdat Keçeci kat›ld›. Denizli Belediye Baflkan›

Nihat Zeybekçi de, toplant›ya siyasetçi olarak

de¤il, tekstil üretcisi olarak kat›ld›.
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Toplant› öncesinde TOBB Genel Merkezi’nde
kendi aralar›nda iki ayr› toplant› yapan ifladamla-
r›, hükümete iletilecek sorunlar ve talepler konu-
sunda fikir birli¤ine vard›lar.

Müsteflar k›zd›rd›

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve beraberin-
deki ifladamlar› heyetini kabul eden Erdo¤an,
sektörün sorunlar›n›n çözülmesi için somut
ad›mlar at›lmas›n› istedi ve Baflbakan Yard›mc›-
s› Abdüllatif fiener’i görevlendirdi. fiener, yar›n
Ekonomik Kurulu toplayacak ve hafta sonu da
çal›flarak pazartesi günü yap›lacak Bakanlar Ku-
rulu’na reçete sunacak. Tekstil ihracatç›lar›n›n
Baflbakan’la buluflmas›nda en ilginç diyalog, Ça-
l›flma Bakan› Murat Baflesgio¤lu ile sektör tem-
silcileri aras›nda yafland›. Tekstilcilerin, “Bu
sektörde 2 milyon kifli istihdam ediliyor” yorum-
lar› üzerine Bakan Baflesgio¤lu, “Ama bizdeki
kay›tlarda 792 bin kifli görünüyor. Siz 2 milyon
diyorsunuz. Bir fleyler yapmas›na yapal›m da flu
kay›t d›fl› istihdam› da azaltal›m. Gelin, siz de
destek verin, hatta kay›t d›fl› istihdam›n afla¤›ya
çekilmesi için söz verin” dedi. Sektör temsilcile-
ri ise “Yüksek prim oranlar› ve vergi yükü, kay›t
d›fl›l›¤› özendiriyor. Siz yükü azalt›n, kay›tl› istih-
dam da artacakt›r” mesaj› verdi.

2 Bakan’dan destek

Tekstil zirvesinde, D›fl Ticaretten Sorumlu Dev-
let Bakan› Kürflad Tüzmen, “Ben taraf›m” diye-
rek sektörden yana tav›r ald›. Ayn› olumlu tutum,

Sanayi Bakan› Ali Coflkun’dan da geldi. Bakan

Coflkun Baflbakan Erdo¤an’a dönerek, “Efendim

sektör için gerçekten bir fleyler yapmam›z laz›m”

dedi. Bu arada Baflbakanl›k Müsteflar› Ömer

Dinçer’in, “‹ki y›l sonra ne olacak? Sektör ça¤a

ayak uyduracak m›?” sorusu, patronlar›n tepkisi-

ni çekti. Dinçer’e, “‹hracat›m›z›n yüzde 74’ünü

zaten AB ülkelerine yap›yoruz. Biz, dünya liderli-

¤ine oynuyoruz” fleklinde karfl›l›k verdiler.

Neler ‹stediler?

1. Çal›flan›n iflverene maliyeti içinde istihdam

vergilerinin pay› yüzde 43 düzeyinde. Bu rakam

OECD ülkeleri ortalamas› olan yüzde 20’lere çe-

kilmeli

2. ‹flgücü ücretlerinin afl›r› art›fl göstermesinin

önüne geçilmeli.

3. Bölgesel asgari ücret uygulanmal›

4. Enflasyon art›fl›na neden olmayacak bir flekil-

de TL’nin afl›r› de¤erlili¤i giderilmeli.

5. Girdi fiyatlar›n›n uluslararas› piyasalar düze-

yinde oluflmas›n› engelleyici politikalardan ka-

ç›nmal›

6. Sanayi elektri¤i tarifesi AB ortalamas› düzeyi-

ne çekilmeli. TRT pay› kald›r›lmal› ve KDV oran›

düflürülmeli

7. Reel kredi faizleri düflürülmeli

8. Bankalar kredibilite de¤erlendirmesini sektö-

re göre de¤il, firma bilançosuna göre yapmal›.



Afyon’da Beflinci Mermer ve Do¤altafl

Sempozyumu. Enerji Bakanl›¤› Maden ‹fl-

leri Genel Müdürü Yener Cander kürsüde,

Hitab›n›, salonu dolduran yerli yabanc› 600 ka-

dar yat›r›mc›, mermer tüccar› ve mühendisten

çok, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Genel

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na yap›yor gibi. fiu

sözleri adeta bir yüksek bürokrat de¤il, istih-

damda büyümenin ve ihracat›n geliflmesinin si-

hirli formülünü dolar kurunun yükseltilip, Türk Li-

ras›’n›n de¤erinin düflürülmesinde gören bir ifla-

dam›n›nkini and›r›yor: “Madencilik sektöründe it-

hal girdi çok az. Oysa sat›fl döviz üzerinden olu-

yor. Dövizin düflüklü¤ü sektörün rekabetini etki-

liyor. Bir yandan da Teflvik Yasas› iller aras›nda

maliyet farkl›l›¤›na yol aç›yor. Siyasilere söylese-

niz de flu konuya el atsalar.”

Helikopterle Ankara’dan Afyon’a uçarken, Sakar-

ya Meydan Savafl› s›ras›nda Türk ve Yunan ordu-

lar› aras›nda baz›s› günde 4 - 5 kez el de¤ifltiren

tepelerin üzerinden süzülürken Hisarc›kl›o¤lu ile

tam da bu konuyu konufluyorduk. Yaln›z ifl dün-

yas› de¤il, bürokrasi ve siyaset dünyas› da, eko-

nominin içinde bulundu¤u s›k›nt› ve ç›k›fl yolu

konusunda ikiye bölünmüfl görünüyor. Türkiye

‹hracatç›lar Meclisi Baflkan› O¤uz Sat›c›’n›n ön-

cülü¤ünü yapt›¤› siyaset ve bürokrasi içinde ya-

bana at›lmayacak taraftar› olan bir kesim, TL’ye,

Merkez Bankas›’n›n müdahalesi yoluyla de¤er

kaybettirilmesini çözüm görüyor. D›fl Ticaret Ba-
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kan› Kürflad Tüzmen ve sanayici Cavit Ça¤lar bu
kesimde sesini yükseltenlerden. Karfl›s›nda, bu-
nun Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine zarar
verece¤ini söyleyenler var. D‹SK Baflkan› Süley-
man Çelebi ise tekstil sektöründe 200 bine ya-
k›n iflçinin iflten at›ld›¤›n› duyuruyor ve çözüm is-
tiyor.

28 fiubat’ta Ankara’da hükümetle reel sektörün
sorunlar› üzerinde toplanan Hisarc›kl›o¤lu, bu
tart›flmaya çok farkl› yaklafl›yor.

• “S›k›nt› flu: Makro-ekonomik istikrar program›-
n› sürdürelim mi, vaz m› geçelim? Vazgeçmek is-
teyen bir kesim bakan var, gördü¤üm kadar›yla.
Ancak bu antitez, hem uygulanan programa bir
alternatif oluflturmuyorsa ve müdahaleler prog-
ram›n esaslar›ndan sarsacak ise, inand›r›c› ol-
muyor.”

• “Kur arts›n diyenler, istikrar program›ndan vaz-
geçelim diyorlar. Çünkü kur, döviz sat›n al›narak
yükseltilince, Türk Liras› de¤er kazanacak, ihra-
catç›lar›n k›sa dönemde kâr› artacak. Ama o za-
man enflasyon da artacak. Enflasyon birkaç pu-
an artarsa ne olur, denebilir mi?”

• “Türkiye 35 y›l sonra enflasyonu dünya seviye-
sine indirebilmifl. Cari aç›k ciddi sorun, ama büt-
çe aç›¤› 2005’te AB’nin Maastricht ölçüsüne uy-
gun olarak yüzde 3’ün alt›na inmifl. Türkiye’nin
fakirli¤inin, gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in en bü-
yük nedeni enflasyon olmufl. ‘Enflasyon arts›n’
demeyi savunmak mümkün de¤il.”

• “Biz TOBB olarak 2001’in ikinci yar›s›ndan iti-
baren bu programa destek verdik. Bu program,
makroekonomik dengeleri düzeltirken, özel sek-
törü dünya ile rekabet eder hale getirecekti. Son
dört y›lda, Türkiye yüzde 32 büyüdü. Bu büyüme-
nin yüzde 90’› özel sektöre ait, Türk özel sektö-

rü verimli çal›flmay› ö¤rendi, art›k israf üretmiyo-

ruz.”

• “Biz üzerimize düfleni yapt›k. Ama program›n

özel sektörü güçlendirmek için kamuya düflen

aya¤› eksik kald›. Çözüm kurla oynamaktan çok,

bu yap›sal reformlar› yapmakta. Yap›sal reform-

larla birlikte kapsaml› bir sanayi politikas› olufl-

turmakta.”

• “Bunlar›n bafl›nda sosyal güvenlik reformu

var. Türkiye, iflçi maliyeti aç›s›ndan yüzde 70 ile,

dünyada birinci. ‹stihdam dostu bir sosyal gü-

venlik sistemine ihtiyac›m›z var. ‹kincisi enerji

girdileri. Türk sanayicisi dünyada Japonya’dan

sonra ikinci pahal› elektri¤i kullan›yor. Enerji pi-

yasas›n›n rakebete aç›lmas› laz›m. Üçüncüsü,

vergi yükünün azalt›lmas›.

• “Bunlar› iki y›ld›r Baflbakan’a anlat›yoruz. Bafl-

bakan iyi niyetle çaba sarf ediyor. Ama bakanlar

aras›nda görüfl ayr›l›¤› var. Baz› bakanlar, ser-

best piyasaya inanmayan bürokratlar›n etkisin-

de. Bu durum, özellikle d›flardan bak›ld›¤›nda,

kafa kar›fl›kl›¤›na yol aç›yor. Türkiye’ye yat›r›m›n

maliyeti art›yor. O maliyeti hepimiz ödüyoruz. Ba-

z› sektörlerimizi koruyal›m tabii, ama k›sa günün

kâr› olarak yaklaflmayal›m ekonomiye.”

Yaz›y›, Afyon’dan sonra gitti¤imiz Düzce’de müfl-

terek oda ve borsa toplant›s›n›n aç›l›fl›nda konu-

flan Düzce Ticaret Odas› Baflkan› Metin Bü-

yük’ün sözüyle tamamlayal›m: “Teflvik Yasa-

s›’yla Düzce’ye yat›r›m geliyor. Daha çok yat›r›m

istiyoruz, ama tekstil istemiyoruz. 350 liraya ifl-

çi çal›flt›racak yat›r›mc› de¤il, 1000 liraya iflçi ça-

l›flt›racak, katma de¤eri yüksek, teknolojisi yük-

sek yat›r›mc› istiyoruz.”



Tekstil sektöründen sonra turizmciler de
TOBB ile birlikte 15 Mart günü Baflbakan
Erdo¤an’›n karfl›s›na ç›k›p “Art›k dayana-

cak gücümüz kalmad›” diyecek. Kufl gribinden
etkilenen turizm sektörü temsilcileri, KDV oran›-
n›n yüzde 18’den yüzde 15’e düflürülmesini, ko-
naklama vergisinin kald›r›lmas›n› isteyecek.

Turizmci: Dayanacak gücümüz
kalmad›.

Kanatl› et sektörü ve tekstilden sonra turizmci-
ler de Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
ile birlikte Baflbakan Tayyip Erdo¤an’a gidiyor.

Turizmciler, kufl gribinin yan› s›ra, karikatür krizi,
dinler aras› çat›flma gibi olaylardan etkilenen tu-
rizm sektörü de TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›-
o¤lu’na giderek, “Baflkan katalog sat›fllar› Ocak-
fiubatta yüzde 50 kadar düfltü. Böyle giderse
son dakika sat›fllara kalaca¤›z” diyerek bast›rd›
2005’te 21 milyon turist ve 17 milyar dolar dö-
viz rakamlar› ile bir rekora imza atan Türkiye,
ocak bafl›nda patlak veren kufl gribi ile a¤›r bir
hasar ald›. Rezervasyonlarda bir önceki y›la göre
yüzde 30 ile 50’ye varan azalmalar oldu.

Ard›ndan Danimarka’daki karikatür krizi. S›k›nt›-

lar sürerken daha önce Baflbakan Erdo¤an’dan

KDV’nin Avrupa’n›n bir çok ülkesinde oldu¤u gi-

bi yüzde 8-10’lara düflece¤i sözünü alan sektör,

2006 bütçesi görüflülürken bu isteklerini kabul

ettiremedi.

Bir baflka sorun yerel yönetimlere verilecek yüz-

de 3 konaklama vergisi. Kâr zarara bak›lmaks›-

z›n cirodan verilecek olan vergiye sektör so¤uk

bak›yor. Kulislerde ilginç bir söylenti de dolafl›-

yor.

Buna göre hükümet KDV oran›n› yüzde 18’den

yüzde 15’e düflürmeyi kabul edecek. Ancak bu

s›rada yüzde 3’lük konaklama vergisi de sessiz

sedas›z geçecek. Böylece sektör KDV’ye sevinir-

ken, konaklama vergisine hay›r diyemeyecek.

Sektörün 4 iste¤i
• Sat›fllardaki düflüfl

• KDV oran›n›n yüzde 18’den afla¤›ya çekilmesi

• Telif haklar› konusu

• Yüzde 4 konaklama vergisi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB)
Moskova’daki Arkadia Ticaret Merkezi, fa-
aliyete geçtikten bir y›l sonra de¤erini ikiye

katlad›. TOBB, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin de
ortak oldu¤u TOBT‹M A.fi.’nin bünyesinde yer
alan merkeze gelen yo¤un talep üzerine ba¤›m-
s›z emlak de¤erlendirme kurulufllar›na fiyat
araflt›rmas› yapt›rd›. Araflt›rma sonucuna göre
56 milyon dolarl›k yat›r›m yap›lan merkezin de-
¤eri 125 milyon dolar› buldu.

Geçen y›l Ocak ay›nda Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an ve Türkiye’den üç uçak dolusu davetli-
nin kat›l›m›yla aç›lan merkezin fiyat›ndaki rekor
art›fl ve talepteki patlaman›n somut tekliflere
dönüflmesi halinde merkezin sat›labilece¤i ifade
ediliyor. TOBB’a yak›n kaynaklar, Moskova’da 5
y›l içinde kendini amorti etmesi planlanan al›fl-
verifl merkezine yönelik ilginin memnuniyet ya-
ratt›¤›n› ve yönetimin sat›fl olay›na çok so¤uk
bakmad›¤›na dikkat çekiyor.

Filistin Projesi Etkiledi

Bu arada Türk-Rus ticaret hacmine y›lda 1 milyar
dolarl›k katk› sa¤lanmas› amac›yla yap›lan Mos-
kova’daki al›flverifl merkezinde iflleri yoluna ko-
yan TOBB yönetiminin, sat›fla s›cak bakmas›nda
k›sa bir süre önce Gazze’de Filistin Organize Sa-
nayi Bölgesi projesine start vermesinin etkili
oldu¤unu belirtiliyor. ‹srail’in boflaltt›¤› 200 fab-
rikal›k bölgedeki yat›r›mlar› tamamlay›p Türk ve
uluslararas› yat›r›mc›lara açmay› planlayan
TOBB yönetimi, bu projede TOBT‹M’in profesyo-
nel kadrolar›n›n deste¤ini almay› planl›yor.

• Arkadia Ticaret Merkezi, 40 bin metrekarelik,
11 katl› bir kompleks.
• Merkezin 4 kat› al›flverifl, 4 kat› ofis ve show-
room alan›ndan olufluyor.
• Ma¤azalar›n metrekare bafl›na y›ll›k ortalama
kiras› 800 dolar, ofisler için 500 dolar. Bu ra-
kamlar›n Moskova’daki di¤er merkezlerin yar›s›
kadar oldu¤u ifade ediliyor.
• Merkezde 85 ofis, 39 ma¤aza, 1.500 metre-
karelik Kamstore, 6 salonlu sinema ve fast food
restoranlar› var.
• Ramsey, Colins, Goldafl, Paflahahçe, Finans-
man, Uniqe Art, Mithat Giyim, Adopen ve Eren
Holding merkezdeki Türk markalar› aras›nda.

TOBB’un büyük önem verdi¤i Gazze’deki Filistin
Organize Sanayi Bölgesi, 200 fabrikal›k bir sa-
nayi bölgesi. Bölgeyi daha önce ‹srailliler iflleti-
yordu. fiu anda Gazze’de iflsizlik oran› yüzde 56.
TOBB’un projesine göre, bu 200 fabrika moder-
nize edilecek, yat›r›mlar tamamlan›p uluslarara-
s› yat›r›mlara aç›lacak. Bölge faaliyete geçti¤in-
de yaklafl›k 6 bin kifliye istihdam imkan› suna-
cak. Burada üretilen ürünler dünyan›n dört bir
yan›na gümrüksüz ve kotas›z gidebilecek. Bölge,
Türkiye için de özellikle tekstil ve konfeksiyonda
yeni bir ç›k›fl kap›s› olacak.

Bu arada proje için Bar›fl ‹çin Sanayi’nin bafl
harflerini tafl›yan B‹S adl› bir flirket kurulufl afla-
mas›nda. Bu projenin ‹srail ve Filistin aras›ndaki
problemlerin çözümünde de önemli bir katk›
sa¤layaca¤› öngörülüyor.

Vatan Gazetesi 04.03.2006

Düflük kira politikas› uygulan›yor

Gazze’de 6 bin kifliye ifl verecek



K›rklareli ili Birincisi’ni belirleyecek olan
K›rklareli Liseler aras› k›z basketbol final
maç› Lüleburgaz grup birincisi Lüleburgaz

Atatürk Lisesi ile K›rklareli gurup birincisi TOBB
Lisesi aras›nda yap›ld›. Bafltan sona üstün bir
oyun ortaya koyan TOBB Lisesi karfl›laflmay› 64-
50 kazan›rken, seyredenlere de basketbol ziya-
feti çekti.

‹lk Birincisi olan TOBB Lisesi Edirne’de yap›la-
cak olan Marmara grup fiampiyonas›nda K›rkla-
reli’ni temsil edecek TOBB Lisesi’nin maç› ka-
zanmas›nda en büyük pay sahibi tak›m kaptan›

Betül Özefsun’du. Betül 31 say› kaydederek bir

maçta en fazla say› rekorunu da eline geçirdi.

On y›ll›k bir basketbol tecrübesi olan Betül Bas-

ketbola Sa¤l›kspor’da bafllad›, daha sonra 2. lig

kulüplerinden Edirne Yeni ‹maretspor’a transfer

oldu. 2. lig’de de say›s›z baflar›l› maçlarla tak›-

m›n› s›rtlayan Betül, e¤itimine devam etti¤i K›rk-

lareli’nde baskete okul tak›m›n›n kaptan› olarak

TOBB Lisesi’nde devam ediyor. Betül’ün Basket-

boldaki hedefi önce liseyi bitirip iyi bir üniversite

kazanmak sonra da birinci lig ve en büyük haya-

li olan ay y›ld›zl› formay› giymek.
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T OBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, IMF’nin
tekstil indiriminin program› bozdu¤u yö-
nündeki aç›klamalar›na tepki gösterdi. Hi-

sarc›kl›o¤lu, “Kim KDV’nin indirilmesine karfl›y-
sa o kay›t d›fl›n› destekliyor veya Türk halk›n›n
daha pahal›ya mal almas›n› istiyor demektir” de-
di.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu ile birlikte dün Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an’a KDV indirimi ne-
deniyle teflekkür ziyaretinde bulunuldu. ‹HK‹B
Baflkan› Süleyman Orakç›o¤lu’nun görüflmeye
yurtd›fl› program› nedeniyle kat›lamad›¤› belirtil-
di. Orakç›o¤lu, KDV indirimi sonras›nda “Enerji
ve istihdam üzerindeki yüklerin azalmas› için zir-
ve yapm›flt›k” demiflti.

Radikal Gazetesi 11.03.2006



Gözlem’in Türkiye Ekonomisi özel say›s›
için 2005 y›l›na iliflkin de¤erlendirmede
bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i

(TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, her fleye
ra¤men ekonominin büyüyebilece¤inin görüldü-
¤ünü, ancak istihdam sorununun halen AB orta-
lamalar›n› yakalayacak gibi görünmedi¤ine dik-
kat çekiyor. Hisarc›kl›o¤lu’nun dikkat etti¤i di¤er
konular aras›nda Türkiye’nin bir sanayi politika-
s›n›n olmad›¤›, cari aç›k ile ilgili tedbirlerin al›n-
mad›¤›, yap›sal reformlar›n yap›lmas›n›n kaç›n›l-
maz oldu¤u ve sosyal güvenlik reformunun acili-
yeti yer al›yor. Hisarc›kl›o¤lu, yap›sal reformlar›n
önemini vurgularken, “Önümüzdeki dönem, yur-
tiçi oldu¤u kadar yurtd›fl› geliflmelere de hassas
olaca¤›m›z bir dönemdir. Unutmayal›m ki, dep-
rem öldürmez bina öldürür. D›flar›dan gelecek
sars›nt›lar› önleyemeyece¤imize göre, daha sa¤-
lam temelleri olan bir yap›ya sahip olmal›y›z. ‹fl-
te yap›sal reformlar, bu vazifeyi görecektir” ifa-
desini kullan›yor.

2005 y›l›n› ekonomi aç›s›ndan baflar›l› bir y›l
olarak de¤erlendirebilir misiniz?

H‹SARCIKLIO⁄LU: Henüz y›l›n tamam›na ait ra-
kamlar ç›kmamas›na ra¤men görünen o ki,

2005 y›l› makro ekonomik dengeler aç›s›ndan

olumlu bir sene olarak tamamlanm›flt›r. Her fley-

den önce, kamu kesimi kemer s›karken ve enf-

lasyonla mücadele ederken bile ekonominin bü-

yüleyebilece¤i görüldü. Demek ki mali disiplin

büyümeyi engellemiyor, tersine güven hissini ar-

t›rd›¤›ndan büyümeye ivme veriyor. Öte yandan

büyüme temposunda bir yavafllamada görüyo-

ruz. 2002-04 ortalama büyümesi yüzde 7.5 civa-

r›ndayken 2005’te yüzde 5.5’e gerilemifltir. Her

ne kadar bu oran, 80 y›ll›k büyüme ortalamas›

yüzde 5 civar›ndaysa da, bu flekilde istihdam so-

rununu çözmemiz ve halen dörtte biri seviyesin-

de oldu¤umuz AB ortalamas›n› yakalamam›z

mümkün de¤ildir.

Sanayi politikam›z yok

Cari aç›¤›n nedenini neye ba¤l›yorsunuz?

H‹SARCIKLIO⁄LU: Yüksek büyüme h›z›n› koru-

yamam›z›n sebebi yap›sal reformlar alan›ndaki

yavafllama ve bir sanayi politikas› oluflturama-

m›fl olmam›zd›r. Esasen yükselen cari aç›k mik-

tar›n›n temelinde de bu iki sebep vard›r. 2000

y›l›ndaki 10 milyar dolarl›k cari aç›k, krize yol aç-

m›flt›. Bugünse aç›k 23 milyar dolara ulaflmas›-
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na ra¤men benzer bir ortam sözkonusu de¤il. Zi-

ra 2000 y›l›nda 12 milyar dolarl›k bir sermaye gi-

rifli olurken, bugünkü rakam 40 milyar dolard›r.

Bu güçlü sermaye girifli devam etti¤i müddetçe,

cari aç›¤›n finansman›nda 2006 y›l›nda da bir

sorun gözükmüyor. Ama bu tablo, yurtd›fl› piya-

salardaki likiditenin sürmesi kadar, Türkiye’deki

ifl ve yat›r›m ortam›n›n düzelmeye devam etme-

sine, yani yap›sal reformlar›n sürdürülmesine

ba¤l›. Cari aç›k konusunda aç›lacak en büyük

de¤erlendirme hatas›, finanse edildi¤i müddetçe

sorun yok demektir. Zaten finanse edilmezse

cari aç›k olmaz. Ne yaz›k ki yetkililerimiz, finan-

se ediliyor olmas›n›n getirdi¤i rahatl›kla, artan

cari aç›¤a karfl› b›rak›n tedbir almay›, bunu dü-

flünmemektedir bile.

Peki tedbirler ne olmal›?

H‹SARCIKLIO⁄LU: AB kat›l›m sürecindeki bütün

ülkelerde cari aç›k art›yor ama hiçbirinde y›lda

25 milyar dolara ulaflm›yor. Türkiye e¤er bu dö-

nemde sa¤lad›¤› d›fl kaynaklar› tüketime de¤il

yat›r›ma dönüfltürürse, bu günkü aç›klar› yar›nki

ihracat›n öncüsü olarak görebiliriz. Ama tüketi-

min yan›nda, yüksek girdi maliyetlerinin tetikledi-

¤i sanayi ara mal› ithalat›na yönelirsek, korkar›m

bu f›rsat› kaç›rabiliriz.

Yap›sal reform kaç›n›lmaz
Yap›sal reformlarda öncelikleriniz nelerdir?

H‹SARCIKLIO⁄LU: 5 y›l öncesine kadar, sanayi

aramal› ithalat›n›n yüzde 95’i sanayi mal› ihraca-

t›nda kullan›l›yordu. Bugün bu oran yüzde 83’e

gerilemifltir. ‹flte yap›sal reformlar› tamamlama-

n›n önemi burada bir daha ortaya ç›k›yor. Ekono-

minin karfl› karfl›ya kald›¤› s›k›nt›lar›n tamam›,

yap›sal reformlar›n tamamlanmad›¤› alanlarla il-

gilidir. ‹stihdam sorununun kayna¤› yüksek istih-

dam maliyetleridir. Halen bir iflveren, asgari üc-

retle çal›flan birinin eline geçen net ücretin yüz-

de 70’i kadar prim ve vergi ödemektedir. Buna

ra¤men sosyal güvenlik sistemi aç›¤› her sene

artmaktad›r. 2004’te 12 milyar dolard›, 2005’te

16 milyar dolar› aflacak. Önlem al›nmazsa 2006

aç›¤› daha da büyüyecek. Bu yüzden sosyal gü-

venlik reformu en acil konu olarak mutlaka ta-

mamlanmal›d›r. Altyap› sektörlerindeki (elektrik,

haberleflme, limanlar ve demiryollar› gibi) ser-

bestleflme ve özellefltirmeler h›zland›r›lmal›d›r.

Yat›r›m teflvik sistemi daha etkin ve kaynak isra-

f›na yol açmayan bir yap›ya kavuflturulmal›d›r.

Kay›t d›fl›yla mücadele için, vergi sistemi yeni-

den düzenlenmeli ve basitlefltirilmelidir.

Yabanc› Yat›r›mlar Rant Elde Etme
Amaçl› olmamal›

Yabanc› yat›r›mlar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

H‹SARCIKLIO⁄LU: Do¤rudan yabanc› yat›r›mlara

ihtiyac›m›z var. Ama bu yat›r›mlar›n gayrimenkul

gibi rant elde etme amaçl› alanlara de¤il, üretim

art›fl› do¤uran, teknolojik geliflme sa¤layan alan-

lara çekilmesi gerekir. Ekonomiye getirece¤i fay-

da tart›flmal› bir kuleyi flehrin merkezine dikmek

için gösterilen afl›r› gayretin benzeri ve çok daha

fazlas›, s›f›rdan üretim tesisi kurmak için gelen,

istihdam ve ihracat yaratacak gerçek yat›r›mlar

için de gösterilmelidir.

Önümüzdeki dönem, yurtiçi oldu¤u kadar yurtd›-

fl› geliflmelere de hassas olaca¤›m›z bir dönem-

dir. Unutmayal›m ki, deprem öldürmez bina öldü-

rür. D›flar›dan gelecek sars›nt›lar› önleyemeye-

ce¤imize göre, daha sa¤lam temelleri olan bir

yap›ya sahip olmal›y›z. ‹flte yap›sal reformlar, bu

vazifeyi görecektir.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 235 bin civa-

r›ndaki imalat sanayi iflletmesi içinde sa-

dece bin civar›ndaki firman›n üyelik sürecinin ge-

reklerini karfl›layabildi¤ini söyleyerek Türk sana-

yinin Avrupa Birli¤i (AB) üyeli¤ine haz›r oldu¤u

düflüncesine kat›lmad›klar›n› söyledi. Hisarc›kl›-

o¤lu “Bu süreçte ‘G‹denler gitsin’ gibi bir yakla-

fl›mla ne sanayimizi koruyabilir, ne giderek bü-

yük bir probleme dönüflen döviz aç›¤›m›z› kapa-

tabilir ne de a¤›rlaflan istihdam sorununa çözüm

bulabiliriz” dedi.

‹ktisadi Kalk›nma Vakf›’n›n (‹KV) 44. Ola¤an Ge-

nel Kurul toplant›s› ‹stanbul’da yap›ld›. ‹fl dünya-

s› ve meslek örgütleri temsilcilerinin bir araya

geldi¤i genel kurulda; ‹KV Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Davut Ökütçü, vakf›n kurucu ve mütevelli

kurumlar› olan ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Bafl-

kan› Tan›l Küçük, ‹stanbul Ticaret Odas› Baflka-

n› (‹TO) Murat Yalç›ntafl ve Türkiye ‹hracatç›lar

Meclisi (T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c›, AB ile müza-

kere sürecinde gelinen noktay› elefltirdiler.

Rota belli, tam üyelik

Genel Kurul’da konuflan TOBB Baflkan› Hisarc›k-

l›o¤lu, Türkiye-AB iliflkilerine yönelik yapt›¤› ko-

nuflmada rotan›n belli oldu¤unu, bunun da tam

üyelikten geçti¤ini vurgulad›. Ekonomik ve sos-

yal aktörlerin sürece nas›l katk› sa¤layaca¤›n›n

henüz belirlenmemifl olmas›n› elefltiren Hisar-

c›kl›o¤lu, “Bu belirsizli¤in devam etmesinin kat›-

Referans Gazetesi 14.03.2006
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l›m sürecinin niteli¤i ile ba¤daflmad›¤›n› düflünü-
yoruz. Müzakere süreci dikensiz gül bahçesi ol-
mayacakt›r. ‹fl dünyas› olarak dikenler batmaya
bafllad›¤›nda, yani rahats›zl›klar ortaya ç›kt›¤›n-
da hat›rlanmak istemiyoruz” dedi.

Türkiye’nin AB’ye üyeli¤inin 2014-2020 bütçe
döneminde öngörülmemesi halinde üyeli¤in bir
sonraki bütçe dönemi olan 2020’den sonraya
kalaca¤›n›n unutulmamas› gerekti¤ini hat›rlatan
Hisarc›kl›o¤lu, fiili müzakerelerin önümüzdeki 5
y›l içinde tamamlanmas› gerekti¤ini vurgulad›.

‹fl dünyas› sürece dahil edilmeli

Genel kurulun aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹KV Yö-
netim Kurulu Baflkan› Davut Ölçütçü ise ifl dün-
yas› baflta olmak üzere, süreçten en fazla etki-
lenecek tüm kesimlerin kurumsal bir yap› içeri-
sinde sürece dahil edilmesi gerekti¤ini söyledi.
Meslek örgütleri gibi sivil toplum kurulufllar›n›n
konumunun hala net olmad›¤›n› belirten Ökütçü,
müzakere sürecinde oluflturulacak dan›flma me-
kanizmas›na iliflkin olarak ilgili kurumlara görüfl
haz›rlama için yeterli bir zaman›n verilmesi ge-
rekti¤ini de dile getirdi. 

Türkiye kand›r›lm›yor

T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c› da, Türkiye-AB iliflkileri
konusunda ‹KV'yi hükümsüz k›lacak her türlü
ad›m› sak›ncal›, bu vakf›n bir parças› olan kuru-
lufllar›n müzakere sürecinde ‹KV'den ba¤›ms›z
hareket etme talep ve e¤ilimlerini de anlams›z
bulduklar›n› söyledi. Daha önceki hükümetlerin
AB'nin Türkiye'nin üyeli¤ini istemedi¤i önyarg›s›
ve oy kayg›s› ile AB üyelik sürecini durdurdukla-
r›n› öne süren Sat›c› flunlar› söyledi: "Umuyoruz

ki AK Parti hükümeti bu tuza¤a düflmez. Türki-

ye'nin kand›r›ld›¤› söylemi bu tuza¤›n en tehlike-

li iflaretidir. AB Türkiye'yi kand›r›yorsa bunun bel-

gesi vard›r. AB'nin verdi¤i söz ne ise söylenir,

'iflte belgesi de buradad›r' deriz".

Maliyet hesaplanmal›

AB’ye uyumun ayn› zamanda ciddi bir külfet de

getirdi¤ine dikkat çeken ‹SO Baflkan› Tan›l Kü-

çük ise, uyumun en düflük maliyetle nas›l ger-

çeklefltirilece¤inin bulunmas› ve bu maliyetin de-

¤iflik kesimler aras›nda adil bir flekilde paylafl›l-

mas›n›n önemine de¤indi. ‹TO Baflkan› Murat

Yalç›ntafl ise, AB ülkelerindeki Türkiye aleyhinde

oluflturulan imaj›n düzeltilmesi gerekti¤ini vurgu-

layarak, bu kapsamda Nisan ay›nda Brüksel'de

AB parlamenterlerinin de kat›l›m›yla bir organi-

zasyon gerçeklefltireceklerini ve bunun çal›flma-

lar›n›n tamamland›¤›n› bildirdi. 

Hisarc›kl›o¤lu ve Sat›c› sadece
selamlaflt›lar

Geçti¤imiz günlerde Baflbakanla yap›lan tekstil

zirvesine ça¤›r›lmad›¤› öne sürülen Türkiye ‹hra-

catç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c› ile Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan›

Rifat Hisarc›kl›o¤lu birbirleri ile selamlaflmakla

yetindiler. Hisarc›kl›o¤lu'nun toplant›n›n yap›ld›¤›

‹stanbul-Levent TOBB binas›na geldi¤i s›rada

O¤uz Sat›c› toplant› salonundaki yerini alm›flt›.

Salona gelen Hisarc›kl›o¤lu ilk olarak "O¤uz'cum

Nas›ls›n?" diyerek O¤uz Sat›c› ile selamlaflt›.

Daha sonra ise ikisi aras›nda bir konuflma olma-

d›.
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T ürk Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹-
AD) ile bafllayan ‘‹fl dünyas›n›n çat› örgü-
tü kim?’ gerginli¤inin ard›ndan, tekstil zir-

vesi sonras›nda yaflanan tart›flmalara Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu da kat›ld›. ‹ktisadi Kalk›nma Vak-
f›’n›n (‹KV) dün yap›lan 44 üncü Ola¤an Genel
Kurulu’na, TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤-
lu’nun, “Herkes üç düflünsün, bir konuflsun”
aç›klamas› damgas›n› vurdu. Hisarc›kl›o¤lu, AB
sürecinde art›k çok hassas bir döneme girildi¤i-
ni vurgulayarak, “Bilgimizin olmad›¤› konularda,
flahsi ç›karlar do¤rultusunda sak›ncas› olup ol-
mad›¤›na bakmadan konuflmak sürece en büyük
ihanettir. Birinci ligde futbol oynamak istiyorsak,
sorumluluk sahibi kiflilerin do¤ru bilgiyi, neyi, ne-
rede, ne zaman konufltu¤unu çok iyi bilmesi la-
z›m” dedi.

Herkes Pay Ç›kars›n

Baflkan’›n bu konuflmas›, “‹fl dünyas›nda çat› ör-
gütü kim tart›flmas›na nokta koydu” de¤erlendir-
melerine yol açarken, Hisarc›kl›o¤lu’nun “Kim-
seyi do¤rudan hedef almad›m, isteyen istedi¤i
kadar kendine pay ç›karabilir” yorumunda bulun-
du¤u ifade edildi.

Hisarc›kl›o¤lu, yapt›¤› konuflmada, Türk sanayi-
inin AB üyeli¤ine haz›r oldu¤u düflüncesine kat›l-
mad›klar›n› belirterek, yapt›klar› tespitlere göre
imalat sanayinde faaliyet gösteren 235 bin civa-

r›nda iflletme oldu¤unu bunlardan ancak bin ci-
var›ndaki iflletmenin AB standartlar›n› yakalaya-
bilecek düzeyde oldu¤unu vurgulad›.

Uzlaflma Prati¤i Geliflmeli

Genel Kurul’da konuflan ‹stanbul Sanayi Odas›
(‹SO) Yönetim Kurulu Baflkan› Tan›l Küçük de,
“Gerekti¤inde tek sese dönüflebilmek için uzlafl-
ma prati¤imizi flimdiden gelifltirmeliyiz. Uzlaflma-
y› kolaylaflt›racak temini araflt›rmal›y›z” dedi.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu’ndan sonra bu kez
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan› O¤uz
Sat›c› konuflmas›nda TÜS‹AD’a gözda¤› verdi.
Sat›c›, Türkiye-AB iliflkileri konusunda ‹KV’yi hü-
kümsüz k›lacak her türlü ad›m› sak›ncal›; bu vak-
f›n bir parças› olan kurulufllar›n müzakere süre-
cinde ‹KV’den ba¤›ms›z hareket etme talep ve
e¤ilimlerini de anlams›z bulduklar›n› söyledi. Tür-
kiye’de iktidara gelen her partinin zaman içinde
“AB Türkiye’yi asla üye yapm›yacak, sadece oya-
l›yor” ön yarg›s›na düfltü¤ünü ve bu nedenle fre-
ne bast›¤›n› öne süren Sat›c›, flöyle devam etti:
“Umar›z AKP Hükümeti bu tuza¤a düflmez. Kan-
d›r›lmak söylemi bu tuza¤›n en tehlikelisidir.

Vatan Gazetesi 14.03.2006

Sat›c› sert konufltu:
AB’yle ilgili ‹KV’den
ba¤›ms›zl›k anlams›z



272

BASINDA TOBB

Gaziosmanpafla Üniversitesi (GOP) Ziraat

Fakültesi Tar›m Ekonomisi Bölümü Arafl-

t›rma Görevlisi Dr. Gülistan Erdal’›n “Tür-

kiye’de Vadeli ‹fllemler Piyasas› ve Baz› Tar›msal

Ürünler Üzerine Uygulanabilirli¤i” adl› doktora te-

zi TOBB taraf›ndan kitaplaflt›r›ld›. Çal›flmada,

Türkiye’de tar›m ürünlerinin pazarlamas›nda va-

deli ifllemler piyasas›n›n yap›labilirli¤i ve baflar›-

s› için öngörülen hususlar dikkate al›narak, bu-

nun öncelikle hangi ürünler üzerinde uygulanabi-

lece¤i inceleniyor.

Erdal kitab›n önsöz yaz›s›nda, Türkiye’de tar›m

sektörünün, ekonominin itici gücü olmas› nede-

niyle hala önemli bir sektör konumunda bulun-

du¤unu belirterek, “Ancak tar›m sektöründe ya-

p›sal birçok sorunun da yafland›¤› bilinmektedir.

Bu sorunlar›n bafl›nda iflletme ölçeklerinin kü-

çüklü¤ü, üreticilerin organize olmamalar› ve ta-

r›m ürünleri piyasalar›n›n düzensizli¤i gelmekte-

dir” görüflünü kaydediyor. Tar›m›n bu yap›sal so-
runlar›n›n giderilmesinde tar›m ürünleri piyasala-
r›na düzenleyici önlemlerin al›nmas› gerekti¤ine
iflaret eden Erdal, geliflmifl ülkelerde tar›m ürün-
leri piyasalar›nda ürün borsalar›n›n önemli bir
araç konumunda bulundu¤unu, fakat Türkiye’de
böyle bir yap›lanman›n henüz yeterince gelifltiri-
lemedi¤ini belirtiyor.

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu da kitab›n su-
nufl yaz›s›nda Türkiye’nin ekonomisinde vadeli
ifllem borsalar›n›n büyük önem tafl›d›¤›n› vurgu-
luyor. Hisarc›kl›o¤lu, vadeli ifllem piyasas›n›n bir
mal›n taraflar aras›nda yap›lan anlaflma sonucu
belirli bir fiyattan ileriki bir tarihte teslim edilmek
üzere al›m sat›m sözleflmelerinin el de¤ifltirdi¤i
borsalar oldu¤unu kaydederek, “Bir anlamda ar-
t›k mallar›n üreticiler taraf›ndan da farkl› alanlar-
da ve farkl› flekillerde de¤erlendirilebilece¤inin
ça¤dafl modeli olarak önümüzdeki yöntemdir”
görüflünü kaydediyor.

Cumhuriyet Gazetesi 14.03.2006
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Ti-
caret Borsalar› Konsey toplant›s›nda tar›m
sektörünün sorunlar› da derinlemesine ir-

delendi.

TOBB Ticaret Borsalar› Konsey toplant›s›, TOBB
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Sanayi ve Tica-
ret Bakan› Ali Coflkun, Tar›m ve Köyiflleri Bakan›
Mehdi Eker, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müste-
flar› Adem fiahin ile OTBB Yönetim Kurulu üyele-
ri, Konsey Baflkan› Nejat Ekrem Basmac› ve
konsey üyelerinin kat›l›m›yla geçti¤imiz fiubat
ay› içerisinde gerçeklefltirildi.

Türk ekonomisinin ve özellikle tar›m sektörünün
sorunlar› detayl› biçimde görüflüldü¤ü toplant›
sonunda yap›lan aç›klamada, flu görüfllere yer

verildi: “Tar›m ürünleri ticaretini kolaylaflt›rmak,
depolanmas› için yayg›n bir sistem oluflturmak,
ürünlerin mülkiyetini temisl eden ve finansman›-
n›, sat›fl›n› ve teslimini sa¤layan ürün senedi ç›-
kartmak ve standartlar› belirlenmifl tar›m ürünle-
rinin ticaretini gelifltirmek üzere haz›rlanan ‘Ta-
r›m Ürünleri Lisansl› Depoculuk Kanunu’ ile sis-
teme ifllerlik kazand›racak ‘Ürün ‹htisas Borsala-
r›’ konusuna öncelik verilmesi ve bu konulara
iliflkin gerekli altyap› çal›flmalar›n›n bir an önce
bafllat›lmas›, kay›td›fl›l›¤›n önlenmesi, verginin
tabana yay›lmas›, mükellef bafl›na düflen yük-
sek vergi oranlar›n›n düflürülmesi, istihdam üze-
rindeki vergi yüklerinin azalt›lmas› halide, tar›m
sektörünün önündeki engeller kald›r›larak, sek-
törün geliflmesi sa¤lanm›fl olacakt›r.”

Cumhuriyet Gazetesi 14.03.2006
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Dün yap›lan Turizm Zirvesi’nde Baflbakan

Recep Tayyip Erdo¤an’a Türkiye’ye bu y›l

6 milyon daha az turist gelmesi durumun-

da yaflanabilecekleri anlatan bir tehlike tablosu

sunuldu. Bu daralma senaryosuna göre Türki-

ye’nin döviz geliri kayb› 4.2 milyar dolar olacak

ve cari aç›¤›n seviyesi 27 milyar dolara ç›kacak.

Vergi geliri kayb›n›n 1.6 milyar dolar ve istihdam

kayb›n›n ise 360 bin kifli olaca¤› belirtilen tablo-

da, ilk 2.5 ayda Türkiye’ye gelen turist say›s›n-

daki azalmaya dikkat çekildi. Erdo¤an ise turiz-

min önündeki engelleri kald›rarak stratejik at›-

l›mlar›n elbirli¤i ile hayata geçirilece¤ini, haz›rla-

nan turizm master plan›n›n eylülde aç›klanaca¤›-

n› söyledi. Erdo¤an, sektörün talepleri üzerinde

ilgili bakanlar›n pazartesiye kadar çal›flaca¤›n›

ve konunun Bakanlar Kurulu’nda ele al›naca¤›

sözü verdi. TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu ise sek-

törün rakiplerinin alt›nda bir taleplerinin olmad›-

¤›n› bildirdi.

Referans Gazetesi 16.03.2006
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T urizm sektörünün önde gelen isimleri, ya-

flad›klar› sorunlar› dile getirmek amac›yla

dün Baflbakan Tayyip Erdo¤an’la görüfltü.

Turizmciler Baflbakan Erdo¤an’a yak›t, ayakbas-

t› paras›, KDV ve SSK priminde yap›lacak düzen-

lemelerle yolcu bafl›na toplam 100 dolarl›k des-

tek anlam›na gelen bir de öneri paketi iletti. Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan›

Rifat Hisarc›kl›o¤lu ziyaret sonras›nda yapt›¤›

aç›klamada, “Kesinlikle rakiplerimizin alt›nda

birfley istemiyoruz” dedi.

‹ki saat sürdü: Baflbakanl›k’ta yaklafl›k iki saat

süren toplant›ya Kültür ve Turizm Bakan› Atilla

Koç, Devlet Bakan› Ali Babacan, Çal›flma ve

Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baflesgio¤lu,

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, TÜRSAB Bafl-

kan› Baflaran Ulusoy, Turizm Yat›r›mc›lar› Derne-

¤i Baflkan› Oktay Varl›er, Türkiye Otelciler Fede-

rasyonu Baflkan› Ahmet Barut, Turist Rehberleri
Birli¤i Baflkan› fierif Yenen, Antalya Büyükflehir
Belediye Baflkan› Menderes Türel ile baz› ifla-
damlar› kat›ld›. TOBB Baflkan›, turizm sektörü-
nün istihdam, vergisel, pazarlamaya ve tan›t›ma
yönelik talepleri Erdo¤an’a sunduklar›n› belirtir-
ken, edinilen bilgiye göre bu pakette flunlar yer
ald›:

Yak›t Muafiyeti fiart: Tespitlere göre Türkiye’ye
gelmeyen turist Yunanistan ve ‹spanya’ya gidi-
yor. Türk kültür ve mutfa¤›na yak›n olan Yunanis-
tan’›n Avrupa’ya Türkiye’den 1.5 saat daha ya-
k›n olmas› nedeniyle tercih ediliyor. Bunun için
yak›t sübvansiyonu gerekli. Buna göre, koltuk
maliyetinin yüzde 35’ini oluflturan yak›t masra-
f›nda yap›lacak indirim ortalama 48 dolarl›k des-
tek sa¤layacak. Uçufl ve yolcu say›s›na göre ba-
samak basamak uygulanmas› öngörülen indiri-
min turistin az geldi¤i ‹zmir, Dalaman gibi bölge-
lerde daha fazla yap›lmas› isteniyor.

Hürriyet Gazetesi 16.03.2006
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Ayakbast› Azalmal›: Bir di¤er talep ise 15 dolar

olan ayakbast› paras›n›n yar›ya indirilmesi. Yu-

nanistan’da bu fiyat›n yar›s› kadar ayakbast› pa-

ras› al›nd›¤›na dikkat çeken turizmciler, turizmin

tüm alanlar›ndan ÖTV’nin tamamen kald›r›lmas›-

n› ve yüzde 18 olan KDV’nin de yar›ya düflürül-

mesini önerdiler. Özellikle k›fl aylar›nda verimi

düflen otelcilerin çal›flanlar›n SSK piriminin azal-

t›lmas›na yönelik talebi de paketin içine konul-

du.

Eflit fiartlarda Yar›fl: Toplant› sonras› sorular›

yan›tlayan Hisarc›kl›o¤lu, tekstil sektöründeki

KDV indiriminin ard›ndan IMF’nin tepki gösterdi-

¤inin an›msat›lmas› üzerine flunlar› söyledi: “Ke-

sinlikle rakiplerimizin alt›nda bir fley istemiyoruz.

Rakiplerimiz neyi, nas›l, ne kadara kullan›yorsa

biz de o kadar kullanmak istiyoruz. Fazla bir ku-

rufl istemiyoruz. Talep edilen parasal bir boyut

de¤il. Rakiplerle eflit flartlarda yar›flmak istiyo-

ruz. Rekabet gücünü eflit flartlara getirerek, bu

pazarlar için de daha h›zl› koflmak istiyoruz. He-

defimiz 2010 y›l›nda 40 milyar dolarl›k turizm

geliri elde etmek.”

Baflbakan Erdo¤an ise turizmin sorunlar›n›n ele
al›nd›¤› toplant›n›n bafl›nda yapt›¤› aç›klamada,
“Türk turizminin önündeki engelleri kald›rmak
suretiyle stratejik at›l›mlar› el birli¤i ile hayata
geçirece¤iz” dedi. Türkiye’ye 2005 y›l›nda 21
milyon turist geldi¤ini, bunun ekonomiye katk›s›-
n›n yaklafl›k 18 milyar dolar oldu¤unu hat›rlatan
Erdo¤an, bu rakamlar›n, turizmin ekonominin
can damarlar›ndan biri oldu¤unu anlatmakla kal-
mad›¤›n›, ayn› zamanda ileriye dönük bir projek-
siyonla bak›ld›¤›nda Türkiye’nin elindeki en

önemli potansiyellerinden biri oldu¤unu da orta-

ya koydu¤unu söyledi. Sektörde, son üç y›l için-

de önemli bir ivme yakaland›¤›n› ifade eden Er-

do¤an, flöyle devam etti: “‹nflallah eylül ay›nda

tamamlanacak turizm master plan›, sektörde

öngörülebilir geliflme için reel zemini de temin

edebilir. Bunun ne tür bir ihtiyaca cevap verdi¤i,

bunu yapmakla turizm ad›na ne kadar hayati bir

ad›m att›¤›m›z› en iyi sizler de¤erlendirebilirsi-

niz.”

Turizmin master plan› eylüle kadar ç›kacak
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “70 milyon-
luk bir ülkede, sanayide çal›flanlar›n say›-

s›n›n ancak 4 milyon olmas› da ülkemizin sana-
yi toplumu aflamas›n› ›skalad›¤›n› ortaya koyu-
yor” dedi. Financial Times’›n bir yay›n› olan Fore-
ign Direct Investment (Do¤rudan Yabanc› Yat›-
r›m) Dergisi taraf›ndan ekonomik potansiyel, uy-
gun maliyet, insan kaynaklar›, biliflim, iletiflim,
ulafl›m, yaflam kalitesi ve do¤rudan yabanc› ya-
t›r›m promosyonu gibi 28 kritere göre yap›lan de-
¤erlendirmede Manisa, Adana, Konya ve Kocaeli
en iyi yat›r›m flehri seçildi.

10 y›lda 10 milyon göç

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, dün düzenlenen
bir törenle, en iyi yat›r›m ili seçilen 4 ilin sanayi
ve ticaret odalar› baflkanlar›na plaket verdi. Hi-
sarc›kl›o¤lu, törende yapt›¤› konuflmada, Türki-
ye’de büyük üretim tesisi say›s›n›n ancak 72 bin
oldu¤unu ve bu tesislerin yaklafl›k yar›s›n›n üç
büyük ilde bulundu¤unu vurgulad›. Önümüzdeki
10 y›l içinde, tar›mdan flehre 10 milyon kiflinin
daha gelece¤ine iflaret eden Hisarc›kl›o¤lu, Tür-
kiye’nin iflsizlik konusunda ciddi bir ekonomik
ve sosyal sorunla karfl›laflmamas› için, yüzde 7

civar›nda bir büyüme oran›n› sürekli k›lmak zo-
runda oldu¤unu, bunun için de yat›r›m ortam›n›
iyilefltirmek gerekti¤ini anlatt›.

Devlet, “baba” de¤il

‹llerin vali, belediye baflkanlar› ve milletvekilleri-
nin özel sektör temsilcisi odalarla ortak hareket
etmelerinin o ilde bir baflar› hikayesi yaz›lmas›-
na ve o ilin markalaflmas›na neden oldu¤unu be-
lirten Hisarc›kl›o¤lu, flehirlerin daha iyi ve ifl ya-
t›r›m ortam›na sahip olma çabas›n›n Türkiye’nin
yaflad›¤› ekonomik dönüflümün en önemli gös-
tergelerinden biri oldu¤unu söyledi. “Devlet ver-
sin” yaklafl›m›n›n bir tarafa b›rak›l›p kendi ayak-
lar›m›z üzerinde durma çabas›n›n artmas›n›n,
eskimifl ekonomik yap›n›n de¤iflti¤ini gösterdi¤i-
ni de ifade eden Hisarc›kl›o¤lu, flunlar› söyledi:
“Özel sektörde bafllam›fl olan zihniyet de¤iflimi,
kamu idaresi taraf›ndan haks›z rekabeti ortadan
kald›rma ve eflit flartlarda rekabeti sa¤lamak su-
retiyle desteklenmelidir. Bu yüzden en büyük
beklentimiz, makro istikrar ortam›n›n devam›yla
birlikte, yap›sal reformlar›n tamamlanarak, eko-
nomide kural hakimiyetinin ve hem içeride ken-
di aram›zda, hem de d›flar›daki rakiplerimizle,
adil rekabet ortam›n›n sa¤lanmas›d›r.”

Türkiye Gazetesi 20.03.2006
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “70 milyon-
luk bir ülkede, sanayide çal›flanlar›n say›-

s›n›n ancak 4 milyon olmas› da ülkemizin sana-
yi toplumu aflamas›n› ›skalad›¤›n› ortaya koyu-
yor” dedi. Financial Times’in bir yay›n› olan Fore-
ign Direct Investment Dergisi taraf›ndan ekono-
mik potansiyel, uygun maliyet, insan kaynaklar›,
biliflim iletiflim, ulafl›m, yaflam kalitesi ve do¤ru-
dan yabanc› yat›r›m promosyonu gibi kriterlerle
yap›lan de¤erlendirmede Manisa, Adana, Konya
ve Kocaeli en iyi yat›r›m flehri seçildi. Hisarc›kl›-
o¤lu, dün düzenlenen bir törenle, en iyi yat›r›m ili
seçilen 4 ilin sanayi ve ticaret odalar› baflkanla-
r›na plaket verdi. Hisarc›kl›o¤lu törende yapt›¤›
konuflmada, Türkiye’de büyük üretim tesisi say›-
s›n›n ancak 72 bin oldu¤unu ve bu tesislerin
yaklafl›k yar›s›n›n üç büyük ilde bulnudu¤unu vur-
gulad›.

Tar›mdan fiehre: Önümüzdeki 10 y›l içinde, ta-
r›mdan flehre 10 milyon kiflinin daha gelece¤ine
iflaret eden Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye’nin iflsizlik ko-
nusunda ciddi bir ekonomik ve sosyal sorunla
karfl›laflmamas› için, yüzde 7 civar›nda bir büyü-
me oran›n› sürekli k›lmak zorunda oldu¤unu, bu-
nun için de yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek gerekti-
¤ini anlatt›. ‹llerin vali, belediye baflkanlar› ve

milletvekillerinin özel sektör temsilcisi odalarda
ortak hareket etmelerinin o ilde bir baflar› hika-
yesi yaz›lmas›na ve o ilin markalaflmas›na ne-
den oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, flehirlerin
daha iyi ifl ve yat›r›m ortam›na sahip olma çaba-
s›n›n Türkiye’nin yaflad›¤› ekonomik dönüflümün
en önemli göstergelerinden biri oldu¤unu söyle-
di. Hisarc›kl›o¤lu, sözlerini flöyle tamamlad›
“Devlet versin yaklafl›m›n› bir tarafa b›rak›p,
ürettiklerimizin katma de¤erini yükseltme ve
kendi ayaklar›m›z üzerinde durma çabas›, eski-
mifl ekonomik yap›n›n de¤iflti¤inin de tescilidir.
Özel sektörde bafllam›fl olan zihniyet de¤iflimi,
kamu idaresi taraf›ndan haks›z rekabeti ortadan
kald›rma ve eflit flartlarda rekabeti sa¤lamak su-
retiyle desteklenmelidir.”

Hürriyet Gazetesi 20.03.2006
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Onlarca y›ll›k bir bekleme süre-
cinden sonra, Türkiye’nin Avru-
pa Birli¤i’ne Eriflimi için yap›lan

müzakereler nihayet bafllad›. Bu, biz-
lerin, Türkiye’deki ifl dünyas› toplulu-
¤u olarak çok uzun zamand›r bekledi-
¤imiz bir and›.

Türkiye’nin en büyük ve en etkili ifl dünyas› orga-

nizasyonu olarak, ülkenin giriflimcilerini temsil

eden TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i -

süreçte etkili bir rol oynamaktad›r. Avrupa Ko-

misyonu, kendi hükümetimizi ve AB çap›nda pek

çok baflka ekonomik grup ile diyalo¤umuz bulun-

makta. Politikaya dair konular› ve ilgili seçimleri

tespit ediyoruz. Her fleyden önce, üyelerimizi

dinlemek ve bu çok önemli de¤iflikli¤in onlar için

ne anlama gelece¤i konusunda kendilerini e¤it-

mek üzere çaba sarf ediyoruz.

Üyeler olmak 1,2 milyondan fazla flirket, 364

seçmen kitlesi ve 1.300 üyeli merkezi bir kurul

ile TOBB en büyü¤ünden en küçü¤üne Türk ifl

dünyas›ndaki her bir oyuncuyu temsil etmekte-

dir. Türkiye’deki temel kamusal seslerden biri

olan TOBB arac›l›¤›yla, görüfllerini baflkalar›na

aktarma ve ç›karlar›n› savunma flans›n› etmek-

tedirler.

TOBB’un Avrupa Birli¤i ve üyelik ile ilgili faaliyet-

leri art›k en yüksek vitese geçmifltir: Ankara’da

kendini bu ifllere adam›fl görevlilerden oluflan,

geliflmeleri izleyen ve politikaya dair konular› de-

¤erlendiren ve de Türkiye’nin giriflimcilerine ilgili

haberleri ileten bir ekibimiz yer almaktad›r. Brük-

sel’de de bir TOBB temsilcisi ofisi vard›r ve gö-

London Business Matters Mart 2006
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revlilerden ve uzmanlardan oluflan ekipler dü-

zenli bir flekilde Brüksel ve Ankara aras›nda gi-

dip gelmektedir.

AB’nin Genifllemeden Sorumlu Komiseri Olli

Rehn geçen sene üyelik müzakerelerine dair ça-

l›flmalar›n mevcut durumun gözden geçirmek

üzere bizlerle bir görüflme yapm›flt›r.

Türkiye, AB müzakerelerine, muhtemelen Avru-

pa’n›n geri kalan›nda olmas› gerekenden çok da-

ha az bir flekilde fark›nda olunan iki adet büyük

avantaj ile girmektedir. Bunlardan ilki, 1996 se-

nesinden bu yana, AB ile sanayi mallar› için iflle-

yen bir gümrük birli¤imizin olmas›d›r. Bunun an-

lam›, ilgili müzakerelerin uzun sürmemesi gere-

ken birtak›m müktesebat bölümleri yer almakta-

d›r. Di¤er avantaj ise, Türkiye ekonomisinin flu

anda çok kuvvetli bir flekilde iflliyor olmas›d›r:

Ürünler artmaktad›r, ihracat patlam›flt›r, kamu

maliyesi s›k› kontrol alt›ndad›r - ve Pek çok aç›-

dan, özellikle mali politika aç›s›ndan, Türkiye bu

amaca ulaflmaya halihaz›rda bafllam›flt›r. Bir AB

düflünce kuruluflu olan Avrupa Politika Çal›flma-

lar› Merkezinin geçen sene haz›rlad›¤› bir rapora

göre Türkiye’nin ihracat sektörü ve endüstrileri

2004 genifllemesinin en geliflmifl ülkeleri ile ay-

n› seviyededir. Enflasyon oran› 2005 senesinde

dünya ekonomisinde meydana gelen beklenme-

dik bask›lara ra¤men düflmektedir. Türkiye için

amac›m›z Maastricht ekonomi kriterlerini müm-

kün olan en k›sa süre içinde yerine getirmektir.

Türkiye’nin Avrupa hayat›na hâlihaz›rda dikkate

de¤er bir katk›da bulundu¤una ve mevcut ekono-

mik performans›m›z›n bu katk›n›n muntazaman

büyüyece¤ini gösterdi¤ine inan›yoruz. Bu konu-

da flüphesi olanlar, sadece tekstil gibi tan›d›k

Türk mallar›n› de¤il, ayn› zamanda her sene Bir-

leflik Krall›kta sat›lan Türkiye mal› buzdolaplar›-

n›n ve televizyonlar›n say›s›na da bakmal›d›rlar.

Türkiye’nin ihracat›n›n, yüzde 20’lik bir kabarma-

dan sonra sene sonuna kadar yaklafl›k 75 bin

dolarl›k bir art›fl göstermesi beklenmektedir. Ge-

çen sene ekonomi neredeyse yüzde 10’luk bir

oranda büyümüfltür ve ayn› zamanda enflasyon

oran›n› da düflürmeyi baflarm›flt›r. Bu senenin

Gayrisafi Milli Has›la (GSMH) büyüme oran›

muhtemelen yüzde befl ila alt› oran›nda olacak-

t›r.

Türkiye’nin yüksek enflasyon oran›na sahip olan

bir ülke oldu¤u zamanlar art›k tarih olmufltur.

Çift haneli enflasyon oranlar›n›n yafland›¤› onlar-

ca y›ldan sonra art›k tek haneli rakamlara daimi

olarak geri dönülmüfltür ve hükümetin 2006 se-

nesi için hedefi yüzde befl iken 2007 ve 2008

seneleri için hedefi de yüzde dört enflasyondur.

fiu anda, Türkiye ekonomisi düflük enflasyon

oran›na sahip, ihracat taraf›ndan yönlendirilen

sürüdürülebilir bir büyüme için gerekli olan zemi-

ni oluflturmufltur.

Bunun devam etmesini garanti alt›na almak için,

IMF ile imzalanan yeni standby anlaflmas›nda

öngörülen yap›sal reformlar› destekliyoruz. Prog-

ram beraberinde bankac›l›k sektöründe, emekli

ayl›klar›nda halen devam eden bir reformu, fakat

hepsinden öte kamusal harcamalarda ve mali

politikada kontrolü getirmifltir.

Kamu maliyesi flu anda, bu sene bütçe gelirleri-

nin yüzde 20’lik bir oranda artmas› ve bütçe aç›-

¤›n›n da yüzde 61’lik bir oranda düflmesiyle mü-

kemmel bir hal alm›flt›r. 2005 senesi için faiz d›-

fl› fazla hedefimiz GSMH’n›n yüzde 6.5’idir ve bu

hedefe senenin ilk dokuz ay›nda eriflilmifltir. Bu

da bizlere d›fl borcumuzu azaltma olana¤› sa¤la-

m›flt›r. Türkiye’nin d›fl borçlar›, dört sene önce

GSMH’n›n yüzde 91’i oran›nda iken, bu rakam

yüzde 63,4’e düflmüfltür.

Enerji dolu genç nüfusu ve dinamik giriflimi top-

Reform
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lumu ile “Türkiye’nin önümüzdeki on senelerde

Avrupa’da büyümenin lokomotifi olaca¤›na inan›-

yoruz.”

Stratejik konumumuzun savunma aç›s›ndan ol-

du¤u kadar ifl dünyas› aç›s›ndan da önemli oldu-

¤unu unutmayal›m: Türkiye’yi içine alan bir AB

dünya sahnesinde çok daha güçlü bir oyuncu

olacakt›r.

ICC’nin uzman bölümü olan Dünya Odalar Fede-

rasyonu taraf›ndan organize edilen Dünya Oda-

lar Kongresi 4-6 Temmuz 2007 tarihinde

TOBB’un ev sahipli¤inde ‹stanbul’da (Türkiye)

toplanacakt›r. Bu eflsiz olayda bir ‹ngiliz delegas-

yonunun kat›l›m›n› görmekten memnuniyet duya-

ca¤›z.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) olarak,

Türkiye’deki stratejik orta¤›n›z olmak ve efliniz

olarak çal›flmak amac›yla elimizden gelenin en

iyisini yapmaktan büyük mutluluk duyaca¤›z.
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T ürkiye Odalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, “70 milyonluk bir ülkede,
sanayide çal›flanlar›n say›s›n›n ancak 4

milyon olmas› da ülkemizin sanayi toplumu afla-
mas›n› ›skalad›¤›n› ortaya koyuyor” dedi. TOBB
Hazine Müsteflarl›¤› ile yapt›¤› bir çal›flmayla,
ekonomik potansiyel, uygun maliyet, insan kay-
naklar›, biliflim, iletiflim, ulafl›m, yaflam kalitesi
ve do¤rudan yabanc› yat›r›m promosyonu gibi 28
kritere göre de¤erlendirilen illerde Manisa, Ada-
na, Konya ve Kocaeli en iyi yat›r›m flehri seçildi.
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, bugün düzenlenen
bir törenle, en iyi yat›r›m ili seçilen 4 ilin sanayi
ve ticaret odalar› baflkanlar›na plaketlerini verdi.

En cazip yat›r›m flehirleri ödülü...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflka-
n› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “70 milyonluk bir ülkede,
sanayide çal›flanlar›n say›s›n›n ancak 4 milyon
olmas› da ülkemizin sanayi toplumu aflamas›n›
›skalad›¤›n› ortaya koyuyor” dedi. TOBB Hazine
Müsteflarl›¤› ile yapt›¤› bir çal›flmayla, ekonomik
potansiyel, uygun maliyet, insan kaynaklar›, bili-
flim, iletiflim, ulafl›m, yaflam kalitesi ve do¤ru-
dan yabanc› yatr›m promosyonu gibi 28 kritere
göre de¤erlendirilen illerde Manisa, Adana, Kon-
ya ve Kocaeli en iyi yat›r›m flehri seçildi. TOBB
Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, düzenlenen bir törenle,

en iyi yat›r›m ili seçilen 4 ilin sanayi ve ticaret

odalar› baflkanlar›na plaketlerini verdi. Hisarc›k-

l›o¤lu törende yapt›¤› konuflmada, Türkiye’de bü-

yük üretim tesisi say›s›n›n ancak 72 bin oldu¤u-

nu ve bu tesislerin yaklafl›k yar›s›n›n üç büyük il-

de bulundu¤unu vurgulad›. Önümüzdeki 10 y›l

içinde, tar›mdan flehre 10 milyon kiflinin daha

gelece¤ine iflaret eden Hisarc›kl›o¤lu, Türki-

ye’nin iflsizlik konusunda ciddi bir ekonomik ve

sosyal sorunla karfl›laflmamas› için, yüzde 7 ci-

var›nda bir büyüme oran›n› sürekli k›lmak zorun-

da oldu¤unu, bunun için de yat›r›m ortam›n› iyi-

lefltirmek gerekti¤ini anlatt›. ‹llerin vali, belediye

baflkanlar› ve milletvekillerinin özel sektör tem-

silcisi odalarla ortak hareket etmelerinin o ilde

bir baflar› hikayesi yaz›lmas›na ve o ilin marka-

laflmas›na neden oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤-

lu, “Devlet versin yaklafl›m›n› bir tarafa b›rak›p,

ürettiklerimizin katma de¤erini yükseltme ve

kendi ayaklar›m›z üzerinde durma çabas›, eski-

mifl ekonomik yap›n›n de¤iflti¤inin de tescilidir.

Özel sektörde bafllam›fl olan zihniyet de¤iflimi,

kamu idaresi taraf›ndan haks›z rekabeti sa¤la-

mak suretiyle desteklenmelidir. Bu yüzden en

büyük beklentimiz, makro istikrar ortam›n›n de-

vam›yla birlikte, yap›sal reformlar›n tamamlana-

rak, ekonomide kural hakimiyetinin ve hem içe-

ride kendi aram›zda, hem de d›flar›daki rakipleri-

mizle, adil rekabet ortam›n›n sa¤lanmas›d›r.”

Günboyu Gazetesi 20.03.2006
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 1.5 y›ld›r
Anadolu’da flehir flehir sadece rakamlar›

güncelleyerek, Türk ekonomisinin art›lar›n› ve
eksilerini yöre ifl dünyas›na anlat›yor.

Hafta sonu ekonomi gazetecilerine yapt›¤› su-
num da flu ana kadar 50 civar› flehirde yap›lan
sunumun t›pat›p ayn›s›yd›. Di¤erlerinde dinleyici-
ler ‘ifladam›’ olunca söylemde farkl› oluyor.

Mesela olmas› gereken zihniyet de¤iflimini Rifat
Hisarc›kl›o¤lu, 1,5 y›ld›r ifl dünyas›na flu sözler-
le anlat›yor:

“‹stedi¤iniz her 1 liray› size vermek için devlet 2
lira toplamak zorunda. Bu 2 liray› nereden bula-
cak? Yine sizin cebinizden, vergi yoluyla bula-
cak.”

Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun bire iki hesab› da laf ol-
sun diye de¤il. Ciddi ciddi hesab› var, bu 2 lira-
n›n bir k›sm› faize, bir k›sm› yolsuzlu¤a, bir k›s-

m› da cari harcamalara gidiyormufl. Devletten
her daim bir fleyler istemeye al›fl›k baz› yörelerin
ifl âlemi, Rifat beyin bu sözleri karfl›s›nda epey
flafl›r›yormufl.

Nitekim, Ekonomi Muhabirleri Derne¤i ile TOBB
taraf›ndan düzenlenen ‘Kartepe Ekonomi Zirve-
si’nde Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “TOBB olarak dört y›l-
d›r, an› kurtarmaya yönelik günlük tedavi yön-
temlerinin karfl›s›nday›z” diye konufltu. Hisarc›k-
l›o¤lu, Anadolu turunda da yöre ifl dünyas›na
son kriz döneminden bu yana devletin cebinden
ekstra harcamaya neden olacak herhangi bir ta-
lepte bulunmad›klar›na dikkat çekiyormufl.

Geçen haftalarda önce tekstil, konfeksiyon, de-
ricilerle ard›ndan da turizmcilerle yap›lan iki zir-
veden KDV indiriminin ç›kmas›n› herhalde kimse
ifl dünyas›n›n zihniyet de¤iflimine ters örnek ola-
rak alg›lam›yordur. Her iki sektörde rakipleriyle
mücadelede, rakiplerin eflit flartlar›na sahip ola-
bilmek amac›yla vergi indirimini istedi.

Radikal Gazetesi 28.03.2006

Ekonomide barda¤›n dolu ve bofl taraflar›

2004 2005 art›fl

Bütçe Giderleri 141 katr. 144 katr % 2

Faiz Gideri 57 katr. 45 kart. % 21
Faiz D›fl› (Cari) Harc 85 kart 99 katr. % 16
Sos.Güv. 19 katr. 24 katr. % 26

Bütçe Geliri 110 katr. 134 katr. % 22
Vergi 90 katr. 106 katr. % 18

Bütçe Aç›¤› - 30 katr. -10 katr. % -66

Kamu ‹ç Borcu 226 katr. 244 katr. % 8
Kamu D›fl Borcu 74 milyar $ 70 milyar $ % -5
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, nüfusunu sa-

yamayan, ülkenin sanayisini sayamayan,

ne üretti¤ini bilemeyen bir ülkenin ekonomisini

yönetemeyece¤ini söyledi.

Ekonomi Muhabirleri Derne¤i ve TOBB taraf›n-

dan ‹zmit’de düzenlenen ‘Kartepe Ekonomi Zir-

vesi’nde Hisarc›kl›o¤lu, “(Gel arkadafl, sana tefl-

vik veriyorum. 49 ilde ne yaparsan yap anlay›fl›y-

la) hâlâ un fabrikas›, tekstil konfeksiyona teflvik

veriliyor. Ama yoksullu¤u yenmenin tek yolu yat›-

r›mdan, üretimden, istihdamdan, ihracattan ge-

çiyor. ‹flin formülü bu” dedi.

Aç›k s›f›ra gidiyor

Türkiye’nin tarihte ilk kez s›f›r bütçe aç›¤›na do¤-

ru gitti¤ini kaydeden Hisarc›kl›o¤lu, bu durumun

tam olarak deklare edilmedi¤ini, ama s›f›r bütçe

aç›¤›na gidiflin teflvik edilmesini söyledi.

Hisarc›kl›o¤lu, “Emir almaktan hofllanm›yorsak,

(Kemikli durufl sergilenmiyor) diye sitem ediyor-

sak bütçe aç›¤› verdirmemeliyiz” diye konufltu.

300 bin istihdam

2005’te 591 bin kiflinin SSK’l› oldu¤unu, 900
bin kiflinin ise tar›m sektöründe iflsiz kald›¤›n›
belirten Hisarc›kl›o¤lu, sanayide 300 bin, hiz-
metler sektöründe 700 bin, inflaat sektöründe
200 bin kifliye istihdam imkân› verildi¤ini, böyle-
ce toplam 1 milyon 200 bin kifliye istihdam ya-
rat›ld›¤›n›, ancak tar›mdaki iflsiz say›s› ç›kar›ld›-
¤›nda toplam 300 bin kiflinin istihdam edildi¤ini
söyledi.

Hisarc›kl›o¤lu, 2005’te iflsizler ordusuna 400
bin kiflinin kat›ld›¤›n› bildirdi. TÜ‹K verilerine gö-
re, Kas›m - Aral›k 2005 ve Ocak 2006’de iflsiz
say›s› 596 bine ç›kt›.

Türkiye’nin sanayi politikas›n›n bulunmad›¤›n›
vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, Avrupa’da sat›lan her
2 televizyondan birinin Türk mal› oldu¤unun söy-
lendi¤ini, ancak bu sat›lan televizyonlar›n yüzde
97’sinin ithalata ba¤l› ara mal›yla üretildi¤ini ve

Milliyet Gazetesi 28.03.2006

‘Türk Mal›’ yaz›yor ama
ithalatla üretiyoruz
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üstünde ‘Türk Mal›’ yazd›¤›n› söyledi.

TOBB Baflkan›, 2002-2005 y›llar› aras›ndaki

yüzde 32’lik kümülatif büyümenin 3.8’inin kamu

taraf›ndan, geri kalan yüzde 28’inin ise özel sek-

tör taraf›ndan yarat›ld›¤›n› bildirdi.

Vergilerin 2005’te yüzde 18 oran›nda, yani 16

katrilyon lira artt›¤›n›, bu durumun da ekonomi-

deki büyümenin hissedilememesinin nedenlerin-

den biri oldu¤unu anlatan Hisarc›kl›o¤lu, vergi

ne kadar artarsa kay›td›fl›n›n da o kadar artaca-

¤›n› söyledi.

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, geçen y›l ham pet-

rol ithalat›n›n azald›¤›n›, ancak trafi¤e ç›kan araç

say›s›n›n yüzde 65 artt›¤›n› belirterek, bu duru-

mun kay›td›fl› ekonominin kay›t alt›na al›nmad›-

¤›n› gösterdi¤ini dile getirdi.

‘Vergi artt›¤›nda
kay›td›fl›l›k da artar’
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Baz› meslektafllar›m› k›zd›rma pahas›na çok
basit bir soru sormak istiyorum:

Bugün geldi¤imiz noktada Türk ekonomisinin iti-
ci gücü üretim mi yoksa tüketim mi?

“Hoppala bu da nereden ç›kt›?” demeyin, biraz-
dan meram›m› anlataca¤›m.

Bu “tavuk mu yumurtadan ç›kar, yumurta m› ta-
vuktan” tart›flmas› y›llard›r ekonomi ile u¤raflan-
lar› meflgul eder diyorsan›z, Türkiye’de ne kadar
etti¤ine bir daha bakman›z› öneririm.

Biliyorum Amerika’da bu tart›flma çifte aç›¤a ra¤-
men “ekonomide büyümenin as›l motoru tüke-
timdir” mottosuyla epeydir devam ediyor.

Fakat Türkiye’de “tüketim” hala ekonomiye yön
verenler taraf›ndan neredeyse yedi büyük günah-
tan biri olarak kabul ediliyor.

Nereden mi var›yorum bu kanaate?

Uzun zamand›r yapt›¤›m bir gözlem ama son ör-
ne¤i anlatay›m!

Hafta sonu ekonomi gazeteleri ile birlikte Ekono-
mi Muhabirleri Derne¤i (EMD) taraf›ndan ‹zmit
Green Park Otel’de düzenlenen “Kartepe Ekono-
mi Zirvesi”ndeydim.

EMD bu toplant›lar› her y›l geleneksel olarak ger-
çeklefltiriyor.

Bence çok da iyi yap›yor.

Sonuçta y›lda bir kez de olsa ekonomi bas›n›n›n

bir araya gelip hem kendi sorunlar›n› hem de

Türk ekonomisinin mevcut durumunu ve gelece-

¤ini tart›flmas› birçok aç›dan kat›l›mc›lara entel-

lektüel katk› sa¤l›yor.

Nitekim bu y›lki toplant›da “Türkiye Ekonomisin-

de Durum, Riskler F›rsatlar” bafll›kl› bir sunum

yapan TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, f›kra-

lar ve zengin anekdotlarla süsledi¤i konuflma-

s›nda, para politikas›ndan Türk ekonomisinin re-

kabet gücüne, anlaml› bir “ufuk turu” yapt›.

Rifat Bey’in içeri¤i hayli zengin sunumuyla ilgili

detaylar haber sayfalar›m›zda yer al›yor, dolay›-

s›yla ben iflin o k›sm›na fazla de¤inmeyece¤im.

Beni as›l ilgilendiren Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun top-

lam 2 saati bulan zengin konuflmas›nda bir kez

bile “tüketim” laf›n› a¤z›na almam›fl olmas›. Hat-

ta iki de bir “Türkiye’de ekonominin sorunlar›n›

çözmenin tek yolu yat›r›m, üretim, istihdam ve

ihracattan geçer” derken bir kez bile günümüz

dünyas›nda ekonominin as›l motoru olarak ka-

bul edilmeye bafllanan “tüketim” olgusuna at›f

yapmad›.

Öyle ki bir ara dayanamay›p “Sihirli laf bu; yat›-

r›m, üretim, istihdam ve ihracat. E¤er bu 4 mad-

deyi yerine getirmezsek yoksullu¤u yenemeyiz”

dedi.

“Hisarc›kl›o¤lu, Tüketiciler Derne¤i Baflkan› de-

Referans Gazetesi 28.03.2006
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¤il, 1 milyon 200 bin üyeye sahip TOBB’un Bafl-

kan› tabii ki tüketimden de¤il üretimden, sanayi-

den, ihracattan, istihdamdan bahsedecek” di-

yenler ç›kabilir fakat zaten benim de elefltirdi¤im

konu bu.

Tüketim tüketici derneklerine b›rak›lmayacak ka-

dar önemli bir olgu!

Dahas› küreselleflen pazar ekonomisinde “tüke-

tim olgusu” tüketici derneklerinden çok üretici-

lerin ve onlar›n kurdu¤u derneklerin konusu.

Bugün art›k dünya ekonomisine tek bafl›na sa-

nayi devrimi hatta teknoloji ve enformasyon dev-

rimi yön vermiyor.

Elbette bu olgular önemli.

Kimse kalk›p Hisarc›kl›o¤lu’nun “yat›r›m, üretim,

istihdam ve ihracat” sihirli dörtlüsü önemsizdir

demiyor. Fakat her ekonominin kalk›nmas› için

gerekli olan bu sihirli dörtlü asl›nda tek bafl›na

tüketim denen sihirli olguya dayan›yor.

Bugün art›k küresel pazar ekonomisine üretim

de¤il tüketim yön veriyor.

Tüketici talepleri her türlü üretim modelini alt

üst ediyor.

O kadar çok örnek var ki, hangi birini anlatay›m.

Tek bafl›na ‹spanya’dan dünyaya aç›lan Zara

markas›n› ele al›n mesela.

Neydi Zara’n›n s›rr›?

Devasa yat›r›m, h›zl› üretim, milyarlarca dolarl›k

toptan ihracat ya da on binlerce kiflilik istihdam

m›?

Hiç biri de¤il!

De¤iflen tüketici al›flkanl›klar›n› do¤ru okumak!

Evet hepsi bu!

‹spanya’da basit bir giyim markas›ndan 10 mil-
yar dolarl›k dünya markas› ç›karman›n s›rr› tüke-
tim.

‹ki mevsimlik giyinme al›flkanl›¤›n›n giderek de-
¤iflti¤ini fark eden Zara üretim band›n› iki hafta-
da bir vitrin yenilemeye göre kurgulayarak bir
dünya giyim devi yaratt›.

Tüketim olgusunu dikkate alarak Zara sadece
global bir marka yaratmad› ayn› zamanda moda
olgusunu da alt üst etti.

Moda dünyas›na “Fast Fashion” kavram›n› hedi-
ye etti.

Avrupa’da bafllayan “h›zl› moda” modeli flu s›ra-
lar H & M ve Zara etkisinden dolay› Amerika’da
yay›l›yor.

“Peki bu yay›lmadan biz üreticilere ne?” diyorsa-
n›z, s›k› durun.

Amerika h›zl› yenilenen vitrinlerden dolay› tekstil
ve konfeksiyonda Çin’e kayd›rd›¤› üretim bantla-
r›n› mesafe uzakl›¤›ndan dolay› tekrar Meksika
gibi komflu ülkelere kayd›rmaya bafllam›fl. Türki-
ye’yi bile h›z konusunda Çin ve Hindistan’a ter-
cih edece¤ini belirtiyor uzmanlar. Avrupa ise bü-
tün rekabet avantaj›na ra¤men Çin yerine yak›n-
l›¤›ndan dolay› baz› alanlarda Türkiye’yi tercih
ediyor.

Bitti bitecek denilen tekstil ve konfeksiyon sek-
töründe bu güne kadar milyarlarca dolarl›k maki-
ne yat›r›m› ve üretim yap›ld›.

Nereden baksan›z bu sektörde 3 milyona yak›n
kifli istihdam ediliyor. Fakat art›k bu sektörün
gelece¤i üretim ve yat›r›mdan de¤il, tüketim ol-
gusundan geçiyor.

Ne dersiniz Rifat Bey, sizin sihirli formülün bafl›-
na art›k tüketim olgusunu eklemek gerekmiyor
mu?
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Hafta sonu benim de üyesi olud¤um Eko-

nomi Muhabirleri Derne¤i’nin Ekonomi

Zirvesi’nde TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›k-

l›o¤lu’nu dinledik. Türkiye’nin ilk kez s›f›r bütçe

aç›¤›na do¤ru gitmekte oldu¤unu belirten Hisar-

c›kl›o¤lu, “Borç alan emir al›r. E¤er borç ve emir

almak istemiyorsak bütçe aç›¤› vermemeliyiz”

dedi.

Bütçe aç›¤›n› kapatmakta son y›llarda bir hayli

yol katettik. Millî gelirin yüzde 16.5’inden dört

y›lda yüzde 2’ye geriledi. Bu rakam hal› alt›na

süpürülmüfl harcamalarla gerçekte yüzde 3-4’e

ç›ksa bile, Ab kriteri olan yüzde 3’e çok yak›n.

AB’nin büyük ülkelerinden daha iyi durumday›z.

‹yileflmenin devam› zor. Ancak bütçe aç›¤›nda

iyilefltirmede galiba yolun sanuna yaklaflt›k. Ger-

çi geçen y›l yap›lan özellefltirmelerin bu y›la sar-

kan ödemeleri bütçeyi iyilefltirecek ama bu yine

yüzde 2 ve alt›na inmeyi bir hayli zorlaflt›rabilir.

Bunun belli bafll› gerekçelerini flöyle s›ralayabili-

riz:

• Bütçede iyileflme sa¤lamak her fleyden önce

faiz giderlerine çok ba¤l›. Faiz giderlerinden kas-

t›m›z da iç borç faiz giderleri. Bütçenin en büyük

kalemi buydu. Bitiflikteki tabloda son y›llarda fa-

iz ödemelerinde sa¤lanan iyileflme görülüyor.

2003’te 52.7 milyar YTL’ye kadar ç›kan iç borç

faiz ödemesi geçen y›l 39.2 milyar YTL’ye indi.

Bütçenin faiz giderlerinin GSMH’ye oran› ise

2001’de yü zde 21.2’den 2005’de yüzde 8.1’e

geriledi.

• Ayn› dönemde bütçe aç›¤›n›n millî gelire oran›-

n›n yüzde 16.5 düzeyinden yüzde 2’ye inmesin-

de faiz düflüflleri en önemli rolü oynad›. Reel Ha-

zine faizi 2001’de ortalama yüzde 27.0 iken

2005’te yüzde 8.2’ye indi.

• E¤er faiz ödemeleri düflmeseydi ve 1999-

2002 dönemi ortalamas› kadar ödeme yap›lsay-

d›, son üç y›lda fazladan 66.9 milyar YTL ödene-

cekti. Bu rakam da bu y›lki bütçe büyüklü¤ünün

yaklafl›k yüzde 40’›n› oluflturuyor. Yani faizde iyi-

leflme sa¤lanmadan bütçede iyileflmenin sürme-

si çok zor.

• Faiz cephesinde ise yolun sonuna yaklaflt›¤›-

m›z› dün belirttik. Zaten piyasa aktörleri geçmifl

y›l e¤ilimlerinin devam etmesi halinde bile faiz-

lerde yüzde 1-3 aras›nda düflüfl bekliyordu. Bu

beklentinin ard›ndan dünya likiditesinde daral-

ma ve faiz oranlar›nda art›fllar gündeme geldi.

Geliflmekte olan ülkelerden ve Türkiye’den ser-

maye ç›k›fl› bafllad›. D›flardaki bu geliflmeler fa-

iz düflüflünü zorlaflt›r›yor veya çok s›n›rl›yor.

• ‹çeride ise Merkez Bankas›’na atama riski

do¤du. Bu riskin faizlere yans›mas› söz konusu.

Sabah Gazetesi 28.03.2006
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Bu sorun çözülse bile IMF ile iliflkilerin nas›l ye-

niden ray›na sokulaca¤› ayr› bir soru iflareti. Bu-

nun yan›nda genel seçim ve Cumhurbaflkanl›¤›

seçimi giderek yaklafl›yor. Bu iki seçimin belli bir

stres yaratmas› ve faizler üzerinde etkili olmas›

beklenebilir.

• Son olarak yüzde 5.3 düzeyine gerileyen reel

faizlerin düflüflü duracaksa bütçeye yapt›¤› katk›

da s›n›rl› olacak. O zaman bütçe aç›¤›n› s›f›rla-

mak ancak özel kesime yeni vergiler koymakla

mümkün. Ama özel sektörün de tasarruf aç›¤›

ortaya ç›kt›. 2004 y›l›nda milli gelirin yüzde

0.7’si ve 2005’te de yüzde 4.4’ü oran›nda özel

sektör tasarruf aç›¤› verdi.

Bu aç›¤›n oluflmas›nda, Say›n Hisarc›kl›o¤lu’nun

belirtti¤i enflasyonun 10 puan üzerinde vergi ar-

t›fl› etkili olabilir. Devlet aç›¤›n› azalt›rken enflas-

yonun 10 puan üzerinde vergi art›fl› ile karfl›la-

flan özel sektörün aç›¤› oluflmufl.

D›fl kaynak belirleyici- Bu aç›k da d›fl kaynakla

ve büyük ölçüde borçlanmayla finanse ediliyor.

Dolay›s›yla faiz düflüfllerinde oldu¤u gibi, özel

sektörün tasarruf aç›¤›n›n karfl›lanmas›nda da

d›fl kaynak ak›fl›n›n devam etmesi belirleyici ko-

numda. D›fl  kaynak ak›fl›n›n kesilmesi veya ter-

sine dönmesi, bütçe ve faiz konular›nda iyilefl-

meleri durdurabilir veya tersine döndürebilir.

Enflasyon ve faiz düflüflünden sonra galiba büt-

çeyi iyilefltirmenin de ayma¤›n› yemifl bulunuyo-

ruz. Hükümet’in ekonomideki ad›mlar›n› bunla-

r›n bilincinde atmas›nda büyük yarar var.

Sonuç- “Bir dönemin çözümleri, bir sonraki dö-

nemin sorunlar›d›r”

Ne kadar faiz düflüflü o kadar bütçede iyileflmesi

Y›llar ‹ç borç faizi GSMH’ya Bütçe aç›¤›n›n Reel
ödemesi oran› GSMH’ya Hazine

(milyar YTL) (%) oran› (%) faizi (%)

1999 9,825 12.6 11.6 26.3

2000 18.792 15.0 10.2 -10.9

2001 37.494 21.2 16.5 27.0

2002 46.807 17.0 14.6 13.7

2003 52.719 14.8 11.2 15.9

2004 50.053 11.6 7.1 12.7

2005 39.270 8.1 2.0 8.2

Kaynak: Maliye ve Hazine
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Hafta sonu ‹zmit Kartepe’de ekonomi zirve-
si vard›. fiehirlerde bahar›n ilk iflaretçisi
meyve a¤açlar› çiçek açarken, deniz sevi-

yesinden bin 200 metre yükseklikteki kayak
merkezi beyaz örtüsünü kald›rmam›fl. Baflta ‹s-
tanbul olmak üzere civar illerden gelenler karlar
erimeden bir tur daha diyerek kayak yap›yor. Ta-
tilcilerin tad›n› ç›kard›¤› manzaray›, Green Park
Oteli’nin toplant› salonunu dolduran Ekonomi
Muhabirleri Derne¤i’ne üye gazeteciler sadece
molalarda seyredebiliyor. Çünkü gelifl gayeleri
Odalar Birli¤i Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nu din-
lemek, onunla fikir al›flveriflinde bulunmak.

Editöründen muhabirine kadar ekonomi günde-
mini flekillendiren isimler, tekstildeki durgunlu-
¤u, turist say›s›ndaki azalmay›, Merkez Bankas›
tart›flmalar› ve fiemdinli ‹ddianamesi’nin yol aç-
t›¤› siyasi gerilimi bir de ifl dünyas›n›n çat› örgü-
tünün baflkan› ile müzakere etmek istiyor. Oda-
lar Birli¤i Baflkan›, spor k›yafeti, f›kra ve ilginç
hat›ralarla süsledi¤i konuflmas›nda rahat bir
portre sergiliyor. Sanki tak›m elbise giymeyerek
muhataplar›na önceki toplant›lardan daha yak›n
oldu¤u mesaj›n› veriyor. Kürsüye ba¤l› kalma-
dan, çarp›c› istatistiklerle zenginlefltirilmifl sunu-
munu anlat›rken, görüntüler de ekrana yans›yor.
Bütün Kayserililer gibi o da konuya uygun f›kra-
larla dinleyicileri heyecand›r›yor. Bürokrasinin
a¤›r iflleyen çarklar›ndan ne kadar bunald›¤›n›
anlat›rken, ilginç bir anekdot aktar›yor. “Say›n
Ali Babacan baflkanl›¤›ndaki ekonomi toplant›la-
r›nda karar al›n›yor. Bürokratlar ‘tamam yapar›z’
diyor. Bir ay sonra yine bir araya geliyoruz. De¤i-

flen bir fley yok. Birkaç kez ayn› manzara tekrar-

lan›yor. Bir gün toplant›da say›n bakandan söz

ald›m ve dedim ki: ‘Efendim art›k burama kadar

geldi. Bu bürokratlar her fleyi düflünüp yapm›fl,

bir fleyi yapmam›fl. Allah’tan bürokrat›n o¤lu da

bürokrat olur kanununu ç›karmam›fllar. Yoksa

vay halimize’ Arkas›ndan döndüm bürokratlara,

sizin çocuklar›n›z› biz ifle alaca¤›z. Taleplerimize

düflman gibi bakmay›n.” Sanayinin karakutusu

diye nitelendirilen envanterin olmamas›n› ise ha-

y›flanarak anlat›yor. Kendilerinin sanayi envante-

rini bilgisayar ortam›na aktaracak altyap›ya sa-

hip olduklar›n› vurgularken, “‹zin versinler sana-

yideki belirsizli¤e son verecek sistemi kural›m.

Say›n Baflbakan önündeki bilgisayar ekran›ndan

Türkiye’de hangi sektörde kaç kifli iflsiz kald›,

yat›r›m aç›¤› olan alanlar ne, hepsini an›nda ek-

randan takip etsin” ifadelerini kullan›yor. Baflka-

n›n, soru cevap fasl›nda daha dikkatli bilr dil kul-

lanmas› gözden kaçm›yor. Bir sonraki genel se-

çimde siyasete girip girmeyece¤i yada Türkiye ‹h-

racatç›lar Meclisi’ndeki seçimlerde TOBB’un bir

aday›n›n olup olmayaca¤› yönündeki sorular› us-

ta bir dille geçifltiriyor. Ekonomi Muhabirleri Der-

ne¤i ‹stanbul fiubesi baflkan› durumu fark etmifl

olacak ki baflkandan. ‘Bir de ‹stanbul’da böyle

bir sohbet toplant›s› düzenleyelim. Kalan sorula-

r› orada cevapland›rs›n’ diyerek kaflla göz ara-

s›nda yeni bir toplant› sözü daha al›yor. TOBB

Baflkan›’n› dinledikten sonra hat›ra foto¤raf› çe-

kiliyor. Bu arada bir gazetenin ekonomi editörü

kula¤›ma flunlar› f›s›ld›yor. “‹fladamlar› toplant›-

larda tak›m elbise giymesin. Spor k›yafetlerle

daha bol malzeme veriyorlar.”

Son bir not da yol hakk›nda. ‹stanbul’a bir buçuk

saat mesafedeki tesislere gelmek için meflak-

katli bir yolculu¤a raz› olmak gerekiyor. Otoban

s›n›r›ndaki Maflukiye ile zirve aras›ndaki mesafa

48 kilometre. Ancak yolun bir bölümü toprak.

Dik ve keskin virajlar›n ço¤unda bariyer yok. Sis-

li havalara karfl› da kedi gözü denilen reflektör-

ler konulmam›fl. Tesislerin devlet elindeyken ad›

bile duyulmam›flt›. fiimdi turizmin yeni gözdeleri

aras›na girmeye aday Kartepe’nin yolunu buraya

yak›fl›r hale getirme görevi yine devlete düflüyor.

Yoldan kaynaklanan bir kazan›n turizme verece-

¤i zarar günü birlik hesaplar›n çok üzerinde ola-

cakt›r.

Zaman Gazetesi 28.03.2006
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BASINDA TOBB

T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)

Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, günümüzde

özellikle mermercili¤in ülke ekonomisine

büyük f›rsatlar sundu¤unu ifade ederek, en bü-

yük zenginli¤i mermer olan Afyon’da tespit edil-

mifl 500 milyar metreküp rezervin bulundu¤unu

belirtti ve “‹talya, Afyon’dan ifllenmifl ya da ifllen-

memifl mermeri sat›n al›p, en az birkaç misli fi-

yatla di¤er ülkelere satmaktad›r” dedi.

“‹fllenmifl mermer ihracat› önemli”

TOBB Baflkan›, Afyon mermerinin ifllenmifl ola-

rak ihraç edilmesi halinde ülke ekonomisine dö-

viz girdisi olarak büyük katk› sa¤lamas›n›n yan›

s›ra sektörün at›l›mlar›na da neden olaca¤›n›

vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, Afyon reel sektörünün

sorunlar›n›n çözümüne her türlü katk›ya koyma-

ya haz›r oldu¤unu da kaydetti.

Mermercinin de büyük sorunu enerji

Hisarc›kl›o¤lu, enerji fiyatlar›ndaki yüksekli¤in
sanayicinin ve tüccar›n belini büken, ekonomik
geliflmesini engelleyen sormalar›n en önemlile-
rinden biri oldu¤unu ifade ederken, enerji mali-
yetindeki yüksekli¤e ülke kaynaklar›n›n verimli
bir flekilde kullanmadan elektrik üretilmesinin
yol açt›¤›n› belirterek, “Ülke gerçekleriyle ba¤da-
flan enerji politikalar›na sahip olmal›y›z. Enerji fi-
yatlar›ndaki yüksekli¤in bir baflka sebebide
enerji piyasas›ndaki serbestli¤e tam olarak gidil-
memifl olmas›d›r” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, ekono-
mik göstergelerdeki iyileflmenin istihdama yan-
s›mad›¤›na da dikkat ederek flunlar› söyledi:

“Bunun en önemli sebebi, istahdam›n üzerinde-
ki vergi yükünün aya¤›m›za ba¤ olmas›d›r. ‹stih-
dam› cezaland›ran de¤il, teflvik eden politikalara
ihtiyac›m›z var.

Uluslararas› rekabet ve sermaye f›rt›nas› sektör-
lerin önüne sorunlar ç›karmaktad›r. Kal›c› sorun-
lar›n çözümü kal›c› uygulamalarla mümkün
olur.”

Afyon’un en büyük do¤al zenginli¤inin mermer
oldu¤unu vurgulayan TOBB Baflkan› Rifat Hisar-
c›kl›o¤lu, ‹scehisar mermer ocaklar›n›n Milattan
önce 10. Yüzy›l’dan beri iflletildi¤ini hat›rlatarak,
flöyle dedi:

“Romal›lar devrinde flöhret bulan beyaz, pembe,
koyu menekfle, mavi damarl› mermerler dünya-
n›n en güzel mermerleri, olarak ün salm›flt›r. Av-
rupa’da Roma döneminden beri, Romal›lar bafl-
ta olmak üzere tarihi eserlerin ço¤u Afyon mer-

merinden yap›lm›flt›r. Bütün bunlar, bu do¤al
zenginli¤imizin hakl› flöhretini gözler önüne ser-
mektedir.

Ancak bizim bu flöhretten ne kadar istifade etti-
¤imiz de sorgulanmal›d›r. Herhalde yeryüzünde
sahip olduklar› zenginlikleri verimli bir flekilde
kullanma ve onlar› tüm dünyaya tan›tma nokta-
s›nda bizler kadar talihsiz millet görülmemifltir.
Türkiye’nin do¤al zenginliklerinden ne kadar isti-
fade etti¤inin sorgulanmas› gerekir.”

En talihsiz milletiz
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile
Avrasya ülkeleri aras›ndaki ekonomik ilifl-

kilerin henüz arzu edilen düzeye gelmedi¤ini söy-
ledi. 2. Avrasya Ticaret ve Sanayi Odalar› Zirve-
si’ne haz›rl›k yapmak amac›yla Azerbaycan, Gür-
cistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Ta-
cikistan, Türkmenistan ve KKTC’nin Ankara bü-
yükelçileri ve Ticari Müflavirleri, Hisarc›kl›o¤-
lu’nun ev sahipli¤inde birlik merkezinde gerçek-
lefltirilen çal›flma yeme¤inde bir araya geldiler.
Çal›flma yeme¤i öncesinde bas›n mensuplar›na
aç›klama yapan Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye ile Avras-
ya ülkeleri aras›ndaki ticari ve ekonomik iflbirli-
¤inin gelifltirilmesinin bölge bar›fl›n›n güçlendiril-
mesine ve refah art›fl›na da katk› sa¤layaca¤›n›
bildirdi. Bölgede refah ve sürdürülebilir kalk›n-
man›n sa¤lanmas›n›n, büyük ölçüde enerji kay-
naklar›n›n nas›l de¤erlendirilece¤iyle yak›ndan il-
gili oldu¤unu belirten Hisarc›kl›o¤lu, bu kaynak-
lardan en iyi flekilde yararlan›larak, bölge içi tica-
ret ve yat›¤r›mlar›n canland›r›lmas›, böylece böl-
ge ekonomilerinin güçlendirilmesinin gerekti¤ini
kaydetti. Bu aç›dan, enerji alan›nda ikili ve çok
tarafl› iflbirli¤ine gidilerek, bölgedeki genifl ener-
ji kaynaklar›n›n, güvenli bir flekilde di¤er bölge
pazarlar›na aktar›lmas›n›n çok önemli oldu¤unu
anlatan Hisarc›kl›o¤lu, bu çerçevede, bu yüzy›l›n
en önemli projelerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan Pet-
rol Boru Hatt› Projesi’nin Avrasya’da güçlü ve
kapsaml› iflbirli¤i a¤›n›n, gerçekleflebilece¤ini
gösterdi¤ini kaydetti.

Yap›lmas› gerekenler

Bölgedeki dinamizmi hayata geçirmek amac›yla

yap›lmas› gerekenler konusundaki düflüncelerini

de dile getiren Hisarc›kl›o¤lu, flöyle devam etti:

“Ortak ücret ve tarife politikas›n›n uygulamaya

konulmas›, Gümrük altyaps›nda rehabilitasyon

çal›flmalar›na h›z kazand›r›lmas›, Avrupa ülkeleri

aras›nda, belirli bir kota sistemine göre serbest

ve sorunsuz geçifl imkan› sa¤layan sistemin

benzerinin oluflturulmas›. Ortak kara tafl›mac›l›-

¤› flirketleri kurulmas›n›n teflvik edilmesi ve

kombine tafl›mac›l›¤›n gelifltirilmesiyle büyük

faydalar temin edilecektir. Bir baflka ortak girifli-

mimiz de Orta Asya ekonomilerinde, özellikle

hizmet ve lojistik sektörlerde bölgesel entegras-

yonun ve rekabetin geliflmesini sa¤lamak için

tarihsel ‹pek Yolu’nun yeniden faaliyete geçme-

sinde, stratejik bir konuma sahip olan ülkeleri-

mizin, ulafl›m ve lojistik imkanlar›n›n gelifltiriltiril-

mesi için her türlü iflbirli¤ini de¤erlendirmeliyiz.

Bununla birlikte, Kars-Tiflis demiryolu projesinin

ivedilikle tamamlanmas›, ‹stanbul-Almat› kontey-

ner demiryolu hatt›n›n etkin kullan›m›n›n sa¤lan-

mas›, fayda sa¤layacakt›r. Turizm alan›nda, sek-

törün ilgili kurulufl ve temsilcileriyle ortak etkin-

liklerin düzenlenmesi, özel havayollar›n›n, char-

ter uçufllar›n›n art›r›lmas› yönünde, çal›flmalara

destek ve teflvik verilmesi, fayda sa¤layacakt›r.

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üye olmas›yla birlik-

te. Avrupa Birli¤i art›k Kafkasya ile komflu haline

gelecek ve Orta Asya’ya geçifl imkan› elde ede-

cektir. Öte yandan, Türkiye’nin AB üyeli¤i, sade-

ce Türkiye ile de¤il, bölge ülkeleri için de önem-

li avantajlar sa¤layacakt›r.”

Günboyu Gazetesi 01.04.2006




